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 هویت دینی و ملّی در اشعار مهرداد اوستا

 1محمّد پشت دار علی  
 2حمید رضا نان آور 

 
 چکیده

گیرد. باید های ملی سرچشمه میها، مفاخر و ارزشهویت ملی از آگاهی نسبت به ویژگی
شود. متقابالً نشناختن، موجب بیگانگی میگفت شناخت هر پدیده سبب یگانگی با آن و 

وحدت مّلی در برگیرنده ی هویّت  برای حفظ هویت ملی باید به وحدت ملی روی آورد.
دینی و مّلی است، به طوری که در برگیرنده ی ملیّت یکپارچه، امّا چند قومی، چند دینی 

ی از نمونه های و چند فرهنگی است. همزیستی وهمنوایی و همدلی میان قوم های ایران
درخشان یکپارچگی ملی در عین کثرت و تنوع دینی و فرهنگی در درازنای تاریخ به ویژه 

یکی از این شاعران که هویت ایرانی و دینی را در اشعار خود  در دوران معاصر است.
انعکاس داده و آن را به آیندگان منتقل می کند؛ محمد رضا رحمانی، معروف به مهرداد 

که در این مقاله، قصد داریم به روش تحلیل محتوا با ابزار کتابخانه چهار اثر  اوستا است
او را که عبارتند از: راما، از کاروان رفته، امام، حماسه ای دیگر و شراب خانگی ترس 
محتسب خورده، از نظر هویت ملی و دینی بررسی کنیم. بررسی هویت ملی، از این نظر، 

ایرانی بودن ایرانیان داللت دارد. مؤلفه هایی که اگر نباشند،  تحلیل مؤلفه هایی است که به
هویت شناسنامه ای ایرانیان لطمه می خورد و ملیتشان گم می شود؛ مؤلفه هایی همچون 

ازنتایج قابل پیش  اسطوره و تاریخ این سرزمین، جغرافیا و شهرها، مفاخر و بزرگان و... .
وستا نظر به بُن مایه های اصیل فکری و معنوی بینی در این مقاله آن است که مهرداد ا

از حیث اعتماد و اتّکا به هویت ملّی و دینی شاعری قدرتمند است و فرهیخته ای است 
 مستقل که گفتار او شاهد صدق مدعای ماست.

 
 واژه های کلیدی: هویت ملّی، هویت دینی، مهرداد اوستا، شعر معاصر

                                                           

    am.poshtdar@gmail.com                                   ـ      . دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور  1
 hamidnanavar1359@yahoo.com. کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی         ـ                                2
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 مقدمه
 پیشینه تحقیق الف( 

باره هویت ملی ـ دینی به طور عام در حوزه ادبیات فارسی و کاوش در متون هر چند در
هایی صورت گرفته است تا آنجایی که جستجو شد در چارچوب خاص این ادبی تالش

توان از آثاری مشابه و تا حدی گونه تحقیقی دیده نشد. با وجود این، میتحقیق، هیچ
 نزدیک به تحقیق حاضر اشاره کرد:

ی و های ملبررسی و تحلیل مؤلفه»نامه کارشناسی ارشد سمیه عزیزی با عنوان پایان -1
در دانشگاه پیام نور که به مباحث هویت ملی و دینی « دینی در اشعار فریدون مشیری

 اشعار فریدون مشیری پرداخته است.
ویت ای ههبررسی عناصر و مؤلفه»نامه کارشناسی ارشد ریحانه محسنی با عنوان پایان -2

در دانشگاه پیام نور که به مباحث هویت ملی و دینی « ملی و دینی در آثار نادر ابراهیمی
 آثار نادر ابراهیمی پرداخته است.

جلوه خلقیات ایرانی در متون ادب »نامه کارشناسی ابوایوب کشفی با عنوان پایان -3
اردی چون شناختگی فارسی قرون چهارم و پنجم )هـ . ق(، در دانشگاه شیراز، که مو

های سوگ و شادی، بینش دینی، منش هویت ملی و ادراک آن در وجدان جمعی، آئین
 دینی و.... مطرح کرده است. 

های هویت مؤلفه»ارشد باقر رمضانیان سیاهکلرودی با عنوان نامه کارشناسیپایان -4
ت که به مباحث هویدر دانشگاه شهید باهنر کرمان « فرهنگی ایرانیان در شاهنامه فردوسی

 فرهنگی شاهنامه پرداخته است.

از شاهرخ مسکوب که بیشتر دیدی تاریخی دارد « هویت ایرانی و زبان فارسی»کتاب  -5
 و به لحاظ مبانی نظری بحث، چندان روشن نیست.

کتاب بازشناسی هویت ایرانی ـ اسالمی، از شریعتی که شخصیت فرهنگی ایرانیان را  -6
 مل، ایران و اسالم دانسته است.متأثر از دو عا

بررسی و تحلیل عناصر بومی )دینی و ملی( بزرگ»مقاله مصطفی گرجی با عنوان  -7
، 1387که در نشریه دو فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی، سال « ترین رمان فارسی

 به چاپ رسیده است.  11شماره 
قیقات سیاسی اسالم پژوهشگاه که گروه تح« های هویت ملی در ایرانمؤلفه»کتاب  -8

 چاپ کرده است. 1381علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آن را درسال 
چندین کتاب دیگر هم در زمینه هویت ملی و موضوعات مرتبط با آن چاپ شده که در 

توان گفت که می فهرست منابع به برخی از آنها اشاره شده است. با توجه به مطالب باال،
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م کوین شده در زمینه هویت ملی ـ ایرانی، با توجه به نوپا بودن بحث،هر چند آثار تد
اند فقط با حوزه مبانی نظری تحقیق حاضر ارتباط تنگاتنگ داشته ها،نیست، ولی بیشتر آن

و با عنوان خاص این پژوهش آنقدر که اینجانبان جستجو کردیم ـ تحقیقی انجام نشده 
هرداد اوستا کمتر مبنای کار قرار گرفته است. بنابراین است و اثر ادبی جامعی چون اشعار م

های ضرورت دارد که با تمرکز روی این منشور هویت ایرانی، به واکاوی و شناسایی مولفۀ
هویت ملی ایرانیان پرداخت و با برداشتی درست، به تعاملی شایسته میان گذشته و حال 

 با معرفی درست شخصیت فرهنگی ها جلوگیری کرد؛ زیرارسید و از گسست فرهنگی نسل
نژاد به طور عام و نسل جدید به طور خاص،  نو ملی ایرانیان، سبب خواهد شد که ای
های آن های خود تکیه کنند، پاس دارند و مؤلفهفرهنگ بیگانه را برتر ندانند و به داشته

ود را خ را منفعالنه نپذیرند، چرا که بدین وسیله پاسخ کیستی و چیستی ملی ـ فرهنگی
های محکمی برای تکیه کردن دارند و بدین وسیله یابند که پشتوانهمیدریافت کرده و در

های فراهم شدن شوند و این خود از زمینهپردازی به عمل گرایی رهنمون میاز نظریه
بالندگی ملیت کشور و پاسداری هویت وماهیت ملی آن است. بدیهی است زمانی که اقدام 

ان دو راهکار پیش روی هر روندی قرار گیرد هیچ آرمانی به آرزو مبدل و عمل به عنو
توان چنین گفت که: فرهنگ و ملیّت به خودی خود وجود نخواهد نخواهد شد. پس می

سار روشنگری و اتّحاد و با پایایی و ثبات قدم اعتقادات و افکار به آمد بلکه هر دو در سایه
 شود.دستاوردی جان سخت و نستوه بدل می

 

 (مؤلفه های هویت ملیب
هویت در یک نگاه کالن، ابزار موجودیت و هستی هر قوم و تبار ملت و همان چیزی »

است که با نگاه تاریخی و انتقادی، آن را موهبت اقوامی می دانند که دارای سوابق پر 
افتخار تاریخی و تمدن و فرهنگ هستند که به واسطۀ آن هستی آن قوم اعتبار و ارزش 
وجودی می یابد. قوم و ملت ما نیز این توفیق را یافته که بخش اعظمی از میراث نیاکان 
و فرهنگ خویش را که عناصر هویت بخش و فصل ممیز ما از اقوام بوده از خالل متن 

 (.390:1386تاجیک،«)ادبی و عرفانی به اعصار بعد منتقل کند.
ود و توضیح بیشتر هویت دینی را هم در قسمت دوم این بخش بررسی می ش

 خواهد آمد.
اما مؤلفه های ملی در این بخش تحت شش گفتار اصلی آمده است که هر یک در برگیرندۀ 

میهن پرستی  -2اسطوره و تاریخ  -1مؤلفه های متعدد است. و آن شش گفتار عبارتند از: 
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المی انقالب اس -6موسیقی  -5زبان فارسی/ شعر فارسی  -4مفاخر شعر و ادب فارسی  -3

 ایران.
 نقد و تحلیل عناصر هویت ملّی و دینی در شعر مهرداد اوستا

 اسطوره و تاریخ-1
اولین گفتار در این بخش، اسطوره و تاریخ نام دارد و مراد از آن تحلیل هرگونه بیتی در 
آثار اوستا است که اشاره ای به تاریخ و مخصوصًا تاریخ اسطوره ای ایران دارد که در آن 

اساطیر و سمبل هایی سخن می راند که در اذهان تاریخی ایرانیان، آشنا هستند؛ و از 
مؤلفه های این گفتار، نه مورد را شامل می شوند که به اسطوره های عاشقانه، حماسی، 
پهلوانی و باستانی ایران می پردازند که ما آنها را بدین ترتیب آورده ایم: ابتدا مؤلفه های 

ه شامل آیین های باستانی همچون نوروز، پادشاهان باستانی همچون باستانی ک -تاریخی
 اسکندر و ... هستند.

پهلوانی پرداخته ایم. مؤلفه هایی که  –پس از آن، در مرتبۀ دوم به مؤلفه های حماسی 
گاه تفکیک آنها از یکدیگر بسیار سخت می نمود همچون عناصری که برگرفته از شاهنامه 

 پهلوانی، آورده ایم. -این بخش، حماسی بودند که همه را ذیل
 و در آخر به مؤلفه های عاشقانه پرداخته ایم.

مؤلفه ها با قسمت شهریار یکسان هستند بنانراین توضیحات آنها را دوباره اینجا نیاورده 
 ایم. اما بعد از هر گفتار تحلیل و خالصۀ مربوط به آن، آمده است: 

 ـ آیین باستان
 یا خاطر مرا / یاد عهد باستان آید همی )اوستا، از کاروان رفته، زمزمهجشن نوروز است و ب

 ( 89: 1339نوروز، 
ینای ی مزدا زده / مبینم شکوه باستان بینی درفش کاویان / تابان شفق بر آسمان با فره

ها زده )اوستا، از کاروان دلکش را نگر خون سیاوش را نگر / با آب آتش را نگردرخرمن دل
 (1339کوه آریایی: رفته، ش

 ـ نوروز )عید(
ها )اوستا، ها به گلشنها برافروزی زگلبنها / چه مجمراال ای باد نوروزی زصحراها به برزن

 (187: 1370راما، 
 ـ اسکندر )آینه سکندر(

افکنده تا یأسی مگر برخرگه دارا شرر/ یا مار ضحاکست بردوش سکندر آمده )اوستا، از 
 (284: 1339ب، کاروان رفته، حماسه ش
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رفت بر باد آبرو از دستبرد جهل و گشت / خاک دارا پایمال آتش اسکندری / کت چنین 
با رستم فرسود رخش رستمی / کت چنین زنگار محنت سود تیغ نادری )اوستا، از کاروان 

 (1339رفته، شکوه آریایی، 
 ـ رستم / تهمتن

نماید / دو پیکرش تا با بگوهر  بکردار سهراب، گوئی که رنگین / دم خنجر از چاک پهلو
ندانی/ دو تابنده گوهر ز باز و نماید / ویا از پس مرگ او پور دستان / گرفته به کف خورشید 

 (1339نماید )اوستا، از کاروان رفته، شکوه شب: 
 ـ سیاوش

ی پیران / یکی چون تیرکی آرش، یکی چون یکی چون خون اسیاوش، یکی چون دیده
 (.1339، از کاروان رفته، آخرین بامداد: جام نستیهن )اوستا

 ـ سهراب
 ( 263و 211: 1370ها )اوستا، راما، زدستان تقدیر با تیغ کین / شکافیده پهلوی سهراب

 ـ فرهاد / شیرین و فرهاد
نه دلربایی شیرین فسانه فرهاد/ نه دلنوازی لیلی ترانه مجنون ) اوستا، شراب خانگی ترس 

 (271: 1388 محتسب خورده،
 ـ خسرو و شیرین

شبی آشفته چون گیسوی دلبر / بروی آویخته مشگینه چادر / نه عشق کوهکن، نه عیش 
 (1339پرویز / نه چنگ باربد، نه شور شکر )اوستا، از کاروان رفته، بامداد خونین: 

 ـ لیلی و مجنون
 رامابه چشم مجنون لیلی ترانه شیرین / به گوش وامق آوای پای عذرا بود )اوستا، 

1370 :268  ) 
نه دلربایی شیرین فسانه فرهاد/ نه دلنوازی لیلی ترانه مجنون )اوستا، شراب خانگی ترس 

 (271: 1388 محتسب خورده،
 
 "گفتار اول از مؤلفه های ملی آثار اوستا"

 اسطوره و تاریخ
 تعداد شاهد مثال ها)ابیات( باستانی -تاریخی

 4 آیین باستان و نوروز 1
 3 اسکندر)آینۀ سکندر( 2
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  حماسی -پهلوانی
 3 رستم 1
 1 سیاوش 2
 1 سهراب 3

  عاشقانه
 2 خسرو وشیرین 1
 1 شیرین و فرهاد 2
 2 لیلی و مجنون 3

 
 
 پرستیمیهن-2

 ـ وطن
پرسی/ زدرد من که همی خوان خورم به جای نبید)اوستا، می وطن پرستی! آه ای وطن چه

 (251: 1370راما،
خروش آریائی وی سرود زندگی / ای درفش کاویانی وی نشان سروری / آریائی سروری ای 

دارد به سامی، سروری / پارسی را برتری باشد به تازی برتری )اوستا، از کاروان رفته، شکوه 
 (54: 1339پارسی،

ای را / خوشتر از آرزوی وطن چیست؟ )اوستا، شراب خانگی همچو من مست سرگشته
 (201: 1388کاروان سوز،  ورده،ترس محتسب خ

اوستا نهایت عشق و عالقه اش را به سرزمین مادری در این ابیات نشان داده است و زبان 
 فارسی را سرور زبان ها دانسته است. 

 
 ـ شهرهای ایران

کنم بخاک مدائن سرشک را دجله / ویا به بادیه شوش دیده را کارون )اوستا، از کاروان 
 (69: 1339باید؟رفته، چه 

بنمایم و نیابم تا گوهری / زی پارسش روان و سپاهان کنم / کاالی خویشتن را از مرز ری 
 (74: 1339/ باشد روانه سوی خراسان کنم )اوستا، از کاروان رفته، سرگردانی،

در گفتار دوم، به اشعاری از اوستا پرداختیم که اشاره شان به وطن است و همین طور 
 جای جای جغرافیای این سرزمین سخن رانده اند. آنهایی که از
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 خالصۀ این گفتار:
 مؤلفه ها تعداد شاهد مثال ها

 1 وطن 4

 2 شهرهای ایران 3

 
 مفاخر شعر و ادب فارسی-3
برخی شعرای فارسی زبان مانند رودکی، سنایی، مولوی، کسایی و... که اوستا در کتاب -

 راما از آنها نام برده است:
ت سو هنر حجت و شهید / وین رودکی ترانه و آن مولوی سرود / ملک سنایی قول کسایی

 (243: 1370امیر هنروران / کز چین و روم گوی سخن گستری ربود )اوستا، راما،
برخی شعرای فارسی زبان مانند ناصر خسرو، عنصری، انوری، خاقانی و ... که اوستا در -

 ت:کتاب از کاروان رفته از آنها نام برده اس
ای یگانه هنر، ای ناصربن خسرو / که نبوده به سخن هیچ کست ثانی )اوستا، از کاروان 

 (1339رفته، پندارمن: 
ی خودکامه باشد، ورنه من / می توانستم هماوردی کنم با عنصری )اوستا، خودستانی شیوه

 (54: 1339از کاروان رفته، شکوه پارسی

ی من وین سرود انوری )اوستا، این سرود و چامهگرچه زخم نابکامی را نشد درمان ولیک / 
 (54: 1339از کاروان رفته، شکوه پارسی،

شهر سخن شد مسخرش )اوستا، از کاروان آری بدیل افضل خاقانیم بنظم / آنکس که هفت
 (59: 1339ی عنقا ،رفته، آشیانه

تا، از فرسود خاطرم که چو مسعود ناگهان / پستی گرفت همتم از این بلند جای )اوس
 (64: 1339کاروان رفته، در شکنج پندار ،

در این چکامه پیرو مسعودم و بهار / بر فن چامه گستریم گرچه اوستای )اوستا، از کاروان 
 (64:1339رفته، در شکنج پندار ،

ابیاتی را که در آنها ذکری از یکی از بزرگان علم و ادب این مملکت، در آثار اوستا، رفته 
ار بیان کردیم. اسامی شاعرانی که بیتی در رابطه با آنها آمده به ترتیب است، در این گفت

 حروف الفبا:
 

 تعداد شاهد مثال ها نام شاعر
 1 انوری 1
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 1 بهار 2
 1 خاقانی 3
 1 رودکی 4
 1 سنایی 5
 1 عنصری 6
 1 کسایی 7
 2 مسعود سعد سلمان 8
 1 مولوی 9

 2 ناصرخسرو)حجت( 10
 
 
 شعر فارسی ـ زبان فارسی /4

چو کلک شکر بار شیرین من / به کام نی پارسی قند نیست )اوستا، شراب خانگی ترس 
 (304:1338جام غم،  محتسب خورده،

 موسیقی -5

زان داناستی / معلم همانا مسیحاستی / بکردار لحن خوش باربد / همانند چنگ  اگر زندگی
 (1339نکیساستی )اوستا، از کاروان رفته، پند بدر: 

ی خامه بین زینگونه شورافزا بین / بر چنگ زخمهبین وین آسمانی چامهاین آریائی نامه
 (1339زده )اوستا، از کاروان رفته، شکوه آریایی، 

گی خانفرو بسته گیتی لب از نای و نوش / نوا در رگ چنگ و بربط خموش )اوستا، شراب
 ( 311: 1388ترس محتسب خورده، آهنگ بامداد، 

انگیزی مگر/ این خسروانی نغمه در چنگ نکیسا ریخته رینی دگر، شور دلاز مهر شی
 (26:1388خانگی ترس محتسب خورده، رؤیای عیسی،)اوستا، شراب

ابیاتی که در این گفتار گنجیده اند، فقط ابیات مربوط به آالت موسیقی نیستند بلکه اگر 
ایرانی و یا هر کلمه ای که  در بیتی اسم نوازنده ای مشهور یا گوشه و لحنی در موسیقی

 در فرهنگ موسیقی بگنجد، آمده است، در اینجا ذکر شده است.
 خالصۀ گفتار پنجم:
 تعداد شاهد مثال ها آالت موسیقی

 1 بربط 1
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 4 چنگ 2
 1 نای 3

  ابزار نواختن
 1 زخمه 1

  نوازندگان
 2 نکیسا 1
 1 باربد 2

  کلمات مربوط به موسیقی
 1 نغمهخسروانی  1
 1 شور 2
 1 شور افزا 3
 1 لحن 4
 1 نوا 5

 
 انقالب اسالمی ایران -6

اوستا، به عنوان یک فرد ایرانی و انقالبی، چهرۀ سیاسی وطنش نیز اهمیت خاصی برایش 
داشته است؛ عالقۀ او به بنیانگذار انقالب، در شعرش هویداست. در این گفتار به تحلیل 

یا با پیروزی انقالب به وجود آمده اند ومعنا یافته اند و یا با پنج مؤلفه می پردازیم که 
  انقالب معنایشان تغییر کرده است.  و چینش آنها به ترتیب حروف الفباست:

 ـ امام خمینی )ره(
ای ی دیو درین آینه پیدا )اوستا، امام حماسهموج خون است افق تا به افق گردون را / چهره

 (38: 1339دیگر،
ال، ای که داد والیت / به توفیق دادار داور گرفته / همه داد مستضعفان زمانه / خمینی، ا

 (31و  28: 1339ای دیگر،زعفریت زور و بت زر گرفته )اوستا، امام حماسه
والی امامم بس ای دل که خوشتر / ازو، مرد حق را والیی نبینی / امامی به آزادگی چون 

 (60: 1339ای دیگر،)اوستا، امام حماسه« یخمینی / جهان را، جهان کدخدائی نبین
 (349: 1370راما،  حسینی و بدایع شهادتش / خمینی و خجسته پیشوای او )اوستا،

ای ستوده رهبری که داد و مردمی / به رهبری کنند اقتدای او )اوستا، امام حماسه
 (103: 1339دیگر،
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ای سمردر روزگار )اوستا،  ای دریغا سید صدر جهان را ای دریغ / ای عراق میهمان کش
 .(151: 1339ای دیگر،امام حماسه

 پرچم
 ( 349: 1370ستاره همچو پرچم درفش وی / بتابد از بر فراخنای او )اوستا، راما، 

 جنگ تحمیلی-
ام / از اکبر دیدهام / صد کربال در دامن اهللاروند را رنگین به خون سنگر به سنگر دیده

صف / ز اهواز تا وادی النجف خونین سراسر بهلشکر صف لشکربهشوش تا دامان طف/ 
 (123: 1368ای دیگر، ام )اوستا، امام حماسهدیده

 مقام پاسدار و بسیج
 (348: 1370سپاهی و درفش عزم قدس وی / بسیج کربالی او )اوستا، راما، 

 ـ مقام شهدا و شهادت
می ستاید و از شهیدانی همچون  در این مؤلفه، اوستا مقام شهید و بزرگی شهادت را

 بهشتی، باهنر و رجایی نام می برد:
به یاد بهشتی بنال ای شهادت / که چون او یکی پیشوا این نبینی / پس از باهنر زین معزا 

 ( 60: 1368ای دیگر، )اوستا، امام حماسه« هنر را / گرفته بدینسان عزایی نبینی
ای ا زفتنه پرده برداشت )اوستا، امام حماسهرجائی سوخت چون شمعی سراپا / به مردی ت

 (96: 1368دیگر، 
:  1370ست سر زده / زالبرز تاکرانه الوند و کرخه رود )اوستا، راما،هر الله نقش پای شهیدی

 ( 80و  242
ای دیگر، اال ای اختر برج شهادت / غالم بخت وجاهت شهریاران )اوستا، امام حماسه

1368 :72 ) 
 م:خالصۀ گفتار شش

 تعداد شاهد مثال ها مؤلفه ها
 8 امام خمینی 1
 1 پرچم 2
 2 جنگ تحمیلی 3
 1 مقام پاسدار و بسیج 4
 5 مقام شهدا و شهادت 5
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 (مؤلفه های هویت دینیج
 

در اینجا قصد داریم به مؤلفه های دینی بپردازیم که منظور، آن دسته از اشتراکات ملت 
اسالم و مذهب شیعه )دین و مذهب غالب در ایران( ایران است که ربطی به حوزۀ دین 

دارد. در این تحقیق، پس از مطالعه و دقت در چهار اثر اوستا، توانستیم عناصر دینی را 
تحت پنج گفتار، طبقه بندی کنیم که هر کدام شامل چند مؤلفه می باشند هر اشاره ای 

  گنجاندیم که به ترتیب موضوعکه به نوعی مربوط به دین بود را در یکی از این گفتارها 
تنظیم شده اند  بدین معنا که ابتدا به موضوعات کلی هستی شناسی پرداختیم  و سپس 
خداشناسی و انسان شناسی و بعد به سراغ  پیامبران و سپس ائمۀ اطها ر رفتیم که مؤلفه 

 های هر یک به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده اند.
 شناسیـ هستی 1

های مربوط سیر تحول و تکامل مربوط به آن از ازل تا ابد و شناسائی مقوله شناخت عالم و
ی شاعر ی وجودی عالم جزء اندیشهبه آن همچون تولد، مرگ و تکامل و بررسی فلسفه

 است.
 ـ دنیا و عقبا )آخرت(

گر چه بینی سرسری بنیاد هستی را ولیک/ هان و مان تا کار هستی را نگیری سرسری 
 ( 255: 1388خانگی ترس محتسب خورده، حصار غم، ب)اوستا، شرا

: 1370کیستم؟ خسته نگاهی همه نومیدی / باز نایافته اسرار جهان را من )اوستا، راما، 
 (124و 343

هنوز نقش وجود مرا به پرده هستی / نبسته بود زمانه که دل به مهر تو بستم )همان: 
126) 

؟ / خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی؟ بگو آهی؟ با من بگو تا کیستی، مهری بگو، ماهی بگو
بگو؟ / راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوز و دم مزن / دیگر بگو از جان من، جانا چه می 

 (149خواهی بگو؟ )همان:  
 ـ دین و دنیا

دین را گزید و دانش هر کو تو را گزید/ دین را ستود ودانش هرکس تو را ستود )اوستا، 
 ( 251و  244: 1370راما، 

 ـ مرگ و زندگی
غنود )اوستا، گر بخت من چو دیده شب زنده را دار غم / باری به خواب مرگ ازینسان نمی

1370 :243.) 
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 خالصة گفتار هستی شناسی:
 مؤلفه ها تعداد شاهد مثال ها

 1 دنیا و عقبا )آخرت( 5

 2 دین ودنیا 1

 3 مرگ و زندگی 1

 
 ـ خدا شناسی2

ها خوب دیدن و خوب فکر کردن به ابزار دارد که یکی از آنبدون تردید شناخت نیاز 
ی اینها است. شناخت خداوند هم محتاج شناخت عالم و تفکر مظاهر هستی است که همه
شناسد )مظاهر هستی( نقش دست خداوند بزرگ است شاعر این نقش را به خوبی می

 پس بدون تردید این قشر شناخت وسیعی از خداوند دارند.
 و نیایش و نفرینـ دعا 

ای برای ایجاد و رابطه میان انسان و معبود خویش همواره مورد توجه دعا به عنوان وسیله
خیزد و با تمنای بوده است. آنچه از میان دل و عمق وجود فرد به عنوان یک خواسته برمی
 باطنی همراه است. و صالح و مصلحت فرد یا افرادی در آن نهفته است.

خانگی ترس پر، بگرفت پای / سوی عرش هرگز آباد خدای)اوستا، شرابای بگشود ناله
 (193: 1388محتسب خورده، شکوه عصیان،

گاه پروین است؟/ چراغ اشک مرا نیز شمع بالین است/ هزار چه غم که دامن شب جلوه
گی خانتیر دعا پرگشود و بر سر من / کبوتری که نزد بال مرغ آمین است )اوستا، شراب

 ( 42: 1388سب خورده، کرشمه گل، ترس محت
 خالصة گفتار دوم:

 تعداد شاهد مثال مؤلفه
 3 دعا نیایش و نفرین 1

 
 شناسیـ انسان3

 ـ آزادی و آزادگی
: 1370حالی تو را گزید )اوستا، راما،ای / و آزادی و کرامت،آزادگی چو خواست گزیند نژاده

257 ) 
 ـ قضا و قدر و سرنوشت
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: 1368ای دیگر، ها )اوستا، امام حماسهزدستان تقدیر با تیغ کین / شکافیده پهلوی سهراب
65 ) 

یک سراسر همچو دریا اشک و همچون ابر آه/ تا چه راند بر سر این تقدیر طوفان زای 
 ( 41: 1388خانگی ترس محتسب خورده، من)اوستا، شراب

 (91: 1370برسرنوشت؟ )اوستا، راما، ندانم که در نامه سرنوشت/ مرا کلک هستی چه 
 (91: 1370همی پویم و خود ندانم همی / چه برسر مراد دور اختر نوشت! )اوستا، راما، 

از تو ای چرخ بدل هست ماللی، که مپرس / دارم از گردش و نیرنگ تو حالی که مپرس 
 ( 112: 1339)اوستا، از کاروان رفته، سوگواری

تقدیر را / در گسستی همتم از گردن این زنجیر را )اوستا، همرهی گر بود با تدبیر من 
 ،180، 110(همچنین ص 55: 1370راما، 

پای من این تکاور همگام سرنوشت / همگام سرنوشت دوید و بسی دوید )اوستا، راما، 
1370 :254) 

 خالصۀ گفتار سوم:
 تعداد شاهد مثال ها مؤلفه ها

 1 آزادی و آزادگی 1
 7 سرنوشتقضا و قدر و  2

 

 پیامبران -4
 ـ حضرت سلیمان

: 1370کجاست تا نگرد خاتم سلیمانی / به دست اهرمن و مسند سلیمان را  )اوستا، راما،
 (  186و  204

 ـ حضرت عیسی و مریم
یکی به مریم طبعش نگر که آبستن / به عیسی دگری آن خجسته عذرا بود )اوستا، راما، 

1370 :269) 
فرود آمده مسیح / وانک زپرنیان افق سوزن زرش )اوستا، از کاروان از چرخ چهار هست، 

 (59: 1339ی عنقا ، رفته، آشیانه

ب خانگی ترس محتسهرآن شکوه پر زد از تار زه / بپیوست با آه عیسی گره )اوستا، شراب
 ( 305: 1388خورده، شکوه آریایی، 

 ـ حضرت محمد )ص(
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 خانگیکفر دهد آب نخل ایمان را )اوستا، شراب پیمبری که پرند آور خدایی او / به خون
 ( 260: 1388ترس محتسب خورده، آفرین محمد ، 

 
 اوستا -به آبروی محمد)ص( 

حوراست خاک کوی محمد / تافته هر سوز ملک  ی روح است یاد روی محمد / روضهجلوه
وز / افری خورشید و اختران شبی طلعت نکوی محمد / چشمهتا ملکوت است / شعشعه

ای از آفتاب روی محمد / روضه رضوان دمد اگر گذر افتد / پیک صبا را به تار موی سایه
محمد / عرصه اشراق را به شوق سپارد / خاطر عارف به آرزوی محمد / راه نیابد به راز 
یک سخن او / هر چه سراید به گفتگوی محمد / بزمگه سبز خیمگان سماوات / در ملکوت 

ست در بر دانا / دست نیازی دگر به سوی محمد مد / پرتو هر اختریاست های و هوی مح
ست از سبوی محمد / دامن گلزار عشق / مستی اشراق و سوز سینه عارف / جرعه نوشی

را به عنایت گل نتراود مگر به بوی محمد / نقش به هر پرده بست چنگی خلقت / یافت 
الهی / باز نتابد مگر ز روی محمد / در این پرده گفتگوی محمد در دل عارف جمال و فر 

چاره ترفند غرب و شرق از این ملک / با دم پر مهر و چاره جوی محمد / نهضت ما چون 
به نام اوست خدایا / هم تو نگهدار از عدوی محمد / آبروی او نگاهدار خدایا / بار خدایا به 

 ( 574 – 573: 1370آبروی محمد/  )اوستا، راما، 
 
 حضرت موسی -

چو موسی از آن پرتو دلفروز / فروزان شود طور سینای من / درخشنده چون آتش 
 (44: 1339زردهشت / می اندر بلورینه مینای من )اوستا، از کاروان رفته، شب شراب، 

 جدول خالصۀ گفتار پیامبران:
 تعداد شاهد مثال ها)بیت( مؤلفه ها

 1 حضرت سلیمان  1
 3 حضرت عیسی و مریم 2
 بیت1یک غزل و محمد)ص(حضرت  3
 2 حضرت موسی 4

 
 اطهار علیهم السالم ائمهـ 5

 ـ امام علی)ع(
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علی االحسان/ که قطب دایره عشق بود عرفان را )اوستا،  یکی به مدح علی هل اتی
 ( 259: 1388خانگی ترس محتسب خورده، آفرین محمد ، شراب

از آستان آفتاب ))اوستا،  چکد خون علی / در فلق خون حسیندر شفق از آستینش می
 (214: 1370راما،

 ـ امام حسین )ع(
امانتی الهی است و هرکه را / نصیبه نی از این ودیعه وای او / به فر میرکاروان کربال / 
حسین )ع( و عاشقان با وفای او / شکوه کاروان او که بگسلد / سالسل کواکب از ورای او 

چکد خون علی / در ( در شفق از آستینش می101: 1368ای دیگر، )اوستا، امام حماسه
 (.214: 1370فلق خون حسین از آستان آفتاب ))اوستا، راما،

 ـ حضرت مهدی موعود )عج(
: 1370های غیبت کبرا برآی زود )اوستا، راما،ای شور انتظار تو جانکاه، بس نه دیر / از پرده

 (256و  242
چکد ز دیده انتظارها )اوستا، جای اشک میزبس که انتظار او به دل زند شرارها / به 

 (248: 1388خانگی ترس محتسب خورده، نوروز ، شراب
دمد صبح صادق زبس روشنی « / دریاب دریاب ها»هاست / به فریاد ورا نالهشهیدان عشق 

 ( 67: 1368ای دیگر، ها )اوستا، امام حماسه/ چه شمشیر مهدی )عج( زفرناب
ای تظر / اسالم را عدالت و انصاف را حدود  )اوستا، امام حماسهای نهضت بشارت مهدی من

 (116: 1368دیگر، 
 علیها السالم زهرا حضرت فاطمهـ 

های جان آفتاب )اوستا، گفت آن ذره که خود هرگز نیاید در شمار / مدح زهرا را ترنم
 (215: 1370راما،

 خالصۀ گفتار ائمۀ اطهار:
 یت(تعداد شاهد مثال ها)ب مؤلفه ها

 2 امام علی 1
 3 امام حسین 2
 5 حضرت مهدی 3
 1 حضرت فاطمۀ زهرا 4
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 نتیجه گیری
آنچه در این پژوهش بررسی شد بازتاب اندیشه های اصیل ایرانی، اسالمی در آثار مهرداد 
اوستا بود. این شاعر در دوره های پر تالطم تاریخی و جریان انقالب اسالمی با احساسات 
عمیق وطن پرستی، آرمان خواهی و دین جویی توانسته نماینده ی کاملی از دین، تمدن، 

 یرانی و اسالمی در شعر معاصر باشد. آیین، آداب و سنن ا
به طوزی که بخش گسترده ای از اشعار استاد مهرداد اوستا با مولفه های مّلی و مذهبی 
پیوند خورده است. سادگی بیان اوستا در این مورد خود نکته ایی مهم است که در خور 

یدان در فهم مخاطبان عناصر معنوی چون پاسداشت ایثار و فداکاری، گرامیداشت شه
 انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی را به رشته ی تصویر در آورده است.

مجموعه ی اشعار مهرداد اوستا بازتابی کامال ایرانی، اسالمی با جهت گیری انقالبیـ وطن 
پرستی حکیمانه است یعنی به دور از افراط و تفریط در حد خواستِ مردم و به دور از هر 

 انحراف آمیز. گونه مبالغه ی فریبکارانه و
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 فهرست منابع و مآخذ
  

 قرآن کریم.
 انتشارات زوار. :، تهراناز کاروان رفته (،1339اوستا، مهرداد، )
ی هنری سازمان تبلیغات حوزه :، تهرانای دیگرامام حماسه (، 1368اوستا، مهرداد،) 

 اسالمی.
 مرکز نشر فرهنگی رجاء.  :تهران ، راما ،(1370اوستا، مهرداد، )
موسسه انجمن قلم  :، تهرانشراب خانگی ترس محتسب خورده ،(1388اوستا، مهرداد، ) 

 ایران.
 نشر نی، چ دوم. :، تهرانتجربه بازی سیاسی در میان ایرانیان،(1382تاجیک، محمدرضا، )
 .3سروش، چ  :، تهرانجوان و بحران هویت، (1380شرفی، محمدرضا، )

م انسانی و اجتماعی پژوهشکده علو :تهران ،هویت در ایران ،(1383علی اکبر، )علیخانی،
 جهاد دانشگاهی.
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 1397آذر ماه 

 
 های رئالیسم در عناصر داستانی بررسی مؤلفه

 فلوبر مادام بوواریسیمین دانشور و سووشون 
 

 1محمدرضا فارسیان
 2نسرین امام دادی

 چکیده
از میانه قرن نوزدهم میالدی در فرانسه ظهور کرد و به سرعت در  واقعگرایی )رئالیسم(

ای به تحوالت سیاسی، اجتماعی دوران خود اروپا رواج پیدا کرد. واقعگرایان توجه ویژه
توان کتاب مقدس رئالیسم نامید. حدودا دو اثر فلوبر را می مادام بووارینشان میدادند. 

شت ی ظهور گذاان یک مکتب ادبی در ایران پا به عرصهقرن بعد از اروپا، واقعگرایی به عنو
ای پیدا کرد. در آثار اولین نسل از نویسندگان ایرانی از و در بین نویسندگان جایگاه ویژه

های مکتب واقعگرایی را دید. دانشور در توان بسیاری از ویژگیجمله سیمین دانشور می
ای از اوضاع ایران دیدی واقعگرا گوشهتالش کرده است با  سووشونمشهورترین اثر خود، 

ها و عناصر واقعگرایی به بررسی، در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی را به تصویر بکشد.
های مکتب واقعگرایی در ساختار و سبک نوشتار دو داستان ی مؤلفهتحلیل و مقایسه

هر دو رمان کامال ایم تا نشان دهیم که آیا رئالیسم در پرداخته بوواری مادام و سووشون
رئالیسم دانشور را متاثر از رئالیسم فرانسوی  نیز اینکه آیا می توانیم رعایت شده است و

دهد که عناصر واقعگرایی در هر دو رمان کامال مشهود بدانیم؟ حاصل تحقیق نشان می
ها در روایت دو داستان به خوبی قابل مشاهده است  اما شاید نتوان  است و این مولفه

 . مادام بوواری دانستدانشور را تحت تاثیر ووشون س
 

 ، عناصر داستانی.مادام بوواری، سووشونها : واقعگرایی، کلیدواژه
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 مقدمه    
 یهایی است که با توجه به اوضاع و احوال جامعه وارد عرصهواقعگرایی از جمله مکتب

ه های اجتماعی بمکانیزمداستان نویسی شد. رمان واقعگرا به بازسازی فضای اجتماعی و 
رسد مرزهای بین واقعیت و تخیل از میان پردازد، تا جاییکه به نظر میشکل ادبی می
به معنی   Realی رئالیسم به معنی واقعگرایی و واقع بینی، از ریشه اند. امابرداشته شده

است  هالتین مشتق شد resاز  شود که خود این واژه نیزواقعی، حقیقی و اصل مأخوذ می
(. 56:1379گرایی یا شیئیت )گرانت، شئبنابراین رئالیسم یعنی  باشد.شئ میو به معنی 
د روی اصطالحاتی است که هم در هنر و ادبیات به کار میزمره» رئالیسم در  یدرواقع واژه

و هم در فلسفه. از جمله به سبب همین کاربردهای متعدد، این واژه دارای معنایی واحد 
(، زیرا همیشه بر سر اینکه واقعیت 17:1389پاینده، «)د توافق همگان نیست یا مور

 توان آن را شناخت اختالف نظر بوده است.چیست و چگونه می
طه محدود کرد. برای یافتن نققرن نوزدهم  مکتبی در بهتوان تنها را نمی رئالیسمتاریخ 

عمق تاریخ بازگردیم. ساچکوف معتقد است که اعمال و رفتار به آغاز حیات واقعگرایی باید 
این مکتب (. 12:1362انسان ناشی از علتهای واقعی و عوامل مادی است )ساچکوف، 

 عیاجتما سر و کار دارد و تصویری از اوضاع و شرایطواقعیت  ارمانتیک بمکتب برخالف 
 گذاشت ادبیات عرصه به پا عیتواق بیان و کشف برای رئالیسمواقع در کند.می ترسیم را

 از تهی رمانهایی خلق به منجر و کرد افسانه و رویا خیال، جایگزین وهم، را واقعیت و

شد. بنابراین بشر تا زمانیکه علت و منشأ رفتارهای فردی را عوامل  واقعی غیر تصاویر
دانست از هرگونه واقعگرایی فاصله داشت ی الهی میفرابشری، هیجانهای سرکش و نقشه

اما کم کم به تکامل فکری خاصی رسید و نیاز به شناخت ماهیت اجتماعی را درک کرد 
 (. 152: 1395)رمضانی، جویباری، پارسایی و یزدان پناه، 

ی خود ی یک حرکت هنری، محصول و بیان واضح حال و هوای زمانهرئالیسم به مثابه
ه ها به پاخاست و بهای رمانتیکاستداللی فراگیر که برعلیه خیالاست ؛ نوعی معرفت 

لمی های عی خود از رهگذر تاثیرات سیاسی و تغییرات اجتماعی و همچنین پیشرفتنوبه
درواقع، رئالیسم یا ادبیات (. 351:1373و صنعتی تعیین یافت و شکل گرفت )فورست، 

الت تخیی دنیای ساختگی بر پایههیز از پرو با  واقعیت دارد بازنماییواقعگرا سعی در 
سعی در وارد ساختن عناصر واقعی برخاسته از رویکردهای اجتماعی در شکل  هارمانتیک

-های پیدایش این مکتب به انقالب فرانسه و طلوع و افول ناپلئون برمیادبی دارد. ریشه
شرایط اجتماعی مند به بیش از گذشته عالقه رویداداین  تحت تأثیرهنرمندان  گردد.

 نقاشان کهدر هنرهای تصویری،  . حتیشدند جامعه به ویژه قشر کارگران و روستاییان
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کمتر تمایل به نشان دادن نظریات سیاسی خود در آثارشان داشتند هم متأثر از اوضاع 
 ای وهای اسطورهند. توجه هنرمندان از روایتاجتماعی به نمایش این رویدادها پرداخت

-به سمت تجسم زندگی انسان در جامعه، روابط اجتماعی و رابطهکتاب مقدس داستانهای 
نویس خوب یعنی ی هر رمانی عمدهی بین فرد و اجتماع کشیده شد. بنابراین، وظیفه

ای است که خود ی انسان در جامعهای که دارای دیدگاههای رئالیستی است، ارائهنویسنده
قی، العاده است )ناطی واقعگرا، جامعه عنصری فوقندهآفریند. به همین دلیل برای نویسمی

باید واقعیتهای محیط اجتماعی که قهرمانش در آن زندگی  ی واقعگرانویسنده (.30: 1386
کند را به دقت مورد توجه قرار دهد و هرگونه که شایسته بداند با هنر خویش آن را می

-های جامعه عکسبرداری نمیز واقعیتتنها ا واقعگرا ینویسندهدر اثر خود تشریح کند. 
 خیالبافی جای به را خود نوگرایی و نبوغ و دهدکند، بلکه منشأ وجودی آن را نیز نشان می

 گیرد. می کار به جزئیات دقت در و مشاهده در تصاویرساختگی، و
ا اثر ب است که بالزاک ی فرانسوینویسندهبنیانگذاران واقعگرایی ز معروف ترین ا

به عنوان پیشوای مکتب رئالیسم در ادبیات شناخته شد. این رمان  کمدی انسانیمعروفش 
 بود حرکتی آغازگر بالزاکدر واقع  .استنوشته شده  19ی پاریس قرن در مورد جامعه

 صحنه در اجتماعی مختلف تبلور مسائل برای مناسب بستری آمدن فراهم به منجر که

معتقد بود نباید درمورد  او گرفتند.قرار می توجه مورد کمتر زمان آن تا که شد ادبیات
بنویسد. از دیگر نویسندگان معروف این سبک  ،که هرگز ندیده است ایواقعهیا  شخصی

شده  شناخته "کتاب مقدس رئالیسم"که به عنوان  واریومادام بگوستاو فلوبر با کتاب 
ز دیگر هنرمندی است که هدف او آفریدن نویس بیش از هر چیبه نظر فلوبر، رمان است.

 هایالعملاثری کامل است. اما این کمال بدست نخواهد آمد مگر اینکه نویسنده، عکس
 استاندال های این مکتب در آثارویژگی های شخصی را از اثر خود جدا کند.درونی و هیجان

داستان های  که عمده شهرتش بخاطر و گی دومو پاسان سرخ و سیاهبا رمان معروفش 
 .، نیز مشهود استکوتاه رئالیستی است

رئالیسم از آغاز حضورش در ادبیات به صورت خاص، دقت و وضوح در نمایش جزئیات  
تصویری  دارد سعی رئالیسم ادبیات، یحوزه (. در83:1389کند )ویلیامز،زندگی را بیان می

 و شخصی ،تخیلی آن برخالف ادبیات محتوایو دهد ارائه بشری زندگی از واقعی
رمان نیز داستانی است که براساس تقلیدی نزدیک . است احساساتی، مضامین اجتماعی

 ی جامعهبه واقعیت از عادات و حاالت بشری نوشته شده باشد و به نحوی انعکاس دهنده
ی آن از وقایع شبیه به زندگی واقعی گرفته بشری است ؛ چرا که عناصر تشکیل دهنده

های داستانی نیز در آنها تصویر شده است )علی نجفی تماعی شخصیتشده و محیط اج
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ذهن  دخالت بدون را واقعیت جهات تمام این مکتب (.166: 1396ایوکی، سمانه نقوی، 
دهد. بنابراین  نشان هست که همانگونه را زندگی میکند سعی و دارد نظر در نویسنده

ه نگری محض طبیعت خالصصرفا در جزییخواهند داستانهایشان، نویسندگان واقعگرا نمی
 (.54:1391شود و از روح اجتماعی محروم بماند )ارجی، 

داستان نویسی به سبک واقعگرا در ایران با انقالب مشروطه آغاز شد. ادبیات ایران تا 
های اجتماعی پیوند چندانی نداشت اما در این دوره تحولی در پیش از مشروطه با واقعیت

نویسندگان ایجاد شد و ادبیات به طور کامل تحت تاثیر تحوالت اجتماعی،  نگرش شاعران و
فرهنگی و سیاسی جامعه قرار گرفت. در پی ارتباط ایرانیان با غرب و اعزام دانشجو به 

ی آثار ادبی و رواج اروپا، تاسیس مدارس جدید، ورود صنعت چاپ به ایران و ترجمه
قعیت زندگی تغییر کرد که انقالب مشروطه مولود ظهور ها به واروزنامه نگاری، نگاه ایرانی

این نگاه واقعگرایانه به انسان و جهان بود و با توجه به حوادث تاثیرگذار دنیای بیرون در 
این دوره، شاعران و نویسندگان، آگاهانه یا ناخوداگاه در چارچوب مکتب رئالیسم آثار خود 

 را خلق کردند.
خواهد انسان را آنگونه که هست، رش انسان است. چون مینویسنده واقعگرا موضوع کا 

های گوناگون زندگی در پیوندی عمیق و پیش چشم ما بگذارد، بنابراین با تمام جنبه
(. ارتباط ایرانیان 54:1353گیرد )دولت آبادی، دائمی است و از یکایکشان بار و توشه می

ای نسبت به نقش مردم در تازههای با غرب و اطالع از تحوالت صنعتی، موجب آگاهی
ی ی جامعه و ساختار زندگی عمومی در ایران شد و به ظهور طبقهی زندگی، ادارهاداره

های کهنه و نو در قلمرو اخالق، ساختار قدرت، جدید شهری انجامید و باعث شد تا ارزش
سنتی را های ادبی و زبان رویاروی هم قرار بگیرند و معادالت جامعه ذوق هنری و شکل

 فلوبر مادام بوواری داستان دو رئالیسم، با مقایسه هایویژگی بیان ضمن مقاله این در  بهم بریزند.

های مکتب عناصر رئالیسم و مؤلفه کارگیری به سیمین دانشور، چگونگی سووشونو 
بررسی را  دانشور و فلوبر در سبک و نوشتار اشتراکات ها و تفاوت رئالیسم، همچنین

خواهیم نمود و همچنین میزان تقلید یا تاثیرپذیری دانشور از فلوبر در این زمینه را نشان 
  نوشته است ؟ مادام بوواریرا تحت تاثیر  سووشونخواهیم داد که آیا دانشور 

 
 ی بحثپیشینه

های گوناگون آن نوشته ی رئالیسم و شاخههای اخیر مقاالت متعددی دربارهدر سال
ت و در آنها به تحلیل رئالیسم و بازتاب آن در برخی آثار ادبی داستانی پرداخته شده اس
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 یی نویسندگی هریک از این دو نویسنده، یا در مقایسهشده است. در مورد آثار و شیوه
آثار آنها با سایر نویسندگان منابعی وجود دارد. همچنین مطالعات تطبیقی بین آثار سیمین 

دگان صورت گرفته است؛ از آن جمله، عباس یوسف و محمدحسین دانشور و دیگر نویسن
محمدی به بررسی تطبیقی رئالیسم در رمان سیمین دانشور و فواد التکرلی با تکیه بر 

های مهم رئالیسم اند. در این پژوهش ویژگیرمان سووشون و المسرات و االوجاع پرداخته
کاظم زمانی سیمای انسان را در دو رمان  قرار گرفته است.مطالعه  مورد در دو رمان

کند. نجمه دری و سید جالل آل احمد بررسی می مدیرمدرسهسیمین دانشور و  سووشون
ی بازتاب فرهنگ عامه در آثار سیمین دانشور ی خود به مقایسهمهدی خیراندیش در مقاله
به بررسی تطبیقی ای اند. رضا ناظمیان و فاطمه کاظمی در مقالهو احمد محمود پرداخته
از  الطویله المسافات از سیمین دانشور و سباق سووشونهای تاریخ مداری در رمان
ی تطبیقی میان ما، تاکنون هیچ مطالعه در جستجوهای پردازند. اماعبدالرحمن منیف می

 صورت نگرفته است. بوواری مادام و سووشون
 

 های مکتب رئالیسم در روایت داستانمؤلفه
 های رئالیستیدر داستان دازیشخصیت پر .1

ها و اعمالشان به داستان های یک داستان افرادی هستند که با کارها، حرفشخصیت
 من معتقدم» گوید : ویرجینیا وولف در اهمیت شخصیت در رمان میبخشند. زندگی می

ی رمانها ... فقط با شخصیت است؛ و فقط برای طرح و ترسیم شخصیت سر و کار همه
)عسگری حسنکلو، « اند.اند و پرورش دادهقالب داستان را طرح افکنده است که

هایی را که برای خواننده در حوزه داستان خلق چنین شخصیت( بنابراین، 133:1394
خوانند کند، شخصیت پردازی میتقریباٌ مثل افراد واقعی جلوه می

میان عناصر رمان ترین عنصر را در . شاید بتوان اساسی(184:1380)میرعابدینی،
 (. 133:1394پردازی دانست ) عسگری حسنکلو،شخصیت

ی دوم قرن نوزدهم کامال درک نشده سازی واقعگرایی تا قبل از نیمهاهمیت شخصیت
م هنری تولی منتقد فرانسوی، سلسله مقاالتی منتشر کرد که قواعد 1856بود، اما در سال 

ه ن معاصر خود را روشن میسازد، مجموعاصلی آفرینش شخصیت رئالیستی برای نویسندگا
 کنند :مقاالتی که بر این مفاهیم داللت می

بایست به صورت فرد ترین عنصر داستان کوتاه و رمان است می.شخصیت که اساسی1
ای هتوصیف شود و نه به صورت تبپ یا نمونه کلی. معهذا هر شخصیت ضمن آنکه ویژگی

 ای است که از آن برخاسته است.قشر و طبقهی خاص خود را دارد، توصیف کننده
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 های رمان معتبر است، منظره و صحنه.توصیف به عنوان وسیله برای پروراندن شخصیت2

ها باید به چنان البسه و درون خانهبایست در وجود شخصیت مؤثر باشد، همسازی می
 (.234-235: 1386ی مبین ابعاد رئالیستی شخصیت )شکری، منزله
 یعنی گیرد؛ می آن رویدادهای و ی معاصرجامعه از را خود موضوع واقعگرا، تادبیا 

 برد می کار به آن تحلیل و راستای بیان در را ادبی اثر که دارد وجود ایچنین جامعه

برای آنکه بتواند  ی واقعگرانویسنده(. بنابراین 80:1392)حسن مجیدی، طاهره رستمی، 
ین هایش را از بهای داستانی خود داشته باشد، شخصیتنگاهی منتقدانه نسبت به جامعه

 و شخصیت دانندها انسان را موجودی اجتماعی میرئالیست .کندافراد معمولی انتخاب می
های شخصیت ی خاصی است.ی طبقههای رئالیستی باید فردی باشد که نمایندهداستان

برقرار  ها ارتباطاننده به راحتی با آنای که خوشوند، به گونهآثار رئالیستی واقعی خلق می
 بودن اثر است.  واقعگراای محکم بر ها نشانهکند. بنابراین واقعی بودن شخصیتمی

شود که های رئالیستی، شخصیت به عنوان عنصری از اجتماع معرفی میدر داستان
کل احساسات و روحیات فردی در بستری از اجتماع و متآثر از شرایط زندگی آنها ش

ه از اند، زندگی مستقلی دارند کهایی که نویسندگان بزرگ رئالیستی آفریدهگیرد. آدممی
ی رئالیست به (. همچنین نویسنده54:1349ی اراده نویسنده بیرون است )میترا، دایره

ها برگرفته از آدم خاص دهد که ممکن است این ویژگیهایی میهایش ویژگیشخصیت
 (.235:1380ود نویسنده باشد )گلشیری، یا ترکیبی از صفات خ

، رمان شخصیت محور است و ما در این رمان شاهد سیر تعالی یکی از سووشونرمان 
ی فکری دانشور را، زن و مشکالت زنان به ها هستیم. بیشترین دغدغههمین شخصیت

، ای زن سعی داشته است ظلمها، گرفتاریهخود اختصاص داده است. او به عنوان نویسنده
 یرود را نشان دهد، به آنها بیشتر از دریچهجهل و خرافاتی که در ایران بر زنان رفته و می

 1386کنند ) ناطقی، نگرد، مردان در آثار او در ارتباط با زنان معنی پیدا میچشم زنان می
خط داستانی آن را مشخص  "زری"شخصیت اصلی رمان یعنی  سووشون(. در رمان 112:

 شنویم.که ما بیشتر اتفاقات را از زبان او می کند، چرامی
اجتماعی و خانوادگی تقسیم کرد که هریک  -توان به دو بخش سیاسیرا می سووشون  

اجتماعی داستان است  -قهرمان بخش سیاسی "یوسف"ای است. دارای قهرمان جداگانه
یت در مهمترین شخص "زری"قهرمان بخش خانوادگی داستان است. درواقع  "زری"و 

ها درس خوانده ی انگلیسیاست. او زنی تحصیل کرده است که در مدرسه سووشونرمان 
اش در اوضاع نابسامان ایران در بحبوبه جنگ و تمام فکر و نگرانیش حفظ بنیان خانواده

اش کشیده شود. نمیخواهد جنگ و ناامنی بیرون به داخل خانه "زری"جهانی دوم است. 
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خواهند بکنند، اما جنگ را به النه من نیاورند... شهر : هر کاری میزری گریه کنان گفت »
های نمونه سووشون. در ﴾19-18:1380دانشور، ﴿ «من، مملکت من همین خانه است.

-ی سیاسیهای خودکامهاز پیامد درگیری با نیرو "زری"توان یافت که هراس فراوانی می
صطالح کوتاه بیاید تا کیان خانواده را از شود در بسیاری از موارد به ااجتماعی سبب می

 (.253:2013اسیب محتمل ایمن سازد )محمدحسین محمدی، عباس یوسف، 
و سه فرزندش است و این عشق و وابستگی از او زنی  "یوسف"عاشق همسرش  "زری"

اگر من بخواهم ایستادگی کنم، اول از همه باید جلو تو ». مطیع و ترسو ساخته است
خواهی باز هم حرف راست بشنوی؟... افتد! میوقت چه جنگ اعصابی راه می بایستم و آن

ام که دیگر مدارا عادتم ای ... آنقدر با تو مدارا کردهپس بشنو، تو شجاعت مرا از من گرفته
در این دنیا به شوهر و فرزندانش  "زری"های (. تمام دلبستگی129: 1380)دانشور،« شده.

ی زن ایرانی است اندیشد. در واقع او نمایندهبه چیز دیگری نمیشود و بجز آنها ختم می
ای که در آن زن همیشه در حاشیه است و هرگز ی مرد ساالر است، جامعهکه در جامعه

کند. اما در جریان حوادث های فرهنگی و اجتماعی ایفا نمیجریان ساز نبوده و نقش
ه  ک  "یوسف"پس از مرگ همسرش کند به ویژه جامعه تحول و رشد شخصیتی پیدا می

یکی از خوانین شیراز است. او که در فرنگ درس خوانده و پس از بازگشت از فرنگ به 
پردازد و حاضر نیست گندم به قشون انگلیسی بفروشد و به گرسنگی و ملک داری می

د خواهقحطی مردم سرزمینش دامن بزند. او مبارزی آرمانگراست که به هیچ قیمتی نمی
شته گیرد و کمقابل بیگانگان تسلیم شود و در نهایت با تیری ناشناس هدف قرار میدر 
 شود.  می
نیز مانند زری زنی تحصیل  مادام بوواریشخصیت اصلی زن در رمان  "ما بوواریاِ" 

باشد. می 19، به تصویر کشیدن داستان زن فرانسوی قرن مادام بوواریکرده است. داستان 
دیدند. های مذهبی میاشراف و بورژای فرانسوی در کلیسا آموزشدختران  19در قرن 

این آموزشهای مذهبی و خشک دختران را برای وظایفشان در جامعه، مادر و همسر بودن 
به  "ِاما"شود تا های خشک و متعصبانه باعث میی این آموزشکرد. نتیجهآماده می

ای هه دلیل ناتوانی مواجه شدن با واقعیتخیالپردازی و رویاپردازی پناه ببرد و در نهایت ب
 زندگی اقدام به خودکشی کند.

شود و با مرگ او به که رمان با ورود او به کالس درس آغاز می "اماِ"همسر  "شارل"
او فردی از طبفه . است رگیو بی عرضگیبی ،مایگیکاملی از بی ینمونه رسد،پایان می

ردازد وهرگز نتوانست روابط صحیحی با همسرش پمتوسط جامعه است که به طبابت می
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های او عاجز پرستید اما از درک خواستهداشته باشد، او با اینکه همسرش را عاشقانه می
 بود.
 
 هامقایسه شخصیت .1-1

ها و تفاوتهایی با یکدیگر دارند. یکی از آن دو شخصیت اصلی شباهت "اما ِ"و "زری"
 "زری"ای در جامعه خود هستند. ن تحصیلکردهها این است که هر دوی آنها زناشباهت

 "زری"در صومعه تعلیم دیده است.  "ِاما"ی مسیحیان شیراز درس خوانده و در مدرسه
ها عالوه بر آشنایی کاملی که با زبان انگلیسی پیدا به واسطه تعلیم در مدرسه انگلیسی

 "فیوس"یل ازدواج با کرده است، آشنایی مختصری هم با ادبیات غرب بدست آورده و  بدل
های اجتماعی اطراف وی، از نقش که جوانی روشنفکر است و قرارگرفتن در فضای ارتباط

ی نماینده "زری"(. در حقیقت 1394سنتی زن ایرانی فاصله گرفته است )مهدی دوست، 
، بین تصوراتی که از 40تمام زنان ایرانی است که بدلیل هجوم مدرنیته به ایران در دهه 

زن مدرن و یک زن سنتی وجود دارد معلق مانده و سعی میکند تا تمام مناسبات یک 
یک شخصیت کامال  "زری"شخصیت  ریزی کند)همان(.خود را با این دو پدیده پی

 واقعگراست.
ای هشود تا با دختران خانوادهکه در سیزده سالگی برای تعلیم به صومعه برده می "ِاما" 

د. شوهای خوبی ببیند، بعد از مدتی دچار رخوت عارفانه میبرجسته بزرگ شود و آموزش
آنقدر طاعت و نماز و فرایض دینی و موعظه به او آموخته و به قدری در » در صومعه 

ی خوار شمردن جسم و رعایت حرمت پاکان و شهیدان به او تلقین کرده و آنقدر درباره
ه مثل اسبهایی که لگامشان را رستگاری روحش به گوشش خوانده بودند که او به یکبار

(. 38:1369فلوبر، «)سفت بکشند یکه خورد و درجا ایستاد و لگام از دهانش بیرون پرید 
جای اینکه حواسش به نماز باشد در کتاب دعای خود به به »به همین دلیل بعد از مدتی 

و  رنگریست و گوسفند بیمای الجوردی چاپ شده بود مینقوش قدیسینی که با حاشیه
قلب مقدس سفته به تیر دلدوز یا خود مسیح بینوا را که هنگام رفتن به باالی صلیب 

به واسطه تربیت و تحصیلش در صومعه  "ِاما")همان(. همچنین «داشتافتد، دوست میمی
هایی که در آن فقط سخن از عشق و عاشق و معشوقه بود، بسیار و خواندن کتاب

 خواست.های شاهانه میلش عشقگرا بار آمد بطوریکه داحساسات
عاشق شوهر و  "زری"دار هستند با این تفاوت که ها خانههر دوی این شخصیت 

با  "مادام بوواری"اش  را حفظ کند، اما کند تا آرامش خانهفرزندانش است و هر کاری می
شود و طالب هیجان ی امورخانه سررشته دارد کم کم دچار روزمرگی میآنکه در اداره



 
 
 

 37         ....سووشون های رئالیسم در عناصر داستانی بررسی مؤلفه

اش ای در زندگیاست و زندگی پرحادثه را دوست دارد و همواره منتظر است تا حادثه
تی تابی ناشی از نارضاینهایت ادامه داشته باشد. او همواره دچار نوعی بیپدید آید که تا بی

حتی با داشتن شوهر و یک دختر همیشه احساس  "ِاما"همیشگی از وضعیتش است. 
که و ابا نداشت از این !توله تازیش را محرم اسرار خود کرده بود »تنهایی میکرد تا جاییکه 
(.  65)همان،  «های هیزم بخاری و با آونگ ساعت در میان نهد.اسرار درونش را با کنده

شود در حالیکه داند و از این وضعیت دلزده میمادر بودن می ازدواج و خودش را قربانی او
ی دقیقاً برعکس، همه رود.مسری فرو نمیدر عمل هرگز در نقش مادری و حتی ه

 "ِاما"و  "زری". حس مادرانه نیز در  اش طغیان عملی علیه این مفاهیم استزندگی
قبل تولد فرزندش خودش  "اما ِ"دختری بنام برت است. "اما ِ"متفاوت است. تنها فرزند

 به سپرد، و ازرا سرگرم تهیه وسایل بچه نکرد و همه چیز را به یکی از زنان کارگر قص
ی مهر مادری است پس از همان ابتدا مهر آنجائیکه فراهم کردن چنین تدارکاتی الزمه

خواست و چون فرزندش دختر شد بیشتر ناامید پسر می "ِاما"ضعیف شد.  "ِاما"مادری در 
 یتواند به هوسهایش دست یابد، در همهمرد الاقل آزاد است و می» شد چرا که به نظر او 

ها را به چنگ آورد. اما زن مدام ترین خوشبختیها بگردد، از موانع بگذرد و دوردستکشور
پذیر است جسماً ضعیف است و با حال و انعطافبا موانع مواجه است و چون بی
 ( 96)همان،« محدودیتهای قانونی هم روبرو است.

از خطرات  کند تا آنها راعاشق فرزندانش است و هر کاری می "اما ِ"برعکس "زری"
بینیم برای حفاظت از پسر بزرگش، خسرو، اسبش سحر را احتمالی دور کند، چنانچه می

گوید که سحر مرده و قبر دروغینی که دهد و به دروغ به خسرو میبه دختر حاکم می
ی در داستان از مهر و عالقه "زری"دهد. ترس برای او ساخته است را به پسرش نشان می

ترسم بالیی سر یکی از شماها اش میمن همه» شود ندانش ناشی میاو به شوهر و فرز
دهد که به خوبی نشان می سووشوندر داستان  "زری"(. 129:1381)دانشور، « بیاید...

( 144:1392سازد )زمانی، مهر و عطوفت مادرانه هویت و شخصیت انسانی زن را نمایان می
نم، نشیجا میتو برو، من همین» انش هستیم به فرزند "زری"ی و ما شاهد نگرانی و عالقه

 (.129:1380دانشور، « ) میرماگر پسرم را نیاوردی، همین جا می
مردی مبارز، مقتدر، بی پروا و بی  سووشونو قهرمان داستان  "زری"همسر  "یوسف"

مالحظه  است. او مبارزی روشنفکر است که علیه استعمار و استبداد میجنگید و معتقد 
شود. یتر مبرای پدران ما آسانتر بود و اگر ما نجنبیم برای پسران ما سخت» مبارزه  بود که

پدران ما با یک مدعی طرف بودند و متاسفانه در برابرش تسلیم شدند و حاال ما با دو 
فردا مدعیان رسد و پسمدعی طرف هستیم. فردا مدعی تازه نفس سوم هم از راه می
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مردی  "یوسف"(. همچنین 196)همان، « بر سر این سفره... شان به مهمانیدیگر... همه
من که در بیرون از خانه، مثل ببر هستم و در خانه، »  "زری"عاشق و مهربان است برای 

را  "زری"، "وسفی" هادر طول داستان بار( و 129)همان،« ی سربراه؟در برابر تو یک بره
 . در آغوش می کشد و به او محبت می کند و گاهی کلمات مهرآمیزی می گوید

، پزشکی از طبقه متوسط اجتماع است. او برعکس یوسف در "اما ِ"همسر "شارل"
-را می "ِاما"وار دست و پا است و با آنکه دیوانهسووشون فردی معمولی، ساده لوح و بی
کردن کوچکترین شخیص، درک و برآوردهی تپرستید و عاشقش بود اما در زمینه

های ها و مقاومتی همسرش عاجز بود. همانطور که جدالاحساسات  و نیازهای زنانه
 "زری"در برابر حاکم و قشون انگلیسی و شهادتش باعث تکوین شخصیت  "یوسف"

 های همسرش او را به تباهی و مرگ میکشاند. از درک خواسته "شارل"شود، ناتوانی می
تمامی قواعد رئالیستی  مادام بوواریو سووشون در شخصیت پردازی در هر دو داستان  

به عنوان عنصری از اجتماع معرفی  های هر دو داستان رعایت شده است و شخصیت
در بستری از اجتماع و متاثر از شرایط زندگی  اند که تک تک حرکات و افکارشنشومی

 شکل می گیرد.  آنان گذشته و حال
 
 

 اویه دید واقعگراز .2
ده ای است که نویسنی شیوهزاویه دید، نظرگاه، دیدگاه، یا کانون روایت، نمایش دهنده 

ها و عناصر گوها و حادثهوها، گفتهای شخصیتبه یاری آن، حال و هوا، وضعیت، موقعیت
دهد.) میرصادقی، آورد به خواننده ارائه میدیگری که داستان را به وجود می

(.درواقع زاویه دید یعنی شیوه تعریف داستان.)احمد رضایی، الهه رستمی، 15:1391
(.  دو زاویه دید وسیع وجود دارد :  زاویه دید درونی و زاویه دید بیرونی. در 20:1391

وسیلۀ شخصیت اصلی داستان )اول شخص :من( یا توسط زاویه دید درونی داستان به
شود. اما در زاویه دید بیرونی افکار و ما( گفته میتری )اول شخص :شخصیت کم اهمیت

شود و داستان از زاویه دید ها از بیرون داستان تشریح میهای شخصیتاعمال و ویژگی
(. به بیان دیگر، داستان نویس 241:1367شود)میرصادقی،آنها( نقل می _سوم شخص )او

دهد که از آگاهی ن میپرد و به ما امکااز ذهن یک شخصیت به ذهن شخصیت دیگر می
مند شویم، بطوریکه میتوانیم از احساس آنها باخبر ای بهرهنسبی همه جانبه
 (.383:1391شویم.)میرصادقی، 
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ود شهای رئالیستی از زاویه دید سوم شخص یا اول شخص بیشتر استفاده میدر داستان
 کند.و راوی همانند یک گزارشگر حوادث را از بیرون گزارش می

با چند زاویه دید متفاوت روایت شده است. تقریبًا کل رمان با زاویه  سووشون رمان 
 دانای کل شود. در شیوهروایت می "زری"دید بیرونی به شیوه دانای کل محدود به ذهن 

کند و از زاویه دید ها را انتخاب میمحدود به یک نفر، نویسنده تنها یکی از شخصیت
کند و اعمال و رفتار آنها را مورد ر داستان نگاه میهای دیگهمین شخصیت به شخصیت
وقایع و رویدادهای گوناگون و  سووشوندهد. در داستان داوری و قضاوت قرار می

شوند. درواقع، در این زاویه دید از دیده می "زری"های دیگر داستان از چشم شخصیت
 "زری"کند که د و درک میشود و خواننده تنها چیزهایی را میبیندرون به بیرون نگاه می

 کند.  درک و مشاهده می
شوند. روایت می -اول شخص مفرد -با زاویه دید درونی سووشونسه فصل از رمان 

گویی تک 17گویی عزت الدوله و فصل تک 8های عمه خانم و فصل گویی، تک6فصل 
 گوید. افسر زخمی است که از چگونگی برخورد نیروهای ارتش با عشایر می

کند. شروع رمان با زاویه دید راوی تغییر می سووشونهم مانند  مادام بوواریدر رمان  
 شاگرد"در کالس مطالعه بودیم که مدیر دبیرستان همراه با » اول شخص جمع است :    

« آورد، وارد شد...در لباس شهری و با فراش، که نیمکت بزرگی با خود می "ایتازه
شود. و شود و تا پایان کتاب نیز ظاهر نمیراوی ناپدید می ( سپس این3: 1369)فلوبر،

راوی بعدی داستان دانای کل است. فلوبر با استفاده از زاویه دید سوم شخص با توانایی 
های داستان را به خواننده گزارش ای رفتار و اعمال شخصیتدانای کل همچون گوینده

ف میکند. در حقیقت نویسنده سعی دهد و موقعیت و چگونگی زمان و مکان را توصیمی
طرف بماند و از داوری نسبت به آنها ها بیکرده در ارائه وقایع و نشان دادن شخصیت

 خودداری کند. 
 های رئالیستی است. زاویه دید در هردو داستان متناسب با داستان

 
 ها واقعگرازمان و مکان در داستان .3

بس مهمی در روند تحول در داستان دارد. زمان و مکان نقش سازنده و دگرگون کننده 
ش هایبه همین دلیل رمان رئالیستی توجه خاص خود را به زمان و مکان زندگی شخصیت

(. 243:1386دارد تا بتواند تاثیر متقابل آنها را در یکدیگر کشف کند )شکری، مبذول می
 شوند. میهای واقعگرا، زمان و مکان با ذکر جزئیات بیان بنابراین در داستان
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در اصطالح داستان نویسی، صحنه عبارت است از موقعیت مکانی و زمانی که عمل 
داند ی رئالیست به خوبی می(  نویسنده199:1383یابد. )داد، داستان در آن تحقق می

که برای باورداشت داستانش، مکان و زمان وقوع آن را باید طبیعی و واقعی تصویر کند تا 
-(. همچنین در داستان295:1391انش تحقق پذیرد )میرصادقی، حقیقت مانندی داست

های رئالیستی قوی، زمان و مکان داستان با درون مایه و فضای حاکم بر داستان مطابقت 
کند. بطوریکه با نادیده گرفتن این مسئله گاهی به شاکله و تاثیرگذاری داستان خدشه می

ر فعالی در داستان باشند ) احمد رضایی، شود. بنابراین زمان و مکان باید عنصوارد می
 (.21:1391الهه رستمی، 
ی بیست، در ماجراهای داستان در محدوده زمانی سالهای اوایل دهه سووشوندر رمان 

شوند. این گیرودار جنگ جهانی دوم هنگام اشغال ایران توسط قوای متفقین مطرح می
های خارجی مثل زینگر، شخصیتموضوع را از البالی گفتگوی اشخاص داستان و حضور 

آن روز، روز » شود : توان دریافت. داستان با این جمله آغاز میخانم حکیم و ... می
ای ( به زمان و روز جشن دختر حاکم اشاره5:1380)دانشور، « عقدکنان دختر حاکم بود.

به رشنتوان با بیان جزئیات دریافت که روز عقد چهانشده است، اما در صفحات بعدی می
 بوده است. 

کند با استفاده از توصیف عنصر زمان و مکان را گسترده کند و خواننده دانشور سعی می
را در متن و ماجرای داستان قرار دهد. مثال برای حقیقت نمایی فصل تابستان به توصیف 

شد که یوسف رفته بود گرمسیر و هوای در ده روز می» پردازد : گرمای هوای تابستانه می
 (57همان،«)طور عجله میکرد.باغ کم از گرمسیر نداشت. همیشه تابستان همین

صحنه حوادث اصلی داستان شهر شیراز است و در معرفی شخصیت مستر زینگر 
 اقل کم»ای است که از مکان اصلی داستان سخن به میان آمده است : نخستین مرتبه
( 6)همان،« دانست.درستی نمی شد که به شیراز آمده بود و هنوز فارسیهفده سال می

خدیجه » البته خانم دانشور از لهجه و فرهنگ شیرازی نیز در اثر خود بهره برده است. 
 کنم، شامشانگیرند. هر چه ریشخندشان میها گراته میآمد لب ایوان و گفت : خانم بچه

 (.66)همان، « جزم کردند.خورند، عاجز بیرا نمی
خورد، مثال رفت های فرعی نیز به چشم میمکان اصلی، مکان در این داستان، عالوه بر

برای رسیدگی به احوال رعیت  "زرقان"و  "کوار"به روستاهای  "یوسف"و آمدهای 
کند، اما های فرعی داستان و شرایط زندگی در روستاها رویارو میخویش، ما را با صحنه

شخصیت اصلی نیز در  "یزر"صحنه اصلی و مرکزی حوادث، همان شهر شیراز است که 
 برد.آن به سر می
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، داستان از شیوه الگوی تقویمی زمان بهره برده است یعنی مادام بوواریدر رمان 
شود و گذشته، حال و آینده در یک خط زمانی قرار انسجام زمان در حوادث دیده می

انی زم دارند. اگرچه در داستان از شیوه بازگشت به گذشته استفاده شده است، ولی خط
 گم نشده است. 

ی مکان است ای دارد، زیرا به واسطهنقش تعیین کننده مادام بوواریمکان در رمان  
ط ها و محیی دقیقی بین شخصیتها را توصیف میکند و رابطهکه نویسنده شخصیت
کند. بنابراین از مشخصه های اصلی رمان، توصیفات بدون نقص و اطراف آنها برقرار می

ر است، توصیفاتی که به هیچ وجه خواننده را خسته نمی کند بلکه کامال در دقیق فلوب
 جائیکه که ِاما زندگی - "برتو"خدمت فضاسازی رمان است، مثال فلوبر با توصیف مزرعه 

ای بود به ظاهر آراسته. مزرعه»کند : زندگی بورژوازی یک کشاورز را ترسیم می -کردمی
شدند که در آخورهای زنی دیده میاسبهای بزرگ شخمها از باالی درهای باز اصطبل

نوسازی آرام آرام به خوردن مشغول بودند. در امتداد ساختمانها تخته پهن وسیعی گسترده 
در  "اما ِ"و "شارل"( اولین خانه 16:1369فلوبر، «)خواست،....بود که از آن بخار برمی

نمای آجری خانه :»کند توصیف میتست قرار داشت و فلوبر این خانه جدید را اینگونه 
ی خیابان یا به عبارت بهتر در کنار جاده بود. پشت در یک پالتوی یقه درست در جبهه

ای روی زمین یک باریک، یک لگام و یک کاسکت چرمی مشکی آویزان بود و در گوشه
شد. در سمت راست، آلود که گل آن خشک شده بود دیده میجفت زنگال چرمی گل

است که فلوبر توصیف دقیقی از  "ایونویل"( مکان بعدی 34)همان، « ار داشت...سالن قر
ا ه)وجه تسمیه آن به مناسبت صومعه قدیمی کاپوسن "ایونویل":»دهد این قصبه می

ای است که در هشت فرسخی های آن نیز برجا نمانده است( قصبهاست که حتی خرابه
ی کوچک ریول مشروب ای که از رودخانهه درهویل و بووه، در تهای آبهروان بین جاده

ها ادامه دار ( هر کدام از این مثال75)همان، ...« شود. این رودخانه کوچک پس از می
ها و حوادث و حتی هستند و یک یا چند پاراگراف کامل را شامل می شوند.  فلوبر، مکان

 کند.  شی میها را با استفاده از توصیفات ریز و دقیق برای ما نقاشخصیت
 تاثیر دارند "اماِ"های دیگری هم هستند که در سرنوشت مکان مادام بوواریدر داستان 
به قصر وبیسار که در  "اما ِ"و "شارل"ای که آنجا تحصیل کرد یا مسافرت مثل صومعه

به روان برای  "اما ِ"افتد و همچنین رفت و آمدهایزناشویی آنها اتفاق میاوایل زندگی 
 لئون. دیدن 
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ای در روند هردو داستان زمان و مکان، به عنوان عناصر رئالیست نقش تعیین کننده
-اند و ما در این رمانها زمانبرده الگوی تقویمی زمان بهره شیوه از داستان دو دارند و هر

 کنیم.پریشی را مشاهده نمی
 

 درونمایه آثار رئالیستی .4
ای که در خالل اثر کشیده است، خط یا رشتهدرونمایه فکر اصلی و مسلط در هر اثری 

درونمایه  .(42:1367دهد )میرصادقی، های داستان را به هم پیوند میشود و موقعیتمی
های رئالیستی توجه به مسائل و موضوعات روز جامعه، اعم از مسائل اجتماعی، داستان

های یایاندن زشتنویسندگان رئالیست با نم اخالقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.
کوشد با ها نویسنده میاین داستاندر  سازند.ای برای اصالح آن فراهم میجامعه، زمینه

 الیروابط طبیعی را که در البه ،وضع روحی قهرمان خودو استفاده از تأثیر محیط خارج 
 )169-170: 1376حوادث وجود دارد، نشان دهد. )سیدحسینی، 

رزه است، به همین دلیل در سراسر رمان شاهد درگیری و مبا سووشون درونمایه اصلی
های خودفروخته هستیم. موضوع داستان مربوط با آدم -یوسف  –ستیز قهرمان داستان 

ای است های جنگ جهانی دوم است. درونمایه بیشتر جنبه سیاسی دارد و طعنهبه سال
قوای انگلیس و درد و رنج ، مظلومیت مردم ایران در مقابل 1320به اوضاع ایران سال 

ی ایرانی که دانشور از همان نشاندهتوجهی حکام دستشدید آنها از قحطی، بیماری و بی
یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت : » کند : ابتدای داستان بخوبی به آن اشاره می

بوسند! چه نعمتی حرام شده و آن هم در چه ها، چطور دست میرغضبشان را میگوساله
 (15: 1380)دانشور،« قعی...مو

نارضایتی و اضطراب ناشی از ازدواجی ناهماهنگ و تالش  مادام بوواریدرونمایه داستان 
زنی ناراضی، ولخرج و تنهاست که به   "ِاما"برای رسیدن به وضعیت مطلوب است. 

 شود. او درنهایت منجر به مرگش می خواهیشود و زیادههای زندگیش راضی نمیروزمرگی
هر دو داستان مفاهیم اساسی زندگی بشری، عشق و مرگ، را تایید میکند.  درونمایه

شود ولی در رمان در غالب عشق به خانواده نمایان می سووشوناگرچه عشق در رمان 
در جستجوی عشقی خیالی است و برای تسکین درد زندگی مشترکش  "ماِا"مادام بوواری، 

دهنده تباهی و غرق نشان "ِاما"خورد. مرگ شکست می به دیگران روی میآورد و درنهایت
 ی امید است. نوید دهنده "یوسف"شدن در دنیای آرزوها و خیال است در حالیکه مرگ 

ها، فضا و مکان در تقویت درونمایه تاثیر به طور کلی در هردو داستان، نوع شخصیت
 برای مثالکنند. هت حرکت میها آن را تایید کرده و در جاند، تمام مؤلفهبسزایی داشته
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 همینتابع آن تغییرات خواهد بود. مایه تغییر کند، درون  سووشون کان دراگر زمان و م
. هر دو خواهد داشتمایه جذابیتی نتغییر یابد، درون  "ِاما بوواری" طور اگر شخصیت
وایای زداستان و تا پایان  ،مایه را در طول اثر خود گسترش دهنداند دروننویسنده توانسته
 های اجتماعی را به خواننده نشان دهند.پنهان واقعیت

 
 گیرینتیجه

همانگونه که قبال ذکر شد بزرگترین نویسنده رئالیست قرن نوزده فرانسه گوستاو فلوبر 
است. فلوبر نقطه آغاز تحولی بنیادی در نگرش  مادام بوواریاست و شاهکارش رمان 

ند. کاوست، نگرشی که واقعیت را از افسانه و اسطوره جدا می ادبیات به انسان و حال و کار
اما نگارش واقعگرایانه در ایران با انقالب مشروطه آغاز شد. تعدادی از نویسندگان معاصر 

مان های رئالیستی راند، که در این پژوهش به جنبهایران نیز به این سبک گرایش داشته
ه شد ، مشاهدسووشون های مکتب رئالیسم دردانشور پرداختیم. با بررسی مؤلفه سووشون

 که عناصر شاخص رئالیستی در روایت این رمان مشهود است. 
 ینوشته سووشونهای این مکتب در با توجه به مکتب رئالیسم ، عناصر و ویژگی

هر دو رمان آثاری ی فلوبر بازتاب یافته است و نوشته مادام بوواریسیمین دانشور و 
اند و منطبق بر اصول این مکتب هستند. نویسندگان این دو اثر سعی ندارند واقعگرایانه

ی هکوشند چهرهای داستانشان ارائه دهند، بلکه میتصویری مثبت یا منفی از شخصیت
های خوب و بدشان به تصویر بکشند. در دو اثر توصیف انسان واقعی آنها را با تمام جنبه

صورت موجود اجتماعی و تاکید بر واقعیت و توصیف زندگی آنگونه که هست، بازتاب  به
 های آن، دنیای درونییافته است.  آنها عالوه بر توجه به دنیای بیرون و توصیف واقعیت

های فردی آنان  که محصول اوضاع و احوال کنند و ویژگیقهرمانان را نیز توصیف می
 کنند. ازسازی میجامعه و اجتماع هستند را ب

دهند تا او را با های داستان، اطالعاتی به خواننده میهر دو نویسنده ضمن ارائه صحنه
ویی ای که گگونهها بهفضای داستان بهتر آشنا کنند. توجه به جزئیات و توصیف صحنه

ها هیچ چیز خواننده در صحنه حضور دارد در هر دو رمان قابل مشاهده است. در این رمان
افتند. توالی حوادث به روشنی افتد و حوادث در جای خود اتفاق میتصادفی اتفاق نمی

 دهد. ی نامحتملی رخ نمیشود و حادثهدیده می
-را بازتاب زندگی مردم و اوضاع سیاسی سووشونتوان باتوجه به آنچه گفته شد، می

ا بازتاب زندگی مردم ر مادام بوواریاجتماعی ایران در اوایل جنگ جهانی دوم و داستان 
های فرهنگی دو نویسنده در نگارش این دو اثر فرانسه در قرن نوزدهم دانست. تفاوت
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بخوبی قابل مشاهده است اگرچه اصول رئالیسم در آنها رعایت شده است و گرایش دو 
باشد اما تصویر زن در دو جامعه و بیان وقایع نویسنده به مکتب رئالیسم در آنها مشهود می

ای که به آن تعلق دارند را به تصویر تماعی در دو اثر شکل و رنگ فرهنگ جامعهاج
 کشد. بنابراین میتوان گفت رئالیسم دانشور متاثر از رئالیسم فرانسوی است اما دانشور می

 ننوشته است. مادام بوواریرا تحت تاثیر سووشون 
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 «درمانی های کالسیک با رویکرد قصهبررسی قصه»

 نامههای کلیله و دمنه و مرزبانحکایتمطالعه موردی 

 

 1آبادیسلمان یوسفی قطب
 2سمیه رضایی
 3ماریه دهقان منشادی

 
 چکیده  

داستانی آن، اهمیت زیادی در آموزش و پرورش کودک دارد. اهمیت  ادبیات، خصوصاً حوزۀ
ر دخصوص ها بهقصه، تاآنجاست که روانشناسان برای درمان مشکالت رفتاری و ناهنجاری

 به« درمانیقصه»جویند و شیوۀ درمانی به نام و تمثیل مدد می گاهی از قصه کودکان،
های امروز هستند، های کهن ادبیات فارسی که زیربنای داستانوجود آمده است. قصه

د سرگرمی توانقابلیت بسیاری از این منظر دارند و اگر به صورت علمی بازنویسی شوند، می
قصه   46منظور اینآموزش و پرورش برای کودکان به ارمغان آورد. به و لذت را به همراه

-رسیدنبال بریزدی، بررسی شد. بههای آذرنامه براساس بازنویسیودمنه و مرزباناز کلیله
توجهی از هر دو متن استخراج های شایاندرمانی، مؤلفهگرفته با رویکرد قصههای صورت

دقت » و« گیری براساس عقل و منطقتصمیم»نه، دو مولفۀ های کلیله و دمگردید. در قصه
ها، از بسامد باالتری برخوردار است و در نسبت به دیگر مولفه« در انتخاب دوست

فراوانی « هاعدم اعتماد به غریبه»و « تدبیر برای حل مشکالت»نامه، دو مولفۀ مرزبان
گاه خرد به صورت بارزی شده، جایهای بررسیطورکلی در قصهچشمگیرتری دارد. به

 ها مطرح گردیده است.  که این مولفه در بیشتر این قصهنمایان است؛ چنان
 

 نامه.درمانی، کلیله و دمنه، مرزبانبازنویسی، قصه، قصهها: کلیدواژه
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 مقدمه 1

کنند سخنان خود را در قالب قصه بیان کنند، تا تأثیر ها غالبًا سعی میانسان
اشته باشد، او را اقناع کند، ذهن او را به چالش وادارد و نهایتًا به بیشتری بر مخاطب د

های آسمانی که اسلوب کتابهدف خود، که همان تأثیر بر مخاطب است، برسد؛ چنان
 نیز بر بنیاد تمثیل است. 

شان، یعنی کودکان، امری ها بر ذهن مخاطبان اصلیگاهی تأثیر قصه
اکنون عاری از هرگونه دلیل که ذهن کودکانۀ او هماینبهناپذیر و بدیهی است؛ انکار

پذیری بسیار باالیی دارد. بنابراین این موجود کوچک ست و قابلیت تلقیننقش و نگاری
ست، باید فرا بگیرد؛ و یکی از صور ارائۀ اجتماعی در روزهایی که در اوج قابلیت فراگیری
است که خواندن قصه و داستان، در  آموزش، قالب حکایت و قصه است. به این دلیل

های نامناسب ها که تجربهبرخی از داستان»شود. سنین کودکی، بسیار توصیه می
دهند. هستند، ساختارهای ذهنی منفی و یا غلطی را در ذهن کودک و نوجوان شکل می

گرانه به سبب این نوع باورهای غلط شکل بسیاری از رفتارهای ناهنجار یا پرخاش
(. بنابراین باید در انتخاب داستان برای کودک دقت الزم 1388:52)پریرخ، « ردگیمی

 را مبذول داشت. 
اه ها جایگساالن نیز، قصهنه تنها در روانشناسی کودک، که حتی برای بزرگ

 «درمانیقصه»که روش درمانی به نام ها دارند؛ تاجاییفردی در درمان بیماریمنحصربه
های درمانی درمانی یکی از شیوهقصه»چنانچه پیش از این بود:  به وجود آمده است؛

رین تمایه روانشناختی از حساسدرمانی است. نوشتن داستان با درونمرتبط با کتاب
 ها با هدفنویسی برای بچهآید. داستانها در ادبیات کودک و نوجوان به شمار میعرصه

شان مستلزم رعایت ها از درونشناخت آنشان، اصالح رفتارها و کمک به کاویدن روان
دقتی تأثیر سوء بر جای خواهد گذاشت... مبتکر این ای بینکات بسیاری است و ذره

ند؛ اشیوه درمانی را میلتون اریکسون )نابغه روان پزشکی و هیپنوتیزم درمانی( دانسته
« دانهم گفته« درمانیاریکسون»درمانی، به همین علت در مواردی به قصه

 (. 176:  1381بیرجندی،زاده)علی
کودک به هنگام شنیدن داستان، ناخودآگاه خود را در جایگاه قهرمان داستان 

کند. گاهی مشکل قهرمان داستان از نوع مشکلی می« همانندسازی»دهد و با او قرار می
که یابد؛ بدون اینحل آن را میاست که کودک با آن درگیر است.گاهی در داستان راه

تر به یاری او آمده باشد و یا شخصی هایی، یک بزرگحلظاهراً در پیداکردن چنین راه
 مستقیم به او گفته باشد، این کار را انجام بده یا برخالف آن عمل کن. 
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های خوب و متناسب با با مطالعۀ داستان»گویند: باره میشناسان در اینروان
ان های اصلی داستجایگزین شخصیت یا شخصیت تواند خود رانیاز، کودک و نوجوان می

هایشان سهیم شود. به این ترتیب، ها و تجربهها، تعارضکند و از این طریق در انگیزه
گویند. می« سازیهمانند»شود. به این روند داستان بخشی از تجربۀ شخصی او می

در واقع این کند، مشکالت خود را بشناسد. سازی به کودک و نوجوان کمک میهمانند
گشایی بدون دخالت دیگران است. در آزمایی و مسألهفرایند، چالشی ذهنی برای خود

های قهرمان طول فرایند همانندسازی، کودک و  نوجوان از دیدگاه شناختی تجربه
« سازیدرون»کند. به این فرایند ها و یا مشکالت خود مقایسه میداستان را با تجربه

استان های قهرمان دهای پیشین و تجربهتی که تفاوتی بین تجربهشود. درصورگفته می
شود و در بسیاری موارد به تغییر های پیشین وادار میببیند، به تفکر در مورد تجربه

گویند. مانند کودکی که می« سازیبرون»ها را نظر در تجربهپردازد. تجدیدها میآن
ها بپردازد؛ پس به اصالح تجربه به آزار آنساالن باید آموخته است در مقابل اذیت هم

سازی تواند کارساز باشد. تأثیر برونفهمد محبت بهتر میپردازد و میو باور پیشین می
 (.53و 52: 1388)پریرخ، « توان در تغییر رفتار فرد مشاهده کردرا می

مش اهای نهفتۀ خود را تخلیه کند و به آرتواند هیجاندر این فرایند، کودک می
دست ه ها بای بین مفاهیم کتاب و تجربهکه رابطهدرصورتی»روانی برسد. در این فرایند، 

آید و خواننده بتواند خود را جانشین قهرمان داستان کند، درحقیقت کتاب را وارد 
های خود، پذیرد، بین تجربهزندگی خود کرده است. او مفاهیم را به صورت مجرد نمی

کند و به آرامش های قهرمان رابطه برقرار میها و تجربهو شکستها ها، موفقیتتنش
ود. به شگفته می« هاتخلیۀ هیجان»و یا « پاالیش روانی»رسد؛ به این فرایند، روانی می

شود. در اثر پاالیش سازی، به پاالیش روانی منجر میسازی و برونعبارت دیگر، درون
ای را های نهفتهشود، هیجانودک موفق مییابد و کهای کودک کاهش میروانی، تنش

 جا(.)همان« اند، تخلیه کندکه امکان بروز نداشته

از دیدگاهی دیگر،  از لحاظ کیفیت تاثیرگذاری بر مخاطب، قصه و تمثیل، به 
 شود:چهار قلمرو تقسیم می

قلمرو شناختی: توانایی قصه در انتقال دانش و کمک به فرایند حل  .1
 مسأله.

-هیجانی و امیدآفرینی می -طفی: قصه باعث پاالیش عاطفیقلمرو عا .2
 شود.
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 -فردی: قصه باعث ایجاد و خلق پیوستگی و رابطه انسانیقلمرو بین .3
 شود )پیوند اجتماعی(اجتماعی افراد با یکدیگر می

شود، چراکه فرد خود و قلمرو شخصی: قصه باعث بصیرت و بینش می .4
دیگران مشاهده کرده و درک بهتری از خود و  اش را در روایتمسائل مبتالبه زندگی

 (.12: 1389)صاحبی، « کندمشکلش پیدا می

 

 بیان مسأله - 1-1
 

از فرهنگ کهن ما آثار روایی بسیاری بر جای مانده است و تمسک بدین میراث 
-شود. ادبیات سنتی سرشار از مفاهیم و ارزشغنی، سبب اعتالی نسل امروز و فردا می

کنیم. هایی که در جوامع امروزی فقر آن را به وضوح احساس میرزشهای انسانی است؛ ا
کند تا دنیا را درک ها کمک میبخش است و به آنادبیات سنتی برای کودکان لذت» 

 اولیۀ که مادۀ(. چنان238: 1382)نورتون،« کنند و با مبارزات جهانی انسان آشنا شوند
 شود، برگرفته از فرهنگی کودکان نوشته میهایی که امروزه برابخش عظیمی از داستان

های قدیم از یک سو به قصد ایجاد لذت و سرگرمی آفریده قصه» ماست.  ادبی گذشتۀ
های انسانی نظیر، پاکی، عدالت، شجاعت شدند و از سوی دیگر به نیت اشاعۀ ارزشمی

 (. 21: 1388)روزبه،  « و جوانمردی و پرهیز از مکر، دروغ، ستم و خیانت... 

یت ودمنه، باتوجه به قابلنامه و کلیلههای مرزباندر این گفتار سعی شده تا قصه
 ها برای کودکان بررسی شود.درمانی آن
های مناسب برای گروه سنی کودک و نوجوان، باتوجه به یکی از ابتدا داستان 
( انتخاب شد و دلیل انتخاب 1378ها )مهدی آذریزدی؛ گرفته از آنهای صورتبازنویسی

های برجسته، از هر دو متن برده، از بازنویسیاین بازنویسی، یکی این است که نام
ای هده است و به مانند بازنویسیکه تمام متن در آن لحاظ گردیباشد و دیگر اینمی

 دیگر، به چند داستان خاص بسنده نشده است. 
دلیل انتخاب بازنویسی به جای متن اصلی نیز این است که پژوهش حاضر به 

 تواندها برای کودکان پرداخته است و متن اصلی، به خودی خود، نمیبررسی داستان
 مناسب حال و مقام کودک باشد. 
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 اهمیت تحقیقضرورت و  -2 -1
توان سرچشمۀ ها میها و تأثیرات ماندگار آنباتوجه به کارکردهای متنوع قصه

 درمانی بررسی کرد.های کهن را با رویکرد قصهغنی قصه
ها های پندآموز آننامه از جمله آثاری هستند که قصهکلیله و دمنه و مرزبان

ی تاکنون بارها و بارها بازنویس کهقابلیت بازنویسی بسیاری برای کودکان دارند؛ چنان
های دیروز خبر داده های زندگی انسانتجربۀ امروز را از فراز و نشیبشده و کودک بی

 است. 
نامه در از های کلیله و دمنه و مرزباندر این پژوهش، میزان توانمندی داستان

شود ش میگیرد و تالمیان بردن مشکالت اخالقی و رفتاری کودکان مورد توجه قرار می
ها توجه بدین پرسش پاسخ داده شود که در هر یک از دو متن به کدام یک از مؤلفه

 بیشتری نشان داده شده است.  

 

 پیشینۀ پژوهش     -3 -1
درمانی و درجهت شناساندن آن به جویندگان وجود آثار بسیاری دربارۀ قصه

(، 1389(، صاحبی)1387(، بتلهایم)1391(، آرتور روشن)1386دارد. میلتون اریکسون)
 و... آثاری در این زمینه دارند.

 های اطالعاتیمقاالت بسیاری نیز پیرامون این دانش روانشناختی در پایگاه
 ها به بررسی جایگاه قصه در درمان بیماران پرداخته شده است.  یافته شد که در آن

ها با هایی که به بررسی قصههای صورت گرفته، پژوهشاما در میان پژوهش
که در میان متون کالسیک)هزار و چنین رویکردی پرداخته باشد، نادر است؛ درحالی

نامه، نامه، روضه العقول، جوامع الحکایات، قابوسیک شب، کلیله و دمنه، مرزبان
اس تواند اسهای بسیاری هست که میسندبادنامه، آثار عطار، مثنوی، گلستان و...(، قصه

 ی در زمینۀ یاد شده باشد. تحقیقات کاربردی بیشتر
کارهای ادبی)مثنوی موالنا( یک درمانی و پیوند آن با یکی از شاهدر زمینۀ قصه

 ( یافته شد.1386پایان نامه)علی نیا، 
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 بحث و بررسی 2

نامه، باتوجه به بازنویسی آذریزدی و های کلیله و دمنه و مرزباناینک به بررسی قصه
 شود:اخته میدرمانی پردبراساس رویکرد قصه

  دمنههای کلیله و داستان 2-1
ابوالمعالی نصر اهلل بن محمد بن عبدالحمید منشی از فصحای زبان فارسی در 

او بر نویسندگان پس از او تأثیر بسیاری  قرن ششم هجری است که سبک و شیوه
اثر مشهور نصراهلل بن محمد بن عبدالحمید، که هم از روزگار قدیم میان »گذاشته است. 

ای است که او از کلیله و دمنه عبداهلل مقفع کرده است... مترسالن معروف شد، ترجمه
ذیب و عنوان تهبهاند کتبی بتقلید از آن در قرون بعد، بعضی از نویسندگان کوشیده

ترجمۀ جدید کلیله و دمنه ترتیب دهند؛ مانند انوار سهیلی)حسین بن واعظ کاشفی( و 
 (.1384:354،355صفا، «)عیار دانش )ابوالفضل عالمی(

کلیله و دمنه ابوالمعالی از چند منظر مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست 
در مقولۀ نثر ادبی و شاعرانه قرار  که از اولین متونی است که به دلیل نثر خاص آناین
دلیل فصاحتی که این اثر ممتاز واجد آن است، تأثیر بسیاری بر متون بعد گیرد و بهمی

از خود گذاشته است. دومین ویژگی منحصر به فرد کلیله و دمنه پرداخت هوشمندانۀ 
ی فکربه لحاظ »باشد؛ سومین ویژگی این است که شده در متن اثر میهای طرحقصه

ان مرددانستند و از این رو مخصوصاً مورد توجه دولتآن را کتاب کیاست و سیاست می
 (.1387:84)شمیسا،« و اصحاب سیاست بوده است...

-خصوصیت دیگری که در این گفتار قابل بحث و گفتگوست، قابلیت داستان
ک و نوجوان ها و مشکالت رفتاری کودهای کلیله و دمنه برای درمان یا کاهش بیماری

 است. 
داستان از کلیله و دمنه از نظر میزان قابلیت تأثیرگزاری بر کودکان، مورد  25

های بیشتری را شود. در هر قصه مولفهبررسی قرار گرفت که در جدول زیر دیده می
ها متفاوت است، به پذیری کودکان از داستانجا که تأثیرتوان سراغ گرفت، اما ازآنمی

 ها اشاره شده است. بارزترین آن
 

 کلیله و دمنه
 ها مولفه طرح داستان   نام قصه  شماره 
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شکارچی  1
 دانش آموز

ای یک شکارچی کلمه
آموزد و همین یک می

کلمه او را ثروتمند 
 کند.می

  کودک نسبت به
اندوزی ذهنیت دانش

 کند.مثبتی پیدا می

خرگوش  2
 باهوش

خرگوشی برای رهایی 
-می از شر شیر، راهی

-یابد و او را در چاه می
 اندازد.

  شجاعت 

 تدبیر مناسب 

  امیدواری 

   اقدام برای حل
 مشکل 

 تسلط بر خود 
کبوتر  3

 جهانگرد
-کبوتری  به نصیحت

های دوست 
خیرخواهش گوش 

دهد و به قصد نمی
ماجراجویی سفر 

کند. او  با وجود می
خطرهای زیاد جان 
سالم به در می برد و به 

 گردد. دیار خود باز می

  مشورت 

  اقدام برای حل
 مشکل 

  تدبیر مناسب 

روباه حیله  4
 گر

گرگی قصد شکار 
خرگوشی را دارد. 
خرگوش که جان خود 

د، بینرا در خطر می
تری را که لقمه  چرب

روباه است به گرگ 
دهد. گرگ پیشنهاد می

پذیرد؛ اما روباه هم می
که زیرک و مکار است 
هر دوی آنان را به چاه 

 اندازد.می

  فریب کسی را
 نخورد 

   قصد فریب دادن
 کسی را نداشته باشد.

 کار جزای انسان گناه
 گناهانش را می بیند. 
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همکاری  5
موش و زاغ 

و  و آهو
 سنگ پشت

موش و زاغ و آهو و 
سنگ پشت در خطرها 
به یاری یکدیگر 

 آیند. می

  دوستی و محبت 

  تدبیر برای حل
 مشکالت

دوستی  6
کبک و 

 شاهین

شاهین باب دوستی با 
کند. کبک را باز می
کند کبک ممانعت می
های اما به اصرار و وعده

شیرین شاهین 
پذیرد تا جانش را از می

 دهد. دست می

  در انتخاب دوست
 باید دقت کرد.

  فریب هر کسی را
 نباید بخورد. 

دو پرنده برای داوری  داوری گربه  7
نزد دشمنشان گربه 

روند. گربه آنان را می
 دهد.فریب می

  انسان باید دوست و
 دشمن خود را بشناسد. 

  به هر کسی اعتماد
 نکند.

موش  8
 خورآهن

گوید و مردی دروغ می
 شود.میدروغش برمال 

 گوییراست 

آدم  9
 باف خیال

بافی مردی خیال
کند و به دنبال می

بافی خود، کوزه  خیال
 شکند. روغن را می

 بینی واقعیت 

خرچنگ و  10
مرغ 
 خوارماهی

خواری با مرغ ماهی
ها را دسیسه همه ماهی
فرستد؛ به دیار عدم می

اما سرانجام دستش رو 
 شود.می

  به هرکسی اعتماد
 نکند. 

پشت سنگ 11
 پرحرف

سنگ پشتی که 
تواند جلوی زبان نمی

خود را بگیرد و مدت 
کوتاهی حرف نزند،  

  تسلط بر خود 
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دلیل باز جان خود را به
موقع دهانش کردن بی

 دهد.  از دست می
شغال  12

 مدارسیاست
شغالی با تدبیر خود، 
راه حلی درست برای از 
بین بردن دشمن به زاغ 

 دهد. نشان می

  تدبیر و عقل برای
 حل مشکالت

 ای از چالش واهمه
 نداشته باشد. 

کبوتر  13
 صبر بی

کبوتری که به جفت 
خود تهمت دزدی از 
انبار زده او را از خانه 

کند و متوجه بیرون می
 شود.اشتباه خود می

  در قضاوت نباید
 عجله کرد. 

مرغان  14
 آگاهکار

دزدان در راهی 
کشند و پیرمردی را می

مال او را می برند. او که 
بیند هیچ کس را نمی

که به دادش برسد به 
مرغان ُآسمان 

سپارد که انتقام او را می
بگیرند. سرانجام همین 
مرغان دزدان را به 

 سپارند.دست قانون می

  هر کسی کار بدی
انجام دهد مجازات می 

 شود. 

شتر  15
 باورخوش

گرگ و شغال و زاغی 
کنند تا شیر را اغوا می
 شتر را بخورند. 

  کودک باید با
 تر باشد.بزرگ

  فریب کسی را
 نخورد.

   در انتخاب دوست
 دقت کند. 

گربه پیر  16
 زال 

گربه الغری به دنبال 
غذاهای خوشمزه راهی 

  به حرف
 ترهایش گوش دهد بزرگ
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آَشپزخانه  سلطانی 
اما نا امید و شود. می

کتک خورده به خانه  
 گردد.پیرزن باز می

   بی اجازه از خانه
 خارج نشود. 

  بهترین جا خانه
 خودشان است. 

عقربی قصد دارد   نیش عقرب  17
دوستی را که در حال 
کمک کردن به اوست 

 نیش بزند. 

  در انتخاب دوست
 باید دقت کرد. 

احتیاط  18
 روباه 

روباهی با تدبیر خود، 
جانش را از مرگ نجات 

 دهد.  می

  قبل از انجام عملی
 باید به عواقب آن بیندیشد. 

  همه جوانب را
 بسنجد و بعد تصمیم بگیرد.

 رود، اگر راهی که می
های مشکلی دارد، راه

 دیگری هم هست. 
مردی برای درد  چشم بیمار 19

شکمش نزد طبیب 
یب چشم رود و طبمی

 کند. او را درمان می

- 

جواب  20
 طوطی

دو طوطی هستند که 
یکی دیگری را از میان 

دارد و با بر می
حاضرجوابی خود را از 
جزای عملش نجات 

 دهد. می

- 

گرگی از  مرد عابد  تربیت گرگ  21
خواهد او را نصیحت می

کند غافل از اینکه توبه  
 گرگ مرگ است. 

- 
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اشتباه  22
 اردک

اردکی پس از مرتکب 
ل دلیشدن اشتباهی، به

جلوگیری از اشتباه 
مجدد، کاری انجام 

 دهد.نمی

 اهمیت سوال کردن 

  کمرویی صفت
 خوبی نیست.

  انسان اگر مرتکب
اشتباهی شد باید به دنبال 
دلیل خطایش باشد، و بار 
دوم مرتکب اشتباه نشودو 
نقاط ضعف کارش را اصالح 

 کند. 
حاضر  23

 جوابی بلبل
های باغ را از بلبلی گل

سر عشق و دوستی 
کند. باغبان او پرپر می

کند و پس را اسیر می
از تمنای بلبل آزادش 

کند. بلبل هم در می
ازای برگرداندن 

اش جای گنج را آزادی
به باغبان نشان 

 دهد.می

  عشق و دوست
 داشتن

 دوستی طبیعت 

  حاضر جوابی بر
 اساس عقل

دوستی  24
 خرس 

رس پیرمرد و خ
دوستان وفاداری بودند 
اما خرس از سر نادانی 
دوست خود را به باد فنا 

 دهد. می

  در انتخاب دوست
 باید دقت کرد. 

گناه مرغ  25
 خانگی

مرغ خانگی و باز 
شکاری با هم مباحثه 

کنند. باز شکاری به می
وفایی او تهمت بی

که زند؛ بدون اینمی
 علت رفتار او را بداند. 

  قضاوت عجوالنه 

  اول فکر بعد عمل 
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شده، در نمودار های بررسیها در داستانمیزان بکارگیری مولفه

 نشان داده شده است:  

 
ا هها به میزان بیشتری در داستانشود، برخی از مولفهگونه که دیده میهمان

دقت در »و « گیری بر اساس عقل و منطقتصمیم»های اند؛ مانند مولفهطرح شده
 «...انتخاب دوست

محوری است. های متون کالسیک فارسی، خردگرایی و عقلیکی از ویژگی
های بازمانده از آنان نیز عقل اند. در داستانقدما بر عقل و تدبیر تکیۀ بسیاری داشته

های کلیله و دمنه که داستانجایگاه مستحکمی را به خود اختصاص داده است؛ چنان
ها قهرمان یا شخصیت، در پی شکستی که له مجزا نیست. در این داستاننیز از این مقو

رسد که بدون مراجعه به عقل و براساس شود به این نتیجه میگیر او میگریبان
احساسات تصمیم گرفته است و نهایتًا این شکست، نتیجۀ آن تصمیم عجوالنه است. یا 

د که زنود یا دست به کاری میشگوید و بعد پشیمان میکه بدون فکر سخنی میاین
ندامت فرجام آن است. اگر کودک در لحظه متنبه نشود گذشت زمان این حقیقت را 

های گناه مرغ خانگی، احتیاط برای او روشن خواهد ساخت. مؤلفۀ یادشده در داستان

فراوانی برخی از مولفه ها در کلیله و دمنه 
نطقتصمیم گیری بر اساس عقل و م

.در انتخاب دوست باید دقت کرد
دوستی و محبت
فریب نخوردن
مجازات اعمال 
قضاوت عجوالنه
شجاعت 
اعتماد نکردن به غریبه ها
امیدواری 
راست گویی
تالش برای کسب علم و دانش 
واقعیت بینی
عواقب کم رویی
پرسیدن نادانسته ها
کوشش برای اصالح بدی ها
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 مشاهده است. البته این مولفه را باگرد و... قابلمدار، کبوتر جهانروباه، شغال سیاست
 ها سراغ گرفت. توان در بیشتر داستاناندکی مسامحه می

دوست یکی از عوامل تأثیرگذار بر شخصیت کودک است. بنابراین بر 
ترهای کودک الزم است که از همان کودکی به او بیاموزند که در انتخاب دوست بزرگ

ند؛ مانند اکه گذشتگان ما نیز بر این نکته بسیار تکیه و تأکید داشتهدقت کند؛ چنان
توان این مؤلفه را در های یادشده، میهای کلیله و دمنه که عالوه بر نمونهداستان
ها، شخص در پی دوستی با یک های دیگر آن  نیز نام برد. در این داستانداستان

شود، یا حتی جانش را بر سر این دوستی از دست شخصیت منفی، نهایتاً پشیمان می
فرستند؛ مانند گناه، دوست را به دیار عدم مینادان و اگرچه بیدهد. گاهی دوستان می

المثل شده است. از میان دوستی خرس، که به دلیل شهرت بسیار، تبدیل به ضرب
جز داستان یادشده ها به صورت بارزی نمودار است، بههایی که این مولفه در آنداستان

 اهین را نیز نام برد. باور و دوستی کبک و شتوان نیش عقرب، شتر خوشمی
 

 نامههای مرزبانبررسی داستان 2-2
باشد. او سعدالدین وراوینی از نویسندگان زبردست در قرن هفتم هجری می

بار کتاب مرزبان نامه را که به زبان طبری بود به فارسی ترجمه و تهذیب برای دومین
بهرامشاهی است. ودمنۀ کرد. این اثر از آثار نثر مصنوع فارسی و به اسلوب کلیله

نامه از جمله آثار مهم نثر مصنوع فارسی و بر روش کلیله و دمنه در ذکر قصص مرزبان»
و امثال و حکم فراهم شده و مطالب آن از زبان وحوش و طیور و دیو و پری و آدمی 

 (. 364: 1384)صفا،« بیان شده است
م دلیل عددی، بهنامه براساس بازنویسی آذریزهای مرزبانداستان از داستان21

های آن، با گروه سنی کودک و نوجوان، بررسی شده که در جدول تناسب همۀ داستان
 شود:زیر نشان داده می

 مرزبان نامه
 مولفه ها طرح داستان نام قصه شماره

ای با تدبیر خود بزغاله آواز بزغاله 1
جانش را نجات داد و 

  خداوند چیزی را از اگر
انسان بگیرد، عوضش را 

 دهد.می
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گرگ ظالم را برای 
 همیشه از بین برد.

 تدبیر و تسلط بر خود 

 غلبه بر ترس 

 فریب نخوردن 
درخت  2

 مراد
مردی به شهری 

رود و مردم شهر را می
بیند که درختی را می

کنند. مرد ستایش می
کند هرچه سعی می

تواند به مردم نمی
بفهماند که از درخت 
 کاری ساخته نیست.

  گیری بر اساس تصمیم
 عقل و منطق

 ترویج یکتاپرستی 

 های نادان انسان
 زودباورند.

خوار ماهی 3
 توبه کار

یک ماهی فریب 
خورد خوار را میماهی

 افتد.و به دام می

  تسلط بر خود)برای هر
 کسی نباید دل سوزاند(

 فریب نخورد 
پیاده و  4

 سوار
مرد سواری قصد 
فریب دادن مرد پیاده 

 را دارد.

  هر کسی اعتماد به
 نکنید.

 نوعکمک به هم 

  زندگی با تدبیر و بر
 اساس عقل و منطق

گربه و  5
 موش

موش به دشمنش 
دهد گربه غذا می

که همین غافل از این
شود و گربه چاق می
 او را می خورد.

  تصمیم گیری و اقدام
 براساس عقل و منطق

 نداشتن حسادت 

شغال  6
 خرسوار

خری فریب یک 
خورد اما میشغال را 

بعد با تدبیر خودش را 
 دهد.نجات می

 تسلط بر خود 

 فریب نخوردن 
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مرغ  7
 خوارآتش

مردی حرفی 
گوید و اساس میبی

برای اثبات حرف خود 
های زیادی را مشقت

 شود.تحمل می

  همه چیز را باید دانست
و فهمید،  اما همه چیز را همه 

 جا و همه وقت نباید گفت.

شیر  8
 پرهیزگار

خرسی به خاطر 
خواهد حسادتش می

شتر را نزد شیر بدنام 
کند، اما عاقبت 

شود و دستش رو می
به جزای اعمالش 

 رسد.می

  هرکس بد کند جزای
 بیند.اعمالش را می

 حسادت نداشتن 

 فریب نخوردن 

  به هرکسی نباید اعتماد
 کرد.

گربه  9
 شکاری

اش را به صیادی گربه
جای سگ به شکار 

ن برد و پشیمامی
 شود.می

  هر کسی را بهر کاری
 ساختند.

روباه و  10
 خروس

روباهی قصد فریب 
دادن خروسی را دارد؛ 

 شود.اما موفق نمی

 فریب نخوردن 

موش و  11
 مار

موشی با مشورت و 
تدبیر، مار را نابود 

 کرد.

 تالش برای زندگی بهتر 

  حل مشکالت بر اساس
 عقل و منطق

 تسلط بر خود 

 تمرکز بر حل مشکل 
زشت و  12

 زیبا
مرد زشت به پادشاه و 
همراهانش نشان 

دهد که نباید می
 خرافات را باور کرد.

  نباید خرافات را باور
 کنیم.

خرس  13
 حسود

خرسی به خاطر 
خواهد حسادتش می

 عاقبت حسادت 

 تسلط بر خود 
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دادمه را نزد شیر 
بدنام کند، اما شیر 

شود و او به متوجه می
 رسد.اش نمیخواسته

االغ  14
 دارسواد

دختری با هشیاری 
شود که خود باعث می

پدرش از پادشاه 
 جایزه بگیرد.

  اقدام برای حل مشکالت
 بر اساس عقل و منطق

 تسلط بر خود 

سه دزد  15
 حریص

سه دزد بد، عاقبت به 
خاطر حرص خود 

 کشند.همدیگر را می

 کار نتیجه عمل گناه
 خود را می بیند.

حاضر  16
جوابی 
 بزرگمهر

بزرگمهر برای 
آزمودن کاردانی 
وزیرش اقداماتی 

 دهد.انجام می

  تصمیم گیری و سخن
 گفتن بر اساس عقل و منطق

رسم  17
 راسویی

که خطر زاغ برای این
را از خود دور کند به 

رود و آغوش خطر می
 شود.خوراک راسو می

  تصمیم گیری بر اساس
 عقل و منطق

 دوری از دشمنان 

 به موقع اقدام کردن 
پند  18

 خرگوش
شتری به پند 
خرگوش گوش 

دهد و روزگارش از می
آنچه بود بدتر 

 شود.می

 فریب نخوردن 

  تصمیم گیری بر اساس
 عقل و منطق

دوستان  19
 اهلنا

پسری به حرف 
مادرش گوش 

دهد و با دوستان نمی
 شود.بد همنشین می

  در انتخاب دوست باید
 دقت کرد.

  مشورت و گوش دادن به
 تربزرگ

انوشیروان  20
 و باغبان

انوشیروان از 
باغستانی دیدن 

  از بین بردن
خودخواهی)دیگران کاشتند، ما 
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کند. از باغبان می
پرسد و چند سوال می

 د.گویباغبان پاسخ می

خوردیم/ ما بکاریم دیگران 
 بخورند(

  سنجیده سخن
 گفتن)دقت در کالم(

دانش  21
 ناتمام

که آشپزی بدون این
 در سخنان استاد
دقت کند  به دلیل 
برداشت نادرستش، 
آبگوشت را خراب 

 کند.می

 دقت و تمرکز 
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شده، در نمودار های بررسیها در داستانمیزان بکارگیری مولفه
 نشان داده شده است:  

 
ها ها به میزان بیشتری در قصهشود، برخی از مؤلفهگونه که دیده میهمان

های بیشتری در هر قصه، به تسامح و با در نظر توان مولفهاگرچه میاند؛ مطرح شده
 ۀنامه دو مولفهای متفاوت کودکان، برای هر دو اثر برشمرد. در مرزبانگرفتن توانمندی

از « ها)فریب نخوردن(عدم اعتماد به غریبه»و « تدبیر مناسب برای حل مشکالت»
ها، گاهی شخصیت داستان، یا ن داستانباشند. در ایفراوانی بیشتری برخوردار می

نشیند و تا راه حلی برای قهرمان قصه به دنبال به وجود آمدن مشکلی بزرگ، آرام نمی
برد؛ یا گاهی قهرمان به دنبال کند و به غصه و اندوه پناه نمیآن نیابد، رهایش نمی

فراوانی مولفه ها در مرزبان نامه

تدبیر برای حل مشکل
(فریب نخوردن)زیرک بودن

تسلط بر خود 
غلبه بر ترس
سنجیده سخن گفتن
به هر کسی اعتماد نکند
حسادت 
مجازات اعمال
خداپرستی 
کمک به همنوع
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فرجام شود و گاهی با های بسیاری را متحمل میزودباوری و سادگی خود، مشقت
 آورد.ناخوشی دست به گریبان شده و جز ندامت، ارمغانی به حاصل نمی

نامه براساس بازنویسی یادشده، یک موش به موقعیت در داستانی از مرزبان
رود. او برای به دست آلش میدهد و خودش به دنبال زندگی ایدهاش تن نمیفعلی

ای ههای کالسیک و قصهداستان کند. این مولفه درآوردن آن زندگی رویائی تالش می
کهن، جایگاهی ندارد و تا بوده به قناعت و رضایت به وضعیت فعلی، ترغیب و تشویق 

نامه، داستان شود. در مرزباناند و این نمونه در این آثار به صورت نادر یافت میکرده
 موش و مار حاوی این مولفه است.

. شودو امروز بسیار طرح می های گذشتهنیز در قصه« تسلط بر خود»مولفۀ 
ها، زیرمجموعۀ مولفۀ تسلط بر خود قرار شده در قصههای یافتهدر واقع بسیاری از مولفه

آمدهای ناگوار،  گیرند. غلبه بر حسادت، ترس، اندوه و نوع واکنش نسبت به پیشمی
ست اباشند. انسان مسلط بر خود، مسلط بر احساسات خود وابسته به تسلط بر خود می

 و شخصی که بر احساسات خود مسلط است، برگ برنده در دستان اوست. 
 

 پایان سخن:
 هایتوان بررسی کرد که یکی از جنبهها را با رویکردهای متفاوتی میقصه
های متون کالسیک، قابلیت باالیی از این ها، رویکرد درمانی آن است. قصهبررسی قصه

ای برای کودکان امروز بازنویسی کرد. نحو شایسته ها را  بهتوان آنلحاظ دارند و می
های کهن، نکاتی باید لحاظ گردد و یکی از آن نکات، حذف شعارها برای بازنویسی قصه

 ست.و پند و اندرزهای اخالقی

های رفتاری و روانی در کودک و های درمان بیماریدرمانی یکی از روشقصه
پنداری و از او تقلید ه با قهرمان همذاتسال است. کودک در هنگام شنیدن قصبزرگ
سازی به تخلیۀ روانی سازی و برونکند و به دنبال سه فرایند همانندسازی، درونمی

 یابد.دست می
نامه، بدون درنظرگرفتن پندهای گنجانیده در های کلیله و دمنه و مرزبانقصه

شده در داستان بررسی 25ها، قابلیت بررسی با رویکرد درمانی را دارند. در میان آن
ها یافته ها، در داستانمؤلفه، بدون درنظرگرفتن میزان فراوانی آن 15کلیله و دمنه، 

دقت در »و « گیری براساس عقل و منطقتصمیم»ها دو مولفۀ شدند، که در میان آن
دگی آموزد که در زنباالترین بسامد را داشتند. اولین مولفه به کودک می« انتخاب دوست

مورش را براساس منطق سامان دهد و برای انجام هر کار به عقل خود رجوع کند، تا ا
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در هر لحظه بهترین نتایج را دریافت کند و دومین مولفه به دقت در انتخاب دوست 
 نشین ناشایسته را از میان حوادثجاست که کودک تأثیرات سوء همکند و اینتوصیه می

 کند. داستان، تجربه می

مولفه یافته شد که در میان 18نامه، شده در مرزبانداستان بررسی 21 در میان
 باالترین بسامد را داشتند.« هااعتمادنکردن به غریبه»و « تدبیر برای حل مشکل»ها آن

 حلیدهد که برای هر مشکلی راهنامه، به کودک نشان میاولین مولفۀ بارز در مرزبان
اسب باید تدبیر داشته باشد و دومین مولفه این حس حل منوجود دارد و برای یافتن راه
 ای نباید اعتماد کند. کند که به هر غریبهرا در درون کودک ایجاد می

ای به نامه به گونههای مرزبانشود که داستاننهایتاً این نتیجه حاصل می
نه، های کلیله و دمگونه که در داستانکنند، همانمحوری توصیه میخردمداری و عقل

 عقل جایگاه بارزی را به خود اختصاص داده بود. 
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 شناسیکتاب
های های خوب برای بچهقصه(. 1379آذر یزدی، مهدی. ) .1

های شکوفه، وابسته به ، تهران: کتابهای برگزیده از کلیله و دمنه(خوب)قصه
 موسسه انتشارات امیرکبیر. 

 هایهای خوب برای بچهقصه(. 1379آذریزدی، مهدی. ) .2
های شکوفه. وابسته به موسسه (، تهران: کتابهای برگزیده از مرزبان نامهخوب)قصه

 انتشارات امیرکبیر. 

داستان، همچون ابزاری برای کمک به (. 1388پریرخ، مهری. ) .3
های کودکان با بررسی داستان، کودکان و نوجوانان در مقابله با مشکالت

 .47دک و نوجوان، شماره ، پژوهشنامه ادبیات کورویکرد کتاب درمانی

، تهران: نشر ادبیات معاصر ایران)نثر((، 1388روزبه، محمدرضا. ) .4
 روزگار.

، چاپ دوازدهم، تهران: سبک شناسی نثر(. 1387شمیسا، سیروس. ) .5
 نشرمیترا. 

، تهران: تاریخ ادبیات ایران)جلد اول((. 1384صفا، ذبیح اهلل. ) .6
 انتشارات فردوس. 

کتاب درمانی و قصه درمانی برای (. 1381علیزاده بیرجندی، زهرا. ) .7
 همایش ادبیات کودکان و نوجوانان.، کودکان و نوجوانان

ها و کاربردها شناخت ادبیات کودکان: گونه(. 1382نورتون، دونا. ) .8
 . تهران: قلمرو.از روزن چشم کودک
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analyzing the stories of “Kelileh - and- Demneh” and 

“Marzban-Name in accordance to the story therapy 

approach 
 

 

Abstract 

Literature and especially stories are of great importance in 

the education of children. The importance of the story, being a 

form of literature, is to such extend that psychologists sometimes 

use stories and parables to cure behavioural problems and 

particular mal-behaviours in children; and thus the therapeutic 

practice of “story therapy”, a sub-category of “art therapy” has 
come into existence. The classic stories which form the foundation 

for today’s stories have great potentiality in this respect, and if 

rewritten in a scientific way, they can offer children the 

combination of pastime and enjoyment plus education. Towards 

this end, 46 of Azryazdy’s rewritings of stories from “Kelileh - 

and- Demneh” and “Marzban-Name”, were surveyed. The 
analysis carried out in accordance to the story therapy approach, 

highlighted significant features from both texts. In “Kelileh - and- 

Demneh” the two parameters “rational and logical decision 
making” and “being careful in choosing friends”, and in 

“Marzban-Name” the two features “using thought to solve 

problems” and “not trusting strangers” are the most frequent 
features. Generally in the stories analysed, wisdom has a 

prominent place; to such extent that in almost all of the stories it 

is present.  

 

Key Words 

 Rewriting, Story, story therapy, Kelileh - and- Demneh,  

Marzban-Name 



 

 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 در گذر زمان «عزیز و نگارقصه »تفسیر و تحلیل تبارشناسی

 
*دکتر نرگس جابری نسب

1 
 منیژه وفایی

 چکیده
صه یک ق« عزیز و نگار قصه»یکی از آثار ادب فارسی، داستان عاشقانۀ عزیز و نگار است. 

محلی و عامیانه در منطقۀ میان طالقان در روستای آردکان است که به صورت روایی و 
سینه به سینه از نسلی به نسلی دیگر در منطقه میان طالقان نقل می شود و در گذر زمان 
تغییر و تحول بسیاری پیدا کرده است و روایت های مختلفی از آن نقل می شود، هر چند 

ه از اصل این داستان عاشقانه که با دوبیتی های محلی بین دو عاشق رد و بدل می شد، ک
بسیار دور شده است اما هنوز هم تمام روایت ها به نام عزیز و نگار معروف است این 
داستان در هر خطه ای به زبان و آداب و اعتقادات آن خطه تغییر یافته ولی داستان اصلی 

سل جوان مشتاقانه به شنیدن آن عالقمند هستند. از آنجا که این جذابیت خاصی دارد و ن
قصه خصوصاً در زادگاه عزیز و نگار مورد تحقیقات بسیار قرار نگرفته است. نگارنده تالش 
دارد، ضمن معرفی داستان عاشقانۀ عزیز و نگار و روایتهای مختلف آن به بررسی این 

ای است که به صورت روایی و سینه به سینه داستان که از قصه های فولکلور و عامیانه 
این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش های در منطقۀ میان طالقان نقل می شود، بپردازد. 

تحلیلی از نوع تحلیل محتوی است. گردآوری داده های پژوهش با روش مطالعه -توصیفی
و  س تحلیل کیفیکتابخانه ای انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها بر اسا

 ت.مبتنی بر توصیف و تحلیل داده ها اس
 

 قصۀ عزیز و نگار، طالقان، عزیز، نگار.کلید واژه: 
 

                                                           

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی .*

nargesja@azad.ac.ir 

.  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، دانشکده ادبیات فارسی و زبان
 Vafaiee.1394@gmail.com های خارجی                                                                                    
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 مقدمه
شناخت فرهنگ و فهم دقیق مسائل فرهنگی جز با اتکا بر ماهیت تاریخی آنها میسر نیست 

تک » ها، (. در این دوران، هولناک ترین حالت برای انسان 8: ص1388)کچویان و زائری، 
و گسست  «آزاد اندیشی»است. فردیت، لذت نیست، کیفر است. تاریخ، در نتیجه « افتادگی

از سنت، از همان تمامیت سفت و سخت حاصل می شود. ضعف تک تک افراد انسانی در 
جبران می کند یعنی نابغه تاریخ را می سازد )کچویان « نابغه»برابر این سنت و تمامیت را 

را باز یابد، بلکه « ریشه های هویت»(. تبار شناسی نمی خواهد 10ص :1388و زائری، 
او نمی خواهد آن موطن نخستین متافیزیکی «. امحا کند»سرسختانه، می خواهد آن را 

ن هویتی مان را آشکار کند. ای« ناپیوستگی های»را شناسایی کند، بلکه در صدد است تا 
می خواند که در تالش « تاریخ عتیقه جو»نقطۀ مقابل آن چیزی است که نیچه کار کرد 

باز شناسد )کچویان و زائری، « اکنون ما در آن ریشه دارد»بود تا پیوستگی هایی را که 
 (.12: ص1388

البته آنچه در این چرخش به چشم می خورد، یک گسست روش شناختی نیست، بلکه 
ناسی دیرینه شجایگزینی تحلیل تبار شناختی به جای تحلیل دیرینه شناختی است. 

هنگام معطوف شدن آثار فوکو به مناسبات قدرت و معرفت رخت برمی بندد؛ اما همچنان 
به عنوان روش شناسی مناسبی برای تحلیل و به گونه ای مکمل با تبار شناسی عمل می 

(. نیچه تبار شناسی را در مطالعه تاریخ به کار گرفت 10: ص1391کند )اکرمی و اژدریان، 
د تعریف مفاهیم بر مبنای ذاتی آن و توصیف مفاهیم با صفت خوب یا بد ریشه تا نشان ده

در خاستگاهی تاریخی دارد که به فراموشی سپرده شده است )حسین زاده یزدی و دیگران، 
(. بر اساس نظریۀ اشاعه، برای شناخت احوال و خصوصیات فعلی یک جامعه، 17: ص1394

وجه به روابطش با جوامع دیگر جستجو کرد )خالدی، باید تاریخ فرهنگی آن جامعه را با ت
 .1(1: ص1393

یکی از شیوه های تحلیل و بررسی متون داستانی، پرداختن به تبارشناسی افسانه هاست. 
داستانهای عاشقانه ای که اگرچه مسائل عشقی و عاطفی زمینۀ اصلی داستان را تشکیل 

تا پای قهرمان داستان را به ماجراهای می دهند ولی در واقع وصال معشوق بهانه ای است 
(. مجموعۀ 83: ص1381گوناگونی نظیر جنگ با زشتی ها و پلیدی ها بکشاند )فاضلی، 

داستان ها و حکایت هایی که با استفاده از شیوه های غیرمستقیم گویی و تعریض به 
شت. گصورت قصه هایی شفاهی تولید می شد، زبان به زبان در نسلهای متعدد منتقل می 

                                                           
1 ge=definition&UID=33060http://pajoohe.net/25513/index.php?Pa 
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درگذشته این نوع ادبیات اصوالً ریشه در ادبیات شفاهی داشت؛ زیرا مخاطبان ادبیات 
(. ریشۀ بسیاری از ادبیات مکتوب و 70: ص1389شفاهی عامۀ مردم بودند )خالقی پور، 

(. این اسناد 110: ص1383رسمی ما بر پایۀ ادبیات شفاهی شکل گرفته است )رحمتی، 
ینه به سینه از نسلی به نسل دیگر به یادگار مانده است ثبت تاریخ نگردیده بلکه س

(. زبان عوام گنجینۀ جامعه است. این زبان هیچ گاه نمی میرد 50: ص 1361)پوهیالی، 
(. مفاهیمی 24: ص 1379بلکه فقط تغییر می کند و بهبود می پذیرد )پناهی سمنانی، 

شوند، این تکرار می تواند هر در زمینه ادبیات وجود دارند که در طول تاریخ تکرار می 
 چیزی باشد، هر چیزی که در ذهن انسان دارای معنی است.

 صهق؛ اولگروه » قصه ها را با توجه به بن مایه هایشان، می توان به انواعی تقسیم کرد: 
ای عشقی و عاطفی و عدالت خواهانه  ی فارسی که زمینه و بن مایه های بلند و عامیانه
 دمی شو کشانده گوناگون ماجراهای به وقبرای رسیدن به وصال معش دارند. قهرمان قصه

ر خیزد. د و عاشقی به جنگ زشتیها و پلیدیها بر می عشق بهانه ی به قهرمان واقع در و
 محسوب مهم عناصر از فر،ی س این گروه، تک زنی و یک معشوقی و همچنین بن مایه

. ی عقیدتی دارند مذهبی و بن مایه ی دینی و ه زمینهک قصه هایی ،دیگر گروه .شودمی
 این رد. وامیدارد یکدیگر با جدال و جنگ به را ه قهرمانهک تدر این گروه تعصب دینی اس

ن به زن واحدی قانع نیستند و بعد از سفرهای دور و دراز و فتح قهرمانا قصه ها، از گروه
 فکر جاودانگی میشهرهای بسیار که سفرها به همین منظور هستند، قهرمان اصلی به 

 رسد و تسلیم مرگ می ی گیل گمش، که به منظور خود نمی افتد. همچون قهرمان قصه
 هآفرید شب یک و هزار ساختمانی روال و شیوه به که است قصه هایی ومگروه س .شود
از ه هند بب آنها اصل که است قصه هایی اسلوب و بکها به س اند. در واقع نقل قصه دهش

 د؛وش ه میگفت خنها از زبان حیوانات به وجه تمثیل س برخی از این قصهگردد. در  می
 از ر،ه دیگگرو دو خالف بر قصه ها گروه این. می آید دیگر قصه ی میان در قصه ای و

« و حوادث و مضامین در آنها بسیار متنوع است. نمی کنند پیروی واحدی محتوای
 (134: 1372میرصادقی، )
 در گذر زمان «عزیز و نگار قصه»

داستان زندگی عزیز و نگار یک داستان واقعی است که حدود دویست و پنجاه سال پیش 
در منطقۀ میان طالقان در روستای آردکان اتفاق افتاده است، این داستان که به صورت 

شده و تا به امروز به یادگار یک قصۀ عاشقانه روایت شده است سینه به سینه نقل می
صوص دو بیتی هایی که میان دو عاشق رد و بدل می شده و نشان دهندۀ مانده است، بخ

درد دلهای این عاشق و معشوق هست و به جرأت می توان گفت تقریبًا تمامی اهالی 
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قدیمی این منطقه حداقل چند دو بیتی از دو بیتی های این داستان معروف را حفظ 
ای طوالنی زمستان این داستان هستند. زمانی که دور هم جمع می شوند، بویژه در شبه

و اشعارش را زمزمه می کنند و سرگرمی خوبی برای آنهاست به گونه ای که هر شب یک 
کنند و دنبالۀ آن را شبهای بعدی پیگیری می کنند. بقدری مقدار از داستان را تعریف می

ین جذاب است که حتی هر تازه وارد را هم مجذوب خودش می کند و شاید ساعتها پای ا
داستان عاشقانه می نشیند و گوش فرا می دهند و بی صبرانه منتظر می مانند تا شبهای 
بعدی دنبالۀ داستان را بشنوند. این داستان به همین صورت به سراسر طالقان و حتی 
شمال ایران رسیده است اما این روایت به هر روستایی که سر زده دستخوش تغییراتی 

قۀ روایت کننده اش درآمده در حالی که اصل این داستان شده است و در واقع به سلی
 نشأت گرفته از منطقۀ طالقان است.

اولین راوی داستان معلوم نیست اما این داستان سینه به سینه نقل شده است و تا امروز 
 هاست و مردم روستاهای منطق مود پیدا کردهزبان تاتی ن این عشقنامه درباقی مانده است. 

 هاینویس و روایتهای دستو غیره که با نسخهدبار الموت، تنکابن، اِشکِوَر طالقان، رو
دست  ستان عزیز و نگاردااین عشقنامه آشنا بودند، به مرور به نسخه چاپی  سینه به سینه

ها و نشینیمجلس آرای شب ،یافتند. هر روستا کتابخوانی داشت که با خرید این کتاب
ها نیز بر رونق روزافزون ها و نگارخوانعین حال، عزیزخوان شد. درمی های خانوادگی جمع

 .این داستان افزودند

های گوناگون معاصر، همچنان ها به رغم چاپ و انتشار داستاناکنون و پس از گذشت سال
است و پیرمردان و پیرزنان روستایی در  داستان عزیز و نگار ارزش خود را حفظ کرده

 .پردازندهای گوناگون، به زمزمه اشعار این داستان میسبتهای مختلف و به منازمان
 «عزیز و نگار قصه»لف روایت های مخت

در حدود دویست و پنجاه سال از عمر این داستان عاشقانه می گذرد، تغییرات و تحوالت 
راه پیدا کرده و روایت های مختلفی از آن بوجود آمده است « عزیز و نگار قصه»بسیار به 
وایتها به نام عزیز و نگار معروف شده است، این قصه در هر خطه ای به زبان خود و تمام ر

تغییر یافته اما همچنان جذابیت خود را حفظ کرده است. نسل جوان منطقۀ طالقان 
 مشتاقانه پذیرای این نوع داستانهای محلی منطقۀ طالقان با گویش تاتی هستند.

به نظم و به نثر در مناطق مختلف از طالقان تا «عزیز و نگار قصه»روایت های مختلفی از 
. 2روایت کمالی دزفولی،  .1 الهیجان موجود است. برخی از معروفترین آنها عبارتند از:

. روایت 4. روایت سید محمد تقی میرابوالقاسمی، 3روایت محمد علی گَرَکانی، 
 . روایت اهلل بداشت سردشتی5محمد علی اکبریان، 
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 به روایت کمالی دزفولی «عزیز و نگار قصه»ل، خالصه روایت او
روایت کرده اند که: در شهر تنکابن دختری بود بسیار زیبا که مانندی نداشت در این دنیا. 
اسمش نگار، قد و قامتش چون سرو به آسمان کشیده، رخش گلگون و لبش چو یاقوت 

غمزه، سر و پایش  خوشرنگ، دو چشمش هست، ُپر از برق جوانی، قدمهایش همه با ناز و
بود رمز خدایی. دلی داشت سرشار از مهر و محبت، سفره اش همیشه باز برای هر سفر 

 کرده، چه غریب چه آشنا، پهلوانی بود چون رستم زال.
هزاران صیاد در کمینش بودند، به هر راهی که می رفت دامی گسترده بود، او مثل مرغ 

نی آدم آسایش ندید، در آخر فراری شد. از وحشی از هر دامی می پرید، نگار از دست ب
دست صیاد و دامش، به باغی رفت که درونش، درختانی انبوه بود و دوستانش همه از 
جنس دد و دام که مهربانتر از بنی آدم، دور تا دورش بود حصاری محکم، در واقع نگار از 

 دست خواستگاران بی خِرَدش فراری شد.
ت تا مشکل او را حل کند، گفت ای دالرام، داناترین را یک مرد خردمندی راه چاره ُجس

انتخاب کن. نگار جواب داد: هنوز دلم گواهی به این انتخاب نمی دهد، ولی شرطی دارم، 
هر که مرا می خواهد باید با من ُکشتی بگیرد و هفت بار مرا بر زمین زند آن وقت است 

فکنم سر از تنش جدا می کنم. وقتی که یارم خواهد شد، اما اگر من پشت او را به خاک ا
مرد دانا سخنان و شرط نگار را شنید، پسندید و گفت: موافقم، وقتی کاالیی ارزان باشد 
دست هر مُفلسی بر آن آسان می شود، اما ای دالرام تو مانند مرغ بهشتی هستی، قساوت 

 و خونخوارگی کار مهرویان نیست. نگار تبسمی کرد.
گفت: فکر نکنید مانند بوم شومم، خدا می داند دلی دارم که از  روز موعود رسید. نگار

محبت مردم پر شده و سخنانم همه پر از حکمت است. شماها جوان هستید اگر به خود 
رحم نمی کنید به خانواده تان رحم آورید چون عشق شما بی حاصل است، به سخنان 

ش کنید و خود را به تیغ بران آخرم و پند و اندرزهایم خوب گوش دهید و عشق مرا فرامو
خنجرم نسپارید. به خدایی که جانم آفرید قسم یاد میکنم، هر کسی را که به خاک افکنم 
سینه اش را چاک دهم، و از ناکامی او خجل نخواهم شد، بر نادانی و جهالتش ترحم نمی 

نگاه اول، کنم. سپس قدری تأمل کرد و به میدان آمد. مبارز اول قدم در میدان نهاد، در 
مبارز پیروز میدان بود ولی نگار از جای برجست، او را به خاک افکند و بر او تبسمی کرد، 
آن بود خون بهایش، به ناگه برید نایش. خالصه، تا ده تن به میدان آمدند و جان بی 
مقدارشان را تقدیم نگار کردند. سپس یکی فریاد برآورد و گفت: این عشق بازی نیست، 

ست، صد نفرین بر این عشق مَجازی. بعد به نگار گفت زمانی رسد که عشق تو هوسبازی ا
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آید. تو هم بی زور می شوی و هم از عقل و معاش معذور! تو خود جوانی، دانی که جوانی 
 جنون دارد و این جنون هزار نیرنگ دارد. 

ی جواننگار سخنان مرد کامل را پذیرفت. بسوی خانه و کاشانه اش رفت. مدتها گذشت، 
نیرومند با قامتی چون سرو و سیمایی چون قرص قمر در آن سرا پیدا شد. در خانۀ نگار 
را زد و گفت: مهمان غریبی هستم از دیار طالقان، نگار با صدای بلند گفت: بفرما به روی 
چشم صاحبخانه جا داری. به محض اینکه چشم نگار به غریب مهمان افتاد، دلش لرزید و 

، و به خود گفت دلدار جانانه رسید. به مهمان گفت: شاید تو صاحبخانه زبانش بند آمد
 باشی و من مهمان تو باشم.

پس از چند روز مقدمات کُشتی فراهم شد و همۀ مردم دور تا دور میدان جمع شدند. 
عزیز و نگار لباس رزم پوشیده، هر کدام از طرفی به وسط میدان می آمدند. عزیز با گفتن 

وع کرد، نگار هم مانند غزالی به سوی شیر دویدن گرفت. اما عزیز مجال نداد، بسم اهلل شر
نگار را مانند کمان خم کرد و پشتش به خاک افکند و این کار هفت بار تکرار شد، 
تماشاچیان از تعجب دهانشان باز مانده بود، با هم زمزمه می کردند و می گفتند عجب 

یم، این حکمتی است که فقط رازش را خدا داند. پس پهلوانی تا حاال نظیرش را ندیده بود
از مبارزه که برای همه شیرین بود. نگار همه را به بزم و شادی دعوت کرد خالصه چند 

 روزی ادامه داشت بعد خوش و خرم به خانه هایشان رفتند.
عزیز و نگار مدتی به خوبی و خوشی زندگی کردند، اما حسودان سربلند کردند تا آرامش 

ان را بهم زنند. این بار عزیز و نگار تصمیم گرفتند. شهر و دیار خود را ترک کنند و راهی آن
طالقان شدند. چند روزی طول کشید تا رسیدند به خانۀ عزیز. مادرش زینب، با استقبال 
گرمی از آنها پذیرایی کرد. مدتی هر سه کنار هم به خوشی و خرّمی زندگی می کردند. تا 

کم خود را در وجود زینب آشکار کرد، از عیب جویی نگار شروع شد.  اینکه حسادت کم
تا جایی رسید، که عرصه بر آنها تنگ شد، عزیز و نگار از خانه فراری شدند. چند روزی 
که گذشت مادرش دلتنگ آنها شد، طاقت دوری آنها را نداشت، عزیز و نگار را به خانه 

ادت جور دیگری برخاست، این بار زینب برگرداند. پس از مدتی که گذشت، دوباره حس
رفت سراغ جادوگر پیری که مردی بسیار بد روش بود. از او راه چاره خواست، او مایۀ کف 
آلودی را به او داد گفت سرّی در آن نهفته است، وقتی با آب چشمه آنرا مخلوط کنی و 

 روی آن زیبا اندام بریزی سنگ خواهد شد. 
شوی، زینب آن را گرفت. چند روزی با خودش درگیر شد،  و تو هم از حسادت راحت می

در نهایت یک روز تصمیم گرفت دستورات جادوگر را عمل کند. آن روز نگار رفته بود سر 
چشمه تا سر و تن بشوید. زینب کف جادوگر را برداشت از پشت سر او رفت، رسید به 
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خلوط کرد، ریخت روی آن چشمه نگار متوجه ورود او نشد. زینب کف جادوگر را با آب م
نازنین، آنی نکشید پیکرش به سنگی زیبا تبدیل شد. او برگشت منزل، شب که شد عزیز 
آمد سراغ نگارش را گرفت. مادر گفت امشب پیش گلنار است فردا می آید، عزیز تعجب 
کرد ولی چیزی نگفت. رفت اما از نگرانی نمی توانست بخوابد، لحظه ای خوابش برد دید 

خواهی پیش من بیایی به این نازنینش مانند قرص قمر می درخشد گفت: اگر مینگار 
دستوراتی که می گویم عمل کن تا همیشه پیش هم باشیم. عزیز دستورات او را مو به مو 
اجرا کرد و در کنار نگار تبدیل به سنگ شد. هنوز اهالی آن دیار روز سیزده بدر بر سر آن 

 1 نگار را می شویند و حاجت می گیرند.چشمه میروند و پیکر عزیز و 
 محمد علی گَرَکانی روایت به «عزیز و نگار قصه»خالصه روایت دوم، 

روایت کرده اند که: در روستای آردکان دو برادر زندگی می کردند به نامهای عالءالدین و 
دن شبهاءالدین که هشتاد سال از عمرشان گذشته بود، اما هیچ فرزندی نداشتند. با ظاهر 

درویشی و دادن سیبی متبرک هر کدام صاحب فرزندی شدند به نامهای عزیز و نگار که 
آنها از طفولیت بهم عالقمند شدند و رفته رفته عشقی پاک میانشان شکل گرفت و با هم 
عهد و پیمان بستند. در این میان پدرانشان را از دست دادند، زینت مادر نگار فرصت را 

را برای خواهرزاده اش کَل احمد بدون حضور او )نگار( عقد کرد. غنیمت شمرد و دخترش 
عزیز و نگار وقتی ماجرا را فهمیدند بسیار گریستند اما کاری از دستشان برنمی آمد. 
خالصه عروسی نگار با کَل احمد سرگرفت، عزیز که طاقت دیدن این عروسی را نداشت 

نش تاد، تصمیم گرفت با چند تن از دوستاسر به بیابان گذاشت. پس از مدتی به فکر چاره اف
به شمال برای خرید برنج برود و سر راه به نگار سر بزند. زمان برگشت عزیز پیش نگار 
رفت و متوجه شد کَل احمد برای خرید برنج به شمال رفته، از این فرصت به دست آمده 

ر عزیز و سوار قاط استفاده کرد. نگار هم از بس ستم کشیده بود پیشنهاد عزیز را پذیرفت
شد و به سوی طالقان حرکت کرد. وقتی کَل احمد به باالروچ رسید ماجرا را فهمید و 
پیش حاکم شکایت کرد. حاکم پس از شنیدن داستان از کَل احمد، هر سه را به محکمه 
احضار کرد و موضوع را کامالً بررسی کرد و در نهایت حق را به عزیز و نگار داد و کَل احمد 

محکوم کرد. عزیز و نگار با هم ازدواج کردند و سالها کنار هم به خوبی و خوشی زندگی  را
 2کردند.

                                                           

 ، عزیز و نگار، تبریز، وزارت فرهنگ و هنر.1348کمالی دزفولی، سید علی، 1 
 (.25-80، تهران، انتشارات ققنوس، )ص2، عزیز و نگار بازخوانی یک عشقنامه، چ 1385علیخانی، یوسف، 2
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به روایت سید محمد تقی  «عزیز و نگار قصه»خالصه روایت سوم، 
 میرابوالقاسمی

در سال های بسیار دور دو برادر به نام های عالءالدین که پسری به نام عزیز داشت و 
به نام نگار داشت، در آردکان که یکی از روستاهای طالقان است بهاءالدین که دختری 

زندگی می کردند. کم کم عشقی پاک میان این دو در حین گذراندن دوران تحصیل به 
وجود آمد و همیشه کنار هم بودند تا یک روز پاییزی پدر و مادر نگار تصمیم گرفتند برای 

رادر به دیار باقی شتافتند. مادر نگار از زندگی به شمال بروند، چند سالی گذشت. هر دو ب
که در رودبار الموت زندگی می کرد تقاضا کرد برای سر و سامان 1خواهر زاده اش گل احمد

دادن به کارهای مزرعه و باغات به آنها کمک کند. نگار هم که لحظه ای از فکر عزیز دور 
ی کشیده اند، از طرفی نمی شد، متوجه شد که مادرش با پسر خاله اش برای او نقشه ا

خواستگاران زیادی هم داشت که دست از سر نگار برنمی داشتند. نگار هم جز عزیز به 
کس دیگری فکر نمی کرد، وقتی فصل بهار رسید نگار تصمیم گرفت به طالقان سر بزند. 

فروردین در روستای یسار هر ساله بین جوانان سراسر منطقه  24در منطقه طالقان روز 
رگذار می کردند، عزیز هم که پهلوان و کشتی گیر خوبی بود هر ساله در این کشتی ب

مراسم شرکت می کرد. نگار این مسأله را می دانست، طوری برنامه ریزی کرد که در روز 
فروردین در یسار باشد تا نظاره گر مسابقه باشد. خالصه مسابقه برگذار شد و عزیز  24

رای عزیز هدیه گرفته بود که در آن یک دو بیتی قهرمان شد. نگار یک قرآن کوچک ب
نوشته بود و این هدیه را زیر جایزۀ قهرمان گذاشت، وقتی عزیز برندۀ مسابقه شد جایزه و 
قرآن را به او دادند، عزیز قرآن را بوسید و در جیبش گذاشت، وقتی به خانه رسید قرآن 

یش خود گفت این جز کار نگار را درآورد تا سوره ای بخواند چشمش به دوبیتی افتاد پ
نمی تواند باشد، هر چه دنبالش گشت او را نیافت. نگار با همراهانش به شمال رفته بود. 
عزیز تصمیم گرفت به دنبالش برود که گل احمد از این موضوع باخبر شد و چه بالها که 

و  رودبار ببرندبه سر او نیاورد. از طرفی مادر نگار و گل احمد همدست شدند تا نگار را به 
به عقد گل احمد درآورند. نگار برای نجات عزیز که با ترفند گل احمد به زندان افتاده بود، 
تالش زیادی کرد و سرانجام او را آزاد کرد. وقتی گل احمد متوجه شد که عزیز از زندان 
او آزاد شده، بسیار ناراحت شد و رفت محکمه شکایت کند و به خیال خودش، با دروغ، 
قاضی را فریب دهد اما آنچه او پیش خود رشته بود، پنبه شد و قاضی با تحقیقاتی که 
کرده بود از حقیقت پرده برداشت و به نفع عزیز و نگار رأی داد و عروسی این دو عاشق 
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سر گرفت و مدتی به خوبی و خوشی زندگی کردند از قضا حسادتی که در وجود مادر 
رسید که به عزیز گفت، میان من و نگار یکی را انتخاب  عزیز بود شعله ور شد، به جایی

کن. عزیز که بر سر دو راهی مانده بود فکر چاره افتاد و به همراه نگار رفتند پیش پیرمردی 
دانا شاید که او راه چاره ای بیابد. خالصه پیرمرد تصویری از زندگی عزیز کشید که این 

ا به عزیز گفت تو باید نقاط تاریک زندگیت رتصویر، نقاط تاریک و روشنی داشت. پیرمرد 
روشن کنی. عزیز پس از مشورت با پیر دانا، با نگار به سمت رودخانه شاهرود رفتند اما 
پس از آن هیچکس دیگر آن دو را ندید. تا به امروز مردم آن دیار بر این باورند که آن 

نجا رفته و سر و تن می مکان )رودخانه شاهرود(، مقدس است و هر سال چندین بار به آ
 1شویند.

 اهلل بداشت سردشتی روایت به «عزیز و نگار قصه»خالصه روایت چهارم، 
 داستانی بود در پیشینیان

 عاشقی بودند با نام و نشان

 آن جوان، نامش باشد عزیز
 واندگر یک دلبر خوش هیکلی

 از زمان های قدیم تا این زمان
 می دهم من شرح احواالتشان

 نامش بُد نگاردختره 
 هر دو بودند عاشق یکدیگری

در روستای آردکان دو برادر ثروتمند زندگی می کردند به نامهای عالءالدین و بهاءالدین. 
شصت سال از عمرشان می گذشت ولی هنوز فرزندی نداشتند، یک روز درویش نورانی را 

می خواند. دیدند که کشکولی بدست داشت و مدح حضرت علی )ع( را با صدای خوش 
این دو برادر کنار دیوار ایستاده بودند، وقتی مدح درویش تمام شد به او قدری زر و سیم 
دادند و درویش ضمن تشکر به آنها گفت شماها را پریشان احوال می بینم. آن دو 
سرگذشت زندگیشان را تعریف کردند و درویش سیبی معطر از کشکولش درآورد و به آنها 

نصف و با اهل خانه میل کنید سپس نوید فرزند دار شدن را به آنها  داد و گفت سیب را
داد، دو برادر بقدری خوشحال شدند که در پوست خود نمی گنجیدند. وقتی به خود آمدند 
دیگر درویش را ندیدند و هرچه دنبالش گشتند او را نیافتند. پس از مدتی خداوند به 

نهادند و به بهاءالدین دختری هدیه کرد که عالءالدین پسری عطا کرد که نامش را عزیز 
نامش را نگار گذاشتند. در دوران تحصیل، عزیز و نگار بیشتر وقتها کنار هم بودند و برای 
هم شعرهای عاشقانه می خواندند. روزی عزیز با مادرش به خواستگاری نگار رفتند اما 

ر خاله اش است، در صورتی زینت )مادر نگار( به آنها جواب رد داد و گفت نگار نامزد پس
که نگار از این ماجرا بی اطالع بود. خالصه پس از مدتی عروسی نگار با کَل احمد )پسر 
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خاله نگار( سر گرفت البته بدون رضایت نگار. چند سالی گذشت و نگار همچنان دوشیزه 
زیز و ع بود زیرا کَل احمد را به همسری نپذیرفته بود. باالخره صبر عزیز و نگار تمام شد

با ترفندی، نگار را فراری داد. کَل احمد شکایت کرد و حاکم وقت هرسه را به محکمه 
فراخواند و پس از بررسی کامل، حق را به عزیز داد و طالق نگار و کَل احمد را جاری کرد 
سپس نگار را برای عزیز عقد کرد. آن دو دلداده سالها در کنار هم به خوبی و خوشی 

 1زندگی کردند.
 به روایت محمد علی اکبریان «عزیز و نگار قصه»خالصه روایت پنجم، 

در روستای زیبای آردکان از توابع میان طالقان حدود دویست و پنجاه سال پیش دو برادر 
متمول و متدین زندگی می کردند. از قضای روزگار در  بهاءالدین و عالءالدین نامهای به

سنین پیری و با دعای درویشی و تناول سیبی متبرک صاحب دو فرزند زیبا به نامهای 
عزیز و نگار می شوند این دختر عمو و پسر عمو در دوران تحصیل عاشق و دلباختۀ هم 

 ز دیگری از دست میمی شوند. وقتی به سنین جوانی می رسند پدران خود را یکی پس ا
دهند. پس از مدتی عزیز با مادرش به خواستگاری نگار می رود اما متأسفانه مادر نگار، 
عزیز را برای دامادی نمی پذیرد و نگار را بدون رضایت به عقد خواهرزادۀ بی مایۀ خود، 
، کَل احمد در می آورد و نگار ناگزیر پس از عروسی به محل زندگی احمد، رودبار الموت

به روستای باالروچ می رود. عزیز بیچاره مدتی سر به بیابان می زند ولی تاب نمی آورد و 
 برای برگرداندن نگار به ترفندهایی می اندیشد. 

او در این راه پر خطر دچار گرفتاریها و مصیبت های فراوانی می شود. اما عشق سوزان او 
ت، او را ناامید نمی کنند. او در نسبت به نگار ذره ای کمرنگ نمی گردد و هرگز مشکال

فصل بهار به بهانۀ خرید برنج از گیالن هدف خود را پیش می گیرد و با چند تن از 
دوستانش این سفر را آغاز می کند و به گیالن می روند و پس از خرید برنج، در راه 

به  بازگشت، با دروغی که به احمد می گویند و حیله ای که در مقابل مادر کور احمد
کارمی گیرند، نگار را راهی طالقان می کنند و عزیز نیز از پشت سر او به طالقان حرکت 
می کند. چند روز بعد از این ماجرا احمد همسر نگار از سفر برمی گردد، وقتی ماجرا را 
می فهمد به حاکم رودبار شکایت می کند، حاکم نیز پی دادخواست او هر سه نفر را به 

طی تحقیقاتی که به عمل می آورد و امتحاناتی که از آنها می گیرد به  حضور می خواند و
این نتیجه می رسد که نگار فقط الیق عزیز است. در همان مجلس نگار را که بعد از شش 
سال زندگی با احمد هنوز دوشیزه بود به عقد عزیز در می آورد. آن دو، برای ادای نذری 
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ع( می روند و در بازگشت، کنار رودخانه جشن عروسی که کرده بودند به پابوس امام رضا )
به راه می اندازند. اما در اوج خوشحالی عزیز و نگار، مادر کینه توز نگار، گروهی اوباش را 
برای انتقامجویی به کشتن عزیز اجیر می کند که این گروه اجیر شده به همراه احمد در 

رگیری، کشته شدن چند تن از اجیر روز عروسی به عزیز حمله می کنند و نتیجۀ این د
شده ها و احمد به دست عزیز در دفاع از خود بود. ولی عزیز که از این اتفاق بسیار ناراحت 
بود و به خاطر اینکه خون مردم فریب خورده بیشتر ریخته نشود خود را به آب شاهرود 

هان و خود را ناگمی زند. نگار که نظاره گر این صحنۀ دلخراش بود نتوانست طاقت بگیرد 
به آب زد تا عزیز را نجات دهد اما هر دو دست در گریبان هم غرق می شوند و بدن 

 1هایشان را در خاک منجیل دفن می کنند.
 مقایسه روایت کمالی دزفولی با دیگر نسخه ها

در روایت کمالی دزفولی این طور آمده که نگار اهل شمال و در تنکابن زندگی می کرده، 
پهلوان و قهرمان کشتی همچنین بسیار زیبا و جذاب بوده و خواستگارانی بسیار داشته زنی 

که از دست آنها فراری شده بود. برای خواستگارانش شرطی می گذارد که اگر هر کدام از 
آنها این شرط را ببرد نگار با او ازدواج خواهد کرد. شرطش از این قرار بود که باید با نگار 

د و پشت نگار را هفت بار بر خاک می زدند، البته خیلی ها از روی نادانی کشتی می گرفتن
و هوس بازی به این کشتی تن دادند و جان خودشان را از دست دادند چون در صورت 
باختن، نگار حق داشت که سر آنها را از تن جدا کند. وقتی تعدادی از خواستگاران از بین 

نادان نیستند و دیگر به میدان نیامد و مدتها گذشت.  رفتند نگار گفت اینها جز هوس باز و
البته نگار به رسم پهلوانی سفره اش به روی همه باز بود و هر مسافری که از هر دیاری 
می آمد، یک وعده غذا مهمان نگار می شد تا روزی رسید که مسافری از دیار غریب اما 

نگار که برای اولین بار او را دید، یک دل آشناتر از هر مهمانی از دیار طالقان نزد نگار آمد. 
او را  نگار«. فکر کنم که این دوران بسر رسید»نه صد دل عاشق او شد و پیش خود گفت 

دعوت به میدان کشتی می کند و عزیز با کمال میل می پذیرد، البته او هم پهلوان و 
را به خاک  قهرمان کشتی دیار خودش بود. عزیز موفق می شود هفت مرتبه پشت نگار

افکند و شرط را ببرد، آنها با هم ازدواج و مدتی در همان دیار زندگی می کنند اما کم کم 
حسودان سر بلند می کنند و موجب آزار آنها می شوند. عزیز و نگار تصمیم می گیرند به 
دیار طالقان هجرت کنند، وقتی به آنجا می رسند مدتی بعد حسادت مادر عزیز برانگیخته 

ود و با جادوگری همراه می شود جهت دور کردن آن دو از خود. اینجاست که کمالی می ش
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دزفولی از شیرین و فرهاد الهام می گیرد و غول عظیم الجثه ای پیدا می شود و عزیز و 
نگار را با خود می برد. عزیز را در برزخی میان کوه می اندازد و نگار را در بهشت، به عزیز 

کوه را بکند و به وصال یارش برسد که پس از گذشت سالها به نگار یک تیشه می دهد تا 
می رسد سپس دوباره نزد مادر برمی گردند و بعد از مدتی مجدداً تحمل مادر عزیز تمام 
می شود و این بار دست به نابودی نگار می زند و محلولی از جادوگری می گیرد تا نگار را 

دون نگار نمی توانست تاب آورد همان ترفند را به سنگ تبدیل کند و بعد عزیز هم که ب
می زند و به سنگ تبدیل می شود. روایت کننده اظهار دارد که هنوز پیکرهای سنگی آنها 
وجود دارد و مردم آن دیار روز سیزده بدر به آنجا )اطراف چشمه( می روند و هنگام شستن 

 یرند.سر و تنشان پیکر سنگی آنها را نیز می شویند و حاجت می گ
در این روایت تنها اسم عزیز و نگار را از داستان عاشقانۀ عزیز و نگار واقعی وام گرفته اند 

 و مابقی داستان هیچ شباهتی به داستان واقعی طالقان ندارد.
 مقایسه روایت میرابوالقاسمی با دیگر نسخه ها

پدر و مادرش به  میرابوالقاسمی چنین روایت کرده، زمانی که نگار نوجوان بود به همراه
شمال مهاجرت کردند و در روستای سیاورز ساکن شدند پس از سالها زندگی در آن روستا، 
نگار برای دیدن عزیز به طالقان سفر می کند. میرابوالقاسمی در روایتش، عزیز را پهلوان 
و قهرمان کشتی و مادر عزیز را زنی حسود معرفی کرده است. در این روایت حسادت مادر 

یز آنقدر باال گرفته که روزی از فرزندش می خواهد بین او و نگار یکی را انتخاب کند. عز
عزیز و نگار برای گرفتن راهنمایی نزد پیر دانایی می روند، پس از رد و بدل شدن سخنانی 
عارفانه و عمیق بین عزیز و پیر دانا تصمیم گیری برای عزیز راحت تر شده و احساس کرد 

بلکه همه چیز برایش معنی تازه ای پیدا کرده بود. آنگاه با نگار از خانۀ نه تنها کلمات 
پیرمرد خردمند بیرون آمدند و چون پرنده بلند پروازی به سمت مالخانی به راه افتادند تا 
به چشمه ای که امروزه در بین اهالی به نگار چشمه معروف است رسیدند. تا سپیده صبح 

ر چشمه سرازیر شده و به کنار رودخانۀ شاهرود رسیدند و در به نیایش پرداختند و از نگا
آنجا ناپدید شدند. بر اساس روایت مذکور آن مکان به مکان متبرکی تبدیل شد که مردم 
آن دیار هر سال در آن روز بخصوص به آنجا می روند و سر و تن به آب می زنند و حاجت 

 می گیرند.
 مقایسه روایت گرکانی با دیگر نسخه ها

در این روایت سلسله مراتب سفر رعایت نشده  و از آردکان به سوهان و سپس به باالروچ 
اشاره شده است، در صورتی که در نسخه اکبریان تمام سلسله مراتب سفر و نام روستاها 
حفظ شده است و ابتدا شخصیت های داستان از آردکان حرکت کرده به آرموت رسیدند، 
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ن شده نهار را آنجا خوردند و به دنبلید رفتند سپس راهی پس از استراحت روانۀ سوها
مالخانی شدند که نگار آن چشمۀ معروف را پیدا کرد و نامش را نگار چشمه گذاشتند و 
هنوز هم وجود دارد. تفاوت دیگر در آن قسمت داستان است که دختری از سوهان که 

لی که در روایت اکبریان به خاطرخواه عزیز بود در این روایت نامش بانوجان است در حا
نام آهوجان اشاره شده است. در انتهای روایت گرکانی، عزیز و نگار به خوبی تا سالیان 

 سال زندگی کردند اما در روایت اکبریان در شاهرود غرق شدند.
 مقایسه روایت سردشتی با دیگر نسخه ها

سال ذکر شده در  60ن در روایت سردشتی سن پدران عزیز و نگار عالءالدین و بهاءالدی
سال ذکر شده است. در پایان این داستان عزیز  80و  50صورتی که در نسخه های دیگر 

و نگار بعد از ازدواج سالهای طوالنی به خوبی با هم زندگی کردند در صورتی که در سایر 
 روایت ها این دو عاشق یا غرق شدند یا غیب شدند و یا پیکرشان به سنگ تبدیل شد.

 سه روایت اکبریان با دیگر نسخه هامقای
اکبریان چنین روایت کرده، زمانی که عزیز و نگار به هم رسیدند برای ادای نذرشان به 
زیارت امام رضا )ع( رفتند در حالی که در هیچ روایتی به زیارت اشاره نشده است. پرنده 

یگر روایت ها از ای که در روایت اکبریان نام برده شده است دارکوب می باشد اما در د
 پرنده زَرَچ )کبک( صحبت به میان آمده است. 

  
 آغاز داستان در روایت های مختلف

در روایت گرکانی اینگونه است که پدران عزیز و نگار در سن هشتاد سالگی توسط درویشی 
که به در منزل آنها رفته بود و به آنها سیبی متبرک داده بود آنها با خوردن آن سیبها و 

 ی درویش، صاحب فرزند می شوند.دعا

اما در روایت اکبریان؛ پدر عزیز و نگار در سن چهل، پنجاه سالگی بودند که روزی در حال 
رفتن به مسجد درویشی را می بینند که در حال خواندن مدح علی )ع( هست پس از تمام 

هر دو شدن آن درویش از آنها می پرسد از وجنات شما آثار یأس و افسردگی پیداست، 
برادر سرگذشت زندگی خود را تعریف می کنند و درویش به آنها می گوید چرا آیۀ مبارک 
امنّ یُجیب المضطر اذا دعاو یکشف السوء را تکرار نمی کنید و توسل نمی جویید؟ بعد 

 سیبی به هر یک از آنها داد و گفت سیب را همراه همسرانتان میل کنید.

از آنجا شروع می شود که دو برادر به نامهای عالءالدین  در روایت میرابوالقاسمی داستان
و بهاءالدین در یکی از روستاهای طالقان بنام آردکان زندگی می کردند که عالءالدین 
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پسری داشت بنام عزیز و بهاءالدین دختری بنام نگار. این دو در دوران کودکی هم مدرسه 
 مید.بودند و رابطه های خویشی به عشق و دلدادگی انجا

در روایت کمالی دزفولی هم این طور شروع شده که در شهر تنکابن دختری بود بسیار 
زیبا که مانندی نداشت، اسمش نگار بود و قد و قامتش مانند سرو به آسمان کشیده و 

 عزیز هم مسافری بوده از دیار طالقان که به آنجا رسیده بود.

هشتاد سال گفته اند و دربارۀ تولد عزیز  در روایت های شفاهی هم سن پدر عزیز و نگار را
و نگار همگی به درویش اعتقاد داشتند که به در خانۀ عالءالدین و بهاءالدین رفته بود و 
سیبی از خورجینی که به دوش داشت به آنها داده و دعای خیری برایشان کرده بود و 

 اعتقاد به متبرک بودن سیب داشتند.

 تر روایت گرکانی را می گفتند.در روایت های ضبط شده هم بیش
 در روایت اهلل بداشت سردشتی داستان با شعر آغاز می شود.

 از زمان های قدیم تا این زمان  داستانی بود در پیشینیان
 می دهم من شرح احواالتشان عاشقی بودند با نام و نشان

 
 پایان داستان در روایت های مختلف

نهایت حق را به عزیز و نگار داد و کَل احمد را محکوم در روایت گرکانی، حاکم وقت در 
 کرد. عزیز و نگار با هم ازدواج کردند و سالها به خوبی و خوشی زندگی کردند.

در روایت کمالی دزفولی، عزیز و نگار طبق دستور جادوگری که مادر عزیز پیگیر بود کنار 
بدر بر سر آن چشمه می  چشمه ای هر دو سنگ شدند. هنوز اهالی آن دیار روز سیزده

 روند و پیکر سنگ شدۀ عزیز و نگار را می شویند و حاجت می گیرند.

در روایت میرابوالقاسمی، عزیز و نگار بر سر نگارچشمه شب تا صبح را به نیایش پرداختند 
و به سمت رودخانه )شاهرود( رفتند و در آنجا غیب شدند. تا به امروز مردم آن دیار بر 

 که آن مکان مقدس است و هر سال چند بار به آنجا رفته و سر و تن می شویند.این باورند 

در روایت اکبریان، عزیز و نگار با هم ازدواج می کنند و به زیارت امام رضا )ع( می روند، 
زمانی که برگشتند کنار رودخانۀ شاهرود در باغ بزرگی جشن عروسی را برپا کردند اما در 

دند مادر نگار عده ای را اجیر می کند تا مجلس آنها را بهم همین جشن و شادی که بو
بزند و عزیز را بکشد. عزیز از خود به خوبی دفاع کرد در حالیکه کَل احمد و چند نفر دیگر 
در این گیر و دار کشته شدند. عزیز خود را به آب زد و نگار هم برای نجات او رفت ولی 

جیل برد. مردم پیکرهای بی جان آنها را در همانجا هر دو غرق شدند و آب آنها را تا پل من
 دفن کردند.
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در روایتهای شفاهی برخی عقیده دارند طبق روایت اکبریان، عزیز و نگار غرق شده اند و 
برخی روایت گرکانی را قبول دارند که بر اساس آن، دو عاشق داستان تا آخر عمرشان به 

 خوبی و خوشی زندگی کرده اند.
ن اکبریان متفاوت از دیگر روایتهاست به این شکل که دو دلدادۀ عاشق در این پایان داستا

روایت غرق می شوند در حالی که در داستان دزفولی تبدیل به سنگ می شوند و در 
داستان میرابوالقاسمی غیب می شوند. در روایت های شفاهی در منطقه طالقان برخی 

اند در حالیکه عده ای نیز در سرانجام این عقیده دارند که آنها با خوشی زندگی کرده 
 داستان با اکبریان موافق بوده اند.

در روایت اهلل بداشت سردشتی زمانی که کَل احمد از عزیز شکایت کرد حاکم وقت کَل 
احمد و عزیز و نگار را به محکمه فرا خواند و پس از بررسی کامل، حق را به عزیز داد و 

اری ساخت. سپس نگار را برای عزیز عقد کرد و آن دو دلداده طالق نگار و کَل احمد را ج
 سالها در کنار هم به خوشی و خوبی زندگی کردند.

 
 به روایت محمد علی اکبریان «عزیز و نگار قصه»بررسی 

از بین روایتهای پنجگانه داستان عاشقانۀ عزیز و نگار، روایت محمدعلی اکبریان یکی از 
است که هم به صورت نظم و هم به صورت نثر ثبت شده  روایتهای کامل این داستان

 است.
 هم به نثر و هم به نظم نوشته شده است.روایت اکبریان  -1
نثر داستان از روایت گَرَکانی گرفته شده است که اولین و قدیمی ترین نوشته موجود  -2

 است.
 در انتهای کتاب لغت نامه ای نیز هست. -3
 نگار. داستان منثور عزیز و 1

برای شروع نگارش داستان عزیز و نگار در دست نیست. نوع نثر داستان،  مشخصی تاریخ
 نثر مرسل ساده است. 

اما راویان اخبار و ناقالن آثار و طوطیان »بخش نثر داستان با این عبارات آغاز می شود: 
شکرشکن و شیرین گفتار سخن پردازان صحنه ادب و کیاست و خوشه چینان خرمن علم 
و درایت چنین روایت کرده اند که در روستای زیبای آردکان از توابع میان طالقان دو 
برادر زندگی می کردند به نامهای عالءالدین و بهاءالدین که هردو درحد قابل قبولی باسواد 
بودند و از نعمت های الهی نیز به حد کافی بهره مندی داشتند. اما از قضای روزگار تا سن 

 ( 30: ص 1381اکبریان، « ) سالگی دارای فرزندی نشده بودند.چهل، پنجاه 
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مردم شیون کنان در کناره های »بخش نثر داستان با این عبارات به پایان می رسد: 
رودخانه شاهرود دوان بودند و از هیچکس کاری ساخته نبود، عاقبت در نزدیکی های پل 

ار زد و مردم زاری کنان ناظر این منجیل، آب، آن بدنهای پاک را برای تحویل به خاک کن
مصیبت دلخراش که در اثر فتنه انگیزی یک پیرزن مکار خیانتکار بوجود آمده بود، بودند 
و پس از ساعتی مشاوره، اهالی منجیل به همراهی چند نفر از اهالی طالقان اجساد را در 

انه و در کنار همان محل نزدیکی های رودخانه شاهرود با احترام خاصی در دو گور جداگ
هم به خاک سپردند و درختی بین آن دو قبر غرس کردند و گویند آن درخت به صورت 
نیمه خشکیده هنوز باقی است و راویان معتبر این داستان واقعی غم انگیز، تاریخ درگذشت 

هجری قمری می دانند. روانشان شاد و روحشان با ارواح مقدسه  1230آنان را حدود 
 ( 68 ص :1381 کبریان،ا) «محشور باد.

 . داستان منظوم عزیز و نگار2
است. تاریخ سرودن  بیت 1990مثنوی و شامل قالب بخش منظوم داستان عزیز و نگار در

هجری شمسی می رسد.  1381منظومه عزیز و نگار توسط محمد علی اکبریان به تاریخ 
 هک طوری به انیطالق عاطف به متخلص اکبریان علی محمد حاج نگار و عزیز مثنوی» 

 فاعالتن، فاعالتن، فاعالتن، وزن و سالم مثمن رمل بحر در کرده اشاره سراینده خود
 (11 ص :1381 اکبریان،) .«است شده سروده فاعالتن

منظومۀ عزیز و نگار قصه ای عامیانه است، که بن مایۀ عشقی دارد. سرگذشت رنجبار عزیز 
(. قهرمان برای 36: ص1376است )درویشی،  و نگار در دوبیتی های آنان بازتاب یافته

رسیدن به وصال معشوق، مصیبت ها و سختی راه و سفر را تحمل می کند، و البته به این 
بهانه به جنگ پلیدی ها می رود. قهرمان قصه، تک معشوق است و با تمام اغواگری هایی 

ۀ سفر در تمام قصه که از سوی زنان، متوجه او می شود، به لغزشی دچار نمی شود. بن مای
ساری و جاری است. در این اثر نیز عزیز در جنگ با رودباریان در حملۀ اول، یک تنه همه 

: 1392را حریف است و به تنهایی جلوی گروه سی نفری می ایستد )دری و فقیهی، 
 (.195ص

 نمودند جنگ و دعوا یاورانش شرر کردند برپا همرهانش
 منهزم گشتند از من تمامی اگرچه همرهانش بود سی تن

 (113: ص1381)اکبریان،  
 بخش منظوم داستان با این ابیات آغاز می شود: 

 ذکر حق بر قلبها آرامش است  اول هر کار بسم اهلل خوش است
 غیر حق کل علیها بر فناست  آنکه باقی است و جاویدان خداست
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 (70ص  :1381 )اکبریان،                                
 بخش منظوم داستان با این ابیات به پایان می رسد: 

 چشم پوشی سازی از نقص کمال  خواهم ای خواننده صاحب جالل
 آنچه واقع بد بگفتی المحال  عاطف شیرین سخن بس کن مقال

 (242 ص :1381 اکبریان،)                                                   
 «عزیز و نگار قصه»جغرافیای محل وقوع 

داستان عاشقانۀ عزیز و نگار یکی از قصه های فولکلور و عامیانه منطقۀ طالقان است که 
برگرفته از یک داستان واقعی است که در منطقۀ میان طالقان در روستای آردکان اتفاق 

 افتاده است.
 

 در شمال غرب تهران بزرگ

 از شمال شرق وصل کندوان

 وز شمال غرب مرز رودبار
 چون کنم توصیف من از طالقان

 مردم آن جا تمامی باسواد
 جملگی باشد مسلمان حنیف
 چون که دیندارند اهل طالقان

 گر کسی زشتی کند گوش و کنار
 از اصول و وز فروع و واجبات

 وز نماز و روزه و خمس و زکات
 گر کنم توصیفی از آب و هوا
 الجرم جزیی اشارت می کنم

 شاهرودرود زیبایی به نام 
 هست از خاور روان تا باختر

 در بهاران آب چون گردد وفور
 گرد تا گردش تمامی کوهسار

 در لطافت چون بهشت خرم است
 طالقان یک منطقه باشد به نام
 یک دهستان است باال طالقان

 گشته در تقسیم این نحو و نشان

 طالقانی هست زیبا وسترگ
 وز جنو ب غرب قزوین را بدان
 وز جنوب شرق باشد کوهسار
 هست دارالمومنین داراالمان

 اهل علم و اهل دین و خوش نهاد
 شیعه اثنی عشر دین شریف

 کار بد کم تر شود آن جا عیان
 سوا به هر شهر و دیارمی شود ر

 تربیت فرزند را بر صالحات
 مردمش پابند باشندی به ذات

 دور می گردم ز عین مدعا
 کم بود مثلش روایت می کنم

 آبشارش روز و شب خواند سرود
 گوییا آب حیات است درگذر

 غیر پل ممکن نمی گردد عبور
 هر طرف باشد روان صد جویبار

 این چنین آب و هوا حتمًا کم است
 ه دهستان گشته قسمت ای همامس

 یک دهستان دگر پایین آن
 سومی باشد دهستان در میان
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 جملگی هشتاد و چار آبادی است
 حال بشنو اصل بحث و داستان

 باشد میان طالقانیک دهی 
 داستان عشقی از دو نوجوان

 قهرمان داستان زیر روستاست

 کار شرع و عرف بر آزادی است
 سرگذشت عاشقان نوجوان

 هست عرفاً نام این ده آردکان
 از همین قریه به عالم شد روان

 داستان واقعی و پربهاست
 (73-75: ص 1381)اکبریان، 

اولین کسی که به طور مستقل تاریخ و جغرافیای طالقان را نوشته، صنیع الدوله بوده » 
به همراه ناصرالدین شاه از کالردشت به طالقان سفر نموده. او درباره  1301که در سال 

طالقان می نویسد: در جهان نمای خلیفه مسطور است که طالقان بلده و ناحیه ای است 
 (759 : ص1390 صادقیان، فالحی،)« ی مابین ابه و قزوین است.که در میان کوه بزرگ ف

طالقان یا تالکان بخشی است از شهرستان تهران که در قسمت شمال غربی تهران قرار »
دارد و آن ناحیه ایست کوهستانی و قسمت مهم آن در درّۀ شاهرود واقع شده و اغلب ده 

طالقان در شمال »: ذیل واژه( 1388، )معین« های آن در کنار شعب همین رود قرار دارند.
غربی تهران و در شمال فرمانداری ساوجبالغ قرار دارد. شرقی ترین نقطه آن به فرمانداری 
کرج و جاده چالوس منتهی می گردد، روستای گراب و گردنه عسلک می باشد، غربی 

زوین ان قترین نقطه آن روستای پرگه و گردنه انگه می باشد که به ناحیه الموت و است
ختم می گردد، در حد فاصل دو رشته کوه، رودخانه شاهرود که سرچشمه آن شاه چشمه 
گردنه عسلک می باشد از شرق به غرب جریان دارد. به شاهرود صدها چشمه در طول 
مسیرش می پیوندند، در حد فاصل بین روستای اسفاران و پرگه به باریکترین عرض خود 

د و بعد به سد منجیل و رودخانه سفید رود می پیوندد. طالقان رسیده، به ناحیه الموت وار
با شکل ماهی بزرگی مقایسه می گردد، که شاهرود ستون فقرات آن است و روستاها مانند 

 ( 755: ص 1390)فالحی، صادقیان، « دنده های ماهی در دو طرف آن قرار دارند.
یری است، در شرق قزوین. طالقان شهری است میان قزوین و ابهر و آن والیت سردس»

پنجمین ناحیه است از ایالت تهران، از شمال و مشرق محدود است به مازندران، از جنوب 
به ساوجبالغ و از مغرب به قزوین و آن ناحیه ای است کوهستانی، قسمت مهم آن در درۀ 
شاهرود واقع شده و این رود از مغرب گردنۀ کندوان سرچشمه گرفته به طرف مشرق 

است و اغلب قرای طالقان در کنار شعب آن واقعند. قرای متعدد طالقان که همه به  جاری
خوشی آب و هوا معروفند، عبارتند از: شهرک و نساء محمود آباد و اغلب قریه های آن 

 : ذیل واژه(1341)دهخدا، « قدیمی.
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 گشنیز طالقان به نام های طالکان )معدن طال( طالقان )طالق داده شده گان( تالکان )»
طالقان منطقه ای ییالقی است که در شمال غربی « »»کوهی( در تواریخ ثبت شده است.

تهران بزرگ قرار دارد. از شمال شرق به جنوب به وسیله رودخانه ای به نام شاهرود به دو 
 (22:ص1381اکبریان، «)قسمت آفتاب پره و نسام پره معروف است.

غاز آ طالقان میان توابع از آردکان زیبای ز روستایمسیر طی شده در داستان عزیز و نگار ا
 ودشاهر رودخانه به از جنوب دنبلید، روستای به از شمال است محدود می شود. این روستا

 .آرموت روستای به از غرب و دنبلید مزارع به از شرق طالقان،
 چون گلی در بوستان طالقان قریه ای زیبا به نام آردکان

 باغ و راغش هست همچون الله زار سبزه زارگرد تا گردش تمامی 
 اهل دین و کاردان و خوش زبان مردمش خوب و نجیب و مهربان

 روز و شب در فکر امرار معاش مردمانی صادقند و پر تالش
 (75-76: ص 1381) اکبریان،  

 به از جنوب دنبلید، روستای امالک از شمال به پس از آردکان به روستای آرموت که
 روستای امالک به از غرب و آردکان روستای امالک به از شرق طالقان، نه شاهرودرودخا

 .سوهان محدود است، اشاره می شود
 کرد اندر سبزه زاری او جلوس از کجاوه شد برون تازه عروس
 این مکان بودی درخت سبز توت از قضا این ده که بودی آرموت

 گفتگوجمع گشتند از برای  دختران گِرد نگار خوبرو
 تا عرقچینی بدوزد یادگار جملگی می خواستندی از نگار

 شد قبول اما بنرمی و سکوت این تقاضای زنان آرموت 
 ( 88: ص 1381) اکبریان،  

 سومین مکانی است که در این عشقنامه از آن نام برده شده است و از سوهان روستای
 محدودۀ به از شرق طالقان، شاهرودرودخانه  به از جنوب البرز، جبال سلسله به شمال
 محمد مصاحبه،. )رو منتهی می شود کش و کش روستای به از غرب و آرموت امالک
 (6/10/1395: ذوقی

 به سوهان پشته وارد شد دلیجان روان شد کاروان بر سوی سوهان
 از آن درماندگی لختی بیاسود عزیز هم در کناری جای بنمود

 در آنجا خورد اندک آب و نانی سپس شد سوی یک منزل نهانی
 بدادند آب و قلیان اهل سوهان دگر درخواست کرد او آب و قلیان

 در آن ساعت که در سوهان غنودی بناگه یاد آهو جان نمودی
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 (90: ص 1381) اکبریان،  
ارد که نام د دیگریی که شخصیتهای اصلی داستان از آن عبور می کنند، دنبلید روستای

 محدودۀ و امالک آردکان از جنوب، روستای مالخانی از شمال، و البزر جنوبی های کوه به
 فرهاد مصاحبه،.)رسدسوهان از غرب می و آرموت روستاهای از شرق و آرتون روستای
 (8/10/1395 ذوقی:

و در محدودۀ سلسله جبال البرز جنوبی است به عنوان  دنبلید های کوه یکی از که مالخانی
شخصیت های داستان قبل از رسیدن به روستای باالروچ، نام برده شده آخرین توقفگاه 

 (1395/ 12/10 ذوقی: رضا مصاحبه،)1است.
 زین سبب ماندند روزی را به جا مالخانی بود جای با صفا 

 این مکان بهتر ز شهر و جلوت است مالخانی جای امن و خلوت است
 مالخانیروی بیرون ز دشت  صالح کار باشد در نهانی

 (96-97-99: ص 1381) اکبریان،  
شاهرود طالقان؛ رودخانه ای است که در انتهای داستان به آن اشاره می شود. آب این 
رودخانه از کوه های البرز جنوبی سرچشمه می گیرد و از وسط برخی روستاها می گذرد، 

بخشی نیز به رود و بخشی از آب رودخانه شاهرود از طریق کانال به دشت قزوین می
 دریای خزر می ریزد.

رودبار الموت؛ از دیگر مکان هایی که در طول داستان به آن اشاره می شود، محدودۀ 
رودبار الموت )روستای باالروچ( است. الموت مابین بلندی های سلسله جبال البزر واقع 

دارد و در زمان شده است که از طریق گردنۀ سََلمبار و مَران به سوی گیالن و مازندران راه 
قدیم از همین راه، مردم طالقان و الموت به شمال، مازندران و گیالن و شهسوار )تنکابن( 
می رفتند. روستای الموت بین دو رشته از انشعابات البزر قرار دارد و رودخانۀ الموت در 
درۀ عمیق از وسط آن می گذرد که نهایتاً با قزل ازون و شاهرود طالقان یکی شده و 

فیدرود را تشکیل می دهند که از راه منجیل و رودبار زیتون به سوی دریای مازندران س
)دریای خزر( روان می شود. الموت هم مانند طالقان آب و هوای کوهستانی دارد و آبادی 

 (20/9/1395)مصاحبه، فرزاد ذوقی: 2های آن در دامنۀ کوه ها قرار گرفته است.

                                                           
مالخانی؛ گیاهان معطر دارویی فراوانی دارد، مخصوصاً معدن گیاه گَوَن است. که کتیرا از آن گرفته می شود. یکی  1

ی آن، قارچ طبیعی فراوان به چشم می خورد.)مصاحبه، دیگر از گیاهان بسیار معطر این کوه، گُرز نام دارد و زیر بوته ها
 (1395/ 12/10رضا ذوقی: 

. رودبار الموت دارای نواحی سرسبز، پُر آب و باغستان های آلبالو، گیالس، سنجد، گردو و فندق است و دارای 2
 (20/9/1395مردمانی سخت کوش که شغل عمدۀ آنها دامداری و کشاورزی است.)مصاحبه، فرزاد ذوقی: 
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 ام مشکلم را چاره سازندتم باالروچ مردمش مهمان نوازند
 بزد بانگ جلی یعمی بکن کوچ که ناگه یک خروس اندر باالروچ
 که رودبار نیست در آنجا نمایان نساز در آلکان سو قصر و ایوان
 بنا کن قصر در البرز کوهان اگر خواهی بود رودبار نمایان
 همه ساله نمود بر طالقان کوچ یکی پیری بُدی اندر باالروچ

 که تا معشوقه را سازد خبردار شد روانه سوی رودبار جوانک
 بدید یار عزیز حالش بیان کرد برفت اندر باالروچ آن جوانمرد

-146-147-154: ص 1381) اکبریان،  
143-134) 

 شخصیت های داستان عزیز و نگار
در این داستان خواننده با دو نوع شخصیت روبرو می شود. شخصیتهای اصلی و 

 فرعی.شخصیتهای 
 الف( شخصیتهای اصلی

 شخصیتهای اصلی داستان عزیز و نگار عبارتند از:
پدر عزیز، نقش مهمی در زندگی عزیز داشته و همیشه همراه او بوده و نگار  عالءالدین

را که برادرزاده اش بود برای همسر فرزندش در نظر گرفته بود اما عمرش وفا نکرد تا 
 خوشبختی دخترش را ببیند.

پدر نگار، مرد دانا و هوشیاری بود و در طول زندگی با نگار مهربان بود و عزیز  دینبهاءال
که برادرزاده اش بود بسیار دوست می داشت. وقتی با همسرش دربارۀ نگار صحبت می 
کرد، می گفت: به نظر من عزیز و نگار می توانند زندگی خوبی را با هم بسازند، اما متأسفانه 

 ف می زد.مادر نگار ساز مخال
مادر نگار، زنی بی خرد بود با علم بر اینکه مدام از پدر نگار شنیده بود که این دو زینت 

خاطر خواه هم هستند و آنها باید مقدمات کار را فراهم کنند تا عزیز و نگار بتوانند زندگی 
آیندۀ خودشان را به خوبی پایه گذاری کنند، اما او عزیز را دوست نداشت و فقط به 

 اهرزادۀ خودش، کَل احمد، فکر می کرد.خو
 حیله و نیرنگ ها بردش به کار لیک زینت مادر زیبا نگار
 او زنی لجباز بود و نابکار بود زینت نام مام آن نگار

 زین عروسی غرق ماتم شد نگار این همه رنگ و ریا از زینت است
 کینه دیرینه دارد همچو یوز زینت آن برد العجوز اندر تموز

 (80-81-83-87: ص 1381اکبریان، ) 
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مادر عزیز، زنی دانا، با متانت و با وقار بود و تا آخرین لحظه همراه فرزندش. او  زینب
 همچنین بسیار آرزو داشت که نگار عروسش شود. 

پسر عموی نگار، یک عاشق واقعی و یک پهلوان خداشناس بود که در راه رسیدن عزیز 
به جان خرید و با همه نامالیمتی های روزگار جنگید اما به معشوقش تمام سختی ها را 

یک لحظه هم از هدفش دست نکشید و در نهایت طعم شیرین رسیدن به معشوق را 
 چشید.

نیز در واقع یک قهرمان و معشوق حقیقی بود که هرگز در طول  دختر عموی عزیز،نگار 
رنگ نشد و عهدی که آن دوران سخت و آزاردهنده، عشقش نسبت به عزیز لحظه ای کم

با عزیز بسته بود تا آخرین لحظه به آن وفادار بود. حتی در آن چند سالی که به اجبار زن 
 کَل احمد شده بود، خودش را حفظ کرد و دوشیزه باقی ماند.

در بچگی به بیماری کچلی دچار شد و بخشی از موهای سرش  پسر خاله نگار،کَل احمد 
به بعد او را کَل احمد صدا زدند. احمد عالوه بر نسبت فامیلی را از دست داد. از آن زمان 

 با نگار، همسر اول نگار نیز بود اما نگار تا آخرین لحظه او را به همسری نپذیرفت.
 او ز فرهنگ و خرد، کم مایه داشت تنگ خُلق و در سرش مویی نداشت

 آدمی کم مایه و کم اعتبار اهل باالروچ بود از رودبار
 بود در بی عرضگی هم کم نظیر احمد کَل احمد بُد شهیرنام او 

 (79: ص 1381) اکبریان،  
 ب( شخصیتهای فرعی داستان

 شخصیتهای فرعی داستان عزیز و نگار عبارتند از:

مادر کَل احمد و خاله نگار، زنی نابینا و نامهربان بود که در مدتی که نگار عروسش  رقیه
بود او را بسیار اذیت می کرد به طوری که نگار در سالهایی که با خاله و پسر خاله اش، 

 پروراند.همسرش، زندگی می کرد بارها فکر فرار را در سرش می
ای سخت او بود و هر زمان عزیز در تنگنا قرار ، دوست عزیز و یار و همراه روزهمُلّا حسن

 شتافت.می گرفت، به یاریش می
، دوست عزیز، اهل سوهان، مردی قوی هیکل و شکارچی و بسیار مهربان بود. شیرزاد

روزی اتفاقی سر راه عزیز قرار گرفت و این دو دوستان خوبی برای هم بودند به گونه ای 
و او را از گرفتاری که کَل احمد به وجود آورده بود، که شیرزاد بارها به عزیز کمک کرد 

 نجات داد. 
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روزی سر راه پدران عزیز و نگار که تا سن پنجاه سالگی بچه دار نشده بودند، درویش، 
قرار گرفت و سیبی به آنها داد همراه با دستور استفاده به منظور بچه دار شدنشان و بعد 

اوند به آنها فرزندانی عطا کرد، هر چه دنبال آن ناگهان غیب شد. پس از آن ماجرا که خد
 درویش گشتند او را نیافتند. 

دختر زیبای سوهانی که عاشق عزیز شده بود اما عزیز که عاشق و دلباختۀ آهو جان، 
 نگار بود به ابراز عشق او جواب رد داد.

رانی بود. یکی دیگر از خاطرخواهان عزیز به حساب می آمد که دختر زیبای مَبانو جان، 
این دختر جوان شاعر توانایی هم بود که در وصف عزیز دو بیتی های زیبایی سرود اما 

 عزیز که دلش گیر نگار بود با ترفندی از او جدا شد و به راهش ادامه داد. 
اینطور که روایت کرده اند عزیز بسیار زیبا و جذاب و همچنین  خاطر خواهان عزیز،
که وقتی برای ُکشتی گرفتن به روستای ایستا می رفت مردم برای شاعر توانا و پهلوان بود 

 یزمان تماشای کُشتی او از تمام روستاهای طالقان و شمال و الموت به آنجا می رفتند یا
رفت، دختران که او را می دیدند به او پیشنهاد  می شمال به برنج خرید برای عزیز که

ان، پری جان و... . اما عزیز به همۀ آنها جواب ازدواج می دادند مانند لیلی جان، گلناز ج
 رد می داد چون فقط به عشق نگار پای بند بود.

 اشعاری که عزیز برای خاطرخواهانش خوانده بود:
 در آن ساعت که در سوهان غنودی بناگه یاد آهو جان نمودی

 اسیر عشق او بود است ساالن چه آهو دختر زیبای سوهان 
 درآمد نزد او تا خوش کند جا ق زیبابدید آهوی سیمین سا

 بگفت ای آهو ای لیالی ثانی عزیز چون دید او را ناگهانی
 نباید زین جهت غافل بمانی شنیدم آهو جان تو سر گرانی
 منم پابند عشق آردکانی برو در فکر دلداری دگر باش 

 زنی با نام زینب میزبان بود در این خانه که عاشق میهمان بود
 شده آهو ز عشقت زار و بیمار بر عزیز ای مرد دلداربگفتا 

 عروسی کن که گردی شاد و خوش نام باین آهوی زیبای خوش اندام
 نگار جانم ز تو ناراضیم من اگر در عشق بازی عاصیم من
 نمانده بر تنم جز نیمه جانی نگارم از چه بر کوهان روانی

 شیرین زبانینه مثل یار من  اگر خوش قامت و زیبا جوانی
 ولی بر یار من اصالً نمانی تو هر چند شوخ شنگ و دلفریبی

 پری خانم ولی تو کم از آنی نگارم نرگس باال بلنده
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 خُجیره دختری چون گل میمانی تو ای طاووس سرمست مرانی
 به یار گلعذار من نمانی ولی با این همه طنازی و عشق

 طبع اما هنروربه ظاهر شوخ  بدی گلناز نام گیله دختر
 سرود ای لیلی ای زیبای گیالن پس آنگه مثل بلبل شد غزل خوان

 تو را از دیگران بیش است میلی بهار است و درختان سبز لیلی
 خداوندا رسان یک ابر پاره هوا گرم است و لیلی بیقراره 

-127-173-177-179: ص 1381) اکبریان،  
126-92-91-90) 

 و نگار عزیزویژگی های منظومه 
در این قصه دوراهی وجود دارد که عزیز گرفتار آن شده است. دوراهی بر  سفر، دوراهی؛

سر مرگ و زندگی خویش. او می تواند بماند و بجنگد و خون انسانهای بیشتری ریخته 
شود و یا می تواند برود و خود را به آب بزند و جان مردمانی را از مرگ نجات بدهد. با 

گر خود را در آب بیاندازد، خواهد مرد. ولی قهرمانان همیشه راه های سخت علم به اینکه ا
کنند. بدون در نظر گرفتن خطر، ترس و یا حتی مرگ )دری و و صعب را انتخاب می

 (.196-197: ص1392فقیهی، 
 چون جالل الدین بزد خود را بر آب هی نمود رعنا سمندش باشتاب

 (234: ص1381)اکبریان،             
در قصۀ عزیز و نگار دو بار جنگ و درگیری رخ می دهد و هر دو بار  جنگ و درگیری؛

نیز عزیز با گروهی به نبرد می پردازد. در هر دوبار نیز این گروه رودباریان هستند که به 
عزیز حمله می کنند و قصد جانش را دارند. ولی بر طبق الگوی سنتی، نیروی خیر اگرچه 

ر و بدی در قالب گروه پیروز می شود. عزیز به طور مشخص دو تن را یک نفر باشد، بر ش
زین قاطرش 1با گرز از پای درمی آورد و کسان دیگر را زخمی می کند. او گرز را در قربوس

و از آن  2نگه داری می کند و هر زمان که بدان احتیاج دارد به تندی آن را برمی دارد
 (96-98ص  :1392استفاده می کند. )دری و فقیهی، 

 به فوری دست برد و گرز برداشت  به آن گرزی که در قربوس زین داشت
 (100: ص1381)اکبریان،  

                                                           
 . قربوس: کوهه زین برآمدگی جلو و عقب زین.1

 . به تندی برداشتند گرز سنگین، کنایه ای به پهلوانی قهرمان قصه است.2
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در این قصه، عزیز که نماد همۀ خوبی ها است نباید دروغ بگوید و  مکر و حیله و دروغ؛
یا کسی را فریب دهد زیرا این اعمال مختص شخصیتهای منفی است و در خور قهرمان 
قصه نیست ولی زمانی که معشوقش را با حیله از او دور می کنند، او نیز با مکر و حیله و 

تم پهلوان با حیله و نیرنگ سهراب و اسفندیار دروغ او را پس می گیرد. مانند زمانی که رس
را از پای درمی آورد. اما این واژه برای ضد قهرمان و یارانش حیله و فریب است. و برای 

 قهرمان، تیزهوشی و ذکاوت نامیده می شود.
 غلط اندر غلط بد تارو پودش هزاران حیله و نیرنگ بودش

 (120: ص1381)اکبریان،      
تقریباً در تمامی داستان های عاشقانه، بن مایۀ رقابت عشقی وجود دارد. رقابت عشقی؛ 

چرا که وجود این بن مایه باعث حرکت داستان می شود و سرانجام قهرمان داستان بر 
رقیبان پیروز می شود و معشوق را از آن خود می کند. مانند هزاران قصۀ عاشقانه که در 

ای و همایون، لیلی و مجنون و ویس و رامین. در ادبیات ایران وجود دارد از جمله: هم
عزیز و نگار هم رقابتی عمیق و ریشه دار بین عزیز و احمد بر سر نگار است که کشمکش 
قصه را باعث می شود. در ادبیات زبان زد شده است. در این قصه هم، زمانی که نگار به 

: 1392شود )دری و فقیهی،  عقد احمد درمی آید، عزیز از دوری او راهی کوه و بیابان می
 (.198-199ص

 بحث و نتیجه گیری
ای عشقی و عاطفی و  ی فارسی که زمینه و بن مایه های بلند و عامیانه قصهیکی از 

یک قصه محلی و عامیانه « عزیز و نگار قصه»عزیز و نگار است.  قصه، عدالت خواهانه دارد
داستان که برگرفته از یک داستان در منطقۀ میان طالقان در روستای آردکان است. این 

واقعی است از زمان آغاز تاکنون تغییر و تحول بسیاری پیدا کرده و روایت های مختلفی 
از آن به وجود آمده است ولی تمام روایت ها به نام عزیز و نگار معروف است. هر چند که 

بدل می شود، از اصل این داستان عاشقانه که با دوبیتی های محلی بین دو عاشق رد و 
 بسیار دور شده است.

از بین روایتهای پنجگانه که در حال حاضر در این منطقه موجود است، روایت کمالی 
دزفولی از غنای ادبی بیشتری برخوردار است اما هرگز نتوانسته جایگزین روایت های 

به  .شفاهی و چاپی عامیانه گردد گرچه این روایت از ویرایش بیشتری نیز برخوردار است
عبارت دیگر این روایت خیلی برای مردم جذاب نیست تا پای داستان آن بنشینند. از آنجا 
که روایت اکبریان هم بیشتر به صورت ادبی نوشته شده است از اصل داستان دور شده و 

 در نتیجه برای مردم خیلی جذابیت ندارد.
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 نکته است که ریشۀ درخت نتیجه ای که از مجموع این یافته ها به دست آمده بیانگر این
تناور ادب غنایی در سنت شفاهی نیاکان ما و اشعار محلی بی پیرایۀ اقوام گوناگون ایران 
است که به مدد این سنت، فرهنگ و باورهای سرزمین خود را حفظ و از نسلی به نسل 

 فدیگر منتقل کرده اند و شناخت فرهنگ در مطالعۀ تاریخ بکار گرفته نشان می دهد تعری
مفاهیم بر مبنای ذاتی آن و توصیف ریشه خاستگاهی تاریخی دارد. همانگونه که فوکو در 
به کارگیری تبارشناسی، موضوع پیوند دانش و قدرت را از نیچه وام گرفته است، نشان 
داده است که دگرگونی اندیشه ها فقط معلول اندیشه نیست و بیش از آن با نیروهای 

را کنترل می کنند در ارتباط است. می توان اینگونه برداشت کرد اجتماعی که رفتار افراد 
نیز مجموعۀ رفتارها و عکس العمل های دو شخصیت اصلی  «عزیز و نگار قصه»که در 

تنها برگرفته از عشق و عاطفۀ به وجود آمده بین آن دو نبوده بلکه آن رفتارها و عکس 
العمل ها با نیروهای اجتماعی برگرفته از اعتقادات و باورهای آن زمان در ارتباط بوده 

 است.
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  ررسی صفات عقل در حدیقه الحدیقه سناییب

                                                                                                                   
 1فاطمه حسین پور ماستری

 چکیده:
اه گ گسترده و  از موضوعات مورد اختالف در ادبیات فارسی ، موضوع عقل است که دایره ی معنایی

و  تاسمتفاوتی پرداخته شده مفهوم عقل در ادبیات فارسی از منظرهایبه و  متناقضی یافته است
شاعران و نویسندگان با دیگاه های متفاوت در مورد عقل سخن گفته اند؛ که این مطلب اهمیت 
مفهوم عقل را در ادبیات فارسی می رساند. سنایی بابی  از حدیقه را به عقل، عاقل و معقول  

ان دهنده ی آن است که مفهوم عقل نزد سنایی نیز از اهمیت ویژه اختصاص داده است که این نش
است که او  یمعن نیبد ؛ عقل مقوله  فیتوص به ییسنا وجهای برخوردار بوده است و این که ت

در این نوشتار سعی بر این است تا صفات نسبت داشته است.  عقل مفهومدیدگاه خاصی در مورد 
از آنجایی که صفت ها ویژگی ها موصوف را بیان  ،بررسی شودداده شده به عقل در حدیقه سنایی 

می کنند و توضیحی برای موصوف خود هستند و در واقع نشانه های زبانی هستند که به کمک آن 
ها می توان به شناخت موصوف پرداخت بنابراین با بررسی صفات  نسبت داده شده به عقل  در 

سنایی در مورد عقل می شویم. در حدیقه به دو  گاه متوجه دیداشعار سنایی با محوریت حدیقه 
گونه صفات به عقل نسبت داده شده است زمانی که منظور سنایی از عقل، عقل شرعی است که  

خداوند آن را برای خیر و صالح بشر به او عطا کرده می داند که   شریعت و حکمت الهیآن را عین 
و طی کردن راه  سعادت بدون وجود آن غیر ممکن است،  صفات نسبت داده شده به عقل  است

رویکرد مثبت و ارزشی پیدا می کنند ولی زمانی که عقل جنبه مادی و حساب گر پیدا می کند که 
از نظر سنایی در منافات با شریعت است، صفات نسبت داده شده به عقل منفی و سرزنش کننده 

ی هر چیز دارد نایی از سر تعصبی که نسبت به شریعت، آن هم شریعت خاص خودساست، در واقع 
و تا زمانی که عقل در خدمت شریعت باشد چیزی غیر از آن  غیر از آن را پوچ و بی فایده می داند

نباشد آن را با صفات نیکو یاد می کند ولی زمانی که از شریعت خاص او دور شود و چیزی غیر از 
 ن را صفات منفی نکوهش می کند.شریعت باشد آ

 حدیقه الحقیقه، عقل، صفت واژه های کلیدی:

                                                           
 hosseinpour.fa.1993@gmail.comدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی تهران                1
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 مقدمه:
مفهوم عقل در فرهنگ و اندیشه ایرانی، پیوسته محل اختالف بوده و چون غالبا با فلسفه 
یونانی، کالم اسالمی با شاخه های متعدد آن و اندیشه های صوفیانه در آمیخته، تکثر 

در برخی موارد وضوح و داللت معنایی خود را نیز از دست داده  مفهومی یافته تا حدی که
رو  ناصر خس یافکری فردوسی  دیدگاهاست؛  بنابراین دشوار است بدانیم چیزی که در 

تحت عنوان عقل یا خرد، مرتبه ویژه ای یافته چیست و چه تفاوتی با عقل و خرد مورد 
دو رویکرد به عقل در فلسفه ی اسالمی ظهور کرد و پیروانی را در طول سال های » متفاوت از دیگران است. نظر امثال خیام  دارد ؛ عقل مورد نظر سنایی نیز

متمادی گرد خود جمع آوری کرد؛ رویکرد نخست متعلق به پیروان و معتقدان به عقل و 
بودند اینان با ابزار عقاید افراطی درباره ی عقل در مواردی  "عقلی مسلکان"در اصطالح 

نان است ای "نقلی مسلکان"حقایق دینی را نادیده می گرفتند...رویکرد دوم متعلق به 
 (91_95: 1376ابراهیمی دینانی.«)اصالت را به شریعت می دادند.

 و عاقل و عقل درباره یاختصاص یباب الحقیقه، حدیقه در یغزنو ییسنا که میدان یم
 یدهارککار انیب زین و خود، نظر مورد عقل فیتوص و فیتعر به آن یط در که دارد معقول

 یکی اب تیب هفتاد و کصدی از شیب الحقیقه، حدیقه در تنها نیچن هم. است پرداخته آن
 .است شده آغاز عقل و خرد واژه دو از
ی. )هلید« زبان شناسی نوعی نشانه شناسی است. بعد و جنبه ای از مطالعه معنا است.»

نشانه ای بیان کننده ی معنا است و از آنجایی که  ( بنابراین صفت به عنوان36: 1393
صفت کلمه ای است غیر از اسم  که با گروه اسمی می آید و معنی آن را مقید می کند "

 به ییسنا وجه( بنابراین ت252: 1392)فرشید ورد."و توضیحی درباره ی آن می دهد.
 یواحد ورتص ن،یشیپ یاحکم مانند زین او اگر کهاست  یمعن نیبد ؛ عقل مقوله از فیتوص
 و داد ینم صیتخص مقوله نیا به را خود کتاب از یفصل هرگز داشت، یم عقل مفهوم از
 قل،ع مفهوم به او خاص توجه که داستیپ ،پرداخت ینم آن باره در خود دگاهید نییتب به

 تمتفاو گرانید عقل با دیگو یم او که یعقل و دارد گرانید با او دید اختالف از تیحکا
 . تاس
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موضوع معنا شناسی می تواند هر چیزی باشد که نقش یا رمز را ایفا می کند. این نشانه »
ها یا رمزها، گاه نشانه هایی هستند که در جاده ها به چشم می خورد و گاه اشاره با دست 
و یا اشاره با سر یا کلمه ها و جمله ها هستند؛ به عبارت دیگر گاهی نشانه ها یا رمزها 

(، بنابراین 19: 1385)مختار عمر.« یر زبانی هستند ولی دارای معنا و گاه زبانی می باشند.غ
صفت می تواند یکی از نشانه های زبانی باشد که در معنا شناسی کمک به سزایی انجام 

صفت واژه ای است که ویژگی ای را از شمار، مقدار و حالت یا چیز دیگر به »می دهد. 
 ،ییسنا(،  195: 1392)وفایی.« یا جانشین آن نسبت می دهد. موصوف خود یعنی اسم

 کرده میتقس نوع دو آن به بهبا منسوب کردن صفات مثبت یا منفی  را خرد ای عقله ی واژ
 مثبت یمفهوم که آنجا یو. نامد می لهیعق را آن یمنف وجه و عقل، را آن مثبت وجهاست.

 : برد یم کار به ریزبا صفات و معانی  را عقل کند، یم اراده آن از
)در حروفی که پرده نقل است/آخر شرع اول عقل عقل، کمال شریعت است

  (295: 1383است(.)سنایی.
عقل، عقل )عقل در منزل ازل ز اول/آخرش اول است همچو ازل(، عقل، ازلی و ابدی است

 (296او کرده(.)همان: )عقل فعال نام او کرده/پنج حس را غالمفعال یا همان عقل کل است
 (297.)همان:عقل، سایه خداست

 (298.)همان:ابزار تشخیص خوب و بد است
 ( 299.)همان:وسیله تشخیص پاک و نجس است .عقل، دروازه جهان ازل است

به اطاعت از خدا شود، عقل  موجب ترک شراب، شطرنج، نرد، بربط، نای و قمار میعقل 
 ( 300.)همان:می انجامد

ابزار دور ماندن از بدی ،عقل شعر )مدیحه( گفتن می انجامد به ترکعقل 
 (301.)همان:است
 ( 302).همان:عامل ترک زیاده خواهی استت، عقل موجب ترک دروغ و بهتان اسعقل 
 (303.)همان:سبب ترک و نفی حسابگری می شودعقل 

 (304.)همان:عقل، عالم شرع و داد است ،عقل، والی چرخ و دهر است
 (305.)همان:موجب ترک آرزو خواهی است، عقل هان لطیف استعقل، پدر ج

 ،وسیله دستیابی به علیین است، عقل منیت را نفی می کندت، عقل قل، چراغ ایمان اسع
 (306است.)همان:موجب تعصب ورزیدن در دین عقل 
 (307.)همان:موجب ترک آز استعقل 
 (314آفریند.)همان:،عقل بر و احسان می عاطفت و مهربانی در پی داردعقل 

 (330.)همان:به تسلیم و مسلمانی می انجامدعقل  
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مربوط است و در زیر  فرا طبیعیبدیهی است که تمامی این مفاهیم به امور معنوی و 
دین با تعقل و تفکر که به معنای طلب علم »،مجموعه مسائل دین و شرع قرار می گیرد
و به همین دلیل از عقل  (504: 1375)غزالی.« و معرفت است هیچ گونه منافاتی ندارد.

 .بشری که به امور دنیایی مربوط است، فاصله بسیار دارد حسابگر
عقل نزد برخی از شاعران عارف چیزی است که به وسیله ی آن خدا را عبادت می »

کنند...عقل دو گونه است: عقل معاش که محل آن سر است وعقل معاد که محل ان دل 
 (585: 1375.)سجادی« است.

اما آنجا که سنایی به نقد عقل می پردازد از آن، مفهومی منفی اراده می کند و آن راه 
  را صفاتی مانند:عقیله می خواند. در چنین مواردی، عقل 

 (1383:136.)سنایی.عقل، ضعیف و ناتوان است
 (300.)همان:عقل عقیله استت، در راه عشق ناتوان اس، عقل

عقل بوالعجب، عقل ،عقل نیستاست،  قل آبروریز و نان طلبعت، قل، عاریتی اسع
از عقلی که از روی نی،عقلی که زندان سرد را برای زندانیان گرم کند، عقل نیست،نیست

عقلی  ،عقلی که از سنگ، شیشه می سازد، عقل نیست، به مقابله با سرما برود، عقل نیست
 (301.)همان:یستکه راه و رسم مهره بازی در حقه را می داند، عقل ن

،  عقل، خرد بی خردان است، عقل، عین خدعه و تلبیس است، ناپسند است، دهای  عقل
 (303.)همان:عقل، کیاست اوباش است

 (304.)همان:عقل، عیب جو و گزاف گوست
 (305.)همان:و مدعی است الف زنعقل، ، عقل، موجب ناکامی است

دقت در موارد یاد شده از حدیقه سنایی نشان می دهد که وی، عقل را عین شریعت و 
حکمت الهی می داند که خداوند آن را برای خیر و صالح بشر به او عطا کرده است. از این 
رو، چنین عقلی موهبتی است ، نه صفتی اکتسابی. هم چنین تمام مواردی را که سنایی 

عقل بر می شمارد، می توان درردیف نتایج و اغراض دین و  به عنوان نتیجه با کار کرد
ن را آ می شناسد شریعت قرار داد. البته همانطور که گفته شد، سنایی عقل حسابگر را 

همین که سنایی به نکوهش آن روی آورده، دلیلی روشن بر این مدعاست نکوهش می کند. 
و چون از اساس با آن مخالف است، خوبی میشناسد، اما بدان اعتقادی ندارد ه که آن را ب

وجوه مثبت آن را هم به حساب عقل مورد نظر خود می گذارد. سنایی در قصاید خود نیز 
در مواردی مستقیما به ستیز و مخالفت با عقل برمی خیزد و آن را رو در روی ایمان قرار 

 می دهد.
 برون کن طوق عقالنی به سوی ذوق ایمان شو
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 (679: 1380.ه پیش ذوق ایمانی ) سناییچه باشد حکمت یونان ب
نیز از ریشه به انکار فلسفه یونانی بر می خیزد و فالسفه آنان را هوس گو و بیهوده باف  و

 می خواند:
 شراب حکمت شرعی خورید اندر حریم دین که محرومند

 (678ازین عشرت هوس گویان یونانی )همان :
 .. فرو شد آفتاب دین بر آمد روز بی دینان

 (678جا شد درد بو دردا و آن اسالم سلمانی)همان :ک
سنایی از سر تعصبی که نسبت به شریعت، آن هم شریعت خاص خود بروز می دهد هر 
 چیزی غیر از آن را پوچ و بی فایده می داند. کاربرد فراوان تعبیراتی چون حکمت شرعی

انی )مادی( حکایت دارد؛ ... از ستیز او با عقل و اندیشه این جهدینی وعلم ، دینی ، عقل
یعنی ستیز با عقلی که باید زندگی واقعی انسان را سامان بخشد. از این روست که به 

که خود داده های الهی هستند تعطیل اعالم می کند  -یکباره عقل و حجت و استدالل را
 و به نقل روی می آورد و می گوید:

 جز به دستوری قال اهلل یا قال الرسول
 (191ن مده حاجت مگو حجت میار)همان :ره مرو فرما

، نیز در حدیقه هم چون یکی از نتایج یا تبعات عقل، مورد توجه سنایی بوده  علم مقوله 
 : است. طبعا  علم، مورد اشاره سنایی هم ،رنگ عقل او را دارد

 (321: 1383.)سنایی.علم، علم دین و داد است
 (324.)همان: نهایت علم، اقرار به نادانی است

علم، ، علم، انسان را به بهشت می رساند، علم، انسان را از مال و جاه و نفس دور می کند
 (315.)همان :دلیل نعمت و ناز است

 (318.)همان :علم، دل را زنده می کند، علم، بام گلشن جان است
 (325.)همان:به صدق می انجامد، علم

 اما از جنبه دیگر سنایی می گوید:
علمی که از روی بازیچه آموخته و با آن ساز و برگ دنیا اندوخته شود، تو را گرفتار خواهد  

  (321.)همان:کرد
 (321.)همان: علم، نباید به زیرکی و دها بینجامد،علم قال، مذموم است

 (325.)همان: علمی که برای کسب دنیا آموخته شود، چراغی است در دست دزدی
علم در حدیقه سنایی، می توان دریافت که علم او نیز از  ضوعبه موعمیق تر با نگاهی 
خود او اشاره کرده است به کار امور همان طور و و او نشات می گیرد عرفانی  یاعقل دینی 
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دنیایی نمی آید و چنانچه در این زمینه ها به کار گرفته شود، خسران و پشیمانی به بار 
موارد ، عقل حسابگر نسبتی داشته باشد خواهد آورد. پس چنین علمی نمی تواند با

خودش به کار برده سنایی درباره نوع عقل و علم مورد نظر  که  صفاتی استیادشده، 
زیر  ؛ همچنین توجه بهکه فراوان در روساخت زبان و کالم حدیقه نمایان است است،

ی، مسنایی به لحاظ کال نشان می دهد کهساخت کالم سنایی یعنی ساختار ذهنی سنایی 
که در  می داند هبال ارادمعتقد به جبر است و بر این اساس، انسان را موجودی منفعل و 

زندگی و کار خود، قدرت هیچ تصرفی را ندارد. انسان مورد نظر سنایی، موجودی است 
، نه زندگی دست و پا بسته و گرفتار در جبر آفرینش، جبر جامعه و جبر تاریخ. او در این

باید به هر چه اتفاق می افتد راضی باشد؛ چه این  بنابراین ه راه پس.راه پیش دارد و ن
. از این رو، سنایی رقم زده باشددست تقدیر آن را  یااتفاق از بشری مثل او صادر شده 

همه هستی را از دریچه دین و شریعت و به طور اخص از منظر اعتقادات اشعری خویش 
 شرعی خواهد داشت.نی ومی نگرد؛ پس همه چیز در شعر او، رنگ دی

، زهد او، انتقاد و اعتراض او، علم و حکمت او، همه و همه در ظرف اندیشه سناییاخالق 
ستیز سنایی با دنیا و دنیاگرایی، آن هم به شیوه ای  ؛اشعری پخته شده و قوام یافته است

 نشات گرفته ازاو هم  خرد ستیزیو نشات می گیرد او خرد ستیزیافراطی تا حدی  
 اوست.هنیت اشعری و نگاه صوفیانه ذ
 
 
 

 نتیجه گیری:
با بررسی صفات داده شده به عقل در کتاب حدیقه الحقیقه سنایی به این نتیجه می رسیم 
در چار چوب فکری سنایی دو جنبه برای عقل مطرح است، یک جنبه مثبت و یک جنبه 

 عین شریعت و حکمت  ،منفی: زمانی که صفات مثبت باری عقل به کار برده در واقع عقل
و یه همین  الهی می داند که خداوند آن را برای خیر و صالح بشر به او عطا کرده است

فی نیست اما زمانی که صفاتی با بار من اکتسابی و صفت چنین عقلی موهبتی است دلیل 
بوده  بشری حسابگر ومعاش اندیش به عقل نسبت داده است مقصودش از عقل، عقل 

 .مور دنیایی مربوط استکه به ا است 
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 منابع:
.تهران: 1(. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم. جلد1376ابراهیمی دینانی، غالمحسین.)

 طرح نو.
(. فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی. چاپ سوم. تهران: 1375سجادی، سید جعفر.)

 انتشارات طهوری.
لحقیقه و الشریعه الطریقه. (.حدیقه ا1383سنایی غزنوی، ابوالمجد مجدود بن آدم.)

 تصحیح محمد تقی مدرس رضوی.تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 (دیوان. تصحیح مدرس رضوی.چاپ چهارم. تهران: انتشارات سنایی.1380.)---------

(.کیمیای سعادت. به کوشش حسین خدیو جم.جلد 1375غزالی، محمد بن محمد.)
 .تهران: علمی فرهنگی.2

 (. دستور مفصل امروز.تهران: سخن.1392و.)فرشیدورد، خسر
 (. معناشناسی. مشهدک دانشگاه فردوسی مشهد.1385مختار عمر، احمد.)
 (. دستور توصیفی: بر اساس واحدهای زبان فارسی. تهران: سخن.1392وفایی، عباسعلی.)

(. ترجمه ی مجتبی منشی زاده و 1393هلیدی،مایکل الگزاندر کروک وود. رقیه حسن.)
.طاهره ایشانی. تهران: نشر علمی
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 بررسی واژۀ ترک وترکیبات آن در آیینة اشعار حافظ

 
 1علی نجفی

 2حرمت مهدی عزیزی
 

 چکیده
سخنوران جهان است و بدون تردید،  ترینبزرگحافظ، شاعر توانمند سدۀ هشتم و یکی از 

که  شده است گلچیندر اشعار لسان الغیب، به بهترین نحو  کاررفتهبهیکایک کلمات 
ماحصلش اشعار، و به ویژه غزلیاتی بی مانند شده است، یکی از کلماتی که در دیوان حافظ 
توجه خواننده را به خود جلب می کند، واژۀ ترک و ترکیبات آن از قبیل: ترکان، ترکانه و 
ترکی است.در این پژوهش با توجه به منابع  مختلف، به بررسی معنا، تعداد تکرار این 

گان در اشعار خواجه و هم چنین به بیان نظرات صاحب نظران در این خصوص، پرداخته واژ
و نیز  "زیباروی"شده است. تمام مصداق های این واژه در اشعار حافظ، در معنای 

هستند، و چون معنای واژۀ ترک در آن روزگار با بی رحمی عجین شده بود،  "معشوق"
و ظلمی که در حق او روا می داشته به ترک حافظ معشوق خویش را به خاطر سنگدلی 

تشبیه کرده است. این واژگان گاه به صورت مفرد و گاه به صورت جمع در اشعار خواجه 
 نمود پیدا می کنند.

 
 تُرک شیرازی، حافظ ، معشوق کلیدواژه ها:
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 پیشینة پژوهش
ـــدری در مقاله ای تحت عنوان ـــرح و د "نا گفته هایی از یک غزل "آقای مهدی ص ر ش

 بررسی کرده است. را ۀ ترک شیرازیواژ ،توضیح نخستین بیت غزل سوّم حافظ
 مقدمه

خواجۀ شیراز، واژه ترک و ترکیبات آن را بارها در اشعار خود به کار برده است، حافظ 
پژوهان و صاحب نظران بارها در خصوص این مسئله به مباحثه و ارائه نظر پرداخته اند، 

ست؟ منظور حافظ از به کار بردن این واژگان چیست؟ آیا منظور وی اما پاسخ حقیقی چی
فرد یا افرادی از قبیلۀ ترک هاست یا این الفاظ، فقط بهانه ای هستند تا خواجه در ورای 
آن مباحث و مسائل ژرف و شگرف خاص خود را مطرح کند؟ و یا حتی مطرح کردن این 

ی یک دلدادگی، حاضر است سمرقند که این ترک شیرازی کیست که حافظ در ازا سؤال
  و بخارا را نثار خال هندویش کند؟

در واقع پس از روی کار آمدن غزنویان و ورود ترک تباران به عرصۀ حکومتی ایران و  
نشست و برخاست با ادبای ایران، ورود واژه های ترکی به زبان پارسی نیز رونق یافت، 

ی کردند تا کمترین استفاده را از این واژه شعرای قرن هشتم و به ویژه حافظ اگرچه سع
ها بکنند اما در اشعار حافظ بارها به این دست واژگان می خوریم، از جملۀ این واژگان، 
واژه ی ترک و ترکیبات آن است  که افزون بر بیست بار در اشعار حافظ شیرازی به چشم 

 می خورد .
شعار خواجه، گامی مهم در شناخت در واقع دانستن اینکه معنای حقیقی این واژه در ا

 شخصیت واالی وی و مشرب فکری اوست.
از حافظ بعنوان یک هنرمند چیز زیادی نمی دانیم . شخصیت حافظ به دالیل متعدد 
شخصی ، تاریخی و فرهنگی بر ما پوشیده است . آنچه از او به میراث رسیده است دیوان 

لیل شخصیت رند شاعرنه تنها مضامین آن اشعار وی می باشد ؛ اما اشعار حافظ نیز به د
از نظر ظاهری مستقل از یکدیگر هستند بلکه مملو از ایهام و پیچیدگی و واژه های 
سمبلیک می باشند که کار تفسیر را دچار مشکل می سازند. از این روی هر کس و هر 

وده فسیر نمگروهی بسته به دیدگاه خود از حافظ بهره ها برده و اشعاروی را به نفع خود ت
 است تا آنجا که تفسیر های مختلف و ضد و نقیضی از غزلیات وی بر جای مانده است .

 
 معنای لفظی تُرک

 در ابتدا نظر و عقیدۀ علمای لغت را در خصوص معنای واژۀ ترک مطرح می کنیم.
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نقیض تازیک باشد، نام طایفه ای در ترکستان که تاتار و مغول و سایر ترکان از آن طایفه 
اند. مطلوب و معشوق و غالم باشد، مجازا معشوقان را نیز، ترک گویند )انجمن آرا( و 

به معنی معشوق)غیاث اللّغات(، معشوق)ناظم االطبا(، معشوق بی باک و  مجازاً)آنندراج(، 
 ( 6646و 6645: 1377گ رشیدی(. )دهخدا، نامهربان) فرهن

از اقوام آسیایی که به زبان ترکی تکلم می کنند، هر یک از افراد این قوم، اهل کشور 
 (598: 1382ترکیه، )موسیقی ایرانی( بیات ترک، زیباروی، معشوق، جنگ جو. )انوری، 
ه ترک ها قومی ریشۀ آن مصدر تورماق/دورماق)ماندن، حرکت نکردن( است، به اعتبار آنک

 (9: 1380یکجانشین بودند.)نائبی، 

ترک در اصل لغت به معنای تاتار است، یعنی به صفت تاتار، ترک می گویند، چون این 
، ظالم و  بی رحم اند، شعرای عجم معشوق هارا در بی رحمی و خوارخون فطرتاًقوم 

ترک لقب داده سنگدلی نسبت به عشاق خود به قوم ترک تشبیه کرده اند و آنهارا 
 (24: 1372اند)سودی، 

نظرات و گفته ها در خصوص این واژه بسیار زیاد است اما مهم ترین نظرات در خصوص 
 این مسئله گفته شد و ما به بیتی از خود حافظ اشاره می کنیم که می فرماید:

ــرح بی نهایت کز زلف یار گفتند  این ش
 

 1حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد 
 

 (171: 1396)حافظ، 
باید توجه داشت که برخی معتقدند که این واژه یک کلمۀ فارسی است در حالی که این 

ین نیز روی این مسئله چنین نیست و این واژه، ترکی است و ادبایی چون انوری و مع
 .گذارندصحّه می

واژه در حال که به معنای لغوی این کلمه آشنا شدیم، به بیان موارد به کار رفتۀ این 
 .حاالت مختلف در دیوان حافظ می پردازیم

 حالت مفرد 
 بار به کار رفته است به شرح ذیل: 15دراشعار خواجه به صورت مفرد  "ترک"واژه و لفظ 

 اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل مارا
 

سمرقند و بخارا را   به خال هندویش بخشم 
 

 (3: 1396)حافظ،  
 به صورت مفصل در ادامه، بیان خواهد شد.شرح واژۀ ترک در این بیت 

ــت بجان ــاقی امان نخواس  دلم  ز نرگس س
 

ست    سیه دان شیوۀ آن ترک دل   چرا که 
 

 (47: 1396)حافظ، 
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ترک دل سیه، معشوق زیبارویی بود که مردمک چشمش سیاه بود، به گونه ای دیگر هم 
دل سیاهی دارد، شایستۀ می توان تعبیر کرد و آن این که، چون معشوق، سنگدل است و 

 امان خواستن نیست.
 

 آن ترک پری چهره که بدوش از بر ما رفت
 

فت  طا ر که از راه خ ید  طا د چه خ یا   آ
 

 (82: 1396)حافظ، 
واژۀ ترک از سال ها قبل از حافظ در معنای زیباروی به کار رفته است، برخی از صاحب 
نظران اعتقاد دارند که در مدح شاه شجاع است یا اینکه  ترک پری چهره، استعاره ای 

 این اگر واست از شاه شیخ ابو اسحاق، اما طبق شواهد، شاه شجاع زیباروی نبوده است 

 .بیاید دیدنش به که خواستنمى مرحوم آن از حافظ آخر، یتب در بود، او مدح در شعر

 
 چشـــم مخمور تو دارد ز دلم قصـــد جگر

 

ــت اگر میل کبابی دارد  ــتس  ترک مس
 

 (124: 1396)حافظ، 
در این بیت  نیز حافظ، چشمان خمار و فریبندۀ معشوقش را به ترک تشبیه می کند و 

کند، مثل جنگ جوی ترکی که پس از می فرماید: چشمان تو می خواهد جگر مرا کباب 
 ترک تازی، کباب و شراب می خواهد.

 
غارت کرد لک، خوان روزه  که ترک ف یا   ب

 

قدح اشـــارت کرد  به دور  ید   هالل ع
 

 (131: 1396)حافظ، 
ترک فلک در این بیت، کنایه از قوم خونخوار مغول هستند و فلک به ترک تشبیه شده 

 خوان نعمتی بوده که ترک فلک آن را غارت کرده است!است و در واقع، ماه رمضان مثل 
 

 به تنگ چشـــمی آن ترک لشـــگری نازم
 

با آورد  یک ق له بر من درویش   که جم
 

 (145: 1396)حافظ، ج
ترک لشکری، معشوق است، معشوقی تنگ چشم! تنگ چشمی به طور متداول در معنای 

کوچکی چشمان ترکان آسیای بخل و خساست است اما در این بیت، می تواند ناظر بر 
 مرکزی نیز باشد.

 
 یا رب این نو دولتان را با خر خودشان نشان

 

 کاین همه ناز از غالم ترک و اسـتر می کنند 
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 (199: 1396)حافظ، 
حافظ با لحنی انتقاد آمیز در این بیت از خدا می خواهد که این تازه سر و سامان یافتگان 

به جایگاه حقیقی شان ببرد، کسانی که حاال به غالمان ترک را که قبال بر خر سوار بودند 
 و اسب هایشان می نازند.

 
فت امروز ترک ـــت برون ر ــق کش من مس  عاش

 

 تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود 
 

 (205: 1396)حافظ، 
ترک عاشق کش، معشوقی است که هوا خواهان بسیاری دارد و در حال جلوه گری به 

 دیگر عاشقانش در حسرت رسیدن به او، اشک های خونبار می ریزند.بیرون رفته و 
 

ُلــه دار گی ک ن کی شــــ ب  نگــاری چــا
 

ـــی ترکی قبــاپوشرظ   یفی مــه وش
 

 (282: 1396)حافظ، 
در تکرار صحبت هایی که در ابیات باال گذشت، ترک قباپوش در معنای دلبر است با این 

ای ناظر به ترک زبان نیز نباشد و در معنتوضیح که به گفتۀ برخی صاحب نظران، می تواند 
 مطلق معشوق باشد، چه ترک زبان باشد چه نباشد.

 
ــــوی کــس نــمــی نــگــرد  تــرک مــا س

 

ــاه و جــالل  ــا و ج ــری ــب ــن ک  آه ازی
 

 (302: 1396)حافظ، 
اشاره به محبوب و یار ابدی و ازلی دارد که هر کسی توان راه یابی به حریم کبریای او را 

 است و جاه و جالل عظیمی دارد.ندارد، بزرگ منش 
 

 بازکش یکدم عنان ای ترک شهر آشوب من
 

 تا ز اشک و چهره راهت پر زر و گوهر کنم 
 ج

 (346: 1396)حافظ، 
شهرآشوب یعنی چنان دلفریب که تمام شهر را عاشق خود می کند و فتنه بر پا می 

 کند، ترک اصطالحی است معادل معشوق.
 

 خواب خوش مستیغالم چشم آن ترکم که در 
 

سایبان دارد   نگارین گلشن رویست و مشکین 
 

 (412: 1396)حافظ، 
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ترک، اشاره به آن معشوقی است که رویش همانند باغ گل و ابروان سیاهش همانند 
 سایه بان باغ است.

 
 خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم

 

 کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی 
 

 (470: 1396)حافظ، 
حافظ، دل سپردن به معشوق را پیش می کشد، معشوقی که بوی خوش زلفش، حافظ 

 را مفتون کرده است.
 یکیست ترکی و تازی دراین معامله حافظ

 

 حدیث عشق بیان کن، بدان زبان که تو دانی 
 

 (476: 1396)حافظ، 
 حدیث عشق به هر زبانی که بیان شود فرقی نمی کند زیرا معشوق آن را می فهمد.

لبته این نکته را هم نمی توان از نظر دور داشت که صنعت ایهام در اکثر ابیات حافظ ا
موج می زند و در بعضی از ابیات حافظ ایهام چندگانه را هم افاده کرده است. در شواهد 

که معنی نزدیک آن است به معنی  «ترک»مورد بحث کالً باید معنی اول ایهامی واژه 
و معنی دوم یعنی معنی دور آن را با توجه به عناصر به کار  پنداشت« معشوقه زیبارو»

 .رفته در بیت تحلیل و تفسیر نمود
 حالت جمع

 بار تکرار شده است، به شرح ذیل: 7واژۀ ترک در غزلیات حافظ به صورت جمع 
 شاه ترکان سخن مدعیان می شنود 

 

 شرمی از مظلمۀ خون سیاوشش باد 
 

 (105: 1396)حافظ، 
اعتقاد برخی صاحب نظران منظور از شاه ترکان، شاه شجاع است که مادرش ترک بنا به 

بوده، اما در این بیت نشانی از مدح دیده نمی شود و منظور وی یار دیرین خود است که 
 مدعیان و رقیبان اجازه نمی دهند تا به حافظ توجه کند.

 
 حافظ چو ترک غمزۀ ترکان نمی کنی

 

ست جای تو خوار   زم یا خجنددانی کجا
 

 ( 180: 1396)حافظ، 
در این بیت حافظ به این نکته اشاره می کند که اگر همچنان بر عشقی که دارد، 

 پافشاری کند، سرگشتۀ کوه و بیابان و آواره خواهد شد.
 

 یا رب این بچۀ ترکان چه دلیرند به خون
 

 که به تیر مژه هر لحظه شکاری گیرند 
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 (185: 1396)حافظ، 
 ترکان، اشاره به زیبارویان جوانی دارد که عاشق خود را بیچاره می کنند.بچه 

 
 شاه ترکان چو پسندید به چاهم انداخت

 

 دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم 
 

 (345: 1396)حافظ، 
منظور از شاه ترکان، چنانچه که گذشت، معشوق و زیباروی است هرچند که در روایات 

 به افراسیاب دارد.حماسی، شا ترکان، اشاره 
 

 و می نازند رقصندمیبه شعر حافظ شیراز 
 

 سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی 
 

 (440: 1396)حافظ، 
 زیبا رویانی که به شعر حافظ شیرازی فخر می فروشند و می رقصند.

 
 سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل

 

 شاه ترکان فارغست از حال ما کو رستمی 
 

 (470: 1396)حافظ، 
ها، افراسیاب است، اما در با توجه به قرینهگذشت،  345شاه ترکان همان گونه در غزل 

ر د شاه خوبان و زیبارویان، مراد است و رستم پهلوان نامدار ایرانی که البتهاین بیت، پاد
 تاینجا مراد، پیر و مراد اس

 
 رفته است :به کار  "انه"هم چنین این واژه یک بار هم به همراه پسوند

 بر شکن کاکل ترکانه که در طالع توست
 

 بخشش و کوشش خاقانی و چنگیزخانی 
 

 (472: 1396)حافظ، 

 کاکل ترکانه، کاکلی به شیوۀ ترکان و برشکن در معنای پیچ و تاب بده.
 

 اما در سایر اشعارش فقط یک بار در ساقی نامه از این واژه بهره جسته است، به شرح ذیل:
 آن پیران لشگر کششکجا رای 

 

 کجا شیده آن ترک خنجر کشش 
 

 (526)حافظ، 
پهلوان تورانی از لشگر افراسیاب  "شیده"که ترک خنجر کش در این بیت در وصف 

 است.
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 ترک شیرازی
بنا بر اعتقاد اکثر حافظ پژوهان، اکثر کلمات و حتی به زعم بعضی همۀ کلمات به کار »

( واژۀ ترک نیز از این 1: 1374زرین کوب، « ) رفته در دیوان حافظ جنبۀ رمزی دارند.
 در ورای اندیشه های حافظ جست و جو کرد. را آنقاعده مستثنا نیست و باید معنای 

سینه به سینه نقل شده است و به قول شیرازی ها، عده ی  بنا به نقل و قول هایی که
زیادی از از سپاهیان هالکو در شیراز ساکن شده و زندگی کرده اند، با این توضیح می 

گروهی ترک نشین هستند که به شیراز مهاجرت کرده اند.  دقیقاًتوان گفت منظور حافظ 
ت راد ترکانی است که در شیراز اقاممراد از ترک شیرازی، تشبیه و استعاره نیست بلکه م» 

 (32: 1372)سودی، « گزیده اند.
ترک شیرازی می تواند ناظر به نژاد هم باشد، یعنی ترک زیباروی مقیم شیراز یا متوطن 

 (117: 1375آنجا.)هروی، 
، یک صرفاًادیب فرزانه، آقای خرمشاهی معتقد است که منظور حافظ از ترک شیرازی 

و می تواند شامل مناطق دیگری حتی غیر از شیراز هم باشد که معشوق شیرازی نیست 
در آن روزگار به هنرمندی مشغول  حافظ را مفتون خویش کرده است که با ناز و کرشمه،

حافظ، مفتون زیبارویان ترک اعم از شیرازی یا غیر شیرازی است که هنرشان »بوده اند. 
 (110: 1396)خرمشاهی، « دلبری و چاالکی است.

که دولتشاه سمرقندی بدان اشاره می  "ترک شیرازی"ی از داستان های جالب پیرامونیک
کند این است که: امیر تیمور گورکان پس از تصرف فارس، حافظ را احضار کرده و به او 
می گوید که من کشور گشایی می کنم تا سمرند و بخارا را آباد کنم اما تو آنرا به  خال 

شی؟! و حافظ در پاسخ او می گوید: به خاطر این بخشندگی هندوی ترک شیرازی می فرو
 به این حال و روز افتاده ام!

 در بخشی از این کتاب می خوانیم:
من به ضرب شمشیر آبدار، اکثر ربع مسکون را مسخر ساختم و هزاران جای والیت را » 

ل مردک به خاویران کردم تا سمرقند و بخارا که مألوف و تختگاه منست، آبادان سازم، تو 
هندوی ترک شیرازی، سمرقند و بخارای مرا می فروشی؟.... خواجه حافظ زمین خدمت 
 «را بوسه داد و گفت: ای سلطان عالم، از ؟آن نوع بخشندگی است که به این روز افتادم!

 (306و  305: 1382) سمرقندی، 
شاه شجاع  در عین حال می توان گفت که مقصود باطنى حافظ از ترکیب این دو کلمه

رسید و همانند سایر افراد باشد که از طرف مادر نسبش به ترکان قراختایى کرمان مىمى
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آل مظفّر خالى سیاه در چهره داشت لیکن منظور ظاهرى شعر اشاره به همان قوم ترکى 
 اند.زیستهدارد که در شهر شیراز مى

گردد ای افراد موضوع بر مى ترک شیرازی در این بیت، شاه شجاع است و بنا بر اعتقاد عده
نامۀ شاه شجاع، که در آن، او، تیمور گورکانى را به عنوان حامى فرزندش،  وصیتبه 

کند. که شیرازیان، خصوصا سلطان زین العابدین، در رسیدن به تاج و تخت، معرّفى مى
ن، ااین که حافظ و شیرازی خصوصاًناخوشنودى کردند.  حافظ شیرازى، از این مطلب، اظهار

 .شاه منصور، برادرزادۀ شاه شجاع را بیشتر دوست داشتند
 

فردوسی نیز به کار رفته است که  ، مولوی واین واژه در اشعار سایر شعرا از جمله سعدی
 برای آشنایی چند بیت از این شعرا نیز اشاره خواهد شد.

ــی جفا چندان  ز دســـت ترک ختایی کس
 

شیرازی  ست ترک   نمی برد که من از د
 

 (889: 1385سعدی، )
 

 ندر رفتنش صبر از دل ما می برد آن کیست کا
 

 ترک از خراسان آمدست، از پارس یغما می برد 
 

 (192)همان: 
 

 ریز آمدندآن غزان ترک خون
 

 بهر یغما بر دهی ناگه زدند 
 

 (3046: 1385)مولوی،   
 

 که ترکان بدین پریچهره اند
 

 بجنگ از هنر پاک بی بهره اند 
 

 (493:  1392)فردوسی، 

یابیم که ترک در نگاه سایر شاعران نیز، داللت بر خونریزی با توجه به اشعار فوق نیز درمی
و غارتگری دارد و حافظ شیرازی با هنرمندی خاصی از این مضمون برای توصیف معشوق 

 خویش بهره برده است.
 
 

 گیرینتیجه
ترک و ترکیبات آن استفاده کرده  یاژهودر اشعار خود از  الغیبلسانباری که  22در 

ا چهره، ترک قب) از قبیل: ترک شیرازی، ترک دل سیه، ترک پریمفرد صورتبهاست، چه 
 ،)از قبیل: ترکان سمرقندی، شاه ترکان، غمزۀ ترکان و...(جمع صورتبهو چه  پوش و...(
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گونه که باید، مورد توجه که حافظ را آن در معنای معشوق و یار زیبای خویش بوده است
 قرار نمی داده است.

و در واقع از روزگاران کهن، زیبارویانی را که اهل قبیله های ترک آسیای مرکزی بودند،  
به عنوان کنیر، برده یا خدمتکار به سایر بالد می فرستادند و چون این قوم بسیار سنگدل 

خود را به خاطر این سنگدلی به ترک مانند کرده  بودند، شعرا و از جمله حافظ، معشوقۀ
 .اند

همچنین چون این ترکان، لهجه ای خاص در تلفظ کلمات فارسی داشتند، در نظر فارسی 
به تدریج، ترک در معنای زیباروی و و  زبانان حسن و جذابیتی محسوب می شده است

 معشوق به کار رفته است.
 

 پی نوشت
ط به کتاب دیوان حافظ با اهتمام محمد وغزلیات حافظ، مرب از شدهاشارهتمامی ابیات  1

 قزوینی و قاسم غنی است.
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 فهرست منابع و مأخذ
 . تهران: سخن.فرهنگ فشردۀ سخن(.1382انوری، حسن)-1
. به تذکرۀ الشعرا(. 1382الغازی السمرقندی، امیر دولتشاه بن عالء الدوله) بختیشاه-2

 اون. تهران: اساطیرسعی و اهتمام و تصحیح ادوارد بر
. مثنوی معنوی موالنا جالل الدین محمد بلخی(. 1385بلخی، جالل الدین محمد)-3

 به تصحیح رینولد نیکلسون. تهران: نگاه
دیوان حافظ به همراه کشف االبیات و (. 1387حافظ شیرازی، شمس الدین)-4

ل ابولفض. به تصحیح محمد قدسی، به کوشش دکتر حسن ذوالفقاری و فرهنگ لغات
 علی محمدی. تهران: چشمه

دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ (. 1396حافظ شیرازی، شمس الدین) -5
، به همراه شرح لغات دشوار. به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، به کوشش شیرازی

 کاظم مطلق. قم: نگاه
کلیدی و واژگان  :  شرح الفاظ، اعالم، مفاهیمحافظ نامه(. 1396خرمشاهی، بهاءالدین) -6

 دشوار حافظ. تهران: علمی و فرهنگی
. زیر نظر دکتر محمد معین و سید جعفر لغت نامه دهخدا(. 1377هخدا، علی اکبر)د-7

 شهیدی. تهران: دانشگاه تهران
 . تهران: علمیآیینة جام(. 1368زریاب خویی، عباس) -8
گی و اندیشۀ حافظ(. )دربارۀ زنداز کوچة رندان(. 1374زرین کوب، عبدالحسین) -9

 تهران: سخن
، به تصحیح محمد علی فروغی. کلیات سعدی(. 1385)عبداهللسعدی، مصلح الدین  -10

 تهران: هرمس
. ترجمه دکتر عصمت ستار شرح سودی بر حافظ(. 1372سودی بوسنوی، احمد) -11

 زاده. تهران: انتشارات زرین و نگاه
دوسی)بر اساس نسخۀ چاپ مسکو(. تهران: (. شاهنامه فر1392فردوسی، ابوالقاسم) -12

 بهنود
با مقدمه حسین صدیق ؛ واژگان ترکی در زبان فارسی(. 1380نائبی، محمد صادق) -13

 . تهران: نائبی محمد صادق()دوزگون
. تهران: نشر سیمرغ با همکاری شرح غزل های حافظ(. 1375هروی، حسینعلی) -14

نشر نو
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 1397آذر ماه 

 
 نقد اخالق گرایی گلستان سعدی

 
 1ملیکا پورکمال زاده
 2راضیه آران

 چکیده
منحصر به فرد داستانی و تعلیمی، نه تنها در ادبیات گلستان سعدی به دلیل ویژگی های 

ما بلکه در ادبیات جهان نیز از شهرت و اعتبار خاصی برخوردار است. از آنجا که مالک 
برخورداری از اخالقیات بوده است، عده ای  "پذیرش آثار ادبی سنتی و کالسیک معموال

نقد اخالقی شکل گرفت.شیوه های به نقد آثار ادبی و هنری روی آوردند و در همین راستا 
بکار برده شده در گلستان برای بیان اخالقیات متفاوت است،گاهی از بیان مستقیم برای 
انتقال مضامین و مفاهیمی که در ذهن دارد استفاده می کند وگاهی نیز بیان بالغی را 

نایه، فاده از کمورد استفاده قرار می دهد که به زیبایی هر چه تمام تر توانسته است با است
تمثیل، تشبیه و مبالغه مفاهیم اخالقی را بیان کند.پرکاربردترین شیوه ی بیان سعدی، 
بیان آراسته و شاعرانه است که نثر او را نظم گونه کرده است.همچنین بیان مبتنی بر 
تلمیح و اقتباس نیز مورد نظر سعدی بوده است که به زیبایی توانسته است از این شیوه 

ده کند که البته بیشترین تضمین وی، استفاده از آیات و احادیث است.این پژوهش استفا
می کوشد ضمن آشنایی با نقد، به نقد کلی حکایات گلستان سعدی بپردازد و فضایل و 
رذایل اخالقی سنتی را با ذکر برخی مصادیق آن در گلستان بیان کند. همچنین به ذکر 

برای بیان تعلیمات اخالقی خویش از آنها اقتباس برخی آیات قرآن بپردازد که سعدی 
 جسته است.

 –    نقد، نقد اخالقی، گلستان سعدی، فضایل اخالقی،رذایل اخالقی.: واژگان کلیدی
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 . دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد 2

r1370.aran@stu.yazd.ac.ir  
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 مقدمه
ادبیات هر ملتی از مهمترین جلوه های فرهنگی است که اخالق در آن ظهور یافته   

و نمود پیدا کرده است.چه در ادبیات ما و چه ادبیات سایر ملل،اخالق و آموزه های اخالقی 
به گونه ای در همه ی آثار نویسندگان دیده می شود،زیرا اغلب مالک پذیرش متون سنتی 

موزه های اخالقی است. نویسنده و حتی شاعر سنتی همواره خود و مدرن،برخورداری از آ
را پایبند اخالق می دانسته و تمامی سعی خود را برای بکار بردن مضامین اخالقی در 

فقط به دوره ی اسالمی محدود نمی شود ، در  "اخالق نویسی"اثرش به کار گرفته است. 
در آثار نویسندگان وجود دارد.اندرزنامه  متون پیش از اسالم نیز اخالق با نمودهای متفاوتی

های منسوب به انوشیروان ،اردشیر ،بزرگ مهر ، ارسطو و متن های زیاد دیگری بیشتر با 
رویکرد اخالقی نوشته شده است.پس از اسالم نیز کتابهای بسیاری در زمینه ی 

ود ی در آثار خاندرزنویسی به ادبیات ما وارد شد که مضامین اخالقی را با روشهای متفاوت
 بیان کردند.

اگر بخواهیم سنتی ترین اثری که بعد از اسالم در این زمینه نوشته شد معرفی   
نماییم بی گمان باید از قابوس نامه نام برد، زیرا اندرزها و اخالقیات با برجستگی بیشتری 

 در این اثر دیده می شوند که ذهن هر خواننده ای می تواند آنها را درک کند.
خالق در واقع باید و نبایدهای زندگی روزمره است که باید در ارتباط با دیگران آنها ا

را رعایت کنیم.در آثار ادبی و اخالقی قدیم ما ، واژه ی )اخالق( به گونه ای دیگر نیز 
خلق ملکه ای بود نفس را مقتضی سهولت صدور فعلی ازو بی احتیاج » تعریف شده است. 

« ملکه » ( . و در ادامه برای روشن ساختن مفهوم 101،1360ی،)طوس« فکری و رویّتی 
آن را در مقابل حال قرار داده که سریع الزوال است اما ملکه در نفس انسان باقی می ماند. 

، اثر مشهور شیخ «گلستان » اخالق در ادبیات سنتی ما عالوه بر قابوس نامه ، در 
پیدا کرده است. سعدی این اثر را در اجل،سعدی شیرازی نیز به طور چشم گیری نمود 

هجری قمری نگاشت ، به گونه ای که شهرت و آوازه ی جهانی پیدا کرد و به  656سال 
بیشتر زبانهای دنیا ترجمه شد. چندین قرن از زمان تألیف این کتاب ارزشمند می گذرد 

ات ولی هنوز طراوت و تازگی خود را حفظ کرده است. در واقع گلستان حاصل تجربی
توان گفت علم و آگاهی سعدی است نسبت به علوم -شخصی و فردی سعدی است یا می

 مختلف که آنها را در قالب حکایات و حتی روایات و احادیث بیان کرده است.
تعلیمی و اخالقی است که به زبان ساده و روانی نوشته  "گلستان سعدی کتابی کامال

آن لذت می برند و اخالقیات را می توانند از  شده ، به طوری که حتی عوام نیز از خواندن
البه الی متن این کتاب ارزشمند استخراج کنند. درست است که سعدی اخالق را بیشتر 
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در بوستان خویش آورده، اما گلستان نیز خالی از بحث های اخالقی نیست. هدف از بیان 
یز شامل می شود ، و فضایل اخالقی نیست بلکه رذایل اخالقی را ن "واژه ی اخالق صرفا

گلستان کتابی است که شامل هر دو مورد می شود. همانطوری که همه ی سعدی شناسان 
عنوان کرده اند، بوستان نشان دهنده ی جامعه ی آرمانی سعدی و گلستان، دنیای 
محسوس و واقعی سعدی است، پس اگر بخواهیم مصادیق اخالق را در واقعیت بیابیم باید 

 تان جستجو کنیم.آنها را در گلس
شکل داستانی گلستان باعث می شود تا به جای امر و نهی مستقیم، اخالقیات و   

تعلیمات اخالقی در قالب حکایات بیان شوند تا تأثیرگذاری آنها بیشتر شود، بدینگونه که 
خواننده یا شنونده خود را با اتفاقات و حوادث داستان و حکایت همراه می داند و تا پایان 

پیش می رود و بعد از تمام شدن حکایت به قضاوت آن می پردازد و به نتیجه گیری  آن
می پردازد. چون حکایات گلستان به زبانی ساده نوشته شده اند نتیجه گیری در پایان آنها 
نسبت به حکایاتی که نثری مصنوع دارند ساده تر است، بنابراین خواننده ی حکایات 

 کایت قرار گیرد به نتیجه خواهد رسید.همین که در بطن و محتوای ح
 پیشینة تحقیق -1

در زمینۀ بررسی مضامین اخالقی گلستان سعدی تاکنون مقاله ای نگاشته نشده اما 
 چندین پایان نامه، مضامین اخالقی را در این اثر بررسی کرده اند:

(، عنوان 1390« )بررسی مضامین اخالقی در گلستان سعدی و مقامات حریری»  -1
نامه ای است از سمیه مظهری صفات به راهنمایی احمد امیری خراسانی  پایان

 در دانشگاه شهید باهنر کرمان.

لیال بستانی کوهنجانی به راهنمایی اکبر صیاد کوه پایان نامه ای را تحت عنوان  -2
( در دانشگاه 1391« )بررسی شیوه های ترغیب و تحذیر در گلستان سعدی»

وه های ترغیب و تحذیر را در این اثر بررسی کرده شیراز انجام داده است که شی
 است.

 «بررسی و مقایسه آموزه های اخالقی در قابوس نامه، کیمیای سعادت و گلستان»  -3
( عنوان پایان نامه ای است از فاطمه السادات آقامیرکریمی به راهنمایی 1389)

 .شده استغالمرضا مستعلی پارسا که در دانشگاه عالمه طباطبایی تهران دفاع 

 اما تاکنون پژوهشی با این عنوان در رابطه با این اثر ارزشمند صورت نگرفته است.
 روش تحقیق -2
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این تحقیق از نوع پژوهشی و با روشی کتابخانه ای صورت گرفته، بدین صورت که ابتدا 
به جمع آوری منابع و اطالعات موجود در این زمینه پرداخته شده است و بعد از آن فضایل 

 ذایل موجود در گلستان سعدی استخراج و بررسی شده اند.و ر
 سواالت پژوهش -3

 این پژوهش می تواند پاسخ گوی سواالت زیر باشد:
 مضامین اخالقی در گلستان سعدی کدامند؟ -1

 شیوه های بیان مضامین اخالقی در گلستان چگونه است؟ -2

 بحث اصلی -4
  نقد -5-1
معانی مختلفی ذکر کرده اند ،که اغلب این معانی به هم  (criticism)«نقد » برای   

واژه ی نقد در زبان فارسی معانی متعددی دارد و » .نزدیک و از ریشه ی واحدی هستند
از آن جمله:پول رایج ، پول نقد)=در مقابل نسیه( ، سره گزینی)=انتخاب نیکو و ناب از هر 

بد چیزی را نشان دادن و بهین و چیز( ، ارزیابی و سنجیدن ،به محک زدن ، خوب و 
 (.11،1377)امامی،« بهترین را برگزیدن

واژه ی نقد از واژه های کهن عربی است که وارد زبان » البته باید این را ذکر کنیم که 
(. گاهی نیز واژه 15،1383)اسالمی،« فارسی شده و به خوبی با زبان ما گره خورده  است.

ی رود ولی در ادبیات ما نقد با انتقاد متفاوت است. انتقاد را ی نقد مترادف با انتقاد بکار م
بیان کاستی های یک چیز و خرده گیری از چیزی می دانند اما نقد امور ذهنی،  "غالبا

دهد و عالوه بر بیان کاستی های یک چیز،  -فرهنگی و هنری را مورد ارزیابی قرار می
 مزایای آن را نیز بیان می کند.)همانجا(.

 نقد ادبی -5-2
تا اینجا با مفهوم نقد و انتقاد آشنا شدیم، اما نقد ادبی برگرفته از ادبیات است و آن   

نه مدح است و نه ذم، بلکه فعالیتی است مبتنی بر مطالعه ای هوشمندانه در آثار ادبی »
 (.13)همان،« و هنری، و توصیف و تحلیل و بیان فضایل و کاستی های آن ها 

د ادبی، یک اثر را مورد ارزیابی قرار می دهیم و بر اساس متن و اطالعاتی بنابراین در نق
که از نقد داریم، جنبه های مثبت و منفی)مزایا و کاستی ها( آن را بیان می کنیم.هر گونه 
نقدی اهداف خاص خود را دنبال می کند تا از حالت کمی و کاستی دور شود، نقد ادبی 

الف(شرح و تفسیر ب(مقایسه و ارزش گذاری                   »کند: نیز سه هدف اصلی را دنبال می 
(. سیروس شمیسا نیز در کتاب نقد 14)همان،« ج(جنبه های استداللی و توجیهی 
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( خود همین تعریف را برای نقد ادبی به کار برده  و معتقد است که در نقد 1383ادبی)
 هم است.ادبی بیش از اینکه نقاط ضعف مهم باشد نقاط قوت م

در واقع نقد ادبی شناخت مبهمات است، آنچه در ذهن نویسنده وجود داشته ولی از   
دید عموم پنهان است، پس همیشه یک نوع مالحظه کاری در فکر موجود است، یک فکر 
درونی که تمام حقه بازی در آن خوابیده است.)نقد ادبی در فرانسه از قرن شانزدهم تا 

اکثر به آثار ادبی  "غالبا» همواره در کشور ما وجود داشته و (. نقد ادبی 1374حاضر،
نسبت به سایر آثار عالقه ی بیشتری نشان داده اند و درباره ی این آثار اظهار نظر نیز می 
کنند، اما همین مسأله سبب شده است که در نقد آثار ادبی بیش از نقد سایر فنون هنر 

 (.29،1372ن کوب، )زری« اختالف عقیده و سلیقه ظهور کند.
 نقد اخالقی -5-3
نقد اخالقی یکی از انواع نقد است که اساس آن مبتنی بر تحقیق این نکته است که   

آثار ادب و هنر، وسیله و ابزار اخالق و تربیت به شمار می روند یا اینکه خود هدف و غایت 
پیرو اخالق هستند. بسیاری از خردمندان گذشته معتقد بودند که هنر باید تابع و 

(. این نوع نقد از قدیم مورد توجه نویسندگان و شاعران بوده، 1372باشد.)زرین کوب،
همانطوری که افالطون در جمهوریت به تأثیر اخالقی شعر توجه داشته و ارسطو نیز به 
گونه ای دیگر مسئله ی تزکیه ی نفس را مطرح کرده است. بنابراین اخالقگرایان بر این 

دند که ادبیات باید اخالقیات را در خود متجلی کند و این را مالکی برای نطر معتقد بو
ود همه نمی ش» ارزشگذاری متون ادبی می دانستند، البته نباید از این نکته غافل شد که 

ی آثار را به شیوه ی اخالقی نقد کرد، زیرا اگر نویسنده ای در اثر خود کوشیده باشد تا 
قتصادی جامعه را نشان دهد، بی انصافی است اگر مورد شرایط اجتماعی و سیاسی و ا

(. شناخت زندگی فردی و 121،1377)امامی،«. مالمت منتقدان اخالق گرا قرار گیرد
شخصی شاعر یا نویسنده می تواند تا حد زیادی به ما در زمینه ی نقد اخالقی آثار او 

فتار او را هم کمک کند، زیرا با شناخت روحیات و اخالق درونی او می توان ر
شناخت.همچنین با نقد اخالقی یک اثر نه، بیشتر آثار یک نویسنده تا حدودی می توان 
شخصیت او را شناخت.بنابراین یک اثر ادبی هم می تواند عمل پیامبرگونه و هم عمل 
شیطانی داشته باشد، از آن جهت که بر روی نفس و درون مخاطب تأثیر مثبت و یا منفی 

هر اندازه که فضایل اخالقی در یک اثر بیشتر باشند شخصیت پدیدآورنده  داشته باشد.به
ی اثر محبوب تر خواهد شد و عکس آن.البته نباید از این نکته غافل شد که رذایل اخالقی 
نیز طرفداران خاص خود را دارد که البته باید آثار ادبی برای شخصیت انسانی احترام قائل 

نگاه کنند تا مورد قبول همگان قرار گیرند.حال این اثر نظم شوند و از دید انسان به وی 
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باشد و یا نثر، همانطور که در نظم، اعمال اخالقی منعکس می شوند، یک داستان یا رمان 
 نیز می تواند منعکس کننده ی اعمال اخالقی زیادی به شیوه های گوناگون باشد.

 اخالق و اقسام آن برحسب زمان -5-4
عربی جمع خلق)به سکون الم( و خلق )به ضم الم(است که به معنی  اخالق در زبان  

طبع و طبیعت آمده است.البته برای اخالق در آثار گذشتگان تعاریف متعددی ذکر شده 
است.به عنوان مثال خواجه نصیرالدین طوسی در اخالق ناصری اینگونه اخالق را برای ما 

ی سهولت صدور فعلی از وی، وبی اختیار خلق ملکه ای بود نفس را، مقتض»بیان می کند: 
األخالق، هو الطّب »وهمچنین محمد ابن زکریای رازی می گوید: « فکری و رویّتی

(. علمای دیگری مانند جالینوس و ابن مسکویه نیز تعریفی 24،1386)جرجانی،«. الروحانی
ملی شد اخالق، عاز اخالق بیان کرده اند که تفاوتی با این مصداق ندارد. بنابر آنچه گفته 

است که منشأ درونی دارد و حالتی نفسانی است که در ضمیر و نهاد یک فرد جلوه می 
کند و همانجا ثابت می شود و جز طبایع وی می شود تا آنجا که در انجام اعمال خود 

 بدون هیچ وقفه ای از حالت بالقوه بودن به فعل در می آید.
 Classic)وان اخالق را به اخالق سنتیدر یک دسته بندی بر حسب زمان، می ت  

Moral) و اخالق جدید(Modern Moral)  تقسیم بندی کرد.که ذیل هر کدام از این
دسته بندی انواعی قرار می گیرد.آنچه در کتب گذشته واضح و آشکار است این است که 

ضایل فپس » اخالق را به دو دسته، فضایل اخالقی و رذایل اخالقی تقسیم بندی کرده اند.
نیز چهار بود یکی از تهذیب قوت نظری و آن حکمت بود، و دوم از تهذیب قوت عملی و 
آن عدالت بود، و سیم از تهذیب قوت غضبی و آن شجاعت بود، وچهارم از تهذیب قوت 

(. بنابراین فضایل اخالقی چهار نوع 115،1360طوسی،«.)شهوی و آن عفت بود
ه البته ذیل هر کدام از این موارد نیز انواعی هستند:حکمت، عدالت، شجاعت و عفت، ک

قرار می گیرد. چون فضایل چهار نوع هستند أضداد آن یعنی رذایل نیز باید در چهار دسته 
آن جهل باشد که ضد حکمت است، و جبن که ضد شجاعت است، » تقسیم بندی شوند و 

اساس آنچه گفته (. بر117)همان،« و شره که ضدّ عفت است و جور که ضدّ عدالت است.
شد رذایل اخالقی سنتی نیز چهار نوع هستند:جهل،جبن،شره،جور که به ازای هر فضیلت 

 دو رذیلت وجود دارد، یا به سمت افراط کشیده می شود و یا تفریط.
 (Contemporary Moral Criticism)نقد اخالقی جدید -5-5

در مقابل اخالق سنتی می توان اخالق معاصر را قرار داد و این مقوله را نیز همانند   
اخالق سنتی می توان به فضایل و رذایل تقسیم بندی کرد.بر اساس آنچه در کتب نقد 
معاصر موجود است می توان فضایل اخالقی معاصر را استخراج کرد و اینگونه نام گذاری 
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ق سیاسی، اخالق مدنی، اخالق روانی، فضایل نفسانی) که ذیل کرد:اخالق اجتماعی، اخال
هر کدام از این موارد می تواند انواعی مانند صداقت، پشتکاری، سازگاری و ... قرار گیرد( 
و همچنین در مقابل هر کدام از فضایل اخالقی نیز می توان رذایلی قرار داد.بیشترین 

وجود دارند عبارتند از:قانون گریزی، قانون  رذایل اخالقی که در متون معاصر ادبیات ما
ستیزی، انزوا و عزلت، افسردگی، نوستالوژی)خانه نشینی(، سرکشی و لجاجت،ماشین 

 زدگی،خودکشی و... .
 .فضایل اخالقی سنتی در گلستان -5-6
بنابر آنچه گفته شد فضایل و رذایل اخالقی سنتی هر کدام به چهار دسته تقسیم   

هر کدام از آنها انواعی قرار دارد.بر اساس آنچه خواجه نصیرالدین طوسی  می شوند که ذیل
 در اخالق ناصری بیان کرده، ذیل هر کدام از فضایل، موارد زیر قرار می گیرد.

 حکمت: ذکا، سرعت فهم، صفای ذهن، سهولت تعلّم، حسن تعقّل، تحفظ، تذکر.»
شهامت، تحمّل، تواضع،  شجاعت:کبر نفس، نجدت، بلند همتی، ثبات، حلم، سکون،

 حمیّت، رقّت.
 عفت:حیا، رفق، هدی، مسالمت، دعت، صبر، قناعت، وقار، ورع، انتظام، حریّت، سخا.

عدالت:صداقت، الفت، وفا، شفقت، صلت رحم، مکافات، حسن شرکت، حسن قضا، تودّد، 
 (1360،112طوسی،«)تسلیم، توکّل، عبادت.

ن با هنرمندی تمام بکار برده است، به گونه سعدی بیشتر فضایل ذکر شده را در گلستا
بینیم.اکنون به بررسی برخی فضایل با ذکر -ای که وی را به عنوان یک عالم دینی می

 نمونه می پردازیم:
 حلم -5-6-1

حلم در واقع فرو بردن خشم است آن هنگام که از امری خشم بر ما غلبه کند و آنرا بروز 
أنینتی حاصل شود که غضب به آسانی تحریک او حلم آن بود که نفس را طم»ندهیم.

 ( این فضیلت اخالقی را می توانیم در حکایات گلستان بیابیم:113همان،.«)نتواند کرد... 
پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیری اشارت کرد.بیچاره در »حکایت اول باب اول:

رسید که چه می حالت نومیدی به زبانی که داشت ملک را دشنام دادن گرفت...،ملک پ
گوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت:ای خداوند جهان همی گوید:والکاظمین الغیظ 
والعافین عن الّناس.ملک را رحمت در دل آمد و از سر خون او در گذشت... 

(. اولین فضیلت اخالقی که در آغاز باب اول گلستان با آن روبرو می 58،1389یوسفی،.«)
ه گونه ای هنرمندانه و از زبان وزیری نیک و صالح این است که سعدی ب« حلم»شویم 

فضیلت را بیان می کند.البته سعدی این فضیلت را به طوری هنرمندانه بر اساس آیه ی 
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الذین ینفقون فی »سوره ی آل عمران از زبان سوم شخص داستان، حکایت می کند. 134
آل «) یحب المحسنینالسراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن النّاس واهلل

 (134عمران،آیه
استفاده ی شاعر و نویسنده از آیات بدینگونه که سعدی عمل کرده باعث می شود که 
معنا زودتر و ساده تر به خواننده منتقل شود.سعدی این آیه را به گونه ای بکار برده که 

آیه را به همه ی ما با خواندن حکایت آن را جز اصلی کالم و حکایت می دانیم و این 
بخاطر »طرزی ماهرانه در مکالمه گنجانده است.همانطوری که رابرت مک کی می گوید:

های ادبی، تنها وسیله ای که نویسنده برای -کمبود نشانه های غیر زبانی در مکالمه
رساندن معنا به مخاطب در اختیار دارد زبان واژگان است، بنابراین مناسب ترین جایگاهی 

مک «)برگزیند در قالب گفتگو و از طریق مکالمات است. که نویسنده باید
 (.262،1385کی،
پادشاهی به کشتن بی گناهی فرمان داد، گفت:ای پادشاهف »باب اول: 30حکایت   

به واسطه ی خشمی که تورا بر من است آزار خود مجوی،گفت به چه معنی؟گفت از برای 
ن، جاوید بر تو بماند... .ملک را آنکه این عقوبت بر من یک نفس به سرآید و بزه ی آ

(. اینگونه حکایات 81،1389)یوسفی، « نصیحت سودمند آمد و از سر خون او برخاست.
در سرتاسر گلستان به چشم می خورد که فرد باال دست از کالم کسی که سطح او پایین 

چار د تر است تحت تأثیر قرار می گیرد و حقیقت بر او آشکار می شود.اینگونه که پادشاه
خشم می شود و دستور به کشتن فرد عامی بی گناه می دهدف اما او با کالمش و ذکاوتش 

 آتش خشم پادشاه را 
 خاموش می کند که باعث می شود از خون او بگذرد.

یکی از پسران هارون الرشید پیش پدر آمد خشمناک که فالن »باب اول: 34حکایت   
ارون الرشید پسر را گفت:ای پسر، کرم آ است که سرهنگ زاده مرا دشنام ]مادر[ داد...،ه

(. گذشتن از گناه کسی با وجود خشم فراوان مضمون 82،1389یوسفی،.«) عفو کنی... 
این حکایت است که پادشاه پسر خود را پند می دهد خشم خود را فرو خورده و از گناه 

 شخصی که وی را دشنام داده درگذرد و او را عفو کند.
 
 سخا  -5-6-2
سخا آن بود که انفاق اموال و دیگر مقتضیات برو سهل و آسان بود تا چنانکه و »  

و « سخا»(. سفارش به 114،1360طوسی،«)رساند.-چندانکه باید به مصّب استحقاق می
واژه هایی معادل آن، در تعداد زیادی از حکایات گلستان به طور مستقیم یا غیر مستقیم 
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ات و اشعار بسیاری این مفهوم را در قالب حکایات بیان اشاره شده است و سعدی با روای
می کند.بر اساس آنچه خواجه نصیرالدین طوسی در اخالق ناصری بیان کرده سخا، 
بخشش و انفاق اموال و اشیاء دیگر است بدون هیچ منتی و به طوری که برای فرد آسان 

رهنه است و در باشد.در حکایت زیر بخشش پادشاه شامل حال درویشی می شود که ب
 سرما پوششی ندارد.

یکی از ملوک شنیدیم که شبی در عشرت روز کرده بود و در »باب اول: 13حکایت   
 پایان مستی می گفت:

 مارا به جهان خوشتر ازین یکدم نیست     کز نیک و بد اندیشه و از کس غم نیست  
 درویش برهنه بیرون به سرما خفته بود، بشنید و گفت:

 نیست؟ هم ما غم نیست، غمت که به اقبال تو در عالم نیست   گیرمای آنکه  
ملک ]را خوش آمد[ صرّه ای هزار دینار از روزنه ای بیرون داشت گفت:دامن بدار]ای 
درویش[. گفت دامن از کجا آرم که جامه ندارم.]ملک را بر حال ضعیف او رقّت زیادت شد 

(. سعدی در این 73،1389یوسفی،.«)و[ خلعتی بر آن مزید کرد و پیشش فرستاد... 
حکایت مفهوم سخاوت و بخشش بی منت را با زبانی بیان کرده که عوام قادر به فهم آن 
هستند و از آن جهت که از زبان به روش تازه و ابداعی استفاده می کند که قابل فهم است 

ها در کنار هم  او را شاعر مردم دانسته اند.در نگاه اول، مخاطب به زبان و چیدمان واژه
توجه می کند و آن را هنرمندانه می داند اما با اندک تأملی خواهد فهمید که هنری فراتر 

 از لفظ که همان مضمون است با هنری تمام و آراسته به ابیات شعر نهفته است.
ملک زاده ای گنج فراوان از پدر میراث یافت، دست کرم برگشاد »باب اول: 18حکایت   

همانجا(. سعدی این .«)بداد، و نعمت بی دریغ بر سپاه و رعیت بریخت...  و داد سخاوت
حکایت را با آوردن ابیات شعر،آراسته و مزین کرده و سخاوت و بخشش ملک زاده را به 
گونه ای زیبا بیان می کند که وزیر وی او را نصیحت می کند تا دست از این بخشش ها 

مرا »ره کند.اما جواب ملک زاده اینگونه است:بردارد و مال را برای روزهای سخت ذخی
خدای، عزّوجلّ، پادشاه این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم، نه پاسبانم که نگه 

(. در حکایت بعدی سخاوت و جوانمردی مرد پارسا به گونه ای خاص 75دارم.) همان،
دزدی بخشش  جلوه می کند، به گونه ای که خالف هنجارهای اجتماعی است و در حق

 می شود که باید مجازات شود، اما پارسا با روح بلند و متعالی خویش در مقابل   
 عمل آن دزد، سخاوت به خرج می دهد. حکایت مختصر و آراسته به ابیات شعر است.

دزدی به خانه ی پارسایی درآمد، چندان که جست چیزی » باب دوم: 4حکایت   
.گلیمی که در آن خفته بود برداشت و در راه دزد نیافت.دلتنگ شد.پارسا را خبر شد
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(. از این نوع حکایات در گلستان فراوان یافت می شود از 87،1389یوسفی،.«)انداخت... 
باب  13باب دوم، حکایت  47باب اول، حکایت  17باب دوم، حکایت  13جمله: حکایت 
شود همه ی آنها را باب سوم و... .که البته نمی  20باب سوم، حکایت  14سوم، حکایت 
 اینجا ذکر کرد.

 تسلیم -5-6-3
نامیده اند.از این رو با وجود ساده  سهل ممتنعهمانگونه که می دانیم کالم سعدی را   

گی کالم، چنان مضامین اخالقی را در سطرهای حکایات گنجانده که گویی جزئی از کالم 
ازی نبوده است و با بهره هستند.در واقع سعدی با وجود زیبایی کالم، دنبال تصویر س

گیری اندک از عناصر دیگر، بیشترین معنا را به کالم می دهد. از این رو سعدی با مراعات 
را گنجانده که تسلیم  حال خواننده و رعایت آهنگ کالم در حکایات، مضامینی مانند

ی ههمه ی اینها نشان از فرهنگ دینی وی است. در واقع تسلیم، رضایت دادن به قضای ال
تسلیم آن بود که به فعلی که »است، همانطوری که خواجه نصیرالدین طوسی می گوید:

تعلّق به باری، سبحانه و تعالی داشته باشد یا به کسانی که بر ایشان اعتراض جایز نبود، 
رضا دهد و به خوش منشی و تازه رویی آن را تلّقی نماید و اگر چه موافق طبع او 

 (116،1360طوسی، «)نبود.
هرگز از دور زمان ننالیدم و روی از گردش آسمان در هم »باب سوم: 19حکایت   

(. سعدی در این حکایت در 115،1389)یوسفی،« نکشیدم مگر وقتی که پا برهنه بود و...
قالب اول شخص ظاهر می شود و از آغاز حکایت از تسلیم خویش در برابر آنچه پیش می 

 آید سخن می گوید.
 شفقت -5-6-4
عدی با مهارتی که دارد و با توجه به همه ی جهات متن، )ظاهر و باطن( مضامین س 

اخالقی مانند شفقت را در مکالمات حکایات گلستان به گونه ای بکار می برد که هیچ 
کدام از ویژگی های کلی حکایت از بین نمی رود.درست است که دیالوگ ها اکثر موجز و 

به قدری است که کمتر کسی یافت می شود با خواندن فشرده هستند اما اثر گذاری آنها 
حکایات، از آن ها لذت نبرد و مضمون آنها را در نیابد.آنچه از شفقت می دانیم همان 
مهربانی و همدردی کردن با هم نوع است هنگامی که برای او گرفتاری و سختی پیش 

الیم که از حالی غیر مشفقت آن بود »آید.خواجه نصیرالدین طوسی نیز اینگونه می گوید: 
(.  116،1360)طوسی،« که به کسی رسد مستشعر بود و همّت بر ازالت آن مقصور دارد.

 این مضمون در حکایتی از باب سوم گلستان با برجستگی زیادی به چشم می خورد.
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موسی علیه السالم درویشی را دید از برهنگی به ریگ در »باب سوم: 15حکایت   
(. حضرت 114،1389)یوسفی،.« ی عزّوجلّ مر او را نعمتی داد... شده.دعا کرد تا خدا

موسی از خداوند طلب می کند که درویش را نعمت دهد و او را از مفلسی و بی چیزی 
برهاند.گرچه در دنباله ی حکایت، مسیر زندگی درویش عوض می شود و قدر وقیمت این 

قت در کالم سعدی  که آنرا از لطف را نمی داند و به بی راهه  می رود ولی احساس شف
 زبان موسی نقل می کند،موج می زند.

 قناعت -5-6-5
ین است.به طوری که باب سوم ا قناعت بیشترین فضیلت اخالقی در گلستان سعدی  

کتاب به طور کامل در فضیلت قناعت می باشد.حتی سعدی را آموزگار قناعت دانسته 
اریم اکتفا به اندک مال و منال دنیا است.و هم اند.معنایی که ما از قناعت در ذهن خود د

قناعت آن بود که نفس آسان فرا گیرد امور مآکل و مشارب و مالبس و غیر آن و » چنین
(. در 114،1360)طوسی،« رضا دهد به آنچه سدّ خلل کند از هر جنس که اتفاق افتد.

ه و خرسندی ب واقع مضامین اصلی قناعت که سعدی بیان می کند اکتفا به قدر ضرورت
آنچه که برای انسان فراهم شده، از ثروتمندان تقاضای حاجت نکردن، بی اعتنایی به مال 
و منال دنیا، و فواید کم خوردن و زیان های شکمبارگی و مواردی از این قبیل 
هستند.سعدی در باب فضیلت قناعت در اولین حکایت از این باب، قناعت را باالترین 

«. قناعت، توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیستای »نعمت می داند.
(. که این بیت سعدی را می توان متأثر از این حدیث مشهور 109،1389)یوسفی،
(. نکته ی جالب توجه این است 354همان،«.)القناعه مال ال ینفد و کنز ال یفنی»دانست:

 مزیّن کرده و لذتکه سعدی در این باب)فضیلت قناعت( تمام حکایات را با ابیات شعر 
فهم آنها را چندین برابر کرده است.سعدی تا آنجا که بتواند مضمون و پیام خود را از زبان 
شخصیت های حکایت بیان می کند ولی اگر این مورد امکان پذیر نباشد خود وارد صحنه 
ی داستان می شود و مضامین مورد نظر خود را از زبان خودش که اول شخص است یا به 

مستقیم و یا آراسته با شعر و احادیث و آیات قرآنی بیان می کند. اوج نشان دادن طور 
درویشی را شنیدم در آتش فاقه می » قناعت شاید در حکایت سوم از این باب باشد که

« سوخت و خرقه بر خرقه می دوخت و تسکین خاطر به این بیت می کرد...
که درویش می گفت به یک تکه (. و مضمون این بیت همین است 109،1389)یوسفی،

نان خشک و جامه ی کهنه و پاره روزگار را سپری می کنم ولی بار منت کسی را بر دوش 
نمی کشم.کسی او را در این حالت دید و به وی گفت این فقر و تنگدستی را با مراجعه به 

و ا فرد کریم و بخشنده ای که در این شهر است از خود دور کن ولی درویش اینگونه به



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         128 

« خاموش که به گرسنگی مردن به که حاجت به کسی بردن...»پاسخ می دهد: 
(.سعدی در بیان فضایل قناعت با زیبایی و اختصار هنرمندانه هدفش را به 110)همان،

 مخاطب ابالغ می کند.
رنجوری را گفتند:دلت چه می خواهد؟گفت آنکه دلم چیزی » باب سوم: 8حکایت   

تمام این حکایت در دو سطر به سرانجام می رسد.که سطر دوم  (.111همان،«)نخواهد...
آن بیت شعری است از زبان خود سعدی.اینگونه حکایات کوتاه در گلستان فراوان به چشم 
می خورد، البته کالم هر اندازه موجزتر و رساتر باشد گیرایی و تأثیر آن بیشتر است. 

رتر از زندگی می داند، آن هنگام که سعدی قناعت را با جان معاوضه می کند و آن را ب
شخص بیماری نوشدارویش نزد انسان بخیل باشد و پای جان در میان باشد اینگونه قناعت 

 را توصیف می کند:
جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هول رسید.کسی گفت: » باب سوم: 10حکایت   

ل معروف بود...، جوان مرد فالن بازرگان نوشدارو دارد....و گویند که آن بازرگان به بخ
گفت:اگر نوش دارو خواهم دهد یا ندهد و اگر دهد منفعت کند یا نکند.باری خواستن از 
وی زهر کشنده است...، وحکما گفته اند: اگر آب حیات فروشند فی المثل به آب روی، 

ی (. سعدی مطلب اصل122همان،«.)دانا نخرد که مردن به علت به از زندگانی به مذلّت...
 و مضمون اصلی حکایت را در قسمت پایانی حکایت از زبان حکما بیان کرده است.

حکایت است که همه ی آنها فضایل  29به طور کلی این باب از گلستان شامل    
قناعت را به شیوه های گوناگون و آراسته به ابیات شعر بیان می کنند. درخواست وسوال 

ن حکایات است.در واقع انسان باید به چیزی که نکردن از کسی یکی از مضامین اصلی ای
در این دنیا به دست می آورد دلبسته نشود و چندان اعتنایی به آنها نکند.بلکه آنها را 
وسیله ای برای رسیدن به کماالت انسانی بداند.بنابراین بی اعتنایی به مال ومقام دنیایی 

که به مال را تبلیغ می کند بل مضمون دیگر این حکایات است.سعدی نه تنها بی اعتنایی
 حرص را مذمت و نکوهش می کند.حتی انسان را به کم خوردن توصیه می کند:

 «.رآیدبنه چندان که از ضعف جانت                       نه چندان بخور کز دهانت برآید»
 .(111،1389)یوسفی،

 شاید یکی دیگر از مضامینی که اوج قناعت را نشان دهد همین باشد.
 تحمل -5-6-6
در لباسی که متکلمان را به کار »آنچه در گلستان مشهود است انشاء بلیغ آن است. 

این گفته ی خود سعدی را می توان به طور کامل در «آید و مترسالن را بالغت بیفزاید.
زبان و نگارش او جستجو کرد و به همین نتیجه رسید.سعدی مطالب اخالقی را در دسته 
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ت برای گروه های مختلف اجتماعی، از پادشاه گرفته تا درویش فقیر و بندی های متفاو
بی چیز با الفاظ زیبا و رسا بیان کرده، البته بدون اینکه معنا را فدای لفظ کند.تحمل یکی 
از فضایل اخالقی دیگر است که نمود زیادی در حکایات گلستان داردو همه ی ما تعریفی 

واجه نصیرالدین طوسی اینگونه آن را تعریف می از این واژه در ذهن خود داریم.خ
تحمّل آن بود که نفس آالت بدنی را فرسوده گرداند در استعمال از جهت اکتساب »کند:

(. آنچه ما نیز از تحمل در ذهن خود داریم همین 113،1360)طوسی،« امور پسندیده.
 است، برای رسیدن به برخی مقاصد نیکو سختی هایی را برداشت کردن.

طایفه ی رندان به انکار درویشی به در آمدند و سخنان ناسزا »باب دوم: 39حکایت   
گفتند و بزدند و برنجانیدند. شکایت ]از بی طاقتی[ پیش پیر طریقت برد که چنین حالی 
رفت.گفت:ای فرزند، خرقه ی درویشان جامه ی رضاست هر که در این جامه تحمّل بی 

(. رضا و تحمل 105،1389)یوسفی،« بر وی حرام است...مرادی نکند مّدعی است و خرقه 
در برابر سختی های روزگار، محور اصلی این حکایت و حکایاتی از این قبیل است.در ادامه 

 ی حکایت، سعدی آرایش کالم خویش را با آوردن دو بیت شعر کامل کرده است:
 که به عفو از گناه پاک شویگر گزندت رسد تحمل کن                                     » 

« خاک شو، پیش از آنکه خاک شوی ست                           ای برادر چو عاقبت خاک ا
    (105)همان،

 
 راه این در را خود تالش تمام و است آسمان انسان اصلی جایگاه سعدی، نگاه در  
بشریت را به آن مقصد  بلکه همه ی عالم را، خودش نوعان هم تنها نه که است داده انجام

برساند.به همین دلیل گلستان وبوستان او را سرشار از اخالقیات می بینیم که به زبانی 
ساده و در گلستان به نثری مسجع بیان کرده است و همیشه جانب فصاحت و بالغت را 
نگه می دارد. تحمل در مقابل سختی ها،محور اصلی این حکایت بود که سعدی به زیبایی 

 تمام تر از عهده ی آن بر آمده و این مضمون را بیان کرده است. هرچه
 دیگر فضایل اخالقی -5-7
که بر اساس آنچه خواجه نصیرالدین طوسی بیان  -عالوه بر فضایل اخالقی یاد شده   

 اخالقیات –کرده بودآنها را دسته بندی کردیم و مصادیق برخی از آنها را بیان کردیم 
ای گلستان به چشم می خورد که به بیان مختصر برخی از آنها می دیگری نیز در باب ه

 پردازیم.
 
 حفظ سرّ  -5-7-1
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سعدی در باب هشتم گلستان از زبان خودش این فضیلت اخالقی را به زیبایی بیان   
می کند.از آنجا که سعدی تحصیل کرده ی بغداد و نظامیه بوده است و امکانات زبانی و 

خته، با رعایت و رجحان معنی بر لفظ نکات اخالقی را برای ما بیان معنایی را به خوبی آمو
هر سرّی که داری با دوست در میان منه چه دانی که وقتی دشمن گردد و هر »می کند. 

بدی که توانی به دشمن مرسان باشد که وقتی دوست گردد.رازی که پنهان خواهی با 
دوست را نیز دوستان مخلص  کس در میان منه و گرچه دوست مخلص باشد که مر آن

(. سعدی معتقد است که اگر می خواهی 171،1389)یوسفی،« باشد همچنین مسلسل.
راز درون سینه ات فاش نشود حتی آن را به نزدیکترین دوست خود نیز نگو، زیرا او نیز 
همچون تو دوست مخلصی دارد که رازت را برای او فاش می کند و او نیز برای کسی 

 راین به شکل سلسله مراتب، این روند ادامه پیدا می کند.دیگر، بناب
 عیب نگرفتن -5-7-2
جستجوی عیب دیگران و فاش کردن آن یکی از رذایل اخالقی است.به همین دلیل   

سعدی در گلستان، تجسس در عیب های دیگران و ظاهر کردن آنها را نکوهش می کند 
هانی پیدا مکن که مر ایشان را رسوا کنی و مردمان را عیب ن» و آن را پسندیده نمی داند.

 (. 177)همان،« خود را بی اعتماد
 پند پذیرفتن -5-7-3
این مضمون در کالم سعدی از زبان خود نویسنده نقل می شود و آن را با آوردن   

نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند ازان »ابیات شعر زینت بخشیده است.
ه واقعه ی ایشان مثل زنند و دزدان دست کوته نکنند تا دستشان پیش که پسینیان ب

 (. و در ادامه با آوردن تمثیلی زیبا کالم خود را زینت می بخشد.187)همان،« کوته کنند
 نرود مرغ سوی دانه فراز           چو دگر مرغ بیند اندر بند»

 مانجا()ه« پند گیر از مصایب دیگران     تا نگیرند دیگران به تو پند
 همچنین این مضمون در قرآن کریم به فراوانی دیده می شود، به عنوان مثال:

 (27)زمر،آیه « یَتََذکَّرُونَ لَعَلَّهُم   َمثَلٍ کُلِّ مِن  ال ُقر آنِ هذَا فی لِلنَّاسِ ضَرَب نا َلقَد   وَ» 
 و شوند آگاه آنان که باشد ایم، آورده مردم براى مَثَلى هر از قرآن این در همانا )و
 (.گیرند عبرت
 همدردی -5-7-4
د وف خواحساس غم با گرفتار شدن هم نوع به مصیبتی را سعدی در این ابیات معر  

 به زیبایی بیان کرده است:
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 بنی آدم اعضای یکدیگرند     که در آفرینش زیک گوهرند»
 چو عضوی به درد آورد روزگار     دگر عضوها را نماند قرار

 (66،1389)یوسفی،« یگران بی غمی     نشاید که نامت نهند آدمیتو کز محنت د
از انجا که سعدی را یک عالم دینی می دانند دور از ذهن نیست که این مضمون را از 

 آیات قرآن یا احادیث گرفته باشد.
 َشدیدُ  لَّهَال إِنَّ اللَّهَ اتَّقُوا وَ ال ُعد وانِ وَ ال إِث مِ  عَلَى تَعاوَنُوا ال وَ  التَّق وى وَ ال بِرِّ عَلَى تَعاوَنُوا ...وَ »
 (.2)مائده،آیه «. ال عِقابِ

 به وزتجا و گناه در و دهید یارى تقواپیشگى و نیکوکارى در را یکدیگر مؤمنان )شما
 (.است کیفر سخت خداوند که کنید پروا خدا از و نکنید، کمک یکدیگر

 سعی نیکو -5-7-5
سعدی در جای جای گلستان آدمی را به سعی و تالش کردن پند می دهد و از او   

می خواهد که با سعی و تالش نان بازوی خویش را بخورد ولی از خدمت و چاپلوسی 
 شاهان پرهیز کند:

دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به سعی بازو نان خوردی. باری توانگر »  
ت نکنی تا از مشقّت کار کردن برهی؟گفت تو چرا کار نکنی تا گفت درویش را: چرا خدم

از مذلّت خدمت رهایی یابی؟که حکماگفته اند: نان خود خوردن و نشستن به از کمر زرّین 
 (83،1389یوسفی،«.)بخدمت بستن...

 همچنین این کالم سعدی برگرفته از آیات قرآن است.به عنوان مثال:
 لِلنِّساءِ  وَ اک تَسَبُوا مِمَّا نَصیبٌ لِلرِّجالِ بَع ضٍ عَلى بَع ضَکُم  بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ ما تَتَمَنَّو ا ال وَ»
 (.32یه )نساء، آ« عَلیماً ءٍشَی  بِکُلِّ  کانَ اللَّهَ  إِنَّ فَض لِهِ  مِن  اللَّهَ  س ئَلُوا وَ  اک َتسَب نَ مِمَّا نَصیبٌ
 است داده برترى دیگر برخى بر آن وسیله به را شما از برخى خداوند که را آنچه )و  
 آورده فراهم خود کوشش و کار یا طبیعت اقتضاى به آنچه از مردان که چرا مکنید، آرزو
 ستد به خویش کار و کسب یا طبیعت اقتضاى به آنچه از نیز زنان و دارند، اى بهره اند

 روى خدا به بلکه مخواهید، را آنان دستاوردهاى و امتیازات شما. دارند اى بهره اند آورده
 (.داناست چیزى هر به خدا که سازد، مند بهره خود فضل از را شما تا بخواهید او از و آورید
بنابراین با مختصری از فضایل اخالقی بیان شده در گلستان سعدی آشنا شدیم.البته   

این اثر توأم است از اخالقیات و تعلیمات اخالقی.سعدی به اندازه ای بر اندیشه ی خود 
احاطه دارد که توانسته است تمام اندیشه و جهان بینی خودش را در هشت باب گلستان 

رسل و ساده بیان کند.البته بیشتر این تعلیمات سعدی رنگ و با زبانی شیرین و نثری م
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بوی دینی دارند و معیارهای واالیی را برای خویش تعیین می کند که تحقق آنها در همین 
 جهان امکان پذیر است.

 رذایل اخالقی سنتی در گلستان -5-8
ابل آنها مق بنابر آنچه گفته شد فضایل اخالقی به چهار دسته تقسیم می شوند.اما در  

نیز رذایل قرار دارند که در چهار دسته تقسیم بندی می شوند.و از نظر خواجه نصیرالدین 
طوسی هر فضیلتی حدی خاص و نقطه ی معینی دارد.اگر از آن حدخاص باالتر و یا پایین 

هر فضیلتی را حدّیست که چون از آن حدّ تجاوز نماید » تر رود  به رذیلت تبدیل می شود.
( بنابراین 117،1360)طوسی،« طرف غلوّ و چه در طرف تقصیر به رذیلتی ادا کند. چه در

پس اجناس رذایل هشت باشد، دو ازآن به ازای »به ازای هر فضیلتی دو رذیلت وجود دارد.
حکمت و آن َسفَه و بَلَه؛ و دو به ازای شجاعت، و آن تهوّر و ُجبن؛ و دو به ازای عفّت، و 

 (.119)همان،« شهوت؛ و دو به ازای عدالت، و آن ظلم بود و انظالم. آن شَرَه بود و خمود
 
 شَرَه -5-8-1
آنچه از این رذیلت می دانیم همان حرص و آز است که خواجه نصیر در اخالق   

و آن در طرف افراط است، ولوع باشد بر لذّات زیادت » ناصری اینگونه آن را بیان می کند:
این رذیلت را در حکایات گلستان می توان به وفور پیدا  (.120)همان،« از مقدار واجب.

 کرد که سعدی به طور متنوع این صفت را نکوهش می کند.
گدایی هول را حکایت کنند که نعمت بی قیاس اندوخته » باب سوم: 21حکایت  

بود.یکی از پادشاهان گفتش: همی نمایند که مال بی کران داری وما را مهمّی است اگر 
از آن دستگیری کنی چون ارتفاع رسد وفا کرده شود و شکر گفته.گفت: ای به برخی 

خداوند روی زمین الیق قدر بزرگ سلطان کجا باشد دست به مال چون من گدایی آلوده 
(. سعدی حرص این گدا را به 116،1389)یوسفی،.« کردن که جوجو فراهم آورده ام... 

ی شود مقداری از اندوخته ی خویش را صورتی زیبا به تصویر می کشد که حتی حاضر نم
برای شاه ببخشد که البته با مرتب شدن اوضاع، آن را و حتی شاید چندین برابر آن را به 
او بازگرداند.اما گدا چونکه حریص مال است به این امر پادشاه پاسخ نمی دهد.در قرآن 

حذار را از آن بر کریم و احادیث معصومین نیز پیوسته این صفت اخالقی نکوهش شده و ما
داشته اند. بدون شک سعدی مضمون اصلی کالم خویش را از همین روایات و آیات قرآن 

 گرفته است.
)همزه،آیات « أَخ لَدَهُ. ماَلهُ أَنَّ عَدَّدَهُ...یَح سَبُ وَ ماالً جَمَعَ ُلمَزَۀٍ...الَّذی هُمَزَۀٍ لِکُلِّ وَی لٌ»

 (. 3تا 1
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 شمرده پى در پى را آن و آورده فراهم مالى اى...که هکنند غیبت عیبجوى هر بر )واى
 است.( ساخته اش جاودانه و کرده دور او از را مرگ ثروتش که پندارد مى است...چون

 مال از گاهى و کرده یاد مردم دست در الهى خیر عنوان ،تحت مال از ،گاهى قرآن  
 منشأ را مال گاهى و گفته سخن ابد عذاب علّت و بدبختى و هالکت وسیله عنوان به

 آوردنروى به تشویق را مردم ،گاهى نموده معرّفى حرص و بخل وسیله زمانى و سعادت
 ارتباط در همه تقسیمات این و داردمى برحذر سخت دنیا مال از را آنان زمانى و مال به
 . است مال به نسبت انسان دینى و حالى وضع با

 خمود شهوت -5-8-2
آن  و»یکی دیگر از رذایل اخالقی است که در مقابل فضیلت اخالقی عفّت قرار دارد.  

در طرف تفریط است، سکون بود از حرکت در طلب لذّات ضروری که شرع و عقل در اقدام 
(. بنابراین خمود شهوت جنبه ی تفریط 120،1360)طوسی،« بر آن رخصت داده باشند.

یازهای اولیه ی خود نیز نمی پردازد.سعدی در عفّت است که شخص حتی به تأمین ن
باب سوم سعی وتالش را برای بدست آوردن مایحتاج زندگی از زبان مشت  28حکایت 

ای پسر، خیال محال از سر بدر کن و » زن بیان می کند.آنجا که پدر وی به او می گوید:
ه ن است، چارپای قناعت در دامن سالمت کش که بزرگان گفته اند: دولت نه به کوشید

کم جوشیدن است...، پسر گفت:ای پدر قول حکما را چگونه مخالفت کنم که گفته اند: 
(. بی 122،1389)یوسفی،.« رزق اگر چه مقسوم است، به اسباب حصول آن شرط است... 

 گمان سعدی به آیات قرآن نظر داشته و بر اساس آنها تعالیم خود را بیان می کند.
 (.39)نجم، آیه«. سَعى ما إِالَّ إِن سانِ لِل   لَی سَ أَن  وَ»

 زج انسان براى که است نشده بیان حقیقت این موسى و ابراهیم هاى کتاب در )مگر
 صورت بعضی آنچه ؟(. برخالف نیست چیزى است کرده تالش آوردنش دست به براى آنچه
 نامهبر بشری تمدن و اجتماعی زندگی برای و است عبادت دین فقط اسالم که کنند می

 هن و واقعی و صحیح معنای به ثروت البته) ثروت تولید و اقتصادی امور درباره و ندارد
 مالی امکانات ایجاد و( باشد شده آوری جمع ربا و رشوه و ستم و ظلم راه از که ثروتی
 ساسا بر اسالم دارد. تعلیمات ها زمینه این در کاملی و جامع آیین اسالم نداشته، بر گامی
 سالما پیامبر که روایاتی هم و کریم قرآن آیات هم که شده ریزی پی کوشش و سعی اصل
 افراد همه اند، داده قرار ما اختیار در السالم علیهم معصوم ائمه و آله و علیه اهلل صلی

 اند. کرده دعوت جهاد و تالش و کار به را جامعه
 ظلم -5-8-3
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با معنای اصلی این واژه آشنا هستیم و می دانیم که ظلم جنبه های مختلفی دارد،   
اما چون مالک تقسیم بندی اخالقیات در این پژوهش اخالق ناصری است ما این واژه را 

و اما  »بر اساس این کتاب تعریف می کنیم و مصادیق آن را در گلستان سعدی می یابیم.
« ، تحصیل اسباب معاش بوده از وجوه ذمیمه.ظلم و آن در طرف افراط است

(. بنابراین ظلم بدست آوردن معاش و مایحتاج زندگی است از 120،1360)طوسی،
 روشهای ناپسند و مکروه.

یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال » باب اول: 6حکایت   
که خلق از مکاید ظلمش به رعیّت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی 

 (. 63،1389)یوسفی،« جهان برفتند و از کربت جورش راه غربت گرفتند...
 جبن -5-8-4
 ایدب که کارهایى از اجتناب و ترسویی یعنی است؛ شجاعت تفریط طرف در «جبن»  

فعالیتی برای گرفتن حق و حقوق  است،انسان بهتر انتقام که مواردى در. کرد اقدام آنها به
 به جبن لذا است؛ حرکت این در افراط که غضب مقابل در خویش و دیگران نداشته باشد،

 ریطتف طرف در اعتبار دو هر به و. تهوّر ضدّ  دیگر اعتبارى به و است غضب ضدّ  اعتبار یک
 و نفس خوارى مانند مذمومى؛ صفات دچار آن سبب به آدمى و است بزرگ مهلکات از و

 خود کارهاى در و کنندمى طمع او مال و جان در مردم و شودمى زندگى ناگوارى و ذلّت
 ستمکاران و ماندمى باز هاسعادت همه از رواین از گردد؛مى طلب راحت و تنبل و ثباتبى

. کندمى تحمّل اشخانواده و خود درباره را هارسوایی انواع و گشایند،مى او بر تجاوز دست
 است رسوایى و ننگ موجب آنچه به نسبت و شنودمى را ناروا هاىتهمت و هادشنام

 نکوهش آن از شریعت در لذا گذارد؛مى معطّل را خود مهمّ کارهای و شودمى مباالتبى
 (1386،204است.)نراقی،  شده

در واقع جبن ترس از چیزی است که ترسیدن از آن پسندیده نیست.این مضمون در 
 داده شده است:حکایت زیر به خوبی نشان 

پادشاهی با غالمی عجمی در کشتی نشست و غالم هرگز دریا » باب اول: 7حکایت
ندیده بود و محنت کشتی نیازموده، گریه و زاری در نهاد و لرزه بر اندامش افتاد.چندانکه 

 «مالطفت کردند آرام نمی گرفت و ملک را عیش از او منغض شد...

 
 گلستاندیگر رذایل اخالقی در  -5-9
چند مورد از رذایل اخالقی که در گلستان به آنها اشاره شده است بر اساس تقسیم   

شمار است که ما به طور مختصر و برای -بندی سنتی بیان کردیم،البته تعداد آن ها بی



 
 
 

 135         گرایی گلستان سعدینقد اخالق

 

 

نمونه چند مورد از آن ها را ذکر کردیم.اکنون به بررسی مواردی می پردازیم که شاید در 
 وجود نداشته باشند.این تقسیم بندی 

 دزدی -5-9-1
 ثروت یا دارایی و مال از استفاده و تصرف و دخل همانطور که می دانیم دزدی یعنی  

 .او رضایت جلب بدون ،(غریبه یا آشنا) دیگر فردی
که البته این عمل جنبه های مختلفی دارد و به شکل های متفاوتی انجام می شود   

که هیچکدام مورد پسند عوام نیست.سعدی این مضمون را در برخی از حکایات خود به 
تصویر کشیده و به ما نشان می دهد که در روزگار او این رذیلت اخالقی نیز وجود داشته 

عاش می کردند.در واقع در چنین حکایاتی می توان جامعه و عده ای از این طریق امرار م
 ی واقعی عصر سعدی را شناخت.

طایفه ای دزدان عرب بر سر کوهی نشسته بودند و منفذ کاروان » باب اول: 4حکایت 
بسته و رعیّت بلدان از مکاید ایشان مرعوب و لشکر سلطان مغلوب.به حکم آنکه مالذی 

 (. 60،1389)یوسفی،« ده بودند و ملجأ و مأوی خود کرده...منیع از قله ی کوهی بدست آور
 دلبستگی کاذب -5-9-2
این رذیلت اخالقی نه تنها در گلستان بلکه در بیشتر متون سنتی ما دیده می شود.در   

واقع در ادبیات ما آن را شاهد بازی نامگذاری کرده اند. شاید این دلبستگی به دلیل 
قاضی همدان را » باب پنجم: 19شخص می بینند.حکایت فضایلی است که در وجود آن 

حکایت کنند که با نعلبند پسری سر خوش بود و نعل دلش در آتش، روزگاری در طلبش 
(.و این حکایت ادامه پیدا می کند 145)همان،« متهلّف بود و پویان و مترصّد و جویان...

 مله شبی خلوتی میسّر شد وفی الج»تا آنجا که قاضی با او شبی را به خلوت می گذرانند
هم در آن شب شحنه را خبر شد.قاضی همه شب شراب در سر و شباب در بر، از تنعّم 

 (.146)همان،« نخفتی...
 چندین مورد از این حکایات در گلستان وجود دارد که به ذکر همین بسنده می کنیم.

 تظاهر و ریا -5-9-3
 به خود نیک کارهای و اعمال دادن نشان با بخواهد انسان که این از است عبارت ریا  

 به اقدام یا دهد می انجام عبادتی اگر و. کند کسب منزلت و اعتبار آنان پیش در دیگران
 و کند آگاه خود کار از را مردم که است این هدفش کند، می صالحی عمل و خیری کار

 عضىب که است بیمارى نوعى ریا، .بدانند خوبی انسان کرده، ستایش و تمجید را او مردم
 و ریا به مفیدى، عمل هر در و خیرى کار هر در افراد این. هستند دچار آن به مردم از

 مجیدىت و تعریف و نیست آنها از نشانى و نام کارى، در بدانند اگر اینان. دارند عادت تظاهر
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 اجتماع در ناخواه خواه متظاهر، هاى انسان این. زنند بازمى سر آن انجام از شوند، نمى
 دخو خیر رفتارهاى و ها عبادت آنان. برند مى پى شان نیت به مردم و شوند مى شناخته

البته ریا و تظاهر جنبه های مختلفی دارد  .کنند مى ارزش بى و باطل تظاهر، دلیل به را
که همه ی ما با آن آشنا هستیم.خداوند در قرآن کریم پیوسته ما را از این عمل باز داشته 

 مِن  خَرَجُوا کَالَّذینَ تَکُونُوا ال وَ»و آیات زیادی به این رذیلت اخالقی اشاره می کنند. 
ه )انفال،آی« مُحیطٌ َیع مَلُونَ بِما اللَّهُ وَ  اللَّهِ سَبیلِ  عَن   ُصدُّونَیَ وَ النَّاسِ  رِئاءَ وَ بَطَراً دِیارِهِم  

47.) 
 با هک نباشید کسانى مانند روید، مى بیرون دین دشمنان با جهاد براى که هنگامى )و

 ممرد و رفتند بیرون جنگ براى دیارشان و شهر از مردم به خودنمایى براى و سرمستى
 اخد بلکه خارجند، خدا سلطه تحت از که نکنند گمان آنان. داشتند مى باز خدا راه از را
(.آنچه بیان شد یک نمونه از جنبه های مختلف ریا است که .دارد احاطه کنند مى آنچه به

در قرآن به آن به طور مفصّل اشاره شده است.سعدی نیز در گلستان با توجه به آموزه 
که در عصر او به فراوانی دیده می شود، های قرآن کریم پیوسته این رذیلت اخالقی 

 نکوهش می کند.
زاهدی مهمان پادشاهی بود.چون به طعام بنشستند کم تر از »باب دوم: 6حکایت   

آن خورد که ارادت او بود و چون به نماز برخاستند بیش از آن کرد که عادت او بود تا 
 (.88،1389)یوسفی،« ظنّ صالح در حّق او زیادت کنند...

 
 بُخل -5-9-4
 به مال، کردن هزینه و خرج از خودداری صورت به که است اخالقی رذیله یک بخل،  
 وری بهره تا بخشیده هاانسان به را هانعمت متعال خداوند که آن حال آید،می در ظهور
 رایب هایشنعمت از یعنی ورزد،می بخل که است کسی بخیل، .برسند سعادت به و کنند

 رد و کندمی نگاهبانی را مالش همواره او. بردنمی بهره دیگران و خود سعادتمند زندگی
 موقع هب و صحیح استفاده جایگزین که حالت، این. نرود دست از که بردمی سر به اضطراب

 در و داردمی دور آسایش و آرامش از را بخیل فکر و ذهن و روان و روح هاست، نعمت از
 هامتنع انواع از و کشد،می گرسنگی و خوردنمی ولی دارد، که است کسی او حالتی چنین
 بهره را دیگران نه و بردمی بهره آنها از خود نه و کرده جمع را همه لکن است، مندبهره
رساند.سعدی در گلستان در حکایات متعددی انسان بخیل را به تصویر کشیده و او را می

 نکوهش می کند.
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 حاتم که بود معروف بخل چنان به که شنیدم را مالداری» باب سوم: 23حکایت   
و باطنش بخیل و بخل آگنده چنانکه   و آراسته دنیا نعمت به حالش ظاهر. کرم در طایی

 هفک اصحاب سگ و ننواختی ای لقمه به را بوهریره گربه و ندادی دست از جانی نانی به
« .شادهسرگ را او سفره و درگشاده ندیدی کس را او خانه الجمله فی. نینداختی استخوانی را

 (.117)همان،
 ناسپاسی -5-9-5
آنچه مورد نظر ما از ناسپاسی است قدر نشناسی از والدین است که سعدی نیز در   

گلستان به آن اشاره می کند.و حکایتی را از زبان خویش و در واقع شرح حال خودش را 
 بیان می کند که بر مادر خویش بانگ می زند.

 کنجی به آزرده دل زدم، مادر بر بانگ جوانی جهل به وقتی» ششم:باب  7حکایت 
  .کنی؟ می درشتی که کردی فراموش خردی مگر: گفت همی گریان و نشست
 خویش فرزند به زالى: گفت خوش چه
 تن پیل و افکن پلنگ دیدش چو
 آمدى یاد خردیت عهد از گر
 من آغوش در بودى بیچاره که

 جفا من بر روز این در نکردى
(.این عمل نکوهیده ای است که خود 152)همان،« پیرزن من و مردى شیر تو که

سعدی آن را در روزگار جوانی خویش انجام داده است و به آن مبتال شده است که البته 
 خودش آن را ناشی از جهل جوانی می داند.

 شیوه ی بازتاب اخالقیات در گلستان -5
سعدی در گلستان شیوه های مختلفی را برای بیان اخالقیات بکار برده است که هر   

کدام از آنها هنرمندانه و زیبا بکار رفته اند.اگر بخواهیم این شیوه ها دسته بندی کنیم 
 بدینگونه می شود:

: در این روش سعدی به طور مستقیم وارد میدان می شود و از .بیان مستقیم -6-1  
دش تعلیمات اخالقی را بیان می کند،تعداد این نوع تعلیمات به مراتب بیشتر از زبان خو

 عاقلی. مال کردن گرد بهر از عمر نه ست عمر آسایش بهر از مال» شیوه های دیگر است. 
 و کشت و خورد که آن نیکبخت: گفت چیست؟ بدبختی و کیست نیکبخت پرسیدند را

 (.169،1389)یوسفی،«. هشت و مرد آنکه بدبخت
در این روش از صناعات ادبی مانند کنایه، تمثیل، تشبیه  سعدی: بیان بالغی -6-2  

و مبالغه استفاده می کند تا کالم خود را آراسته و زیبا جلوه دهد.که البته در این راه نیز 
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موفق بوده است و بدون اینکه معنا را فدای لفظ کند با هنرمندی هر چه تمام تر از 
باب پنجم اینگونه از تشبیه  11صناعات ادبی استفاده می کند.به عنوان مثال در حکایت 

یکی را از علما پرسیدند که  کسی با ماه رویی در خلوت نشسته و درها » استفاده می کند:
یاد دارم که در ایام پیشین من و دوستی »باب پنجم: 8(. یا در حکایت 139)همان،« بسته...

استفاده از تشبیهات زیبا در گلستان به «.غز در پوستی، صحبت داشتیم...چون دو بادام م
 وفور دیده می شود.

همانگونه که می دانیم استفاده از ابیات شعر در : بیان آراسته و شاعرانه -6-3  
سرتاسر گلستان به چشم می خورد به طوری که آن را می توان جز جدانشدنی حکایات 

بیات را یا از زبان خودش و یا از زبان یکی از شخصیت های این اثر دانست.سعدی این ا
حکایت بیان می کند.از آنجا که گلستان نثری نظم گونه است و ابیات شعر در آن به 

 فراوانی یافت می شود از آوردن نمونه صرف نظر می کنیم.
 بیان مبتنی بر تلمیح و اقتباس)به خصوص آیات و احادیث( -6-4
حادیث به فراوانی استفاده کرده است. یا به طور مستقیم و یا سعدی از آیات و ا  

غیرمستقیم از مضمون آنها استفاده می کند.در واقع سعدی برای روشن تر ساختن معانی 
استفاده از آیات و احادیث در نثر و نظم فارسی »از این آیات و یا احادیث استفاده می کند.

حدی که در رساندن معنای کالم مفید واقع  از قرن چهارم تا نیمه ی اول قرن پنجم در
شود، استفاده می شده و بعد از آن از نیمه ی اول قرن پنجم به بعد و با تسلط سلطان 
محمود به ری ) که باعث اختالط مردم خراسان و عراق می شود و تأثیر پذیرفتن این دو 

د، رواج زبان عربی و از یکدیگر در تمامی زمینه ها( توجه آنان به صوفیان و حکومت بغدا
توجه به معارف اسالمی و تأسیس مدارس علمی و خانقاه ها همه و همه باعث می شوند 
که تغییراتی در نظم و نثر حاصل شود.که یکی از بارزترین این تغییرات استفاده از آیات 
و احادیث هم در حوزه ی معنایی و هم در جهت آراستن کالم در حدی متعارف و خالی 

 (.76،1382)شمیسا،« ف است.از تکل
 سوره ی بقره را بکار برده است: 44باب دوم قسمتی از  37به عنوان مثال در حکایت  

 أَن فَُسکُم . َتن سَو نَ وَ بِال بِرِّ النَّاسَ تَأ مُرُونَ أَ
از این نمونه ها در گلستان به طور فراوان یافت می شود که از ذکر آنها صرف نظر می 

 کنیم.
 یرینتیجه گ -6
یکی از مهمترین جلوه های فرهنگ در هر ملتی ادبیات آن ملت است که مضامین   

اخالقی بیشتر در ادبیات آن ظهور پیدا می کننداز آنجا که دربین بیشتر منتقدین سنتی 
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و معاصر مالک پذیرش آثار هنری و ادبی، برخورداری از اخالق است نویسندگان در آثار 
 ایبندپ را خود همواره سنتی شاعر حتی و نویسنده. ی پردازند.خود بیشتر به این مقوله م

 ارک به اثرش در اخالقی مضامین بردن بکار برای را خود سعی تمامی و دانسته می اخالق
اخالق نویسی نه تنها در دوره ی اسالمی بلکه در همه ی ادوار و حتی پیش . است گرفته

ترین متون اخالقی ادبیات ما قابوس نامه می از اسالم نیز وجود داشته است.یکی از سنتی 
باشد.که البته گلستان سعدی نمونه ی اعالی ادبیات تعلیمی و بازتاب اخالقیات است.از 

گیرد و باید -آنجا که هر اثر ادبی جنبه های مختلفی از مضامین متفاوت را در بر می 
یک اثر ادبی را بیان  شناخته شوند نقد ادبی به وجود آمده است که کاستی ها و مزایای

 می کند.
یکی از مقوله های نقد ادبی، نقد اخالقی است که در متن کاوش می کند و فضایل   

و رذایل اخالقی را از متن استخراج می کند.در واقع نقد اخالقی بیشتر به زیر ساخت اثر 
ل ایتوجه می کند.گلستان سعدی اثری است سرشار از اخالقیات،گاهی در این اثر به رذ

اخالقی بر می خوریم که نباید بر این اساس قضاوت کنیم و گلستان را کتابی ضد اخالقی 
بدانیم، بلکه سعدی سعی داشته که واقعیات روزگار خویش را بیان کند و در واقع جامعه 
ی عصر خویش را به تصویر بکشد که البته هدف واالتر سعدی این است که به عامه ی 

و با بیان اخالقیات آنها را با وجوه مختلف آن آشنا کند.بیشتر مردم درس زندگی بدهد 
مصادیقی که از تقسیم بندی سنتی اخالقیات و حتی تقسیم بندی معاصر آن در کتاب 
های سنتی و معاصر یافت می شود را می توان در گلستان پیدا کرد که به زبانی ساده و 

شود  القی که در گلستان یافت مینثری سلیس و روان بیان شده اند.بیشترین فضیلت اخ
است که به شیوه های مختلفی بیان  قناعتو حتی یک باب کامل به آن اختصاص دارد 

گیرد و گاه از زبان  -شده است.گاه خود سعدی در جایگاه موعظه گر و عالم دینی قرار می
ی مشخصیت های حکایات و دیالوگ هایی که بین آنها انجام می شود اخالقیات را بیان 

کند و حتی برای ما این را نیز روشن می کند که نتیجه ی رذایل و فضایل اخالقی که 
 متوجه فاعل آن می شود چه می باشد.

سعدی روش های مختلفی را برای بیان اخالقیات بکار می گیرد که در همه ی آنها   
آن  زاخالقیات یکی از شیوه هایی است که سعدی بسیار ابیان مستقیم موفق بود است.

استفاده می کند و گاهی خارج از حکایت گاهی نیز در بطن حکایت ظاهر می شود و کالم 
است که بیان بالغی خودش را به مخاطب انتقال می دهد.یکی دیگر از این روش ها، 

وجوه مختلفی از جمله کنایه، تمثیل، تشبیه و مبالغه را شامل می شود.تشبیهاتی که 
ته و بیان آراساده می کند زیبا و به نوعی تازگی دارند.سعدی ضمن بیان حکایات استف
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یکی دیگر از شیوه های بازتاب اخالقیات در گلستان است که این شیوه بیشترین  شاعرانه
کاربرد را در گلستان دارد؛ زیرا در اکثر حکایات گلستان، سعدی یا از زبان خودش و یا از 

ر و بهتر مضمون حکایات و برای زینت زبان یکی از شخصیت های داستان برای فهم بیشت
بخشیدن به کالم خویش ابیات شعری را ذکر می کند که جنبه ی مثل دارند.و روش 

 بیان مبتنی بر تلمیح و اقتباس دیگری که سعدی برای بیان اخالقیات بکار می برد
است که بیشترین اقتباس او تضمین از آیات قرآن و احادیث است.به عبارت دیگر اگر 

ملی در حکایات داشته باشیم درخواهیم یافت که مضمون بیشتر حکایات گلستان تأ
 برگرفته از قرآن و احادیث دینی است.
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 توصیف و تصویر سازی طلوع و غروب خورشید در شرفنامه نظامی

 
 1وحید علی بیگی سرهالی

 2البنین نیکخواه نوریام
 چکیده.

رود تا به کمک صورخیال، توصیف و تصویرسازی از عناصر مهم در ادبیات به شمار می
به تصویر بکشد. توصیف طلوع و غروب زیباترین اتفاقات روزمره را با بیانی دلنشین 

خورشید از مبانی انکار ناپذیر برای مخیل انگیز کردن آثار ادبی است که شاعری همچون 
نظامی در کتاب شرفنامه، نهایت دقت و تامل را در آن به کار بسته و به کمک عناصر 

 یریمتنوعی سعی در ترغیب خوانندگان به سروده خویش نموده است. وی با به کارگ
رنگهای موجود در طبیعت و استفاده از عناصر غنایی، طلوع و غروب خورشید را به نحو 

کشد و با کمک عناصر اشرافی و بهره بردن از سنگها و جواهرات احسن به تصویر می
یری گکند. نظامی در ادامه با بهرهقیمتی، طلوع و غروب آفتاب را به شکلی زیبا ترسیم می

ادی و نیز کمک گرفتن از تشبیهات و استعارات حیوانی و انسانی، از عناصر حماسی و م
زیباترین تصویر سازی ها را در وصف طلوع و غروب خورشید به انجام رسانیده است که 
استفاده وی از عناصر حیوانی و استعارات انسانی به مراتب بیش از سایر مقوالت بوده و 

اصر غنایی و رنگها صورت پذیرفته است. سازی در عنهمچنین کمترین بهره وی از تصویر
این پژوهش با روشی تحلیلی و توصیف ابیات مستخرج شده از کتاب مذکور به کمک 

که در آن توصیف و تصویر سازی نظامی را در  ای به انجام رسیده استَمنابع کتابخانه
 ایم.موضوع مورد بحث با واکاوی دقیق برای مخاطبان شرح داده

 
 گنجوی. رفنامه، توصیف ، تصویر سازی، طلوع و غروب، نظامی: شکلیدواژگان
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 مقدمه.

از آن،  گیریتوصیف و تصویر سازی از عناصر مهمی است که شاعران و نویسندگان با بهره
 کنند و با کمک بیانی زیبا، به خلقمخاطبان بیشتری را برای مطالعه آثارشان ترغیب می

بیان تا حدی اهمیت دارد که عالی ترین هدف  زیبایی»زنندآثاری شگفت انگیز دست می
(. و این هنر جز با توصیف به ثمر نخواهد نشست. زیرا 28: 1353تولستوی، «)هنر است

توصیف یکی از شیوه های بیان است که در بیان مسائل، ظرفیتی چشمگیر »
سازیی که در آثار نویسنگان و (. هر گونه توصیف و تصویر121: 1380محمدی، «)دارد

آن در زندگی روزمره است.   احساسی و عاطفی هایتجربه گربیان بندد،شاعران نقش می
توان گفت که توصیف جهان پیرامون و تصویر سازی خالقانه هر شاعر و یا بنابراین می

تصاویری که در آثار  وی به جهان پیرامون دارد. بررسی شخصیت و نگاه در ریشه نویسنده
کند، را بازگو می اثر هنری یک و بالغی های ارزش از بخشی که آن بر عالوه آنها وجود دارد 

 و شناختی توان حتی از لحاظ جامعهشناسی اثر دارد که میرابطه نزدیکی  با نوع سبک
 بررسی شود. روانشناختی

یری از گاستفاده از صنایع بدیعی در ایجاد تصویر سازی از نکاتی است که شاعران با بهره
 یبه خوب یرانیا انپرداز هاستعار»بنابراین باید گفت اند.زیبایی را خلق نمودهآن توصیفات 

صورت  بهمکرر خود را  گاه از قدرت استعاره، سخنان ساده و رییگتوانسته اند با بهره
از  زیاز هر چ شیان، قدرت و شکوه کالم بیطرز ب نیکنند . در ا انیفاخر و جذاب ب ییها

در میان شاعرانی که تصویر  ( . 95: 1385،  یرود معجن یفتوح )«.ردیگیم هیاستعاره ما
اره توان به نظامی اشهای زیبایی را با استفاده از استعاره و تشبیه به ارمغان آورد، میسازی

کرد. وی در آثار منظوم خویش از تخیالتی استفاده نموده که نشان از قدرت خالقیت وی 
 است که شاید با یک کلمه، نیرویی را در نشعر در ایقدرت » در تصویر سازی دارد، زیرا

 روزگار  در( »72: 1377، هاوکس«)انگیزدمیچکاند که خیال را به تصویر برمی ذهن

 بود از رایج شعر در آذربایجانی ایران، سبک غربی شمال یحوزه در ششم(و قرن نظامی)

 خصوصاً معنوی بدیع از و سجنا انواع خصوصاً لفظی بدیع آذربایجانی از شعر ادبی لحاظ

 (143: 1380شمیسا،  «)دارد وافر توجه نیز و استعاره تشبیه به و بردمی سود ایهام انواع
اری ه کزیمناظر رائع و ر جادیدر وصف و ا ل دقتیتخ روییو ن اتیجزئ ریتصودر  ینظام.»

و استعارات مطبوع و نو در  هاتیبه کاربردن تشب و و اشخاص و احوال عتیطب فیدر توص
 ارییبس. » (808: 2.ج1372صفا، .)«ستا افتهین رییاست که بعد از خود نظ یشمار کسان

 رینظیب ای رینظ کم ال،یبا انواع صور خ ییرا در هنر نما یاز منتقدان و اهل ادب نظام
 :1380)شمیسا،  «استاستعاره   لیبد یاستاد ب ینظام: که دگاهید نیاند مانند ادانسته
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وی در انواع توصیف و به خصوص طلوع و غروب خورشید به خوبی از انواع صور  (. 161
خیال استفاده کرده و در این راه تا حدودی نیم نگاهی به فردوسی داشته است، اما تفاوت 
نظامی با فردوسی در به کار بردن انواع صور خیال برای توصیف و تصویر سازی در این 

 خیال صور انواع از یک هر های مختلف نقش عجیبی هوشیاری با طوس کیمح» است که

 را نکته این او ...استعاره،کجا جای و کجاست تشبیه جای که انددمی نیک او داند،می را
کردن شعر لبریز  با و نشده اند آن متوجه اغلب سرایان حماسه دیگر ولی دریافته خوبی به

(. 447 -445: 1375شفیعی،«)اند حماسی را از آن برگرفته بیه و استعاره، زمینهشخود از ت
این نکته در شعر نظامی کامال مشهود است و  توصیفاتی که در شرفنامه به انجام رسانده، 
به دلیل وجود همین تشبیهات و استعارات دشوار، زمینه حماسی را تا حدودی از این 

انواع استعارات در آثار شاعران بر  کتاب زدوده است؛ اما باید گفت که اهمیت استفاده از
 هم شناختی است که ابزاری بلکه نیست زینت یک استعاره»کسی پوشیده نیست زیرا 

(.علت اینکه نظامی از انواع 67: 1383)اکو،  «معماست هم منشأ و وضوح منشأ هم زمان،
ته، جسهای خالقانه  سود استعارات و تشبیهات دشوار در خلق توصیفات و تصویر سازی

 که است سحرآمیزی کننده ترکیب این همان قوه» ترکیب انواع عناصر در شعرش است و

(. علت همین امر 17: 1364فاطمی،«)کندمی متضاد صفات بین وابستگی و توازن ایجاد
 از پیروی به تقلید عدم و ابداع به توجه این حقیقت در»نیز عدم تقلید از دیگران است.

 و است داده هنرنمایی مجال فردوسی از بیشتر خیلی را نظامی مدون، موجود  روایت یک
 گردد مشحون لطیف استعارات و تازه تشبیهات از او هایداستان که گشته سبب تا حدی

کوب،  نیزر «)بپردازد تعبیرات ایجاد و خیاالت ابداع به گشاده مجالی با شاعر و
شد توصیفات و تصویر سازی (.با توجه به توضیحاتی که بیان 202: 1379)ن،یعبدالحس

های نظامی درباره طلوع و غروب آفتاب با استفاده از انواع صور خیال در شرفنامه وجود 
 ایم.دارد که در این پژوهش به شرح و توضیح آنها پرداخته

 مسئله و فرضیه پژوهش:
با توجه به اثرگذاری توصیفات مختلف برای ایجاد فضای موجود در کتابهای حماسی 
همچون شاهنامه و  نگاه موردی به تصویرسازی طلوع و غروب خورشید با رنگ و بوی 

ای هحماسی در آثار فوق و نیز  قدرت خالق  نظامی در توصیفات گوناگون و تصویرسازی
های مختلف در دیگر آثارش به انجام رسانیده، این مسئله به ذهن متنوعی که در زمینه

به توصیفات و تصویرسازی در زمینه طلوع و غروب خورشید  شود که آیا نگاه ویمتبادر می
در شرفنامه به عنوان یک اثر حماسی  به چه صورت بوده است، که در پایان با بررسی 
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های نظامی به کمک عناصر گوناگون طُرُق مختلف از کتاب مذکور، توصیفات و تصویرسازی
 مخاطبان به اثبات رسیده است.به کمک شواهد مثال از شرفنامه بررسی و تنوع آن برای 

 پیشینه پژوهش:
مقایسه شاهنامه با خسرو و  (.»1389)معصومه مظفری ،نجمه نظری .1

 مجله مطالعات زبانی بالغی. سال یکم. پاییز و زمستان.شماره دو.«.شیرین

مجله کیهان «. طلوع و غروب در شاهنامه فردوسی(. » 1377ها، احمدرضا.)یلمه .2
 ر ماه..تی143فرهنگی. شماره 

 ی موضوع این تحقیق،کنیم تاکنون دربارهبا توجه به پیشینه مقاله حاضر، مشاهده می
 پژوهش جامعی صورت نگرفته و این مقاله دارای نوآوری کاملی است.

 ضرورت پژوهش.
از آنجا که در آثار حماسی، تصویرسازیهایی در طلوع و غروب آفتاب با رنگ و بوی حماسی 

بر خود الزم دانستیم تا این ویژگی نیز در شرفنامه که خود یک اثر شود لذا مشاهده می
-حماسی از شاعری غناسُرا است، مورد تحقیق قرار بگیرد. تا نحوه توصیفات و تصویرسازی

 هایی درباره موضوع مورد بحث در این اثر حماسی مشخص شود.
 ها رنگ .1

سازی نظامی از طلوع و غروب خورشید وجود دارد، مبحث اولین مبحثی که در تصویر
 رنگ است. 

ا دهد؛ چرا که بها و عناصری است که تصویر ادبی را تشکیل میترین پدیدهنگ از مهمر»
شناسی، دین، فرهنگ، های زندگی ارتباط محکم دارد و با علوم طبیعی، روانتمام زمینه

بررسی دقیق آثار ادبی، »( 1: 1974)الشریف، . «ادب، هنر و اسطوره سخت در ارتباط است
های ساختاری و بالغی ی زمینهدهد که به کارگیری رنگ در آثار ادبی با همهنشان می

بنابراین عنصر رنگ به عنوان » (281: 2003)عصفور،  «متن ادبی، ارتباطی تام دارد.
-دارد و از قدیم ایترین حوزۀ محسوسات انسان در تصویرهای شاعران سهم عمدهگسترده

های خاصّی از رهگذر توسعه دادن رنگ در غیر مورد طبیعی ها و استعارهترین ایّام مجاز
ا آیند بخود وجود داشته است چنانکه بسیاری از امور معنوی که به حس زیبایی در نمی

. با ( 274: 1375. )شفیعی کدکنی، «اندصفتی که از صفات رنگهاست، نشان داده شده
گیری نظامی از عناصر غیر مادی و به اهمیت رنگها در آثار ادبی، باید گفت که بهره توجه

انتزاعی نظیر رنگها در توصیف و تصویرسازی طلوع و غروب آفتاب در شعرش، جلوه خاصی 
ی هایش نمود کمترها در شرفنامه نسبت به سایر سرودهیافته است، اما این تصویرسازی

 توصف صبح این چنین از عناصر رنگها استفاده کرده است: پیدا کرده است. نظامی در
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 سپیدی شد اندر سیاهی پدید  برآسود تا صبحدم بر دمید
 ( 296: 1376)نظامی، 

« یدیسیپ»بینیم، وی در توصیف و تصویر سازی طلوع آفتاب به رنگ همانگونه که می
با ناپدید شدن شب توجه خاصی دارد و طلوع آفتاب و دمیدن صبح را « سیاهی»صبح و 

کند، وی با یک شگرد خاص بیانی، نحوه پدیدار سیاهی شب در دل سپیدی صبح بیان می
د. الزم کششدن صبح را با استفاده از رنگ سیاهی و سپیدی برای مخاطبان به تصویر می

به ذکر است که اینگونه توصیف از خورشد و توجه به روشنایی و سپیدی آن ریشه در 
 ،یسپند روشن نیسرزمایران  نیز نمادشناسی دیدگاه از» یان دارد.نمادشناسی ایران

و روز نشانه های راز و  ییروشنا، فرزندان روزند انیرانیروی ا نیاز ا. روز است نیسرزم
 (169: 1376کزازی، «.)ش در کارندیو گشا یی بهروزی و شادمانارائه

آن را همانند انسانی تصور وی در جایی دیگر به کمک استعاره و جانبخشی به خورشید، 
کند که با پدیدار شدن سرش از پشت کوه، باعث شستن قبای سیاه شب شده و رنگ می
 و سیاهی را از دامان روز زدوده است.« کبودی»نیل

 فرو شست گردون قبا را ز نیل  چو خورشید برزد سر از سبز میل
)نظامی، 

1376 :450) 

ها در بحث غروب آفتاب نیز در نوع خود از رنگتصویر سازی و توصیف نظامی با استفاده 
ها این چنین به تصویر سازی غروب جالب توجه است. وی با استفاده از عناصر رنگ

 پرداخته است:
 م نیل آبکبودی گرفت از خُ   و گلنارگون کسوت آفتابـچ

 شـفـان بنـر پرنیـدود بـزر ان  شـار پیکر درفـنگهبان این م
 (118)همان، 

 و این مسئله که آفتاب بر حسب« کبود رنگ»فوق، نظامی با تشبیه دریا به آب  در بیت
کند، خورشید را به جسمی مانند کرده که در ُخم کبود رنگ معروف در آب دریا غروب می

و درخشانی او به رنگ کبودی و تیره مبدل گشته است. « سفیدی»فرو رفته و آن رنگ 
یان بنفش و توصیف آن به مار پیکر بودن، دو رنگ وی در ادامه با تشبیه آسمان به پرن

بودن آسمان را مدنظر داشته که با یک تصویر سازی زیبا رنگ زرد « سفید»و « سیاه»
دهد که در آن ستارگان همانند زر بر آسمان پاشیده ستارگان را در برابر مخاطبان قرار می

 شده اند.
 ود:شه رنگ آن در بیت زیر مشاهده میای دیگر از اینگونه توصیف غروب و توجه بنمونه
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 برآمد چو کافور از اقصای زنگ  چو روز سپید از شب زاغ رنگ
)نظامی،  
1376 :325) 

صبح و رنگ کافور و نیز « سپیدی»کنیم توجه به رنگهمانگونه که باز هم مشاهده می
 پرنده زاغ و وجه شبه آن برای شب بسیار قابل توجه است.« سیاهی»رنگ

 غناییعناصر  .2
 شعر»شود.منظور از عناصر غنایی، مضامینی است که معموال در شعر غنایی مشاهده می

(.از این رو 11: 1372رزمجو، «)غنایی بیانگر عواطف و احساسات شخصی شاعر است
بندد و تصویر سازی نظامی در وصف طلوع و غروب خورشید،عواطف خود را به کار می

بهره گیری وی از عناصر غنایی در توصیف طلوع و غروب دهد. نظیری را ارائه میهای بی
تواند در نوع خود دارای اهمیت خاصی باشد، خورشید در شرفنامه، از مواردی است که می

زیرا وی در یک اثر حماسی از توصیفات و تشبیهاتی استفاده نموده است که یادآور افکار 
 و سبک غنایی نظامی در دیگر آثارش است. 

کند و در ادامه ف صبح و طلوع آفتاب، خورشید را به شاه چین مانند میوی در توصی
آسمان را به دریای عدن تشبیه کرده )که جواهرات آن بسیار معروف است( که در آن 
جواهر زرین خود را که همان ستاره ها هستند را با دینار که همان خورشید است معاوضه 

 کند:آفتاب بیان میکند و تصویری بسیار زیبا را از طلوع می
 عروس عدن سر به دینار داد  که چون صبح را شاه چین بار داد

)نظامی، 
1376 :198) 

کنیم که شاه ،عروس ، جواهرات و دینار از عناصری هستند که در بیت باال مشاهده می
معموال در ادبیات غنایی بیشترین کاربرد را دارند. همچنین در بیتی دیگر نظامی در 

وع خورشید از عناصری مانند خاتون، خلخال و زر استفاده نموده است که یاد توصیف طل
 آور بن مایه های عناصر غنایی است:

به خاتون یغما و خورشید را  به خلخال زر تشبیه کرده است در بیت باال نظامی صبح را 
کند که در هنگام دود افگنی ظلمت شب و در ادامه آسمان را به خرگاه خلخ مانند می

 ز خـرگــاه خـلّـخ بــرآورد زر  چـو خاتون یغـما به خلخال زر

 چو یغما و خلخ شد ازو روشنی  جهانی چو هندو به دود افگنـی
 (370)همان،
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که همچون هندویی سیاه است،آسمان همچون خرگاه خلخ پر از لعبت سپید و روشن 
 گان به لعبتان سفید وشده است.در این دو بیت توجه به خلخال و خرگاه و تشبیه ستار

زیبا رو و نیز مانند کردن آسمان به خلخ که به داشتن زیبا رویان مشهور است، یادآور 
مضامین غنایی است. نظامی از مضامین غنایی برای تصویر سازی غروب آفتاب نیز به 
خوبی بهره جسته است. وی با تشبیه شب به زلف سیاه و مانند کردن ستارگان به گل 

توجه به زیبایی منحصر به فرد آنها، این چنین به خلق توصیفی زیبا دست زده یاسمن و 
 است:

 سمن ریخت بر طاق نیلوفری  چو زلف شب از حلقه عنبری
)همان، 

324) 
توجه به زلف و حلقه عنبرین و خوشبوی ان و نیز استفاده از مضامینی مانند سمن ریختن 

است. وی در بیت زیر نیز با استفاده از بر طاقچه کبود رنگ، یاد آور مضامین غنایی 
ر خورد، این چنین به تصویمضامینی نظیر عروس که بیشتر در متون غنایی به چشم می

 سازی غروب اقدام نموده است:
 عروص جهان در حصار اوفتاد  چو ترک حصاری ز کار اوفتاد

 (369)همان، 
 اشرافی عناصر .3

غروب خورشید از آنها استفاده نموده  از دیگر مضامینی که نظامی در توصیف طلوع و
اده استف»ها و اشیاء قیمتی است. است، مضامینی با محتوای اشرافی و استفاده از سنگ

عناصر اشرافی ابتدا در شعر شاعرانی همچون، ازرقی نمود پیدا کرد که به صورت اغراق 
یه اشرافی تشبآمیزی، چیزهایی را که تقریبا محال بود زرین باشند را به صورت عناصر 

(.این شیوه تصویر سازی سپس در دیوان سایر شعرا مورد 301: 1375شفیعی، «)کردمی
توان به نظامی اشاره کرد. اما باید گفت که شیوه نظامی در این استفاده قرار گرفت که می

راستا با شاعران مورد بحث  کامال متفاوت است و وی هر تشبهی که از عناصر زرین و 
 های زیر گواه مطلب فوق است.جام داده، کامال صحیح و نمونهگرانبها ان

و جاندار انگاری آسمان که به ساختن تاجی « یاقوت ناسفته»به « خورشید»وی با تشبیه 
از جنس یاقوت همت گماشته تا آن را بر سر آسمان بگذارد، اینگونه تصویری زیبا از طلوع 

 خورشید را به نمایش گذاشته است:
 جهان گشت با تاج یاقوت جفت  اسفته را چرخ سفتچو یاقوت ن
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)نظامی، 
1376 :397) 

نظامی در جایی دیگر در شرفنامه باز هم عناصر اشرافی و قیمتی را برای وصف طلوع 
به  و  توصیف خورشید« طاق فیروزه رنگ»گیرد و با تشبیه آسمان به خورشید به کار می

 ب پرداخته است:، اینگونه به وصف طلوع آفتا«یاقوت درخشان»
 برآورد یاقوت رخشان ز سنگ  دگر روز کین طاق پیروزه رنگ

 (453)همان، 
هایی که در شرفنامه در این مبحث قابل توجه است، تشبیه آسمان سازیاز دیگر تصویر

گیری از تصاویر ذهنی خویش، شب به قیر سیاه است که نظامی با یک ذهن خالق و بهره
کند که آسمان آن را از دریای شبی که همچون قیر مانند می«گوهری»خورشید را به 

 کشد:سیاه و تاریک است، بیرون می
 برآورد گوهر ز دریای قیر  چنین تا یکی روز کاین چرخ پیر

 (455)همان، 
دیگر عنصر اشرافیی که نظامی از آن در تصویر سازی طلوع خورشد استفاده نموده است، 

، «ارونگنج ق»و توصیف خورشید به « فردوس پاک»با تشبیه روز به است. او « گنج قارون»
نظیر را خلق کرده است که در آن با روشن شدن هوا و سپید شدن روز، تصویری بی

 شود:آورد و نمایان میاز دل خاک سر بر می« گنج قارون»خورشید همچون 
 برآورده سر گنج قارون ز خاک  فروزنده روزی چو فردوس پاک

 (325، )همان
نکته قابل توجه در این بیت این است که این طلوع خورشد به احتمال فراوان  در صحرا 
یا بیابانی اتفاق افتاده است که هنگام برآمدن آفتاب کامال با زمین تقارن پیدا کرده و خود 

 شاعر نیز به عنوان شخص نظاره گر بر آن اشراف کامل دارد.
ست که نظامی در شرف نامه برای بیان غروب خورشید نکته قابل تامل در این بخش این ا

 از عناصر اشرافی استفاده نکرده و تنها در مبحث طلوع خورشید از آن استفاده کرده است.
 حماسیعناصر  .4

اصلی ترین و مهمترین مبحثی که در تصویر سازی طلوع و غروب خورشید در شرفنامه 
حماسی است زیرا که کتاب مذکور یک خورد توصیف آن با استفاده از عناصر به چشم می

های حماسه از جنگ»کتاب حماسی بوده و اهمیت موضوع فوق به همین خاطر است. 
د گویآور طبیعی سخن میانگیز و خرابیملی علیه نیروهای مهاجم خارجی و نیروهای وهم

: 1377)مهرور، . «های یک ملّت در حال تشکّل یا دفاع استو بازتاب آرمان و کوشش
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 شود و درباره رفتار وبنابراین رسالت شعر حماسی که در ساختاری روایی بیان می(. » 17
کردار پهلوانان و رویدادهای قهرمانی و افتخارآمیز در جهان باستانی یک ملّت سخن 

اما گاهی اوقات دیگر شاعران برای جذب بیشتر مخاطبان (. 21: 1368مختاری، «)گوید.می
کنند و توصیفات و تشبیهات خود را بر پایه  دیگر حماسی بحث می به آثارشان، از عناصر

ند رسانشعر حماسی نظیر اسباب و ملزومات مورد استفاد در این نوع سرایش به انجام می
که نظامی در شرفنامه اینگونه عمل کرده، هر چند خود کتاب مذکور نیز دارای ماهیتی 

 حماسی است.
وازم حماسی این گونه به توصیف طلوع خورشید اقدام نظامی با استفاده از عناصر و ل

 نموده است:
 سپاهی به خاور فرو برد سر  سپیده چو سر برزد از باختر

 (460: 1376)نظامی، 

ان کند که با روشن شدن آسممانند می« سپاهی»وی با تشبیهی زیبا تعدد ستارگان را به 
 کشد.ر میدر افق محو شده و یک توصیف زیبای حماسی را به تصوی

ا خود ر« عََلم و بیرق»مانند کرده که « لشکری» نظامی در جایی دیگر هنگام سحر را به
نگارد که در آن دماغ و مغز زمین که برافراشته و جهان بر وجود شب قلم نابودی می

 سحر» هجوم سپاه» پروراند و از سرسام به خواب رفته بود، با آنسودای شب را در سر می
 شود:آفتاب بیدار میو گرمای 

 
م عَلَ »گونه که در ابیات باال مشاهده شد، نظامی از عناصر حماسی همچون، بنابراین همان

استفاده کرده است که همین مضمون نیز در ابیات زیر برای بیان طلوع آفتاب « و سپاه
 کامال مشهود است.

 برآورد سر صبح با تیغ و طشت  زمین فرش سیفور چون در نوشت
 سـرافگنـده تیـغ گشـت آفتـاب  بـدان تـیـغ کـز طشت بنمود تاب

 (436)همان، 

 جهان حرف شب را قلم درکشید  م برکشیدلَ سپاه سحر چون عَ
 رسام سودا درآمد ز خوابـبه س   تابـف آفـن از تـاغ زمیـدم

 (473)همان، 
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ر با شمشیتصور نموده است که « افسری»وی با یک تصویر سازی ناب صبح را همچون 
و طشت به سراغ خورشید رفته و با بریدن سرش، آن را در طشت آسمان قرار داده است 
که در این ابیات توجه به رنگ سرخی آفتاب تصویر سازی بریدن سر و غرق خون نمودن 

 آن بسیار جالب است.
نکته قابل توجه در این مبحث این است که نظامی در توصیف غروب آفتاب از عناصر 

 حماسی استفاده نکرده است. 
 عناصر مادی و طبیعی .5
گیری از عناصر مادی و طبیعی به جای عناصر انتزاعی از دیگر عناصر تصویر سازی و بهره

یزی را چ همان  بشر در طبیعت»توصیف در شعر است. در توصیف طبیعت باید گفت که 
ند کنفوذ می بیند که خودش هست و فقط در صورتی به درون معانی باطنی طبیعت می

حواشی وجود  که قادر باشد تا به اعماق درونی خویش نفوذ کند و از این که صرفاً بر 
(. نظامی از این ویژگی نهایت استفاده 126: 1383نصر ،« )خویش تکیه کند دست بر دارد

در توصیف طلوع خورشید با استفاده از عناصر طبیعی در اعماق دلها نفوذ کرده را کرده و 
 و به تصویرسازی در شرفنامه اقدام کرده است.

تشبیه کرده که در آسمان طاق مانند « گل سرخ»نظامی خورشد را به یک عنصر طبیعی
 گری نموده و با حالت نیکویی و مبارکی بر آسمان پدیدار گشته است:جلوه

 گل سرخ بر طاق نیلوفری  گه که آمد به نیک اختریسحر
 (118: 1376)نظامی، 

 شود:تشبیهی دیگر از نظامی درباره طلوع آفتاب اینگونه در شرفنامه دیده می
 برانگیخت آتش ز دریای آب  چو روز دگر چشمه آفتاب

 (125)همان، 
یف و توص« ه روشنچشم»در این بیت نیز با استفاده از عناصر مادی و تشبیه آفتاب به 

، یک تصویر بسیار زیبا را در برابر خواننده ایجاد نموده است که «دریای آب»آسمان به 
و به لحاظ سرخی و گدازندگیش، آتش را از « چشمه روشن»در آن آفتابی که همچون 

کند؛ طلوع آفتابی را بیان کرده که مخاطبان به خوبی آن اسمان( پدیدار می«)دریای آب»
کنند. نمونه دیگری که در توصیف طلوع آفتاب با کمک عناصرمادی درشرفنامه میرا تصور 
 شود، بیت زیر است:دیده می

 به دیبای عودی بدل گشت باز  سحرگه که مشکین پرند طراز
 (505)همان، 



 
 
 

 153         تصویرسازی طلوع و غروب خورشید در ....توصیف و 

 

 

مانند  «دیبای پرندین مشکی رنگ»در بیت فوق نیز نیز سیاهی پیش از  طلوع آفتاب را به 
که رنگش تیره است مانند کرده و « دیبای عود»د از طلوع آفتاب را به کرده و سفیدی بع

توصیفی زیبا از طلوع آفتاب را به نمایش گذاشته است. همین تصویر سازی با کمک عناصر 
ند مان« آتشی»مادی در توصیف غروب نیز به خوبی جلوه گر است. نظامی روز را به یک 

 د:گویرا به دود سیاه آگنده کرده است و می کند که در هنگام خاموشیش تمامی جهانمی
 پر از دود شد گنبد تیز گشت  که چون اتش روز روشن گذشت

 (208)همان، 
 نمونه دیگری از تصویر سازی نظامی به کمک عناصر مادی در بیت زیر کامال مشهود است:

 سر نافه مشک را باز کرد  چو شب زیور عنبرین ساز کرد
 (299)همان، 

خود  «نافه مشک»کند که هنگام فرا رسیدنش، تشبیه می« زیوری عنبرین»به وی شب را 
« یننافه مشک»رود. توصیف نظامی از شب به کند و تمام جهان در تاریکی فرو میرا باز می

 شد.کباز کردن به خاطر رنگ سیاه ُمشک است که غروب آفتاب را به خوبی به تصویر می
آفتاب در شرفنامه نظامی با کمک عناصر مادی، در  نمونه دیگری از توصیف شب و غروب

 خورد. بیت زیر به چشم می
 ترازوی کافور شد مشک سنج  چو شب قفل پیروزه برزد به گنج

 (465)همان، 
زند و روز خود را بر آسمان می« قفل فیروزه رنگ»وی شب را به انسانی مانند کرده که 

پردازد. در می« مشک»در آن به وزن کردن مانند کرده که « ترازوی کافور»سفید را به 
بسیار جالب توجه است و در « ترازو و قفل»این تشبیه توجه به عناصر مادی همچون، 

برای شب از « مُشک»برای روز و سیاهی « کافور»ادامه مد نظر قرار دادن رنگ سفیدی 
 دیگر نکات قابل توجه در این توصیف است.

کند که سفیدی و روشنایی روز سیاه مانند می« مُشکی»نظامی در جایی دیگر شب را به 
 در برگرفته و آن را محو نموده است:« عُود»همچون 

 سیه مُشک بر عود کرد اختیار  چو آمد شب، آن نیم روشن دیار
 (504)همان، 

 عناصر حیوانی .6

رد، خواز دیگر مباحثی که در تصویر سازی طلوع و غروب آفتاب در شرفنامه به چشم می
توصیف به کمک عناصر حیوانی و جاندار است. استفاده از حیوانات از دیر باز در ادبیات 
نقش چشمگیری داشته و شاعران و نویسندگان برای درک بهتر و القای بیشتر محتوا به 
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اند. اما باید توجه داشت که بهره مخاطبان، از کاربرد حیوانات در آثار خود بهره جسته
ات در این پژوهش به معنای عام آن، فابل نیست. بلکه تشبیهی است گیری از عناصر حیوان

 که در آن صورت گرفته و نظامی در این کار مهارت واالی خود را نشان داده است.
 وی در بیت زیر این چنین طلوع آفتاب را بیان کرده است:

بر « سگ پاسبان»و این نکته که « ُدم گرگ»وی در ابیات باال با تشبیه صبح کاذب به 
آورد که با بانگ زدن و آواز سخن به میان می« خروس»حسب عادت به خواب رفته، از 
 دهد.خواندن، نوید طلوع آفتاب را می

کند که با خرامیدن در مشرق، مانند می« طاووسی»دیگر آفتاب را به  نظامی در جایی
 سرش را از طاق فیروزه رنگ آسمان باال آورده و خود را نمایان ساخته است:

 برون زد سر از طاق فیروزه فام  سحرگه که طاوس  مشرق خرام
 (415)همان، 

و  دیخورش نیب»به جهت تشابهاتی است زیرا « خورشد و طاووس»این ارتباط میان 
 همانندی ی عالقه خورشید، نور بودن رنگ هفت و زیبایی و کردن طاووس از جهت جلوه

 (.37: 1383، انیثروت) «است
نمونه دیگری از این تصویر سازی نظامی از طلوع آفتاب با بهره گیری از عناصر حیوانی 

 شود:در زیر مشاهده می
 شبدیز بگشاد تنگز پهلوی   دگر روز کاین بور بیجاده رنگ

 (424: 1376)نظامی، 
ه شب و تشبی« اسب بیجاده رنگ»کنیم وی با تشبیه آفتاب به همانگونه که مشاهده می

ی را به ، عناصر حیوان«شبدیز)کهکشان(»و نیز تنگ قرار گرفتن « اسب سیاه)شبدیز(»به 
 مدد جسته و تصویری زیبا از طلوع آفتاب را به نمایش گذاشته است.

و اسب د»مانند کرده که بر « ابلق سواری»بیت زیر نیز آفتاب را به یک شخص وی در 
 شود.خرامد و نمایان میخود سوار است و در آسمان همچون مرغزار، می« رنگ

 طویله برون زد برین مرغزار  چو روز آخور صبح ابلق سوار
 (220)همان، 

 بـه خفتن درآمـد سگ پاسبـان  چو صبح از دم گرگ بر زد زبان

 دهل زن بـزد بـر تبـیـره دوال  فرو کوفت بـالخـروس غنوده 
 (94)همان، 
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« اسب» که  زین آفتاب را بر کندنظامی در بیت زیر نیز  روز را به شاه چین مانند می

 صبح  قرار داده و به سرعت در حال عبور است.:
 فلک نعل زنگی بر آتش نهاد  که چون شاه چین زین برابرش نهاد

 (100)همان، 
همین بهره گیری از عناصر حیوانی در توصیف غروب خورشید نیز در شرفنامه جلوه 

 خاصی یافته است.
 ور سیه زاد روباه زردسم  چو شنگرف سودمند بر الجورد

 (300)همان، 
تشبیه کرده است که در هنگامه « روباهی زرد»وی در بیت باال با تشبیهی زیبا روز را به 

ر د« سمور سیه»و « رویاه زرد»زاید. استفاده از عنصر حیوانی را می« سموری سیه»عصر 
 این بیت کامال بدیهی است.

عناصر یاد شده به توصیف غروب آفتاب پرداخته نظامی در بیت زیر نیز این چنین با کمک 
 است:

 برون جست شیر سیاه از کمین  نـچو گوهر فرو برد گاو زمی
 یرـو دندان شـرآمد ستاره چـب  رـبرآفاق شد گاو گردون دلی

 (98)همان، 
و فرو بردن گوهر آفتاب به گلو و تشبیه « گاو»نظامی در ابیات باال با تشبیه زمین به 

 کشد.، غروب آفتاب را به تصویر می«شیر سیاه»شب به 
ود. شتوصیف غروب آفتاب با استفاده از عناصر حیوانی در شرفنامه به همین جا ختم نمی

 نظامی در بیت زیر اینگونه به بیان غروب آفتاب پرداخته است:
 سپید استخوانی ربود از همای  چو این سبزطاووس جلوه نمای

 (339)همان، 
تشبیه شده است که استخوان سفید )آفتاب( را از « طاووسی» آسمان به در بیت باال

رباید که همین ربودن استخوان)آفتاب( باعث سیاهی جهان و آمدن شب روز می« همای»
 شده است.

 د:گویکند و مینظامی در دو بیت زیر نیز غروب افتاب را به زیبابیی خاصی بیان می
 روشن درآمد به خواب سر روز  چو در برقع کوه رفت آفتاب
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  شب تیره چون اژدهای سیاه
 

 اهـر سوی مـاهی برآورد سـز م
 (425)همان، 

وی در بیت مذکور، آفتاب را در روپوشی از کوه پنهان کرده که هنگام خوابیدن روز، 
رشید غروب خو« اژدهای سیاه»سیاهی شب فرا رسیده است که با توصیف و تشبیه شب به 

 کند.را توصیف می
 عناصر انسانی .7

 معنای فاقد نفسه فی انسانی محتوای»عناصر انسانی در توصیفات بسیار مهم هستند. 

: 1382کالر، «))سازد می فراهم ادبی تمهیدات عملکرد برای را زمینه صرفاً  و است ادبی
 رساند. عناصر(. و این ذهن خالق است که از آنها تصویر سازی های زیبایی به انجام می45

در توصیف و تصویرسازی ایجاد کننده استعاره مکنیه از نوع جان بخشی به امور انسانی 
شود. این جاندار انگاری در توصیف و تصویر سازی طلوع و غروب آفتاب در جان میبی

گیری از جان بخشیدن به شرفنامه نظامی جایگاه خاصی یافته است.در این مبحث بهره
برای توصیف طلوع و غروب خورشید از نکاتی است  امور مادی و نمودار کردن معنای ادبی

که نظامی از آنها بهره جسته و تصاویر زیبایی را خلق کرده است. وی در بیت زیر با 
 استفاده از عناصر انسانی اینگونه به توصیف طلوع آفتاب پرداخته است:

 ستاره ز کف مهره بیرون فشاند  سپهر از کمین مهر بیرون جهاند
 (100: 1376)نظامی، 

تشبیه کرده است که با بیرون آمدن از کمین، ستاره از « دزدی»در بیت باال آسمان را به 
 ترس مهره های قیمتی خود را تقدیم او کرده و تمامی آنها را از دست داده است.

نمونه دیگری که در تصویرسازی طلوع آفتاب با استفاده از استعاره مکنیه در شرفنامه به 
 ت زیر است:خورد بیچشم می

 پدیدار گردد سپید از سیاه  چو خورشید روشن برارد کاله
 (209)همان،           

، کند که با برداشتن کاله خویشمانند می« انسانی» در بیت باال نیز نظامی خورشید را به
 کشد. سفیدی را از سیاهی بیرون می

 توصیف دیگری که بسیار زیبا و در خور توجه است بیت زیر است:
 چو ریحانیان سر برون زد ز کنج  دگر روز کاین روی شسته ترنج

 (205)همان، 
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روی »ه شود، بدین گونه کدر این بیت یک استعاره مکنیه زیبا با توصیفاتی جالب دیده می
دهد و در حالی که دسته مانند خورشید را در پیش چشم مخاطب قرار می« شسته ترنج

آید و همه جا را دست گرفته از کنج آسمان بیرون میهایی از گلِ اشعه خورشید را بر 
 روشن کرده است.

 نمونه دیگری که در این بخش قابل بررسی است، بیت زیر است.:
 شفق شیشه باده بر خاک زد  چو صبح دوم سر به افالک زد

)همان، 
339) 

بر  ، سرش«بلندی قد»تشبیه شده است که از « در این بیت، صبح صادق به نانسانی
اش همه جا را روشن نموده است و شفق به واسطه این آسمان ساییده و با نمایاندن چهره

 روشنایی سرخی پیش از طلوع آفتاب را بدرود گفته است.
در بیت زیر نیز اینگونه استفاده از عناصر انسانی و جان بخشی به طلوع آفتاب مشاهده 

بیه نموده است که قایق آفتاب تش« انسانی» شود بدین صورت که هنگامه سحر را بهمی
 افکند:را به دریای آسمان می

 ز ساحل برافگند زورق برآب  سحرگه که زورق کش آفتاب
)همان، 

390) 
د که کنمانند می« انسانی»نظامی در جایی دیگر با یک تصویر گری زیبا، صبح را به 

یدی به ختن و نیز دارد و با تشبیه روز به واسطه سپرا از روی روز برمی« روبند خویش»
مانند کردن شب به خاطر سیاهی به حبش، تصویری زیبا از آزاد کردن روشنایی روز و 

 کند:داغ جزیت نهادن بر آن، صبح را اینگونه وصف می
 ختن بر حبش داغ جزیت نهاد  از رخ روز برقع گشاد صبح چو

)همان، 
255) 

صبح  است. نظامی در یک بیت، نیز بسیار جالب توجه« ساقی»در شرفنامه تشبیه صبح به 
مانند کرده و با مشبه به قرار دادن آن و توجه به وجه شبه اشعه خورشید، « ساقی»را به

 گذارد: دهد و تصویری زیبا را به نمایش میمَی را برای مخاطبان پیش چشم قرار می
 ز مَی کرد بر خاک یاقوت ریز  دگر روز کاین ساقی صبح خیز

)همان، 
441) 
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انگاری نظامی در وصف شب نیز در شرفنامه جایگاه خاصی دارد. وی با تشبیهی انسان 
تشبیه کرده که گوی روشنایی روز را که همان خورشید است، به « دزدی»زیبا شب را به 

کند که بعد از آن دزدی، همه جا را روشن کرده و تاراج برده و ماه را به چراغی مانند می
ای آن دزدی خورشید و به تالفی شب، گوی های نقره گوید که به خاطردر ادامه می

 دهد:زیبایی را به آسمان می
 

 چراغی برافروخت، شمعی بـمرد  شب از روز رخشنده چون گوی برد 

 بسا گوی سیمین که بنمود چـهـر  بـه تـاوان آن گــوی زر بـر سـپهـر
 (.296)همان، 

مانند کرده که خورشید « انسانی»به وی در جایی دیگر با تصویر سازیی زیبا روز را 
آن است و با قرار دادن میل در سرمه سیاه رنگ شب، خود را در سیاهی آن « چشم»

پنهان کرده و این پنهان شدنش را به فرو رفتن گویی زرین در دریای نیلگون تشبیه 
 کرده است:

 فرو رفت گوهر به دریای نیل  چو در سرمه زد چشم خورشید میل
 (318)همان، 

ست ا« انسانی» خورد، تشبیه شب بهاز دیگر مواردی که در این مبحث باز هم به چشم می
که با پوششی از پارچه پرند مشکی رنگ خود را نمایان ساخته و این نمایان شدنش با 

 شانه کردن و آراستن زلف سیاهش با ماه و ُمشک همراه است:
 مشک و ماه رخ و زلف اراست از  چو شب جلوه کرد از پرند سیاه

 (252)همان، 

شبیه کرده ت« نظامی در تصویر سازی غروب آفتاب با یک توصیف زیبا، شب را به نسلطانی
است که چتر بزرگ سیاه خود را بر سر قرار داده و تمامی جهان به واسطه آن، رنگ 

 سیاهی به خودش گرفته است:
 سواد جهان رنگ عنبر گرفت  چو سلطان شب چتر بر سر گرفت

 (396ن، )هما
 تصویر دیگری که از غروب آفتاب در شرفنامه وجود دارد بیت زیر است:

 سر مه در آمد به مشگین کمند  چو شب در سر آورد کحلی پرند
 (449)همان، 
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و قرار دادن پوششی از پرند کحلی، آن را به شخصی « انسان انگاری شب»در این بیت با 
ین خود به دام کمند خود گرفتار کرده تشبیه کرده است که سرمه ماه را با کمن مشک

 است و تصویری زیبا را در ذهن مخاطبان ایجاد نموده است.
 

بسامد استفاده از عناصر گوناگون در توصیف و تصویر سازی طلوع و غروب 
 خورشید

 

 

7%
10%

13%

17%
10%

20%

23%

بسامد تصویر سازی طلوع خورشید در شرفنامه

عناصر رنگها

عناصر غنایی

عناصر اشرافی

عناصر حماسی

عناصر مادی

عناصر حیوانی

عناصر انسانی



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         160 

 
 
 

 نتیجه.
توصیف و تصویرسازی از مبانی کاربردی و جزء جدانشدنی آثار ادبی است که با کمک آنها 

بهره بردن از شیوه بیان زیبا، موجب ترغیب و تشویق دیگران به مطالعه آثار  ادبی و 
-شود. این اصول ادبی و کمک گرفتن از صور خیال برای بیان توصیفات و تصویرسازیمی

های عوالم طبیعی در شرفنامه نظامی جایگاه خاصی دارد. وی در توصیف طلوع و غروب 
اده کرده است.بهره بردن از عناصر رنگها و توجه به خورشید از عناصر گوناگونی استف

رنگهایی نظیر سرخی ، سفیدی و سیاهی برای تصویرسازی این امر گویای مطلب فوق 
گیری از عناصر است. وی به کمک عناصر غنایی و استفاده از ملزومات آن و همچنین بهره

توجه است. کمک  اشرافی و قیمتی به توصیفاتی دست زده است که در نوع خود جالب
گرفتن از عناصر حماسی و آوردن مضامینی همچو، سپاه، تیر و .. شکلی حماسی که الزمه 
کتاب مذکور است را به محتوای آن تصویرسازی های القا نموده است که در ادامه با 
استفاده از عناصر مادی و تشبیهات خورشید به حیوانات و بهره گیری از استعارات و 

فتاب، نهایت زیبایی را در توصیف مطلب فوق به انجام رسانیده است. نکته جانبخشی به آ
قابل تامل در این مورد این است که وی در توصیف طلوع و غروب آفتاب از عناصر رنگها، 
مادی و حیوانی به میزانی تقریبا برابر استفاده نموده و لی در توصیف غروب خورشید از 

ای به انجام نرسانده است. همچنین باید گفت ستفادهعناصر اشرافی و حماسی هیچگونه ا
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که بیشترین تصویر سازی ها در عناصر انسانی و حیوانی صورت گرفته و کمترین آنها در 
 عناصر اشرافی نمود پیدا کرده است که در نمودار این پژوهش کامال گویا و مشهود است.
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 هوشنگ ابتهاج و خلیل حاوی به مفهوم زمان (تطبیقی)نگرش 

 
 1میرزایینسرین 

 2وحید علی بیگی سرهالی

 چکیده:
بررسی مفهوم زمان و نگرش شعرا به این پدیده انتزاعی ناشی از قدرت تصورات ذهنی 

اند. هوشنگ ابتهاج آنان است. در این میان شعرای معاصر بیشتر به این امر توجه نموده
 ی جالب و متفاوتیهانگرششاعر معاصر ایران و خلیل حاوی شاعر معاصر لبنانی  عنوانبه

زمان را در قبضه خود دارد اما از آن در هراس  باآنکهد. ابتهاج به این عنصر ذهنی دارن
کند و این ترس و دلهره است که  ترس و وحشتش را از زمان به عواملی حسی معطوف می

ی از زمان تنگدلخلیل حاوی به خاطر  کهیدرحالیابد، را ناشی از اتفاقات تلخ گذشته می
گیری از صنعت تشخیص به دار بودن و بهرههراس دارد. ابتهاج با توصیف زمان به جان

دیدگاه خلیل حاوی متفاوت است و وی زمان  کهیدرحالبخشد مفهوم زمان شخصیت می
کند. پیوند زمان در شعر ابتهاج با استفاده از ی توصیف میزیآمحسرا بیشتر با آرایه 

ه سفر خلیل حاوی خود به گذشت کهیدرحالپذیرد واژگان کهنه و قدیمی صورت می
ابتهاج و خلیل حاوی گاهی در پویای و  ازنظرزند. زمان کند و زمان را به هم پیوند میمی

در آن قرار  هاآنیی است که هاتیموقعگاهی در ایستایی است که این عامل ناشی از 
ی شعرا به یک مفهوم هادگاهیداند. بنابراین فرهنگ و مکان زندگی باعث تغییر داشته
 است. شدهپرداختهشود که در این پژوهش به آن می
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 مقدمه:
 ییهاراهشاعران برای بیان مفاهیم انتزاعی خود و به تصویر کشیدن تصورات ذهنی، از 

یط از مح ای بنا به درک ذهنی خودکنند. زیرا هر شاعر یا نویسندهگوناگونی استفاده می
شود تا آنچه را اطراف، دیدی متفاوت به دنیای خارج دارند و همین نگرش آنان باعث می

ا را نیز هبه کمک معانی و بیان و علم بالغت نادیده بساچهبینم، آنان ببینند و که ما نمی
مشاهده، زمان است. برای زمان  رقابلیغبه تصویر بکشند، یکی از این عناصر انتزاعی و 

وقوع فعل در »است. زمان در اصطالح دستوری عبارت است از شدهارائهریف متفاوتی تعا
زمان به  (.: ذیل واژه زمان1386معین،«)هنگامی و آن شامل ماضی، حال و آینده است

به زمان عینی هم معروف است، در این زمان، »زمان خطی:  -1شود:انواعی تقسیم می
زمان گرامری: که وقوع فعل در   -2(177: 1389شایگان، «)کمیت جایگزین کیفیت است

که نه پس دارد و نه پیش که در آن گذشته و »ای: زمان اسطوره -3زمان دستوری  است
(. اما عالوه بر این تعاریف، 188: 1387کاسیرر، «)ماندحال و آینده از هم متمایز نمی

در تعریف زمان  نایسابناند. ارائه داده یترمتفاوتدانشمندان دیگری، از زمان تعاریف 
: 1377حناالفاخوری، «)و پس آن است. شیپبهزمان، مقدار حرکت دوری نسبت »گویدمی

 شأمنزمان امری اعتباری است که »اند: (. در تعریفی دیگر از زمان چنین گفته461-462
 آگوستینوس(. 91: 1360فروغی،«)انتزاعش، موجود و معدوم شدن اجسام و احوال است.

چیست، زمان  دانیم زمانی ما میمهه»گوید نیز درباره زمان نظر جالبی دارد. وی می
آگاهی از زمان،  یکنیم دربارهاینکه تالش می محضبهچیز به ماست، اما  نیترکینزد

 . (64: 1390راثی،) کنیمبررسی انجام دهیم با مشکل برخورد می
خود  و تجربیات هادگاهیدرا متناسب با  تعریفی از زمان یهرکسبنابراین باید گفت که 

 بازماندهد و ای که در مسیر زمان رخ میی زمانمند )تجربههر تجربه»اند. زیرا ارائه داده
د خو کهآنمعناست، مگر شود( با کنش روایی همراه است. زمان بیدانسته و شناخته می

: 1378احمدی،«.)ی ارسطو روایت شودزمانمند شود، یعنی به بیان درآید، یا به گفته
ا تواند تمفهوم زمان در شعر، می» به توضیحات باال باید گفت که  توجه(. پس با 635

جریان دائمی احوال درونی و خودآگاهی، »حدودی بازگوی افکار درونی شاعر باشد. چراکه
« زمان»توان گفت که(. حتی گاهی اوقات می286:  1360غی، فرو«)حقیقت زمان است

زمان  یوجوجست»ارتباطی عمیق با دنیای درون و بیرون شاعر یا نویسنده دارد .بنابراین
، ناِم زمان گمشده را به خود وجوجستحقیقت است و اگر این  یوجوجستگمشده، 

: 1289دلوز،«)طی اساسی دارد.ارتبا بازمانگیرد، تنها به این منظور است که حقیقت می
ای چرخه»ای دیگر دارد و جلوه نو پرداز(هرچند که بحث زمان در شعر شاعران 25
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(. در این میان نگرش شاعران 70: 1384گنجیان، «.)نگردکه به چیزی  نمی زروستیت
متفاوتی در این زمینه وجود دارد که  یهادگاهیدتوجه است و  درخورمعاصر به این امر 

 نینابرابی از فرهنگ زندگی، مکان و زبانی است که افراد آن سرزمین با آن تکلم دارند. ناش
نگاه یک شاعر معاصر در ایران با زبان فارسی با نگرش یک شاعر عرب در سرزمین لبنان 

ورد مفصل م طوربهاست و این امر در این پژوهش  توجهقابلنسبت به یک موضوع انتزاعی 
 شود تا نوع نگرش آنان به امورات ذهنی برای مخاطبان روشن شود.یواکاوی قرار داده م

 پیشینه پژوهش: 
زلیخا حاجی پور، اکبر شامیان «.مفهوم زمان در شعر شاملو و آدونیس» .1

ساروکالیی،عبدالرحیم حقدادی.مجله بوستان ادب. شماره اول. بهار 
 .92-71.صص1393

 بعد از»بررسی تطبیقی دو شعر زمان در شعر فروغ فرخزاد و نازک المالئکه » .2
ادبیات تطبیقی )ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و  .اظمیان نرضا  .«تو و افعوان

 .  220-207.صص2، شماره1 دوره . 1389بهار   . کرمان( انسانی علوم

. مجله متن شناسی ادب علی محمدی اسیابادی «.زمان در شعر حافظ» .3
 .123 -103. صص1388. پاییر3.شماره1فارسی.دوره

 یمصطف«پور نیام صریق و شیمفهوم زمان در شعر محمود درو یبررس» .4
. فصلنامه علمی پژوهشی پناهزدانی یمهرعل،  یعبدالله هیفق دهیکمالجو ،حم

 .132 -109. صص1395. تابستان2.شماره4پژوهشهای ادبیات تطبیقی.دوره 

 کار مشابهی در این گونهچیهبا توجه به پیشینه مذکور، این مقاله دارای نوآوری است و 
 مورد صورت نگرفته است.

 
 بحث و بررسی.

 ی آنان متفاوت است. هالیتحلمفهوم زمان در شعر شاعران مطابق 
 هراس از زمان .1

بر  یسادگبهتوان بیند که میدر دسترس می گونهآنهوشنگ ابتهاج در غزلیاتش، زمان را 
 وجوشجنبآن حکمرانی کرد. پس گاهی اوقات زمان در تصرف شاعر است، گویی از خود 

و مراد دل  ندازدیبتواند آن را هر طور که بخواهد به جریان ندارد و این شاعر است که می
 بیند:ی خود میآن را در قبضه چراکهخود را از آن کسب کند. 

 که هست به دست خرد زمام شمااز آن دهد زمام مرادزمان به دست شما می
 (12: 1378)ابتهاج،

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=29724
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4237
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4237
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=4237
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalListPaper.aspx?ID=25961
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بیند که اگر معشوق با ی معشوق میو گاهی این تصرف و چیرگی بر زمان را در قبضه
شاعر همراه و همدم باشد، زمان نیز در اختیار شاعر است و این زمان است که از خود 

 اختیار ندارد و وجودش مشروط بر وجود معشوق قلمداد شده است:
 بخت و کام جاودانه با من است  تو با منی، زمانه با من است تا

 (71)همان، 
از زمان در ترس و نگرانی به سر  بازهمهوشنگ ابتهاج با این تسلطی که بر زمان دارد 

« شب»که شاعر از آن در هراس است، « زمانی»، دالیلی دارد.«زمان»این ترس از برد. می
در اساطیر باستانی   چراکهای دارد ی اسطورهدارد ریشهاست و این ترسی که از شب وجود 

شود و ایران شب زایده اهریمن است و در مقابل روز که زاییده اهوراست  پدیدار می
بر این مدعاست. اما در شعر  ابتهاج علت این  یدییتأوحشت از شب و نمادهای منفی آن 

 به ارمغان آورده است:آن را برای شاعر « شب»است که « یتنگدل»ترس از شب، 
 ی بی طاقتم بهانه گرفتدوباره گریه ب آمد و دلِ تنگم هوای خانه گرفتش

 (87)همان،  
 از آن یاد« دشوار» باصفتنیست زیرا گاهی  یشدنتمام« شب»و این هراس و نگرانی از 

 کند؛ و از آمدن آن هراس دارد، هراسی که اگر سپری شود، امید و آرزو را برای شاعرمی
 آوردبه ارمغان می

 ها که به بام سحر بریمآنگه چه مژده بگذار تا از این شب دشوار بگذریم
 (202: 1378)ابتهاج، 

، به خاطر هجرانی است که از معشوق کشیده «شب» اما گاهی اوقات هراس و ترس شاعر از
ویی است.گو شاعر در اینجاست که با لحنی تند و از روی عصبانیت، آن را مخاطب قرار داده 

 است: زدهرقماین شب بوده که دوری از معشوق را برای شاعر 
 چه خواهی از سر من ای سیاهی شب 

 سپید کردی چشمم در انتظار سپیده هجران    
 (32)همان، 

به خاطر تداعی خاطراتی است که از هجران « شب»بینیم که ترس شاعر از و در پایان می
 برای شاعر نمود بیشتری دارد:« شب»جران، در زماناین غم و ه ریتأثمعشوق کشیده، و 

 های جداییتا با تو بگویم غم شب     وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی
 (101)همان،

دارد را منوط به ناسازگاری و رنجش آن « زمان»اما شاعر علت دیگرش از ترسی که از 
علت عدم سالمتی و  داند که باعث شده است تا سالمتی و راحتی را کسب نکند، ومی
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داند و شاید این دلیل اصلی شاعر از زمان هراسی می« زمان»آسایش خود را ناسازگاری
 باشد:

 قرار عیش و امان داشتم، زمانه گرفت  امید عافیتم بود، روزگار نخواست
 (88)همان، 

ت، ساز آن در هراس ا شدتبهبیند بلکه زمان را در قبضه خود نمی تنهانهخلیل حاوی نیز 
 و این هراس شاعر از زمان دالیلی دارد.

-و ناکامی که در آن وجود دارد ترس و واهمه یتنگدلخلیل حاوی از زمان)شب( به دلیل 
 کشد:ای عجیب به دوش می

 علی یقَوینا  من /الدروب متاهات فی المدوی الریحِ و /الحرمانِ  و الضیقِ لیالی فی

 الصلیب. حملِ
 (22: 1993)حاوی،  

چه  /پیچدمی هاراههیب در باد زوزۀ صدای که /ناکامی و یتنگدل یشبه ترجمه: }در
 ؟{سازدیم صلیب این کشیدن دوش بر به قادر را ما کسی

آن است، ستمی که خلیل حاوی را به  یشگیپستمهراسی که وی از زمان دارد به دلیل 
 در بطن زمان نهفته است: داردیمواترس 
ِ/ و آه من الصبح ،تافه ءیالصبِح ش یالکبار/ و أنا ف تیالصبح ِعبد للطواغ یأنا ف و
 النَّهار!/ بروتج

 (27 -24)همان، 
، ارزشمیب زیی/ من بامداد، چمیهابتو  نیدروغ انیخدا من صبحگاهان، بندۀترجمه}

 {روز یشگیپستمفغان از صبح/ و 
ای متفاوت مشاهده آن را با چهرهشود تا ترس و هراسی که شاعر از زمان دارد باعث می

ه بیند ک غم فزا( را برای آن به کار ببرد و در ادامه زمان)شب( را شدهنینفرکند و صفت)
 آمده است: دهیپررنگبه دنبال صبحی 

 حزین لیلٍ من أتعس /شاحباً  / کان صبحاًنیذکرى ذلک الصبحِ اللَّع یه
 (81)همان، 

 بود صبحی /: بازگویم را شدهنینفر صبح آن خاطرۀ خواهمترجمه}می

 {افزاغم شبی از تربرگشتهبخت/رنگدهیپر

 
 توصیف زمان .2
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تر دهند، عوامل عینی را بیشدر توصیفاتی که شاعران و نویسندگان از امور زندگی انجام می
در این  شوند.ای محسوب میمحسوس و کلیشه کامالًدهند که این امر، قرار می مدنظر

تواند بر زیبایی ی عقلی وجود دارد، میهایی که در یک مقولهویژگیمیان برشمردن 
 .از این مقوله خارج نیست« زمان»که در این میان، عنصر دیفزایبتوصیفات 

برد که بسیار جالب و جذاب هستند هوشنگ ابتهاج در غزلیاتش توصیفاتی برای زمان به کار می
 ری داشته باشد.شود که مخاطب از متن، گیرایی بیشتو باعث می

نگرد، در غزلیات هوشنگ ابتهاج جاندار است . او با دیدی متفاوت به زمان می« زمان»
مانند طفل نوپایی، چیزهای زیادی  کهیطوربهشود، گاهی اوقات زمان جاندار انگاشته می

 آموزد:از شاعر می
 که خونابه فشان است روستازآناین دیده     از روی تو دل کندنم آموخت زمانه

 (172: 1378)ابتهاج، 
 و یا مانند انسانی است که حرف کسی را باور ندارد:

 دادمهای ناباور منت آواز میکزین شب صبح آزادی، به یاد آور در آن شادیاال ای 
 (222)همان، 

 را به انسانی مانند کرده که جرائت گذشتن از کوی معشوق را ندارد:« زمان»و گاهی 
 کان آفتاب سایه شکن در سرای توست ا چه زهره کز سر کوی تو بگذرد؟شب ر

 (139)همان، 
 کند:از آن با استعاره مکنیه یاد میهم  گاهی 

 رفتیم و همچنان نگران تو باز پس جز مرگ، دیگرم چه کس آید به پیشواز
 (74)همان، 

ای را به خانه« سحر»را به کوچه ساری مانند کرده که کسی در آن پدیدار نیست و « شب»او 
 های تشبیه زمان باشد: تواند از زیباییزند و این میکند که کسی بر در آن نمیمانند می

 زندکسی به کوچه سار شب در سحر نمی  ُکندیکی ز شب گرفتگان چراغ برنمی
 (79)همان، 

کند که گمان را به خانه و یا قصری مانند کرده و برای آن آستانی تصور می« زمان»وقتگاهی 
 در آن ایستاده است:

 سیاه کرد مرا آسمانِ بی خورشید  در آستانِ سحر ایستاده بود گمان
 (233)همان، 

ات کند اما این توصیفزمان را توصیف می، یزیآمحسبا استفاده از صنعت نیز خلیل حاوی 
در  کند کهیک عنصر تلخ تصور می صورتبهشب و روز را وی با ابتهاج متفاوت است وی 

 است: گرجلوهبرابر دیدگانش 
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 مُرهً لیلته الولی/ و مُرٌ یومُه االول
 (225: 1993)حاوی، 

 ترجمه}شب اولش تلخ بود و روز اولش تلخ بود{
خورد، آوردن توصیف دیگری که در شعر خلیل حاوی درباره عنصر زمان به چشم می

 یآلودغم( برای صبح است، او در ادامه با توصیف کردن زمان)شب( به دهیپررنگصفت)
 کند:دیدگاه منفی خود را درباره زمان بیان می

 نٍیحز لٍیکانَ صبحاً شاحبا / أتعَسَ من ل
 (81)همان، 

 {آلودغماز شبی  تربختنگونبود/  دهیپررنگصبحی ترجمه}
 شود، وصف کردن بیماریاوی دیده میزیباترین توصیفی که درباره عنصر زمان در شعر ح
ر ، توجه مخاطبان را بیشتر به عنصهاهیثانبرای آن است. وی با توصیف صفت بیماری برای 
رفتن آن را در برابر چشم خواننده  یکندبهزمان جلب کرده است و گویی با این توصیف ، 

 کشد:به تصویر می
 غِبتَ َعنّی/ والثوانی مَرِضَت.
 (223)همان، 

 بیمار شدند)زمان ایستاد({ هاهیثانترجمه}از پیش من رفتی و 
 پیوند زمان .3

ف های مختلدر زندگی روزمره پیوند دادن عناصر طبیعی و ارتباط ایجاد کردن میان مقوله
از شگردهای هنرمندان برای ایجاد اثر هنری، است. شاعران همچون دیگر هنرمندان، از 

ثری محسوس، ا رقابلیغو با پیوند دادن عناصر ذهنی و  اندبردهاین ابزار نهایت استفاده را 
توان به ارتباط میان می ازجملهاست.  توجهقابلاند که در نوع خود بسیار را خلق کرده

به  گیرد کهگذشته نیز صورت می بازمانگاهی این پیوند زمان زمان و عناصر آن نام برد. 
یات ح یهادام»یعنی  ییگراباستانناقدان ادبی،  ازنظرگویند. گرایی نیز میآن باستان

(. در این نوع از فرایند، 24: ص1384کدکنی،  شفیعی« ) گذشته در خالل زبان اکنون
ند اکند که در ادبیات کهن بیشترین کاربرد را داشتهشاعر یا نویسنده از کلماتی استفاده می

 شاعر»دارد.  پرفروغای گذشته تواند موجب پیوند زمان شود. پیوندی که ناشی ازو می
تواند زمان حاضر را درک کند، گذشته را به آن مرتبط نماید و آینده را حدی بزند، یا می

گرائی و پیوند زمان به باستان (.278: 1381)احمدی، « انتظار رخدادهایی را داشته باشد.
ن قدیمی انجام پذیرد.گاهی از طریق آوردن واژگای متفاوتی صورت میهاراهگذشته از 

د در شعر خواز واژگان قدیمی استفاده کرده است. وی  نیچننیاگیرد. هوشنگ ابتهاج می
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بوده و « لباس بلند»نوعی کهنیااستفاده کرده که این واژه با توجه به « قبا»از واژه
از رونق افتاده، کمتر در ابیات شاعران دیده  واالن شدهاستفادهدور از آن  یهادرگذشته

 شود:شود اما در شعر هوشنگ ابتهاج دیده میمی
 که بدوزی به قد ادراک است قباتو هر  قصور عقل کجا و قیاس قامت عشق

 (154: 1378)ابتهاج، 
از دیگر واژگانی است که به علت اینکه در زمان حال چنین شغلی  یگریساقو « ساقی»واژه

شود اما در غزلیات و کمتر در ادبیات امروز دیده می شدهساقطاز کاربرد  عمالًوجود ندارد، 
 شود:دیده می وفوربهابتهاج، 

 ساقیهمه رفتند خدارا تو بمان ای  درد هجران عزیزان به جهان چند کشم
 (186)همان، 

 مست است پسِ پرده نشسته ست  ساقییکی 
 قدح پیش فرستاد که مستانه بگردید     

 (208)همان، 
 وجود داشته: درگذشتهاز دیگر کلمات کهنه و مهجور است که « خُمخانه»

 رشکی که برآن خاک فشاندیم بن تاکس
 بگردید ُخمخانهدر این جوش شراب است، به 

 (209)همان، 
در شعر خلیل حاوی « زمان»اما این شیوه در شعر خلیل حاوی بسیار متفاوت است. 

یک عنصر دارای انعطاف است که بنا بر شرایط، رنگ و بوی دیگری به خود  عنوانبه
خورد، این پیوند زمان ممکن است با عناصر دیگری پیوند می« زمان»گیرد.گاهی اوقات می

پیوند زمانی گذشته و آینده باشد، پیوندی که جز با توصیفی از گذشته باستان ممکن 
 نخواهد بود:

 حانۀٌ /:عنها الروُّاۀ حکى أرضٍ فی حطَّ  /العریق الریح لشرقِ  /هرما راوغه الریح أن بعد

 صالۀ أساطیرٌ، کَسلى،
 (42-41 1993)حاوی، 

 افکنده شد سرزمینی به /انداخت باستان شرق به را او تردستی، با باد ازآنکهپسترجمه: }

 کسالت{.مرز  در است ایمیکده آنجا / :کردندمی نقل چنین اش،درباره روایتگران که
 بر پیکر جاودانی یخوببهکند که وی زمان کوتاه )لحظه( را به عنصری عینی مانند می

 توان حس کرد:می یخوببهشود و این پیوند زدن زمان را عمر پیوند زده می
 عمراً سرمدیاً  اللحظۀ سمِّرِ
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 (346)همان، 
 {بزن این لحظات کوتاه را با میخ به عمری جاودانی پیوندترجمه}

کند که زمان دچار عدم توانایی شده است که نه راهی گاهی خود شاعر اعتراف میو 
کند و نه  توانایی پیوند زدن را دارد و این تصور را در بیت زیر آینده طی می یسوبه
 کند:بیان می گونهنیا

 کالصَّخرناءَ  آنٍ غیرَ  /یفوت أمسٌ ال /یُشرِقُ غدٌ  ال مداه فی /السعیر الجحیمیُّ  الجوُّ ذلک

 تموت دنیا على
 (65)همان، 

 نه دیروزی و / میزند سر فردایی طلیعۀ نه /افروخته دوزخی فضای آن پهنۀ ترجمه}در

 مرده، دنیای این بر یسنگتخته چونان که است لحظه همین تنها /ونددیپیم گذشته به

 {.کندمی سنگینی
دهد که این زیباترین نوع پیوند زمان است. را به هم پیوند می هازماندیگر  ییدرجاوی 

زیرا که پیوند دادن چند زمان متفاوت جز با هنرمندی و قریحه ناب یک شاعر یا نویسنده 
 است: گونهنیامیسر نیست که نمونه آن در شعر خلیل حاوی 

 المیتین. لیالی /کانت مثلما تبقى سوف /سنین من منا و البلوى ماتَت
 (79)همان، 

 {.میامرده که است دیرزمانی ما و کرد فروکش ترجمه}مصیبت،
ایم( زمان کنیم وی با آوردن فعل)است( و ارتباط با واژه)مردهکه مشاهده می طورهمان

 حال را به زمان گذشته پیوند داده است و بر زیبایی مفهوم آن افزوده است.
 زمان ایستایی و سکون .4
در حال سپری شدن است. اما این تنها چیزی است که یک انسان  خودیخودبهزمان 

ی این دیدگاه شاعران و نویسندگان درباره کهیدرحالمعمولی از زمان درک کرده است 
ی هاند که نمونمقوله بسیار متفاوت است. آنان زمان را در حالت ایستایی و سکون هم دیده

ایستد، و این د. پس زمان گاهی اوقات میکنگری میآن در غزلیات هوشنگ ابتهاج جلوه
در هنگام فراق، زمان دیر  چراکهمشهود است  کامالً نسبیت زمان  در مفهومایستایی زمان 

و سیال است. بنابراین شاعر در این سکون، به  زودگذرگذرد و در وصال و شادی زمان می
امش ست که شاعر به آربا این ایستایی و سکون ا چراکهدنبال چیزی است که به آن برسد، 

د شود تا شایکند که سپری نمیمانند می« شب»رسد. او برای دیدن یارش، خود را به می
 ماه)معشوق( خود را زیارت کند:

 چراغ خلوتِ این عاشِق کهن باشی به راه تو ماندم که ماه من باشی چون شب
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 (95: 1378)ابتهاج، 
ایستد تا شاعر با آب دیگری است. زمان میبه دنبال چیز « سکون زمان»و یا در این 

چشمی که از دیدگان جاری ساخته، به دنبال یار بگردد و این مفهوم ایستایی و توقف 
 شود:با آوردن فعل)ماندن(مشاهده می قاً یدقزمان 

 چاره کار مرا در آب آتشگون ببین  ام با آب چشم و آتش دل ساقیامانده
 (109)همان، 

 ه این ایستایی زمان، تا رسیدن به وصال، ادامه داشته باشد:و حتی دوست دارد ک
 های وصال تو زنده دارندمبه وعده شبِ دیر انتظاِر عاشق کُش نیدر امگر 

 (196)همان، 
، کسره و تنسیق الصفات ییآراواجباید توجه داشت که در بیت باال ، شاعر از  کاربرد این 

 داشته است. موردنظرکش آمدن زمان و بسط  لحظات را 
خلیل  کند، توقفی که فقطچگونگی توقف زمان را بیان می رازآلود یانیباب نیز خلیل حاوی

 کند:حاوی آن را درک می
فتور؟/  یف المجوف الخطَّ /  تخُطُّ و تمسح ۀٍفمجو دی/ و بوریفٍم  جوع،ی ماذا سوی کهف
 التدور هذی العقارب
 عصور؟ یإل لیتستح ،تجمد فیتمطُّ أرجلَها الدقائق/: ک فیک اهرب

 (288: 1993حاوی، )
 ،یکه با کرخت یاستخوان یوامانده/ و دست یادهانهجز غاری گرسنه و  ستیچترجمه: }

 ساعت از حرکت یهاعقربه نی/ اسازد؟یزند و آن را محو مینقش گور م وستهیپ
-یم امتداد چطور هاقهیدق نیاّتفاق افتاده است(/ خدای من ا ،ییستای)مرگ و استادهیبازا
 گردند؟؟{می گرجلوهدر قالب روزگاران،  شیخو ییستای/ و چگونه با انجماد و اابند؟ی

کند و با آوردن الفاظی که داللت دیگر اشاره می یاگونهبهگاهی اوقات به ایستایی زمان 
( تهبسخیکشد که در بیت زیر از صفت)باشد آن را به تصویر می یحرکتیببر سکون و 

 کند:تفاده میاس
 الصدی /تجترُّ السواد /خرساء بومۀٌ  حطَّت حیث /السهاد و التخلِّی کوابیس من جبال فی

 .جماد الدمع وُّ الظل و
 (416-414)همان، 

 که /فرود آمده الل جغدی که جایی /یخوابیب و تنهایی کریپکوه یهاکابوس ترجمه}در

 است.{ بستهخی اشک و سایه و صدا پژواک /دارد کام در سیاهی تنها



 
 
 

 175         نگرش )تطبیقی( هوشنگ ابتهاج و خلیل حاوی به ....

 

 

 دنیا را  هبی پنجر قطار قطار (، در زندانی قطار)یک فی سجین چکامۀ در وی همچنین،

 حتّی آن مسافر و است ستادهیبازا حرکت از آن درون زمان، که کرده تشبیه زندانی به

 :ندارد را خارج رویدادهای جهان از آگاهی و بیرون مناظر دیدن امکان

 البحار ریح فی رشاشُ الملحِ  و /الغُبار طیبُ  ما و الشمسِ  نکهۀُ ما درَی  ما /قطار فی سجینٌ 
 (199 -198)همان، 

بوی  نه و /گشته  آگاه خورشید زدن دم از نه که دربندی /قطار در زندانی ترجمه}یک
 وزد{.می دریا سوی از که نسیمی در را نمک ذرات نه و  /است شناخته را غبار

سپارد و غروب عمر و تکرار گونه بر دستان مرگ جان می مؤکد یباحالتخلیل حاوی 
کشد که زمان از جای خود حرکتی به تصویر می یاگونهخویش را در پهنه جهان هستی  

با تکرار صفت)سکوتی محض( برای مخاطب  آلودغم یباحالتکند و این سکون زمان را نمی
 کشد.به تصویر می

 سُکوتِ ،فی سُکوت.فنَموت بین أیٍد حا نِیاٍت / فی 
 (64)همان، 

 محض{ سکوتی در محض درسکوتی /میسپارجانمرگ  مهربان دستان بر ترجمه}تا
ورد خاما زیباترین توصیفی که در شعر حاوی برای ایستایی و سکون زمان به چشم می

 بیت زیر است :
 تصدأَ أن قبلَ/الفرار یغری العفو/ أو یغری الیوم قبل کان /النهار وجه فی السجنِ  باب رد

 الثوانی. قلبی فی
 (73)همان،  

 رارف ای یبخشودگ دیام ،نیازاشیپببند/ تا  ییدِر زندان را بر روی روز و روشناترجمه: }
 {.بر قلبم، زنگار زنند هاهیثانکه  یاز آن شی/ پداشتم

بر قلب خویش، سکونی را برای آن تصور کرده است که در  هاهیثاناو با توصیف زنگار زدن 
زمان است که زنگار بر چهره عناصر  باگذشتاست زیرا تنها  توجهجالبنوع خود بسیار 
سکونی طوالنی برای زمان  دهندهنشان هاهیثانبندد، پس این زنگار زدن روزگار نقش می

 کند.است که بسیار هنرمندانه آن را بیان می
 

 
 ه.نتیج

های متنوع ی متفاوت شعرا و نویسندگان به امور روزمره باعث ایجاد صحنههانگرش
پذیرد. گاهی اوقات شود که این امر بیشتر در امور حسی صورت میو زیبایی می
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شود که یکی از این امور انتزاعی، عنصر زمان دیدگاه آنان به امور ذهنی معطوف می
نمایندگان شعر معاصر ایران و لبنان،  عنوانبهاست. هوشنگ ابتهاج و خلیل حاوی 

-ی خود درباره این مفهوم ذهنی را در اشعار خود گنجاندههانگرشبحث عنصر زمان و 
از آن در  همهنیباااند. ابتهاج زمان را در قبضه خود دارد و بر آن مسلط است اما 

است که در  هراس است. ترسی که ابتهاج از زمان دارد به خاطر خاطرات تلخ گذشته
بر  تنهانهخلیل حاوی  کهیدرحالمشخص برای شاعر اتفاق افتاده است،  زمانکی

از آن در هراس است و این ترس شاعر ناشی از  شدتبهزمان احاطه ندارد بلکه 
ی است. ابتهاج زمان را با تشبیهات و توصیفات زیبایی برای مخاطبان ترسیم تنگدل
ی زیآمحسخلیل حاوی به کمک  کهیدرحال بخشدکند و به آن شخصیت میمی

د دهد و این پیونبرای آن تلخی و... متصور است. ابتهاج زمان را به گذشته پیوند می
خلیل حاوی خود  کهیدرحالپذیرد؛ گیری واژگان کهنه صورت میزمان به کمک بهره
زمان گاهی  هاآن ازنظردهد. را به هم پیوند می هازمانکند و به گذشته سفر می

است و گاهی به علت مشکالتی که برای شاعر اتفاق افتاده است از حرکت  درحرکت
شود. بنابراین محیط اجتماعی و فرهنگی هر ایستد و دچار سکون و ایستایی میمی

ی متفاوتی ارائه هانگرششود تا از یک مفهوم واحد، تصاویر و یک از آنان باعث می
 شود.
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 یاقوتیزنان منطقه غرب کشور در آثار منصور  یعموم یهایژگیو یبررس

 
 1وحید مبارک

 2آهنگریافسانه 
 چکیده

 تا قبل یدر آثار ادب« و جنس اوّل انسان»عنوان به« زنان» یانعکاس وجوه مختلف زندگ 
شورمان را شروطه در ک صر یاجتماع - ینبود. به دنبال تحوالت فرهنگ جیاز انقالب م  ع

قرار  ســندگانیاز شــاعران و نو یاریمورد توجه بســ یو «یزندگان»و « زن» تیمشــروط
  یگابعاد گوناگون زند ۀرندیآمد که دربرگ دیپد یآثار شیزمان به بعد کماب نیگرفت. از ا

صور « زنان» شاه» سندگانیاز نو یاقوتیبود. من ست که به مبارزه با ب« مکتب کرمان یا
شت. او در خالل نوشته میدر رژ یعدالت سته به ب شیهاگذشته اعتقاد دا  یاهپار انیناخوا

ص ست. در ا یعموم یهاتیاز خصو ص - یلیپژوهش تحل نیزنان پرداخته ا  یسع یفیتو
ست شده  شهر یهایژگیو نیترمهم ی،اقوتیآثار  یتا با واکاوا ستا یزنان  منطقه  ییو رو

یآن است که عل انگریب هامشخص شود. یافته پنجاه و هفتاز انقالب سال  شیغرب تا پ
بت مث ریداشته، زنان منطقه غرب تأثوجود  ربازیزنان که از د رامونیپ یمنف یباورها رغم

 اند.اقتصاد خانواده داشته ۀمردها و چرخثبات زندگی خانوادگی و گذران  رب
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 مقدمه 

 با ییگو ســت،ین یدیجد انیجر« زن»به  یداشــتن نگاه منفو « جنس دوم»تصــور 
از  یاریمثل بس رانیا خیفرهنگ و تار»شده است.  دهیآفر زین شهیاند نیا« زن» نشیآفر

ــ یملل جهان بر رو آن جنس دوّم  یامروز ریمردانه دارد و زن در آن به تعب ییمایهم س
 تیتفکر وضــع نیا آمدنوجود در به دی. شــا(349: 1378 ،یاحقی)« شــده اســت یمعرف

سمان ست. اگرچه در طول تار یزنان تا حدود یج سان خیمؤثر بوده ا اند بوده یهمواره ک
ــتارکه  ــته زین ییهاراه قدم نیاند و در احقوق زنان شــده یبرابر خواس  نیبا ا»اند، برداش

مرد  یستمکار نیمرد بوده و ا ریو اس زیکن شیکماب یخیتار یهادوره شتریهمه زن در ب
با ترس و هراس  شهیرا هم شیخو یزندگان« زن»موجب شده است که « زن»نسبت به 

 یو هر چه مرد سخت ستیبه سر برده و چنان  پندارد که آنچه بر مرد رواست بر زن روا ن
شت ست گردن نهد دینما ییبایشک دیکند، زن با یو در ور، پ نی)آر« و بر هر چه فرمان او

س(. 3: 1382 سترزن  ۀچهر یبرر س اتیادب ۀدر گ ست که زنان به انگریب زین یفار طور آن ا
 کیشــعر کالســ»اند: برخوردار نبوده اتیدر ادب یشــاخصــ  و چهره عیرف گاهیعموم از جا

 انتیو مکر و خ ییوفایدلبر شــناخته و غالباً از او به ب و دلدار و اریزن را به صــفت  رانیا
همواره تا دوره مشـــروطه وجود « زن» به ینگرش منف نی. ا(4)همان: « کرده اســـت ادی

ــته اســت. از ا رشــد جریان فمینیســم چند مانند یعوامل ریزمان به بعد تحت تأث نیداش
(Feminismدرجهان و ) ــنا ــر  ان،ییبا افکار اروپا ییآش ــنعت چاپ و نش ــد ص تا و ... رش

ش از آموززنان  یمندخواستار بهره یرانیکرد. از آن پس روشنفکران ا دایپ رییتغ یحدود
سان وقشدند و در دفاع از حق تیو ترب میو تعل ستان شانیا یان سرودند و دا  هاشعرها 

 ۀانو آســت یداریدر عصــر ب ییبا فرهنگ و تمدن اروپا ییآشــنا جیاز نتا یکی»پرداختند: 
 یبود که باعث شد زنان، هم موضوع آثار ادب نینو ۀویطرح مسأله زنان به ش ت،یمشروط
 (.622: 1380، یی)رستگار فسا« دست بزنند یآثار نشیو هم خود به آفر رندیقرار گ

ـــاهد ظهور نوع جد ۀاز ده به بعد ش نام  اتیاز ادب یدیچهل   «یمیاقل اتیادب»به 
ــت ــندگانیکه در آن نو یاتی. ادبمیهس ــر فرهنگ س خود را در طول  ۀخاص منطق یعناص

 ســندگانیاز نو یاقوتی. منصــور کنندیم یو به خوانندگان معرف رندیگیکار مداســتان به
ست شاه ا شیری،  مکتب کرمان شان د یو .(1386) دهقانان  تیفقر و محروم ادنبا هدف ن
ض صالحات ار ست به قلم برد.  یپس از ا ستان یاقوتیشاه، د گرایانهی واقعهادر خالل دا

به  زنان را یاز زندگ ییهاناخواســته گوشــه اش و ضــمن پرداختن به مســائل اجتماعی، 
 یهایژگیو انیزنان، به ب ی. او ضــمن نشــان دادن رنج و مشــقت زندگکشــدیم ریتصــو
 انگریصــفات ب نیاز ا یاپاره نکهیا رغمیها در منطقه غرب پرداخته اســت. علآن یعموم
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به دلیل پایداری، ها زنان بوده است امّا جو حاکم بر داستان رامونیپ یمنف یوجود باورها
 و یاو در زندگ ریو تأث« زن»مثبت نســـبت به  دیاز د یحاکگذشـــت و کار و ایثار زنان 

 اقتصاد خانواده در روستاست. ۀچرخ

 
 شینة تحقیق پ

ستان اتیتوجه به مسائل زنان در ادب ۀنیشیپ وصف  با این ،ستین یچندان طوالن یدا
شاره نمود و بهمی شمند ا شینه از آنتوان به چند اثر ارز  نایشیدروها نام برد. عنوان پی
ـــه1390) ـــونت عل ییها( در کتابش گوش نان و ترس و هراس دائم هیاز خش زنان  یز

شاه صو یکرمان سکشدیم ریرا به ت که روند  دهدیشان من خود( در مقاله 1393) ی. عبا
ــازمدرن ــی برای زنان  یت پهلودر حکوم یس ــت تغبه دلیل بُن مایه جنس  راتیینتوانس

( نشــان 1391) انیشــیوجود آورد. دروبه یرانیزنان ا یو حقوق اجتماع گاهیدر جا یادیز
ــال قربان دهدیم ــتا یهافقر در خانواده انیچگونه دختران خردس ــتمند روس یم ییمس

ــوند ــل لی( هراس را به دل1382) پورنی. آرش  یرانیزن ا یزندگ نفکیمردان جزء ال ۀطس
سبت به  یاز باورها یبرخ انی( در کتابش به ب1385) ی. خسروداندیم مردم روزگارش ن

ـــالت یزنان و زندگ ـــانیآور اکس ـــاهی. امپردازدیم ش  انی( در اثر خود به ب1350) یرش
ست هیخشونت عل ستقلی دیدزنان پرداخته ا ضر، پژوهش م ضوع پژوهش حا ه ، امّا در مو

 نشد. 
 

 زنان قبل و بعد از انقالب مشروطه  یاجتماع تیبه وضع ینگاه
 دیتأک رغمیرا در جامعه باال ببرند و عل« زن»تالش کردند تا مقام  نید انیشوایهرچند پ

ـــان یقرآن بر برابر ـــا یو برتر نشیها در آفرانس ـــطتنها به نیریفرد بر س تقوا و  ۀواس
 یهاتی، واقع(13/ 49)حجرات  «کُمیاِنَّ اکرمکم عند اهلل اتق» فۀیشــر یۀمطابق آ یپاکدامن
شان م نیجز ا یزیچ نانز یزندگ سفانه دهدیرا به ما ن و  رانیزن مسلمان چه در ا». متأ

شورها ست گرید یچه در ک ستملکات مرد بوده ا  پور،نی)آر« شرق عموماً جزء اموال و م
 زیو سـرنوشـت خود ن یزندگ نییمسـتقل نداشـته و در تع ی. زنان هرگز وجود(4: 1382

ش چیه صاحب کاردان یاند. اگر زناننکرده فایا ینق  ییپاردّ خیاند از آنان در تارنظر بودهو 
ـــ رانیا خیفرهنگ و تار»چرا که  میابیینم هم  یجهان بر رو گریاز ملل د یاریمثل بس

ــ ــت. . قلم (349: 1378 ،یاحقی)« مردانه دارد ییمایس ــت مردان بوده اس فرهنگ »در دس
ست، به ران،یا سفرهنگ مردان ا ست ساختهمردان  یمردان و برا لۀیو  ،ی)براهن« شده ا

شدن زنان وجود  دهیرشد و نمو و د یبرا ییجا ییفضا نیاست در چن یعی. طب(31: 1363
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ست. س شته ا ست:  نیچن زین اتیدر ادب« زنان» یمایندا ن مطمئ میقد اتیدر ادب»بوده ا
و لذا هر چه از  نوشــتندیمردان م یمردان برا ســت،یبودند که زن مخاطب و خواننده ن

: 1388 ســا،ی)شــم« به کار دینا نهیپار میتقو د،ی: زن را بزنگفتندیم گذشــت،یم انذهنشــ
ستا یتوجه« زن»کهن به  یاز آثار ادب یو اگر در برخ (388 صفات  شیشده نه به جهت 

و دلدار و دلبر شناخته و غالباً از او به  اریبه صفت »خوب وجود او بوده بلکه معموالً او را 
ــت ادیانت یمکر و خ ،ییوفایب ــو نیو ا (4: 1382 پور،نی)آر« کرده اس «  زن» یعموم ریتص
تا قبل از انقالب مشروطه بوده است. از آنچه گفته  یفرهنگ و ادب فارس خ،یدر تار یرانیا

ـــد م ـــته عمالً وجود خارج یرانیزن ا»کرد که  یریگجهینت نیچن توانیش  یدر گذش
 ءیش یانسان درجه دو، انسان کی عنوانهمرد، زن را تنها ب یخیتار ادتینداشته است. س
یآزاد یهامّا با شروع زمزمها(، 28: 1363 ،ی)براهن« افتاده، خواسته است تیشده و از انسان

سو یخواه شور و از  شنا گرید یدر ک شنفکران با اند ییآ سان یبرابر یهاشهیرو ا ها بان
مورد توجه و  «زنان» زیانگاســـف تیوضـــع رگذاریتأث یعوامل اجتماع ریو ســـا گریکدی

مورد توجه و  شــهیهم یرانیوضــع زنان ا تیاز همان آغاز مشــروط»اعتراض قرار گرفت. 
شنفکران ا شش نیبود. در ا رانیاعتراض رو شعرا و نوکو صفّ اوّل قرار  سندگانیها  در 

ند ـــت مان ترب نی. در ا(10: 1382 پور،نی)آر «داش و حقوق  یآموزش، آزاد ت،یمقطع از ز
ست»توجه قرار گرفت.  دمور« زنان» س نینخ ضوع حقوق زنان را پ یک ش شیکه مو  دیک

 نیدر چند جا به ا« چرند و پرند»بود. او در مقاالت  لیامه صوراسرافروزن سندۀیدهخدا نو
شاعران و نو گرید یا. پس از دهخدا عده(11)همان،  «مطلب پرداخت در آثار  سندگانیاز 

نان پرداخ به ز ئل مربوط  به مســـا ندخود  فت:  توانیم قتی. در حقت به»گ عنوان زن 
: 1377 ،ینیرعابدی)م «ابدییراه م اتیزمان با انقالب مشـروطه به ادبهم ،یاجتماع یموجود

ــودنمایانده میمقطع چهرۀ زنان متفاوت  نی. در ا(55 ــفت ب گریاز او د ،ش و  ییوفایبا ص
ــودینم ادی یگرلهیح ــندگانی. نوش ــکال انیبه ب س ــائل و مش زنان از جمله ازدواج  تمس

جانبه آنان پرداختند. توجه همه یهایروزرهیزنان و ت هیو نامتناسب، خشونت عل یاجبار
صا«زنان»به  سائل و م ست شانیا یزندگ بی، م رفتۀ و تالش در جهت احقاق حقوق از د
 - یگوناگون فرهنگ یهاآنان را در عرصــه یرشــد و آگاه یهانهیاندک اندک زم« زنان»
 یزنان گرید ید و از ســومطرح شــدن یزنان در آثار ادب ییســو از. فراهم آورد یجتماعا

صۀ فرهنگ و هنر ظهور پ ختهیفره صاحب قلم در عر از  یتعداد طورنیکردند. هم دایو 
ــتند به موقع ــت  یممتاز اجتماع یهاتیزنان توانس ــت در ا ی. گفتنابندیدس  انیم نیاس

ـــع لیهم بودند که به دل یزنان ـــاعد بودن وض خانواده، دور بودن از  یاقتصـــاد تینامس
ـــنّت داتباورها و اعتقا یخانواده نســـبت به برخ یبندیو پا یاجتماع یدادهایرو  یس
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بر  یریتأث چیگفت مشـــروطه ه توانیماندند و م یباق هاتیمحروم یایهمچنان در دن
 نگذاشت. شانیا یزندگ
 

 نویسی کرمانشاهمکتب داستان
ـــابقه طوالن یمیاقل اتیبحث درباره ادب ـــال  یندارد. محمّدعل یس ـــپانلو در س  1349س

 نهادشیرا پ «یمیاقل اتیادب»اصطالح  «دوران داستان»با عنوان  یابار در مقاله نینخست
حث به ب «رانیا یسینوصد سال داستان»در کتاب  ینیعابد ری. پس از او حسن مکندیم
ـــادق پردازدیم یمیاقل اتیادب فیو تعر شیدایمورد پ رد ـــهپر،  ی)ص  اتی. ادب(36: 1389ش
سبک یسندگانینو یمیاقل س کیگوناگون را در  یهادگاهیمتفاوت و د یهابا   یبندمیتق

ـــترک»و در آن بر وجود  دهدیقرار م ییایجغراف ـــر مش چون فرهنگ، معتقدات  یعناص
ــوم بوم یمردم ــورزدیم دیتأک (37 ،)همان «یو آداب و رس با  ی(، در کتاب1387) یری. ش

ــتان یهامکتب»عنوان  ــینوداس ــفهان،  جان،یهفت مکتب را )مکتب آذربا ،«رانیا یس اص
شخص م شمال، غرب و مرکز( م سان، جنوب،  شاه  ای. مکتب غرب کندیخرا مکتب کرمان

ــمار به تازخاص و مم یپرداخت، مکتب میآن خواه یهایژگیو انیمقال به ب نیکه در ا ش
مام و د،یآیم که ت تان ییهایژگیچرا  ـــ که داس ثار خود  نیا ســـانینورا  قه در آ منط

ــندگانیاند، در آثار نوپرورانده ــا س ــ افتی توانینم جاکی گریمکاتب د ریس  ،یری)ر.ک: ش
کرمانشــاه  ســانینوداســتان یســبک یهااز شــاخصــه یکی. (رانیا یســینوداســتان یهامکتب

ست،نییبا طبقات پا یدردو هم ییصداهم ،یینماانیو عر ییگوصراحت» صاو د  ریارائه ت
 ،یو اجتماع یبار خانوادگخشــونت یهایو تراژد یطبقات یها و تضــادهافراوان از تقابل

سان در چنبره جبر و جهل و خرافه سارت ان ستا امکانات  نیترییاز ابتدا تیو محروم یپر
 یرا در آثار خود نوع یزندگ یهاتیها انعکاس واقعاست. آن (302: 1386 ،یری)ش «یستیز

سان قتیاگر آثار ما فاقد حق»معتقدند: و  دانندیتعهد م شد، ب یزندگ تیو واقع یان دون با
ی و اسیس یهازهیانگ، البته (49: 1381 ان،یشی)درو «میاداده بیخوانندگان خود را فر دیترد

 نیا سندگانیآوردن نو یعلل رو نیتراز مهم یکی گریز از فضای سخت و سنگین خفقان
. کردندیم ادیجامعه را فر یدردها ق،ینوشتن است. در واقع آنان با نوشتن حقا همنطقه ب

و  هیروس یسینوخود را در مکتب داستان یادب یهاآلدهیا»مکتب کرمانشاه  سندگانینو
شولوخف، گورک یسندگانیدر آثار نو ستا یچون چخوف،   «کنندیجستجو م یفسکیو دا

 دهدیم لیرا تشک یاقوتیاز آثار  یقسمت فراوان که یسیحال نو. شرح(306: 1386 ،یری)ش
دارد. هر چند بر  یمکتب کرمانشــاه به آثار گورک ســندگانینو یروینشــان از عالقه و پ

ستان ست امّا آن یراداتیا کیغرب از نظر تکن ۀخط سانینودا ه نکت نیها همواره بدوارد ا
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شاره دارند که هدفشان از نوشتن مبارزه ب ست.  یافشاگر ظلم و جور و اا ستان »بوده ا دا
رنج خصـــوص را که در دل دارم و آنچه که در بطن جامعه بوده، به یامیتا پ ســـمینویم

مکتب  سندگانی. نو(203: 1381 انیشی)درو« ارائه دهم گرانیبه د ریرا با تصاو دهیمردم ستمد
ـــاه بر ا آن خوانده  اتیادب قیجامعه از طر خیکرد تا تار یکار دیبا»باورند که:  نیکرمانش

آنان محسوب  ۀجامع خیتار تواندیم سندگانینو نیآثار ا نی، بنابرا(132: 1393)فرزاد، « شود
 .کندیم نییاو را مشخص و تب گاهیآثار، نقش زن و جا نیما از ا یشود و بازخوان

 
 ادبیات اقلیمی

ــت ــال نیدر نخس ــالح ادب یهاس ــتان ینینو یهاجنبه یدهه چهل، مص ــینواز داس را  یس
. ییو روســتا یمیاقل اتیو ادب یچون رمان اجتماع یدیجد «یهانوع» کند؛یم یزیرهیپا

ستانسال نیدر ا شتن دا ستا یمیاقل یهاها نو ست که  یاپراکنده یهاکوشش ،ییو رو ا
ــتا اتیادب یجدّ ع. شــروشــودیطور منظم دنبال نمبه  یاجتماع یهابا تک نگاره ییروس
شــد. به  یامنطقه اتیموجب رشــد ادب هاینگارتک نیبود. انتشــار ا یاحمد و ســاعدآل

س نیدنبال ا شنفکران یاریمطالعات ب ستا که به یاز رو ش و دان یسپاه ایعنوان معلم رو
ــاهدات و خاطرا ــتن مش ــده بودند، به نوش ــتاها ش ــت روانه روس  یخود از زندگ تبهداش

 نوشتند،یاز آنان م تیّکه به تبع یسندگانیاحمد و نوو آل یراغب شدند. ساعد ییروستا
ستان ف در نقاط مختل یزندگ قیحقا یشناختبه ثبت جامعه شانانهیگرامنطقه یهادر دا

ــتند. به هم ــور اعتقاد داش ــ لیدل نیکش ــاختن خوانندگان از ش ــمن مطلع س  یهاوهیض
ـــعه دادند.  رییتغ یاجتماع یهاتیآنان را نســـبت به واقع دید ،یمتفاوت زندگ و توس

سوم، ییبازنما قیاز طر دند،یگرو یمحلّ اتیکه به ادب یجوان سندگانینو  مردم، آداب و ر
دور  دند؛یمشـــاهده خود را وســـعت بخشـــ دانیم هن،یمختلف م یهاو منظره یمعمار
ع قرار گرفت و باعث تنو دشانیها در افق دفرهنگ نیترمناطق و کشف ناشده نیترافتاده
 .(508-507: 1377 ،ینیرعابدی)مشد  شانیهاداستان نیمضام

 
 نامه منصور یاقوتیزندگی

صور  شاه یمنتقد ادب سنده،ینو یاقوتیمن شاعر کرمان سال  یو  از  یکیدر  1327در 
به جهان گشــود. پدر او مباشــر خان بود و آرزو  دهید ییایمنطقۀ ســنقر و کل یروســتاها

وچ به شهر ک دیام نیبه دست آورد. او با ا یمناسب یاجتماع تیداشت پسرش بتواند موقع
ـــرما یهایگذرانخوش لیکرد، امّا به دل ـــت داد و  یخود را به زود ۀیزودگذر س از دس
ــور که در آن ا یفقر و ندار ریخانواده درگ ــد. منص ــاله امیّش نبود  شیب یاطفل هفت س
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ــ ــتفروش ــد دس ــاله بود که برا یمجبور ش ــت به  نیاوّل یکند. چهارده س قلم برد. بار دس
ست شد دارا یاو که در نوجوان یهاکتاب نینخ شته  ضمون پل ینو سال  یسیم بودند. در 
ستانش به نام  نیاوّل 1352 شتۀ تحر« زخم»دا شر چیدرآورد، امّا ه ریرا به ر به طبع  ینا

به  یبعدها به اســتخدام آموزش و پرورش وقت درآمد ول یاقوتیآن اقدام نکرد. منصــور 
س لیدل شت دستگ یستیکمون شاتیو گرا یسایمبارزات   و از آموزش و پرورش ریکه دا

از انقالب و هم پس از  شیاست که هم پ یسندگانیجز آن دسته از نو یاقوتیاخراج شد. 
 بوده است. یاسیانقالب مورد غضب حاکمان س

 
  یاقوتیاز آثار منصور  یبرخ

 عبارت است از یاقوتیاز آثار منصور  یبرخ: 
  ،(داستان 7)مجموعه  1352زخم 
 داستان بلند 1354من،  یکودک() 
 داستان بلند( 1355کوه،  انیبر فراز ماد یچراغ( 
  ،داستان بلند( 1356پاچوش( 
  ،رُمان( 1358دهقانان( 
 (ی)با نام مستعار گلباخ 1359 ان،یشیبه آثار درو ینگاه 
 (یکرمانشاه یالر «یبهار یهابرفابه»)نقد رمان  1369 ش،یبه پ یگام 
  ،مجموعه داستان( 1379درگذر باد( 
 آموزان(دانش یانشاها یکاظم آباد )گردآور یهاقصه 

 

  یاقوتیسبک منصور 
صور  شاخص دهۀ چهل و پنجاه  یهاو از چهره سمیمکتب رآل سندگانیاز نو یاقوتیمن

سرزم افتگانیاز پرورش  ی. ودیآیشمار مبه ست که به  شاه ا شق  نیمکتب کرمان خود ع
ــ لیدل نیو به هم ورزدیم ــت یاقوتیدارد.  یمیو اقل یبوم اتیبه ادب یتوجه خاص ه توانس

ــت با آثار خود جا ــتا اتیادب در یمهم گاهیاس جنوب  یمیاقل اتیادب طورنیو هم ییروس
ستان یبه دست آورد. و رانیکردستان ا شتۀ تحر ییهاعالوه بر دا درآورده، در  ریکه به ر

شعر، جمع اتیادب ،ینقد ادب نۀیزم سانه یآورکودکان،  و  نهایعام اتیدر ادب قیها و تحقاف
 .سزا و درخور توجه انجام داده استبه ییهاهم تالش یشاهنامه کُرد

ستان هیمادرون ست ا یکارگران و کشاورزان یروزرهیفقر و ت ریتصو یاقوتیمنصور  یهادا
ستاها یکه ط شته در رو سلطۀ خان یچند دهۀ گذ شاه تحت  . کردندیم یها زندگکرمان
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مردم شهر و روستا  یبا اوضاع اجتماع یاقوتی یهااز خالل نوشته تواندیخوانندۀ آثار او م
ــر پهلو ــنا یدر عص ــود. و آش ــت تیمحروم انیعالوه بر ب یش ــتا یو تنگدس و  انییروس

ــکالت ــ»که  یمش ــالحات ارض ــاه یاص رش به مبارزه و وجود آورد، در آثاآنان به یبرا« ش
 یو بلندگو ایخود را زبان گو یاقوتی»ظلم و ســـتم توجه دارد.  یهاشـــهیخشـــکاندن ر

با شــر، شــرکت کند تا  ریخ رزهبر اســاس توان خود و مبا دیکه با داندیمردم م یآرزوها
در  ی. و(315: 1387 ،یری)شـــ« باشـــد هیپایب دیانســـان از خرافات و عقا ییمنجر به رها

 طیمح» قیدق فیو به توصــ دهدیقرا رم یجزئیات را به دقت مورد بررســ شیهانوشــته
ستفاده از زبان محاوره پردازدیم «عتیطب»و  «یزندگ  یسبک یهایژگیاز و گرید یکی. ا

 دگانیو در مقابل د کندیم میترس یمردم عاد یاز زندگ یواقع یرهایتصو یاقوتی. وستا
گردون(  هینشــر ازیو صــاحب امت ســندهی)نو ی. عباس معروفدهدیخواننده آثارش قرار م

ـــتفاده از جمالت کوتاه، ادب لیرا به دل یو  چخوف د،یقائم به ذات و به دور از تقل اتیاس
س ی. گفتنداندیم رانیا سا یاقوتی تا شاه تما سندگانینو ریمانند  به آثار  لیمکتب کرمان
 .و چخوف دارد یگورک ،یفسکیهمچون شولوخف، داستا یروس سندگانینو

صور صمد در کتاب «یصمد بهرنگ» روانیاز پ یاقوتی من ست. او همچون   یکه برا ییهاا
هم به  یگاه نگاهگه ی. وپردازدیم ییمشکالت کودکان روستا انیبه ب سدینویکودکان م

 یزندگ یهاو دغدغه« زن»که بخواهد به مسئلۀ از آن شتریب یزنان دارد. البته و تیوضع
 وستهیکه پ یانییدر روستا و روستا یزندگ یها، سختو ستم خان مبپردازد، به ظل شانیا

 توجه را معطوف داشته است. نیشتریدر نبرد هستند، ب یعیبا عوامل طب
 
  یاقوتیمنصور  یهازنان در داستان یهایژگیو

کرد: دسته نخست  میبه دو دسته تقس توانیرا از جهت توجه و حضور زنان م یاقوتیآثار 
ــتان ــتا اتفاق م طیکه در مح ییهاداس ــکالت  افتدیروس و اهم حوادث آن مربوط به مش

 سندهیو ... است. نو گریکدیروابط مردم روستا با  ،یعیطب یایها، بالستم خان ان،ییروستا
ـــد به نقش ـــتان هر جا که الزم باش  نیو البته در ا پردازدیزنان م ینیآفردر خالل داس

ضع قیدق ییهاهر چندکوتاه نکته یهانقش شاغل ا شتیمع تیاز و  روابط شان،یزنان، م
سر و تما ستۀ دوم از دهدیخوانندگان قرار م اریها در اختواعتقادات آن التیزن با هم . د

. افتدیآن در شــهر اتفاق م یماجراهاکه  شــودیم یشــامل آثار یاقوتی یهاداســتان
 افتدیاتفاق م شتریقسمت ب نیزنان در ا هیو خشونت عل یکارمربوط به کتک یهاصحنه

ست که مح یو ایگو، شودیم دهیو د ستا طیمعتقد ا صفا ییرو  یشتریب یزندگان یاز 
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ــت و فقر ــازگار برخوردار اس ــ یو اختالفات خانوادگ یو ناس ــهرها بس ــتریب اریدر ش از  ش
  از کنارش گذشت. یتوان به راحت یکه نم یزیروستاهاست. چ

 :عبارتند از یاقوتیمربوط به زنان در آثار منصور  یهایژگیمسائل و و نیترمهم
 یاجتماع یهامرد از تنش ۀیتخل یبرا یالهیزن وس 
 و با صالبت یقو ییهاانسان 
 ییو روستا ریزنان عشا یباکیب 
 یزندگان یبرا یازهیزنان، انگ 
 فرزندان لیمند به تحصعالقه 
 یسرشار از مهر مادر 
  زنان سالخورده در روستامنزلت 
 زن و مشاغل او در شهر و روستا 
 زنان، اعتقادات و خرافات 
 و حسادت یرقابت عشق 
 و حسادت یچشمچشم و هم 
 زن یپناهیو ب ییتنها 
 میتسل شهیهم یموجود 
 انتیزن و خ 
 و نشان ضعف یزن بودن به مثابه فحش و ناتوان 
 زنان ادیاعت 
 زن و ازدواج 
 طالق 

 

 یاجتماع یهامرد از تنش ةیتخل یبرا یالهی. زن وس1
 یاقوتیمندرج در آثار منصور  یرهایاز  تصو یکیو اعمال خشونت  یکارکتک یهاصحنه

ست. در برخ ستان یا شان  یمهریزنان مورد خشونت و ب سندهینو نیا یهااز دا همسران
ـــ. آنرندیگیقرار م ـــرخوردگمرد از تنش ییرها یبرا یالهیها در واقع وس  یهایها و س

سوب م ش شیپ وزچند ر: »شوندیجامعه مح سرک سم آمده بود  که  دمیشن ،یکه ننه قا
شــب  هی. خوامیهزار دفه  از خدا مرگ م یروز ده،ی: جانم به لب رســگفتیننه به او م

ـــکمم  یاها فحش نده. به خاطر بچّهکه به خانه برگرده و به من و بچّه سین که تو ش
سمیمجبورم دندان رو جگر بذارم و جوابش را ندم. م شکمم  یحرف تر بزنم و با لگد بزنه 
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داره، ن رینشان بده. اونم تقص یصبر و بردبار شتری: بگفتیو بچّه سقط بشه. ننه قاسم م
شب با دس  افته،ینم رشیگ یزیو چ زنهیپرسه م ابانیصب تا غروب با چار تا کت تو خ

شه،یم یهاش خجالتاز بچّه گرده،یمبر یخال  اشنهیو بغض و ک رهیبگ یامجبوره بهانه ک
 ســندهیکه نو یگرید ریدر تصــو ایو  (100-99: 1354 ،یاقوتی)« بکنه یرا رو ســر شــما خال

سر مسائل مال یریدرگ کندیارائه م ست که در نها یو جدل بر   گرانیاگر وساطت د تیا
که از رابطه پدر و مادر  یابا سابقه: »گرفتینبود، زن مورد ضرب و شتم همسرش قرار م

ان . همچنزندیسر ما بر هاهیو همسا ردیپا بگ یبزرگ یکه دعوا ستحاال دانستمیداشتم م
چار تومن درآمد  یبا روز ارم؟یگفت: از جهنم پول ب تیپدر با عصـــبان زدمیکه حدس م

کرد ... خوب بود که عمه نرگس و شـــوهرش دخالت  یها زندگمثه شـــازده شـــهیکه نم
. در (53-52)همان،  «شـــدیم رتپ اطیتو ح یهابرف یرو دیمادرم با کلیکردند وگرنه ه

ستان شده ح یکه بر زن یخواننده از خشونت گرید یدا اندام عمه گل: »ماندیم رانیاعمال 
بود و  دهیبا چاقو بر نییاو را از وسط به پا ینیش ببود. شوهر سابق ییروو آبله هیزن با بن

ـــوراخ نفرت ینیب یدور انداخته بود. اکنون به جا ـــورت یرو زیانگدو تا س  گونشآبله ص
شتم زنان:  گرید یاو نمونه( 10: 2536 ،یاقوتی) «شدیم دهید ضرب و  مثل  یروز چیه»از 

شده بود.  یکتک نخورده بود. هر جا متاجیآن روز ن سطح آن کبود  سته و  بدنش خون گره ب
ساعت سر آوانگار  سرش گ زانشیها با  شمانش تار  کرد،یدرد م خورد،یم جیکرده بودند.  چ

. مثل سوختیم شیهاقهیشق د،یکشیرا به دوش م یسوزان نیکه وزنه سنگ ییشد؛ گویم
 (.16، 2536 ،یاقوتی« )شده بود دهیبوکس از هر طرف کوب سهیک
 
 و با صالبت یقو ییهاانسان .2

که در  ی. همان زنانشــودیاز زنان آشــنا م یمتفاوت یهاخواننده با چهره یاقوتیدر آثار 
سر کوتاه م شهیبه خاطر حفظ خانواده و فرزندان هم« مادر»نقش  و  ندیآیدر مقابل هم

 یاشــد برااگر الزم ب خرند،یرا به جان م رهایتحق نیو بدتر زنندیمهر ســکوت بر لب م
ــان م و یقو ،یحفظ منافع جمع ــالبت در برابر مردانش ــتندیایپرص :  کنندیم دیو تهد س

سته و کوفته رو» سفر یغروب که خ ش میتخت   ،یآباد یهاکه زن دمیشن دم،یدراز ک
شنام داده بودند.  نیرا نفر شانیبودند، مردها دهیصبح آن روز، ما را که د کرده بودند، د

 ،یاقوتی)« به خانه راه نخواهند داد راها کرده بودند که اگر به کمک ما نشــتابند آن دیتهد
ستان(127: 2536 را  ییروستا ریصالبت و شجاعت مادر پ سندهینو نیاز هم گرید ی. در دا

سرش به دل مینیبیم شتن روح لیکه از پ صبانسازش ۀیدا شماتت یکارانه ع  شده، او را 
شو ... بدیغر یسر پنجعل یننه رو»کرده:  سو ... ا رتِیغی: خفه  شکم  یکی نیتر انگار از 
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یدر مقابل ظلم ارباب دعوت م ستادنیو فرزندانش را به ا (14: 1388 ،یاقوتی) «فتادهیمن ن
 .کند
 
 ریزنان عشا یباکی. ب2-1

اند. فراگرفته عتیدر دل طب یرا هم از زندگ ماتیدر برابر نامال یمبارزه و سرسخت ریعشا
 رمردیمادر پ: »کنندیو سر خم نم ستندیایبه مقابله م دیو شدا هایآنان در مقابل نامراد
ـــنام داد. نفر من که آنجا نبودم  ده؟ی: چه فاگفتیو م خوردیکرد ... حرص م نیرا دش

تو هم مثل  دهی. چه فادمیکوبیو دانه دانه به فرقش م کردمیجمع م راکوچه  یهاسنگ
ضهیپدرت لش و ب ست عر شا یه سنگ  یگرفتی. مستین تیهاتو رگ ریو خون ع و با 

«  دهقانان»از کتاب  یدر قسمت طورنی. هم(82: 2536 ،یاقوتی) «یکردیاش را داغان مکله
ست یزن باکانۀیشاهد برخورد ب سخت و محکم در برابر عُمال ارباب م میه :  ستدیایکه 

ــان خند شیگفت: ژاندارما به ر نیجبماه» ــع یباال ی. آمددنیپدرش ــر دو تا ض را  فهیس
ــتیکه چه؟ کور که ن یگرفت ــتنین نجایکه ا ینیبی. میس . برو تا اون چوب را تو فرقت س

ستم شک ستا یباکیاز جنگ و جدال و ب یا. باز نمونه(100: 1388 ،یاقوتی)« ن را  ییزنان رو
 سنگها مباشر را گرفته و با چنگول و دندان با پارهزن: »مینیبیدر مقابل مباشر ارباب م
شر  یبازو یرا تو شیهادندان یکی. دیکشیرا م شیموها یکیبه جانش افتاده بودند.  مبا

 .(124)همان،  «فرو کرده بود
 
 یزندگان یبرا یازهی. زنان، انگ3

زنان  یاقوتی یهااز داستان یزنان، در قسمت هیاعمال خشونت عل یهاصحنه رغمیعل
ـــران خود قرار م ـــاع  ۀیبه روح نهایو همۀ ا رندیگیمورد مهر و محبت همس مرد و اوض

صاد ستگ شیاقت صم»... دارد:  یب شد، به زنش  گرفتیم میت شامگاه کارش که تمام  که 
ـــت کند و تو شیبرا دیبگو ـــفندها و بزها تنش را  له،یطو یآب گرم درس در کنار گوس
 دیوزها بار نیاز ا یکی: دینرگس بخوابد، ببوسد و در گوشش بگو. شب هنگام کنار دیبشو
شهر بزنم. از حاج یسر شنگ  کیدکاندار  فیشر یبه  جفت کفش و چند متر پارچه ق
 سندهی(. نو10تا، یب ،یاقوتی) «زکمیسرم بخورد، عز یرو تیقرض کنم ... درد و بال تیبرا

س»ر مختلف از جمله و انجام امو یزندگ یبرا یازهیوجود زنان را ا نگ یم «دنیبه خود ر
سته ب: »داند شتان الغرش د شنه لیانگ شرد. ت شده بود. آب دهانش را که تلخ و را ف اش 

ست سب شیبه ر یبدمزه بود تف کرد. د ش سیکه خ لشیو  فت: و با خود گ دیعرق بود، ک
سازد. ا یخدا برا سلمان نیمحمود ن شد  «  ندارد یکار چیدل و دماغ ه زنیآدم ب ؟یهم 
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که  ییهایشــوخ م؛یمرد خانواده با زنش هســت یهایهم شــاهد شــوخ ی. گاه(17)همان، 
ـــا یبرا ـــدیبه نظر نم ندیزن چندان خوش ـــادت زنانۀ او را برم رس : »... زندیانگیو حس
شت  یگاهگاه صله دا سر  -افتادیندرت اتفاق مبه یزیچ نیکه چن -هم اگر حو سر به 

شتیزنش م شمم تو نکهیبه خاطر ا ددانی: خدا مگذا شمت ن یچ  رونیاز خانه ب فتدیچ
ست که دست زن نیاز ا یکی...  رومیم ! د؟یآیصحبت که بدت نم. از همرمیرا بگ یروزها

شوخ ی... نرگس مثل زن شردیشوهرش را باور کند، دندان به هم م یهایکه   ادیو فر ف
شیم صدا دیک شا از جوش و خروش زنش با  ستدیخندیبلند م ی... خالو پا  شیبرا ی. د

 (.26-25 تا،یب ،یاقوتی) «زدیم رونیو از خانه ب دادیتکان م
 

 فرزندان لیمند به تحص. عالقه4
ثار منصـــور  یهایژگیاز و یکی ندن و آن یمندعالقه یاقوتیزنان در آ به درس خوا ها 

را در  شانیهایروزرهیو ت هایزنان عامل تمام بدبخت نیا ییفرزندانشان است. گو لیتحص
تا فرزندانشان به  کنندیبه شدت و با اصرار تالش م لیدل نیو به هم نندیبیم یسوادیب

ــه بروند و از ن ــواد بهره عمتمدرس ــوند: س ــبان»مند ش گفت: از جهنم پول  تیپدر با عص
ـــر عمو ح خوامی... مارم؟یب ـــه. بره کار بکنه. پس  وجب قد داره و رفته مین درینره مدرس

صد تومن حقوق از دولت م یماه یگروهبان ش ادی... ننه بلندتر از پدر فر رهیگیپان ا : تدیک
. (53-52: 1354 ،یاقوتی) «رهیرا بگ پلمشیکردم باس د ییکالس هشــت رســاندمش. گدا

شبخت نیا یبرا شدن بچه یمادران تنها راه خو سواد  ست. به  شانیهادرس خواندن و با ا
اوّل مهر ماه مادرش دســـت او را : »زنندیخود را به آب و آتش م وســـتهیپ لیدل نیهم

ــت و پا یرو هیبرده بود با گر ریمد یآقا شیگرفته، پ را  شیهاشافتاده و کف ریمد یدس
 .(11: 2536 ،یاقوتی)« بود دهیبوس
 
 ی. سرشار از مهر مادر5

ستان یواقع یایچه در دن  د،یآیم انیبه م« مادر»ها هر جا صحبت از و چه در دل دا
شتگ یمهر و محبت و فداکار سبت به فرزندانش مثال زدن یو از خودگذ ست. چه  یاو ن ا

یهمسر خود واقع م ریو تحق یمهریمشترک مورد ب یکه در طول زندگان یمادران اریبس
ستگ لیامّا به دل شوند، ضر به ترک خانواده ن ای کودکبه  یدلب شان حا و  تندسیکودکان

ستهیپ سکوت بر لب م و سخت زنندیدر مقابل همسر خود مهر  یرا به جان م هایو همۀ 
ند باق خر ـــان  ندانش ند همچنان در کنار فرز ند و از آن یتا بتوان مان ند: ب بت کن ها مراق

ـــدا متاجین» ـــب ییبا ص وگرنه چه  کنمینم هابود، گفت: دل از بچّه هیکه به خرخر ش
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ش ست که او برا یدلخو سال ا سه  شوهر ن یدارم؟  ها نبود، . اگر به خاطر بچّهستیمن 
ضرم به جا شته بودم. حا شم و تو یکنار آباد یهاسگ یهزار بار خودم را ک کوچه  یبا

 . (7: 2536 ،یاقوتی)« باشم میهاکنار بچه یها بخوابم ولپس کوچه
 

 . منزلت زنان سالخورده در روستا6
ت اس یادهیپسند یهااز سنت لیو قبا شیاحترام به سالخوردگان و بزرگان قوم و خو

ینم« مرد»و « زن» یاحترام به بزرگ نیوجود داشــته و دارد و ا انییروســتا نیکه در ب
بزرگ کوچک و  ،یاجتماع تیآخرش، مادر کدخدا که به علّت کبر سن و موقع: »شناسد

شتند، طاقت ن شت و با قامت اشیسیر. دوک نخاوردیاحترامش را دا شاخ  یرا بردا که مثل 
  .(6: 2536 ،یاقوتی)« محل حادثه رفت یتند به سو یهاقوس زده بود، با گام شیم

 
 . زن و مشاغل او در شهر و روستا7

ستان یاقوتی شاغل یبرخ یبه معرف شیهادر دا ستا م یاز م شهر و رو یکه زنان در 
ـــتند  قیاز طر شیزندگ»: پردازدیامرار معاش کنند، م قیانجام دهند و از آن طر توانس

 اطیهم گوشۀ ح س. چند تا مرغ و خروگذشتیها مصورت زن یو بندانداز وهیگ دنیچ
ــتا یهارزنی. پ(11: 2536 ،یاقوتی) «کردیم ینگهدار توان انجام دادن  گریهم که د ییروس
صاد خانواده کمک م یسیرسخت را ندارند، با نخ یکارها که  ییهارزنیپ: »کنندیبه اقت

ها دور هم بام یرو بهشـت،یو مطبوع ظهر ارد میآفتاب مال ریتوان راه رفتن نداشـتند، ز
شده بودند و نخ م شاغل را یکی. (58: 2535 ،یاقوتی) «دندیسیریجمع  زنان و  نیب جیاز م

ــتا ــت:  یباقیقال ییدختران روس به خانۀ  پختیکه نان روزانه را مآهو هم بعد از آن»اس
در  یشهر سوادی. زنان ب(38)همان،  «بافتیم یها قالآن یو تا غروب برا رفتیکدخدا م

شاغل رونیب سخ را از  اورند؟یب یرو توانندیم یاز خانه به چه م ستان یکی دلپا  یهااز دا
شمیم سهیصبح تا غروب تن و بدن زن و بچۀ مردم را ک: »میآوریم رونیب یاقوتی . از ک
ست که رمات نیا شو خانه رمیبگ سمیروزها شوم نین شغل د(13: 2536 ،یاقوتی« )ب  یگری. 

 یکوچۀ فرع کیعبدل از بازار به »اســت:  یفروشــندگ شــودیکه خواننده با آن آشــنا م
بغل کوچه تو هوا پخش  «یچرخ»شلغم که از بساط  ی. بوچارهی. دماغ سوخته و بدیچیپ

شنده زن بلندقد س یشده بود آزارش داد. فرو سخت بر چهره  یو زندگ اریبود که رنج ب
 .(7)همان،  «نهاده بود یاز فقر و فالکت بر جا یپاک نشدن یآثار اشیواندام و لباس محل
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 . زنان، اعتقادات و خرافات8
 یهااز داستان یاست که در برخ یاعتقاد به دعا و جادو و چشم زخم از جمله مسائل

ندارند و از لحاظ  یامکانات گونهچیبه ه یکه دســترســ ی. مردمخوردیبه چشــم م یاقوتی
ـــر م یو فرهنگ یماد  یبه جز رو یاخود چاره یدرمان دردها ی. برابرندیدر فقر به س

طلعت سه روز بود که اسهال گرفته بود »آوردن به خرافات و دعا و جادو نخواهند داشت: 
شهر ببرد. ب توانستیو نم سهال رخسار طلعت  یاساده یماریاو را به  را زرد کرده مثل ا

 یدر داستان ای. (69: 2535 ،یاقوتی)« بود اثریب نوشت،یهم هر چه دعا م یموس یبود. صوف
 سوزد،یم انیدر آتش تب و هذ یروح انبحر لیکه به دل یدرمان پسر نوجوان یبرا گرید

سر پسر  یمحمد را رو دیغروب، مادر آقا س کینزد: »شودیفراخوانده م یدرمانگر نیچن
فند و گوس دیگشا بدهمشکل دیعبدل گذاشت و گفت: با یشانیپ یدست رو دیآورد. س

 یاند. از رورسانده بی. پسرتان چشم بد خورده و تنگ غروب، اجنه به او آسدیکن یقربان
 زانیاش آورا به شانه یکی سمینویسه تا دعا م شیقبرستان هم گذشته و فاتحه نداده. برا

قرآن  یرا هم ال شی. ســـومدیزیریو آبش را به حلقش م دیاندازیرا تو آب م یکی. دیکن
ـــر(58-57: 2536 ،یاقوتی) «دیگذاریم به مقدس بودن عناص مانند  عتیاز طب ی. اعتقاد 

باورها هنوز  نیاقوام مختلف مرسوم بوده است. ا نیب ربازیو ... از د درختسنگ و چوب و 
ستا ژهیواز مردم به یبرخ نیهم در ب شاهده م انییرو زنش به او گفته بود که : »شودیم
سن، مردم ز یدرختا  «چوب ببر گهید یاز جا کنن،یم ازیاون درختا نذر و ن ریاونجا مقد

ستاندر  ای.  و (67: 2535 ،یاقوتی) ست« سال کورپه» دا  نکهیا یبرا یکه زن میشاهد آن ه
ه ب ردیســر و ســامان بگ شــانیبرود و دوباره زندگ رونیآنان ب یفاســق همســرش از زندگ

صل نم یاجهیو البته نت رودیسراغ جادو و جنبل م شوهرش به  یاز روز: »شودیحا که 
ـــته بود، ا یگلباخ یهوادار و کوچه ول  اطیپهن ح و یگل و ال یاو بود که تو نیبرخاس

ـــت یکرده و پناه به جادو و جنبل برده بود، ثمر نی. هر چقدر هم نفرخوردیم « نداش
سم کردن در  طورنی. هم(18: 2536 ،یاقوتی) شم م یاقوتیاز آثار  یکیاعتقاد به طل یبه چ

شان م یرا به جا تهیباقر و نوراهلل، آن عفر: »خورد سندیمادر ست که به  کی. شنا سال ا
 .(8)همان،  «هستند. آن جادوگر طلسمشان کرده اعتنایب من

 
 و حسادت  ی. رقابت عشق9

ـــوعات یکی ـــق یاقوتیکه  یاز موض دو زن و حوادث  نیب یبه آن پرداخته رقابت عش
به آن اســـت. نو ندهیمربوط  ـــ از  یاســـت و هنوز برخ یماجرا واقع نیا دیگویم س

ستان زنده هستند )مصاحبه حضور نیا یهاتیشخص از  ی( قسمتیاقوتیبا منصور  یدا
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:  باشدیم هستند( زین گریکدی یقعش بیدو زن )که رق یکیزیف یریدرگ انیداستان ب نیا
ست گرفته بود و ح یگلباخ» شت  شی. در واقع چند لحظه پدیروبیرا م اطیجارو به د پ

ت غفلتاً جارو را از دســ متاجیبود. ن دهییرا پا متاجین انهیکرده و از آنجا مخف نیپنجره کم
ا چنگ ر شیسوی. بعد گدیصورتش کوب یو آن را تو دیمانده بود، قاپ ریکه متح یگلباخ

تا  برخاست و دو یگلباخ ادیراستش بند شد. فر یمثل انبر به بازو شیهاانداخت و دندان
 یگریو با دســت د کشــدیم غیاز بند جگر ج ی. گلباخدندیهم غلت یرو اط،یزن، کف ح

 کیتا استخوان نشسته بود و با  متاجین یها. دنداندیکشیرا م متاجین سیکه آزاد بود گ
ست موها ست د دادیم چیرا پ یباخگل ید صورت رق گریو با د شیم بشیناخن به  . دیک

سو یآباد یهازن ،یضجۀ دردآلود گلباخ شاند. آن یرا به  و  دندیهم غلت یها روخانه ک
دو  نیاز داستان برخورد ا یگری. در قسمت د(19: 2536 ،یاقوتی) «گرد و خاک به پا کردند

:  میشــاهد هســت یگریبه مقهور شــدن د ســبتاز آنان را ن یکیو واکنش  یعشــق بیرق
یخانه م یشــانه گذاشــته بود و به ســو یآب رو یاکوزه ،یبهرام یزن عموم ،یگلباخ»

را تکان  شیلمبرها ی. با لودگشدیو قند در دلش آب م دیشنیرا م متاجین یها. نالهرفت
ـــتیها مو تعمداً از آن طرف دادیم و از غصـــه دق  ندیاو را بب متاجین بشیکه رق گذش

 . (6)همان،  «مرگ شود
 

 و حسادت  یچشم. چشم و هم9-1
 یوانر - یروح دهیچیاز مسائل پ یکی گریکدیو حسادت نسبت به  یچشمچشم و هم
ــت که  ــتان یبه چند نمونه آن در ط یاقوتیماس ــاره دارد:  شیهاداس جفت  هیبابام »اش
شوارۀ  شهر برام آورده. فردا م اقوتیگو شمه م بندمشیاز  سر چ شام و  ی. مرمیبه گو

س یصوف یدخترا خوام صه دق بکنن تا د یمو اده اف شانیگلگل یرهنایبا آن پ گهیاز غ
ــاالرالدولن! از بس تو خانه ماندن و کســ ی. انگار دخترازنینر ــراغشــان را نگرفته  یس س

قشنگه!  یلیخودش خ کنهیم الیخود گفت: خ شیبزند پ یحرف آنکهی... آهو ب دنیترش
سالم ن یکی سواران. وقت یهمه رو ست،یاز دنداناش  آدم را  خوادیخنده انگار میم یهم 

ـــ هی. رهیگاز بگ به س ـــ زانیآو شنهیمن جواهراتم  ـــهیاحوالش را نم یبکنه کس . پرس
 . (48-47: 2535 ،یاقوتی) !«اقوتی یهاگوشواره
 

 زن یپناهیو ب یی. تنها10
 دیایمشترک کنار ب یسخت زندگ طیهمواره با شرا« زن»که سبب شده تا  یاز عوامل
ــت. ب «یپناهیب»و  «ییتنها»را تحمل کند،  زیو همه چ ــوادیاو بوده اس ــتن  ،یس نداش
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ضاف صل یهازهیبودن جزء انگ« سربار خانواده»و  یشغل، نانخور ا کنار  یبرا« زنان» یا
ت: کوتاه داشته اس یابه آن اشاره یاقوتیبوده و  کمشتر یزندگ دیشدا رفتنیآمدن و پذ

س» ستیم یبه چه ک  شیبرادرها تر،نییچند ده پا رد؟یپناه ببرد و داد خودش را بگ توان
سوء شوهرش  ناتی. در اثر تلقدندیپرسیکه سال تا سال احوالش را نم کردندیم یزندگ

ـــ این دنیا یهم محروم مانده بود. تو شیهااز محبت بچه یو گلباخ ـــنگ  یچه کس س
 (.17: 2536 ،یاقوتی) شد؟یصبورش م

 
  انتی. زن و خ11

سائل یکی سئلۀ  یاقوتیکه  یاز م ست. هر چند جامعۀ « زن انتیخ»به آن پرداخته م ا
ــرف و آبرو را در وهلۀ اوّل از زنان انتظار  یبندیپا ،یما پاکدامن به خانواده، تقوا، حفظ ش
 یهمچون مرد انســان اســت و دارا زینکته اذعان داشــت که زن ن نیبه ا دیدارد، امّا با

قابل  انتیاســتنباط شــود که خ نیاز ســخنان نگارنده چن دی... نبا فاحســاســات و عواط
ست بلکه برعکس با هیتوج س نیبه ا دیا س دینکته ر سر ب یکه کار بد از هر ک زند چه که 
شت و قب« زن»و چه « مرد» ستان  رقابلیو غ حیز ست. در دا محور « سال کورپه»دفاع ا

ــتان حول و حوش خ یلاصــ  نیو آخر نیاوّل نیاســت و ا «یگلباخ»به نام  یزن انتیداس
ست که ردّ پا ییجا شق را پروا: »شودیم دهید «یزن انتیخ» یا . ستینام و ننگ ن یعا

شکه مقدس شین ینه پروا ه بود ک نجوری... ا انهیاز تاز میها و نه ببدخواهان و نه طعنۀ خ
سنت اعتنای. باوردیطاقت ن یگلباخ ست، ببه همۀ  رون رفت و در را یها و قراردادها برخا

ر اتاق د د،یرس اطیبه ح د،یکش نییپشت سر خودش قفل کرد. از چند تا پله فرسوده پا
ـــود و تو رفت. چند لحظه بعد، مثل دو تا پ ـــبز در هم پ چکیرا گش  ،یاقوتی) «دندیچیس

2536 :40) . 
 

 و نشانه ضعف یمثابه فحش و ناتوان. زن بودن به12
زنان » ژهیوبه« زنان»مثبت نســـبت به  یدیخود د یاقوتیآنکه منصـــور  رغمیعل

از  یاز زبان قهرمانان برخ ی( امّا گاهیدارد )بر اســـاس مصـــاحبۀ حضـــور «ییروســـتا
که در برابر ظلم سـاکت  یکه مرداز آن یحاک شـودیم دهیشـن یسـخنان شیهاداسـتان

 رمرادیا پباب»است: « زنان»لباس  دنیپوش ستۀیاز خود نشان ندهد، شا یو واکنش ندیبنش
ــت ــ دیکوب نیرا به زم اشینوک چوب دس را هم  زایچ نیگرگ رفتن ا افتیو گفت: به ض

ـــد یهمه ولخرج نیا خودیداره. ب نه خراب ش یگفت: چه م ی. پنجعلمینکرده بود. خا
به خدا  چیپ ریمکُردا م؟یبکن میتوانیواقعاً چه م م؟یبکن میتوان باال زد و گفت:  فانوس را 
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ش رهنیپ دیبا  یفرد یدر فرهنگ عوام وقت ریتعب گری. به د(58: 1388 ،یاقوتی) «میزنانه بپو
ــب« زن»را به  ــعف و ناتوان کنندیم هیتش ــت بر ض ــته یدر واقع دس ــد او گذاش اند و قص

ـــخص را نموده «ریتحق» ـــاوت  نیدر مورد خودش چن یمرد نکهیاند ولو اآن ش به قض
ثه م یاغیکه کهنه  ارنیامّا به کجا؟ ... مردم پشت سر حرف در نم م؟ینکوچ ک: »ندیبنش

ش سوراخ قا دهیموش آب ک ...  کننیم یشده؟ نه! به من مربوطه که مردم چه فکر میتو 
که در بند ناموس و آبروش  ی. مردسمیو باس  رو حرفم وا« نه»ام کامالً مربوطه ... گفته

 . (16 ان،)هم« نباشه باس لچک  دور سرش ببنده
 

  میتسل شهیهم ی. موجود13
و  اطاعت کردن یمرد و فرمانبر دستورات او باشند. آنان فقط برا عیمط شهیهم دیزنان با

جمله  نیا»ندارند:  یاظهارنظر گونهچیاند و حق هشــده دهیخانه آفر یانجام دادن کارها
ــ یاز دهان پنجعل ــم بابا را لبر یمانیدر رفت که پش ــۀ خش  کرد: تا نظر زیبار آورد و کاس

ب ـــد؟  باش باگوهر چه  زن حق  یبه لرزه افتاد: از ک شیهاو پنجه دیتکان خورد و توف ا
انه بکنه ... خ یدارببافه، بچه یقال دی!  زن بادهینشــن یکرده؟ به حق حرفا دایاظهارنظر پ

 .(14: 1388 ،یاقوتی)...«  ارهیرا رُفت و روب کنه ... آب از سرچشمه ب
 

 زنان ادی. اعت14
ستان یدر ط یاقوتی سال )« پاجوش»به نام  یدا شاه 2536که در   سد،ینوی( میشاهن

 یطحصورت سالبته به« زنان» ادیبار در ضمن آثارش به مسئلۀ اعت نینخست یبرا دیشا
ها دو تا پسر معتاد بودند. آن یرزنیو پ رمردیها پآن گرید ۀیهمسا: »کندیو گذرا اشاره م

: 2536 ،یاقوتی) «کردندیم یزندگ گریارتش بودند و در محلۀ د هبانداشتند که هر دو گرو
سر عمو رمضان شلوغ بود: مرد و »در همان کتاب آورده است:  یگرید ی. و باز در جا(11
سربچّه یزن ستخوان ر یهازهیکه ر یامعتاد، پ شت را با مهارت از ا  «کردیجدا م هازهیگو

 .(5)همان، 
 

 . زن و ازدواج15
شر یازدواج امر ست که در  ص عتیمقدس ا سالم به آن توجه خا ست. امّا  یا شده ا

 تیموقع میتحک ایحفظ قدرت و  یبرا یالهیعنوان وســبه یامر مهم و مقدس گاه نیهم
 مانندهیزن پدر آ دانمیمن م»کار رفته اســت: دســت آوردن پول و ثروت و ... بهبه ایو 
ـــالمهیک  رهیرا بگ «دیمروار»داره. اگه بابا  نیجفت زم هی کهنیداره و هم ا ی! هم بدن س
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 هیو تو  میاوّل بهار که شــد ترک وطن کن میســتیمجبور ن گهی. دمیشــیم نیصــاحب زم
 .(40-39: 2535 ،یاقوتی) «میبه اربابا خدمت کن بیشهر غر
 

 . مالک انتخاب همسر از دیدگاه زنان15-1
ـــکیب ـــر برا نشیدر گز ش ـــاس اعتقادات  یمتعدد یهازنان مالک یهمس بر اس

هستند. امّا مالک انتخاب زوج مناسب در آثار  رگذاریو... تأث یاجتماع تیموقع ،یخانوادگ
ستان نیزن ا نانیآفرنقش دگاهیو از د یاقوتی  یمادرت تا وقت امرزیخدا ب» ست؟یها چدا

...  کنهیم یبکنه که شــوهرش بداخالق هیگال یســک شیبار نشــد که پ کیکه زنده بود 
 . (41-40: 2535 ،یاقوتی) «ستیخور و قمارباز ن... عرق هیپدرت مرد زرنگ

 
 مردان دگاهی. مالک انتخاب همسر از د15-2

و ...  یبر اساس اعتقادات خانوادگ یطور که گفته آمد هر فردهماندر انتخاب همسر 
. در روســـتاها بر اســـاس آنچه که ردیگیخود در نظر م ندهیهمســـر آ یبرا ییهایژگیو
شاره نموده  سندهینو ستان بدان ا  از یکیاو  یو قدرت جسم« سالم بودن بدن زن»در دا

ـــ نیمثبت در ا یهامالک کارگر » کیو « کار یروین» کی« زن»چرا که  تانتخاب اس
ــوب م یبرا «گانیرا ــودیخانواده زوجش محس افق را  یدواریهمت که نگاهش با ام: »ش
ـــوور نرفته ب د،یکاویم خود  به یکم هی ایرو به پدرش کرده و گفته بود تا آهو به خانۀ ش

ــخت بگ ــت زییو پا میجمع بکن یو پول میریس ــریبگ ار «دیمروار» میکه برگش ته که . درس
ـــالمه و زم اسوهیب که قابل توجه  یگری. نکتۀ د(40: 2535 ،یاقوتی)« داره نیامّا بدنش س

همچون داشتن  یازاتیامّا امت ده،یرسیبه نظر نم یجالب زیزن چ« بودن وهیب» نکهیاست ا
ـــالم و توانا  نز یهاییدارا یطور کلو به نیچند قطعه زم کتیکار کردن و مال ییبدن س

ستیم شش داده و کم وهیب توان صفر م. »دیرنگ نمابودن او را پو  یبهرام مرد،یاگر بابا 
ـــاحب م نیزم ـــفر( فا یوجود گلباخ نیزمی! بنی. زمکردیو زنش را تص  یادهی)زن ص

 .(12: 2536 ،یاقوتی)« نداشت
 

 زنان یمرد در باورها گاهی. جا15-3
ها اند. آنها همواره جنس برتر شــناخته شــدهو در داســتان یواقع یایمردها در دن

توأم با  یدیهمســرانشــان هســتند  و همواره زنان با د یزندگ یو چرا چونیقهرمانان ب
س شان م نیاحترام و تح شوهران ش: »نگرندیبه  شت. زنش  را  نیریسردار، طلعت را دا
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س شت. او ک خود،  یواری. در چهاردزدیسر خم کند و برنخ یگنبود که در مقابل زند یدا
 .(69: 2535 ،یاقوتی)« بود یسردار واقع کیطلعت  یبرا ندهیو در آ نیریزنش ش یاو برا
 

 . زن و طالق16
ستان یاقوتیکه  یموارد گریاز د سئلۀ  شیهادر دا ست. آنچه « طالق»به آن پرداخته م ا
ــتان برم نیاز ا ــت  نکهیا دیآیداس ــو« طالق»درخواس ــت و زن به دل یاز س  لیمرد اس

امّا حاضـر به  کندیرا تحمل م یرانسـانیسـخت و غ طیبه فرندانش تمام شـرا یدلبسـتگ
به جنب و جوش  یاواخر که بابا لقوه گرفته بود، بهرام نیا: »ســـتین ییو جدا« طالق»

سر حد مرگ کتکش م گرفتیاز زنش م یاافتاده بود و هر روز بهانه : دیکه بگو زدیو تا 
ـــت  شیهاکه به بچه یام بده. مهرم حالل جانم آزاد. امّا زنش، به خاطر عالقهطالق داش

شرا و( 12: 2536 ،یاقوتی)« بادها بلرزد نینبود که از ا یدیب زن  یسخت زندگ طیدر مورد 
ستا م یاز زبان مادر کدخدا سگ هفت جان دار: »میشنویرو ! یمادر کدخدا گفت: مثل 

 تیدسـت لباس برا کیسـه سـال اسـت که  ؟یمانیفاسـق م نیا شیپ یبا چه دلخوشـ
ــدا متاجی... ن یخوریهفت بار کتک م یا. هفتهدهینخر ــب ییبا ص بود،  هیکه به خرخر ش

ـــ کنم،ینم میهابچه زگفت: دل ا ها نبود، دارم؟ ... اگر به خاطر بچه یوگرنه چه دلخوش
 .(7)همان: « هزار بار خودم را کشته بودم

 بدان اشــاره کرده که تا یاقوتیکه  یموارد گریبه فرزندانش از د« زن» یاز دلبســتگ ریغ
به »اوست:  «ییو تنها یپناهیب» دهد،یسخت نشان م« زن» یرا برا «ییجدا» یحدود

ـــ ـــتیم یچه کس  شیبرادرها تر،نییچند ده پا رد؟یپناه ببرد و داد خودش را بگ توانس
 یچه کســ ایدن نیا ی... تو دندیپرســیکه ســال تا ســال احوالش را نم کردندیم یزندگ

 .(17)همان، « سنگ صبورش بود
 

 گیرینتیجه
 هایمنصــور یاقوتی از نویســندگان مکتب کرمانشــاه اســت. او ســعی کرده تا واقعیت

ـــت در آثارش منعکس کند. تصـــویری که یاقوتی از زندگی مردم را بی  زنان"کم و کاس
مایش می "غرب منطقه مایی واق گذاردبه ن باورهای عی از ویژگین نان و  های عمومی ز

در آثار یاقوتی انســانی  "زن"مثبت و منفی اســت که پیرامون آنان وجود داشــته اســت. 
صالبت معرفی می سختیقوی و با صایب زندگی را شود. او قدرت رویارویی با تمام  ها و م

یع و فرمانبردار دارد؛ امّا همین انســان توانا و قوی در برابر همســر خود موجودی رام، مط
ــت.  ترین وظیفۀ او خدمت گونه اظهارنظر در امور زندگی را ندارد. مهمحق هیچ "زن"اس
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ستند. آنان با کار  سته در کار و تالش ه ستایی پیو ست. زنان رو سر و اطاعت از او به هم
سزایی در چرخۀ اقتصاد خانواده و روستا دارند. در آثار منصور یاقوتی، توان خود تأثیر به

های اقتصـــادی مورد و قدرت مقابله زنان با شـــداید زندگی و نقش مؤثر آنان در فعالیت
 داند( قرار گرفته است.تحسین نویسنده )که خود را زبان گویای مردم می
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 بررسی صفت خاص و عام در دستور فارسی و تاثیر آن در ادبی کردن متن

                       
 1فاطمه حسین پور ماستری

 

 چکیده :
با تحقیق و پژوهش در کتاب ها و پژوهش های دستوری متوجه این موضوع می شویم 

و صفت در موضوعات محدودی بررسی که اغلب تقسیم بندی های صفت شبیه به هم بوده 
بنابراین دراین نوشتار سعی بر این است که تقسیم است، و اغلب نیز تکراری  شده است

نگاهی از زاویه ی معنا شناسانه به مقوله ی صفت بندی جدیدی از صفت ارائه داده شود و 
شود، در این راستا ما صفت را از نظر اختصاص یا عدم اختصاص به موصوف به دو دسته 
ی خاص و عام تقسیم بندی می کنیم : صفت خاص و عام؛ و بر آن هستیم ابتدا تعریفی 

با آوردن مثال ها و از صفت خاص و عام انجام داده و ویژگی های آنها را مطرح کنیم و 
 با بررسی صفات  نمونه هایی از آنها در متن فارسی موضوع را هر چه روشن تر بیان داریم.

بین نوع و  برخی از اسم ها در زبان فارسی صفت خاص دارندمختلف  متوجه می شویم 
صفت های خاص عمدتاً با واین که  عام یا  خاص ارتباط معنای وجود دارد صفتصفت و

تعلق گرفتن به موصوف های برخی صفت های خاص با و  کنشگر به کار می رود اسم های
برای پیدایش یک متن ادبی  تبدیل شده اند. عامبه صفت های  دیگر در طول زمان

راهکارهای زیادی وجود دارد یکی از راهکار های قابل بررسی در متن ادبی که به ایجاد  
صفات خاص یک موصوف برای موصوفی  وشکل گیری آن کمک می کند این است که گاه

دیگر در حیطه ی هنجار گریزی زبان مطرح می گردد و بسط استعاری  سبب ادبی شدن 
 متن می شود و در ایجاد آرایه های تشخیص، استعاره ، تشبیه و... کابرد پیدا می کند.

 
 صفت خاص، صفت عام، متن ادبی واژگان کلیدی : 
 

                                                           

 .دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی تهران 1 

Hosseinpour.fa.1993@gmail.com   
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 مقدمه :
 

 Lexicalیا حوزه ی قاموسی)(Semantic Field)حوزه معنایی »

Field)  همان مجموعه ای از کلمه ها هستند که داللت آنها به هم ارتباط دارد و
معموال تحت واژه عامی که آنها را به هم پیوند می دهد، جای می گیرند، مانند رنگها که 

می « سرخ، آبی، زرد، سبز، سفید و...»شامل واژگانی چون « رنگ»اصطالح عام 
مجموعه کاملی از واژگان زبانی که بیانگر » آن را چنین تعریف کرده است: « اولمان»گردد.

مجموعه جزئی از واژگان »می گوید: « النیز»، «حوزه ی مشخصی از تجربه می باشد.
 (73: 1385مختار عمر، ««) زبان.

 برخی از حوزه های معنایی برای نمونه:
 میز، صندلی، قفسه و...
 زرد،قرمز،سفید، آبی و...

 زمین، خاک، سرزمین و...

 خودکار، قلم، دوات، مداد و...
 کتاب، دفتر، کاغذ و...

 کالغ،طاووس، عقاب و...
 گوسفند، اسب، بز و...

 مرد، زن، دختر، پسر و...
 مرد، پسر، پیرمرد و...
 مو، پشم، کرک، پر و...

 باران، برف، تگرگ، باد و...
 و...دریا، اقیانوس، ساحل 

 
 

قبل از طرح موضوع صفت خاص و عام الزم است  به بررسی  برخی از کتاب های   دستور 
در این   خصوص بپردازیم تا معلوم شود که آیا در تعریف و تقسیم صفت به این موضوع 

 توجه شده است یا خیر، آنگاه طرح موضوع خواهیم کرد.
 گذری به مباحث برخی کتب دستوری درباره ی صفت:

حالت و مقدار و شماره یا یکی دیگر از چگونگی های اسم را می رساند .)انوری،  صفت
 (137: 1373گیوی.
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صفت بیانی یا صفت اصلی آن است که ویژگی هایی از قبیل چگونگی، حالت، مقدار، زمان 
 (252: 1384 فرشید ورد.)·کنندشمار و وضع موضوع را بیان می، ، مکان 

 یدقکلمه ای است که به خصوص برای م»تعریف می کند خیام پور صفت را این چنین 
 ،ساختن اسم وضع شده باشد و به عبارت دیگر برای بیان چگونگی اسم باشد.مانند خوب 

 (49: 1388)خیام پور. دو و امثال آنها.، این، سفید
نسبت می  صوفویژگی را به مو و همکاران صفت  را واژه ای می دانند که سحق شنا

و بازشناسی ترکیب وصفی و اضافی  آنهای  ویژگیو صفت بیانی به دهد.در ادامه بحث 
بررسی صفت از حیث تقدم و تاخر می پردازند.  و با تمیز انواع صفت از یکدیگر به و 

 کنند.های صفت را از حیث نحوی بیان مینقش
 

با اندک تفاوت های در  به همین صورت و البته صفت در اغلب دستور های زبان فارسی
 ، و نقسیم بندی ها با اندکی تغییر به شیوه ی زیر است:محتوا بیان شده است

 
 که است یواژگان ی مقولهمی کند،  فیتوص را اسم کی که است یاکلمه اژه(گزارو) صفت
 سما با که است یا جمله ای و عبارت ای کلمه صفت. شود یم واقع یصفت گروه ی هسته

 .دیفزایب آن مفهوم به یمطلب ایکند انیب را آن یژگیو تا دیآ یم آن نانیجانش ای
 و رواتبا ط مانند ییها صفت از کلمه، نیا شتریب فیتوص یبرابرای مثال: یک گل زیبا 

 نیم.ک استفاده زین یداشتن دوست
 

یم قرار همسامی ا از قبل وقتها یگاه یولخانه بزرگ : ندیایم اسم از بعد معموالً هاصفت
 .کخانهیتار مانند: رندیگ
 
 

 صفت و نیشیپ صفت: است قسم دو بر خود موصوف به نسبت تاخر و تقدم نظر از صفت
 .نیپس
 

 ، بهمم صفت ،یتعجب صفت ،یپرسش صفت اشاره، صفت :از عبارتند نیشیپ یها صفت
 .یعال صفت

 
 .یانیب صفت و یبیترت یشمارش صفت :از عبارتند نیپس یها صفت



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         204 
 

 و یلیتفض صفت و مطلق صفت: شود یم میتقس دسته سه به یبند درجه نظر از صفت
 .یعال صفت

 
 یم آن، انیپا به«  نیتر»  و«  تر»  کردن اضافه با که است صفت ی هیپا مطلق صفت
 .نیباتریز و باتریز:  مانند ساخت؛ یعال و یلیتفض یها صفت توان
 

 اشاره صفت
 

 هسته از شیپ که«  چنان»  و«  نیچن»  ،«همان »،« نیهم»  ،« آن»  ،« نیا»  یها واژه
 تصف ، موصوف با یهمراه اعتبار به روند، یم کار به اسم به اشاره یبرا و رندیگ یم قرار

 :مانند شوند؛ یم خوانده
 این خانه
 آن مرد

 همان روز
 

 تصف. شود یم اسم نیجانش که اشاره ریضم خالف بر شود، یم ذکر اسم با اشاره صفت
 .ونددیپ یم باشد، اسم نیجانش که یصفت ای اسم نوع هر به اشاره

 
 یپرسش صفت

 
 قرار اسم از قبل که یصورت در...  و چقدر چگونه، چطور، چند، چه، کدام،:  یها واژه
 یپرسش صفت کنند، پرسش موصوف تعداد و زمان جنس، مقدار، ، یچگونگ از و رندیبگ
 مانند: .اند

 کدام کتاب
 چند روز

 
 

 یتعجب صفت
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 کثرت، تعجب، مفهوم و ندیایب اسم با اگر...  و «چقدر»  ،«چه»  ،«عجب»  یها واژه
 انیب یتعجب آهنگ با موصوف از یتیخصوص مورد در را ندهیگو تعجب شدت و یشگفت
 :مانند اند؛ یتعجب صفت دارند،
 !ییهوا چه
 !یگل چه
 

 ( برتر)  یلیتفض صفت
 

 و ندک یم فیتوص گرید موصوف با اسیق در را خود موصوف که است یصفت برتر صفت
 لقمط صفت به که است«  تر»  صفت نیا ی نشانه. دارد یم انیب را سهیمقا ی جهینت

«  تا » و «که»  ،«از»  با برتر صفت متمم و دارد ازین متمم به برتر صفت. شود یم افزوده
 .شود یم افزوده برتر صفت به

 خانه ی ما از خانه ی آنها زیبا تر است.
 جنس این پارچه از آن بهتر است.

 .شد
 

 (نیبرتر)  یعال صفت
 

 آن همشاب عنصر چند با را موصوف کی ی سهیمقا ی جهینت که است یصفت یعال صفت
. ازندس یم«  نی»  پسوند و یلیتفض صفت از یفارس در را یعال صفت. دارد یم انیب ها
 ،« نهیهب و نیبه: » مانند است؛ نیبرتر ای یعال صفت ی نشانه زین«  نهی»  کهن متون در
 «. نهیمه و نیمه»  و«  نهیکم و نیکم» 
 

 :رود یم کار به ریز یها صورت به یعال صفت
 
 :جمع موصوف یبرا صفت( 1
 
 : مانند رود؛ یم کار به موصوف از شیپ صفت حال نیا در

 یان عباداتم از نیبهتر عبادات؛ نیبهتر
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 :مفرد موصوف یبرا صفت( 2
 

 : مانند د؛یآ یم موصوف از شیپ صفت
 .است بهتر ی معلمان همه از که ین معلم؛ معلمی بهتر
 
 :جمع هیال مضاف یبرا مضاف( 3
 

 .شاگردان انیم از نیبهترین شاگردان؛ بهتر
 
 :جمع متمم با( 4
 
 نیبهتر :مانند د؛یایب آن از پس ای متمم از شیپ یعال صفت است ممکن حالت نیا در
 یمعن همه که ، نیبهتر همه از/  همه از نیبهتر / نیبهتر دانشمندان از/  دانشمندان از

 .دارد جمع
 

 ست؟یچ یفاعل صفت
 

 یاه صفت. دهد یم نسبت موصوف به را یعمل انجام مفهوم که است یصفت یفاعل صفت
 .مرکب – مرکب،مشتق مشتق،: شود یم میتقس دسته سه به ساختمان نظر از یفاعل
 
 :میکن یم اشاره آنها از یا پاره به لیذ در
 
 .پرسان روان،=  ان+ مضارع بن
 

 .ستمکار بدهکار، بستانکار،= کار+  اسم ای و صفت ای امر فعل
 
 .کردگار پروردگار،=گار+  یماض بن
 
 .نااهل نادان،= صفت ای مضارع بن+  شوندیپ
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 اقتیل صفت
 

 : انندم رساند؛ یم یامر در را موصوف تیقابل و یستگیشا که است یصفت اقتیل صفت
 
 یدنیپوش لباس ،یخواندن کتاب ،یدنید لمیف
 
 :است نیچن آن ساختمان و
 

 .یگفتن ،یخوردن= ی+ مصدر
 

 (. ینگفتن اسرار)  مگو اسرار: مانند اقت؛یل صفت مفهوم در امر فعل
 
 .پوشاک خوراک،= اک+  مضارع بن
 

 ،(ینخواند خط)  خوانا خط: مانند اقت؛یل صفت مفهوم با یثبوت یفاعل یها ساخت از یبرخ
 (. یرفتن)  روا
 
 .ماندگار= گار+ یماض بن
 

 مبهم صفت
 

. ندکن یم انیب نامشخص و مبهم طور به را اسم از ییها یژگیو(  نامشخص)  مبهم صفات
 ،ی،قدریکم ار،یبس ،یلیخ هرقدر، چ،یه همه، هر،: » از عبارتند مبهم یها صفت از یتعداد
 ... «. و یتعداد ،یاندک گر،ید فالن، چند، ،یا پاره ،یبعض
 

 گرید: » مانند آن؛ از پس هم و ندیآ یم موصوف از شیپ هم مبهم، یها صفت از یبرخ
 .«چند و
 
 گرید مبهم صفات یول رود ینم کار به موصوف بدون هرگز«  هر»  که است تامل خور در
 .روند کار به زین مبهم ریضم صورت به و موصوف با یهمراه بدون توانند یم
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 یمفعول صفت
 

 نیا .دهد یم نسبت خود موصوف به را یفعل وقوع مفهوم که است یصفت یمفعول صفت
 .است ریپذ بخش مرکب -مشتق و مشتق مرکب، به ساختمان نظر از زین صفت نوع
 

 :از عبارتند یمفعول صفت یها ساخت
 
 خورده گفته،=  ه+ یماض بن
 
 رفتار گرفتار،= ار+  یماض بن
 

 .بادآورد دوخت، خوش= یماض بن+  صفت ای اسم
 

 یگاه شود، یم افزوده یمفعول صفت اول به صفت ای اسم که یموارد در است ذکر قابل
=  آلود پشم/  اندوده گل=  اندود گل: » مانند شود؛ یم حذف آن آخر از«  ه»  حرکت
 پس دلداده، ده،یآبد: »  مانند گردد؛ ینم حذف یگاه و«  زادهیآدم=  زادیآدم/  آلوده پشم
 .«رفته در خرج مانده،

 
 یبرخ. ساخت یمفعول صفت توان یم(  الزم)  ناگذر چه و(  یمتعد)  گذرا چه یفعل هر از
 یفاعل صفت یشوندمعن یم ساخته الزم یها فعل از معموال که یمفعول یها صفت از9

 .کارآمد آمد، شیپ مرده، ده،یخواب ستاده،یا رفته، گذشته،:  مانند ؛یمفعول نه دارند
 
 نیا یفاعل صفت با فرقشان دهند، یم یفاعل صفت یمعن که یمفعول یها صفت نوع نیا

 داللت زمان سه هر ای و ندهیآ ای حال زمان در کار ی دهنده انجام به یفاعل صفت که است
 ای داده انجام گذشته در را کار که شود یم گفته یفاعل به ها صفت نیا یول کند، یم

 رود، یم شهیهم ای ندهیآ در ای اکنون آنکه یعنی«  رونده: » نمونه یبرا باشد؛ کرده شروع
 .است رفته گذشته در آنکه یعنی«  رفته»  یول
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 میقست دسته دو به توان یم اسم با ارتباط در را یمفعول یها صفت شد گفته چه آن بنابر
 :کرد
 
 در اسم ی وابسته عنوان به توانند یم و هستند صفت کامل طور به که یا دسته( 1

 :مانند روند؛ کار به یاسم گروه ساختمان
 
 سال)  مرده، (مرغ)  سوخته، ( دل)  برافراشته، ( پرچم)  بسته، ( پنجره)  ، گشوده ( در) 
 .دهیفهم ( آدم)  ده،یگند ( وهیم)  ده،یرس ( یها نامه)  خفته،( آدم)  گذشته، (
 
 رد و ندارند یصفت کارکرد اما هستند یمفعول صفت ساختمان نظر از که ییها واژه( 2

 آورده، :مانند روند؛ یم کار به ینقل و یالتزام و دیبع یماض و مجهول فعل ساختمان
 .دهیپرس فروخته،

 
 فتص گرید یها واژه با بیترک در تنها و ندارند یصفت کاربرد ییتنها به ها صفت نیا

 .دهیکش رنج بربادرفته، :مانند سازند؛ یم یمفعول
 

 ینسب صفت
 

 نسبت خود موصوف به را...  و محل ت،یمل مذهب، چون ییها یژگیو که است یصفت
 :شود یم ساخته ریز یها صورت به ینسب صفت. دهد
 
 به «ه»  به مختوم یها واژه به)  یهفتگ ،یخانگ ،یخود ،اصفهانی ،یخاک=  ی+ اسم( 1
 .(ندیافزا یم «یگ»  ،« ی»  یجا
 
 «ا»  بلند مصوت آخرش حرف شود، یم افزوده آن به نسبت یای که یا کلمه ای اسم اگر

 :مانند ند؛یافزا یم«  ی»  یانجیم حرف نسبت«  ی»  و کلمه انیم باشد،
 
 .ییهما ،ییسرا ،ییایموم ،ییایدن
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 یم«  یا»  کلمه به «ی»  یجا به باشد، شده ختم«  حرکت انیب یها»  به کلمه اگر
 .یا حرفه ،یا خامه :ندیافزا
 
 .دخترانه،مادرانه محترمانه،پسرانه، رانه،یدل شبانه، روزانه،=  انه+  صفت ای اسم( 2
 
 .نهیمیس ن،یمیس نه،یپشم ن،یپشم نه،یزر ن،یزر=  نهی ای نی+  صفت ای اسم( 3
 
 .کاره درسته، زه،یر=  یانیپا کسره+  اسم( 4
 
 .کاره همه شبه، کی روزه، چند=  یانیپا کسره+ یوصف بیترک( 5
 
 .ینوران ،یجسمان ،یروحان= یان+ اسم( 6
 
 .گانیرا گروگان،= گان+  صفت ای اسم( 7
 
 .چندگانه جداگانه، دوگانه،=  گانه+ صفت( 8
 
 .یدزدک ،یدروغک=  یک+  صفت ای اسم( 9
 

 .یتماشاچ ،یچ پنبه ،یپستچ= یچ+ اسم( 10
 

 .اخمو ترسو،= و+  اسم( 11
 
 

 .یتعجب و ی،شمارشیپرسش اشاره، یها صفت از عبارتند یانیب ریغ یها صفت
 

یکی از آنها مبحث مربوط به صفت  هستند کهقابل بررسی  نیز صفت ها از جهات دیگر
های خاص و عام و یا صفت حقیقی و غیر حقیقی است که لفظ  صفت دربردارنده ویژگی 

با بسط های حقیقی صفت خاص و عام یا حقیقی و غیر حقیقی موصوف و اسم است و 
ژگان این وا وینها تسری یافته است و چنانچه در تکه دیگر موصوف استعاری و عاریتی ب
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بررسی گردد  مشخص خواهد شد که در آغاز صفت هایی آنها دقت شود و سیر  تاریخی 
 .خوانیم چنین تعمیم معنایی نداشته اندکه ما آنها را عام  یا غیر حقیقی می

 ه شمارشناخت صفت خاص بها ی  همترین راهیکی از م همچنین نسبت فعل با موصوف
به  ؛به شمار می رود به گروه اسمینوعی صفت ، و اسناد که فعل در جایگاه گزاره می آید

صفت ها را از  از افعال تام به عنوان مسند یاد شده است و در دانش معانی  همین دلیل
 شوند. نیمه شامل  و غیر شامل تقسیم می ،به شامل ،این حیث

صفت های شامل را عام و صفت های غیر شامل را خاص می خوانند. و آن دسته از صفت 
 که ممیزند  و ویژگی خاصی از موصوف  را توصیف می کنند.هستند  ها را صفات حقیقی 

 
 

رساند و در زبان عادی و رسمی را می صوفصفتی است که ویژگی خاص مو :صفت خاص
ای به مثال ه· و این صفت فعل خاص  اسامی استقابل تسری به دیگر موصوف ها نیست 

 زیر دقت کنید.
 قانسان ناط

 انسان دانشمند
 انسان سعادتمند

 انسان فاضل
 انسان احساساتی

 انسان آگاه
 انسان با مروت

 انسان رویا پرداز
 انسان با تدبیر

 اابر باران ز
 باد وزان

 گل پژمرده
 سنگ خارا

 آسمان ابری
به نوعی فعل آنها نیز  ی است که با آنها آمده است.هاصفت های فوق خاص موصوف 

هست.این قسمت از صفت ها در زبان فارسی چندان گسترده نیستند و مشخص نیست 
 به کارگیری آنها نیزبه چه حدی در متون  فارسی است. که بسامد
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و ممکن است در آغاز  صفتی استکه با موصوف های گوناگون به کار می رود :صفت عام 
اما  به گذر زمان  حکم صفت خاص برای موصوف داشته است. ز این صفت هابرخی ا

خود این صفت  ها نیز از جهاتی  تعمیم یافته است و با موصوف های دیگر به کار می رود.
 قابل تقسیم است.

 :به مثال زیر دقت کنید
 

 /بدمرد خوب
 /بدهوای خوب
 /بدکتاب خوب
 /بددرس خوب

 دفتر خوب/بد
 /بدقلم خوب

 خوب/بدکیف 
 بیمه خوب/بد
 معلم خوب/بد

 پزشک خوب/بد
 شاگرد خوب/بد

 میز خوب/بد
 قطار خوب/بد

 دانشگاه خوب/بد
 ماشین خوب/ بد

 افکار خوب/بد
 زندگی خوب/بد
 دوست خوب/بد
 خانه ی خوب/بد
 گلدان خوب/بد
 معلم خوب/بد
 گلدان خوب/بد
 روزگارخوب/بد

 دوست خوب /بد
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 اندیشه ی خوب/بد
 /زیادپول کم
 /زیادکم غذای

 /زیادمزد  کم
 /زیادنور کم

 صدای کم/زیاد
 کیفیت کم/زیاد

 /ضخیمصفحه نازک
 /ضخیمکاغذ نازک
 /ضخیمپارچه نازک

 /ضخیمنخ نازک
 /ضخیمبافت نازک

 موی نازک/ضخیم
 کاموا نازک/ضخیم
 لباس نازک/ضخیم

 ، بنابراین در اینچنانچه دیده می شود این صفت  ها با بیشتر  اسم ها بکار می رود
پژوهش صفت های خاص و عام یا حقیقی و غیر حقیقی را در سه اثر فوق استخراج 
خواهیم کرد و با دسته بندی و تحلیل آنها نشان خواهیم داد که در زبان فارسی با توجه 
به آثار مورد پژوهش چه فراوانی دارد.البته نکته قابل تامل در مورد صفات عام آن است 

با موصوف های متفاوت معانی مختلفی به خود می گیرد،  که صفات عام در بافت زبانی
برای مثال: معنی خوب در ترکیب وصفی مرد خوب با کاغذ خوب و ماشین خوب متفاوت 

 . است

کاربرد صفات خاص یک موصوف برای موصوفی دیگر گاه در حیطه ی هنجار گریزی زبان 
در ایجاد آرایه های مطرح می گردد و بسط استعاری  سبب ادبی شدن متن می شود و 

 تشخیص، استعاره ، تشبیه و... کابرد پیدا می کند. برای مثال :

 
 

باور از بخت ندارم که به صلح آن از در من/ آن بت سنگ دل، سخت کمان باز آمد. ) 
 (113: 1395سعدی. 
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: 1383سحرم دولت بیدار به بالین آمد / گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. )حافظ.
125) 

 
: 1382ست از بررخش چون پیل مست/ یکی گرزه ی گاو پیکر به دست. )فردوسی. نش

1001) 
 

: 1388زد نفس سر به مهر صبح ملمع نقاب/ خیمه روحانیان کرد معنبر طناب. ) خاقانی.
16) 
 

در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند/ گهگاه اگر سخن باز می ماند/ افسون 
 (140: 1385وان ثالث. پاک منش پیش میراند.) اخ

 
درین بالغت سبز/حضور روشن ایجاز قطره برلب برگ و بال های نسیم از نثار باران 

 (40: 1388تر.)شفیعی کدکنی.
 

گوئیا آب جوانی است که بر گشته به جوی/ اشک شوقی که از او آتش من تیز 
 (1180: 1376آمد.)شهریار.

 
 (44-45: 1387زنگ. )سپهری. ساعت گیج زمان در شب عمر/ می زند پی در پی 

 
گوش دادم/ در خیابان وحشت زده ی تاریک/ یک نفر گوئی قلبش را مثل حجمی فاسد 

 (47-48: 1354زیر پا له کرد. )فرخزاد.
 

این سماجت عجیب/ پا فشاری شگفت درد ها/ دردهای آشنا/ دردهای بومی غریب/ 
 (242-243: 1390دردهای خانگی/ دردهای کهنه ی لجوج. )امین پور. 

 
در نمونه های باال با جانشین شدن صفات یک حوزه ی معنایی در حوزه ی معنایی دیگر 
در محور جانشینی و هم نشین شدن و نسبت داده شدن این صفات که متعلق به حوزه 
ی خاص معنایی هستند در محور همنشینی به  پدیده ها یا اشیا که در حوزه ی معنایی 
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ردیده تا آنها به آرایه ی ادبی تبدیل بشوند واز این رو از نظر زیبا دیگر قرار دارند، سبب گ
 شناختی و ادبیت متن قابل بررسی باشند.

 

 
 
 

 نتیجه گیری :
برخی صفات در زبان فارسی مختصص موصوف خاصی هستند  که صفت خاص نامیده 

بته بعضی المی شوند ولی برخی صفات با اکثر اسامی می آیند که صفت عام نام میگیرند . 
صفات عام در ابتدا خاص بوده اند که با تحول زبانی و بسط پیدا کردن به عام تبدیل شده 

 اند.
در یک متن ادبی عوامل زیادی دخیل اند که متن را از متن ساده به سوی متن ادبی سوق 
دهند عاریه دادن صفت خاص یک حوزه ی معنایی به حوزه ی معنایی دیگر نیز می تواند 

 ز راهکارها برای شاعر یا نویسنده باشد.یکی ا
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 رویکردی بر اندیشه نیچه درباره پایگان انسانی 

 و تجانس آن در شاهنامه فردوسی
 )تاکید بر ابرانسان( 

 1سعیده معصومی
 

 چکیده
نیچه فیلسوفی است که توانسته است با عمل بر وفاق سرچشمه ها و مرزهای انسانی در 

ترین ز اساسیا« ابر انسان»رویکرد به  این راه تقریبا تا گستره کامل هستی تاثیر گذار باشد.
انگاری قرون جدید، است. او در چنین گفت بست نیستراهکارهای نیچه برای خروج از بن

 نیا با تأمل بر پردازد.می« ابر انسان»ترین اثر خود، به ترسیم شخصیت زرتشت، مشهور
چون شاهنامه اثر حماسی و  چهین یشناسی هست انیم توانیم ،یفلسف یها هیما بن

یِ شناسی هستدر گفت که  توانی اساس م نیبر همو همچنین  .افتی یتناظر فردوسی
 یمی،  آری من جمله آرمان رستگار ی،نیزم یِبه زندگبه گونه ای  یحماس ی وا چهین

 گانهینسبت به هرگونه آرمان  و کنندی م دییاراده و خواست قدرت را تأ و همچنین ندیگو
. اند انهگیدست ب نیاز ا یگرید ییِ متعال میو انکار نفس، و مفاه بیتهذ ،یشدن با هست

 است. یرگیاست، کنش و چ یاخالق تیو حج یمرجع اعتبار ارزش هدر هر دو ساحت، آنچ
در نظریات نیچه و شاهنامه فردوسی  در این پژوهش سعی شده است با تاکید بر ابرانسان

گردد. نوع تحقیق از نظر ماهیت و روش بندی فلسفی، بینشهای متجانس بیان با صورت
تحلیلی است؛ در شاخه ی تحقیق های نظری و به صورت تحقیق و تفحص در  -توصیفی

 مجموعه ای از نظریه ها، رهیافت ها، تحلیل، تنفیذ و داوری آنها برداشت شده است.
 

 واژگان کلیدی
 نیچه، فردوسی، ابرانسان، شاهنامه، حماسه، تاریخ، اخالق 
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 مقدمه
اخیر است که  قرونترین متفکران جهان در از مهم فیلسوف فرانسوی، 1فردریش نیچه   
تأثیرگذاری  (.1380،25،استرن)رودورزی امروزه به شمار میگمان از پیشوایان اندیشهبی

( آدمی امروز در جوامع متمدن، یهاها )یا ضد ارزششخصیت نیچه تقریباً بر تمامی ارزش
، 3، یاسپرس2گمان، متفکران مشهوری چون فرویدبیآشکار است. چه موافق و چه مخالف، 

ترین یاز اساس« ابر انسان»رویکرد به . انداز نیچه تأثیر مستقیم پذیرفته 5، و سارتر4هیدگر
 او در چنین گفتانگاری قرون جدید، است. بست نیستراهکارهای نیچه برای خروج از بن

« 6ابرانسان»پردازد. می« ابر انسان»ترین اثر خود، به ترسیم شخصیت زرتشت، مشهور
برد. زرتشت نیچه در ابتدای راه ای است که نیچه در چنین گفت زرتشت به کار میواژه

، اما ابرانسان نیچه کیست، چه «ابرانسان را بیاموزد»پر فراز و نشیب خود قصد دارد 
دارد و در سیر تفکر او، چه ضرورتی بر عهده وجود ابرانسان است؟ این واژه  خصوصیاتی
 «زبر مرد»، «فرا انسان»، «ابر مرد»، «از ما بهتران»، «ما فوق بشر»، «ابرانسان»در فارسی 

در تفکر نیچه معماگونه است؛ بنابر بعضی « ابرانسان»شود. ایده ترجمه می« مرد برتر»یا 
آید. آیا ابرانسان نیچه تحت انسان کسی است که در زمان آینده میاز عبارات نیچه، ابر

که تنها انسان شرایطی، آن مصلح بزرگ جهانی آیین زرتشت، خروج خواهد کرد؟ یا این
تواند به ابرانسان تبدیل گردد؟ مفسران فلسفه نیچه در تحت فرآیند تکامل داروینی می

گوید: ابرانسان در نزد نیچه یک ر ابر سوفرن میهای متفاوتی دارند: پیباره دیدگاهدر این
ورز نوع جدید نیست که مخلوق انتخاب طبیعی باشد و مثالً همان طور که انسان اندیشه

جانشین انواع پیشین نوع میمون شده است، ابرانسان نیز جانشین انواع انسان فعلی شود. 
و ضرورت دارد، این است که اگر چه الزام ابرانسان به یک نژاد جدید تعلق ندارد. اما آن

 تواند روزی به آن تبدیل شود، پس در همین معناابرانسان چیزی است که خود انسان می
(. 35-33 ،1376،)سوفرنانسان باید پس از مرگ خدا بتواند به ابرانسان تبدیل شود.

چون گوید: نیچه اسطوره ابرانسان را همفردریش کاپلستون در باب ابرانسان نیچه می
ت نه انسانی« هدف»کشد. چون هدفی برای او پیش میمهمیزی به انسان بالقوه واالتر و هم

که ابرانسان است. انسان چیزی است که بر او چیره باید شد، انسان پلی است نه هدفی. 
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اما این بدان معنا نیست که انسان با فرآیندی ناگزیر به ابرانسان بدل خواهد شد. ابرانسان 
جا مسئله بدل ه است. هدفی است برای اراده ابرانسان معنای زمین است... اینیک اسطور

شدن انسان به ابرانسان از راه یک فرآیند گزینش طبیعی در میان نیست؛ زیرا در این 
ر که افراد برتصورت، رشته چه بسا در مغاک فروافتد. ابرانسان پدید نخواهد آمد، مگر آن

ها را بشکنند. به ویژه های کهن ارزشا باژگون کنند و لوحها ردلیری کنند و همه ارزش
های تازه بیافرینند. های مسیحی را و از درون زندگانی و قدرت سرشار خود، ارزشلوح

های تازه به انسان واالتر جهت و هدفی خواهد بخشید که ابرانسان مظهر شخصی ارزش
وصف  روشنیه است ابرانسان را بهآن است. اگر گریبان نیچه را بگیرند که چرا نتوانست

کند، او چه بسا پاسخ دهد که چون ابرانسان هنوز در میان ما نیست 
  (1392،403کاپلستون،)

 پایگان انسانی-1
 ابرانسان و پایگان انسانی از دیدگاه نیچه از دیدگاه کاپلستون 1-1

آنچه رده را معیت »قدرت است. 1ابر انسان و پایگان انسانی به نظر نیچه، تعیین کننده رده
پس می توان نتیجه گرفت که « و جدا میکند مقدار قدرت است  و نه هیچ چیز دیگر.

اکثریت میانمایه قدرت بیشتری از فردی دارد که میانمایه نیست، و همچنین ارزش 
بیشتری. اما این البته به هیچ روی نظر نیچه نیست. او قدرت را به معنای کیفیت ذاتی 

من فرق میگذارم میان گونه ای که نماینده ی زندگانی اوج » می فهمد. و میگوید فرد
ثریت و اک«. گیرنده است و گونه ای که نماینده ی تبهگنی و پاشیدگی و ناتوانی است

میانمانه اگر چه هنگامی که با هم یگانه میشود قدرتمند میشود، اما برای نیچه نماینده 
یک فرهنگ »ین همه وجود میانمانگان ضروری است. زیرا زندگی اوج گیرنده نیست. باا

 «واال تنها بر پایه ای پهناور تواند زیست، یعنی بر یک میانمایگی همبسته سخت و سالم.
در واقع نیچه از این دیدگاه پراکنِش دموکراسی و سوسیالیسم را خوشامد میگوید. زیرا 

میدهد. نیچه در تکه ی نامبرداری از که آنها به پدید آمدن پایه ضروری میانمانگی یاری 
میتازد، بر این « سردترین همه هیوالهای سرد»بخش یکم زرتشت بر دولت ملی، بر آن

بت نوی که همه را به پرستش خود وا می دارد و میکوشد همه را به سطح میانمانگی فرو 
ش یرنده پرورکشد. اگر چه وی دولت ملی را از این دیدگاه محکوم میکند، زیرا آن را جلو گ

افراد برجسته می شمارد، با این همه تاکید می کند که توده های میان مایه وسایلی 
ضروری برای هدفی هستند، و این هدف پدیدار شدن گونه ی واالتری از انسان است. 
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رسالت این کاست یا گونه ی تازه برتر آن نیست که همچون شبان گله ی خود را بگرداند، 
وده ها است که پایه ای بسازند که بر آن، به اصطالح خداوندگاران تازه بلکه این رسالت ت

زمین بتوانند زندگی خود را بگردانند و اسباب پدید آمدن گونه هایی باز هم واالتر از انسان 
چنانکه نیچه می  -را فراهم کنند. اما پیش از آن که چنین چیزی رخ دهد، بربرهای نوین

، آنانی که فرامانروایی کنونی توده ها را در هم خواهند شکست فراز خواهند آمد –نامدشان 
-402، 1392و راه را برای پرورش آزادانه ی افراد برجسته هموار خواهند کرد.)کاپلستون، 

403) 
 قلمرو اندیشه نیچه دردوره چنین گفت زرتشت از دیدگاه هایدگر 1-2

گفت زرتشت به تفسیر این  در نیچه هایدگر درباره یادداشتهای مربوط به دوره چنین
خوِد زندگی خالق این سنگین بارترین اندیشه برای زندگی بوده است، » جمله میپردازد

در اینجا موضوع بر سر معنا و تاثیر اخالقی «. زندگی  از بلندترین مانع خویش فرا میجهد
ندگی، ز و سوبژکتیو این آموزه نیست، بلکه بر سر ارتباط این اندیشه با خود زندگی است.

اراده معطوف به قدرت است. خودِ موجود در مقام آنچه می شود، آفریننده و ویرانگر است؛ 
در مقام آفریننده چشم اندازهای امکانات روشنگر خویش را در پیش خود می افکند. 
باالترین آفرینش آفرینشِ بلندترین مانع است، یعنی همان مانعی که سختترین ایستادگی 

را نثار  1نش عطا می کنند و به این وسیله بزرگترین و گسترده ترین ضربهرا به نفِس آفر
ارتقای زندگی می کند. اما این اندیشه بازگشت جاودان برای زندگی دشوارترین اندیشه 
برای تفکر است، زیرا این زندگی به نفس خود در مقام آفریننده دقیقا بر اثر آن اندیشه به 

ی شود و خواهان آن است مغروق در صرف رها کردن همه راحتیِ تمام دچار سرگردانی م
چیز و ترک همراهی انها شود. از اینرو از خودکامگی ایده و اقرار به باور شخصی محض در 
 »امان می ماندو اموزه هراکلیتی در مثابه شدن مدام در بازگشت جاودان دانسته میشود.

ه ها بارها و بارها به سوی خویش باز من به تو رهایی از سیالن دایمی را میاموزم: رودخان
این عبارت واکنشی است « میگردد و شما یعنی همان کسان، بارها و بارها وارد میشوید.

هوشیارانه در قبال اندیشه است که در فلسفه یونانی به دنبال هراکلیت یا به عبارتی به 
ت هرگز نمیتوانیم به عل دنبال تفسیر خاصی از آموزه او در میان آمده بود. بر آن اندیشه ما

جریان دورشونده رودخانه در همان رودخانه وارد شویم. بر خالف آنچه نیچه آموزه خود 
را رهایی از سیالن دایمی می خواند. معنای واقعی آن نفیِ شدن و متصلب کردن ان نیست 

ظ فمحضِ پایان ناپذیر است. شدن به مثابه شدن ح« همواره به همان نحو» بلکه رهایی از
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میشود و با این وصف دوام یا به عبارتی هستی، مطابق درک یونانی از آن، درشدن نهاده 
 (.1388،208میشود )قانونی، 

 تفکر فلسفی نیچه از نظرگاه تاریخی به زبان استرن 1-3
استدالل نیچه عمتا به نحوی طرح ریزی کرده که نشان دهد آگاهی تاریخی چگون ممکن 

میهن پرستانه کامیاب شود و چرا غالبا از نیل به ان هدفها  است در رسیدن به هدفهای
باز می ماند. نیچه از این بابت بیمناک نیست که پژوهش تاریخی تحت تاثیر آنچه براستی 
باید مقاصد سیاسی خوانده شود، به تباهی و فساد بگراید. او میان نیازهای فرد و جامعه و 

چ وجه معتقد نیست که روحیه تاریخی یکی از دولت فرقی نمی گذارد و بنابراین، به هی
عوامل سیاسی است، ولی انرا جنبه ای از فرهنگ افراد می داند. فقط فرد است که اهمیت 
دارد و به حساب می آید. قوم یا دولت چیزی جز انبوه توده ها نیست که عده ای انگشت 

بنی آدم، روزبهی و ارتقا شمار از مردان بزرگ رهبری آنرا در دست دارند. باالترین مقصود 
نوع بشر است. هر چیزی که نیروی حیاتی و شور زندگی را در مردان بزرگ بهتر کند، نوع 
صحیح علم تاریخ و سزاوار ستایش است. تنها شخصیتهای نیرومند قادر به برتافتن تاریخ 

 (.78، 1378اند؛ شخصیتهای ضعیف زیربار آن نابود می شوند )استرن،
  و ابر انسان از خوانش نیچه ی یاسپرسانسان واال 1-4

قضاوت در باب ارزش و مرتبه هر فردی منوط به پاسخ به این از دیدگاه نیچه اساسا، 
پرسش است که آیا او انسانی فراشونده است یا فرو شونده؟ به دیگر سخن، آیا مسیر 

ارد و نیرو حرکت او و جهت گامهای او منطبق بر جاده ای است که رو به سوی ابرانسان د
و قوایش در خدمت ابرانسان و مصروف تمهید مقدمات ظهور او است، یا آن عکس، که به 

واقع ارزش شخصیت یا عمل انسان به اصول اخالقی که مبنای  مانعی است بر سر راه او؟ به
)حقیقی، به آن است که در کدام یک از دو گروه فوق جای دارد بلکهعمل اوست، نیست ،

 این توضیح میتوان چهار مصداق انسانی را بیان کرد:( با 1387،102
فروکاست که هرکدام  4و ابرانسان 3ر(،انسان واال )برت2انسان ، واپسین1 یبسیار انسان،انسانی

ار بسی»انسانی، بسیار انسانی انسانی که  .کنند نوعی و سبکی از زندگانی را نمایندگی می
است، انسانی است غرق در روزمرّگیها، با افق « زیادی انسانی»و یا به تعبیری « انسانی

نگاهی بس ضیق و محدود، آویخته به ارزش های از اعتبار ساقط شده، در قید و بند 

                                                           

last man 1 
all too human -human 2 
human higher 3 
superhuman 4 
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و  اتیباورهای عامیانه و سنتهای پوسیده، اسیر تکرّری عبث و یک نواخت، بی هیچ خالق
بر هم خوردن آفرینش گری، قانع به آسودگی خموده خویش و مقاوم در برابر تحول و 

نظم معمول، همواره منفعل و فرمانپذیر. ویژگی هایی چنان پست و فرومایه که در چشم 
زمین پوستی دارد و این  »باید کرد اری را میماند که به شدت از آن حذر میبیمزرتشت 

ظاهراً  ( 1389،145نیچه،  «)نام دارد "انسان" بیماریهاازجمله، یکی از ،پوست بیماریهایی
نگرانترین کسان امروز »«بر او چیره میباید شد»گونه است که در نگره زرتشت همین، 
اما زرتشت نخستین و تنها کسی  «"انسان را چگونه نگاه میتوان داشت؟ " : میپرسند

( :چه اینکه 306، 1389نیچه، ) "می شدبر انسان چگونه چیره توان "است که می پرسد : 
ت که میباید از آن برگذشت تا به آنچه به حق شایسته او نه غایتی برای ماندن، بل پلی اس

زرتشت بر آن است که ما باید آنچه را که معنایِ انسان  .غایت بودن است، نائل گردید
بودن است، مورد بازاندیشی قرار دهیم و او را چونان چیزی که ظرفیت بیشتری از واقعیت 

اقع عشق به توانِ او برای فراتر به دیگر سخن عشق زرتشت به انسان، در و دارد ببینیم.
به این مرتبه نیز تنها  رسیدن  (Sedgwick, 110: 2009)رفتن از طبیعت خودش است

از طریق فائق آمدن بر وضع موجود و خلق ارزش هایی نوین امکانپذیر خواهد بود. البته 
 رن وبیگمان موانعی این راه رو به فراز را سد خواهند کرد: مسیحیت رسمی، اندیشه مد

ناگفته  . دموکراسی، و سرانجام علم مدرن - ویژه مدل حکومتی آن در قالب لیبرال به
نماند که این تنها یک روی سکه اندیشه نیچه است و در ژرفای این نفرت، محبتی ناب به 

دارد که از انسان به  بشریت رخ در حجاب دارد. گویی عشق نیچه به آدمی او را وامی
رداند، و در طلب آنچه نیست برآید، اما ظاهراً در دوره پایانی آنسان که هست روی بگ

کند و بار دیگر با رویی گشادهتر به انسان چشم می  تفکرش از این موضع نیز عدول می
 .دوزد

الیِ گونه انسان در نگاه زرتشت )نیچه(؛ الاب« زشت ترین»واپسین انسان قابل تحقیرترین و  
و  گرانه صرفاً در قالبی اباحی«ِ چیز مجاز است زرتشت راهمه »قید و بندی که آموزه  بی

روادار فهمیده است، نه اینکه مقصود او را در اشارت به توان بشر برای انجام کارهای بزرگ 
مثابه مجوزی برای انجام هر کار حقیر و پستی تفسیر  دریافته باشد، بل این گزاره را به

یک سرور زیادیِ متوقع و شاهدی »ن از فقد شادما« مرگ خدا»نموده است و اینک پس از 
هر مانع و رادعی فراراه  هیچ دلیلی برای منع و پرهیز از هیچ کاری ندارد و از نبود« مزاحم

به عبارتی حیوانیترین امیال و غرایز ترین ترین و وابتدائی  حد و مرز سطحی ارضای بی
پس دیگر نه اخالقی وجود اگر خدا مرده، »آید. درک او این است که  خویش به وجد می

دارد، نه تکلیفی، نه روشی برای زیستن. ]او[ نفی رسوم اخالقی را با غیر اخالقی بودن 
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 ،چهست«قاتل خدا»و چه بسا او اساسًا خود  «. (37، 1376گیرد )سوفرن، - عوضی می
توانست تاب آن کسی را داشته باشد که همیشه او را می پائید، زشتی ها و که نمی این 

 .(1389،285)نیچه، دانتقام بستان« شاهدی»شد که از چنین  رو آناز های او را.  ستیپ
او خویشتن را چونان قله آفرینش می بیند، به مثابه موجودی با ارزشِ مطلق، بنابراین 

ماند. او آینده را صرفاً به عنوان  برای چنین فردی هیچ هدفی برای دنبال کردن باقی نمی
بیند با این ]باور[ که او خداوندگاِر اکنون است. اندیشیدن به  می نیصیانتی از وجود کنو

 ت ابرانسان برای او چیزی بیش از اندیشیدن به قابلیتهای خودش نیس

(Hasse,2008,156).  واپسین انسان چونان در چشم زرتشت منفور است که او را
انسان را میدهد و به او نشاند و هر اندازه بشارت ابر می« ابرانسان»درست در جایی مقابل 

دهد که اگر  دارد و هشدار می برحذر می« واپسین انسان»حال از  هماندر، فرامی خواند
آدمی طریق ابرانسان در پیش نگیرد، ناگزیر به مرتبه واپسین انسان فرو خواهد افتاد. 

 هایی متعالی در هراس و انزجار زرتشت از واپسین انسان از آن روست که او فاقد افق
او به چیزی بیش از چهاردیواری خانه اش،  محدود دوردست است. گستره حیات
کند . نه تنها سودای وسعت بخشیدن به  اش نیل نمی خانوادهاش، شغل و سالمتی

را ندارد، حتی به دنبال آن است که  -چه آن ابرانسان در پی آن است  -زندگانی خویش 
حقیر روزمره با خود سهیم گرداند. واپسین  دغدغه هایدیگران را نیز در اشتغال به این 

انسان در رضایتی خموده از این وضعیت منحط گرفتار آمده است و هیچ میلی به خروج 
و فراروی از این موقعیت ندارد. تو گویی به همان اندک داراییِ پست خود بسنده کرده 

د. مردمان عصر او است و اشتیاق دست یازیدن به هیچ رؤیای برتری او را به وجد نمی آور
نیز شیب آسانی را که به ورطه واپسین انسان سرازیر است، به فراز دشواری که تا ابرانسان 

زرتشت، این واپسین انسان را به ما ارزانی دار. ما را به » می دهنداعتال می یابد، ترجیح 
 (1389،28)استرن،. « صورت این واپسین انسان ها درآرتا ما ابرانسان را به تو ارزانی داریم

اما آیا در نگاه زرتشت انسان را فقط همین دو گزینه در پیش است؟  ر(انسان واال )برت 
انسان باید در پی ابرانسان باشد، ورنه به وادی یا  یعنی او را گریزی از این دوراهی نیست؛ 

ند تآید در این میانه هس منفی می غلطد؟ پاسخ این سؤال به نظر واپسین انسان فرو می
 اند لیک در شمار واپسین ها نیز انسان  کسانی که گرچه تا مرتبه ابرانسان اوج نگرفته

ی یاسپرس مادامی که هنوز ابرانسان  توان آنان را به حساب آورد. انسانی که به گفتهنمی 
اصل اعتقاد خود را بر این گونه بنا نهاده « با قوت به اندیشه نیچه چنگ نیانداخته بود»

، چه اینکه او را کسی میدانست که خود «انگاشتمی مقصدی به کمال »ی او را بود و حت
های سنگین و معنی دار  اندیشی کژ»را از همه زنجیرها رهانیده است؛ زنجیرهایی چون 
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از نگاه نیچه، انسانهای واالتر،  (.271، 1383،یاسپرس«)در دین، اخالق و مابعدالطبیعه
اره دستخوش اندوهند در واقع وجود دارند. انها از اگرچه مدام در معرض تهدید و همو

درون و برون معرض خطیرترین خطرند. جامعه دشمن سنگدل و بی امان این بزرگان 
انگاه که فقدان ایمان نیچه به انسان « خالیق از تصور انسانی از نوع واالتر بیزارند.»است.

یافته اند شمول پیدا می کم کم بر همه کسانی که برای جهانینان شناخته شده و عزت 
کند این اعتقاد در او آغازیدن می گیرد که تصور انسانیتی اشرف باشد، هرگز وجود خارجی 

این انسان های واال  ( انسان اشرف مستور و رمز آلود است.272پیدا نخواهد کرد.)همان،
د، ای داشته اینکه شما خوار« انگیزد مهر و امید می»را ویژگیهایی هست که در زرتشت 
بخشد. زیرا خوار دارندگان بزرگ، پاسدارندگان بزرگاند.  شما انسان هایِ واالتر، مرا امید می

انگیز است. زیرا شما  اینکه شما نومید گشته اید، بسی چیزها در این نومیدی احترام
( 1389،307، )استرنخوارمایه را های زیرکی اید اید تن سپردن را. نیاموخته نیاموخته

بدل کنند اما نه « داشتن پاس»را به « خوارداشتن»آموزاند که  ها را میزرتشت آن 
ابرانسان و انتظار او از ایشان این است که خود را قربانی  خویش، بل پاسداشت پاسداشت

» ابرانسان نمایند. زرتشت از آنان خشنود است از آن رو که ایشان نیز از وضع موجود 
می رو  نو از این « اند نیاموخته»هنجارهای مرسوم را به « تن سپردن»و « اند نومید گشته
« مردمان کوچک»از آنِ « امروز» که ، چه این«امروز چگونه باید زندگی کرد»دانند که 
 وار سنگریزههای وحساب گری  »و « زیرکیهای کوچک»و « فضیلتهای کوچک»است، با 

آن چیزهایی است که  این همهو « نیک بختی بیشینه شمار» و  «آسودگی نکبتبار»و « 
وز امر»باید گشت که با اینهاست که مردمانِ کوچک  در کیش زرتشت بر آنها چیره می

 (307، 1389نیچه، «)اینان بزرگترین خطر برای ابرانسان اند»و « سروری اندیافته 
نیچه انسانهای واالتر از هرگونه ای که باشند، رها میکند و بر همه انواع طرقی که انسان  

یی ساخته میشود دست رد می زند و این همه ازآن انگیزشی  بر میخیزد که هرگزبه خدا
نیچه اجازه نمیدهد تا با رضامندی به چیزی محدود آرام گیرد. اگر امر واالیی ما را به مراد 
نرساند، امر واالتری باید وجود داشته باشد. اگر انسان حتی انجا که انسانی برتر است به 

س این پرسش مطرح است: چگونه از خودِ انسان نیز می توان گذشت؟ ناکامی برسد، پ
پاسخ چنین پرسشی است. زرتشت آنگاه که از جانب همه گونه های « ابر نسان»اندیشه 

اگر انسان همه نامرادی باشد، »انسان با نامرادی کلی رویاروی می گردد، آواز بر می دارد 
ایی می رسد که در آنچه برای وی غایت برد نگاه زرتشت تا دور دسته« مارا چه باک

ابرانسان همبسته دل من است. او نخستین و یگانه درد »اهمیت است ظهور پیدا میکند. 
من است، نه انسان درد من است، نه همسایه ام، نه ناتوانترینان، نه غمگین ترینان و نه 
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که او سقوط  بهترینان...انچه توانم در انسان دوست داشت این است که او گذر است،
نیچه را به آنچه در انسان عیان یا نهان است کاری نیست. سروکار وی با آینده ای « است.

است که آن سوی انسان منزل دارد و از رهگذر انسان باید به آن رسید. تکلیف ما این 
آفریدن موجودی فراتر از خودمان سرشته در »است که درخت ابر انسان را به بار بنشانیم:

است.از خود فراتر آفریدن! این چیزی است که ما را به زایش سوق می دهد، و سرشت م
این نیاز مبرمی است که در پس همه فعالیتهای و کامیابی هاهای مانهفته است. هر آهنگیرا 
از پیش هدفی بید. هدف انسان آن موجودی است که گرچه خود وجود ندارد، به وجود 

موجوداتی افریده شوند که در بلندجایی بسی واالتر باید آنگونه « انسان هدف می بخشد.
 (277، 1383از تمامی انواع انسانها منزل دارند)یاسپرس،

 عمیق گیدسپردل برخی کهنیست  هفایداز  خالی نکته ینا به رهشاا بحث ینا نپایادر 
 تولد که نیمدامی«ننساابرا»دوره  یشزا لمحصودانسته اند  منافرجا نانسابرا بهرا  نیچه
 سایهو  دمیشو یبندرتصوو  وردهپر که ستا مسودر دوره  ماا ستا نیچه ندیشها میانی

 ینیچهجا توجه نکانودر  نچناو  دمیگستر نیچه یهازهموآ دیگر بررا  دخو سنگین
 .بخشد نساما ننساابرا با نسبتو  بطرا در ر هایشرهنگاا همه تا داردمیاو را وا که دمیگیر

 دناخشنوو  یشدل ر هست که نساآن به ننسااز ا نپایا تا زغااز آ سیاسپر لینحاا با
 که دشو می مدعی، ستا انسانی بی غشو  اصیل تمکاناا تحقق قشتیاا» نگیختهو ا ستا

را از   هایش ندیشهو ا دخو منجااسرو  نمیماند ننساابرا فسانها نِ فسودر ا نهایتدر  نیچه
  هست که نسا نهما به ستدر  ننساا   تصدیقدرِ  ازو  بخشد می هاییاو ر هیمنه سلطه

را  هاننساا  جماعت من» - اشسابق هنگرگا براو  .یدآمیدر شحاضر«تمکاناا همه باو 
 بهرا  دموجو بالفعل ننساو ا دمیشو هچیر ،کنم اپیدرا  دخوآل  هیدا کهآن بی امجسته

 هددمی ترجیح نسیه ایحلو به ،نقد ایسرکه نبهسا ،ها نابسندگیو  کاستیها همه مغر
  کند.چه می علم قداو  ستایشو  تکریم بهاش،  نخستین «ننساابرا»  ضعامو فبرخالو 
 چنیناز  برتر بسی بالفعل ننساو ا مییابددر ینکها کند می قعیت توجیهرا وا ننساا چهآن
 رشظهو ییارؤ  و میکنیم زسااو را  یمندآرزو حدیث تنها که ستاواست، نسانیا نچناو 
 به افعتراز ا نگیر مقطع یندر ا نیچه ممانی. کالوآر هبالقو نسانیا یعنی ،یمورپر  میرا 
 . مندنگیزابر امرت نفرو  میدگیرکه  دمیگیر ،شتدا هدانخو دجوو من ایبر نسانیا دخو
او را  «می ستیزم نماز هراز  بیش ننها یشاگر ینا با که هگادارم، و آنسترا دو ننساا

 یاسپرس  رهشاا شاید (.213-211، 1387)یاسپرس، دارم  می ستدو نماز هراز  بیش نیز
 ستاو قعیتوا ،ستاو قعیتوا که ستا نیچه نبیا ینا به«ستا ننساا گر توجیه چهآن ناظر
 هیکسر  ننسااز ا قعیوا ننساا ست.ا تر هندارز ازهندا چه. میکند توجیه بدا تااو را  که
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 ففیلسو ناخوشایند چه...آن مانیآر ننسااز  ا ؛غلیی دروغ و د ساخته ،یاآرزو و رؤ ساخته
 دکر عااد انمیتو سساا ینا بر (.130، 1387)نیچه، بس و  ستا مانیو آر ننساا ستا

 ینو از ا ستا هسیدر دخو غایت به همو  ستا غایت هم ستیرابه ننساا ،نیچه عمزبه
 سبد سر گل بهمثابه ننساابرا به منتهی که ییندآفر نچونااو  منظراز  بشریت یخرپستا
 . (Hasse, 2008: 156)دنمیشو هیدد د،خلقت میشو التروا لکماو  هستی

 نیچه و اسطوره -2
ارزشهایی که با سرشت بنیادی آدمی بیگانه اند او را بر نمی انگیزد. هم از اینروست که 
نیچه هرگز ژرفکاوانه به اساطیر نپرداخت از اینرو ظاهرا به جز دیونوسیوس نه اسطوره ای 
را محمل تصویر پردازی و خیال قرار داد، نه اسطوره ای را احیا کرد و نه حتی اسطوره ای 

قلمرو اندیشهی خود اختصاص داد. با این همه، از منظری دیگر این کاستی خاصی را به 
سبب ساز قدرت او بود. تا انجا که اساطیر صرفا چون جامه هایی خالی از درونمایه اند، 
نیچه هر گونه اسطوره باوری را محکوم میکند. این فرضیه که آدمی نیازمند اسطوره است 

د که آدمی اسطوره جدیدی را به جای اسطوره منسوخ نباید دلیلی بر این آرزو تلقی شو
شده بیافریند، زیرا ما با این اسطوره ی کاذب در صدد بر انگیختن چیزی هستیم که اراده 
ی ما از تاثیر بر صورت اصیل و حقیقی آن عاجز است. این اسطوره سازی هستی را به 

دت مصیبت زمانه ی خود با شآنگونه بازی نمایشی تبدیل میکند که نیچه آن را به عنوان 
و سخت دلی مورد حمله قرار میدهد. خدا و خدایان را نمیتوان خلق کرد. آن را باید آزمود. 
هستی آنها را باید در آینه ی رمزها و نمادها تفسیر کرد: نیچه به صدق و امانت وفادار 

ها هستند، زبانی میماند، او نمادها و اسطوره های پیشینیان که عده ای مدعی اعتقاد به ان
نمی یابد که بتواند گویای ژرفای اصیل اگزیستانسش باشد. نیچه به چای جعل اسطوره 
ی جبرانی و جانشین از طریق انگیزه ی خویشرا نه از اسطوره ها و الهییات، بلکه از آن 
واقعیت بالفعِل تاریخی کسب میکند که خود ان را به لحاظ تاریخی سزچشمه آغازین 

( با این همه، اگر چه او به وضوح در زرتشت 1383،584میداند.)یاسپرس،  فلسفه ورزی
از قصد آفرینش اسطوره یا جعل اسطوره جانشین سخنی به میان نمی اورد، با وضوحی 
روز افزون به کشف واقعیت شبه اساطیری تازه ای به طور کلی نایل می آید: حضور توانمند 

 و حضور مادون انسانی.  چشم انداز طبیعی، هوا، طبیعت، و حیات
 زایش حماسه در نیچه و مقایسه در شاهنامه فردوسی-3

 دیتأک است، با چهیعارف قلمداد کردن ن یزهایاز دستاو یکیگفت زرتشت که  نیچنکتاب 
-یانریا ییِنخویاست که اساس د ییآن ارزشها ۀهم ۀضیکه نق دیآغاز ییها به آن، را انگاره

 ییاه آموزه یۀرایپی رو با طرح شاعرانه لکن ب نیت. هم از ااسی عرفان ییِنخویجمله د من
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اصل   ،«یدزدان چراغ به دست»در  نسبت به  «زمین به یوفادار» و« مرگ خدا » چون 
 یها چون خرابه ییها خرابه نیو زم شیها شهیسرقت اند یکه برا  «خواستِ قدرت»

خوار شمردن »اش مخاطبان فلسفهاند هشدار داده و خطاب به  کرده نیکم یرانیعرفان ا
 ان! من بهه :سدینوی متهم ساخته و م «ینیاَبَرزم یدهایام»به   را«ییزهرپاال»  و«یزندگ

ادران ! بردیبا»  نیزم ی: اَبَرانسان معنادیشما بگو ۀ. بادا که ارادآموزانمیشما اَبَرانسان را م
 یدهایرا که با شما از ام یآنان دیو باور ندار دیوفادار مان نیکه به زم دهمیشما را سوگند م

گان خوارشمارند نانیا ندانند. ایچه خود دانند  ند،یزهرپاال نانی. اندیگویسخن م ینیاَبَرزم
به ستوه است. بِهِل تا سرِ  شانیاز ا نیو رو به زوال که زم دهیو خود زهر نوش اندی زندگ
 نیآن ا یا خدا مُرد و در پکُفران بود. ام نیکُفران خدا بزرگتر ی! روزگاررندیگ شیخو

ن آ ۀاندرون وکفران است  ُ نیتر نیسهمگ نیبِمُردند. اکنون کُفران زم زین انیکُفرگو
( با تأمل بر  23-22، 1377)نیچه،« پاس داشتن.  نیزم یاز معنا شیرا ب  «یناشناختن»
و  .تافی یو حماسه تناظر چهین یشناسی هست انیم توانیم ،یفلسف یها هیما بن نیا

 هر دو، به ،یا چهیو ن یحماس یِ شناسی گفت که هست توانیاساس م نیبر همهمچنین 
 دییاراده و خواست قدرت را تأ ند،یگو یمی، من جمله آرمان رستگار یآر ینیزم یِزندگ

 میو انکار نفس، و مفاه بیتهذ ،یشدن با هست گانهینسبت به هرگونه آرمان  کنند،ی م
 و یمرجع اعتبار ارزش ۀ. در هر دو، ساحت، آنچاند گانهیدست ب نیاز ا یگرید ییِمتعال
 دییاست. حال آنکه ساحت عرفان است که نه بر تأ یرگیاست، کنش و چ یاخالق تیحج
 (. 280، 1395)صمیم و سلیمان نژاد،« آن یو اراده، بلکه بر انکار و نف یزندگ

ه و رستم در شاهنام اوسیس انیشاخه گرفتن را در نسبت م نیا یِو داستان نینماد انیب
. آموزدیرا از او م یپهلوان نیو آئ شودیم تینظر رستم ترب ریز اوشیجست. س یپ توانیم

ر د یستادگیا یو به جا دهدیم یتن به خمودگ ت،یدر مواجهه با واقع اوشیلکن همان س
 یارمرحله به مرحله از مواجهه با آن متو ش،یخو تیاز حُر استبرابر رذالت سودابه و حر

پناهنده شدن به کشور  زیمرحله ن نیو در واپس سپاردیتن به جنگ م یو حت شودیم
 کشدیچون سودابه انتظارش را م یکه زن یتوران را به بازگشت به کاخ شاه یعنیمتخاصم 

 یستادگیاز ا تیدر نها عرفان،آن در  لیو بد یمنف ۀدهد. لذا قهرمان حماس یم حیترج
 یدست شستن از جهان و مرگ فرجام اد،یانق صال،ی. استماندیشر در م یرویدر برابر ن

 چون یدارد و هم در سرنوشت عارف یتجل اوشیاست که هم در سرنوشت س ریزناپذیگر
 مثبت باشد، ۀحماس یِ. رستم و قهرمان نوعادآوریاز آنکه  شیو پ شیب اوشیس حالج

 (58، 1375،)مسکوب.« آوردی م ادیعارفانه از انسان کامل را به »  افتیدر
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ا هایی ام سیاوش پاک ترین و معصومترین شخصیت شاهنامهی فردوسی است. اندیشه
های انسانی و فرا  شخصیت سیاوش که در وجود این پهلوان وجود دارد بیشتر اندیشه

، ی سیاوش، ایرانی کار کردن هایی برای تمام بشریت است. اندیشه انسانی است. اندیشه
هویت ملی و در کنار آن احترام به نوع انسان، شخصیت انسانی جهانی اندیشیدن، حفظ 

 (140، 1393)اکبری مفاخر،و احترام به فرهنگ کلی بشری است.
 پایگان انسانی در شاهنامه فردوسی و مطابقت آن با ابرانسان نیچه -4

وتی، آن سوگند ابدی است که الهبه جهان ناسوتی و بریدن از امیدهای جهان  آری گفتن
ی آر»های بزرگ بشر در آورد. در باب  رانسان نیچه را به برادرخواندگیِ قهرمانان حماسهاَبَ

و پشت کردن به هرگونه دعویِ انکارگرایانه دایر بر تهذیب نفس و کار و « زمینگویی به 
ییِ القائات عرفانی، اَبَرانسان نیچه با قهرمان الارزشهای استعوتیز انکار « آرمان زُهد»نیز ان ،

 «خواست قدرت»اندیشه ی اند که چیزی نیست جز  سه از یک منبع سیراب گشتهحما
اَبَرانسان نیچه همچون قهرمان حماسه به زمین وفادار است و زندگی را تنها در ساحت 

کند و به قول نیچه به هیچ اُمید اَبَرزمینی باور ندارد. در ساحت  زمینِی آن درک می
ت، زندگیِ عینی و خود قهرمان است و نه هیچ حماسه آنچه مرجع اعتبار و ارزش اس

 است و نه«التفات به خود»ماهیت ایمان در ساحت حماسه در واقع  مرجعی فراتر از آن. 
 مراتبی از ف ایمان دینی و ایدئولوژیک به سلسلهال،ایمان حماسی برخ «التفات به غیر»

ست. تفاوت ا فردی بی اده یارای برتر از  ی ارادهالخدایگان ابتناء ندارد و نسبت به استی
ایمان در پای اراده؛ و  قربانی کردنای ربانی است برای  عبارتی ساحت حماسه عرصه به

این باور، نقیض درک عرفانی و دینی و هر آن گفتمان ایدئولوژیکی است که فردیت و اراده 
 شاد دانشدر  چهین (.284، 1395)صمیم و سلیمان نژاد، آویزد. را به دار مرجعی فراتر می

آنجا  که در ییجا شهیهم»ت، مینویسداوس ۀشیعارفانه از اند ریتفاس ۀمستمسک ارائکه 
 رای. زردیگیقرار م شتریب ازین درنگ مورد طلب و یب مانیاز خواست و اراده نباشد، ا ینشان

هر کس  گریعبارت د قاطع اقتدار و قدرت است. به ۀنشان ،یفرمانده ۀاراده، همچون جلو
اه خدا خوکه فرمان براند  ینسبت به، کس بی درنگفرمان،  دیند که چگونه باکمتر بدا

« ی، یا آگاهی حزبی حریص می شود.اعتقاد جزم ش،یطبقه، پزشک، کشباشد یا شهریار، 
( Nietzsche,1974,289) مرتبط  یِهرگونه دعو چه،ین یِاصل اخالق نیمنطبق با هم

برای مثال است.  یحماس یِ شناسی هست یِ اصل یخارج از دغدغه ها زین مانیبا مفهوم ا
که به  میاست عق ییها هیداع یرستم در شاهنامه همگ نیمطروحه در رابطه با د یِدعاو
 عجم نیچن توانی را م مرست نی. آراء و نظرات موجود در رابطه با درسدی نم زین جهینت

رنظرهای مختلف مگوها و بحثها و اظهاوبسی بگ مایه یموضوع دین رستم « د:کر یبند
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دانیم، به صراحت از اینکه  دقیقی در هزار بیت خود، چنان که می -1گردیده است ...
ش ا رستم و دیگر زابلیان دین زردشت و کتاب زند اوستا را از گشتاسب در سفر دو ساله

مطابق سخن فردوسی رستم از امشاسبندان  - 2گوید.  اند سخن می به سیستان پذیرفته
شادروان استاد دکتر معین معتقد - 3کند ...  یاد می( دین زردشتی هفتگانه یفرشتگان )

بودند که رستم در هنگام رویارویی با اسفندیار به دین کهن باقی بود. مراد از دین کهن 
به همینسان ادیان دیگری از قبیل - 4دین آریایِی باستان قبل از ظهور زرتشت است... 

برخی از پژوهندگان با بحث و بررسی -5اند.  رستم قائل شدهدین زروانی و مهری نیز برای 
مده آ نیاکان رستم معتقدند که او از نظر دین زردشتی عنصر مطلوبی به شمار نمی ە  دربار
هایی در این  حاکی از دشواریِ مسأله و وجود ابهام الفپیداست که این همه اخت ... است

 رتیمغا نیا نیادیعلت بن (237-236، 1383حمیدیان،«)باره در خودِ شاهنامه است.
 ۀخود همچون اراد تیبرتر از فرد ۀاست که قهرمان حماسه اساساً با هر اراد نینظرات ا

سر به کار خود  تیو الوه مانیدر باب ا یا با هرگونه دغدغه بهیاست و غر گانهیب ،یاله
با  یژگیو نیاست که ا اعتنای ب گرید ییِ استعال ۀو هر مقول مانیدارد و لذا نسبت به ا

 قهرمان در ۀاراد یمناسبت نی. در چنخواندی نم یعرفان یِ شناس یو هست یمانیا یمبنا
در  ادیو به انق شودی دچار نم صالیو است یهرگز به خمودگ ،یبرتر ۀمواجهه با هر اراد 

 رایز ،یندازیب شیمرگ خود را پ یخواهی پسر من، پس تو م یا »برای مثال:.دیآی نم
 (1382،562،هومر.«)یهکتور به گور برو یدر پ کیوشت فرمان داده است که تو از نزدسرن

ه ب نیهم یآن. برا ریو کنش است و نه غ میاز هکتور ارزش و مرجع تصم ییجو و انتقام
 دل خود را رام میبتوان دیسرانجام با کند،یم ریما را ناگز یازمندی» میدهد: مادرش پاسخ

 را از دست من گرفته است یگرام شخص نیرا که چن ندلیهکتورِ سنگ رومیم ،ی. آرمیکن
 ۀنازپرود نیا ریناپذ . هرکولِ شکسترمیفرمان دهند، مرگ را در بر گ انیکه خدام؛یبجو

هرا تن در داد، نتوانست از مرگ  یِ درپی پ ۀنیهم که به سرنوشت و ک انیخدا ۀسرکرد
رستم ( 563همان،«)بر خاک می افتم.و   آورمی دم را بر م نیواپس یمانند و زیبرهد. من ن

گار/ وُرا بشکند روز زد،ی/ براریاسفند لیکه هر کس که خون »: داندیم مرغیبا هشدار س زین
بُود/  یشوربخت اشیتیگ نینماندش گنج /بد ابد،ین ییتا زنده باشد ز رنج/ رها زیهمان ن

 تیحراست از فرد در واقع ولیکن حفظ نام و نامداری «بُود یچو بُگذشت در رنج و سخت
 دیاب ایبسته است. رستم  سر رهیشاهپوِر خ یِ طلب در برابر جاه یستادگیبه ا تیو حُر
 میتن به ذلت داده و تسل دیبا ایرا بکشد که به مرگ خود او منجر خواهد شد، و  اریاسفند

 اریدبهمن پسر اسفن تیومیق رشیزوّاره رستم را از پذ ار،یپس از قتل اسفند نیشود. همچن
/ ز دهقان تو نهاریزو، ز رفتیپذ ستینامدار/ نبا ی: زواره بدو گفت کاداردیبر حذر م
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 زید ت/ شورینرهش ۀبچ یباستان/ که گر پرور ۀآرد از گفت ادیکه » آن داستان/  یدینشن
و به پروردگار/ دو پهل دیشکار/ نخست اندر آ دی/ چو سر بر کشد زود جوریدندان و گردد دل

/ اریچو اسفند یبه زابل رسد/ چو شد کشته شاه بداز آن  نیبرآشفته از خشم بد/ نخست
تان/ نگه کن کابلس رانیپ چندیپس بد روزگار/ ز بهمن رسد بد به زابلستان/ بپ نیاز ا ندیبب

 "فضیلت"الوصف در جهان حماسه  مع« اریاسفند نیآورد ک شیچون او شد تاجدار/ به پ
و کسب  یفراتر از نامدار یارزش است و برای قهرمان حماسه نیز هیچ "نام و نامداری"بر 

قهرمان حماسه.  یاست در زندگ یهایهمواره حاش گرید ی. رانهها و تمناهاستیافتخار ن
ه رنج ب»: میشنویاز زبان گودرز م برای مثالدر شاهنامه  ینامدار نیادیبن تیاهم دییدر تأ

ان / همیبه جا ینمانهمانا نام ات ز گنج/ اگر جاودانه   دیبه آ/ است گنج و به نام است رنج
و  یرانیا -ان...پهاو: سدینویاز ماست.( مسکوب م دی)تأک«  یسرا یسپنج نیبه ز"نام"

( ییکشورگشا...»   ای یکشوردار- دادیب ایو مجرد )داد  یکل یفقط بر سر امر -یتوران
و  انهگی ،یفرد یرویو جان، آن نشرف و گوهر جسم  ،یسربلند ه ی. نام به منزلجنگدینم
 دشمن یاز مرگ به سو هراسی را ب دانیاست که مرد م یکن انیبن

از این منظر تمامیِ افعال قهرمان حماسه معطوف به   (129، 1384مسکوب،«)میراند...
در جهان حماسه هیچ نیست جز  "فضیلت"نامداری و فخرآوری است. به همین اعتبار،

که عاری از هرگونه مفهوم استعالیی به معنای انکار نفس  1"بنیادیخود "حراست از کیان 
به معنای فضیلت در چنین معنایی به کار  2"آرته"و نفیِ انانیت است در ایلیاد هومر 

در حماسه های هومری آرته تقریباً هیچگاه به معنی سجایای اخالقی » میرود. و همچنین:
رو با شیو ۀ فکر دوران باستان این کلمه بیانگر نییا روحی فهمیده نمیشود، بلکه در انطباق 

و مهارت و چابکِی مرد جنگی یا ورزشکار و علیالخصوص شجاعت پهلوانی است، آن هم 
نه به معنی امروزی به عنوان سجی ۀ اخالقیِ جدا از نیرومندیِ تن، بلکه شجاعتی که 

زمه دارد. افتخار و همیشه متضمن نیروی جسمانی است ... فضیلت با افتخار و حرمت مال
حرمت در ادوار باستانیِ زندگی اجتماعی از قابلیت و دلیری و خدمت جدایی ناپذیر 

 ( 43-47 ،1376یگر،«)بود.
آن  ۀهم ۀکنند اعتباری است، ب یحماس یارزشها نیهم لیکه بد زین چهیاخالق ن ۀفلسف

گفت زرتشت در چنین "در . زدیآوی بر آن م یعرفان یِشناسی است که هست ییارزشها
قدرت ،به سه نفرین شده ترین چیز در جهان یعنی شهوت رانی "بخش سوم در باره سه شر

منطبق  لتیفض یِحماس یاشاره شده است که هر سه مفهوم با الگوخواهی و خودخواهی 
                                                           

autonomy 1 
Arête 2 
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 ۀاز درج یگرید ییِمذهب و هر مرجع استعال ن،ید انه،یاست. در جهان حماسه اخالق صوف
هرمان ق ییِارویاقتدار باشد، به رو یمبنا کی لیو چنانچه بنا بر تحم اعتبار ساقط است

ز ج ستین چیه اریرستم و اسفند زیانگ حزن ییِ ارویرو المثلی. فدیحماسه خواهد انجام
قهرمان حماسه با الزامات  یِ ادیخودبنتقابل  نیممثول کردن هم یبرا یداستان یبستر

 زین تیو در نها ستدیایزرتشت م نییقهرمانان آ ۀدر برابر هم باً ی. رستم تقریادیبن نید
حراست از  تی. اهمدیآیدر م ی( توسط او از پااری)اسفند یاَبَرقهرمان متون زرتشت

به مدد  زیرا ن یعیفراطب یروهایشاهنامه تا بدانجاست که شاعر ن یِ نیدر جهانب یادیخودبن
تا  د؛افکنی اقتدار رستم را به مخاطره م نهیهرآ اریاسفند یِ نتنی. چرا که روئخواندیفرا م

است. اما منطق حماسه  یشدن لیرستم زا ۀمنیتمام ه مرغیس ۀبدانجا که بدون ُخدع
متخاصم در امان بماند،  یروهاین یِ قهرمان از گزند تعد  یِکه نامدار کندی اقتضاء م نیچن
 نیچن زین لسیآخ مغموم. اریاسفند یعنیزرتشت باشد:  نییقهرمان آ روین نیاگر ا یحت

ر آپولون که د هیبه تروا عل ورشیاست که در  یخود متک یِ ادیاست. او آن چنان به خودبن
 و یگریچ ۀرا به نشان سیسیمعبدش بر ۀو کاهن شوردیجنگ هوادار سپاه تروا است م

 یهرجا که پا لسی. لذا هم رستم و هم آخآوردی در م یبه بردگ شیخو یِظفرمند
: آشوبندی بر م زیهمه چ هیعل ینیالع باشد، به طرفه انیدر م شانیو نامدار یظفرمند

ن جها در« فیتکل » و« فهیوظ»بلکه   یادیخودبن تیخاطر مرجع و مذهب. به نید یحت
خود  یِ و فرد یحماسه است، نه خواست درون نقهرما میکنش و تصم یحماسه، آنچه مبنا

 یبر سر ماجرا ونانیبا آگاممنون و ترک سپاه  لسیآخ ۀمخاصم برای مثالقهرمان است. 
قهرمان دارد. تا بدانجا که  یِدر کنشگر فینشان از فقدان حضور عنصر تکل سیسیبر
که  گرددی کارزار باز م ۀبه صحن یپس از مخاصمه با آگاممنون تنها زمان لسیآخ

ی م اووسکیک هیعل اوشیدر داستان س زی. رستم نرسدیپاتروکلس توسط هکتور به قتل م
نش ک ی. لذا مبناگرددی نبرد باز م دانیاست که به م اوشیو تنها پس از قتل س آشوبد

 یها و علقه فیخاطر الزام تکل نبرد نه به ۀو حضورشان در عرص لسیرستم و آخ
 نیو پاتروکلس است. به موازات هم اوشیس یِخاطر خونخواه که تنها به هنپرستانهیم

 رثایچرا که ا  ۀبه انگار ییاز باور استعال یخط و خبر چیمسأله در کار قهرمان حماسه ه
 «رثایا»  و«یاز خود گذشتگ» ستیهم ن عنصر، یِو فراموش شتنیموکول به عدول از خو

 لسوفیدر مقام ف چهیاست که ن ثاریخاطر ذات انکارگر فعل ا است. به یادیخودبن نیادیبن
و بن نسبت  خیکه از ب دهدیحق را به من م نیمن ا یها تجربه »:دسینویاراده و قدرت م

و عشق برادرانه که همواره در گفتار و  یاز خود گذشتگ یها رانه» موسوم به  زیبه هر چ
 ۀهمچون ضعف و نمون نفسهی ها ف رانه نیمن ا یکردارِ افراد حضور دارد بدگمان باشم. برا
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نها که ت دیآی محرک به نظر م یروهایو ن ختارهایاز مقاومت در برابر انگ یِاز ناتوان یخاص
 ,Nietzsche, 2007« )شفقت و دلسوزی آن را فضیلت می نامند. منحط از سر یانسانها

ردن ک ثاریا ناًیقی بخشد؟یبه انسان اصالت م زیچه چ»( و یا در دانش شاد می نویسد: 12
از  کردن یرویپ ناًیقی نی. همچنکنندی م ثاریا زین چران شهوت یانسانها رایز ست،ین

دون وجود دارند. قطعاً ب یاریبس یۀاحساسات پرشور فروما رایز ست،ین زیاحساسات پرشور ن
ی در هیچ کس خودخواه دیشا رای: زستیانجام دادن هم ن گرانید یبرا یکار یخودخواه

 (Nietzsche,1974,117«)پایدارتر از انسانهای اصیل نباشد.

را با کاربست  یطلب است! شاهنامه جاه یفیحد فارق ظر یطلب و جاه یادیخودبن انیالبته م
ان عنو لیذ دهیخصلت نکوه نیا زین ادیلیاست. همچنان که در ا دهینکوه «آز» ۀمکرر واژ

از  یمذموم پنداشته شده است. در کنش قهرمان حماسه نشانی( سر رهیخ ۀ)اله« آته »
ان . آنداردیبه قهرمان روا نم ینسبت نیچن زیحماسه ن بو متن مکتو ستین یجاهطلب

ه ک سهیو رانیدر شاهنامه پ المثلی. فشاندیو دشمن خو بیرق یهمتایب شگرانیستا
د، او باش ۀاز آنکه نکوهند شیو پ شیسپهساالر سپاه توران است، در مواجهه با رستم ب

 یکیبر آن انجمن/ ز ن زدانیز  یدرود/ لتنیپ یکه ا رانیبدو گفت پ »اوست: شگریستا
تو  دمیپناه/ که د میسپاس و بدو زدانیتو باد/ ز  نیتوباد/ فلک را گذر بر نگ نیدهش آفر
به  وه از کین رسته اند چین ریقهرمانان حماسه به تعب یساحت نیدر چن«جایگاهرا زنده بر

از  یبه پاسدار ریاگز. قهرمانان حماسه نستیجاهطلبانه ن گرید شانیاعتبار کنش ا نیهم
 ی، تجلباشد انهیجو از آنکه مخاصمه شیو پ شیب، بیبا رق شانیو تقابل ا شاندیخو میحر

 میبا تکر تیواقع نیمعطوف به قدرت است، لکن ا»قهرمان  ۀآنهاست. اراد یِ هستومند
 زیقهرمان ن یِنامدار، نامدار یدشمن ضوربدون ح الواقعیاو. ف بیدشمن مقارن است نه تخر

 یِ ندبر توانم ب،یرق یها ییرو قهرمان با ستودن توانا نی. از اشودیمواجه م میعظ یبا چالش
. دیجوی بهره م شیدر اثبات قدرت خو یو از قدرت او چونان برهان گذاردی خود صحه م

 شیقدرت خو باتاث یباشد از برا یقدرِت دشمن مرجع نکهیتر از ا سلحشورانه زیچه چ
ی ما نم»در چنین گفت زرتشت امده است:  است. ییارزشها نیمروج چن قاًیدق زین چهی!ن

که به جان و دل دوستشان  یآنان زیدشمنانمان با ما مدارا کنند و ن نیبهتر میخواه
! به جان و دل امیگذارم: برادران جنگ انیرا با شما در م قتیحق دییای. پس بمیداریم

 ههاتانشیدر راه اند ی! جنگدیان را بر پا کنو جنگت دییدوستتان دارم ... دشمنتان را بجو
. دیکه خوارشان شمار ینه دشمنان د،یباش زاریب شانیباد که از ا یدشمنان نها... شما را ت
واهد خ زیشما ن یِابیاو کام یِ ابیشما باشد: آنگاه کام یسربلند یۀما دیبایدشمنتان م

 (59-58، 1377نیچه،«)بود.
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 وابسته است که نزول جانکاه یاو با زندگ ۀچنان به رابطخواست قدرِت انسانِ حماسه آن 
. به ستین یاو به زندگ ۀو همهجانب ندهیفزا یِبندیپا ختنیقادر به گس زیشقاوتها ن نیتر
و  کرده دییرنجها و مصائباش تأ ۀرا با هم یانسان در ساحت حماسه زندگ چه،یر ن یتعب

 کندیاقدام نم شیخو یِاتیح یانهایشردر  ینشئهجات عرفان قیتزر بهو  دیگویم یبدان آر
 یوفادار نی. البته اداردیدور نگه م یچانگاریمزمن به ه ادیو خود را در برابر هرگونه اعت

 ریسگاه ا ادیلی. قهرمانان شاهنامه و استین یسادهانگارانه به زندگ یِنیخوشب یبه معنا
ست. ا یاز سرنوشت مشقتبار خود شاک شهیهم تم. رساندیبه هست ینانهاینگرش بدب

 نی. منطق حماسه را از ادیگریروزگار م یِ از بدخواه سیمادرش تت شگاهیدر پ لسیآخ
رمانس همسان  یۀرمانس دانست. قهرمان حماسه با شوال یِ نیپالوده از خوشب دیمنظر با

 برسد. هم شیوبه مُراد خ تیکرده و در نها یاز خطرات را ط یمشقتبار ریکه مس ستین
 چیه یرویهمه قهرمان حماسه بر ن نی. با ارندیمی جانکاه م یبه مرگ لسیرستم و هم آخ

 یِ ادیو خودبن تیدر دفاع از حُر یطیاست و تحت هر شرا رهیو انکار چ ینیبدب ،یانگار
 ریاگزن یدست به اقدام-در برابر هکتور لسیآخ ایو  اریچونان رستم در برابر اسفند-خود

چون رستم،  یچهرها یِرگری. اما شاهنامه در کنار تصودیآی انفعال به در م ۀرطوزده و از 
اند و درست در  خارج اتیح یِاز ساحت حماس یتمام است که به یگرید ییمصور چهرها

امساک و اعتکاف را به  ا،یدر باب اِعراض از دن ییها حماسه، انگاره یمقابل روح عملگرا
امه در شاهن ینگبه گفتمان غالب فره یفردوس اتیروزگار ح یکه در پ کشندی م شیپ

مؤکد در نظام  یخصلتها نیتری و رقت قلب اخالق یدل که در ساده شوندیمحسوب م
 ستین یاخالق یاست که قهرمان حماسه اساساً انسان یدر حال نی. ارا همراه دارند یارزش

 ۀنمون نیروفتراز او سر بزند. مع یمذبوحانه و ضداخالق یممکن است کنش یو گاه حت
حماسه کنش  یِرستم در برابر سهراب است. در نظام اخالق ۀمذبوحان یِ رند یعمل نیچن

 یِرگیاز چ یو انفعال که عمومًا ناش یکنشی لکن ب ست،ین یا دهیقهرمان امر نکوه ۀرندان
خاطر  را به خسروینمونه در شاهنامه که زال ک یبرا. مذموم است یاست، امر ینیبدب

 تی. وضعکندیسرزنش م یترک مسند پادشاه یبرا میو تصم یقصر شاهاعتکاف در 
انجا که دارد تا بد یچانگاریو ه ینیرستم نشان از توفق بدب تیبا وضع اسیدر ق خسرویک
به  می/ گرایزدیز من بگسلد فرّه ا» :دیگویبدگمان است و م زینسبت به همهچ خسرویک
بپوسد به خاک اندرون استخوان/ » و رنگ رُخان/  یرو نی/ تبه گردد ایو نابخرد یگژ

 یفعالو ان ینیبدب نیچن« دیگر سرای ماند به رهی/ روان تیبه جا یهنر کم شود ناسپاس
خواهم اکنون نه گاه/ نه نام  ینه تاج کئ» است: یجار گرید یانیبه ب زین رجیدر کالم ا

 ینه گسترده رو ینه شاه /نیخاور نه چ نخواهم، نه رانیسپاه/ من ا رانینه ا یبزرگ
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 و انفعال در خصم یاش با هرگونه اختگ فلسفه یِ حماس یبه خاطر خو قاً یدق چهین«نیزم
 :سدیونیم یسکوت و خاموش ۀمسأل نیدر باب هم برای مثال. تازدی آن م یاست و بر پلشتِ

..» .و شرافتمندانهتر از   نتترینامه، خوشط نیگستاخانهتر یکلمه، حت نیحانهتریوق»
همواره فاقد نزاکت و ادب صادقانه اند.  کنند،یم شهیکه سکوت پ یسکوت است. کسان

 ،  وحتیکندیانسان را ناگوار م تیسکوت ضعف است، حرف خود را خوردن ضرورتاً شخص
( Nietzsche,2007A,13 «)معده را از بین میبرد. انسانهای ساکن دچار سوهاضمه اند.

ر مقام حماسی ترین فیلسوف تاریخ فلسفه، که در پی برافکندن نقاب ارزشها از نیچه د
 دانیشه نکهیا»چهره انفعال و بی ارادگی است در رد همین ارمان شهادت مینویسد: 

 خواهمینم» ثابت کنند، چندان نادرست است که من  یهایقض قتِیحق ۀرا دربار یزیچ
 دیشه که یداشته باشد. لحن و آهنگ یوندیپ قتیاساسًا با حق دیشوم که شه نیمنکر ا

 و یمعنو یِ از درست یچنان خال بارد،یفرو م انیرا بر سرِ جهان شیخو ۀدیآن عق یِاریبه 
.« نمیبیند به رد و انکار او ازیاست که بشر ن قتیمشکل حق ۀفهم دربار زا یچندان عار

 ( 110-109، 1385)نیچه،
در  یشر، و ناتوان یرویدر برابر ن تیبار مسئول ریاز ز کردن یو انکار اراده، شانه خال یِنف

نجر که م کندیم لیتحم یمزاج تیآشوبه و تهوع را به وضع از دل یستاندن انتقام، حالت
 رنجور دانمارک ۀمورد بهخصوص هملت شاهزاد نی. در اشودیانسان م صالیاست دیبه تشد

 یقرار دارد. استفراغ، اشمئزاز، ق حیو مس اوشیاز خود چون س رنجورتر یدر کنار رنجوران
ع است: تهو یرنج بشر با»شتنیاز خو یزاریب«و تهوع تنها کنش انسان رنجور در مواجهه.

 یِدیعا یدآلشوبگ ۀماندن در مرحل چهین ریبه تعب تیاز انسان، تهوع از جهان و در نها
نخواهد داشت. در نهاد انسان  چهین ریبه تعب ای 1و عقده نهیجز کاشتن تخم ک یگرید

به  آبستن خواهد کرد. یانگار ستیانسان متهوعِ متنفر را از ن یتوز نیاز ک یساحت نیچن
 آنچه» :دهدی هشدار م چهیجنون و تنفر است که ن نیدر هم افتنیخاطر خطر استحاله 

سان از ان بدتر است نه ترسِ بزرگ که تهوع بزرگ ییآنچه از هر بال د،یهراس دیبای از آن م
صرفًا  2تهوع چهیدر نگاه ن( 158، 1382نیچه،«)ن.ترحم بزرگ بر انسا نیو همچناست، 
. زدهبوستیروان  یاز برا ُمسهل ییو نه دارو سمیلیهین هیعل دنیشور یاست برا یمحرک
ی م زرتشتپس از برخورد با  یگفت زرتشت آن زاهد جنگل نیچنکه در  ستین بیعج
نهان  یتهوع چیپاک است و در دهانش ه. چشمانش شناسمیزرتشت را م یآر » :دیگو
خالص و نیز  آشوبه و دل یدر حماسه انسان از ق بیترت نیبد (1377،20نیچه،.«)ستین
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جان است از  یِ: بلکه گرانبارستیبه  انفعال و ترک اراده ناز کین رهاست و به معنای 
 یآشوبگ دل حالت نیاخالق اساساً ا یدر تبارشناس یدگیره  چهیاراده، خواست و قدرت. ن

در شک و  یبشر ۀاراد ۀاز استحال یانفعال و رخوت ناش. داندی زهد م یِ ژگیو اشمئزاز را و
 سازد،یاراده را به مرگ معطوف م تیدر نها ایدن یِ اعتباریاست. باور به ب یبه زندگ ینیبدب

. دینمایم ریناپذ مرگ را اجتناب زین اوشیحاکم بر ذهن و روان س یهمچنان که ارزشها
درخور  یمتیاست که، به هر ق یشجهان فاقد آن ارز زیهرچند در نگاه قهرمان حماسه ن

چرا  مدانجای نم یهست یِجهان به انکار اخالق یِ اعتباری باور به ب نهمهیباشد. با ا ستنیز
ان و قهرم ستین یو رنجور یارادگیمعلول ضعف، ب ایدن یِاعتباریکه در ساحت حماسه ب

ا با ت ستیبودن کار عالم ن یهلوحانه در باب اخالق و ساد کیرومانت یادراک ریحماسه اس
انکار  و ینیبه بدب یو فسردگ أسیادراک شاعرانه،  نیا فینح ۀکریخدشه وارد شدن به پ

قهرمان حماسه  یِ و سنجشگر یدر کار داور یاریمع چونان یرنجور در واقع .انجامدیب
، است یو سنجش انسان حماس یداور اسیمق ،یقدرت و رنجور نی. مرز بکندیعمل م

 نیخواستار فنا و ذوب شدن. هم یاست و رنجور یرگیخواستار برشدن و چ زیرا قدرت
ی آن م یداد، همانجا به سو صیکنش تشخ یاصل ۀرا در مقام ران یکه قهرمان رنجور

سیاوش پاک ترین و معصومترین شخصیت  (1395،284د.)صمیم و سلیمان نژاد،تاز
هایی اما شخصیت سیاوش که در وجود این پهلوان  فردوسی است. اندیشهی  شاهنامه

ت هایی برای تمام بشری های انسانی و فرا انسانی است. اندیشه وجود دارد بیشتر اندیشه
ی سیاوش، ایرانی کار کردن، جهانی اندیشیدن، حفظ هویت ملی و در کنار  است. اندیشه

بری )اکو احترام به فرهنگ کلی بشری است.آن احترام به نوع انسان، شخصیت انسانی 
 (140، 1391مفاخر،

 نتیجه گیری
اصالت اراده،  ،یادیچون خودبن یبر اصول دیبا تأک زیو ن ر،یدر تفس تیبه اصل عقالن دیبا تق
 ییِباززا یبرا یفلسف ییتقال توانی را م چهین ۀفلسف ،یبه زندگ ییگوی و آر ،یکنشی ذم ب

 شمار آورد. در افق زمانه و فرهنگ مدرن به یفرهنگ حماس
توان به صراحت اذعان داشت که  است. می یحماس یِ نیب به جهان ی، متکچهین ۀشیاند

فی تشبث به هر آن مرجع فلس تاریخی.نیچه واکنشی است بنیادین به ارزشهای  فلسفه ی 
 110اره یپه در نیچته به گف است که ارزشهایی مبتنی بر کنش و عمل را ترویج کند. بنا

 افتند دانش شاد، منشاء شناخت خطاهای فکرِی انسان است که در گذر زمان مقبول می
صلیِ نیچه این هم نیست که چون شناخت له ادهند. مسأ و بنیاد هستیِ انسان را شکل می

دغه دغانسان ناشی از فراموش شدن خطاهاست، پس از بیخ و بن مهمل و باطل است؛ بلکه 
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مغفول، برای زایش  انهشناس ت که نشان دهد برخی از این خطاهای معرفتاو این اس ی
لسفِی ف برنامه یبقاء انسان مفیدند و برخی دیگر مضر.  نیچه فلسفه یحماسه از  ره یدوبا

و ا گفته یمضر شناخت بر دارد که طبق  گونه ینیچه این است که پرده از خطا بودن 
چاپ مسکو،  ۀشاهنام ،یفردوس اتیهمان ادعای شناخت مطلق است. مرجع در نقل اب

بزرگترین اثر حماسی شاهنامه فردوسی،  است. انیدیحم دینظر سع ریآن ز یچاپ ۀنسخ
لگوی ها کهن ای مفاهیم کهن الگویی فراوانی است که یکی از آنزبان فارسی در برگیرنده

ی اصلی آن )نبرد میان نیروهای نیک و بد( اسه و بن مایهقهرمان است. بنا به سرشت حم
های آن است. قهرمان حماسه که معموالً دارای قهرمان، یکی از پرتکرارترین موتیف

. که تجانسی نزدیک به دیدگاه نیچه است که درباره ابرانسان از نیروهای فوق انسانی است
ره ابرانسان یک اسطو توان گفت: کاپلستون در ابتدای مقاله ذکر شد که به اختصار می

جا مسئله بدل شدن انسان است. هدفی است برای اراده ابرانسان معنای زمین است... این
به ابرانسان از راه یک فرآیند گزینش طبیعی در میان نیست؛ زیرا در این صورت، رشته 

د و ر دلیری کننکه افراد برتچه بسا در مغاک فروافتد. ابرانسان پدید نخواهد آمد، مگر آن
های ها را بشکنند. به ویژه لوحهای کهن ارزشها را باژگون کنند و لوحهمه ارزش

های را و از درون زندگانی و قدرت سرشار خود، ارزش دینی)تاکید نیچه مسیحیت بود(
های تازه به انسان واالتر جهت و هدفی خواهد بخشید که ابرانسان تازه بیافرینند. ارزش

کزین برتر اندیشه بر نگذرد... در بسیاری /ه نام خداوند جان و خردب ی آن است.مظهر شخص
را به  "انسان"از جریان های فکری و مذهبی قبل و بعد از فردوسی از جمله در اسالم 

مثابه اشرف مخلوقات مورد ستایش قرار داده اند. اما ستایش انسان یا به قول شاهنامه 
ود اوست، چرا که به زعم فردوسی انسان قابل ستایش در تفکر فردوسی خاص خ "مردم"
است. انسانی که برای رسیدن به جهان بینی عقالنی و نه خرافی باید  "انسان خردمند"

 ،انسان پذیرنده خرد است "برترین انسان"در ابتدا خود را بشناسند. از دیدگاه فردوسی 
ه بینی عقل گرایانه ای ک جهان. خودشناسی و تفکر عقالنی است که مهمترین ویژگی آن

فردوسی در تبیین و توصیف حوادث تاریخی و وقایع اسطوره ای و شخصیت های داستانی 
به کار می بندد خاص خود اوست، در آثار همتراز شاهنامه مانند ایلیاد و ادیسه هومر و 
ادیپوس سوفوکل ودیگر روایات اساطیری ماوراءطبیعه نقشی به مراتب بیشتراز شاهنامه 

یاسپرس درباره اندیشه بنیادین نیچه علم و فلسفه را نکته اساسی میداند و  ایفا می کند.
نیچه را به نوعی از حقیقت که ذاتی روش علمی  قائل میداند و اهمیت ان را با آگاهی از 
حدود حقیقت علمی، چنان حقیقتی را مطلق و خاتم نمیدانست. نیچه حدود علم را نه 

به قصد رهیابی و نفوذ به کنه ذات خود علم در معرض پرسش قرار  آهنگ ویرانگری، بلکه
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داد. انچه مطرح است استیالست، نه براندازی دانش. مرز علم در نکته که حقیقت مورد 
نظر عالم آگاهانه ابداع شخص او تلقی نمیگردد. وجود، امری پیش فرض ست و مردعلم 

در حماسه  بیترت نیبد می یابد. هنگام رفع حجاب از بر این باور است که حقیقت را
به  انفعال و ترک اراده خالص و نیز از کین رهاست و به معنای  آشوبه و دل یانسان از ق

 یدر تبارشناس یدگیره  چهیجان است از اراده، خواست و قدرت. ن یِ: بلکه گرانبارستین
نفعال و رخوت ا. داندی زهد م یِ ژگیو اشمئزاز را و یآشوبگ حالت دل نیاخالق اساساً ا

 ایدن یِاعتباری است. باور به ب یبه زندگ ینیدر شک و بدب یبشر ۀاراد ۀاز استحال یناش
حاکم بر ذهن و روان  یهمچنان که ارزشها سازد،یاراده را به مرگ معطوف م تیدر نها

جهان  زی. هرچند در نگاه قهرمان حماسه ندینمای م ریناپذ مرگ را اجتناب زین اوشیس
 یِ تباراعی باور به ب نهمهیباشد. با ا ستنیدرخور ز یمتیاست که، به هر ق یشفاقد آن ارز

 ایدن یِاعتباری چرا که در ساحت حماسه ب انجامدی نم یهست یِجهان به انکار اخالق
 ادهو س کیرومانت یادراک ریو قهرمان حماسه اس ستین یو رنجور یارادگیمعلول ضعف، ب
 نیا فینح ۀکریتا با خدشه وارد شدن به پ ستیبودن کار عالم ن یخالقلوحانه در باب ا
 یاریعم چونان یرنجور در واقع .انجامدیو انکار ب ینیبه بدب یو فسردگ أسیادراک شاعرانه، 

 ،یقدرت و رنجور نی. مرز بکندی قهرمان حماسه عمل م یِو سنجشگر یدر کار داور
 است یرگیخواستار برشدن و چ زیرا قدرت، است یو سنجش انسان حماس یداور اسیمق

 یاصل ۀرا در مقام ران یکه قهرمان رنجور نیخواستار فنا و ذوب شدن. هم یو رنجور
 د.تازی آن م یداد، همانجا به سو صیکنش تشخ

که نه تنها احیا کننده هویت، تاریخ و زبان پارسی، به ،فردوسی سخن سرایی حکیم است
عنوان مهمترین عامل فرهنگی پاسدارنده ملیت ماست، بلکه به عنوان یکی از سردمداران 
جهان بینی خردگرایانه در تفسیر تاریخ، از جایگاه ویژه ای در سرگذشت اندیشه ها در 

خردی و ناآگاهی از وجود چنین میان اندیشمندان ایران و جهان برخوردار است. اما بی
ول فلسفی عمیق و تح -اندیشمندانی، برای قرنها ایرانیان را از داشتن یک نظام معرفتی

آفرین محروم ساخته است. شاید نمود این تنهایی فردوسی را بتوان در این سروده او به 
 خوبی دریافت: 

 از این پس بگو کافرینش چه بود      حکیما چو کس نیست، گفتن چه سود 
در زمانه ای که دکان خردورزی تعطیل گشته و خرافه پرستی رواج یافته، در زمانه ای که 
ناآگاهی تاریخی و هویتی از نسل ما انسانهایی معلق ساخته و در زمانه ای که اخالق 

ای انسانی و همبستگی اجتماعی ما به شدت تهدید و در حال فراموشی است و آسیبه
ناشی از آن روان جامعه را هر روز فرسوده تر می سازد، رجعت به فرهنگ خردگرایانه 
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ضرورتی بسیار حیاتی است. بویژه که این فرهنگ عقالنی اصیل و بومی بوده و انگ عاریتی 
استدالل نیچه عمدتا به نحوی طرح ریزی کرده که نشان و  بودن را هم یدک نمی کشد.
ممکن است در رسیدن به هدفهای میهن پرستانه کامیاب شود دهد آگاهی تاریخی چگون 

و چرا غالبا از نیل به آن هدفها باز می ماند. نیچه از این بابت بیمناک نیست که پژوهش 
تاریخی تحت تاثیر آنچه براستی باید مقاصد سیاسی خوانده شود، به تباهی و فساد بگراید. 

نمی گذارد و بنابراین، به هیچ وجه معتقد او میان نیازهای فرد و جامعه و دولت فرقی 
نیست که روحیه تاریخی یکی از عوامل سیاسی است، ولی انرا جنبه ای از فرهنگ افراد 
می داند. فقط فرد است که اهمیت دارد و به حساب می آید. قوم یا دولت چیزی جز انبوه 

دست دارند. باالترین  توده ها نیست که عده ای انگشت شمار از مردان بزرگ رهبری آنرا در
مقصود بنی آدم، روزبهی و ارتقا نوع بشر است. هر چیزی که نیروی حیاتی و شور زندگی 
را در مردان بزرگ بهتر کند، نوع صحیح علم تاریخ و سزاوار ستایش است. تنها شخصیتهای 

 نیرومند قادر به برتافتن تاریخ اند؛ شخصیتهای ضعیف زیربار آن نابود می شوند.
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 جامعه شناسی شخصیت در رمان ملکوت نوشته ی بهرام صادقی 

 
  1دکتر فرهاد طهماسبی

 
 چکیده

صول  سی و مح شهور فار صادقی ،از جمله ی رمان های م شته ی بهرام  رمان ملکوت نو
ش در ایران است؛در این رمان فضای سیاسی  1332مرداد  28سال های پس از کودتای 

فرهنگی جامعه ی پس از کودتا که ســرشــار از یاس و نومیدی و ابتذال و روز مره گی  –
ست.در این ر شده ا شته  ست به نمایش گذا شربندی اجتماعی جدید و دگرگونی ا مان ،ق

شیوه های تولید و معیشت و سر برآوردن طبقه ی متوسطه شهری ،رفاه زدگی،سطحی 
نگری و سایر عوارض ناشی ازاقتصادوابسته و تقلید از فرهنگ غربی و فضای خفقان زده 

 سیی دهه ی چهل پدیدار گشته است.در این مقاله از منظر جامعه شناسی ادبی به برر
دادو ستد های دیالکتیکی میان  جامعه ی آن روزگار  و شخصیت هاو فضاهای داستانی 
ـــیده ایم که اگر چه این رمان،در ظاهر رمانی  رمان ملکوت پرداخته و به این نتیجه رس
فراواقع گرا ونمادگرایانه اســت میان جهان تخیلی رمان و جهان واقعی،روابط معنی داری 

ت؛شــخصــیت های این رمان هرکدام پیوندی معنادار باطبقات قابل پیگیری و تبیین اســ
 اجتماعی و کارکرد ها وآرمان ها و ایدئولوژی های آن طبقات دارند.

 
 جامعه شناسی ادبی،طبقات اجتماعی،شخصیت، واقع گرایی، فراواقع گرایی. کلید واژه ها:

  

                                                           
 farhad.tahmasbi@yahoo.com                            عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر 1
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 مقدمه
ــی ادبیات به قرن نوزدهم میالدی ب ــناس ــرآغاز پیدایش جامعه ش رمی گردد،زمانی که س

م(دو مفهوم روح زمان و روح قومی را 1817-1766مادام دواستال نویسنده ی فرانسوی )
سپس منتقد نامدار هیپولیت تن ) ساخت و  م(باتکیه بر 1893-1828در آثار خود مطرح 

ـــوفانی همچون  نژاد ،محیط و زمان آفرینش اثر به تحلیل آثار ادبی روی آورد؛آراء فیلس
ـــی ادبیات تاثیر هگل و مارک ـــناس ـــول پایه ای جامعه ش ـــکل گیری اص س نیز بر ش

 (1393:65گذاشت.)ر.ک،برسلر،
 

یکی از شاخه های مهم جامعه شناسی ادبیات ،جامعه شناسی ادبی است که استقالل آن 
به مثابه ی یک نظریه ی ادبی مدیون نظریه ها و روش های فیلسوف و نظریه پرداز مجار 

ــی ادبی و 1971-1885جورج لوکاچ ) ــناس ــت؛آثار لوکاچ پیوند دهنده ی جامعه ش م(اس
 زیبایی شناسی کالسیک و دیالکتیک کانت و هگل و مارکس به شمار می آیند.

مهم ترین اثر لوکاچ در این زمینه ،کتاب نظریه ی رمان اوســـت که با نگرش دیالکتیکی 
ان را انسان مسئله هگلی تدوین شده است،لوکاچ در این اثر انسان امروز ی و قهرمان رم

(می نامد،موجودی که در پی دســت یابی به ارزش هایی اســت که problematikدار )
آن ها را نمی شناسد و هیچ گاه با آن ها نزیسته است و به همین دلیل نمی تواند به آن 

 (173-168:1392ها دست یابد.)لوکاچ،
سر سترش  نظریات لوکاچ در آراء نظریه پردازانی همچون گلدمن ،آلتو وباختین ادامه و گ

 (162:1392یافت.)آدورنوو دیگران،
مفاهیم بنیادین در مطالعات جامعه شناسی ادبی شامل،ایدئولوژی و جهان نگری، طبقات 

(،چند صدایی problematikاجتماعی ،آگاهی ممکن ،شخصیت و قهرمان  مسئله دار)
 و کارناوال گرایی است.
شناسی انواع ادبی است که در آن به جامعه، شناسی ادبیجامعهیکی از مباحث 

ضیح داده می ستگی کارکردی نظام اجتماعی و نظام ادبی نوعی، تو  شود، پرسشهم پیو
کارکرد یک نوع ادبی را در دل نظام انواع »شناسی انواع ادبی این است که اساسی جامعه

ظام فر قام ن ظام ادبی )در م ید تعریف کرد و تحول ن با نه  هنگی( را در درون ادبی، چگو
 «نظام اجتماعی چگونه باید توضیح داد؟

ناپذیر از مجموعۀ فرهنگی اســت جدا ادبیات بخشــی جدایی»گفتنی اســت که 
سوی فرهنگ( به عوامل  ستقیم آن )از فرا ساختن ادبیات از بقیۀ فرهنگ و پیوند دادن م

ــ اجتماعی و دیگر عوامل، امکان بر فرهنگ در مجموع ناپذیر است. این عوامل اقتصادی ـ
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شی جداییآن تأثیر می ست.گذارند. زندگی ادبی بخ دورنوو آ«)ناپذیر از زندگی فرهنگی ا
 (113-109:1376دیگران،

ـــر ـــهور و کارآمد در جهان معاص ـــت. دربارۀ  «رمان»یکی از انواع ادبی مش اس
ز میان ها و مقاالت کم شماری ترجمه و تألیف شده است که اشناسی رمان کتابجامعه
سی ادبیاتجامعهتوان به کتاب آنها می سین )دفاع از جامعه شنا سی رمان( از لو شنا

نده و  تانیگلدمن ترجمۀ محمدجعفر پوی ــ یات داس  واقعیت اجتماعیو رمان ، ادب
ستاننوشــتۀ میشــل زرافا ترجمۀ نســرین پروینی و  از  واقعیت اجتماعی و جهان دا

 ه کرد. جمشید مصباحی پور ایرانیان، اشار
ها و های مطرح شده در رمان از طریق کنشاز آنجا که گفتارها، کردارها و اندیشه

ستانی پدیدار میهای شخصیتواکنش صلیهای دا ستان، شود و یکی از ا صر دا ترین عنا
شمار می صیتجامعه»رود، شخصیت به  شخ سی  سی  «شنا در بردارندۀ مطالعه و برر

 شناسی ادبی در رمان است. های آن از دید جامعهو کارکرد« شخصیت»عنصر 
     
 بحث و بررسی   
 معرفی داستان  -1

 ش. 1340ملکوت نوشتۀ بهرام صادقی، چاپ در مجلۀ  کتاب هفته، 
ـ سیاسی با گرایش گرایی و نمادپردازی درشش فصل های فراواقعرمان اجتماعی 

 صفحه. 112و 
 مرگ و زندگی. موضوع: جدال خیر و شر، خدا و شیطان،

صبح پنجشنبه زمان: در الیۀ واقع شنبه تا  شب چهار ساعت یازده  گرایی رمان از 
 های دیگر رمان شناور و نامعین.)دهۀ چهل( در الیه

های دیگر نام در ایران؛ در الیهگرایی رمان شـــهری دورافتاده و بیمکان: در الیۀ واقع
 رمان شناور و نامعین.

صل صل دوم و  هایزاویۀ دید: در ف شم دانای کل و در ف ش اول، چهارم، پنجم و 
 سوم به شیوۀ اول شخص از نوع راوی قهرمان.

 خالصة داستان  -2
ست  شده ا شته  صل نو شش ف صل اولرمان ملکوت در  نام « حلول جن»که  ف

شود: فَبشرهُم بِعذابٍ اَلیم. )آنان را به عذابی ای از قرآن کریم آغاز میدارد با بخشی از آیه
 سخت بشارت ده(.
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گذرانی اســت که با ســه تن از دوســتانش برای دار و خوشآقای مودت مالک پول
ـــب جن در بدن آقای مودت حلول میتفریح به باغ آمده ـــاعت یازده ش کند. اند، در س

 هایشهری دورافتاده با خیابان»رسانند، کنند و به شهر میدوستان او را سوار جیپ می
برند. آقای مودت را نزد دکتر حاتم می« های غریبانه اســتاز جلوه آلود که ماالمالخواب

 کند. کند اما بعد از ساعت یک مریض قبول نمیدکتر حاتم اگرچه تا صبح کار می
در این فصل در ضمن مراجعه به مطب دکتر حاتم با دوستان آقای مودت بیشتر 

شنا می سبتاً عملآ شی جوان فردی ن ست و در مقشویم. من ساس ابل همگرا نوعان اح
ای خدایی کند، او برای نجات دادن دوستش از این گرفتاری که آن را مخمصهوظیفه می

سال خواند تالش میمی صد  ست. خیال دارد  ست دیگر آقای مودت مرد چاق ا کند. دو
صیغه هم بگیرد  سالمتی بخورد و کیف کند، زن هم بگیرد،  عمر کند، به همین چاقی و 

ستان مرد ناشناس نامیده و لذت ببرد. د وست دیگر آدمی مرموز و رازناک است که در دا
 کند و غالباً ساکت است. های عجیب میبینیزند؛ پیششود، کم حرف میمی

دکتر حاتم هم آدم عجیبی است اندامی متناسب و با نشاط دارد اما سر و گردنش 
سوده سر و گردنپیرترین و فر شانی برآمده، ترین  ست. پی سوزان و پرفروغ، چشمها های 

سر او  شت  شهر پ بینی عقابی، ریش کوتاه، و گردن کلفت پرچین و چروکی دارد. مردم 
کند ای استخدام میکشد، هر سال شاگرد تازهها را میگویند آدمزنند، میهایی میحرف

 کشد. و چندی بعد او را می
ستری  ست که نزد او ب ست. او مردی با م. ل. یکی از بیماران دکتر حاتم ا شده ا

خواند و چهل سال است که خودش نویسد، کتاب میذوق است، سواد دارد، خاطرات می
 خواهد آخرین عضو ممکنش را، دست راستش را قطع کند. کند میرا جراحی می

در حالی که دکتر حاتم به معالجۀ آقای مودت مشــغول اســت با منشــی جوان 
کشی هستم هر من کارمند ساده و زحمت»کنند. وگو میشود و با هم گفتصمیمی می
ــت  بیاورم و زندگیم را کمی بهتر کنم روز جان می ــتری به دس ــاید پول بیش کنم که ش

ام انداز ندارم و به آیندهخیلی چیزهاســـت که برایم مفهومی ندارد، هنوز خانه ندارم، پس
ستم. سر زیبایش « مطمئن نی شی جوان هم س« ملکوت»من شقانه دو ت دارد. دکتر را عا
 «شما شباهت دوری به حضرت آدم دارید.»گوید: حاتم به او می

دکتر حاتم همواره گرفتار احساسی دوگانه است یک گوشه بدنش او را به زندگی 
خواند، از زن و عشــق خیری خواند. خود را بدشــانس میو گوشــه دیگر او را به مرگ می

ما کند، ان آنها )ساقی( با او زندگی میندیده است چندین زن گرفته است و اکنون آخری
هایش یکی پس از دیگری اند. زنداشـــتهاو  و زنانش هیچ کدام یکدیگر را دوســـت نمی
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اند. آخرین زن دکتر حاتم قبل از مرده و یا دیوانه شــده و یا خیانت کرده یا طالق گرفته
ســرگردانی ســاقی ملکوت نام داشــته اســت. دکتر حاتم میان آســمان و زمین احســاس 

هایی دارد که برای طول عمر و ازدیاد میل جنســـی گوید آمپولکند. دکتر حاتم میمی
ها تزریق کرده اســت و فردا از این شــهر ســودمندند، او به همۀ مردم شــهر از این آمپول

ها به آنان خواهند که از این آمپولکوچ خواهد کرد، لذا منشی جوان و مرد چاق از او می
 د. هم تزریق کن

شبیه سرانجام دکتر حاتم جن را از بدن اقای مودت خارج می سیمای جن  کند. 
شم سبز خطی با چ سر بچۀ جنِ  ست پ شیان دورۀ قاجار ا های بادامی هم در آغوش من

گوید، جن یادداشــتی رمزآمیز به دکتر حاتم دارد با صــدایی زیر و دلخراش ســخن می
ــت که آقای مودت می ــرطان گل کلمی دارد. دکتر حاتم با دهد که مفهوم آن این اس س

صی حرف می صو شناس خ سرطان دارد و میزند به او میمرد نا میرد، گوید آقای مودت 
ها اما این راز را بشنو: من همۀ زن»به تو هم آمپول نزدم چون به من کمک خواهی کرد، 

ام. هام و از آنها صــابون و چیزهایی دیگر ســاختو شــاگردها و دســتیارهایم را کشــته
ستان تو تزریق کردهآمپول شهر و به دو سم هایی هم که به همۀ مردم  ام چیزی جز یک 

بینم! هفت کشــنده و خطرناک نیســت. من از هم اکنون آن روز فرخنده را به چشــم می
که حتی قوی ـــمجروز دیگر را! روزی  مد و این ترین و س ند آ پا در خواه ترین افراد از 

ستانی بی ستان دیگر قبر شب خفه خواهم شهر ش نخواهد بود...  آخرین زنم را همین ام
سانی که تاکنون در عمرم دیده سی کرد... اما این م. ل. او با همۀ ک ام  فرق دارد و تنها ک

ترسد، ای از مرگ نمیکند، او مرا به زانو در خواهد آورد! ذرهاست که خیالم را ناراحت می
)صــادقی « رانجام برای او هم فکری خواهم کرد...رود. ... برو، برو، ســبه اســتقبال آن می

،1386 :30-31 ) 
سرّ من از »و مصراع « گویداکنون او سخن می»فصل دوم رمان ملکوت با عنوان 

ست شخص و از نوع راوی ـ آغاز می« نالۀ من دور نی صل، اول  شود. زاویۀ دید در این ف
ا اشـــاره به خاطرات او روایت گویی یقهرمان اســـت که از منظر م. ل با اســـتفاده از تک

 شود. می
وجوی فراموشی است. و اکنون در او از قصر سفیدش دور افتاده است. و در جست

اند در مطب دکتر حاتم به این اتاق عجیب که ســقفش را با آینه پر از ماه و ســتاره کرده
 گوید.برد. از نوکرش شکو و سفرش به مغرب سخن میسر می

سال پیش مرد ن شده بیست  ست  سر م. ل. دو شهر م. ل. آمده و با پ سی به  شنا ا
ـــاعر و فیلســـوف می ـــناس در آن زمان خود را ش نامیده و یک روز هم اســـت مرد ناش
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داند که دکتر حاتم همان مرد ناشــناس اســت، ســروصــدا غیبش زده اســت. م. ل. میبی
صورت کرده و رنگ موهای ستیک  صیت داده و جراحی پال شخ ش را اگرچه تغییر نام و 

 عوض کرده است، او نتوانسته است م. ل را گول بزند. 
شاهد  شکو که  سرش و بریدن زبان  شتن و قطعه قطعه کردن پ سپس م. ل به ک

ـــاره می ـــت، اش کند از مهر مادر و کند. دوران کودکیش را یادآوری میماجرا بوده اس
از اعضــاء قطع  کند.خشــونت و خودکشــی پدر و امالک موروثی به جا مانده از او یاد می

کند و کالســکۀ ســیاهی که تابوت های الکل نگهداری میاش که آنها را در شــیشــهشــده
 گوید.شود، سخن میپسرش در آن حمل می

ست بگیرد.  او قصد دارد که انتقام پسرش را از دکتر حاتم که باعث قتل او شده ا
شریک است و شباهت  آور است، در بعضی چیزها با دکتر حاتمبعدازظهرها برای او عذاب

پلکد. دارد، از جمله همین بعدازظهرها، شکو مثل سگ او را دوست دارد و دور و برش می
سر را به یاد می سرش درد و غمش را به او نمیصحنۀ قتل پ گفته و این آورد و این که پ

 دانسته که او دیگر از آن او نیست. که به خوبی می
گیرد دکتر حاتم را ببخشــد ند، تصــمیم میکدر پایان فصــل دوم م. ل تغییر می

شده ضای قطع  سپارد، اع سرش را به خاک ب سگ بیندازد، زن زیبای نعش پ اش را پیش 
شد بگیرد، بچه شود، فرزندش را بزرگ کند تا روزی دهاتی که فقط در فکر پول او با دار 

 ای در دست بگیرد. که بتواند دشنه
ـــکو از بیمار عجیب دکتر حاتم که جن در بدنش رفته و این که  م. ل از طریق ش

شــود، شــکو مطالب را روی کاغذی دکتر حاتم فردا به مســافرت خواهد رفت خبردار می
سد و لوله میمی ست او مینوی شکو این لغزاند، م. ل نمیکند و آهسته به کف د داند که 

 آورد؟ همه خبرهای جور واجور را از کجا به دست می
و عقابی را ».... گردد: و عبارتی از انجیل آغاز می« دهســیز»فصــل ســوم با عنوان 

گوید: وای وای وای بر پرد و به آواز بلند میدیدم و شـــنیدم که در وســـط آســـمان می
در این فصل نیز شیوۀ روایت، به صورت اول شخص و راوی ـ قهرمان از « ساکنان زمین...

 شود. منظر م. ل روایت می
ــیالم. ل از طریق روایت جریان  ــته باز میس گردد از پدر و مادرش گونه به گذش

شاورز بیسخن می شتن ک ها و روزهایی های رعیتگناه و آتش زدن خانهگوید، جریان ک
ــالق می ــکو را به زیر ش ــت مادر گوید زمین بیآورد. میگرفت به یاد میکه ش گناه نیس

واهم برد. در رؤیا ها خها و ملکوتگناهکاران اســـت و من شـــکایت زمین را به آســـمان
شود و خود را طفلی گریزدو پاک و طاهر میشود، دیو درونش میمادرش بر او ظاهر می



 
 
 

 247        شناسی شخصیت در رمان ملکوت نوشتة بهرام صادقیجامعه

 

 

بیند، ندایی آسمانی وعدۀ آمدن روزی مقدس و کسی که باید بیاید گناه میمعصوم و بی
شد و دوست بدارد و بدی را »دهد؛ به او می سان که دیگر خوب با ست برای هر ان روزی ا
ــان پاک خواهد کرد و بعد از آن موت  فراموش ــمان ایش ــکی را از چش کند و خدا هر اش

( هنگامی که بیدار 56)همان: « نخواهد بود و ماتم و ناله و درد دیگر رو نخواهد نمود...
فماله من »کند سوره طارق را قرائت می 10شنود که آیۀ شود صدای قاری پیری میمی

 است و نه یاوری!او را نه نیرویی « قوۀ و ال ناصر
 شود. از طریق دانای کل روایت می« آخرین دیدار، پیش از صبحدم»فصل چهارم، 

وگوی ســاقی و دکتر حاتم اســت. ســاقی در حالی که این فصــل دربردارندۀ گفت
ــت( به دکتر حاتم کند )بعداً در میچیزی در پیرهنش پنهان می ــکو اس یابیم که نامۀ ش

ایم، مثل این شــکو به اربابش... من برای شــما همســفری بودهما به هم وفادار »گوید: می
 «بیش نیستم.

خوانی و روی هم رفته یک زن کنی، کتاب میگوید: فکر میدکتر حاتم به او می
ا را ام که مبادا آنهکند، من همیشه  ترسیدهعادی و معمولی نیستی. زیبائیت افسونم می

 از دست بدهم. 
های خودتان دارید بلکه، با تصورات و خیالوست نمیشما مرا د»گوید: ساقی می

 «  شناسم.خوش هستید.... من شما را نمی
ها با من فاصـــله ای فرســـنگبا آن که رو به رویم خوابیده»گوید: دکتر حاتم می

سته دنبالتان می»گوید: ساقی می« داری. شم ب ستهمن چ ستهآیم. .. دیگر خ  ام وام، خ
کنم... آیا واقعاً کنیز فرسوده است و خودم را تحقیر شده حس میافسرده و نومید و تنم 

 ( 64)همان: « شما هستم؟
ــتگی و تنهایی می ــاقی مدام ابراز خس ــت و نه امید س ــته اس کند. او نه بچه داش

گوید: تو بودی که عاشق من شدی، آن روزها یک کولی داشتنش را. دکتر حاتم به او می
 و مادرت را به خاطر من رها و دق مرگ کردی. عاشق بودی، ساکت و خاموش پدر

اند، آنها خیلی دور شـــده»ای از پدر و مادرش ندارد گوید هیچ خاطرهســـاقی می
 «ام.اند و من فقط خستهخیلی از من دور شده
حاتم می ید: دکتر  با تو هم آغوش می»گو چه فرقی اگر  با حیوان  شـــدم پس 

گوید همیشــه به من وعده ی به دکتر حاتم میمنداعتمادی و گلهســاقی با بی« داشــتم؟
زنی، ســاقی گوید خیلی از شــکو حرف میاید... وقتی که دکتر حاتم به ســاقی میداده
 «کند گاهی با او حرف بزنم.تنهایی و خستگی وادارم می»گوید: می
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ساس آرامش میگیرد، حاتم میساقی دکتر حاتم را در آغوش می کنم، گوید، اح
گوید به یک شــهر ام. ســپس به ســاقی میها از آن محروم بودهها و ســالچیزی که عمر

سینما و تئاتر میبزرگ می شنگ برایت میرویم، طال و لباسرویم به  ن خرم، ممکهای ق
ساقی می ست به اروپا برویم.  ستانی را ها و لباسگوید همۀ این کتابا شهر شت  های ز

ریز و گلوبندی طال بخری. من باید دل تمام ســوزانم، تو باید برایم دســتبند و ســینه می
 پرستم.ها را بسوزانم. من تو را میزن

ساقی را خفه می ستر  شدهدکتر حاتم در ب ای را از کند و هنگامی که کاغذ مچاله 
ساقی برای آخرین بار به »شود. آورد، متوجه رابطۀ ساقی با شکو میپیراهن او بیرون می

ــ گوشهشکو وعدۀ دیدار داده بود،  ــ و در در همان محل موعود ـ ای از نارنجستان خانه ـ
ســاعتی نزدیک به ســحر و شــکو هم در همان نامه از او تشــکر کرده بود و گفته بود که 

ساقی وعدۀ تکرار آید و خاطرات هم آغوشیمی های این چند مدت را باز بیان کرده و به 
 (.77)همان: « ها را داده بود.آن لذت

به شــیوۀ دانای کل روایت « وگو، پیش از صــبحدمرین گفتآخ»فصــل پنجم، 
این فصل در بردارندۀ سرگذشت شکو است. م. ل از تغییری که در احوال شکو « شود.می

اما به او چه مربوط بود؟ شکو هم آدمی »داند. کند و علتش را نمیپدیدار شده تعجب می
شر، می ست و حق دبود برای خودش، فردی از افراد ب شحال توان شت که تغییر کند. خو ا

سان بود و مگر می شد و م. ل مگر ان ست که خودش را با این حال شود و یا نومید با توان
 (79)همان: « های خود آنها را بسنجد.الی بشرها جا بزند و با مقیاسالبه

ست که مادرش کنیز دو رگهشکو غالم خانه صر پدر م. ل زادی ا ای بوده که در ق
ست،  و هیچ وقت هم زبان ما را یاد نگرفته و به زبان عجیبی حرف میکرده کار می زده ا
ست.  شت خمره»ا صر، پ شراب، گیر آوردند که در بغل روزی او را در زمین بزرگ ق های 

ــی از  ــت و کس ــتۀ تاریکی داش باغبان فرو رفته بود. باغبان ما هم آدم عجیبی بود، گذش
زد و خدا همین یک شکو را برای آنها باقی رف میآورد. اما به زبان ما حرازش سر در نمی

شــدند اما آشــپز ما عقیده مردند و گاهی هم ناپدید میهای دیگرشــان میگذاشــت. بچه
شان آنها را با تبر راحت می شت که پدر شم خود این منظرۀ کند و میدا گفت بارها با چ

ــکته کرد و م ــت... باالخره یک روز کنیز پیر س ــمزه را دیده اس رد. فردایش باغبان خوش
خودمان را از دست دادیم: قصر را گذاشت و رفت و تا به حال کسی از حالش خبر ندارد... 

شکو و خانواده شت  سرگذ شد و من او را برای خودم انتخاب این  شکو بزرگ  اش بود. 
 (82-81)همان: « کردم چون وفادارتر و فداکارتر از او سراغ نداشتم.
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حق نداشـــته باشـــم مثل دیگران لذت ببرم؟ از آفتاب و چرا من »گوید: م. ل می
 «های خوب بپوشم.مهتاب استفاده کنم، سحرخیز شوم، غذا بخورم، زن بگیرم، و لباس

کند. خودتان آه هیچ کس این حقوق را از شــما ســلب نمی»گوید: دکتر حاتم می
سال ست و پای خود را بریدید و  سر بردید و غذا و لباسد و آفتاب را بر  ها در دخمه به 

 «خود حرام کردید.
ــباهت ــاره میم. ل به ش ــت از بعدازظهرها، های خود با دکتر حاتم اش کند، وحش

خوابی، حاالت متضاد، همیشه با خود در جنگ بودن، ندانستن این که زمین کابوس و بی
د گویکس و رفیق بودن. ســپس م. ل میرا باید قبول داشــت یا آســمان را، تنهایی و بی

ست و میکی شته ا شد، نه را در خود ک از این »خواهد قطرۀ ناچیزی در دریای اجتماع با
ای جا خواهم گرفت و ها... و در طبقهپس من یکی از هزارها خواهم بود... یکی از میلیون

شد! مثل همان سوده خواهم  شم و جماع میخورم و میها میدیگر آ کنم و زندگی را نو
ساس تنهایی نمی گیرم....جدی و واقعی می ضا آن وقت من دیگر اح کنم. مثل حاال در ف

ــمانِ طبقۀ خودم  ــت و به جایی تعلق دارم. به آس ــده اس معلق نیســتم، تکلیفم معلوم ش
دهم. آن آورم و با ریشخند و آسودگی به آن نداهای همیشگی درونم گوش میایمان می

شته سانی برحذرم دا شه از ابتذال و یک ستی آیا چه خواهند گفت؟ اند..نداها که همی . را
ام و پوچی و بیهودگی طبقۀ من، اجتماع ام و پا بر فهم خود گذاشــتهاینکه تســلیم شــده

و یکنواخت، البد از عضـــو خودشـــان از قطرۀ یکرنگ و راکد من و همان دریای بزرگ 
 (87-86)همان:  « نام و نشان خودشان دفاع خواهند کرد.کوچک گمنام و بی
خواهد داروی طول عمر و تقویت قوای جنسی به او و شکو حاتم می م. ل از دکتر

تواند این کار را برای شکو انجام دهد و فقط به م. گوید نمیتزریق کند اما دکتر حاتم می
ــتاری کند و او را به ل آمپول تزریق می ــفر از م. ل پرس ــکو باید در ادامۀ س کند زیرا ش

شکو، شکو، تو باید زنده بمانی تا تشنج و احتضار »جایی برساند. دکتر حاتم در دل گفت: 
آب و علف و در وســـط جادۀ دور و دراز ببینی و ارباب محبوبت را در میان صـــحرای بی
سال شاید روزی پدر پیرت را و یا برادران آنگاه ندانی چه باید کرد... و باید  ها زنده بمانی 
ــه ــت را در گوش ــناس بی و از آنها بگریزی و در آن بیابان ای از این دنیا بیاو خواهران ناش

ستراحت، نعش بی ست و نه آبادی و نه جایی برای ا جان اربابت فراخ که در آن نه آدم ه
ست سنگینی میبر روی د دانمی چه باید کرد و با خودخواهی گفت کند و تو نمیهایت 

شن سپردن... و آنگاه  سوختۀ رکه فقط جا برای دفن کردن هست و به گور  وان که های 
ـــته ـــتاز دل کویر برخاس ها خواهند برد و هنوز تو اند او را در کفن داغ خود به دوردس

 (91)همان:  « ای و دیگر کسی نیست که برایش وفادار باشی و فداکاری کنی.زنده
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در »شود. آمیزد و از هم جدا میدر پایان فصل تصویر دکتر حاتم و م. ل درهم می
های دق و اندوهگین، درسراسر سقف و در کمرکش دیوارها، ستارهرو و در ماه و آینۀ روبه

تصویرهای فراوان آن دو در زوایای گوناگون فروشکست و منعکس شد و در آهم آمیخت 
 (91)همان: « و آنگاه از هم جدایی گرفت.
 شود: و با این بیت از مثنوی مولوی آغاز می« زمین»فصل ششم با عنوان 

 یر               یک دو دم مانده است، مردانه بمیرگر نبودت زندگا نی  من
صل را هم راوی دانای کل روایت می شهر این ف ستانش از  کند. آقای مودت و دو

ــوی باغ به راه  ــتند و هر چهار نفر به س ــۀ تاریکی نگاه داش ــتند، جیپ را در گوش برگش
شهکنند، مرد نافتادند. آقای مودت و مرد چاق در باغ با هم مجادله می شناس گو گیری ا

کند از ستیز و مجادلۀ آنها جلوگیری خندد، منشی جوان کوشش میکند و به آنها میمی
 کند. 

ــکو به باغ می ــمن اعالم خبر مرگ عن دکتر حاتم، م. ل و ش آیند. دکتر حاتم ض
شی جوان می سفۀ »گوید: قریب همه به من ستید و فل شما که جوان و پاک ه به خاطر 

ـــت از عادتم زندگیتان را برا ـــریح کردید و به خاطر ملکوت زیبایتان، این بار دس یم تش
ـــما می ـــتم. ش مانده، به اندازۀ توانید در این چند روز باقی مانده، دراین هفتۀ باقیبرداش

صدها سال عمر کنید، از زندگی و از هم تمتع کافی بگیرید، بخوانید، برقصید، چند رمان 
شید، یک سیقی گوش کنید... چه فرق می مطالعه کنید، بخورید، بنو شاهکار مو ند؟ کدو 

ــئله فقط در کمیت اگر قرن ــپس مس ــید همین کارها را خواهید کرد. س ها هم زنده باش
های ســال تکرار نواخت و همیشــگی را ســالاســت و نه کیفیت، و آدم عاقل کارهای یک

 ن که آدم ازکند. به عقیدۀ من یک هفته زندگی در این جهان کافی است، به شرط آنمی
تاریخ مرگ خود واقعاً خبر داشــته باشــد و شــما این موهبت را دارید. بنابراین چه جای 

 (106)همان:« نگرانی است؟ شما در دم مرگ هیچ حسرت و اندوهی نخواهید داشت.
ها چرا تاکنون نفهمیده بودم که مرگ خواهد آمد؟ سـال»گوید: منشـی جوان می

و راه رفتم، زندگی معتدل و پاکی داشــتم، مال کســی را به خوبی کار کردم و حرف زدم 
ـــال ما احمق بودم. در تمام آن س ندم. ا ـــا به همه کمک رس ها که من مثل نخوردم و 

سان زندگی می صومان و مقد سانی بودم مع کردم و به خیال خود نمونۀ کامل یک فرد ان
یب می قت خودم را فر چارهدادم و گول میدر حقی یش نبودم، زیرا ای بزدم و احمق بی

بایســت به دراندم. اگر جز این بود چرا میکشــیدم و یخه میبرای هیچ و پوچ زحمت می
شوم؟ چرا می سرنوشت کثیف دچار ب بایست محکوم به مرگی باشم که مایۀ خنده و این 
 (111)همان: « زبان و ابله.شوخی است؟ درست مثل مرگ حیوانی بی
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اند تا مرد چاق را که از ترس مرگ بر زمین دوستان در حالی که سوار جیپ شده
ــخن می ــت نزد دکتر دیگری غیر از دکتر حاتم ببرند با هم س ــی افتاده  اس گویند؛ منش

ها دروغ و بازی باشد، اگر اما یک چیز هست، این را بدانید، اگر همۀ این»گوید: جوان می
ب و رؤیایی بیش شــوخی باشــد و دکتر حاتم دســتمان انداخته باشــد و یا این همه خوا

نباشد و اگر من نتوانم بار دیگر مثل دیروز و پریروز مالک زندگی و ملکوت و خانه و ادارۀ 
نه یک هفته بلکه یک عمر، و از این کابوس نجات پیدا کنم، همین فردا  ـــم،  باش خود 

لش سنگینم از ترس مرگ زودتر از  خودم را خواهم کشت؛ خواهم کشت که مبادا روزی
ـــنایانم بماند. بله، اگر عمر دوبارهموعد به ز ـــت آش ای به من مین بیفتد و یا روی دس

 (111)همان: « ببخشند احمق نخواهم بود.
اما من با تو هم عقیده نیستم. اگر من جای تو بودم و قرار »گوید: آقای مودت می

ضوع آمپولبود عمر دوباره شکن میآمد، ها دروغ از کار در میام بدهند و یا مثالً مو زدم ب
کردم، با همان ها مثل گذشته زندگی میخواندم. چقدر خوب بود! و باز هم سالو آواز می

شه کردهشیوه و همان حماقت ام و از این پس با ها... چه عیبی دارد؟ این کار را من همی
 (112)همان: « لذت و آسودگی بیشتری خواهم کرد.
ها آســوده و ســالم کند ســالن میخبر اســت و گمامودت از بیماری و مرگش بی

ــی جوان می ــی نمیزندگی خواهد کرد به منش ــم گوید من خودکش ــناس تبس کنم. ناش
 دمد.کند. و سپیده میمی
 پردازیشیوۀ شخصیت -3

فاده  ـــت ناگون اس نات گو ـــادقی در وجوه مختلف آفرینش هنری از امکا بهرام ص
داستانی، آقای مودت و دوستان او های کند؛ در فصل اول و ششم رمان که شخصیتمی

ستان جنبۀ واقع گرایی آشکارتری دارد و راوی از نوع دانای کل است، بیشتر هستند و دا
پردازد، آقای های بیرونی و سـطحی اشـخاص که نمونۀ نوعی )تیپ( هسـتند میبه جنبه

ر شــوند، خواننده دمودت، مرد چاق، مرد ناشــناس همه در ســطح معرفی و بازنمایی می
ها در طول داستان تغییر چندانی گیرد، این آدمهای آنها قرار نمیجریان ذهنیات و آرمان

زۀ عصر انگیتحرک و بی تغییرند و با جامعۀ رخوت زده، منفعل و بیکنند، ایستا و بینمی
شگری و فعالیت از خود  ست که وجوهی از کن شی جوان ا سب دارند. تنها من خویش تنا

وگوهای او با دکتر حاتم از وضعیت زندگی و ذهنیت نده از طریق گفتدهد، خوانبروز می
سفی او آگاهی می سبتاً پویا و سادۀ فل صیتی ن شخ ستان،  سه با دیگر دو یابد او در مقای

ــود هم از اندازۀ ظرفیت جامعۀ زمانش تغییرپذیر دارد اما تغییراتی که در او پدیدار می ش
ا  عدالتی ردهد و رنج و بیهای دیگران میخواست بیشتر نیست، او در نهایت تن به همان
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ـــش و انتقاد زبانی و ابراز بیفقط تحمل می  نیازی از کمککند، تنها کنشـــگری او پرس
ـــتم و بی ـــت. او به جای مبارزه با عوامل س عدالتی با خود مبارزه دکتر حاتم و م. ل اس

 دهد. کند و خودکشی را بر مرگ تحمیلی ترجیح میمی
ــیت ــخص ــیتهش ــخص هایی همه جانبه و مبهم و مرموز ای دکتر حاتم و م. ل ش

ــت. خالی از وجوه  ــاطیری اس ــبه اس ــیت دکتر حاتم اگرچه کلی و ش ــخص ــتند. ش هس
سبک فرا واقع صیف ظاهر و باطن او از امکانات  ست، در تو ستفادهباورپذیری نی  گرایی ا

سترس می ست، گاهی مبهم و دور از د صویر ای از شود و در هالهشده ا وهم و ترس ت
ندگی قرار میمی ند ســـادۀ ز یان رو گاه در جر ـــود و  نه در ش گا ـــیوۀ دو گیرد این ش

ــیت ــخص ــتان ش ــده دربارۀ او در داس ــت که دوگانگی تمهید ش ــده اس پردازی باعث ش
ست و هیچ کدام از اینها به تنهایی پذیرفتنی شاه، مرد و دکتر حاتم ا شود. او شیطان،  تر 

سنده به خوبی ست. نوی شخصیت وجوه مختلف را با هم ترکیب کرده  نی در پرداخت این 
های درونی و حالت تعلیق روانی او میان آســمان و زمین و ها و کشــمکشاســت. تناقض

 خوبی و بدی و توانایی و ناتوانی و... به زیبایی در داستان انعکاس یافته است. 
به واقعیت نزدیگفت ـــتان او را  ـــخاص داس با دیگر اش کند و ک میوگوهای او 

مایش های او و گفتگوییتک به ن مادین او را  ـــیمای فراواقعی و ن وگوهای درونیش س
وگوپردازی پردازی در این رمان، گفتگذارد. یکی از ابزارهای کارآمد در شـــخصـــیتمی

صیت شخ شناخت و نمایش  ست.  ساختار ها از طریق گفتا شفاف در  وگوهای موجز و 
 گیرد.داستان صورت می

ـــخصـــیت ـــان میان نمونۀ نوعی )تیپ( و  ش م. ل هم مانند دکتر حاتم در نوس
 شخصیت همه جانبه است. البته هر دو شخصیت نمادین هستند. 

تغییر است. اما م. ل در پایان داستان دچار تغییر شخصیت دکتر حاتم ایستا و بی
سانشود او میو دگرگونی می و همرنگ  خواهد به زمین و میان مردم بیاید و با آنها هم

ـــود، اگرچه این همســـانی و همرنگی در ابتذال و روزمره ـــد. در پرداخت این ش گی باش
تک یت از  ـــخصـــ فتش یال ذهن و گ ـــ یان س ـــیوۀ گویی درونی، جر وگوپردازی و ش

 گرایانه بهره گرفته شده است. های وهم و خیال و فرا واقعپردازی در رمانشخصیت
ایه ای و در سن، شخصیتی حاشیهشخصیت شکو اگرچه به مناسبت فضای داستا

ضور  سنده با پرداختی هنرمندانه از طریق حرکات، کردارها و ح ست، نوی شده ا بازنمایی 
ستان  صیت زبان بریده و خاموش را در دا شخ سخنان دیگران دربارۀ او، این  وغیبت او و 

ــت. او از دکتر حاتم انتقام می ــیتی تاثیرگذار تبدیل کرده اس ــخص ــابه ش ی قگیرد، با س
شق ضی ورزی میع صیت متناق شخ ست زنده بماند. او  ستان هم قرار ا کند و در پایان دا
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ستم سپرده و  سر سلیم و  ستوه و دارد، از طرفی منفعل و ت ست و از طرف دیگر ن پذیر ا
شخصیتی کلی و تیپ ساقی هم  شخصیت  ست. او هم بماندگار و انتقام گیرنده؛  ه گونه ا

ــتان و موقعیت  ــای داس ــبت فض ــت. مناس ــیه و محدود اس تاریخی و نمادینش در حاش
شــناســیم. ســاقی هم در ســایۀ دکتر حاتم و از گونه که شــکو را از طریق م. ل میهمان

ـــناخته می ـــود. از طریق گفتطریق او ش ـــاقی بخشـــی از ش وگوهای دکتر حاتم با س
تغییر  های تاریخی ـــ فرهنگی دربارۀ زنان و به ویژه زن در حالعدالتیها و بیمحدودیت

 گرای داستان به نمایش گذاشته شده است. در فضای واقع
 

 
 ها گذاری شخصیتنام -4

ها فاقد نام هستند، گرای داستان به جز آقای مودت دیگر شخصیتدر بخش واقع
ــتانه معنا می ــای دوس ــت و در پیوند با فض یابد. مودت نام آقای مودت هم نامی کلی اس

قط دوست هستند. هیچ کدام هویت و فردیت مشخصی یعنی دوستی و او و دوستانش ف
ندارند، از این رو نامی هم ندارند، مرد چاق، منشــی جوان و دوســت ناشــناس. آنها نمونۀ 

ستند و نام های کلی و اجتماعی وار و جنبهگذاری کلی آنها موقعیت نمونهنوعی و تیپ ه
 سازد. آنها را بهتر نمودار می

ـــنده و او به ظاهر متناقصدکتر حاتم نامی نمادین و  ـــت. حاتم یعنی بخش نماس
شندۀ  ست در حالی که در باطن بخ سالمتی ا سی و  شنده عمر دراز و ازدیاد میل جن بخ

گرایانه مرگ و تباهی اســت. م. ل نامی رمزی اســت و در خدمت فضــای مرموز و فراواقع
ته تواند رابطه داشداستان قرار گرفته است. از طرفی با ملکوت و از طرف دیگر با ملت می

 باشد. 
ساطیری و در عین  سیمای تاریخی ا ستان که  ست که برای زن دا ساقی نامی ا

گرایانه دارد انتخاب شـــده اســـت. او در طول زندگی تاریخی خود برای جامعۀ حال واقع
ساقی ساالر همسفر و  شیئی تزئینی ای مستیمرد ست. ابزار عیش و  بخش، بیش نبوده ا

 لذت را نوشانیده است و خود تشنه و محروم مانده است. در مجلس بزم؛ او 
ساده،  ست، نامی  شده ا ستمدیده و تحقیر  شکو، که نماد عامۀ مردم و طبقات 
ــگ  ــتان هم او را همواره به س ــت، در طول داس همگانی، عامیانه با کاف و واو تحقیر اس

ـــبیه می اتم و م. ل همراه با کنند، حرکات او و اندام او و وفاداری او از جانب دکتر حتش
 تحقیر بازنمایی شده است. 
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 سبک داستان  -5
های اول و ششم شیوۀ غالب سبک داستان ملکوت سبکی ترکیبی است. در فصل

ــــ اجتماعی اســت. زبان نزدیک به گفتار و اندیشــه و فکر ســاده و واقع گرایی انتقادی ـ
گر رمان شــیوۀ غالب های دیتکلف اســت. در فصــلمعمولی و از نظر ادبی ســاده و بی

ــــ ســیاســی با گرایش ها گرایانه اســت. در این فصــلهای فراواقعنمادپردازی اجتماعی ـ
 گویی درونی و تداعینویسنده از شگردهای بازگشت به گذشته، جریان سیال ذهن و تک

 های گوناگون استفاده کرده است. معانی
 هایبرهم زده و از شیوهبهرام صادقی در این رمان شیوۀ ثابت و یکدست روایت را 

گوناگون روایت درفصـول مختلف رمان بهره برده اسـت. در فصـل دوم و سـوم راوی اول 
 های دیگر راوی سوم شخص و دانای کل است. شخص از نوع راوی ـ قهرمان و در فصل

ــل ــیتهایی که به جنبهدر فص ــخص پردازد از زاویۀ دید اول ها میهای درونی ش
دهد از زاویۀ های بیرونی و کلی اشخاص را نمایش میکه جنبه شخص و در دیگر فصول

 کند. دید  سوم شخص استفاده می
ستان و گفت ضای کلی دا شخاص به کارگرفته طنزی تلخ و عمیق در ف وگوهای ا

ست. سانی و »...شده ا ضوع ان سنجش تناقض ها در یک مو صادقی که بر مبنای  نگرش 
ــ ــکل می گیرد ،ناگزیر در قص ه هایش به طنزی ظریف و ریز بافت و معماوار اجتماعی ش

صه ردیف می  صادقی که از قول آدم های وراج ق شود.جمله های دراز بهرام  نزدیک می 
شـــود،روانشـــناســـی پیچیده ی آدم هایی را که معموال بر لبه ی تیغ یک دوران معین 

ـــعیات اجتماعی نمایش می دهد و هیچ کس دقیق تر ا ز او زندگی کرده اند در پرتو وض
ـــی را تصـــویر نکرده  ـــیاس ـــت بزرگ س ـــکس روحیات بقایای هزیمت یافتگان یک ش

 (1369:115سپانلو،«)است.
ـــتان در موقعیت  نه کند، آنجا که وجه واقعهای مخلتف تغییر مینثر داس یا گرا

ـــفاف و موجز اســـت و آنجا که وجه  ـــاده و نزدیک به گفتار و ش تشـــخّص دارد، نثر س
 گیرد، نثر ادبی، فاخر و توصــیفی و شــاعرانه میرایانه به خود میگنمادپردازانه و فرا واقع

هایی گویا برگزیده و در آغاز هر فصــل بیت، های مختلف نامشــود. نویســنده برای فصــل
 کند، آورده است.ای که سیمای مبهم فصل را تبیین میمصراع، آیه و عبارات روشنگرانه

صراع شعر بیانگربه کار بردن ابیات و م سر  های  شعر بر  ستدام  سایۀ م ستمر و  تاثیر م
ادبیات فارسی است. بهرام صادقی که از نوگراترین نویسندگان معاصر است هم از سیطرۀ 

انگیز اســت و فضــای پوچی، ادبیات شــعر محور در امان نمانده اســت. لحن داســتان غم
 فرماست. ناامیدی و مرگ بر داستان حکم
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کور هدایت دارد، ســـاختار کلی، به بوف ملکوت از نظر ســـبکی شـــباهت فراوانی
سازیشیوه ضا شفاف و هنرمندانه، ف گرایانه و آفرینش اثری های فراواقعهای روایت، نثر 

. کور صادق هدایت استچند الیه و ترکیبی از وجوه شباهت و تاثیرپذیری ملکوت از بوف
 پرداختن به دقایق این موضوع مستلزم مجال و مقال دیگری است. 

 
 زبان داستان  -6

ـــنده حتی در گفت ـــت. نویس وگوهای زبان رمان ملکوت مبتنی بر زبان معیار اس
ـــت ویژگی ـــیده اس ـــخاص کوش های زبان معیار و مکتوب را مراعات کند و از عادیِ اش

سب با شکسته ست. توجه به این ویژگی زبان متنا ستفاده نکرده ا نویسی و زبان محاوره ا
ضا سبک ست، ف ستان ا ضای دا ساطیری، وهمناک و فراواقعو ف گرایانه و نمادین با های ا

ــکســته ــتلزم به زبان محاوره و ش ــب ندارند. آفرینش این گونه فضــاها مس ــی تناس نویس
ــنده از این نکته غفلت نورزیده  ــت و نویس ــیفی، چند الیه و فاخر اس کارگیری زبان توص

 است. 
ای بود که تنها غریبانههای آلود و خلوت که ماالمال جلوههای خواباز خیابان»

ستان شهر شب در  شود گذشتند.آخر  ست پدیدار  )ملکوت، ص « های دورافتاده ممکن ا
6) 

شود و این زمانی است که اشخاص ها کشدار و طوالنی و آوارگونه میگاهی جمله
 گویند:گویی درونی و تداعی آزاد سخن میداستان به شیوۀ تک

دانســتم چه باید کرد و ترس مرگ برخاســتم و نمیو آن روز را که ناگهان از »... 
ضطراب با دندان سبعش قلبم را میا ستم بمیرم و میمکید و من نمیهای  شیدخوا م اندی

هایمان که آیا باید به زیر خاک بروم و چرا؟ و شــبی را که با پدرم و دوســتانش بر اســب
یگارها عبوس و تلخ بود و سوار شدیم تا به شکار برویم و چهرۀ مردانه او در سرخی نور س

شیم و به من گفت  سرم»فرمان داد که آماده با ساس « پ و من ناگهان رقتی در خود اح
های خشـن کردم که نزدیک بود فریاد بزنم و خودم را از اسـب بر زمین بیندازم و دسـت

پدرم را ببوســم و التماس کنم و بگویم که نَمیرد و زنده باشــد  و همیشــه زنده باشــد و 
 ( 53)ملکوت، ص « رد که مرگ بر من چیره شود...نگذا

باز میگاهی نثر جلوه مانی متون مقدس را  ـــ ید: های ملکوتی و آس ما گفت: »ن
ست آن روز پاک مقدس، و من گفتم: کدام روز؟ و در آن روز چه  ست، نزدیک ا نزدیک ا
ست شد و دو سان، که دیگر خوب با ست برای هر ان شد و او جواب داد: روزی ا  خواهد 

 ( 56)همان، ص « بدارد و بدی را فراموش کند...
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ببین چه شب دم کردۀ »شود: و گاه نثر متناسب با فضاهای داستانی شاعرانه می
 ( 75)همان، ص « دیروقتی است، ببین چه تنهایی و سکوتی است.

 (94)همان، ص « آلود شد و ماه در آن شکست.آب گل»
ـــت.بار دیگر گرد و خاکی تنبل، مثل مه » )همان، « غلیظ از زمین به هوا برخاس

 (109ص 
 

 ها تحلیل جامعه شناختی شخصیت-7
دردوره ی حکومت پهلوی اقتصــاد ایران جذب اقتصــاد جهانی شــد و به ســرعت 
رشد کرد،جمعیت کشور سه برابرشد و شهرنشینی توسعه یافت،افزایش جمعیت و رشد 

شد جمعیت و شت،ر صادی را در پی دا شد اقت شینی،ر شد شهرن شینی و ر شهرن سعه  تو
سوی زندگی غربی ،باعث  سمت و  شدید حکومت به هدایت جامعه به  صادی وتمایل  اقت
ــدو در نتیجه در نظام طبقاتی  ــی و فرهنگی ش ــبک نهاد های اجتماعی ،آموزش تغییر س
ایران دگرگونی های بنیادین پدیدار گردید.جامعه ی ایران در این دوره به پنج طبقه ی 

طبقه ی -3طبقه ی متوســط ومتوســط پایین شــهری -2قه ی مســلط طب-1اجتماعی:)
 طبقه ی زارعان (تقسیم می شد.-5طبقه ی کارگر -4متوسط و متوسط پایین سنتی 

طبقه ی متوســـط جدید شـــهری شـــامل صـــاحبان حرفه های آزاد ،کارمندان 
شنفکران  سین های بخش های خصوصی و رو سنل نظامی،کارمندان اداری،تکن دولتی،پر

ش به  1330متوسط سنتی شامل روحانیون وبازاریان بود؛طبقه کارگر در دهه ی وقشر 
به  1332مرداد 28سرعت رشد کرد و وارد فعالیت های سیاسی شد، اما پس از کودتای 

ــرکوب گردید؛طبقه ی زارع برخالف طبقه ی کارگر باکاهش جمعیت رو به رو  شــدت س
حرکت از کشاورزی به صنعت،مهاجرت شد و همچنان فقیر ماند؛عوامل متعددی از جمله 

از روستا به شهر،گسترش سریع دستگاه اداری ،کاهش سلطه ی دولت بر اقتصاد پس از 
شد که در حدود  صنعتی باعث  سعه ی بورژوازی تجاری و  شاه از ایران و تو ضا خروج ر

ــال های  ــر های اجتماعی تغییراتی پدید 1350ش تا 1300س ش در اندازه و حدوده قش
 (102 -63:1387ک،اشرف و بنوعزیزی ،آید.)ر.

ش بر بیشـتر بخش های جامعه 1332مرداد 28محمدرضـاپهلوی پس از کودتای 
شد روز افزون در آمد های  سلط یافت و با ر شهری ت شنفکر و کارگر  به ویژه طبقه ی رو
ــنتی و جدید  ــتری می کرد،وی در برابر طبقات س ــاس قدرت بیش نفتی روز به روز احس

ای در پیش گرفت،در حالی که طبقات جدید را به شدت تحت نظارت و  ،سیاست دوگانه
سته بود به ظاهر میان  شت؛وی توان سنتی دا شش در جذب طبقات  شت ،کو کنترل دا
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رهبران مخالفان  و پیروانشان و احزاب سیاسی و پایگاه های اجتماعیشان جدایی بیفکند 
ساکتی پدید آورد سی آرام و  سیا ضای  سال ف و آرامشی  در جامعه حکم  و در طی چند 

ــروعیت حکومتش  ــایت مردم و مش ــانه ی رض فرما گردد،درحالی که او آن آرامش را نش
: 1392قلمداد می کرد،مخالفان آن را آرامش پیش از طوفان می دانستند.)ر.ک،آبراهامیان،

516-560) 
شمار می سندگان خالق دهۀ چهل به  صادقی از نوی دهۀ  1320دهۀ »آید. بهرام 

ـــت ترین بخش ادبیات منثور ما را تشـــکیل ، رمان مهم1340ان کوتاه بود اما دهۀ داس
ــیلمی ــهری و افزایش تحص ــط، تمرکز ش ــد طبقۀ متوس کردگان، رمان را به دهد... رش
ـــندگان در کارهای ترین نحوۀ بیان ادبی زمانه تبدیل میرایج کند. درگیر نبودن نویس

ستانشتابناک اجتماعی، برای آنان فرصت و فراغ ند کهای بلند را فراهم میت آفریدن دا
ند.  یان کن ندگی دوران خود را ب قت ز قادی، حقی یدی انت با د جامع و  ـــکلی  به ش تا 

تری را برای نگارش آثار های هوشــمندانههای این دروه، شــیوهنویســندگان بهترین رمان
شده تا خود به کار برده سبب  ضباط درونی  ساخت، قالب و ان رمان از وعظ اند. توجه به 

شرو نمیاجتماعی به حد آفرینش هنری ارتقاء یابد. رمان سالنویس پی شد چون   هایکو
، گوناگونی شــخصــیت انســان را در حد یک تز عقیدتی قراردادی تنزل دهد. او 1330

صیت صی تکامل میشخ شخ شتری به ها را در محیط اجتماعی م شد و با ظرافت بی بخ
 (410-409:  1369میرعابدینی،«)پردازد.با یکدیگر می ها و روابطشانشناسی آدمروان

ـــهور پس از کودتای رمان ملکوت از جمله رمان ـــی و دو و  28های مش مرداد س
ها است. روی آوردن به سرنوشت کلی بشر، بریدن حاصل فضای مأیوس و نومید آن سال

هایی مانبخشاز ر به آر ند، بهرههای فرازمینیهای زمین و روی آوردن  نات م کا ی از ام
ستان ساطیری، دینی و تاریخی ــــ فرهنگی، توجه به فنون دا ساخت و ا سی نوین و  نوی

پرداخت مستحکم داستان، زبان متناسب و سبک ترکیبی و هنرمندانه و منحصر به فرد، 
های دیرپای اجتماعی، ناامید شــدن از رســتگاری و قهاریت شــر، تحلیل نمادین ســاخت

ــتان از ویژگیفته در الیهبدی و مرگ و طنز تلخ نه ــمگیر این های مختلف داس های چش
 آید. رمان به شمار می

های زودگذر گی، دلخوشــیگرای داســتان، ابتذال، روزمرهدر ســطح و الیۀ واقع
ـــــ فرهنگی دل ها و در الیهزندگی، و یأس و دلزدگی آدم ـــاطیری و تاریخی ـ های اس

یک و غمبار کلی بشــر به نمایش های فلســفی عشــق و مرگ و ســرنوشــت تراژمشــغولی
 گذاشته شده است. 
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ــی و بوف ــتۀ تقی مدرس  کور هدایتملکوت متأثر از رمان  یکلیا و تنهایی  او نوش
سکال در  صیت دکتر پا شخ شباهت زیادی به  صیت دکتر حاتم در این رمان  شخ ست.  ا

و  ردرمان دکتر پاســکال نوشــته امیل زوال دارد با این همه ملکوت ســبکی منحصــر به ف
دی منگانۀ داستان، بهرههای مختلف روایت در فصول ششمستقل دارد. استفاده از شیوه

ده ها، استفااز متون دینی مانند قرآن کریم و انجیل، استفاده از شعر در آغاز برخی فصل
وگوپردازی، جریان ســـیال ذهن، آفرینش فضـــاهای وهمناک و وســـیع از شـــیوۀ گفت

ای هادین و نثر شفاف و گاه شاعرانه، رمان ملکوت را در شمار رمانگرایانه، بیان نمفراواقع
 دهد. درخشان زبان فارسی قرار می

ست که  شنفکر مآب کم عمق ا شخاص مرفه و رو آقای مودت نمونۀ نوعی )تیپ( ا
سنتی می شند و زندگی میدر ظاهر ادعای تغییر و نوگرایی دارند اما در باطن  نند، کاندی

ـــبخت کنند اما زندگی غمبار و تلخی دارند. او اهل مطالعه و کتاب ی میتظاهر به خوش
ــت؛ به مفهوم زندگی پیچ و تاب می ــت اما آدم عمیقی نیس فهمد، دهد، اما آن را نمیاس
اندیش نیســت، نســبت به اداها و ادعاهای روشــنفکرانه دارد، آدمی غافل اســت، مرگ
ـــی ندارد، اگر عمر دوب ـــناس اره بیاید به گفتۀ خودش به موقعیت خویش وقوف و خودش

 های گذشته زندگی خواهد کرد. همان شیوۀ سال
ست. پولش از پارو باال می سواد ا  رودمرد چاق نمونه نوعی )تیپ( افراد بازاری کم 

ـــه در عذاب زندگی می ما همیش کند. عمر طوالنی، خوردن، کیف کردن، زن گرفتن و ا
ست. کار نمیصیغه گرفتن آرزوهای لذت شد و همواره نگران کند، زحمت نمیبخش او ک

سالمتیش است. ذوق درک و فهم زیبایی و لطافت را ندارد، در مقابل هیچ کس احساس 
کند، فقط به فکر خویش است در بند رفاقت و دوستی هم نیست؛ زندگی مسئولیت نمی

ست و گرفتار بی ست و هراس از مرگ او راو خالی و دردناک ا سو ست. تر ا خوابی و رنج ا
 آورد. از پای در می

سل جوان بی شر کارمند آرمان باخته یا ن شی جوان نمونۀ نوعی )تیپ( ق  آرمانمن
گرا در حد وظایف تعریف شده است؛ کش، حساس و عملپس از کودتاست. ساده، زحمت

دهد، نسبت به کسی کینه ندارد، فهمد و آن را پیچ و تاب نمیزندگی را سهل و ساده می
دار را دوسـت دارد، قانع اسـت؛ دغدغۀ پول بیشـتر به دسـت آوردن، خانهزندگی و زنش 

شدن را دارد. به عادی بودن و مبتذل شدن، پس سبت به آینده مطمئن  انداز کردن و ن
بودن خود و دیگران وقوف نســبی دارد، اما تا پیش از این که توجه اش به مســئله مرگ  

شود انگیزۀ تغییر ندارد. هنگامی که از   شود، درمرگ عن قریب خویش خبردار میجلب 
خواهد تن به تحقیر ندهد و خودکشی کند و میگیری میمقابل دکتر حاتم و م. ل موضع
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شکنجهدهد. عذابرا بر مرگ تحمیلی ترجیح می کند ها را تحمل میعدالتیها و بیها و 
 ند. کولی اهل مبارزه و درافتادن با وضع موجود نیست، با خودش مبارزه می

ست  شناس»دو شت پرده خبر دارد؛ اغلب « نا ست. از ماجراهای پ مرموز و مبهم ا
ت دسکند و گویی دیگران را زیر نظر دارد  با دکتر حاتم همزند و سکوت میکم حرف می
ست، پنهان ست اما در ا ست و در میان آنها ستان ا ست، به ظاهر از دو کار و آب زیرکاه ا

نگرد. شاید بتوان او های دوستان با تمسخر و پوزخند میخدمت دکتر حاتم است. به کار
را نمونۀ نوعی )تیپ( افراد ســاواکی پس از کودتای بیســت و هشــت مرداد ســی و دو به 

 حساب آورد. 
ــتان آقای مودت نمایانندۀ قشــرهای مختلف اجتماعی در جامعۀ ایران  حلقۀ دوس

اند، از روشنفکری ادا و دادهدر دهۀ چهل هستند، قشرهایی که به وضعیت موجود تن در 
های حقیر و گذرای زندگی آنها را به خود مشغول کرده است. ادعای آن را دارند و دغدغه

ــی نهایت آرمان ــت از خوردن و خوابیدن، عمر دراز و ازدیاد قوای جنس های حقیر آنهاس
ـــند و به کیفیت آن توجه ندارند. این آدمزندگی فقط به کمیت آن می یۀ ال ها دراندیش

 اند.گرای رمان حضور دارند و فاقد وجوه نمادین و فراواقعی و اساطیریواقع
ــیت ــخص ــیتش ــخص اند و در هایی چند الیه، مبهم و پیچیدههای دیگر رمان ش

 پرداخت آنها از عناصر تاریخی، دینی، اساطیری و نمادپردازانه استفاده شده است. 
مری به درازنای زمان دارد؛ او دکتر حاتم، شـخصـیت پیچیده و مرموزی اسـت. ع

شه بودهمی سر و گردنی گوید من همی ست؛  ستبدادی ا ام. او نماد قدرت حاکم و نظام ا
سر  شند و بر  سرگرم با پیر و اندامی جوان دارد. دوست دارد که قشرهای مختلف جامعه 

ــت:  ــته اس ــود باید هیچ چیز نداند.هر که می»در مطبش نوش او دچار « خواهد داخل ش
ـــت ادعای آباد کردن و زندگیدو بخشـــی به جامعه دارد اما مبنای کارش بر گانگی اس

کند خودش را وقف مردم کرده اســت در کشــتن اســت. او کارگزار مرگ اســت. ادعا می
سرش حرف می شت  سر پوچ و زنند؛ او میحالی که مردم پ سرا داند که زندگی مردم را 

های زودگذر و ســرگرمی، جز لذتکننده و یکنواخت ســاخته اســت و خالی و خســته
سی امیدواری و هدف دیگری ندارند، لذا برای آنها آمپول های طول عمر و ازدیاد میل جن

ظاهر او را میتزریق می عای  یبِ اد ند، مردم فر ند و از آمپولک بال خور ـــتق هایش اس
خواهد های او در مدتی کوتاه جامعه را از زندگی و حیات تهی کنند، اما همین آمپولمی

یند آاندیشند و به سراغ او نمیساخت. او با کسانی که جور دیگر هستند و طور دیگر می
 کنند به ظاهر کاری ندارد. هایش استفاده نمیو از آمپول
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داشت دوست داشت جان کشد و اگر فرزندانی میاو عقیم است، زنان خود را می
شا کند. با این همه عمرها و  ست؛ به  ها از آرامش محروم بودهسالکندن آنها را هم تما ا

نماید اما در مقابل اعتماد به نفس م. ل و انتقام خاموش شکو به ناپذیر میظاهر، شکست
رود، اما شکو باید کند، میآید. او پس از آن که شهر را به گورستان تبدیل میزانو در می

 به زندگی ادامه دهند. زنده بماند تا پدر و برادر و خواهرانش را بازشناسی کند و 
کرده و فئودال و م. ل در این رمان نمادی از طبقات باالی جامعه و افراد تحصــیل

ــت  ــکو که نماد عامۀ مردم و رعیت اس ــت. از طرفی با ش ارباب و وزیر و وکیل جامعه اس
 ای مبهم کارگزار دکتر حاتم و همکار اوست. ارتباط دارد و از طرفی به گونه

های حاکمه بوده است از این های هیئتریخ شاهد و شریک ستمم. ل در طول تا
وجوی فراموشی است، او نتوانسته است که بر آنچه دیده است حتی رو همواره در جست

شکی بریزد از این رو می شتها شک را از من دریغ دا اند تواند. به مادر که میگوید گویی ا
در که نمادی از نظام اســتبدادی و ورزد اما در عمل پنمادی از میهن باشــد عشــق می

دار خویش ســاخته اســت؛ در رؤیا به خواســت مادر پدرســاالر اســت او را مقهور و میراث
گناه را کند، کشــاورزان بیکند و در واقعیت مانند پدرش عمل میاندیشــد و عمل میمی
د، کشکشد، پسرش را میزند، شکو را به زیر شالق میها را آتش میکشد خانۀ رعیتمی

 آورد و...زبان شکو را از حلقوم بیرون می
عذاب او ویژگی ها  عدازظهر حاتم دارد، هر دو ب با دکتر  ـــترک فراوانی  های مش

های وحشـــتناک دارند، در مجموع شـــیوۀ های پوچ و خالی و کابوسکشـــند، لحظهمی
به هیئت حاکمه نزدیک به قدرت وجودزندگی او  تا عامۀ مردم. نزدیکی او  ـــت   تر اس

خواهد از معلق بودن میان وابستگی به قدرت راستین او را قطعه قطعه کرده است؛ او می
ستبدادی و عامۀ مردم خود را نجات بدهد به همین دلیل کینه را در خود می کشد و به ا

گی زندگی عامۀ مردم را به تنهایی و تعلیق ترجیح آید و ابتذال و روزمرهمیان مردم می
شود و وقتی خواهدهد او میمی صاحب فرزندی  د با مردم درآمیزد، زنی دهاتی بگیرد و 

ــنه ــد دش ــر بر زانویش بگذارد و به هر چیز فرزندش بزرگ ش ــت او بدهد و س ای به دس
اعتراف کند و از او بخواهد تا شـــیطان را در درون او بکشـــد. با این همه م. ل هم تحت 

گیرد و ترســـیم کرده اســـت قرار میای که دکتر حاتم برای جامعه تاثیر آرزوی همگانی
 بندد. های طول عمر و ازدیاد میل جنسی دل میخورد به آمپولفریب او را می

ها اسـت؛ اصـل و نسـبی شـکو نماد طبقات فرودسـت جامعه، عامۀ مردم و رعیت
شوند. و این ابزاری است برای تحقیر و سرسپرده ساختن او؛ وفاداری را برایش قائل نمی

ـــمارند تا به او تلقین کنند که وفادار بماند. عمرش در خدمت، یژگی او میبارزترین و ش
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 اراده و سرسپرده و پستاند بیخاموشی، سکوت و فراموشی گذشته است. زبانش را بریده
گوید او هم آدم اســت و همت بار آمده اســت. اما گویی در حال تغییر اســت. م. ل می

شق ساقی مکاتبه و ع ست، گویی میزی میورحقوقی دارد. با  شتن ا خواهد کند. اهل نو
ــتن خاطرات و نقل خوب و بد دیگران به انجام  ــته با زبانش بکند با نوش کاری که نتوانس
شهر مرده را حیات دوباره بخشد و  ستان اوست که باید زنده بماند و  برساند. در پایان دا

 پدر و خواهران و برادرانش را بازیابد و بشناسد. 
ست اما با پیر زندگی ساقی نماد  ست. او جوان ا ساالر ایرانی ا زن در جامعۀ پدر

های جسمانی است. او را دوست ندارند، خیال کند. او محروم از برآورده شدن خواستمی
ست بدارند نمی ست دارند، حتی اگر او را دو شان او را دو شتن را ن ست دا توانند این دو

توانم نشــان بدهم و این دوســت دارم اما نمی گوید تو رابدهند، دکتر حاتم به ســاقی می
ها رو و در نزدیک مرد است اما فرسنگترین عذاب من است. ساقی / زن اگرچه روبهبزرگ

ساقی / زن  ست رابطه و درک متقابل میان آنها وجود ندارد.  صله دارد. مفهوم در با او فا
ۀ دسـت او به شـمار چشـم بسـته به دنبال مرد رفته اسـت، خود را تحقیر شـده و بازیچ

شورت  قرار نمیآورد، هیچمی گوید آیا شود و میگیرد، از این رو معترض میگاه طرف م
شتن گله  ساقی / زن از خستگی، تنهایی و محدودیت و بچه ندا ستم؟  شما ه واقعاً کنیز 

د ساقی نما« دهی.تاوان گذشته و رفتارت را پس می»گوید: کند. دکتر حاتم به او میمی
زند و های مختلف حرف میخواند، از رمانگر است، کتاب میدر حال تغییر و پرسشزن 

ست یابد اما کند و میسئوال می سی و وقوف بر موقعیت خویش د شنا شد که به خود کو
 آورد. کند و از پای در میهای فریبنده افسون میدکتر حاتم او را با وعده

ی خود در بردارندۀ نمادپردازی انتقادی هابدین گونه رمان ملکوت در یکی از الیه
مرداد است. شاه با  28ــــ اجتماعی از جامعه ایران در دوره پهلوی دوم و پس از کودتای 

داعیۀ مدرنیسم با اقتصاد وابسته مدعی آبادگری و نوسازی و ساختن زندگی مرفه و سالم 
داد اما بنیاد کار لوه میبرای مردم بود و تبلیغات وسیع او این موارد را برای عوام موجه ج

 های واالیها و آرماناو بر کشتار، ویرانگری، سرسپردگی و تهی ساختن جامعه از اندیشه
بشـــری بود. او مانند دکتر حاتم طبیبی بود که بیمارانش را به بهانۀ مداوا مشـــتاقانه به 

 کرد. های کشنده تزریق میکشید و به آنها آمپولسوی خود می
 
 

 نتیجه:
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فرهنگی وسیاسی ایدئولوژیک زمان داستان در بردارنده  –نه های تاریخی واجتماعی زمی
ی مسائلی همچون اختناق و استبداد سیاسی،یاس و دلمردگی اجتماعی و فردی،روحیه 
بدادی و  ـــت یت اس ناجوانمردی ،ذهن طاط اخالقی ، فاه زدگی،انح ندوزی و ر ی ثروت ا

 .پدرساالرانه ونابرابری زن و مرد و... است
 در جهان تخیلی رمان نیز این زمینه ها پدیدار گشته است:

شخصیت آقای مودت در رمان نمونه ی نوعی )تیپ( اشخاص مرفه و روشنفکر مآب کم _
عمق اســت که گرفتار تضــاد اســت،در ظاهر ادعای تغییر و نوگرایی  می کند و در باطن 

شد و زندگی می کند؛وی در جایی از رمان می گو ید اگر عمر دوباره بیابد سنتی می اندی
 به همان شیوه ی گذشته زندگی خواهد کرد.

ست.فقط به فکر خود و _ سواد ا سنتی و کم  مرد چاق،نمونه ی نوعی )تیپ( افراد بازاری 
 آرزو های زودگذر شخصی است و نسبت به هیچ کس احساس مسئولیت نمی کند.

آرمان باخته و یانســل جوان منشــی جوان نمونه ی نوعی )تیپ( افراد طبقه ی کارمند _
ــت؛آینده نگری  و آرمانش در حد پس انداز کردن پول و خانه  بی آرمان پس از کودتا اس

 دار شدن است.
شرهای مختلف _ ست دارد ق ست.او دو ستبدادی ا دکتر حاتم نماد قدرت حاکم و نظام ا

عمر و جامعه سرگرم آرزوهای سطحی و پوشالی باشند؛لذا برای آن ها آمپول های طول 
 ازدیاد میل جنسی تزریق می کند.

ست،از طرفی با _ سلط ا م.ل نمادی از طبقات باالی جامعه و نزدیک به قدرت حاکم و م
عامه ی مردم ارتباط دارد و از طرف دیگر به گونه ای مبهم کارگزار اهداف قدرت حاکم 

ر مصــالح اســت .او در طول تاریخ همواره شــاهد ســتم های نظام اســتبدادی بود ه و بناب
ــترک او با  ــت و به همین دلیل ویژگی های مش ــکوت کرده و دم برنیاورده اس خویش س

 دکتر حاتم )نماد قدرت حاکم( از دیگر طبقات جامعه بیشتر است.
 شکو نماد طبقات فرودست جامعه و عامه ی مردم است._
 ساقی نمونه نوعی )تیپ( زن در جامعه ی مرد ساالر سنتی است._
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 وفی فریبا اثر «پرنده من» رمان انتقادی  شناسی سبک

 
  1داود عبدی قیداری
  2سیده رقیه موسوی

 
 : چکیده

ســبک شــناســی انتقادی می تواند ،به شــیوه ای دقیق،   به ادبیات زنانه بپردازد. در این 
فریبا وفی تامل کرده ایم ،این پرســـش را طرح نموده «پرنده من»مقاله که بر روی رمان 

ــت؟ چه مولفه «پرنده من»ایدئولوژی پنهان درمتنِ   رمان   ایم که ،  اثر فریبا وفی چیس
های ســـبکی ای منجر به کشـــف آن می شـــود وایدئولوژی پنهان متن، چه کار کردی 
دارد.فرضـــیه ی این پژوهش آن اســـت که در این   رمان، ایدئولوژی ســـاز وکاری برای 

سا ستیز علیه گفتمان مرد  شروعیت بخشیدن به  ست.این پژوهش به روش الیه م الرانه ا
سپس کانون  ست بافت موقعیتی متن مورد تحلیل قرار گرفته و ست.نخ شده ا ای انجام 
شخص گردیده ودر نهایت خرد الیه های واژگانی،  شده، م سازی در روایت در رمان یاد 
 نحوی وبالغی به عنوان مولفه های سبکی برجسته  ومعنادارمورد کاوش قرار گرفته است

یدئولوژ ـــلط وا مان مس قدرت در آن  یوگفت نابرابری  هان در متن و یده پن یل گرد تحل
است.نتایج پژوهش نشان می دهد در این اثر تقابل گفتمان مرد ساالرانه وحقوق ازدست 
صه  سطوح مختلف متن به من ست که در  رفته ی زنان ، ایدئولوژی پنهان  در این متن ا

هیچ گفتمانی خالی از  ژوهش آن اســت که ی ظهور رســیده اســت. ســخن اصــلی این پ
ایدئولوژی نیســـت وتالش می کند تا با درنظر گرفتن عوامل بافتی و زبانی، روابط پنهان 

 .آشکار کند در این اثر قدرت، سلطه، نابرابری اجتماعی و سوءاستفاده از قدرت را
 

 فی،رمانو انتقادی ،گفتمان شناسی،ایدئولوژی،قدرت،فریبا سبک شناسی:واژگان کلیدی
 فارسی،ادبیات زن نوشت.

                                                           

                              manistanmehri@yahoo.com کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی )نویسنده مسئول( 1

 manistanmehri@yahoo.com                                             کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی.   2
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 مقدمه-1-1 
ــی              ــناس ــه در تحلیل گفتمان انتقادی وزبان ش ــی انتقادی ریش ــناس ــبک ش س

ـــت که هیچ گفتمانی خالی از ایدئولوژی  اجتماعی دارد. این رویکرد نوین، بر این باور اس
بافتی و زبانی، روابط با درنظر گرفتن عوامل  تا  ـــت وتالش می کند  ، پنهان قدرت نیس

شکار کند.  ستفاده از قدرت را آ سوءا سبک این پژوهش در سلطه، نابرابری اجتماعی و 
ــناســی انتقادی به صــورت کار بردی  ، را«پرنده ی من»  با عنوانفریبا  وفی ،  رمان  ش
ـــی نمودیم ـــلط وایدئولوژ بررس پنهان در متن ونابرابری قدرت در آن را  یوگفتمان مس

سش  ست که ایدئولوژی پنهان در متن این رمان تحلیل کردیم.پر سی پژوهش این ا سا ا
چیســت؟به کمک کدام مولفه های ســبکی می توان    آن هارا کشــف کرد؟فرض بر این 
ـــاالرانه  ـــتیز علیه گفتمان مرد س ـــت که در رمان وفی ایدئولوژی پنهان در متن، س اس

 ونابرابری حقوق زن ومرد در جامعه کنونی ایران است .
فریبا وفی از جمله ی نویسندگان زنی است که در بازتاب اندیشه ی زنانه در زبان و       

ادبّیات فارسی دوره ی معاصرموثر  بوده است .نخستین رمان او در سپیده دمان دهه ی 
متولّد شد. این رمان مورد استقبال منتقدان و تحلیل گران « پرنده ی من»هشتاد به نام 

رویای »،«ترالن»رار گرفت وجوایز ادبی فراوانی به خود اختصــاص داد.رمان و متن ادبی ق
ـــود»و«رازی در کوچه ها»،«تبّت ـــتان « ماه کامل می ش در عمق »و دو مجموعه داس

ست.این پژوهش بر آن « حتی  وقتی می خندیم»و « صحنه سنده ا از آثار دیگر این نوی
ـــت تا گفتمان غالب در رمان ی ایدئولوژی وقدرت که از را بر پایه «  پرنده ی من»اس

مفاهیم بنیادین در تحلیل گفتمان انتقادی است مورد بر رسی ومداقّّّه قرار داده و نشان 
دهد که چگونه مفاهیم اجتماعی نظیر قدرت وایدئولوژی در زبان باز نمایی می شــوند .از 

سی انتقادی  شنا سبک  خواهد این رو، رویکرد این پژوهش در نقد رمان وفی از  زاویه ی 
بود ؛چراکه این نویسنده ی زن،دست کم در رمان خود به مسائلی چون بحران هویّت در 
زنان،ناتوانی انســان ها در برقراری رابطه ،نگاه جانبدارانه به وضــعیت زن،فقر اقتصــادی و 

  فرهنگی پرداخته است. 
سانی بود که ایدهاراجر ف    ستین ک سی انتقادی را مطرح  ی ولر از نخ شنا د.او کرسبک 

(را برای اســتحکام پایه های نظریه ی  انتقاد از 1979«)زبان وکنترل»وهمکارانش کتاب 
ــط او  ــه توس ــار دادند ودرواقع تئوری  زبان به مثابه ی دیدگاه و محمل اندیش زبان انتش

یک ) ندا تاب و ـــار این ک عد از انتش ـــد. ب ( 1989(فرکالف)1985وهمکارانش مطرح ش
نظریه زبان شناسی انتقادی را مطرح کردند ودرست یک  ( بر پایه ی همین1989وداک)

ــیون در کتاب ایدوئولوژی ، ــمپس به رابطه ی بین تحلیل  «قدرت ،زاویه دید»دهه بعد،س
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( نام سبک شناسی انتقادی 2010گفتمان و سبک شناسی پرداخت و سر انجام جفریز)
ـــبرا برای کتاب خود انتخاب کرد وبار دیگر رابطه ی بین تحلیل گفتما ک ن انتقادی وس

سر نخ ها و  شناس  بر مبنای  سبک  سی انتقادی ، شنا سبک  شد .در  سی را متذکر  شنا
در حکم ساختارهای درونی شده  کهاشارات مربوط در متن و نیز با استفاده از متون دیگر

ــجام عامل  ــت می یابد . انس ــجم از متن دس ــتند به تعبیر های منس ی ایدئولوژیک هس
ساختن و باز سی در  سا ست. یکی از ایدئولوژی های  ا سازی ایدولوژیک امور در کالم ا

نظامی از عقاید وزاویه ی دید خاص در باب زن و موقعیت زنان  «وفی»بنیادین در آثار 
در جامعه وحوزه ی خصوصی یعنی خانواده است. زن در آثار وفی اغلب زن سنتی وخانه 

زن آثار وفی جسور  ر می رسددار است که حق اظهار نظر از وی سلب شده است. به نظ
ساالری زود انس می گیرد.مرد مقابلش را دوست   سخت گیرانه ی مرد  شرایط  نیست با 

؛امّا با همه ی این خصوصیات همین می دارد حتی اگر این دوست داشتن یک طرفه باشد
فردیت ومحوریت خود را به خوبی نشان داده است زن دراین اثر غالبا   «وفی»زن در آثار 

 ی« لکّاته»هره ی بارز ومشخص دارد وگنگ و نا مفهوم نیست و تفاوت عمده ای با زن چ
 ی آل احمد دارد.« لجّاره»هدایت و زن

  بیان مسئله  -1-2
ـــی متون ادبی و رابطه ی آن با عوامل اجتماعی و        دیدگا ه های متفاوتی در بررس

ست ونظریه های کالن شده ا شده فرهنگی در حوزه ی نقد ارائه  صل  ی  در نقد ادبی حا
است. رویکرد نظریه های تحلیل متن به دو روش تحلیل روساخت وژرف ساخت ،متن را 
ارزیابی کرده اند .از روش هایی که به روساخت متن پرداخته اند   می توان به نظریه نقد 
ساختار  سا شاره کرد.روش های نقد هرمنوتیکی وپ ساختار گرایی ونقد نو ا ستی ، فرمالی

ضه کرده اند.یکی از نظریه های موثر گر شف معنای متن نظریاتی را عر ایی هرکدام در ک
ست. نیز سی انتقادی ا شنا سبک  ه که می توان از آن ب از زوایاییدر تحلیل متون ادبی ،  

شناسی انتقادی است . سبک شناسی انتقادی  دید سبک ی ادبیات زنانه نگریست ،زاویه
 ریشه در زبان شناسی و جامعه شناسی دارد . شاخه ای از سبک شناسی است که

 اهمّیّت موضوع و ضرورت پژوهش-1-3   
شناسی انتقادی»در حوزه        ستان « سبک  سفانه  پژوهش های کالنی در حوزه دا متا

شیوه تحلیل متن نیز ایرانی نیست ،  صالت این  ست. کما این که ا ورمان صورت نگرفته ا
وسبک شناسی ادبی با این وضعیت موجود حالت رکود دارد چرا که سبک شناسی سنتی 

شد سخ گوی متن های نوظهور با سی نوین دیگر نمی تواند پا شنا سبک  شیوه های  ؛در 
ــود  ــی نمی ش ــامد واژگان مهجور تازی و...بررس ــتور تاریخی ، بس پارامتر هایی نظیر دس
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ــا این بحث هارا بر نمی تابد. با این وجود  ــاس ــتواس می تواند   پژوهش هایی ازاین دس
راهم ف زمینه یی برای تحقیق و بررسی آثار ادبی و باالخص  رمان های نویسندگان زن را

ـــده در زبان بین دو جنس زن و مرد  آورد و تفاوت های زبانی و ایدئولوژیک باز نمایی ش
سودمند و  سیار سی ب شنا سی وجامعه  شنا سانه ی روان  شنا می تواند درمطالعات زبان 

 مفید واقع شود. 
 اهداف و کاربرد های  پژوهش-1-4

ریبا وفی  اســت. با هدف اصــلی این پژوهش شــناخت ویژگی های ســبکی رمان ف       
استفاده از سبک شناسی انتقادی  ، که به طور غیر مستقیم  حیطه های ادبی، مذهبی ، 
سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی را نیز در خود جای می دهد. برای کشف ایدئولوژی وقدرت 
ــبک و کالم از نظام  ــطوح مختلف س حاکم در کالم ودریافت این امر که ایدئولوژی در س

ـــازی و میزان تداوم آن و جنبه های آوایی  ،واژگانی ،نحوی و بالغی و کیفیت کانون س
های ایدئولوژیکی ، روان شناسانه و ادراکی کانون سازی چگونه نمود یافته است . چرا که 
ستند. هدف عمده  سا ماهیتی گفتمانی وایدئولوژیک ه سا ساختار و رخداد های کالمی ا

ست از کاربرد  سی انتقادی در تحلیل رمان متن ی این پژوهش هم عبارت ا شنا سبک 
سبکی و  ضوع که با برقراری ارتباط بین ویژگی های  شدن این مو شن  سی ورو های فار
یدئولوژی  های ا له  یه بیرونی متن و مقو فت موقعیتی وال با مان ، اعم از  های گفت یه  ال

 وقدرت می توان به تفسیر ودریافت عمیق تری از متن دست یافت.
 پژوهش فرضیّه های-1-5
 میان زبان و قدرت وایدئولوژی ارتباط مستقیم وجود دارد.  -1-5-1
ستند ، ارتباط و    -1-5-2 سیتی   دور نی متون زنانه به لحاظ این که از نگرش های جن

 وابستگی مستقیمی با قدرت و ایدئولوژی موجود دارند.
رد مفاهیم ضد مایدئولوژی باز نمود شده در کالم وفی همبستگی مستقیمی با  -1-5-3

 . ساالری دارد
 نوع پژوهش-1-6

نجام به ا ای خانه کتاب مطالعات محوریت با است  توصیفی–پژوهش از نوع تحلیلی این 
 رسیده است.

 
 جنبه ی نو آوری پژوهش-1-7

بررسی متون ادبی به ویژه رمان های زنانه از منظر سبک شناسی انتقادی بی تردید      
ـــی ونقد ادبیات زنانه خواهد بود ؛چرا که از این زاویه ،گفتمان  گامی به پیش در بررس
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غالب وهژمونی قدرت در کالم نمایان می شـــود و معلوم می نماید که رمان های زنانه از 
نه را باز تولیدجنس رمان های وفی تا چ می کند ویا تا    ه میزان هژمونی  قدرت مردا

چه میزان از آن هنجار های مردانه گریز دارد. باتوجّه به این که آثار فریبا وفی وبه ویژه 
ــی انتقادی از منظر تحلیل گفتمان قرار  ــناس ــبک ش رمان های او تا کنون مورد نقد وس

 نگرفته است ، می توان این پژوهش را کاری نو در این زمینه دانست.
 ی چیست؟سبک شناسی انتقاد-2-1

ـبکی  ه ی جا که در سبک شناسی انتقادی هدف از مطالع از آن        ـای س ـی ه ویژگ
ــکار کردن ــتن، آشـ فرا یندهای ایدئولوژیکی پنهان در متون است، ایدئولوژی یکی از  مـ

ـــدی آن است . این اصطالح نخستین بار در کتاب ـــاهیم کلیـ  «عناصر ایدئولوژی »مفـ
ـت ـوان » ه ی نوش ـتوت دوتراسیآنت  برای اشاره به علم جدیدی درباب اندیشه به «دوس

کار رفت . اما آنچه تأثیر بـــسیاری بر متفکران معاصر گذاشت، مجموعه تعاریفی بود که 
ــــس از این اصــطالح به دســت دادند . به عقیدۀ آن ها،  کارل مارکس و فریدریش انگلـ

ی است که سرشت واقعی روابط های ایـــدئولوژی مجموعـــه ای از نگـــرش هـــا و اندیشه
 اجتماعی ه یاجتماعی را کتمـان مـی کنـد و درنتیجـه بـه توجیه و ماندگار کردن سلط

ـاری میرساند. آلتوسر با بسط ه یستمگران ـر ی ـات دیگ ـر طبق ـه ب ـک طبق ا ی آر   ی
ـــه به پنهان داشتن سرشت  می« کنشی اجتماعی »مارکس، ایدئولوژی را  ـــارد کـ انگـ

-1388،42 :مکاریک) .واقعیت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی یـاری مـی رسـاندحقیقی 
43) 

نویسنده یا گوینده قدرت انتخاب کلمه هایی را دارد که به هدفش نزدیک تر باشد و این 
مـی شـود کـه نویـسنده )گوینـده ( موقعیـت را بـه گونـه ای  شامل انتخاب فعل نیـز 

ــــه میخواهد، بیان می کند.  ــتمداری که می خواهد رأی بیاورد، کـ ــیاس برای مثال ، س
مـشکالت اقتصادی کشورش را به صورت رخداد توصیف می کند )بازارهای جهـانی دارد 
ـیف  ـقوط میکند(؛ مخالفانش ممکن است همین وضعیت را به صورت یک کنش توص س

ــد  ــت فرا)کننـ ــدی  فالنی اقتصاد را ویران کرده است (؛ گزارشگر ی هم ممکن اسـ ینـ
اسـنادی را برای توصیف انتخاب کند )اقتصاد جهانی در خطر است (. هریک از این شیوه 

شنونده دیده ـــود،          های بیان فعل به جهت موقعیتی که توسط خواننده /  شـ می 
ـه ـواردی ب ـد ممکن است این نتایج آشکار نباشـد و در م ـایجی دارد ؛ هرچن  هوسـیل نت

ـه ی  ـده ای ک ـرش انتقادی دارد به دست آید؛ هرچند هم خوانن ما تحت تأثیر  ه ینگ
ـــیوه نایی و آواییِ این ش کار مع ـــ های آش فاوت  یان قرار میگیریم ت .)در های مختلف ب

 (1391،49پر:
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 مولفه های سبک شناسی انتقادی-2-2
ست  سازی بنیان های کار تحقیقی ا شن  سی انتقادی ،رو شنا سبک  ستین گام در  نخ

شناس پس از شخص نموده وکار  سبک  گزینش روش ودیدگاه خود باید این بنیان را م
سایی مولفه  شنا ستوار کند.تعین پیکره ی متنی ، شی خود را بر روی این پایه ها ا پژوه
های سبک ساز وحرکت از خرد الیه ها به سوی کالن الیه های سبک شناسی پایه های 

  مهم پژوهش هستند.

 (ideology)ایدئولوژی-2-2-1

ی آن را با باورها، عقاید  سازدر جامعه بدانیم باید رابطه اگر زبان را عنصر واقعیت         
های زندگی هر انســانی ترین ویژگیو ســبک زندگی در نظر داشــته باشــیم. یکی از مهم

یدئولوژی در کنش ـــت. اهمیت ا یدئولوژی اس مارکس در قرن ا کارل  های اجتماعی را 
ب ـــتین  قدان  قرار گرفت. نوزدهم برای نخس کاوی منت عدها مورد  وا که ب ارمطرح کرد، 
ی گفت ایدئولوژی باورهای طبقهکرد. او میگرایانه تعریف میمارکس ایدئولوژی را تقلیل

که ایدئولوژی  گفته شددر قرن بیست .شودی پرولتاریا تحمیل میبورژواست که بر طبقه
ها در جریان اســت. ه در میان تمام انســانها و عقاید اســت کای از باورها، ارزشمجموعه

ود می ر   اصـــطالح ایدئولوژی گرچه در نقد ادبی و نقد فرهنگی جدید به فراوانی به کار
ا هم در حوزه ی نقد وهم در قلمرو علوم اجتماعی وضــعیتی حســاس وبی ثباتی دارد ؛امّ

ــود مندی  این اصــطالح را ؛به طوری که حتی برخی از ناقدان از جمله ریموند ویلیامز س
برده اند.ناقدانی که به نقد ایدئولوژیکی می پردازند معموال با ارجاع به مسائل    زیر سوال

سیت وطبقه،در باره ی متون حرف می زنند. آن ها چنین  سی ،جن سیا مربوط به قدرت 
یدئولوژی های برترممی انگارند که هر  باز تاب می    تنی تا حدی ،ا جامعه ی خود را 

 (42،1393آن ها را در خود می گنجاند.)مکاریک:دهد یا 
این گروه، نگاه تحقیرآمیزی به ایدئولوژی دارند. این  رویکردهای انتقادی: -2-2-1-1

 از و نیبازخوا انگلس و مارکس فلســفی نگاه با  دیدگاه که نخســت بر زبان ناپلئون آمد و
ـــد، تعریف نو یدئولوژی ش ید یا کاذب آگاهی» منزلۀ به را ا معرفی « گمراه کننده عقا
های مارکس و بســیاری از رهبران مارکســیســم، کند. از نظر انگلس، مفســر اندیشــهمی

کننده هستند که پسند و گمراهو عقاید عامه« آگاهی کاذب»ایدئولوژی ها شکل هایی از 
ها را به منظور مشــروعیت دادن به وضــعیت فعلی و برای نهان ســاختن  طبقۀ حاکم آن
ــعیت واقعی ــادی به طبقه -اجتماعی  وض ــت. به نظرمارکس اقتص کارگر تلقین کرده اس

یک طبقۀ مســـلط  ه ی آید. لیکن جز بیان ارادایدئولوژی با هدف توجیه جهان پدید می
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شروعیت بخش به قدرت حاکم  ست. بنابراین م سند قدرت نی به منظور باقی ماندن به م
 لوژی ها دارد.است. مشروعیت سلطه، نقش مهمی در بسیاری از ایدئو

ایدئولوژی »نیز در مقالۀ مشهورش ،مارکسیست ساختارگرا ،( 1990-1918لویی آلتوسر )
ـــتگاههای ایدئولوژیک دولتی ـــت که 1970« )و دس ـــط آگاهی، ( قائل به این اس  توس

صۀ ایدئولوژی قلمرو. شودمی پرداخته و ساخته ایدئولوژی ست و  مبارزه ی  عر دوگانه ا
گیرند. آلتوســر ســطح ایدئولوژیک را به طریق تضــاد با یکدیگرشــکل میها از  ایدئولوژی

ستگاه های دولتی تلقی میمجموعه ه ی مثاب  (1 ورزد:کند و بر چند تز تأکید میای از د
ـــرایط واقعی وجود، بــازنمــایی می ه ی ایــدئولوژی رابطــ کنــد. تخیلی افراد را بــا ش

 ( .54،1390)فتوحی :ی هستند ها دارای وجود مادّ ایدئولوژی  (2
ــاع موجود فراتر می ــت که از اوض ــور نظمی اس رود و آن را در این معنی ایدئولوژی، تص

خیزد و سعی دارد نظم موجود امور را تحریف بخشد و گاه به مبارزه با آن بر میتعالی می
 .کند بندیرده(  کند یا آن را دگرگون سازد و جهان را در دو قطب )خوب/ بد

نه ویکردهای بیطرفانه و خنثی:ر-2-2-1-2 ای دارند، گروه دوم که دیدگاه بیطرفا
دانند. از این منظر ایدئولوژی می  «نظام فرهنگی»یا یک «  نظامی از عقاید»ایدئولوژی را 

ـــت از  های  که نگرش  ها بینیها، باورها و جهان نظامی از هنجارها، ارزش»عبارت اس
سی و اعمال یک گروه،  -اجتماعی اجتماعی یا جامعه را در حکم یک کل،  یک طبقۀسیا

ـــت از باورهای بنیادین یک گروه و  «کندهدایت می . به بیان دیگر ایدئولوژی عبارت اس
اعضـای آن، بنا بر این با مقوالت ادراکی و شـناختی افراد مرتبط اسـت و چگونگی تفکر، 

ز ای ایا فرقه در مجموعهکند. اعضای یک گروه تکلم و استدالل فرد و گروه را هدایت می
عقاید کلی شریکند و این کلیات، زیربنای نگرش آنها در بارۀ جهان و راهنمای تفسیرشان 

ــت و انگیز ــانه ه یاز وقایع اس ــوم اجتماعی و معنای نش ــکل  های آنآداب و رس ها را ش
 وهردهد. ایدئولوژی، مبنای عرف اجتماعی است. کار ایدئولوژی به عنوان نظام عقاید گمی

ـــاختن معنایی برای درک جهان )از زاویۀ  ـــتها، تنها فراهم س دید های اجتماعی و نهض
گروه( نیســت؛ بلکه اســاس آداب و رســوم و شــعائر اجتماعی اعضــای گروه را نیز شــکل 

 (1390،157دهد .)فتوحی :می
ـــت. به  ـــوار اس ـــیار دش در حوزه معنا، تمایز میان امر ایدئولوژیک و غیر ایدئولوژیک بس

قام اعتراض و هم در مقام تع یدئولوژی هم در م ـــت، ا جا هس یدئولوژی در همه  بیری ا
میخائیل  ه ی های روســی در حلق کند. فرمالیســتتوجیه و هم در مقام دفاع جلوه می

شانه ست. همها میباختین، ایدئولوژی را نظامی از ن  هدانندکه کمابیش مترادف فرهنگ ا



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         272 

قفرآورده ی  یدئولوژ ه ی های خال های ا ها و آیین  ماد ثار هنری، علمی، ن ثل آ یک م
 اند .مذهبی و ... همگی و واقعیاتی مادی هستند که آدمی را در حصار خود گرفته

شیده ست کمنتقدان ایدئولوژی، عمدتاً ایدئولوژی غالب و حاکم را به نقد ک سلم ا ه اند. م
وسر کند. آلتسلطه می وقتی ایدئولوژی مسلط شود و قدرت را به دست گیرد زبان را ابزار

 کند. ایدئولوژی غالبایدئولوژی را به دو نوع حاکم و محکوم یا غالب و مغلوب تقسیم می
جب تبعیض و اختالف می ماعی را مو های اجت ـــود یعنی تضــــاد یل»ش  «باز تحم

 (90،185به نقل از فتوحی:(.)Althusser ,1970کند)می

 موقعیت ایدئولوژیک واژه-2-2-2
ـــتند، بلکه از لحاظ تاریخی، فرهنگی و ایدئولوژیکی مفاهیم و ها در واژه زبان خنثی نیس

ـــمنی متعدد دارند. در مباحث گفتمان ـــی واژهداللتهای ض ـــناس ها را از حیث ارزش ش
ا نشـان و واژگان غیر خنثی یکنند: واژگان خنثی یا بیگفتمانی به دو دسـته تقسـیم می

شان دار. واژگان بی شان، از طبیعین ستند که در اختیار ین و عادیترن ترین اقالم زبانی ه
ـــمنی و کنایی همۀ اهل زبان قرار دارند و داللت بر واقعیت می کنند و از آنها معانی ض

ها به گروه یا قلمرو خاصی از کالم و گفتمان تعلق ندارند و نزد شود. این واژهمستفاد نمی
شان سانی دارند. اما واژگان ن صداق خاص، همۀ کاربران ارزش یک شاره به م دار ، عالوه بر ا

دار، حامل های نشـاننگرش و طرز تلقی نویسـنده و گوینده هم هسـتند. واژهدربردارندۀ 
ــاخص  ــتند، این واژگان دارای ش ــگذار و تلقیهای ایدئولوژیک هس دیدگاه و نگرش ارزش

صر زب سته از عنا صهای اجتماعی در زبان عبارتند از آن د شاخ ستند.  انی که اجتماعی ه
ستقیماً یک  ستفاده از پیوند می« گروه اجتماعی»را به یک « گفتارپاره»م دهند. میزان ا

شاندار یا بی شاخص های اجتماعی، میلغات ن شان و  شنگری برای میزان ن تواند معیار رو
 های ایدئولوژیک باشد. آغشتگی متن به ارزش

ـــت قراردادی خود را ها ماهیّدر کالم ادبی، واژه ـــتقل از بافت  ت می دهنداز دس و مس
سندایدئولوژیک عمل می شانه ایدئولوژیک، ه ی کنند، اما نوی صر  ه ی ها را به منزلن عنا

شی آن در متن هویت بخش گروه به کار می شاخص ارز شانه و  گیرد. بنابراین محتوای ن
دارد.  مایدئولوژیک پیوند استواری با گفتمان و رمزگان ایدئولوژیک و فضای اجتماعی کال

شان ستنی دارند، علت  ه ی در ن س صورت و محتوا )دال و مدلول( پیوند ناگ ایدئولوژیکی، 
این امر آن اســت که تصــرف ایدئولوژی در واقعیت، تنها در واژه قابل مشــاهده اســت. تا 

شانه ضاد و مبارز ها محل رویارویی ارزشزمانی که ن شند زنده و  ه ی های مت طبقاتی با
ـــانهپویایند. اما ب ـــوند وهای ایدئولوژیک کم رمق میا زوال ایدئولوژی و تغییر آن، نش  ش

های خاص ادبیات سوسیالیستی در زبان فارسی پس ها و واژهمیرند. سرنوشت نشانهمی
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سل جوان امروز  ست. ن سم، بیان گر این مدعا سیالی سو سم و  سی از افول ایدئولوژی مارک
ـــمنی و حزبیِ  رفیق، ارتجاع، تغییر حرکت تاریخ، حل داس و چکش، مترقی، »معانی ض

ها که در چهار شناسد. این نشانهرا نمی...« تضادهای ابدی، توده، زحمتکش، بورژوازی و 
شاخص مرزبندی میان گروه سی  ها و عقاید بود، اکنون به حافظۀ  دهۀ پیش در زبان فار

 تاریخ سپرده شده است. 
 ایدئولوژی در متن-2-2-3

با توجه به دیدگاههای گروه دوم که در باال گذشــت، تصــور یک ســطح صــفر تهی از 
ایدئولوژی در یک متن دشـــوار اســـت. روالن بارت ایدئولوژی را یک نظام معنایی ثانویه 

صریح میمی ضمنی را به معنای اولیه یا معنای  سجودی، داند که معنای   :1387افزاید )
ی متن مولود بافت موقعیتی است و در بستر مناسبات (. از سوی دیگر تفسیر و معنا185

ـــیرهای اجتماعی زاده می ـــت تفس ـــود، بنا بر این دریک بافت ایدئولوژیک ممکن اس ش
 ایدئولوژیک از یک متن غیر ایدئولوژیک ارائه شود. 

 یابند. متنهاییبه هر حال ایدئولوژی ها در متون به دو صورت صریح و ضمنی بازتاب می
شفافیت بازتاب یافته، از نوع متنکه درآنها ا صراحت و  اند که های گفتمانی یدئولوژی با 

شانه ستقیم، ن به  کنند. این متنها متعلقها و محتوای گروه ایدئولوژیک را بیان میبطور م
ـــتند. یعنی متعلق به گروهی از یا جامعۀ « گفتمانیجامعۀ »یک  ـــیری خاص هس تفس

ـــندگان و خوانندگان که یک ژان ـــازند و میر متنی خاص را مینویس به تعبیر  .خوانندس
 شناختیهستی محدودۀ در آن حفظ و  ساختارگرایان جوامع تفسیری در ساختن واقعیت

 کنند مشارکت دارند.تعریف می خود برای که
ها پنهان و پوشـــیده و در شـــمار معانی  که ایدئولوژی در آن ی ایدئولوژیکدوم متن ها

ـــت. در این گروه ـــمنی اس به مدد  ض یدئولوژیک را  از متن ها، مفاهیم و ارزش های ا
صناعات ادبی و ابهام های هنری پنهان می ضمنی با  سر شگردهای بیانی  کنند. کار مف

ی )فتوحبینی نهفته در چنین متن هایی اســت.ادبی، کشــف مواضــع ایدئولوژیک و جهان
:1388،6) 

ــر هر کد    ام به نحوی در این دو نوع متون ایدئولوژی های بزرگ و مؤثر در جهان معاص
ــتقیماً مبانی فکری آن ها را بیان میبازتاب یافته ای کنند و متن هاند. متن هایی که مس

صول نگرش ایدئولوژی اند و ارزش های ایدئولوژیک در آن ها نهفته  که عمدتاً ادبی و مح
ژی ها متولد و پنهان اســت. بســیاری از متون ادبی معاصــر جهان تحت تأثیر این ایدئولو

ــده ــم، پانش ــیالیس ــوس ــم، انقالبیاند. مثالً ایدئولوژی های س گری، بنیادگرایی، ایرانیس
سم  شتهو ... نقش قابل مالحظه         فمینی صر دا اند. ای در جریان های ادبی ایران معا
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انگیز در در دو دهۀ اخیر گســـترش موج فمینیســـم، موجب پدید آمدن رمان های بحث
و مناسبات و حقوق اجتماعی آن ها شده است و دور نیست که این جریان موضوع زنان 

 به تدریج به ایدئولوژی مسلط در ادبیات بدل شود.
 در را ایدئولوژی  های معناداری ازهایی از زبان یک متن ادبی ممکن اســت نشــانهجنبه
ــند داشــته خود ــایی. باش ــناس  در متن در ایدئولوژیها رویارویی محل و هاموقعیت این ش

 زیادی اهمیت از «گفتمان انتقادی تحلیل» روش بویژه و زبانشــناســی نوین روشــهای
ـــت برخوردار ها رابطۀ میان زبان و نظام های اعتقادی و ایدئولوژی ها را با  روش این. اس

سی می سیت برر سا سی ماهیت ایدئولوژیک متن طرح ح سش هایی که در برر کنند. پر
 شود از این قراراست: می
 پنهان؟ یا آشکار صورت به است؟ یافته بازتاب متن در چگونه ایدئولوژی-
 زمانی؟ رخدادهای به یا است زبان ساختارهای به متعلق خاصیتی ایدئولوژی آیا-
اند؟ یا نقطۀ برخورد ایدئولوژی ها در متن ایدئولوژی رویارویی محل زبانی عناصـــر کدام-

 ها در متن کجاست؟ 
پاسخ به این پرسش  برای است؟ آن به آغشته و ایدئولوژی مادی صورت حد چه تا متن-

ــانه ــطوح زبانی )نش ــارات باید ببینیم کدام س ــورت ها، پیش فرض ها، اش ها، معانی یا ص
شانه سامد ن ستعارات( دارای بار ایدئولوژیک اند؟ و ب های اجتماعی و ایدئولوژیک ضمنی، ا

 (7ن:)هماهای خنثی چقدر است؟ در متن نسبت به واژه
 بافت بیرونی و موقعیتی متن-2-2-4 

سطح بافت متن وبافت موقعیتی تحلیل می کند.  سی انتقادی، متن را در دو  شنا سبک 
توجه به این ســطوح در کشــف ایدئولوژی ودیدگاه نویســنده از اهمیت بســیار زیادی 

 برخورداراست.یعنی نویسنده متن و فضایی که متن در آن پدید آمده است.
ضا،زمان ومکانی  در رویکرد سی انتقادی پرداختن به بافت بیرونی به معنای ف شنا سبک 

که متن در آن خلق شـــده  وبافت موقعیتی متن که شـــامل نویســـنده؛مقام و موقعیت 
ــی وعلمی او  ــیاس ــی او،مخاطب؛ مقام و موقعیت اجتماعی ،س ــیاس اجتماعی ,علمی یا س

ــت.زیرا پرداختن  ــروری اس ــد،ض به الیه ی بیرونی رابطه ی ونقش وکارکرد متن می باش
ـــگر را به کشـــف ایدئولوژی وچگونگی رابطه ی  متن را با برون متن برقرارکرده، پژوهش
ــت یافتن به درک ودریافت عمیق تر از  ــبب دس ــاند ودر نهایت س قدرت در متن می رس

 (70، 1393متن می شود.)درپر:
 (focalizationکانون سازی در روایت)-2-2-5
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صه میلِ شر به ق سترهب ست که در گ شدنی ا سرکوب نا در  ی تاریخگویی و روایت، چنان 
ــتان، بازآفرینی یک اتفاق با حفظ  ــت. داس هیچ قالب روایی محدود و محبوس نمانده اس

سته ست که یافته یا زی صول ذهنی خالق ا ست. مح ای را با لعاب ذهن توالی زمانش نی
کند. اما هر متن اســتانی واقعی، عرضــه میراوی به صــورت واقعیتی داســتانی، و نه د

هایی اشاری و ارجاعی و فرامتنی دارد، گویی در جایی خاص و زمانی خاص و از زبان داده
صوص تعریف می شاراتی مثل آنیک راوی به خ جا، دیروز، اکنون، من، او و... که شود. ا
 مکانی گوینده هایی بدون شــناســایی موقعیت زمانی وتعبیر درســت و دقیق چنین داده

 (91)فصلنامه سینما وادبیات زمستان  امکان پذیر نیست.

های ادراکی و عاطفی، گیریافراد از نظر شناختی و حوزه ی آگاهی با هم متفاوتند. جهت
تردید های ذهنی گوناگونی دارند که به هنگام روایت، بیانگری بیعادات، رفتار و توانایی

های جهان که قابل شــمارش و آشــنا و چه بســا اندیشــههاســت. ی اینمتاثر از مجموعه
ید از تکراری با که  ـــت  یان راوی اس ند. در این م ـــمار بیرون یات جهان از ش ما روا ند ا ا
شم شد تا بتواند جهتاندازی با چارچوبچ گیری مورد های هدفمند و محکم برخوردار با

ژرار »ده منتقل کند. نظر مولف را از ســمت و ســوی اتفاق و جای و گاه روایت به خوانن
ی دید، چشم کدام زاویه»و «راوی کیست؟»در نظریه ی روایتش میان دو پرسش «ژنت 

ــود. گرچه برخی دیگر از نظریه پردازان  «دهد؟انداز روایت را جهت می تمایز قائل می ش
ـــتند، اکثریت بر «روایت» ـــان برای روایت  «جایگاه کانونی»، بر این تمایز نیس و یکس

 (91)فصلنامه سینما وادبیات زمستان  دارند.اتحادنظر 
صیت روایتگر را چه منطبق بدانیم و چه متمایز، ثبات در زاویه شخ ی دید راوی، راوی و 

صری و حوزه صریح ب سیر و تعبیرش، نکتهاعم از داللت  ست و اهمیت و ی تف ای ظریف ا
، کندواننده را جلب میی باورپذیری اثر را باال برده، اطمینان خمزیتی بزرگ دارد: درجه

ــتان را از آن خود میخواننده کند. برانگیخته ای که در تنهایی، کتاب را می خواند و داس
 یشدن چنین حس اعتمادی غیر از تمایل و خودجوشی خواننده، وابسته است به تجربه

صه ضور ق ضایی خاص و زمان و مکانی ح شخص، که یک اتفاق را در ف گویی با هویت م
. کندی دیگران میعریف کند و حس و تجربه و تخیل خود را بدل به اندوختهملموس ت

( نام دارد. با رعایت focalizationسازی)انتخاب ناگزیر نظرگاه محدود در روایت، کانون
ـــیری  وحدت نظرگاه، راوی فقط چیزهایی را می گوید که در حوزه ی دید و دانش تفس

صیت روایتگر و راوی می قطع بلند مثل رمان هم راوی در حد دانش خود گنجد. در شخ
پردازی می کند. راوی ممکن است یکی از شخصیت های حول هر شخصیت کانونی قصه

اصلی داستان یا از بیرون، ناظری از راه دور حتی در حد یک دوربین، موثق یا غیر موثق، 
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ــدن ــب نیز موجب باورپذیرش ــد. انتخاب تکنیک مناس ــان باش ــان یا غیر انس زمان  انس
)فصــلنامه ســینما وادبیات  شــود.ها میها و فراواقعیها و غیر خطی بودنگســیختگی

 (91زمستان 
 (focalization continuityمیزان تداوم کانون سازی)-2-2-6

میزان تداوم کانون ســازی در متن عبارت از دیدگاه هایی اســت در مورد یک موضــوع از 
 شود . زبان شخصیت های داستان یا متن بیان می

دیـد ابـزار راوی و روایتگری است، اما گاهی در داستان به جمالتی برمیخوریم  ه یزاویـ
صله ست؛ یعنی بنا بر فا ستان دارد،  که از آن راوی نی شخاص دا ضا و ا ای که راوی از ف

ـان رانده یا بدان افکار بیندیشد. به دیگر سخن، الزم  نمی ـر زب ـخنان را ب ـد آن س توان
د ش و صدا )چه کسی میگوید؟( تمایز قائل(دید )چه کسی میبینـــد؟ ه یزاویاست میان 

( در ایـن خصـوص کـه روایت از آن راوی است، اما اندیشه و افکار 110، 1387 :)حـری.
ـازه ـگرد ت ـرح می به اشخاص تعلق دارد، ش شدگی یاد  شود که از آن به کانونی ای مط

ـوع  ـ       میکنند. در مجم ـوالً از آن راویدی ه یزاوی است یعنی همان کسـی  ـد معم
ـی ـت م ـتان را روای ـه داس ـانونی ک ـد و ک ـار اندیشیده کن ـر و افک ا شده ی شـدگی، نظ

 (111:)همان.اشخاص داستان است  ه یناشد

سخن می   ستان  سوی، برای تمیز آن که در دا شناس فران شانه  ژرار ژنت نظریه پرداز ون
سازی و راوی گوید و آنکه وقایع را  م شد ،زاویه ی دید را کانونی  ی بیند وبه آن می اندی

 (48را کانون ساز می خواند.)علی پور گسکری:؟ ،
 
 (rhetericalالیه بالغی)-2-2-6

الیه بالغی در ســبک شــناســی مختص زبان مجازی اســت. وســایر متون را شــامل نمی 
ستان وبه ویژه ژانر  شهری می پردازد تا نثر ،ادبیات دا شتر به متون  شود.وداین میان بی
رمان از این حیث که سر شار از نماد ها واستعارات وکنایات است در خرد الیه ی بالغی 

 نیز بررسی می شود. 
براساس فراوانی کاربرد آرایه های بالغی ،سرشت صوری ومحتوایی ویژه  سبک هر سخن

شکل می  شبیهی را  سبک ت شبیه در یک متن ،  ای پیدا می کند؛ مثال فراوانی کاربرد ت
 (304، 1393دهدو بسامد باالی استعاره سبک استعاری را رغم می زند.)فتوحی:

 ( lexicalواژگانی)-2-2-7
سا  سا سازد .انتخاب واژگان ا سبک را نوع انتخاب وگزینش واژگان آن متن می  ذات یک 

از آل احمد دشواژه «جشن فرخنده»ازمولفه های سبک ساز است.مثال در داستان کوتاه 
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سایر متن ها متمایز می کند سنده را از  شتاری نوی سبک نو زنیکه »هایی که به کار رفته 
کردی ؟حاال دیگه باید دستتو بگیرم وسر و....برهنه ببرمت  ی لجّاره باز تو کار من دخالت

 (. 30، 1373آل احمد:«)جشن.
 (syntacticنحوی) -2-2-8

علم نحو که در تکلم عامه به آن دسـتور زبان گفته می شـود ،عبارت اسـت از مطالعه ی 
ـــینی واژه ها. در زبان  ـــورت های زبانی در جمله وچگونگی توالی وهمنش روابط میان ص

صطالحا از آنها به قواعد ترکیب در شن سخن وگفتار وجود دارد که ا سی قواعدی برای  ا
ـــت . طبق قاعده ی نحوی  ـــود که یکی از این قواعد قاعده ی نحوی اس زبان یاد می ش
گویش ور ملزم اســـت تمام اصـــول زبانی را که به آن تکلم می کند را رعایت کند برای 

وف اضافه با فعل. در متن نیز الیه نحو ونوع بهره مثال مطابقت نهاد و فعل یا مطابقت حر
ای که نویســنده از این روابط میان واژه ای می برد منجر به ســبک می شــود .مثال متن 

ر  یا زبان معیا»بایک پرسش آغاز می گردد واین کردار در متن بسامد باایی پیدا می کند.
 ار گریزی های سبکیدرجه صفر نگارش ،در سبک شناسی مبنای کشف و شناسایی هنج

اســت.بنا بر این در بررســی نحو هر متن ، باید میزان خروج از معیار های آن متن را بر 
 (270، 1390فتوحی:«)اساس نحو پایه یا هنجار بسنجیم.

 «پرنده ی من»تجزیه وتحلیل ویژگی های سبکی رمان -3
 ویژگی های سبکی-3-1

شود      شخص و از زبان یک زن خانه دار روایت می  ستان از زاویه دید اول  زنی که  ،دا
ست .  شپزی وخانه داری  ا شویی و بچه داری،آ درگیر روزمرگی و سختی های زندگی زنا

یا هایی در سر دارد و در درجه اول وآرمان ها ور،است    یبلند پرواز انسان شوهر او امیر
ـــان از همه   دازد . راوی از خودشبه رویاهای خود می پر می گوید ، از محل زندگی ش

سات زنانه خود ، خواهرانش ، مادرش و دچیز در مورد زن سا شوییش با امیر ،از اح گی زنا
بی وفا نیست اما هم قدم وهم رای  او نیز نیست . شوهر بی رحمی نیست ،... شوهر ش 
سـت و رفت و برگشـت های نیسـت. داسـتان به صـورت خط موازی نی هماما خون گرم 

شده  شقی  شود. محله مثل جعفر ع سته  نمی  شک ستان  متعددی دارد .هیچ جا زبان دا
ـــانه می کند ولی کفش هایش  ـــت که عینک آفتابی می زند و موهایش را به باال ش اس

ست.....  شیطان نیست ولی همان اندازه می تواند روح آدم را صاح همیشه پاره ا ب خانه 
سکوت من گذشته دارد . به خاطر آن بارها تشویق شده ام . هفت هشت  تسخیر بکند.....

ساله بودم که دانستم هر بچه ای آن را ندارد . سکوت من اولین دارایی ام به حساب می 
باشد ....تو از تغییر می ترسی .  ،حتی بهتر از سکوت ،آمد.... حرف می تواند مخفی گاهی
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ست دا سی . ماندن را دو شکلی که می از تحرک می تر ری . فکر می کنی دنیا به همین 
خواهی می ماند . تازه مگر همین شکلش خوب است ؟جواب بده . خوب است ؟ این قدر 
ســرت توی الک خودت اســت که فراموش کرده ای زندگی دیگری هم وجود دارد و این 

سفر روحمان را تازه می کند . آدم های تازه می ب ست که تو می کنی .... م . ینیزندگی نی
 دوستان تازه پیدا می کنیم . خودمان عوض می شویم . 

 بافت بیرونی متن -3-2 
ستان       سنده ی این دا سال   «فریبا وفی»نوی در تبریز به دنیا آمد. از  1341در بهمن 

های ادبی، نامهمند بود و چند داســتان کوتاهش در گاهنویســی عالقهنوجوانی به داســتان
سخن، شد آدینه، دنیای  شر  ستا، مجله زنان منت ستان جدی خود را با نام .چی اولین دا

ــدی پدر» ــال « راحت ش در مجله آدینه چاپ کرد. به گفته خود وی، هنوز  1367در س
ـــتان را  ـــد. وفی این داس ـــتانش بنویس جرئت نکرده بود نام کامل خود را در پای داس

 استادان تأثیرگذار ؛ولی . او تحصیالت آکادمیک ندارد  داندترین داستانش میخودجوش
کارش را مد پوری، رحیم رئیس  بر  ندهاح یا، ز کاظم ن یاد واعظ، غالمحســـین فرنود، 

ازدواج می کند وبچه دار می شـــود این  .می داند  فیروزمند و آقای  جمال میرصـــادقی
برهه از زندگی هرچند که کار رمان نویســـی او را اندکی به تاخیر می اندازد ولی اراده 

صف  سر رمان می آورد این بار با ایده های نو و سندگی اورا دوباره بر  شدنی اش به نوی ن
 وتازه.

ـــت که دغدغه ی  ـــندگان زنی اس با قاطعیت می توان گفت فریبا وفی از معدود نویس
ــار مختلف جامعه باالخص  ــکالت اجتماعی در خانواده ها واقش ــائل ومش پرداختن به مس

 (7،1393قشر زنان را دارد.)تلخابی:

ــتان     ــال « در عمق صــحنه»های کوتاه او به نام نخســتین مجموعه داس در س
ــد و دومین مجموعه، با نام  1375 ــال « خندیمحتی وقتی می»منتشــر ش در س
شد 1378 ستین رمان او .چاپ  سال « پرنده من»نخ شد که  1381در  شر  منت

جایزه نده  تاب بر فت. این ک قدین قرار گر بال منت ـــتق م مورد اس  انبهترین ر
و جایزه دومین دوره  «هوشنگ گلشیری» ، جایزه سومین دوره جایزه1381 سال

شـده اسـت و از سـوی بنیاد جایزه ادبی مهرگان و جایزه ادبی  «یلدا»جایزه ادبی
ست شته ا صفهان مورد تقدیر واقع گ سوم او .ا سال « رویای تبت»رمان  که در 

ـــد و چندین جایزه از جمله جایزه 1384 ـــر ش ـــنگ » رمانبهترین  منتش هوش
نون وفی همراه دختر ،پســـر و کرا دریافت کرد .هم ا مهرگان ادب و «گلشـــیری

 همسرش در تهران زندگی می کند .
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ست  شهرهای آذربایجان رایج ا ست آنچنان که در  شهر تبریز ا فریبا وفی زاده ی 
در خانواده وحتی در مدارس به زبان آذری تکلّم می کنند وتدریس معلم هم به 

ری است ،مگر آنکه خود معلم آذری زبان نباشد، این وضعیت موجب شده زبان آذ
اســت که وفی با لهجه معیار فارســی خوگر نباشــد همچون خودما که در مناطق 
طابق گویش  عدم ت ـــت؛این  با گویش محلّی اس مان  های بان اغلب تکلّم  آذری ز

های  ونوشـــتار، آن هم در ســـطح رمان که دایره ی واژگان باید از محدوده متن
معمولی به میزان بسیار زیاد افزون باشد،باعث شده رمان متن وفی از بسیاری از 
این واژگان خالی باشد .اگر نیم نگاهی به سابقه رمان وداستان کوتاه در دهه های 
متاخر بیندازیم ،متوجه خواهیم شــد که داســتان نویســان ورمان نویســانی چون  

،صادق هدایت،صادق چوبک،هوشنگ جالل آل احمد،سیمین دانشور،بزرگ علوی
گلشیری و... با لهجه ی معیار مخصوصا لهجه ی تهرانی خوگر بودند و زبان کوچه 
بازار محلّات و نواحی ایران را می شــناختند ووســعت واژگانشــان بســی افزون تر 
شنا به لهجه وزبان معیار در درک درست متن با  بوده که امروز وقتی خواننده نا آ

ی شود. اما رمان متن های وفی عاری از این تکلّف هستند وشمار مشکل مواجه م
ـــت.  ـــت که به کار برده محدود اس خیابان ما پر از نعمت »واژگانی از این دس

ــدتا بقّالی  ــت.چند تا نانوایی وص ( که اگر این جمله را به 7پرنده ی من ص«)اس
ما پر از فارســـی معیار ولهجه ی تهرانی برگردانیم چیزی جز این اســـت:خیابان 

 خیابان ما امکاناتش خوب است. ← (7،1392نعمت است.)وفی:
 خنکی کولر سرحالم نمی کند. ←( 48از خنکی کولر لذت نمی برم.)همان:      

 بافت موقعیتی متن-3-3
ــتان باید به ذکر این نکته  ــیاســی خلق این داس در باره ی فضــای اجتماعی و س

ــنده کنیم که اوایل دهه ی  خانمان بر  بود که ایران از یک جنگزمانی 1370بس
هایی برای ادامه  اندازخارجی فارغ شده بود واوضاع اجتماعی کشور در پی چالش

در همه ی زمینه ها بود در این میان کسانی بودند که  ،سازندگی،حیات با عنوان 
وآمال خود را آنسوی   یایران را هنوز جای امن ترقی وپیشرفت نمی دانستند وترق

ــد مهاجرتآب ها  ــت و می ش می   تلقی می کردند این بود که هر که می توانس
کرد.در این عصر مبانی هویتی جدید وارد میدان می شود و ادبیات ویژه ی جنگ 
حتی در گفتگو ها هم کنار می رود و مردم در تکاپوی یافتن هویت ایرانی خود 

دبیات داستانی در سال های آغازین دهه هفتاد، ا .هستند ولی سردرگم وسرگشته
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غیر از مشــکالتی که با دســتگاه های اجرایی داشــته و مشــغول گمانه زنی برای 
ست یک روند غیرقابل انکار را نیز درک  ستی خود ا ضای زی شیدن به ف بهبود بخ
می کند. این روند که تجربه تاریخی فراگیر آن در سال های بعد از کودتای سال 

شد کمّ 32 شده بود، ر شرایط خاصّ  یِدرک  ست که بنا به  سندی ا  آثار عامه پ
سمت خود  ستان ایرانی را به  سمت عمده ای از مخاطبان دا سته ق اجتماعی توان
بکشــاند. فرم روایی این آثار به دلیل ســهولتی که برای مخاطب در حین خوانش 
عاب ،  نگ و ل با ر ماعی را  ـــطحی اجت های س گاره  فراهم می کرد و از طرفی، ان

ها قرار می داد از اقبال فراوانی برخوردار شــد.  تاریخی در اختیار آن پلیســی و یا
ـــندگان جدید کارگاهی و یا تازه پا که آن ـــیاری از نویس چنان  در عین حال بس

شتند، نیز آرام آرام فعالیت خود را  سند ندا ستان پیچیده و خاص پ تمایلی به دا
د ه گویی می کوشیدنآغاز می کردند و با در پیش گرفتن اصول شناخته شده قص

 تتا عالوه بر دســت یافتن به یک مخاطب جدی و پی گیر، راوی فضــاها و واقعیّ
سندگان که در نیمه دوم  شر از نوی شند. این ق های عینی جامعه پیرامون خود با
سند کم کرده و  سلطه بی چون و چرای ادبیات عامه پ سته اند از  دهه هفتاد توان

ـــنا کنند می توان همان مخاطب را با آثار جدی تر  آن هارا و عمیق تر خود آش
می ن را که در این دوره به وجود آمدنویسندگان سنت گرا نامید. و آثار رئالیستی 

نادیده گرفت.آثار رئالیســـتی که ســـنت گرا بودند وبدون اندک تغییری در توان 
شدند سنت گرا آثاری هستند که  البته .وجود خود عرضه می  منظور از رئالیسم 

ذات روایی خود خالقیت و دگردیســـی جدیدی را به وجود نمی آورند و این  در
سنت گرا پیرو آن هستند. واقعًا  سندگان  سیاری از نوی ست که ب شیوه ای ا دقیقاً 

با وفی  ند فری مان ـــنده ای  ئالیســـم نویس ثار  -در ر یه و چه در آ ثار اول چه در آ
و یا انبوه نویســندگان  چه اتفاق نویی در باب رئالیســم روایی می افتد -جدیدش

ضافه کرده اند؟  ستی خود ا ساختارهای رئالی ست چه انگاره جدیدی را به  فمینی
زندگی زناشویی در ایران آن روزگار است ووقایع « پرنده ی من»موضوع داستان 

 .داستان مرتبط با آن مسائل است
 تجزیه وتحلیل سبک داستان در سطح مولفه های روایی:  -3-5

ــبکی این رمان با مولفه های روایی از قبیل در این پژوه ش، نخســت مشــخصــه های س
، )کانون ســازی متغیر وچند گانه وجنبه « میزان تداوم کانون ســازی»،« کانون ســازی»

های کانون ســازی وجنبه ادراکی : زمان ترتیب ، دیرش وبســامد و مکان(که در حقیقت 
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یدئول به ا ند وهمچنین جن یان می ک ید راوی را ب ـــی خواهیم نوعی د وژیکی را بررس
 کرد؛سپس به خرد الیه های واژگانی ،بالغی ، نحوی و کاربرد شناسی خواهیم رسید.

  کانون ساز وکانون شونده: -3-6
در همین ابتدا باید تمایز دو مقوله ی دیدگاه ودیدن مشــخص شــود دیدگاه اندیشــه ای 

مقوله ای اســت که  اســت که به گفتار می آید و شــخص بدان باور مند اســت اما دیدن
ست فارغ از دیدگاه  شخص روایت گر آن را می بیند وآن چه را که دیده وهمانطور که ه

صی بیان می کند. سطه به نیاز روایی متن هر شخ سطۀ .دارد ای وا ستان میان وا  و دا
ست راوی خواننده سندۀ مان، توماس.ا  در ای ه عمد تأثیر هایش نظری که آلمانی نوی

یه گذاشــــت،آ پردازان نظر مان  قد ل یت روح راوی که بود معت قایی  روا اســــت.)آ
 (15،1392میبدی:

سر امیر  ست ،هم ساز همان زن خانه دار ا ست و کانون  شخص ا راوی در این رمان، اول 
که در طول داســتان هیچ نامی از خود به زبان نمی آورد واز زبان دیگر شــخصــیت های 

شود. در این روایت  ستان نیز بیان نمی  ست،هرچند که کانون دا سازی بیرونی ا کانون 
سازی بیرونی در روایت سوم شخص و دانای کل شایع است، و  راوی اول شخص موضع 
بیرونی اتخاذ کرده و پدیده ها ووقایع داســتان  را از بیرون می بیند و کانون ســازی  می 

شوندگان دیگ صلی  و کانون  شونده ا  ر ممنوعکند و ورود مخاطب به به ذهنیات کانون 
است. گذشته از این که این فضای بسته کشف دید کانون شونده وعدم راهیابی به ذهن 
شود لیکن موجب التذاذ  سیر رمان را منجر می  ستان چند گانگی تفا صیت های دا شخ
سات ونگرش های گوناگون افراد را  سا ساز اح شود. راوی وکانون  ستان را می  شتر دا بی

انون ســـاز را وادار می کند در بیشـــتر اوقات وجه بیان حدس می زند واین گمانه زنی ک
 گفتارش را به  گونه التزامی بیان کند واز موضع حتمیت وقطعیت دور شود.

می گویم این فیل نیسـت این «امیر بازهم فیلش یاد هندوسـتان کرده:»شـهال می گوید 
 ندوستانکرگدن است کر گدن همیشه تنها می رود. ای کاش من هم فیلی داشتم ویاد ه

 (15،1392یا جای نزدیک تری می کرد  )وفی:
ـــدای تلوزیون  مامان به وقت درد زاری نمی کند وقتی که تلفن زیاد زنگ می زند ،یا ص
ست به اتاقش می  شهال از اداره می آید ویک را ست ،زاری میکند. یا وقتی  خیلی بلند ا

سوز سی که  شویی می رود مثل ک ست شته رود زاری می کند وقتی هم به د ش ادرار دا
 (29باشد زاری می کند. )همان :
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امیر وقتی سیر می شود ، مثل غولی با قدم های سنگین توی اتاق راه می رود. در هارا با 
سر و صدا باز می کند ومی بندد. توی حمام زیر آواز می زند وزمانی که انتظارش رانداری 

 (60حافظ می خواند. )همان :با صدای بلند شعرهایی از                           
مامان وقتی سرحال می شد اثاث خانه را توی حیاط می ریخت وچند روز پشت سر هم ، 
زاری کنان همه جارا تمیز می کرد. به در ودیوار وزمین همه جا دستمال می کشید .) 

 (61همان:
به وقتش  خاله کار های زیادی بلد بود از دارو درمان گرفته تا فال ودعا وطلســـم وجادو.

خواندن ورقصیدن هم می دانست.همسایه ها به دیدنش می آمدند.حتی مامان برای یک 
ساعت هم که شده دستگاه زاریش را پیش او خاموش می کرد وجوان و سر حال به نظر 

 (34می رسید.) همان :
ست » سر های »مامان می گفت«محبوب لوطی ا ست باال می رفت . پ محبوب از دیوار را

 (35همان:«.)ستش عاجز بودند. مثل من تپاله نبودمحله از د
صلی –روایت گر  ساز ا شه وباور های  –کانون  شواهد فیزیکی وقابل رویت، اندی ساس  برا

 شخصیت داستان را حدس می زند:
اولین بار که با خاله به سینما رفتم دو فیلم را همزمان تماشا کردم؛یکی را با تمام صورتم 

ــهال ودیگری را با نصــف آن .  از هیچ کدامش چیز زیادی نفهمیدم .وقتی برای مامان وش
تعریف کردم . شهال فیلمی را که با تمام صورت دیده بودم فهمید ومامان فیلمی را که با 

 نصف آن دیده بودم .عصر آن روز خاله محبوب برای اولین بار مرا پس داد.
 «.خبرچین دوست ندارم»

 ت:دستش را روی سینه استخوانی ام گذاش
 (35فهمیده بودم. )همان:« زن باید یادبگیرد همه چیز را این جا، نگه دارد. فهمیدی؟»
 از مهندسی خانه ما می گوید.]شهال[
ــاخته شــده. خوب اســت» از همکارهای اداره اش می «. توالت دور از دید وبغل حمام س

سیفونش می  شویی حرف بزند. از  ست صرار دارد از توالت ود شهال ا سم . ولی  از گوید وپر
 جا دار بودنش . نمی شود از شهال جلوزد. باید صبر کرد وپابه پای او پیش رفت .

 (88همان:«.)می شود یک توالت فرنگی هم گذاشت»
ــیدیم . تا مردم جلویش را بگیرند خودش را » ــت خودش را چاقو می زد که رس مرد داش

اشــتند با آمبوالنس می ناکار کرده بود. من وحســینی زود تر از بقیه رســیدیم. زنش را د
 (17امیر بازهم خبر آورده. )همان:«.بردند. می گفتند تمام کرده

 میزان تداوم کانون سازی -3-7
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ست یعنی مهاجرت امیر  سازی در این رمان از نوع متغیر وچند گانه ا میزان تداوم کانون 
ساز که  شونده وکابوسی برای راوی ،همسر امیرکانون  که مانند رویایی برای امیر ،کانون 

 به زندگی ایشان سایه افکنده است از  دیدگاه های مختلفی بیان می شود. 
 «.مامان امیر می رود»
نده ی » نده اش پر بال پر ید دن با ند.  ما ند ب ته اســـت. خودش هم دیگر نمی توا اورف

 (86همان:«.)برورد.بگذار برود
مامان می گوید هرکس پرنده ای دارد . اگر پرواز کند و جایی بنشـــیند صـــاحبش راهم 
ــت. قبل از خودش رفته ومنتظر  ــهر باکوس ــد. پرنده ی امیر در ش دنبال خودش می کش

 (86اوست. )همان:
ـــه در حال  من می ـــت که امیر همیش روم .او می رود . ما می رویم. رفتن تنها فعلی اس

 صرف کردن است.
باز دارد می  که  ـــیده ایم  ندن را نچش ما ـــانس ! هنوز مزه ی یک جا  به این ش لعنت 

 (15رود.)همان :
ـــت . او فکر می کند اگر مهاجرت نکند می  دیدگاه امیر به آینده متفاوت از دیگران اس

ندد یک جا ماندن آدم را می پوساند. او نمی تواند یک جا بند بشود. راوی به پوسد می گ
عنوان کانون ساز اصلی معتقد است سکون آرامش می آورد او مهاجرت را در به دری می 
شی  سباب ک ست هرچند وقت یک بار ا ستیجاری که مجبور ا داند او حتی در خانه ی ا

 کند ناراحت است.
شته ی زنانه امیر به آینده می رود.ع ست ندارد،آن هم گذ شته را دو ست.گذ شق آینده ا ا

ست  ضر نی سواری نه فوتبال در محله...امیر حا ای که نه از دیوار پریدن دارد نه دوچرخه 
 (15حتی یک قدم بامن به عقب برگردد.)همان:

آینده چیست؟ آینده باید همان پیر زنی باشد که شبیه پاکت زرد و مچاله ای بود و امیر 
ــت می تو ــانم داد. نمی توانم به آینده فکر کنم .نمی دانم از چه چیزی درس ی پارک نش

شود.تا به این سن برسم،می توانستم به آینده فکر کنم. ولی حاال می بینم بقدر کافی به 
آن چیز مبهمی که هر روز ابهام ورازش را بیشتر از دست داده،نزدیک شده ام و دیگر می 

 (75)همان:خواهم بایستم؛همین جا. 
 
 
 بسامد ودیرش:  -3-8
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بسامد ودیرش مولفه های سبکی معناداری در این روایت هستند که به مدد آن می توان 
نارضایتی راوی به عنوان زن که خود نماینده ی قشری از جامعه زنان  است را از وضعیت 

ـــان داد. تقابل دو  دیدگاه زنانه موجود زن در جامعه ونوع برخورد مردان با زنان را نش
ـــده و دید گاه های  ـــایتی زن از مردخانه بارها وبارها در متن باز نمایی ش ومردانه نارض
مختلفی در این باره از زبان پرسوناژهای داستان  گاه مادر راوی گاه خودراوی وگاه خواهر 

 راوی بیان شده است:
شتباه در خ]امیر[وقتی  شود که به ا شود مرد مجردی می  سیر می  شلوغی از من  انه ی 

مهمان اسـت اینجور وقت ها دیگر بچه ها باهوش وکنجکاو نیسـتند و اصـال به پدرشـان 
 نرفته اند....امیر به خودش می رسد و وعده ی به خود رسیدن بیشتر را می دهد.

 (61همان:«)مثل حمال کار می کنم و مثل گدا می گردم.»
با عجله گفت  تاز»امیر  به اطالعات  باش بنویس .  ه ای احتیاج دارم. بنویس مهین زود 

 «.برایمان بفرستد
 «.خودت بنویس»گفتم 
 «.توبهتر می نویسی»گفت

 اخم کردم.
 (74همان:«.)بارک اهلل بنویس.به خاطر آینده مان»به شانه ام کوبید

 (93حریف آقا جان نمی شد. )همان:«. دیگر نمی توانم »مامان گفت
شود .وقتی هم که آقا مامان به وقت درد زاری نمی کند...زاری ا ش به پیری مربوط نمی 

ــدای زاریش توی زیر زمین می پیچید.  ــام می داد ص ــتور ش جان مهمان می آورد ودس
 (29)همان:

 گستره ی مکانی  -3-9  
ــبکی دیگر در این     ــتره ی مکانی به عنوان مولفه ی س ــی جنبه ادراکی ،گس در بر رس

ــعی متحرک ومتوالی  ــاز وقایع را از موض ــان               می دهد که کانون س روایت نش
نشــان داده اســت: فضــای خانه با تمام جزئیاتش از آشــپزخانه تا حیاط کوچک پشــتی، 

سنده را یاد پنجره ای که می توان از آن به خانم هم شلوغ که نوی سایه دیدزد.کوچه ی 
ست  ستان ا شبیه هندو ست می اندازد یا بازار پر از عطر بوی میوه جات که  چین کمونی
شت  ست. در این روایت ،دید جزیی نگرانه ودر شده ا ست بازنمایی  ستان ا ویا خود هندو

ــنده را در با ــع متحرک آن نگرش مثبت یا منفی راوی نویس ره ی افراد نما در کنار موض
ستان نشان می دهد ودر کشف ایدئولوژی پنهان متن بسیار  مختلف خانواده حاضر در دا
موثر اســت.دید منفی راوی به همســر وحتی پدر که به خواســته های آنها اصــال توجهی 
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سته ها وهوس  نمی کند وبا راوی بد رفتاری می کند آنهارا تنها می گذارد وبه دنبال خوا
ایم به خو د وعده می دهد که بیشتر به خودش برسد.این دید منفی های خود می رود ود

اصـــلی وفرعی زن   در باره ی مردان جامعه نیز کامال از زبان راوی وکانون شـــونده های 
شود. ستره ی مکانی زندگی آنها دیده می  صیف زن ها و گ شده ودر تو رمان  بارها بیان 

و فقیر اتفاق می افتد. قهرمان و راوی ای شلوغ در یک خانه کوچک در محله «پرنده من»
ــت که بنا به ویژگی ــتان زنی اس اش با فراز و فرودهای زندگی های خاص روحیاین داس

ـــد با وجود تمام ناکامیهمراهی کرده، و می هایی از آرامش و ها و نامالیمات، رگهکوش
ام مود کند که آراطمینان را در زندگی یافته و بدان قرار بیابدویا دســـت کم این گونه وان

است. با این وجود در طول داستان از پس چهره ی آرام، صبور و منفعل این زن به تدریج 
ستیم، تعارضشاهد بروز دغدغه ضات پنهانی در وی ه هایی که او را به مقاومت ها و تعار

او که در طول .خوانند که با عالئق و نیازهایش ســـازگار نیســـتنددر برابر شـــرایطی می
ستان سته دا سفر کوتاه به باکو با خوا سرش برای موفقیت، از جمله  های دور و دراز هم

سر  صرار هم ستان پس از ا ست، در انتهای دا شتر همراهی کرده ا سب درآمد بی برای ک
برای فروش خانه و مهاجرت به کانادا از مرز سکون و تسلیم عبور کرده و خانه و اعضایش 

 .کندرا برای همیشه ترک می
 بررسی خرد الیه های بالغی واژگانی ونحوی  -3-10

ــف ایدئولوژی ورابطه ی قدرت در رمان ،به  ــی مولفه های روایی ،برای کش ــمن بررس ض
مان تعرض  گانی ونحوی می پردازیم.در این ر های بالغی ،واژ یه  یل خرد ال یه وتحل تجز

ست که بین حقوق زن ومرد وتقابل بین این دو الیه از اجتماع مولفه ی مهم ومعنادا ری ا
سیت مرد وزن  ضات بین جن سی تعار شود. در برر سنده می  سبکی نوی منجر به تمایز 
سبکی آنچه اهمیت  شر از جامعه به عنوان مولفه  سته ها وتمایالت درونی هر دو ق وخوا
سی  ست.به عبارت دیگر برر ضات و جلوه ی آن در متن ا سی چگونگی این تعار دارد ،برر

ضات و تقابل ها ورو ساختار زبانی یا این تعار سئله که چگونه ودر کدام  شدن این م شن 
متنی صورت بندی می شود اهمیت ویژه ای دارد. که این بررسی ومشخص نمودن تمایز 

 نوشته از این حیث می تواند مشخصه های سبکی نویسنده را تعیین نماید.
شکل می  تعرض بین خواسته ها وحقوق زن ومرد به روایت داستان« پرنده من»در رمان 

دهد :همســر راوی شــخصــیت اول داســتان کارمند کم درآمدی اســت که در رویاها 
ـــر وفرزندانش ندارد او تنها خودش را  وآرزوهایش زندگی می کند وابدا توجهی به همس
می بیند و عمال زن را به عنوان کسی که حق وحقوقی در خانه   جامعه دارد به رسمیت 

به فکر رفتن است مثل کرم ابریشمی می ماند که می نمی شناسد امیر همسر راوی دایم 
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عد  ندارد که ب ما هیچ توجهی  نه وار پرواز کند . ا باز کند و پروا هد پیله دور خود را  خوا
ــکون را  ــر امیر س ازآن روند زندگی زن وفرزندان چگونه خواهد بود واز طرفی راوی همس

ست ماندن را ترجیح می دهد.به نظ ست دارد آدم  رفتن نی سد این تعارض به دو ر می ر
شک وتردیدی که در ذهن خواننده ایجاد می کند به نقطه وحدت  شیده  وبا  صورت پو
ـــانه های متنی از قبیل چاقو زدن مرد که خود زنش را با چاقو از پای در  ـــد نش می رس
ــت. پنهان کاری هایی که در کنش  ــی از درد نیس آورده زاری کردن مامان زاری که ناش

دهد وراوی آن قسمت از داستان را واضح نمی بیند  واین خواننده است  داستان روی می
که باید با ذهنیات خودش بدان پی ببرد. زن خوش چهره ای که با امیر دســت می دهد 
وامیر او را خواهرش معرفی می کند . و راوی در خواهر بودن زن تردید دارد .این ابهام را 

ــد واز  در ذهن خواننده ایجاد می کند که چطور ــناس ــوهر خود را نمی ش راوی خواهر ش
ندن راوی از  ما ها بی خبر  کاری  هان  بارز ترین این پن ـــت. وجود این زن بی اطالع اس
ـــت که امیر در بیرون از خانه دارد.نادیده انگاری حقوق زن از طرف مرد ،  ماجراهایی اس

 حتی به صورت کالمی ، ازدیگر مشخصه های سبک ساز داستان است:
ند نمی میرد؟ مرگ دارم ف   ند آدم را اوی صـــدا بز که می توا کر می کنم چرا مردی 

 (64مطمئنا عزیزتر می                      کندهمان طور که آقاجان را کرد.)همان:
ــدای بلند وپر از غلط غلوط . روزنامه که  ــتم او نامه را بخواند آن هم با ص ــت نداش دوس

ال حرفی نزدم وتمام مزه ی آن از بین رفت. نیســت .نامه اســت ومال یک نفر .با این ح
 (70)همان:

امیر با یک تیر صد نشان می زند .یک تیر حیف است که به یک نشان بخورد. وقتی غذا 
می خورد به تلویزیون هم نگاه می کند . خانه ی فامیل که می رود چند تا کاردیگر هم 

 (104انجام می دهد. )همان:
 خرد الیه ها-3-11
 یه ی واژگانیال -3-11-1

واژگان نشان دار در واقع اشاره به مصداق خاص،نگرش گوینده ونویسنده دارند که عالوه 
ـــی نیز  ـــمنی  ومفاهیم ارزش بر داللت بر یک مفهوم خاص ، در بر دارنده ی معانی ض

 (14،1393هستند.)تلخابی:
سازد. واژه ها ای   سبک را نوع گزینش واژه ها می  شت یک  سر ستا بخش عمده ای از 

ـــخصـــیت  ـــتند ؛بلکه جاندار وپویا یند، تاریخ وزندگی نامه دارند، حتی ش ومنجمد نیس
شار  شناس نامه وبار عاطفی وفرهنگی دارند برخی ثابت وانعطاف پذیرند برخی در اثر ف و
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ـــی مداوم برای تخیل  ـــکل ومعنا می دهند و جدال وانگیزش بافت های مختلف تغییر ش
 ( 249،1390نویسنده ایجاد می کنند.)فتوحی :

صیت درونی  اویدر مثال زیر  واژه ی  شخ شان دادن  ست. راوی در ن شاندار ا یک واژه ن
 همسرش امیر تکه ای از گفتمان رایج امیر در خانه را به خواننده نشان داده است.

ند آدم را    که می توا ند نمی میرد؟ مرگ  اویدارم فکر می کنم چرا مردی  صـــدا بز
 (64،1392مطمئنا عزیزتر              می کندهمان طور که آقاجان را کرد.)وفی:

آینده چیست؟ آینده باید همان پیر زنی باشد که شبیه پاکت زرد و مچاله ای بود و امیر 
 (75توی پارک نشانم داد.)همان :

سبکی مع ست. هریک از عامیانگی واژگان در رمان به عنوان یک مولفه  نا دار مورد نظر ا
ـــمی وعامیانه ،واژگان مخصـــوص خود را می طلبد.واژه های عامیانه وتعابیر  دوبافت رس

 کوچه بازاری بیشتر در میان گروه های پایین جامعه رایج است.
ست این « چراغ»واژه ی  ست که ممکن ا سنده دارای مفهومی ا در مثال زیر  در نظر نوی

منحصر به خود نویسنده باشد. از این روی چراغ در مثال زیر یک  واژه معنای مورد نظر، 
 ی نشاندار است:

 شهال با دست پر می آید .
 «چرا در تاریکی نشسته اید؟»

چیزی نمی گوییم. چراغ را روشـــن می کند و مامان تند تند مژه می زند . فکر می کنم 
جا تاریک می شــود. شــهال  مامان فقط یک چراغ دارد  که با خاموش  کردن آن ، همه

شیون وزاری می کند از میان و  ست و شتر دارد. برای همین حتی وقتی عزادار ا یکی بی
ست بگوید فالن خانم چای ندارد، یا  سر پا شک و فریاد  می تواند به  دختر جوانی که  ا

 دستمال کاغذی بیاور و بهتر است قندان ها پر شود.
ی مال  خانه خاموش اســت می تواند بیرونی ها را امیر هم چراغ هایش زیاد اســت. وقت  

روشن  کند . برای همین وقتی از من قهر است می تواند استخر برود . صبحانه کله پاچه 
 بخورد. خودش را به یک آب میوه ی خنک مهمان کند وبا دوستانش به کوه ودشت بزند.

 (136من هم مثل مامان فقط یک چراغ دارم.)همان:
ر شواهدی می آید که نشان می دهد شخصیت های داستان از کدام الیه در مثال های زی
 اجتماع هستند:

به دیوار اتاق گنده شــوهر دار هم که شــدی تمام دنیا قبل از هر کاری یک عدد ســاعت 
شکمت پایین می  سته روی  خوابت آویزان می کنند... توی خیابان همه ی نگاه ها ناخوا

 (76شده.)همان: قلمبه آیند که حاال دیگر گرد و
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 رمزگان -3-11-2
نشانه شناسی بسیار بنیادی است.سوسور با رمزگان زبانی سر  در )Code (مفهوم رمز

و کار داشت و تاکید می کرد که نشانه ها به تنهایی معنا دار نیستند و فقط وقتی که در 
اختگرا بود که سارتباط با یکدیگر ند تفسیرپذیر می باشند. یاکوبسن از دیگر زبانشناسان 

تاکید داشــت تولید و تفســیر متن به وجود رمزگان یا قراردادهای ارتباطی بســتگی دارد 
ستگی دارد.رمزگان چارچوبی را به  شانه به رمزی که در آن قرارگرفته ب بنابراین معنای ن
ـــانه ها معنی می یابند. در واقع نمی توان چیزی را که در  وجود می آورد که در آن نش

ـــانه نامید به عالوه اگر رابطه میان دالقلمرو ر ـــت نش  اختیاری را مدلول و  مزگان نیس
شن گاه آن کنیم فرض ست رو سیر که ا سوم معانی تف شانه مر ستلزم ها ن شنایی م  اب آ

 بدل معنادار نظامهای به را ها نشانه رمزگان.باشد می قراردادها از مناسبی های مجموعه
ـــد می مدلول و دال میان رابطه ایجاد باعث ترتیب بدین و کند می دراین پژوهش  .باش

 برای پرهیز از دراز دامنی ، تنها رمزگان بدنی در رمان پرنده ی من بررسی می شود:
 رمزگان بدنی -3-11-3

فت  له گ باعج یاج دارم .بنویس مهین »امیر  تازه ای احت عات  به اطال باش بنویس. زود 
 «.برایمان بفرستد

 «خودت بنویس»گفتم
 «توبهتر می نویسی»گفت 

  .اخم کردم
 (74همان:«)بارک اهلل بنویس به خاطر آینده مان» به شانه ام کوبید

اســتفاده از رمزگان اخم کردن از جانب راوی داســتان نشــانه ی این مطلب اســت راوی 
ـــوی آب هارا نمی پذیرد. ونمی تواند قبول کند که خانه اش ، وطنش  مهاجرت به آن س

شش را ترک ست. آینده  ومحل آرام شده ای در باور راوی ا کند .آینده مفهوم گنگ وگم
آنچه که در باور امیر بسـیار رویایی وخوش اسـت در باور راوی کامال بر عکس اسـت این 

 است که با اخم کردن به این نظر امیر اعتراض می کند.
ــمک هایشاز عمو قدیر  ــه حالت نی قلیان را از  وچش ــتم.عمو قدیر در س ــت داش وحش

دور می کرد. وقتی که می خواســت چشــمک بزند .وقتی که می خواســت تملق  دهنش
ــت من برایش چای بریزم واو وقت بردن چای  خاله محبوب را بگوید. وقتی که می خواس

 (54ونفس پر دودش را توی صورتم خالی کند.)همان: مچ دستم را بگیرد
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دیگری از امیر همسر چشمک زدن عمو قدیر شوهری که نماینده مردان تن پرور ونمود   
ست وبیان این  ضایتی راوی نماینده زن از مردان ا شان گر نوعی ترس ونار ست. ن راوی ا

 مطلب که تمام مردان مثل همند.
 الیه نحوی: -3-11-4

نحو منظم ،مولود ذهن نظام مند اســت.ســاخت اندیشــه با نحوپیوند آشــکار تری دارد تا 
مه در جمله طول  مان واژه.کیفیت چیدمان کل جه وز ّات و هاکیفی له  ها نوع جم له  جم
ند.)فتوحی: ندیشـــه ا یان گر نوع ا هان در 267،1390همگی ب یات پن نا بر این ذهن ( ب

ــتری پیدا می کند  ــاختمان جمله ها نمود بیش ــر نحوی وس ــنده وگوینده در عناص نویس
ست،ع شاید واژه به تنهایی نتواند آن را ابراز بکند. همان طور که مشخص ا م لنمودی که 

نحو به مطالعه روابط بین            واژه ها وتوالی جمله ها ونقش کلمات می پردازد .واز 
این علم یعنی مطاله کوتاهی بلندی جمله ها کیفت نظم واژه ها در جمله پیوستار بالغی 
جمله هانقش معنایی جمله ها ،وجهیت وصدای دستوری جمله ها همه وهمه خواننده را 

 نده رهنمون می کند.به اندیشه ی نویس
  وجهیت: -3-11-5

ـــبات اجتماعی را  وجه کالم در یک گفتگو ودریک گفتمان، نوع روابط میان افراد ومناس
مشخص می کند. هلیدی نشان داد که وجه در القای معنای بینا فردی وتعامل اجتماعی 

 (284،1390نقش عمده ای دارد)فتوحی:
شخص می کند از این رو وجه کالم در یک گفتمان روابط میان افرا صیت هارا م شخ د و

شود تا به میانجی آن خواننده به  شاره می  در این رمان به پاره ای از نمود های وجهیت ا
 جهت گیری های نویسنده به آنچه می گوید ،پی ببرد:

ـــتم را بگیرد  ـــت من برایش چای بریزم واو وقت بردن چای مچ دس وقتی که می خواس
 رتم خالی کند.ونفس پر دودش را توی صو

 «عمورا دوست نداری ؟»
 «.دارم»

 چشمک می زد.
 «پس چرا فرار نمی کنی »
 (54،1392وفی: «.)فرار نمی کنم»

جدال بین راوی در خرد سالی وعموقدیر شوهر خاله ی راوی که از بودن همیشه کودکی 
 مال خودشان نیست ناراضی است.
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سنگینش را  شتش را می خورد.مامان بدن  بلند کرده و پیراهنش را مرتب می شادی انگ
 «اگر می ترسی بمانم»کند
 « .نه ، نه نمی ترسم»

 «. برو لباس هایت را عوض کن ،بیا برویم»مهین به شاهین می گوید 
شهال دم در این پا وآن پا می کند وکفش هایش را برق می اندازد. عجله دارد.باید به کار 

 هایش برسد.
. «انش را می گیرد . نصف شب نمی توانیم اورا برگردانیمنمی شود بهانه ی مام»می گوید

 «.می گویم مهین جان نمی خواهد
 شاهین گریه می کند.

 «.توراببریم مامانت تنها می ماند»
 (54این را مامان می گوید. )همان:

 الیه بالغی : -3-11-6
ه ب پیوستگی وانسجام از متغیر های سبکی است که در بالغت ساختاری متن الزم است

ــتگی را بر این مبنا مورد مطالعه قرار می دهیم که هر متن  ــجام وپیوس آن بپردازیم؛ انس
پیوسته یک گزاره اصلی  یا یک پیام مهم قابل دریافت دارد وبقیه متن حول همین محور 

، 1392شــکل می گیرد. این گزاره اصــلی انعکاس دهنده ی ایدئولوژی متن اســت.)درپر:
85 ) 
ســاس بســامد وفراوانی کاربرد   صــناعات ادبی ســرشــت صــوری ســبک هر متن برا   

ستعاری وفراوانی نماد  ستعاره متن را ا ومحتوایی ویژه ای پیدا           می کند؛ فراوانی ا
 متن را سمبولیک می کند.

هریک از آرایه های بالغی به نوبه ی خود گونه های مختلفی دارد که ســرشــت وماهیت 
ایز می کند؛مثال دوشاعر که استعاره گرایند سبک یکسانی صوری ومحتوایی سبک را متم

ـــت)فتوحی :  ـــتعاره پردازی های آن ها هس ندارند بلکه تفاوت های جزیی تری در اس
304،1390  ) 

سی این الیه ی روایی بدان  ست که در برر سازی ا سبک  تقابل یکی دیگر از مولفه های 
سبک ساز آنچه اهمیت دارد بازنگری  می پردازیم. در بررسی تقابل به عنوان یک پارامتر

سی اینکه تقابل ها چگونه ودر  ست؛ به عبارت دیگر برر چگونگی انعکاس تقابل در متن ا
کدام ســاختارهای زبانی یا متنی صــورت بندی شــده اهمیت ویژه ای دارد. تقابل ممکن 

 از جالل« جشن فرخنده»است در دو گفتمان متفاوت باشد در بررسی الیه های سبکی 
آل احمد ،مریم در پر تقابل دوگفتمان دینی و گفتمان تجدد خواهی حاکمیت را مورد 
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صیت در متن؛ حتی  شخ شد یا دو ست میان دوواژه با کاوش قرار می دهد. تقابل ممکن ا
 ممکن است در سطح بالغی ونماد های متن گسترش یابد.

ـــر امیر (خود رادر تقابل امیر می بیند وهم ین طور   در تقابل دراین رمان راوی )همس
باخود بر سر حل مشکالت وتصمیم گیری آن هاست. وگاهی امیر در تقابل باخود ومحیط 

 پیرامون خود است که راه سفر را در پیش              می گیرد.
بچه ها شــلوغ می کنند .امیر می گوید به ما،به این زندگی زنجیر شــده اســت .تاکی ؟تا 

 آخر عمر.
 ا خرج می کنیم .ما مصرف کننده ایم. امیر پول می آورد م

 «.می روم کار می کنم. قبال هم کار کرده ام. می توانم»می گویم
 «تواگر می توانی بچه هایت را خوب تربیت کن»

 شاهین شادی را می زند وشادی تف می اندازد
 «.بفرما»

 (48، 1390وفی:«.)تنها راه نجاتم رفتن است»می گوید 
ـــت که می  ـــکل اولش برگرداند. اگر یک دفعه قلبم فقط مُردن اس تواند زندگی را به ش

بگیرد ودراز به دراز وســط آشــپزخانه بیفتم،امیر تازه آن وقت می تواند مراببیند. )همان: 
،62) 

ــد ودرگیری  ــت ومن راوی ومن خود را به جنجال می کش گاهی راوی در تقابل خود اس
 امد.بین این دومن می افتد کشمکشی که به پوچ می انج

شته  شادی دا نا امیدانه به خودم می گویم اگر او در خیابان نزدیک مترو با زنی لحظه ی 
شده  شاد  سوراخ های گ شی با  شدهیچ چیز نمی تواند آن را خراب کند.مغزم مثل آبک با
است که فکر وخیال چند تا چند تا ازآن عبور می کندوبه ذهنم هجوم می آورند. )همان: 

104) 
شامش را می خورد    ست. نه ماجرا دارد نه خبر . سه ی امیر خالی ا ست که کی دوروز ا

وزل می زند به صــفحه ی تلویزیون. حرف می زنی گوش نمی دهد. ســوال هم می کنی 
جواب هم نمی دهد. ســر من داد می زند که توی این گرانی خرج می تراشــم. نوبت من 

 (97خرج؟ )همان: ،است که بلند شوم وبگویم کدام پول؟ کدام 
ست وفراز وفرود هایی دارد وگاه به اوج خود می  سان ا سرش در نو تقابل بین راوی وهم

 رسد زمانی که راوی می گوید ما هیچ ربطی به هم نداریم . 
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شم حاال نه برایش زنم، نه مادر، نه خواهر.  ست وغایب...کنار امیر دراز می ک امیر غریبه ا
ــمن به  هیچ ربطی به هم نداریم. نور ــفید تلویزیون مثل نور افکنی از خط دش ــرد وس س

 (98رویمان افتاده ودنبال شناسایی ماست که مثل دوغریبه روی قالی افتاده ایم. )همان: 
ست که یکی معنای حقیقی « سیر»در مثال های زیر واژه ی  دارای دو ظرفیت معنایی ا

 ودیگری معنای کنایی آن است:
شم که وقتی سیر می شوم سرم را روی شکم کسی که بیش من باید مفلوک تر از همه با

 (62از همه ازش سیرم بگذارم.)همان:
 وقتی از من سیر می شود شکمم اورا به یاد طبل وپاهایم اورا به یاد شتر می اندازد.

وقتی از من سیر می شود مرد مجردی می شود که به اشتباه در خانه ی شلوغی مهمان 
 (60است)همان:
 (59این همه از او سیرم احساس گناه می کنم . )همان:از این که 

 نتیجه گیری: -3-12
شکالتی که زنان  ست ،م شکالت زنان ا ایدئولوژی حاکم بر متن، بیان اعتراض گونه ی م

ستند.  سومی با آن روبرو ه صیتی قهرمان زن واجد ویژگیدر جامعه ی جهان  شخ های 
. خصوصیات وی به سان دیگر استنی های آشنای یک زن ایراگر ویژگیاست که تداعی

اند که به بهترین شــکل با شــرایط موجود ســازگاری ای ســامان یافتههمنوعانش به گونه
صاحب یک خانه  شترین آرامش را برای اطرافیان به ارمغان بیاورند. او از اینکه  یافته و بی

سرت می ساس م شده اح شنوای خوبی برپنجاه متری  سکوت   ایکند، علیرغم میل به 
پذیرد که کودکانش متعلق به های همسرش است، و در هنگام سفر او به باکو میپرگویی

ها رسد خوشیترین فرد برای نگهداری از آنهاست. به نظر میخودش هستند و او مسئول
های این زن نیز ساده بوده و بیشتر به دنبال لذت بردن از امور ساده و معنادار و خواسته

ست،  سفرهای ا شود گفت. کمی دور تر از »خیالی خودم می افتم  یاد  سفر هم که نمی 
احســاس .تا کارهایی که از نگاه دیگران بزرگ هســتند(82همان :«.)پارک رفتن اســت

دهد کلمه به این مهمی را در مورد زنم اما امیر اجازه نمیکنم و از آن حرف میآزادی می
ـــت اجازه ندارم نادان های کوچک و ناچیزی به کار برم  تا امیچنین حس ر در خانه اس

 (11)همان:کنم تا او بیرون برودباشم. برای همین صبر می
 رسد که اینزن قهرمان داستان پرنده من به همسرش وابستگی زیادی دارد. به نظر می  

ای است که جامعه و خود او، از وی به عنوان یک زن ترسیم وابستگی برخواسته از چهره
اند. در طول داســتان بارها شــاهد زیر ســوال بردن این را تقبیح نمودهنکرده و همزمان آ

ستان پرنده من نیز به تدریج می ستگی از سوی همسر هستیم. زن دا که  آموزدنیاز و واب
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گاه محکمی برای اتکا و اطمینان نیست. چنین وضعیتی به تدریج او را به همسرش تکیه
ــمت بی ــوق تفاوتی و به تعبیر خود وی قوی س ــدن در برابر برخی واقعیات زندگی س ش

کند به کلفت شدن. ظاهراً حساس و ازدواج اگر دوام بیاورد، پوست زن شروع می.دهدمی
ست. این زن نه غش می شده ا ست ولی کلفت  شود... )همان: کند نه بیهوش میلطیف ا

110) 
ــکوت و رازداری از دیگر ویژگی            ــتانس ــت. وی در  های قهرمان زن این داس اس

زندگی همواره به رازداری دعوت شده و به خاطر سکوتش مورد تشویق قرار گرفته است. 
ست که زن باید یاد بگیرد  سته ا سپرده و به کار ب وی این عبارت را از کودکی به خاطر 

 (.35 :نگه دارد )همان [اشدر سینه]جا  همه چیز را این
ستفا   سوء ا ست. در روابط دیالکتیک این رمان  شکار ا های وی برای تالش ده از قدرت آ

ست.  سبی دریافت نکرده ا سخ منا سوی دیگران پا شی هرگز از  سکوت و خامو شکستن 
ــخن گفتن دعوت کرده و از لزوم نبودن ناگفته ــر وی که همواره او را به س ها حتی همس

راند، تنها طالب شــنیدن وقایع روزمره از ســوی وی اســت، و میان همســران ســخن می
هایی که با افکار او ســازگار باشــند ندارد. این ها و خواســتهای به شــنیدن اندیشــهعالقه

  .یابدشکند ادامه میشرایط تا زمانی که او حصار این سکوت را می
ـــد.انگار بد عنق هم هســـت»امیر می گوید  می گویم «. فکر نمی کردم اینقدر الغر باش

ست» ساس ا ست ح ستهایی قوی دارد و«. ولی به نظر من بد عنق نی می خواهم بگویم د
که به موقع حرفم را می خورم. دیدن دو حســن در یک نظر اغراق آمیز اســت وهر نوع 
شپز خانه                               می  ضی می کند. به آ اغراقی از طرف من ، امیر را نارا

 (66روم.)همان:
ــلطه ی  ــت نوعی س جامعه ی مذکر وحاکمیت گفتمان دیگری که بر این متن حاکم اس

سوی نیمه دوم اش هیچگاه  ست .جامعه  ای که از  سبت به جامعه زنان ا شان ن مطلق ای
شخصیت  ستفاده از قدرت در بین  سوء ا سلطه به  ست. این  شده ا شناخته ن سمیت  به ر
ــتان که خود را قربانی این  ــت. راوی داس ــوی مردان انجامیده اس های مذکر ومونث از س

ــتفاده می  ــوء اس ــابه زیادی با مادرش دارد. وقتی که آقا جان بدون هماهنگی س کند تش
ـــایش راوی در خرد  مهمان    می آورد . مردان غریبه را وارد خانه می کرد وامنیت وآس
سلطه  سخ به این  سالی را به همراه دیگر خواهرانش به هم می ریخت، مادرش تنها در پا

 ی قدرت زاری می کرد.
س شه ی دیگری که نوی نده به خوبی در این رمان آن را باز نمود می کند، عدم اقتدار اندی

شرایط زن در جامعه ایران را  ست و ایدئولوژی حاکم بر این اثر،  زبانی زنان در این رمان ا
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ــتفاده از همین ایدئولوژی در می یابیم که زنان جامعه وزنان  ــه می کند .البته با اس عرض
ـــتان موقعیت های متفاوت ـــوناژاین داس ی دارند .موقعیت خاله محبوب با مادر راوی پرس

ستفاده از قدرت مردش  سوء ا ست در برابر  ست رند ا ست خاله محبوب لوطی ا متفاوت ا
 ایستاده است ولی مادر چنین جسارتی نداشته است.  

سد وهویت خود را پیدا کند از بحران هویت  سعی کرده به فردیت بر زن در پرنده ی من 
ـــد جور بازی در می آورم که دیده »خواهد بداند که کیســـت؟ رنج می برد واقعا می  ص

نشوم. یواش یواش از چشم خودم هم پنهان شدم ویک روز مجبور شدم از خودم بپرسم 
که کی هستم. با این گم گشتگی بزرگ شدم . گم گشتگی عمیقی که پیدا شدنی در کار 

 (46نبود. امیدش هم نبود.)همان:
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ـــوا بوریکو )-11 عه1385بودون، ریمون، و فرانس جام قادی  نگ انت ـــی، ترجمۀ (، فره ناس ـــ ش
 .ر، تهران، فرهنگ معاصرگهعبدالحسین نیک

مان )-12 ماس لوک له(1375برگر، ل. پیتر، و تو یت )رســـا ماعی واقع خت اجت ای در ، ســـا
 .، ترجمۀ فریبرز مجیدی، تهران، علمی و فرهنگی(شناسی شناختجامعه

ـــارات آگه،چاپ -13 ـــاختار گرا،تهران،انتش تزوتان،تودوروف،ترجمه ی محمد نبوی،بوطیقای س
 1382دوم،
زبان شـــناســـی اجتماعی :در آمدی بر زبان واجتماع ،محمد طباطبایی 1376ترادگیل،پیتر،-14

 ،تهران انتشارات

ــر ایران با تاکید بر 1385رهبری ،زهره،-15 ــندگان معاص ــل از نویس ،تحول گفتمان ادبی دو نس
 جنسیّت 

 1387روزبه ، محمد رضا ، ادبیات معاصر ایران ، سوم ، تهران ، روزگار ، -16

 .30،در آمدی بر نشانه شناسی ،فصلنامه سینمایی فارابی شماره1377سجودی فرزان،-17
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 شناسی کاربردی. تهران: نشرعلم. ویراست دوم(. نشانه1387سجودی، فرزان. )-18
 (. راهنمای نظریۀ ادبی معاصر. ترجمۀ عباس مخبر. تهران: طرح نو.1372سلدن، رامان. )-19
سیما زمانی. تهران: (. نظریۀ 1375سلدن، رامان.)-20 ادبی و نقد عملی، ترجمۀ جالل سخنور و 

 فرزانگان پیشرو.
روش کیفی در مطالعات اجتماعی با تاکید بر روش تحلیل گفتمان »سرایی، حسن و دیگران -21

 و تحلیل 

ــیدعلی-22 ــلطانی، س ــغر )س ــازوکارهای جریان قدرت در 1384اص (، قدرت، گفتمان و زبان: س
 .ن، تهران، نیجمهوری اسالمی ایرا

 (، از ادبیات زنانه تا ادبیات زن نوشت، ترجمه سمیرا رشید پور1981سلما،بئاتریس،)-23
  ،رمان چیست؟انتشارات سوره ی مهر،تهران1387سلیمانی،محسن،-24
 ،مبانی صرف )واژه( انتشارات،تهران1387شقاقی، ویدا،-43
 . شناسی ، تهران، میتراکلیاتسبک 1386شمیسا، سیروس؛، -25
 نقد ادبی،تهران انتشارات فردوس،1378شمیسا، سیروس؛، -26
 سبک شناسی شعر،تهران انتشارات میترا.1375شمیسا، سیروس؛، -27
ــتار زنانه؛ واقعیت یا توهم؟ "(1388طاهری، قدرت اله) -28 ــلنامه زبان و ادب "زبان و نوش . فص

ـــــــــــــــــــــــــــی، ش  .87ص42پــــــــــــــــــــــــارس

 پارسی، انتشارات جامی.، سبک شناسی شعر 1377غالمرضایی ،محمد ،  -29
 .(زبان شناسی و رمان. ترجمه محمدغفاری،تهران:نی1390فاولر،راجر ) -30
ها، (1390)فتوحی رودمعجنی،محمود،-31 ها وروش  ها،رویکرد یه  ـــی نظر ناس ـــ بک ش ـــ س

 تهران،انتشارات سخن،
 مهرانفرکالف، نورمن. تحلیل انتقادی گفتمان. گروه مترجمان. ویراســـتاران محمد نبوی و -32

 137ها. مهاجر. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. مرکز تحقیقات رسانه
(، تحلیل گفتمان انتقادی، ترجمۀ فاطمه شـایسـته پیران و دیگران، 1379فرکالف، نورمن )-33

 .تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه

شل )-34 ضباطی و تابعیت»(، 1370فوکو، می س« قدرت ان شیطانی، در : قدرت فر ان شر  انی یا 
 ویراستۀ استیون 

 تاریخ جنون، ترجمه: فاطمه ولیانی، انتشارات هرمس، 1387فوکو، میشل، -35
(، فلســفۀ امروزین علوم اجتماعی، ترجمۀ خشــایار دیهیمی، تهران، طرح 1381فی، برایان )-36
 .نو

  (. پرنده من. تهران: مرکز1392وفی، فریبا )-37

  .نشر مرکز .ترالن - 1382وفی، فریبا -38

  .نشر مرکز .رویای تبت - 1384وفی، فریبا -39

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%AA
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  .نشر مرکز .هارازی در کوچه - 1386وفی، فریبا -40

 نشر مرکز  .ماه کامل می شود 1389وفی، فریبا -41
 بعد از پایان. نشر مرکز  -1392 وفی، فریبا-42
 (، روان شناسی شناختی، تهران: مرکز نشر آثار علمی .1386وفایی، مریم ) -43
 کاوی(، مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دســـتور متن تا گفتمان1382ای. تئون )ون دایک، -44

 .هارسانهترجمۀ پیروز ایزدی و دیگران، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات  .انتقادی

، نظریه ادبی، ترجمه : فرزان ســـجودی، انتشـــارات آهنگ دیگر، 1382ویلم برتنز، یوهانس-45
 چاپ اول، 

 1383یار محمدی لطف اله،گفتمان شناسی رایج وانتقادی،تهران انتشارات هرمس،-46
47-Duranti, Alessandro. 2006. A Companion To Linguistic 

Anthropology. Susan U. Philips. “Language and Social 
Inequality”. Blackwell publishing 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B6
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 1397آذر ماه 

 
 در غزلیات حافظتحلیل ساختاری انواع تلمیح 

 
 1دکتر یداهلل شکری 

 2سمانه عباسی
 چکیده

با  ای است کهساختارگرایی، از طریق تأکید بر ساختار و نحوۀ ارتباط اجزای کالم، شیوه
های ادبی را بدون توجه های عاطفی، و آرایههای آثار را فارغ از ارزشتوان ویژگیآن می

د. تلمیح از جمله صنایع معنوی است که به مسائل خارج از محدودۀ بالغت بررسی کر
واع ای کوتاه به انتاکنون از این منظر به آن پرداخته نشده است. در این مقاله، پس از اشاره

دو نوع تلمیح روایی و استعاری مشخص شده  ،و اهداف تلمیح، با تأکید بر ساختار تلمیح
تحلیلی، به منظور دست -غزل حافظ، به شیوۀ توصیفی 80است. سپس این دو نوع در 

یافتن به سبک خاص وی در استفاده از تلمیحات، مورد بررسی قرار گرفته است؛ طبق 
شعار ااین بررسی میزان تلمیحات روایی نسبت به تلمیحات استعاری، همچون بسیاری از 

فارسی، در غزلیات حافظ نیز بیشتر است؛ اما نحوۀ به کار بردن تلمیحات نوع دوم، یعنی 
غنای  انگیزی وتلمیحات استعاری، که منجر به گستردگی محدودۀ معنایی تلمیحات، خیال

شده و درنتیجه ایجاد لذت بیشتر در خواننده برای دستیابی به معناهای تصاویر ارائه
 ای بخشیده است.، به غزلیات حافظ برجستگی ویژهشودموردنظر می

 
 هاکلیدواژه

 ساختارگرایی، تلمیح، اسطوره، استعاره، غزلیات حافظ 
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 مقدمه
نهایه االیجاز فی ، فخر رازی در سرالفصاحهسنان خفاجی در کتاب آرایۀ تلمیح، که ابن

طور و البته به خود هر یک به وجهی ایضاحو خطیب قزوینی در کتاب  درایه االعجاز
تلمیح آن است که در ضمن »اند )برای مثال، به عقیدۀ فخر رازی مختصر به آن پرداخته

(، برای 381:1383)ضیف،«( سخن به یک مثل یا یک قصۀ مشهور اشاره شده باشد.
عنوان یک صنعت ادبی بار در المعجم فی معاییر اشعار العجم شمس قیس رازی بهاولین

های دیگر بر پایۀ ایجاز بنا شده ن آرایۀ ادبی همچون بسیاری از آرایهمطرح شده است. ای
و بر این ایجاز در تعریف شمس قیس و تمام تعاریف پس از او در کتب بالغت تأکید شده 

تلمیح آن است که الفاظ اندک بر »است. صاحب المعجم در تعریف تلمیح گفته است: 
شد و لمحه یک نظر بود و چون شاعر چنان معانی بسیار داللت کند و لمح جستن برق با

 (385:1373)رازی،« سازد که الفاظ اندک بر معانی بسیار داللت کند، آن را تلمیح خوانند.
ویژگی اشاره کردن و تأکید بر مسئلۀ ایجاز در تعاریف جدید از تلمیح نیز ذکر شده    

تلمیح »ورده است: در تعریف این صنعت ادبی آ فرهنگ تلمیحاتاست. سیروس شمیسا در 
به تقدیم الم بر میم از ریشۀ لمح در لغت به معنی دیدن و نظر کردن و آشکار ساختن و 
اشاره کردن است و در اصطالح علم بدیع اشاره به قصه یا شعر یا مثل سائر است؛ به 

وی در ادامه اذعان « شرطی که آن اشاره تمام داستان یا شعر یا مثل سائر را دربرنگیرد.
شاید بتوان معنای تلمیح را گسترش داد و اشاره به فرهنگ عامه و عقاید و »کند: می 

آداب و رسوم و علوم قدیم را نیز جزء تلمیح محسوب کرد، زیرا اگر امروزه کسی به 
اعتقادات نجومی یا طبی قدیم آشنا نباشد، از فهم بسیاری از ابیات شاعران بازخواهد 

راین اشاره کردن به موضوعی قیدی مشترک در تمام ( بناب10-9:1386)شمیسا،« ماند.
تعاریف مربوط به تلمیح است و اختالف در این تعاریف بیشتر به حوزه و محدودۀ تلمیح 

 گردد.باز می
 اهداف و انواع تلمیح

خود بخشی را به استفادۀ شاعران از تلمیح اختصاص  فرهنگ تلمیحاتشمیسا در مقدمۀ 
توان آن را با عنوان اغراض و اهداف تلمیح مورد بررسی قرار داد. این داده است که می

.  اشاره به 3. اغراق 2. باال بردن خبر شعر یا ایجاد زبان شاعرانه 1اند از:اهداف عبارت
. پنهانکاری 7یجاد تمثیل و زبان رمزی . ا6آفرینی . معنی5. ایجاز 4حوادث تاریخی عصر 

توان دو هدف مهم رسد که میبر اینها به نظر می( عالوه44-41:1386و ابهام. )شمیسا،
زدایی یا ارائۀ برداشت دیگری از داستان. دیگر را نیز به این اهداف افزود: تعلیم و آشنایی

ض اصلی شاعر پند و اندرز شود که در آنها غردر زمینۀ تعلیم ابیات بسیاری مشاهده می
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ویژه در آثاری که در حوزۀ ادب تعلیمی و برحذر داشتن یا تشویق کردن مخاطب است؛ به
 (:1320توان به این ابیات حافظ اشاره کرد )حافظ:اند. برای مثال، میسروده شده

 هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی
 

     کاین کیمیای هستی قارون کند گدار را  
                                        (5/9) 

 ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر
 

     قاف تا قاف است نشینان زگوشهکه صیت 
                                      (26/5) 

توان یافت، های بسیاری را میزدایی نیز، که در غزلیات حافظ نمونهدر مورد آشنایی   
ای ناآشنا، نوعی بازخوانی جدید و کوشد تا با اشاره به داستانی آشنا به شیوهمیشاعر 

( گرچه ممکن است اهداف دیگری نیز در 11:1392تأویلی تازه به دست دهد. )توکلی،
 کنار چنین هدفی در ارائۀ تلمیح مدنظر باشد؛ همچون این ابیات حافظ:

 گرت هواست که با خضر همنشین باشی
 

                        م سکندر چو آب حیوان باش نهان ز چش 
                                  (273/3) 

 پیراهنی که آید از او بوی یوسفم
 

 ترسم برادران غیورش قبا کنند  
                                   (196/9) 

دیگری  هایپایه و اساس آرایه ترین ویژگی تلمیحعنوان مهماما با توجه به اینکه ایجاز به   
چون تشبیه، استعاره، ایهام و کنایه نیز هست، گاه شاعران در ضمن تلمیح به دیگر صنایع 

ر دهند، عمق بیشتری بخشند و بپردازند تا به مفاهیم و تصاویری که ارائه میادبی نیز می
ح با ارتباط تلمیمیزان تأثیرگذاری آن بر ذهن مخاطب بیفزایند. بر همین اساس، بررسی 

ها ترین این آرایهتواند مورد توجه قرار گیرد. مهمهای ادبی موضوعی است که میدیگر آرایه
 شود.تشبیه و تناسب است که زیرساخت تلمیح محسوب می

های دیگر، به نکتۀ دیگری بر اشاره به اهداف و اغراض تلمیح و ارتباط آن با آرایهعالوه   
توان پرداخت، انواع تلمیح است. در بیشتر مقاالت یا ادبی میکه درمورد این صنعت 

هایی که در زمینۀ تلمیح در آثار شاعران نوشته شده، درمورد انواع تلمیح این نامهپایان
بندی ارائه شده است: آیات قرآنی، احادیث و روایات، اساطیر، اشاره به ابیات، نوع تقسیم

ها، فرهنگ عامه و آداب و رسوم، مشاهیر؛ یا در یک ثلالمداستان پیامبران و امامان، ضرب
تر تلمیحات مرکزی، قرآنی، دینی، اساطیری، تاریخی یا تلمیحات ایرانی، بندی کلیتقسیم

سامی، یونانی و هندی و تقسیم هر کدام به غنایی و حماسی یا تلمیحات اسالمی و 
رسی صورت گرفته است. تلمیحات ایرانی که با تأکید بر سیر تلمیح در ادبیات فا

ها، با توجه به بندیشود، این تقسیم( همانطور که مشاهده می24-18:1386)شمیسا،
تعریف تلمیح و تأکید بر اشاره کردن، بر اساس مواد مورد استفاده در تلمیح یا منشأ 
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که برای صنایع ادبی دیگری چون تشبیه )مفرد، مرکب، تاریخی تلمیحات است؛ درحالی
ا مفروق، ملفوف، تسویه، جمع و...( و استعاره )مصرحه و مکنیه، مجرده، مرشحه مقید و ی

و مطلقه( بر مبنای ساختار درونی و ارتباط اجزای سازندۀ آنها با یکدیگر انواعی مطرح 
دیگر در بررسی انواع تلمیح ساختار تلمیحات و نحوۀ استفاده از عبارتشده است. به

ر آنها مغفول مانده است و درنتیجه تلمیحات نه بر اساس بالغت ها و... دها، اسطورهداستان
؛ اندو صور خیال، بلکه بر مبنای میزان گرایش شاعران به موضوعی خاص بررسی شده

ای که هر شاعر متأثر از آن بوه است، تأکید دارد ای که بیشتر بر سبک خاص دورهبررسی
انگیزی و قدرت شاعر میزان خیالها، تصرفات، و نه سبک شخصی شاعر؛ یعنی خالقیت

رای دهد که بای به دست میدر ارائۀ تصاویر بدیع و شاعرانه. این نوع بررسی نتایج آماری
عنوان شاعر سبک هندی بیشتر به استفاده از تلمیحات کند صائب بهمثال روشن می

اعران عنوان شمربوط به فرهنگ عامه گرایش دارد یا شاعرانی چون رودکی و دقیقی به
 اند.سبک خراسانی از تلمیحات ایرانی بیشتر از تلمیحات اسالمی بهره برده

طور جدی پس از تسلط نظریۀ ها و متون ادبی گوناگون بهتوجه به ساختار آرایه   
ناختی شساختارگرایی مطرح شد. ساختارگرایان، که بیش از هر چیز متأثر از مطالعات زبان

های روس بوده است، تالش دستاوردهای فرمالیستسوسور و یاکوبسن و همچنین 
کنند با ارائۀ تفکری ساختاری و با تأکید بر نظام ادبیات و روابط موجود میان واحدهای می

 ترین شیوه را برای مطالعات ادبی فراهم کند.این نظام، علمی
ر سور دشناسی جدید و نظریات سواین دانش، که بسیاری از اصطالحات خود را از زبان   

این زمینه اخذ کرده است، در پی آن است تا ثابت کند معنای هر نشانه یا به عبارتی هر 
از حد گردد. تأکید بیشها و عناصر متن آشکار نمیدال جز در نتیجۀ ارتباط با سایر نشانه

بر رابطۀ میان این عناصر، بدون درنظر گرفتن مسائل خارج از متن، موجب برجسته شدن 
هایی چون تشبیه، شود. برای مثال، از دید ساختارگرایی آنچه در آرایهر میادبیت اث

استعاره، مجاز، نماد و کنایه اهمیت دارد، مسئلۀ ارتباط است؛ ارتباطی که در کنایه 
درنتیجۀ مالزمت و در تشبیه و استعاره درنتیجۀ مشابهت است؛ یا آنگونه که یاکوبسن 

 منیشنی و استعاره با محور جانشینی در ارتباط است. کند مجاز مرسل با محور همطرح می
طور کلی تلمیحاتی که بر مبنای روایتی ازآنجاکه تلمیحات اساطیری و داستانی و به   

اند که از طریق آن تخیل شاعر ترین نوع تلمیحات در ادب فارسیاند، متداولشکل گرفته
در  زدایی و تصرفتصویرسازی، آشناییپذیری، یابد و امکاناتی چون تأویلمجال ظهور می

آورد، در این مقاله سعی شده است تا این ها و عناصر روایت را برای اثر فراهم میموقعیت
 بندیغزل حافظ با تأکید بر ساختار درونی آنها بررسی و تقسیم 80نوع تلمیحات در 
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گیری از این ههای تازه و بدیع حافظ در بهرجدیدی بر این اساس ارائه شود تا شیوه
 تلمیحات و درنتیجه سبک خاص وی در این زمینه مشخص گردد.

 پیشینة پژوهش

ه ای است کتلمیح با ایجاد لذت ادبی در ذهن خواننده و با هدف بیان مقاصد مختلف آرایه
عنوان یکی از شگردهای بالغی پرکاربرد، نقشی بسزا از گذشته تا کنون در شعر شاعران، به

های ادبی، به ایفا کرده است. به همین دلیل همواره در کتب بالغی در کنار دیگر آرایه
توان به و اهداف آن در شعر فارسی توجه شده است. از جملۀ این کتب میتلمیح، انواع 

محمدرضا شفیعی کدکنی  صور خیال در شعر فارسیسیروس شمیسا،  فرهنگ تلمیحات
محمدحسین محمدی اشاره کرد. در کنار این کتب،  فرهنگ تلمیحات شعر معاصرو 

در شعر شاعران گذشته و مقاالت متعددی نیز با هدف بررسی تلمیح در کتب بالغی یا 
ح تلمی»توان به این مقاالت اشاره کرد: اند. از جملۀ آنها میمعاصر به رشتۀ تحریر درآمده

 از علی صباغی و حسین« از سرقت ادبی تا صنعت ادبی: بررسی تلمیح در منابع بالغی
 از سید محمد حسینی،« تلمیحات پیچیده و رازآمیز در مثنوی معنوی موالنا»حیدری، 

ایی پدرام میرزنوشتۀ علی« ای محمد سلماانیبررسی و تحلیل بالغی تلمیحات شاهنامه»
 و هوشنگ مرادی.

فرد ادبی، زبانی و محتوایی همواره مورد های منحصربهغزلیات حافظ نیز به دلیل ویژگی   
ساختار منسجم غزلیات »توجه پژوهشگران از منظرهای گوناگون بوده است. مقاالتی چون 

ناسی شتحلیل غزلیات حافظ بر اساس نظریۀ زیبایی»از تیمور مالمیر، « فظ شیرازیحا
یار از محسن ایزد« بررسی آزاداندیشی در شعر حافظ»نوشتۀ مرتضی محسنی و « انتقادی

وب و کاثر عبدالحسین زرین از کوچۀ رندان )دربارۀ زندگی و اندیشۀ حافظ(و کتبی چون 
از تقی پورنامداریان تنها بخش  ی و صورت شعر حافظ(گمشدۀ لب دریا )تأملی در معن

هاست. با وجود این، پیرامون بررسی تلمیح در غزلیات حافظ به کوچکی از این پژوهش
از حمیدرضا توکلی تاکنون تحقیق « زدایی در قلمرو تلمیححافظ و آشنایی»جز مقالۀ 

در  گردهای ویژۀ حافظمستقلی صورت نگرفته است. در آن مقاله نیز نویسنده فقط به ش
کند و بهره بردن از ایهام و تناسب و پیچیده به کار بردن تلمیحات داستانی اشاره می

 داند. در حالیهای شعری حافظ میانگیز تلمیح را از ویژگیکردن ساختار اشاری و تداعی
های ساختاری تلمیح و انواع آن بر مبنای ساختارشان در غزلیات حافظ که به ویژگی

تحلیلی به این مبحث پرداخته -وجهی نشده است که در مقالۀ حاضر به شیوۀ توصیفیت
 شود.می

 انواع تلمیح بر اساس ساختار آن
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ه های ادبی چندان بهمانطور که گفته شد در کتب بالغت قدیم در مقایسه با دیگر آرایه
ر مسئلۀ أکید بشده برای تبیین و تتلمیح اهمیتی داده نشده است و بیشتر تعاریف ارائه

ایجاز در علم بالغت بوده است. در کتب بالغت امروز نیز به همان تعاریف و مشخص کردن 
تر از گذشته، اکتفا شده و به انواع تلمیح آنچنان که حوزه و محدودۀ تلمیح، البته دقیق

بندی دربارۀ انواع تلمیحات صورت گرفته، نه بر باید پرداخته نشده است و اگر هم تقسیم
مبنای بالغت و صور خیال، که بر اساس عناصر مورد استفاده در تلمیح یا منشأ تاریخی 

این ازآنجاکه میزان به کارگیری تلمیحات از سوی شاعران به میزان برآن بوده است؛ عالوه
ها، اساطیر، آیات و احادیث وابسته است، انس و آشنایی ذهن آنها با کتب تاریخی، داستان

حات در آثار مختلف بیش از هر چیز به مسئلۀ کمیت توجه شده و از این در بررسی تلمی
گیری از تلمیح مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی رهگذر خالقیت و هنر شعرا در بهره

توجه شاعران به تلمیح و طرق مختلف پرداختن به این صنعت ادبی مغفول مانده است. 
ها، آیات و نحوۀ به کارگیری اساطیر، داستاناین در حالی است که تمرکز بیشتر بر کیفیت 

ساز بررسی سبک هر شاعر و همچنین تشخیص تواند زمینهو احادیث در قالب تلمیح می
 برند.های بدیعی باشد که برخی شاعران در این مورد به کار میشیوه
و  هادر این مقاله سعی شده است تا بر مبنای ساختار تلمیحاتی که بر اساس داستان   

گیری بندی ارائه شود که از طریق آن توانایی شعرا در بهرهاند، تقسیماساطیر شکل  گرفته
از صور خیال و خالقیت آنها در ارائۀ تصاویر و برداشتی تازه، بیش از میزان گرایش آنها به 
موضوعی خاص در قالب تلمیح، مورد بررسی قرار گیرد. اما پیش از آن الزم است تا به 

ژۀ ساختارگرایان به دو مقولۀ استعاره و اسطوره پرداخته شود که مبنای بررسی توجه وی
 انواع تلمیحات در این مقاله است.

شناسی دورۀ زبانشناس سوئیسی، که با کتاب تأثیرگذار خود فردینان دوسوسور، زبان   
 وابطهای ساختاری تدوین کرد، با طرح مفهوم رمهم ترین مفاهیم را برای تحلیل عمومی

های زبانی، توجه پژوهشگران زبان همنشینی و جانشینی )زنجیره و متداعی( میان نشانه
پیش به خود جلب کرد. به عقیدۀ او محور همنشینی زبان به موقعیت یک نشانه ازرا بیش

شود. ای گسترده میدر هر گفتۀ معین مربوط است؛ محوری افقی که در طول آن جمله
های معینی از واژه ها ای در یک جمله با گروهشینی به رابطۀ واژهاز طرف دیگر محور جان

ای جانشینی شود که در آن جمله حضور ندارند، اما با آن واژۀ موجود رابطهمربوط می
 ( 38:1383شود. )اسکولز،کنند که در نتیجۀ آن معنی واژه مشخص میبرقرار می

ن دو محور همنشینی و جانشینی، به رومن یاکوبسن با توجه به این وجه افتراق میا   
پردازد و مجاز پریشی و همچنین کاربرد آن در حوزۀ ادبیات میبررسی آن در زمینۀ زبان
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ر تداند و در دیدی کلیرا با محور همنشینی و استعاره را با محور جانشینی مرتبط می
. کندمی های ادبی را نیز انحرافی به سوی بیان استعاری یا مجازی تلقیحتی سبک

 (150:1384)سلدن،
بر استعاره, یکی دیگر از مباحثی که ذهن ساختارگرایان را به خود جلب کرده اما عالوه   

 ای بوده است، مبحث روایتسابقهو نتیجۀ آن  به وجود آمدن تحقیقات گسترده، ژرف و بی
ا ب توان گفت بررسی ساختاری پراپ درمورد یکصد قصۀ روسی که در کتابیاست. می

ترین اثر در این زمینه چاپ شده، اولین و درخشان های پریانشناسی قصهریختعنوان 
ای که ساختارگرایان بعدی را بر آن داشت تا با گسترش الگوی پراپ و یا است؛ بررسی

های دیگری را در این حوزه بردارند. از جملۀ این ساختارگرایان کلود رفع نواقص آن گام
تالش کرد با تمرکز بر اساطیر به شناخت ساختار و کارکرد ذهن  لوی استروس است که

گر ای دیاسطوره« شدۀشکل دگرگون»انسان نائل شود. استروس عقیده داشت هر اسطوره 
ر آن اسطوره و د« ترکیب معنایی»توان از ترکیب عناصرش به است و به همین دلیل می

 (189:1391)احمدی، کل به ترکیب معنایی نظام یا منطق اساطیر پی برد.
اند که پژوهان هر یک از منظرهای گوناگون تعاریفی درمورد اسطوره ارائه کردهاسطوره   

ترین ویژگی اسطوره، یعنی روایتدار بودنش تأکید شده است و همین در همۀ آنها به مهم
ه دهای مورد عالقۀ ساختارگرایان تبدیل کرویژگی اسطوره است که آن را به یکی از حوزه

ها سبب شده است که وارگی اسطورههای روایی و داستانعبارت دیگر زمینهاست. به
طوری که بسیاری از ادبا معتقدند اسطوره و ادبیات همواره با هم پیوند برقرار کنند؛ به

استعاره به لحاظ ساختاری زمینۀ مشترک میان اسطوره و ادبیات است و همواره این سؤال 
ای فشرده است یا اسطوره شکل گستردۀ استعاره است. استعاره اسطوره وجود داشته که آیا

کردند و معتقد بودند هر وجو میها نیز سرچشمۀ اساطیر را در استعاره جستفرمالیست
-129:1388دو با در دست داشتن قدرت افسونگری همانند یکدیگرند. )رستگار فسایی،

شناس دیگری به رابطۀ میان طوره( شاید بتوان گفت ماکس مولر بیش از هر اس130
ای با عنوان بیماری زبانی را دربارۀ تبیین اسطوره و استعاره توجه کرده است. مولر نظریه

ی ها و صفاتهای اولیه ویژگیکند. به عقیدۀ وی انسانها و خاستگاه آنها مطرح میاسطوره
نبۀ استعاری خود را از مرور آن صفات جکردند، اما بههای طبیعی اطالق میرا به پدیده

ای و الهی شدند. این فراموشی و به دنبال های اسطورهدست دادند و تبدیل به شخصیت
ای نوعی ضایعه و بیماری زبانی آن تبدیل صفت به اسم و ویژگی به شخصیت اسطوره

ی گونه به زبانای انسانها مشاهدات خویش را از طبیعت به شیوهاست. به زعم مولر آریایی
کردند. آنها به دلیل اینکه به آن سطح از انتزاع نرسیده بودند که ستعاری تشریح میا
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ای با بوسه سلنه»گفتند به ناگزیر می« شب فرا رسیده است»بتوانند به سادگی بگویند 
)سلنه برابر ماه و اندومیون خورشید در حال غروب است(. « برداندومیون را به خواب می

کنند های پسین فراموش میگیرد که نسله زمانی شکل میعبارت دیگر اسطوربه
کوشند با ارجاع به ظاهر اند و به همین دلیل میهای استعاریای روایتهای اسطورهروایت

د، خبرنآن، روایت را از نوع معناگذاری کنند و چون از اصل داستان و استعاری بودن آن بی
این نقطۀ چرخش از استعاره به اسطوره است.  کنند.آنچه استعاری بود را حقیقی تلقی می

 (118-116:1392)نامور مطلق،
حال با توجه به بررسی ساختارگرایان در حوزۀ استعاره و اسطوره و بر اساس چنین    

توان گفت که تلمیحات داستانی رابطۀ عمیقی که میان استعاره و اسطوره وجود دارد، می
ت( اند، در حدفاصل اسطوره )روایروایتی شکل گرفته طور کلی تلمیحاتی که بر مبنایو به

های هر دو را در توانند ویژگیعبارت دیگر چنین تلمیحاتی میو استعاره قرار دارند. به
خود داشته باشند و تفاوت میان این نوع تلمیحات در میزان گرایش هر کدام به روایت 

های روایتی خاص، ان شخصیتتوموردنظر و یا استعاره است. در این تلمیحات هم می
توان در کنند، تشخیص داد و هم میهایی را که خلق میهای آنها و موقعیتویژگی
یگر عبارت دتر را مشاهده کرد. بهای استعاره با بافتی پیچیدهترین نوع آن گونهخالقانه

 شتوان دو نوع تلمیح را درنظر گرفت؛ تلمیحاتی که ساختارشان به سمت روایت پیمی
رود )تلمیحات روایی( و تلمیحاتی که ساختارشان به سمت استعاره حرکت می کند می

)تلمیحات استعاری(. در تلمیحات روایی زیرساخت تلمیح تشبیه، تناسب و یا تمثیل است 
گیرد؛ یعنی فقط و شاعر بدون هیچ گونه تصرفی در روایت از آن به صورت خام بهره می

 های مربوطای به موقعیتدهد یا فقط اشارهر کنار هم قرار میهای روایتی را دنام شخصیت
النظیر تلمیحی را در پی دارد. در چنین تلمیحاتی کند که مراعاتها میبه این شخصیت

رابطۀ عناصر روایت، بدون ایجاد معنایی تفکربرانگیز، بسیار واضح و غیرخالقانه است. این 
ویژه در اشعار توان در آثار شاعران مشاهده کرد؛ بهنوع تلمیحات را بیشتر از نوع دیگر می

توصیفی که در آن قصد شاعر بسط دادن معنا از طریق اشاره ای گذرا به روایتی خاص 
توان در غزلیات حافظ هم )که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد( شاهد است، اما حتی می

 ود.تعداد بیشتر چنین تلمیحاتی نسبت به تلمیحات استعاری ب
در تلمیحات استعاری, با توجه به نظریۀ ماکس مولر, روند تبدیل استعاره به اسطوره    

ولر شود. در مثال مشود؛ یعنی در این تلمیحات اسطوره به استعاره تبدیل میبرعکس می
ر گردد و دای میمرور تبدیل به شخصیتی اسطورهسلنه که استعاره از ماه بوده است به

 گیرد، اما برای مثال در این بیت حافظ:ای برایش شکل میسطورهادامه روایتی ا
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 شنودشاه ترکان سخن مدعیان می
 

 شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد  
                                    (105/4) 

ی هاشاه ترکان به افراسیاب حماسی اشاره دارد که در گذر از اسطوره به حماسه ویژگی   
شود خاصی یافته است، اما در این تلمیح حافظ بار دیگر به استعاره تبدیل میشخصیتی 

 کند.و حافظ شخصیت خاصی را از آن اراده می
در این تلمیحات شاعر می تواند از شیوه های مختلفی برای پیش رفتن به سمت استعاره    

جای یکی از بهره ببرد؛ یکی از این شیوه ها التفات است؛ شاعر با قرار گرفتن به 
شده در تلمیح بر برداشت تازۀ خود از آن روایت، های اصلی یا فرعی روایت مطرحشخصیت

های ترتیب شخصیت ها یا موقعیتاینکند و بهمتناسب با قصد و نیتی که دارد، تأکید  می
دهد؛ برای مثال در های دیگری قرار میها یا  موقعیتای از شخصیتآن روایت را استعاره

 تبی
 سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل

 
 کو رستمی ماحالترکان فارغ است ازشاه 

                                   (470/4) 
حافظ خود را همچون بیژن می داند که به دلیل ظلم افراسیاب و در نتیجۀ عشق منیژه    

کشد. اما او با چنین تشبیهی در چاه گرفتار آمده و نجات دهنده اش، رستم را انتظار می 
کل بیت را استعاره ای برای موقعیت خاصی درنظر گرفته است که در آن هرکدام از 
شخصیت ها مصداقی عینی دارند و در نتیجه پیامی که ارائه می شود، متناسب با شرایط 

 ویژۀ زندگی حافظ است.
ه در تلمیح از آن شیوۀ دیگر، تصرف شاعر در عناصر یا شخصیت های روایتی است ک   

بهره می گیرد و از این طریق هدف و مقصود ویژه ای را از ارائۀ آن اراده می کند. در این 
 بیت حافظ تصرف به وضوح دیده می شود:
 زبان مور به آصف دراز گشت و رواست

 
 جم یاوه کرد و باز نجست خواجه خاتمکه 

                                      (27/4) 
گم شدن خاتم از سوی آصف و کوتاهی اش در یافتن آن موقعیتی است که در داستان    

سلیمان وجود ندارد و حافظ از این طریق کل بیت را استعاره )استعاره تمثیلی( از رویدادی 
تاریخی متعلق به عصر خود قرار داده است. ایجاد زبان رمزی شیوۀ دیگری است که تلمیح 

، یعنی فضای سمبلیک، سوق می دهد؛ استعاره ای که می تواند را به سمت اوج استعاره
با توجه به ذهن مخاطبان معانی مختلفی ایجاد کند. این نوع تلمیحات سمبلیک در متون 

 عرفانی بیشتر دیده می شوند. 
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 شب تار است و ره وادی ایمن در پیش
 

 آتش طور کجا موعد دیدار کجاست  
                                  (19/2) 

در چنین تلمیحاتی که متناسب با فضای سمبلیک محدودۀ معنایی کلمات بیش از    
 تر است.شود، اشاره به عناصر روایت به قصد ارائۀ مفاهیمی کلیپیش گسترده می

تواند به تلمیح بعدی استعاری شاعر از طریق گنجاندن ماجرایی خاص در تلمیح نیز می   
 بسیار مورد توجه حافظ بوده است.ای که ببخشد؛ شیوه

 سلطنت مغرورکردتمصری کهیوسفایاال
 

 پدر را باز پرس آخر شد مهر فرزندی  
                                 (440/4) 

در ادامه به بررسی این دو نوع تلمیح و برجستگی خاص تلمیحات استعاری در غزلیات    
 شود.حافظ پرداخته می

 ساختاری انواع تلمیح در غزلیات حافظتحلیل 
ایراد کالم به موجزترین شکل آن در قالب صنایع مختلف لفظی و معنوی یکی از 

های مطبوع و بدیع در بیت آفرینیهای غزلیات حافظ است که نتیجۀ آن مضمونویژگی
 روهعنوان یکی از شاعران گبر اینکه بهو گاه در مصراع است. از طرف دیگر حافظ عالوه

آزمایی کرده تلفیق در قرن هشتم در هر دو شیوۀ غزل عارفانه و عاشقانه طبع
( در زمینۀ مدح و همچنین پرداختن به نقش سیاسی و اجتماعی 230:1388)شمیسا،

عنوان شاعری سیاسی و شعر از جمله شاعران سرآمد این دوره است که موجب شده به
 ه ایهام و طنز، توجه بیشتری نشان دهد.های ادبی، از جملمبارز به برخی از آرایه

تلمیح نیز به دلیل اینکه بر پایۀ ایجاز بنا شده و بستر مناسبی است تا شاعر بتواند    
طور کلی اوضاع و احوال طور غیرمستقیم از طریق آن مسائل تاریخی، اجتماعی و بهبه

بپردازد، همچون آرایۀ ایهام عصر خود را بیان کند و همچنین به طرح معانی دقیق عرفانی 
 و طنز و استخدام توجه حافظ را به خود جلب کرده است.

، اندای خاص شکل گرفتهتوان گفت تلمیحاتی که بر اساس داستان یا اسطورهمی   
شوند و بر انس و آشنایی بیشتر  ذهن ترین تلمیحات محسوب میازآنجاکه از جمله هنری

ذارند. حافظ گپذیری اثر میرند، تأثیر بسزایی بر ادبیت و تأویلشاعر با این روایات داللت دا
زیسته که در مقایسه با قرون قبل نسبت استفاده از تلمیحات نیز با آنکه در قرنی می

ا عناصر اش از تلمیحاتی بگیریاسالمی به تلمیحات ایرانی به مراتب بیشتر بوده است، بهره
دهندۀ قدرت ذهن و خالقیت وی برای اسالمی نشانایرانی در کنار تلمیحاتی با عناصر 

ها نشها، کارائۀ تصاویر، مفاهیم و معانی گوناگون با توسل به روایاتی است که شخصیت
توانند در خدمت مقاصد خاص اجتماعی، سیاسی و عرفانی او قرار های آن میو موقعیت
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ای اند، زمینه را برده شدهگیرند. این نوع تلمیحات که با اهداف مختلفی در ابیات گنجان
 آورد.بیانی غیرمستقیم، موجز، تأثیرگذار و حتی تهدیدآمیز و طنزآمیز فراهم می

تر درمورد تلمیحات بر اساس ساختار آنها صورت ای که پیشبندیبا توجه به تقسیم   
توان این نوع تلمیحات را نیز در غزلیات حافظ به دو نوع تلمیحات روایی و گرفت، می

 19غزل مورد بررسی این مقاله, میزان تلمیحات نوع اول ) 80استعاری تقسیم کرد. در 
مورد( بوده است و تعلیم، اغراق و باال بردن خبر  15مورد( بیشتر از تلمیحات نوع دوم )

توان گفت تعداد تلمیحات شود. عالوه بر اینکه میاهداف تلمیحات نوع اول محسوب می
ویژه شاعران سبک خراسانی نیز به دلیل برونگرایی یش از حافظ، بهروایی در شعر شاعران پ

گرایی و دوری از امور ذهنی های عقالنی و همچنین واقعو وصف امور عینی و غلبۀ جنبه
و خیالی بسیار بیشتر از تلمیحات استعاری است )با توجه به اینکه در شعر سبک خراسانی 

صوص تشبیهات حسی بیشتر از استعاره است( گیری شاعران از تشبیه به خمیزان بهره
اند که ناگزیر شاعر را به سمت استفاده از این نوع پند وا ندرز و باال بردن خبر نیز اهدافی

دهند؛ زیرا برای تبدیل جمالت سادۀ نثری به شعر و همچنین ترغیب تلمیحات سوق می
 تفاده از تشبیه یا تمثیلمخاطب به امری یا تحذیر او از امری، فقط کافی است که با اس

ای گذرا شود و میان عناصر آن و مشبه مورد نظر ارتباط برقرار گردد؛ به روایتی اشاره
ای عبارت دیگر هدف حافظ و دیگر شاعران از بیان چنین تلمیحاتی بیشتر از اشارهبه

 و غیرمستقیم، ضمنی، مبهم و چندپهلو، تأکید بر مشبه از طریق برقراری ارتباطی ساده
 یابد.بهی است که در عناصر تلمیح نمود میتر با مشبهقابل فهم

 غزل حافظ به شرح زیر است: 80تلمیحات روایی، با توجه به اهداف آنها، در 
 انافشسپهر برشده پرویزنی است خون

 
 اش سر کسری و خون پرویز است که ریزه 

                                        (41/6) 
 خار کس نچید آریچمن گل بیدرین 

 
 چراغ مصطفوی با شرار بولهبی است  

                                        (64/3) 
 نه من از پردۀ تقوا به در افتادم و بس

 
 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت  

                                        (80/6) 
 

 درفتناست که کاووس و کی کجا که آگه
 

 جم بر باد رفت تختچونکهواقف استکه 
                                    (101/5) 

 بینمز حسرت لب شیرین هنوز می
 

 دمد از خون دیدۀ فرهاد که الله می 
                                    (101/6) 
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 حکایت لب شیرین کالم فرهاد است
 

 شکنج طرۀ لیلی مقام مجنون است  
                                     (54/4) 

در این ابیات هدف حافظ از اشاره به روایتی ویژه باال بردن خبر یا ایجاد زبان شعری    
عبارت دیگر، حافظ از طریق استفاده از تلمیح در این شش بیت به نوعی زبان است؛ به

 آسمان آنچنان»ای مثال، در اولین بیت به جای جملۀ نثری شعری دست یافته است؛ بر
با اشاره به « ستمگر است که کمترین ستمش نابودی پادشاهان بزرگ و نامدار است

سلطنت باشکوه خسرو انوشیروان و پرویز، در کنار ایجاد ایهام تناسب میان دو واژۀ پرویز، 
ار اضداد همواره در کن»اند: ه این شرحخبر شعر را باال بره است. جمالت نثری دیگر ابیات ب

انسان از جهان دیگر و از عجایب »، «دور شدن انسان از تقوا از ازل بوده است»، «اندهم
 «.عشق عشاق جاودانه است»و « این جهان ناآگاه است

 در آسمان نه عجب گر به گفتۀ حافظ
 

 سرود زهره به رقص آورد مسیحا را  
                                       (4/8) 

 سرشک من که ز طوفان نوح دست برد
 

 ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست  
                                     (28/2) 

 جای اوستظلماتکهآب خضراست ازفرق
 

 تا آب ما که منبعش ا... اکبر است  
                                     (28/5) 

 شود از قهر هنوزقارون که فرو میگنج 
 

 غیر درویشان است هم ازباشی کهخوانده 
                                   (49/11) 

 کند حافظز بیخودی طلب یار می
 

     مفلسفی که طلبکار گنج قارون است چو 
                                     (54/9) 

 بلیگر بایدم شدن سوی هاروت با
 

 صد گونه جادویی بکنم تا بیارمت  
                                     (91/4) 

در این شش بیت نیز حافظ به قصد اغراق در مسئله ای از تلمیح بهره برده است.    
بیش از حد بودن اشک حافظ و ماندگاری مهر معشوق در قلب »، «طربناکی شعر حافظ»
 «تأثیر غیرت درویشان»، «در شیراز جاری است از آب حیات برتر بودن آب رودی که»، «او
در دو بیت آخر به ترتیب موضوعاتی اند که با « میزان طلب در راه وصال با معشوق»و 

 استفاده از تلمیح در آنها اغراقی صورت گرفته است.
 هنگام تنگدستی در عیش کوش و مستی

 
 هستی قارون کند گدا را کاین کیمیای 

                                      (5/9) 
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 در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند
 

 آدم بهشت روضۀ دارالسالم را 

                                      (7/6) 
 

 شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر
 

 طرف نبست رفت و ازو خواجه هیچبادبه 
                                   (25/7) 

 ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر
 

 قاف است تاقافنشینان زصیت گوشهکه 
                                    (44/5) 

 گره به باد مزن گرچه بر مراد رود
 

 سلیمان گفت مثل باد باسخن بهکه این 
                                    (88/7) 

 که ترکیبشقدح به شرط ادب گیر زان
 

 کاسۀ سر جمشید و بهمن است و قباد ز 
                                 (101/4) 

 احوال گنج قارون کایام داد بر باد
 

 در گوش دل فرو خوان تا زر نهان ندارد  
                                  (126/7) 

ود. شاین هفت بیت مشاهده میترین اهداف تلمیح است که در تعلیم نیز یکی از مهم   
ید تأک»، «گیری از تجربیات دیگرانبهره»، «درک لحظۀ موجود»، «تأکید بر اهمیت فقر»

درک ناپایداری »و « تکیه نکردن بر امور گذرا»، «نشینی و ترک خلقبر اهمیت گوشه
 اند که حافظ با کمک تلمیح سعی در انتقال آنها بهدر دو بیت آخر اندرزهایی« دنیا

 مخاطبانش دارد.
توانند به تلمیح وجهی استعاری ببخشند؛ التفات، اما شاعران از طرق مختلفی نیز می    

تصرف در یکی از عناصر تلمیح، ایجاد زبان رمزی، گنجاندن ماجرایی خاص در تلمیح و 
 است. هبهی برای یک مشبه  کلی از جمله این شیوهقرار دادن کل تلمیح به عنوان مشبه

توان گفت تلمیح درواقع نوعی استعاره است و در آثار ادبی هدف آن با کلی میطورهب   
ها، یعنی بسط و آشکار کردن ساخت و مضمون، تفاوتی ندارد. آنچه هدف انواع استعاره

کند پیچیدگی بافت آن و توان بالقوه بیشتر آن تلمیح را از دیگر انواع استعاره متمایز می
-60:1371شمار. )حسینی،های تقریباً بیای است با وجه شبهتعارهاست، زیرا تلمیح اس

61) 
نها به در آحافظ نیز در کنار استفاده از تلمیحات روایی که رابطۀ میان مشبه و مشبه   

های برد که با دیگر ویژگیای بهره میتر است، از تلمیحات استعاری نیز به شیوهمحسوس
ریق ای ویژه و از طنوع تلمیحات با هدف اشاره به حاثه سبکی وی تناسب دارد. بیشتر این

اند. در این بهی برای مشبهی خاص ساخته شدهعنوان مشبهقرار دادن کل تلمیح به
ها یا تصاویر، بلکه تمام آنچه بیان شده بر مشبهی ها، موقعیتتلمیحات نه فقط شخصیت
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ه محدودۀ معنایی دیگر ابیات اش از طریق توجه بمحذوف داللت دارد که محدودۀ معنایی
گردد. و آشنایی با حادثۀ ذهنی یا شرایط تاریخی و اجتماعی عصر حافظ آشکار می

 غزل حافظ به شرح زیرند: 80تلمیحات استعاری، با توجه به اهدافشان، در 
 شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

 
 آتش طور کجا موعد دیدار کجاست  

                                      (19/2) 
 راهی کو گذار بر ظلمات است خضر

 
 مباد کآتش محرومی آب ما ببرد  

                                    (129/4) 
 گرچه شیرین دهنان پادشهانند ولی

 
 او سلیمان زمان است که خاتم با اوست  

                                      (57/2) 
نثری، که در این سه بیت با بهره گیری از تلمیح، به زبان شعری تبدیل شده جمالت    

پادشاه » برای دو بیت اول و « در راه طلب راهنمایی دیده نمی شود»اند، عبارت اند از: 
برای بیت « واقعی کسی است که به مدد الهی همه چیز و همه کس به فرمانش باشند

 سوم.
یوسفکهروزافزونحسنآنازمن

 دانستم داشت
   رازلیخاآردبرونعصمتپردۀازعشقکه 

                                   (3/5) 
 برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

 
  کرد چهافگاردلمجنونخرمنباکهوه 

                                (140/4) 
مسئله ای است که در این « حسن و زیبایی بیش از حد معشوق و تأثیر آن بر عاشق»   

 دو بیت با استفاده از تلمیح در آنها اغراق شده است. 
 یار مردان خدا باش که در کشتی نوح

 
 هست آبی که به خاکی نخرد طوفان را  

                                       (9/6) 
 دهد ز راه مرو به مهلتی که سپهرت

 
 زال ترک دستان گفت اینکهگفتکهراتو 

                                     (88/8) 
 بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخر

 
 سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد  

                                   (128/7) 
ایی پنده« آگاهی از نیرنگ دنیا و فریبکاران» و« اعتماد به مردان خدا»در این سه بیت    

اند که حافظ با بهره گیری از تلمیح به داستان حضرت نوح )ع(، اسطورۀ زال و ماجرای 
 سامری و حضرت موسی )ع( به آنها پرداخته است.

 ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد
 

 وقت آن است که بدرود کنی زندان را  
                                        (9/9) 
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 زبان مور به آصف دراز گشت و وراست
 

 خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست که 
                                      (27/4) 

 بینت کوگفتم ای مسند جم جام جان
 

 گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت  
                                      (81/6) 

 بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود
 

 عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت  
                                     (85/5) 

 شنودشاه ترکان سخن مدعیان می
 

 شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد  
                                     (105/4) 

 من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم
 

 که عنان دل شیدا به لب شیرین داد  
                                    (112/3) 

 حکم استدرماهرا که مهدلیلیدارعماری
 

 که بر مجنون گذار آرد اندازشدلدرراخدا 
                                   (115/4) 

خاصی اشاره شده است. حافظ  در این هفت بیت نیز با کمک تلمیح به حادثۀ تاریخی   
توان طوری که میدر اشاره به حوادث تاریخی عصر از طریق تلمیح بهترین نمونه است؛ به

(  که آگاهی 42:1386گفت بیشتر تلمیحات او به یک حادثۀ تاریخی اشاره دارد )شمیسا،
سته، زیای که حافظ در آن میاز آنها از طریق درک دیگر ابیات غزل و موقعیت تاریخی

ای تاریخی، بلکه به پذیر است. گرچه برخی از این ابیات هم نه صرفاً به حادثهامکان
ماجرایی در زندگی شخصی حافظ اشاره دارد؛ همچون بیت چهارم و ششم که فهم آن در 

 گرو آشنایی کامل با وقایع زندگی اوست.
ان اه ترکان سخن مدعیبا در نظر گرفتن آنچه در مقدمه گفته شد، برای مثال در بیت: ش   
شنود/ شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد، در نگاه اول شاه ترکان به شخصیت می

حماسی افراسیاب اشاره دارد و ذکر نام سیاوش با توجه به ماجرای دادخواهی از خون او 
هایش در شاهنامه تأکید دارد. اما همانطور که هر کدام از این افراد در اساطیر بر ویژگی

اند اند، در این بیت نیز استعاره از افرادیهای خاصی بودهعاره از خصوصیات و موقعیتاست
ای غیرمستقیم مقصودی ویژه از بیان ماجرای آنها اراده کرده است؛ که حافظ به شیوه

ای تاریخی داللت داشته باشد که درمورد خود طور ضمنی بر واقعهتواند بهماجرایی که می
ر رخ داده و حافظ با چنین بیان تهدیدآمیزی در قالب تلمیح درصدد حافظ یا شخصی دیگ

تواند پیامدهای نامطلوبی برایش آگاه کردن پادشاه از تصمیم و عملی بوده است که می
 داشته باشد.
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شود، تصور همزمانی مورد( دیده می 12ای که درمورد بیشتر این تلمیحات )اما نکته   
 عبارت دیگر حافظ با گریز ازای یا داستانی است. بهورهحافظ با شخصیتی تاریخی، اسط

زمان حال و حضوری خیالی در موقعیتی مربوط به زمان گذشته، که با استفاده از افعالی 
ن کند و به اییابد، ارتباط مستقیمی با چنین موقعیتی برقرار میدر زمان حال نمود می
های روایتی خاص را به صیتشخبهتری از زمان گذشته و کنش ترتیب احساس درک 

تواند به فهم بهتر و باور دهد و به همین دلیل خواننده میخوانندۀ اشعارش انتقال می
 تری نسبت به سخن حافظ دست یابد. نزدیک

ی هاخبری از سرنوشت شخصیتحافظ در چنین تلمیحاتی گاه با القای احساس بی   
دهد و حتی گاه سرنوشت آنها را، که ائه میروایتی ویژه، برداشت خود را از آن روایت ار

کند؛ برای خوانندگان آشنای داستان امری مشخص و مسلم است، بار دیگر پیشگویی می
 همچون بیت :

یوسفکهروزافزونحسنآنازمن
 دانستمداشت

 

  را زلیخاآردبرونعصمتپردۀازعشقکه 
                                    (3/5) 

خوانندۀ آشنا با داستان یوسف و زلیخا از عشق زلیخا و نتایج آن، که در مصرع دوم به    
آن اشاره شده، آگاه است، اما حافظ به قصد تأکید بر حسن روزافزون یوسف و همچنین 

ای ویژه نیز داللت داشته باشد، با گریز از زمان تواند بر حادثهبیان مشبهی کلی، که می
ی فرعی، که ناظر بر عشق زلیخا به یوسف و ماجرای میان آنهاست، حال همچون شخصیت

کند؛ به جز ابیاتی که با چنین تمهیدی در هشتاد غزل پایان داستان را پیشگویی می
اند و به آنها اشاره شده است، ابیات دیگری که در دیگر ابتدایی دیوان حافظ ساخته شده

 اند از:مشبه خاصی داللت دارند، عبارتها با بهره گیری از چنین تلمیحاتی بر غزل
 پیراهنی که آید از او بوی یوسفم

 
 ترسم برادران غیورش قبا کنند  

                               (196/9) 
 سرم صحبت یوسف بنواختاینکه پیرانه

 
 احزان کردم کلبۀدرکهاستصبریاجر 

                                (319/8) 
 سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل

 
ماحالازاستفارغترکانشاه 

  رستمی کو
                                (470/4) 

 روحافظ مکن اندیشه که آن یوسف مه
 

 باز آید و از کلبۀ احزان به در آیی  
                               (494/8) 
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ای ویژه از روایت، مشاهدات خود را از وقایع آن لحظه لحظهبنابراین حافظ با حضور در    
خبر از پایان ماجرا، داستان را از زبان او دهد که گویی خواننده، بیای ارائه میبه گونه

با  های اصلی یا فرعیعنوان یکی از شخصیتشنود. در بیشتر این تلمیحات حافظ بهمی
 یابد و گاه از طریق التفات چنین تلمیحاتیاستفاده از ضمیر متصل یا منفصل من حضور م

التفات به معنی وسیع کلمه یکی از خصوصیات چشمگیر شعر »کند. بدیعی را خلق می
سازی زبان شعر و علل استقرار ابهام در ساختار شعر های برجستهحافظ و یکی از شیوه

ر یاری اوست که توجه به آن در بازسازی بعضی عناصر حاکم بر بافت موقعیتی شع
« رساند و در تأویل شعر و کشف انسجام آن نقش اساسی دارد.می

 (217:1388)پورنامداریان،
توان در قصاید خواجوی کرمانی و دیوان سلمان هایی از این تلمیحات را مینمونه   

 عصرحافظ، نیز مشاهده کرد. در قصاید خواجو:ساوجی، از جمله شاعران هم

                                                                                                                               
 بیا و دامن همت به دست نفس مده

 
 سلیمان به اهرمن مسپاربرو نگین  

 (53/1)همان:                            
                                                                                                                                               

 در دیوان سلمان ساوجی:
 مفتونمبیچارهمنشیرینصورتبرچنان

 
 ملک پرویزمخیالگنجدنمیخاطردرکه 

 (273/8: 1367)ساوجی،             
                                                                                                                                

ای برای بیانی عنوان وسیلهنوع تلمیحات و همچنین وجود آنها بهاما بسامد باالی این 
چندپهلو، غیرمستقیم و گاه مبهم از نظر تشخیص مشبه موردنظر در دیوان غزلیات حافظ، 

 ای که مصداقهای سبکی شعر او محسوب شود؛ ویژگیعنوان یکی از ویژگیتواند بهمی
 این بیت از یکی از غزلیات اوست:

 ن و زمان در سلوک شعرطی مکان ببی
 

   رود کاین طفل یکشبه ره صدساله می 
                                  (225/4) 

 گیرینتیجه
تلمیح، که در حوزۀ صنایع معنوی قابل بررسی است، در کتب بالغت قدیم نسبت به دیگر 

ۀ فقط به ارائ صنایع ادبی چندان مورد توجه قرار نگرفته است و اهل بالغت در این زمینه

 گیر شد لیکنخون سیاوش گرچه دامنراتو
 

 تا نیفتی در چه بیژنرخمنهترکستانبه 
 (99/3: 1374)کرمانی،               
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اند که آن نیز در راستای تأکید بر ایجاز و حذف زوائد تعریفی محدود از آن اکتفا کرده
کالم است. در میان پژوهندگان جدید حوزۀ بالغت توجه بیشتری نسبت به گذشته به این 

های متعددی در این زمینه صورت گرفته است؛ بندیصنعت ادبی شده و تقسیم
ه راهی برای بررسی سبک ویژۀ هر شاعر بر مبنای نوع تلمیحاتش هایی کبندیتقسیم
گشاید و بدون توجه به صور خیال در این تلمیحات، بیشتر در پی ارائۀ نتایجی آماری نمی

 ای خاص است.متناسب با سبک شعری دوره
 تواند راهگشایهای ادبی میدر این مقاله، با اعتقاد به اینکه توجه به ساختار آرایه   

کند، ها و نبوغ شاعران را در نحوۀ استفاده از صور خیال آشکار میتحلیلی باشد که خالقیت
بر اساس نظریات ساختارگرایان، به تلمیحاتی پرداخته شده است که بر مبنای روایتی 

اند و بیش از سایر تلمیحات زمینه را برای تصرفات )داستان، اسطوره و افسانه( شکل گرفته
در همین راستا و با توجه به تأکید ساختارگرایان بر رابطۀ  آورند.م میشاعرانه فراه

پژوهانی چون ماکس مولر، که تنگاتنگی که میان اسطوره و استعاره برقرار است و اسطوره
دانند، دو نوع تلمیح مشخص شده است؛ ای میشدههای فراموشاسطوره را استعاره

گی تلمیحات نوع اول گرایششان به تشبیه، تلمیحات روایی و تلمیحات استعاری. ویژ
تناسب و تمثیل، آشکار بودن رابطۀ میان اجزای آن با هدف مورد نظر شاعر و نبود هرگونه 

 تصرفی در عناصر روایت موردنظر و درنتیجه نبود معنایی تفکربرانگیز و خالقانه است.
و  شوددر آنها معکوس میاما در تلمیحات نوع دوم، که روند تبدیل استعاره به اسطوره    

رود، شاعر از طرق مختلفی چون التفات، اسطوره یا روایت به سمت استعاره پیش می
تصرف در تلمیح، ایجاد زبان رمزی، گنجاندن معنایی خاص در تلمیح و قرار دادن کل 

سترش زند و با گبهی برای مشبهی ویژه دست به خلق معانی بدیع میعنوان مشبهتلمیح به
ها موجب لذت بردن خواننده در روند دست یافتن به معنای موردنظر دۀ معنایی دالمحدو

 شود.خود می
غزل حافظ بررسی شد و این نتیجه  80در این مقاله، دو نوع تلمیح روایی و استعاری در    

به دست آمد که میزان تلمیحات روایی نسبت به تلمیحات استعاری بیشتر است و پند و 
رود. درنتیجه حافظ در این و باال بردن خبر  اهداف این تلمیحات به شمار می اندرز، اغراق

بهی که هتر با مشبتر و قابل فهمتلمیحات بیشتر بر مشبه از طریق برقراری ارتباطی ساده
در عناصر تلمیح نمود یافته است، تأکید دارد. در کنار این تلمیحات، حافظ با اغراض 

عنوان ای تاریخی و از طریق قرار دادن کل تلمیح بهاشاره به حادثه ویژه با هدفگوناگون، به
ای بهره برده است که بهی برای مشبهی خاص، از تلمیحات استعاری نیز به گونهمشبه

درک داللت آنها برای خواننده با توجه به دیگر ابیات و آشنایی با شرایط تاریخی و اجتماعی 
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و  صورت غیرمستقیم، ضمنیع تلمیحات، که بیشتر بهعصر او امکانپذیر است. در این نو
شود که حافظ کنند، تلمیحاتی دیده میگاه چندپهلو محدودۀ معنایی خود را آشکار می

ای یا داستانی تصور همزمانی کرده است و با گریز از در آنها با شخصیتی تاریخی، اسطوره
گذشته و گاه القای حس  زمان حال خود و حضوری خیالی در موقعیتی مربوط به زمان

های روایت و در ادامه پیشگویی سرنوشت آنها، تصویری خبری از سرنوشت شخصیتبی
تواند به درک و فهم بهتری نسبت به مفاهیم موردنظر حافظ دهد که خواننده میارائه می

دست یابد. این شیوه، که در غزلیات حافظ بسامد باالیی دارد و برجستگی خاصی یافته 
های های سبکی شعر او باشد که همچون دیگر ویژگیتواند از جمله ویژگیمی است،
اش، مانند بهره بردن از ایجاز، انواع ایهام، ابهام، طنز و استخدام، در خدمت ارائۀ سبکی

 تواند ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی و عرفانی یابد.مفاهیمی قرار گرفته است که می
ساختارگرایان، به جای مسائل خارج از متن، به متن و کالم  ترتیب همانطور کهاینبه   

های دهند، با تمرکز بر ساختار و صور خیال در آرایهبیش از هر چیز دیگری اهمیت می
ارائه داد که  بندیتوان تقسیمادبی و همچنین توجه به ارتباط عناصر موجود در آنها، می

 ای مناسب باشد.متعدد شیوههای برای بررسی سبک ویژۀ هر شاعر در دوره
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Structuralism,s Investigation of the  types of allusions in 

lyrics of Hafez 

Abstract 
Structuralism by emphasizing the structures and the relationship 

between the parts of speech is a manner by which it can be 

examined the attributes of literary works inattentive to the 

emotional values and also examined the figures of speech non-

rhetorical. Allusion has not been studied yet by the structuralism 

approach. In this article, two types allusions have been considered 

based on  their structures: narrator allusions and metaphorical 

allusions. then this types of allusions have investigated and 

analysisd in the 80 lyrics of Hafez to achieve his special style. 

According to this study, the numbers of the narrator allusions are 

more than the metaphorical allusions. but the way of applying the 

second type, metaphorical allusions has given his poems a special 

prominence. This way expands the semantic range of the allusions 

and also, enriches the imagination and the presented imageries so 

it gives the reader more pleasure to achieve the intended 

mwanings. 

Abstract 

Structuralism, allusion, myth, metaphor, lyrics of Hafez 
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 چکیده
 اتیادبشاه  همراه با اصالحات رضا ،اول یحکومت قاجار و آغاز حکومت پهلو انیپس از پا
خود  ۀسال 20 یاول در دوران پادشاه یپهلو .شد ینیوارد عرصه نو رانیا یداستان

 که چندان یاصالحات .کشور انجام داد شرفتیدر جهت پ شیرا به زعم خو یادیاصالحات ز
ۀ کردن فرهنگ و تمدن جامع یغرب، آن اصالحات ۀاز جمل .امدیمردم خوش ن ۀبه مذاق تود

صالحات ا نیدر واکنش به ا یرانیتوانمند ا سندگانینو .کلمه بود یافراط یبه معنا یرانیا
را به اسارت برده  یخواهو عدالت یکه حق آزاد یروزگاران مردم در یآزادو دربند کردن 

ژهیو گاهیدوره رمان جا نیدر ا ؛دندش لیمتما یسینوو داستان یسینوبودند به سمت رمان
ن آ یمقاله در پ نیجامعه پرداختند. ا و یمسائل زندگ انیبه ب سانینوو رمان افتی یا

رمان ،تحول آن ،رمان یمحتوا رمان،  نیهمچنو رمان بپردازد  یاجمال یاست که به بررس
را در این  زن های نویسندگانرمانی و تصویر زن در زرستیشه ی، اجتماع_یخیتار یها

 .دهدقرار  یررسبمورد بحث و  دوره

 
 .نویساجتماعی، شهرستیزی، زنان داستان_های تاریخی کلیدواژه: رمان، پهلوی اول، رمان
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  مقدمه
کتاب با  رانیدر ا تیمشروط لیاز اوا بیبه تقر یسیداستان نو به آوردن یرو»

و مسالک  یامراغه نیالعابد نیتعصب او اثر ز یبال ای ،گیب مینامه ابراه احتیس :رینظ ییها
 (15:1390)میرصادقی، .«آغاز شد طالبوف میعبدالرح رزایم ۀنوشت نیالمحسن
 یمبتن حکومت کی یمبارزه برا .مبارزه قلم و قدم بود ۀدور تیمشروط  ۀدور » 

 .)آژند، «در راس آن قرار داشت انیقلم و ب یبدان که آزاد ،مترتب یهایبر قانون و آزاد

1373 :13_12) 
 و یبشر یهارنج ی،کردند که به مسائل  اجتماع یدوره سع نیا سندگاننوی »

خود  یو وجدان یو رسالت اجتماع زندیبرخ یعدالت یزور و به علیه طبقات محروم جامع
  یسینوغرب از نحوه و اسلوب قصه  یداستان اتیادب ریرو تحت تاث نیرا انجام دهند از ا
را  یربغ یسینوداستان یگرفتند و اصول فن  صلهفا تیاز مشروط شیمتداول و مرسوم پ

دشخنیو ر زیهجوآم و گاه میتوأم با انتقاد تند و مستق یهاگونهرمان آموختند و یتا حدود
 (16: 1390) میرصادقی،  .«نوشتند رانیا یکننده از اوضاع اجتماع

 یو فن نینو ۀویبه ش یسینوپس از انقالب مشروطه که هنوز رمان یهادر سال »
 یآوردن به برخ یبا رو سندگانیاز نو یگروه ،بود امدهین دیپد رانیا اتیخود در ادب

پس از آن توانسته بودند  ایگذشته که به رغم آنان  در روزگارخود  یخیتار یهاتیشخص
 یهاسرگذشت آنان رمان لیتوأم با تخ یبه دست آورند و با بازساز یتیاعتبار و اهم

و گذشته یخواهعطش وطن توانستیگذرا و موقت مۀ دور کیکه در  .آورند دیپد یدیجد
یم یخیرمان تار .کند رابیاز روشنفکران و طبقه متوسط آن زمان را س یگروه ینگر

عصر  اتیباستان تاسف بخورد و همگام با شعر و ادب رانیا ۀتوانست بر شکوه از دست رفت
تیعاست که واق لیدل نیبه هم ندیبب انکاریجامعه را ز یاسیو س یخیمشروطه از نظر تار

 (232_231: 1381. )یاحقی، «است افتهیبازتاب نها گونه رمان نیزمانه در ا یها
خواب ی،لیتخ ۀدر قالب سفرنام یرمان فارس یهابا جوانه تیمشروط ۀدر دور »

اول دهه  یپس از جنگ جهان یهاسال .میشویمواجه م یامکالمه یهانوشته اینامه 
صرفا  یهانهینوع تازه رمان از زم ییجدا ۀتوان زمان شروع دوریرا  م یشمس 1290

دانست  یالیخ یدر قالب سرگذشت یفرد یاو مستقل شدن آن به عنوان تجربه یاسیس
 نشیسازند و با آفریجدا م یاسفرنامه یهاوارهموجود رمان تیها خود را از واقعرمان
 دیپد  یهاآورند البته اغلب رمان یم دیخاص خود را پد یرمان تیواقع ی،الیخ یجهان

«.) ندیآیم رگذار به شما ۀو خاص دور نینابیب یآثار 1320تا  1290 یآمده در  سالها
 )190: 1392میرعابدینی،
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یسیانگل یکه در پشت پرده و با ابتکار و طراح یشمس 1299سوم اسفند  یکودتا»
معاصر  خیدر تار یدیجد بیترک ۀدور، مآب صورت گرفت یسیها و رجال و اشراف انگل

 تاسیقزاق در عرض چهار سال در صحنه س گادیاز سرهنگان بر یکیرضاخان  .رقم زد رانیا
از  ،و تمرکز ییگراراه انداخت که غرب رانیرا در ا تیرضا شاه حکوم .دیدمطرح گر رانیا
شیو گرا اتیدوره تلق نیدر ا .شده بود هیتنب یکتاتوریدو با د نیا آن بود و یهایژگیو
بقه ط ؛دیبازتاب زین اتیشد و در ادب رانیا یاسیوارد قاموس س یاجتماع_یفکر دیجد یها
عامل  کیو به صورت  افتیتحول  و کرد دایرشد پ امعهج یهمراه با  سازمان بند دیجد

بود که  دیطبقه جد نیهم انیدر م دیکشور گرد یفرهنگ یهاانیوارد جر یموثر اجتماع
آژند، ). «زمان حال پرداخت میمستق انیب بهبرخاست و  دیجد یسینواز  داستان یموج

1373 :17) 
 کصدی به نزدیک رضاخان دیکتاتوری سنگین سایه وجود با ساله 20 دورۀ این در»

 یریگچشم افزایش قبل دوره به نسبت که شد ترجمه فارسی به اروپایی هایزبان از رمان
 دور مترجمان توجه کانون از اروپایی نویسندگان از برخی دوره این در. دادمی نشان را

 آن زا ناشی فرهنگی و سیاسی ارزشهای به توجه و اکتبر انقالب وقوع دلیل به و شدند
 هایسیاست متعاقب و دوره این گرفتند. در قرار توجه متن در روسی نویسندگان از برخی

 خصمش و طبیعی طور به بنابراین گیردمی اوج پرستی ملیت و گرایی ایران رضاخانی
 روی خواهیوطن و با دالوری توام هایرمان ترجمه و خلق به مترجمان و نویسندگان

 چشم به نیز آنها در اجتماعی هایجنبه اما است احساسی هرچند که هاییرمان آورندمی
 (223: 1381یاحقی،  ) .«خوردمی

 پیشینة تحقیق:
بازتاب تحوالت » مقالۀ  های بسیاری از جمله:ها و نوشتهدر مورد این موضوع کتاب

از «  1320 _1300های تاریخی و اجتماعی سیاسی و اجتماعی دورۀ پهلوی اول در رمان
نویسی ایران از هایی نظیر: صد سال داستانحسین مسعودنیا و عاطفه فروغی و کتاب

حسن میرعابدینی، ادبیات داستانی از جمال میرصادقی، ادبیات داستانی در ایران و ممالک 
سالمی ترجمه و تدوین دکتر یعقوب آژند، تاریخ ادبیات داستانی ایران از حسن ا

شود ولی در تمام این ها از محمد جعفر یاحقی و... یافت میمیرعابدینی، جویبار لحظه
ها  دربارۀ این موضوع به طور کلی بحث شده است و به صورت اختصاصی کاری نوشته

 صورت نگرفته است.
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 در یک نگاهتاریخچة رمان 
 تعریف رمان

.  است  یحوادث و امور زندگ ،داستان ییمدرن  بازگو ای نیناول شکل نو ای مانر»
یا  ،نیشخص مع کیساخته و پرداخته  تیو روا یلیتر رمان داستان بلند تخقیبه طور دق

 ایانسان  کی یاز زندگ یادارد و گستره یانامهیزندگ ۀاست.  جنب نیمع سندهینو کی
 (37: 1382محمودیان،) .«ردیگ یحوادث آن را در بر م

کردن  است. سرگرم ایدادن  میتعل ،تیدادن واقع حینشان دادن و توض ،هدف رمان»
 یمورد همان نقش نیکرد. در ا یبلکه آن را خلق م ،رمان نه تنها ذائقه مردم را منعکس

 به ،هاتیشخص ،وندهایاغلب پ زین نمایکند.  در سیم فایا نما،یکه امروزه س کردیم فایرا ا
را  تشیقدرت جذاب نیو هم کندیآن را فراهم م اتیکه ادب شوندیم دهیگز ییهااسطوره

 (10: 1378، «همکاران») بورنوف .«کندیچند برابر م
 پیدایش رمان

ت اس یمیهمان اندازه قد باً یآنها تقر شیدایپ خیدارند و تار یطوالن یقصه ها عمر
خلق  یعنی مینیبیکه ما در رمان م ی،ادب حاظربشر. اما شکل در حال  یزندگ خیکه تار
و  یردف التیو تخ اتیو اصالت و تجرب تیبر واقع یدیبا تاک یمنصور و طوالن یداستان
 یو طلوع آن در فرهنگ ادب شیدایپ خینداشته است و تار ینهرگز گذشته طوال ،یشخص

خود را  یفرد تیشناسنامه و هو یآدم یوقت قتیکند. در حقیجهان از سه قرن تجاوز نم
  .افتیتولد    زیکرد رمان ن دایپ

  ریکهنه و دست و پاگ ودیاز ق یدل برکندن آدم جیرمان از جمله نتا شیدایپ»
ۀ و شرط او بدان مقصود است که جامع دیق یآزاد و ب یجوامع کهن و جهد و جست و جو

) «خرد خام خود رقم زند. یاریو به  شیخومطلوب خود و فرهنگ آن جامعه را به دست 
 (60: 1383دستغیب،

 پیدایش رمان در ایران
در  ییایدن یخلق شده برا یهاشکل نیاست که ب یبحران ۀزاد ،رانیدر ا رمان»

 .«دیآیم دیاند پددیجد تیوضع یکه پاسخگو یاتازه یهاشکل یو نابود یشرف فروپاش
 (.16: 1392) میرعابدینی، 
ینم نیسرزم نیاز صد سال از اقامتش در ا شیاست که ب یمهاجرنویسی، رمان

به  یاجتماع ینکرد و روانشناس دایالزم را پ آمادگی و نثر یسنت ادب تا واقع و در گذرد
ارد از اروپا و رمان دیجد ینشد که نوع ادب سریم د،ینرس رییو درک تغ یپرسشگر مرحله

 یفارسرمان . زدیرا برانگ نانیاثرآفرتوجه  ،یاتازه ینوشتار یشود و به عنوان الگو رانیا
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است و  یخیو تار یاشده عمدتا آثار حادثهترجمه یغرب یهااز رمان یالگوبردار جهیهم نت
 دارد. رانیا یادب یهادر سنت شهیآن ر ییروا یاز شگردها یهم برخ

 

 ،و تحول اقتصاد جامعه یاسیو گفتمان س شهیاند رییمشروطه با تغ ۀدر دور»
با نگرش  ،دوره مطابق اقتصاد نیدر ا .دیآیبه وجود م یفارس اتیشگرف در ادب پیشرفتی

به وجود  میمفاه نیانتقال ا یبرا زین یدیجد یدتیو عق یاسیس_یبه مسائل اجتماع نینو
 مردم گشود. یرا به رو یدیابزار هاست که نگرش جد نیاز ا یکیرمان  .ندیآیم

مشروطه دانست.   ۀدور ییروا یهافرم نیتمر ۀتوان ادامیرا مدورۀ رضا شاه رمان 
 رییتغ ی،فرد تیو توجه به هو یخواهها در آن دوره شد که بر اثر ورود عنصر تجددمشق
مدرن در  یایدن یهاانیبن نیتریاز اساس یکیبه عنوان  یو تحول روشنفکر تیذهن
 ( 191: 1392) میرعابدینی،.«اثر گذاشت یرمان فارس  شیدایپ یبرا یسازنهیزم

شکل یستیونالیها را در جنبش ناسرمان نینخست یخاستگاه اجتماع نیتیکین» 
داند.  یم یشمس 1300 ۀدر آستان یو فرهنگ یاسیملت و تمرکز س _نهاد دولت یریگ
ده ار سازنو ک  یاول عصر  نو شکفتگ یالملل نیپس از لرزه و تکان وحشتناک جنگ ب  رایز

 یروهایو بروز ن یداریشاهد ب دیتردبال ها مشهود است... عرصه ۀدر هم نیگام نهاد و ا
 نیا یبرحسب تمام دیتواند و بایگمان م یب یخیو ظهور رمان تار میهست رانیدر ا یمل

 (191)همان: .«شود ریتفس نینو یفضا
 

 های تاریخی و اجتماعی دورۀ رضا شاه رمان
 رمان تاریخی

هموار  یآمدن جهان اجتماع دیپد یراه را برا به موازات خود یخیتار یهارمان»
 یهاتر بود. رمان کینزد نینو ۀویبه ش یسینوداستان تیمرحله به واقع کیکه  کردیم

 یو فرهنگ یخیتار یازینیبو به آمد  دیپد یزمان و مکان یطیکه در شرا با آن یخیتار
کامالً از رونق باز نماند. علت  زید نعب یدر دورها ،گفتیاز زمان پاسخ م یامربوط به برهه

 ۀآن جستجو کرد که به منزلی و حالت  غمگنانه فرهنگ یکنندگآن را عمدتًا در سرگرم
 شیبلند خو یهاکه به آرزوها و آرمان شدیم یتلق یملت یخیتار یهابر زخم یمرهم

 یتوانست تا حدود یهم م یگدسنیرمان ها به هر حال از نظر نو نیاست. ا افتهیدست ن
 (232_233: 1381)یاحقی،.«قابل توجه باشد

 یخیرمان تار یریظهور و شکل گۀ را دور یشمس 1300تا  1284 یهااگر سال  
ار به شم ینوع ادب نیا ییرشد و شکوفا ۀدور میتوانیرا م 1320تا  1304 یهاسال، میبخوان
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 نیبود. اما ا ختهیخود انگ سانینویخیدر نسل اول رمان تار یستیونالیناس شی. گرامیآور
نگارش  و ابدییم ییحاکم  همسو استیبا س یخیرمان تار سندگانیدر نسل دوم نو شیگرا
.  شودیخاص زمان وابسته م یها تیبه امکانات و محدود شیاز پبیش رمان  نوع نیا

ها گونه رماننیا نیرید یهاهیمابا اجانب درون تیو ضد یاز مجد و عظمت باستان شیستا
گردد.  یم یخیتار یهاهیابا م زیتعصب آم یستیونالیو ناس یبرخورد احساسات سازنهیزم
 یرا هرچند مشحون از سخن ها یخیتار یخاطر نشان ساخت که رمانها دیرو هم با نیا
قرار داد . چون  کیلوژ دئویا یبردارمورد بهره هاآن توانینم ولی پرستانه هستند هنیم

امکان مطرح  ناگونگو یهادگاهیها صداها و دو در آن دهندیصدا را بازتاب نم کیتنها 
 یخیتار یماجراها یالهدر الب نیبا خواننده است. همچن یینها امیو درک پ ابندییشدن م

 نیا یاز رمان ها یمعاصر سراغ گرفت. در برخ یخاص از زندگ یبرداشت توانیمان مرهر 
  یخیبه صحت تار سندهینو یمشغولو دل شودیم رهیچ ییگوبر داستان ییگرایخیدوره تار
 .گرددیم یریو اساط یشناختباستان یبار شدن رمان از حواشگران سبب

شود،  نظیر: عروس مادی از می نوشته دوره این در تاریخی رمان 25 از بیش
ایران از علی اصغر شریف بهای پور، نادر پسر شمشیر از نوراهلل یارودی، خونعباس آریان

 و ... .
 کی به پرداختن جای به یعنی، شودگراتر میشخصیت تاریخی دراین دوره رمان»

 توان می جمله: از گرددمی ترداستانی و گیرد می قرار شخصیت بر یک رمان محور دوره،
: 1392)میرعابدینی، .«کرد اشاره فردوسی زندگی دربارۀ رمان حسینقلی میرزا سالور به

262) 
 رمان اجتماعی 

 شمسی، 1300 حدود در یعنی تاریخی، هایرمان پیدایش از پس سال پانزده»
 رشد شدند، خوانندگان پسند خاطر چون و، آمدند پدید اجتماعی هاینخستین رمان

 بیش که خوریمبرمی نویسنده 50 از بیش نام به 1320 تا که طوری به یافتند درخوری
 (291همان: «)اندنوشته اجتماعی عنوان 160 از

کرد در یم ریمردم و جامعه را تصو یکه زندگ یاجتماع یهارمان نینخست
 آمد.  دینبود پد یکیبود  یکیهمزمان با نشر  باًیاول و تقر یپس از جنگ جهان یهاسال

منتشر   1300 سال در یمشفق کاظم یتهران مخوف را مرتض یعنی یرمان اجتماعاولین 
نبهاز ج یاآمد که هر کدام جنبه دیپد داستان نیا ریبعدها تحت تأث گریکرد. چند رمان د

های ترین رمانمعروف.ردکیرضا شاه را در خود منعکس مۀ عصر دلمرد یاجتماع یها
 اجتماعی این دوره به قرار زیراند:
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 روزگارسیاه، انتقام و اسرار شب، هر سه از عباس خلیلی -

 آبادیاز یحیی دولتشهرناز  -

 کرمانی زادهمجمع دیوانگان از صنعتی -

 فروشان قرن بیستم از ربیع انصاریجنایات بشر یا آدم -
پرماجرا که احساسات عاشقانه  یهارمان ،و جلوس رضاشاه هیپس از سقوط قاجار 

گونه رمان ها  نیباب شد و مطالعه ا پردازدیم یروابط اجتماع انگیزد و به توصیفیرا برم
 (234_235: 1381) یاحقی،.دیمترادف گرد یبا فرهنگ غرب ییو آشنا ییگرابا تجدد

 یپردازداستان ۀویش ریتحت تأث یاز طرف یفارس یاجتماع یهاداستان سندگانینو
به گونه ی،خارج یهاو رمان یسلحشور اتیادب نفوذ  ریز گریبودند و از طرف د رانیا میقد
 یزدگو اندوه یتوأم با فداکار یعاطف یهانهیو زم یپهلوان التیکه در آثار آنان تخ یا

و اعتراض به جلوه یاجتماع یها با انتقادهاداستان نیا یختگیمنعکس شده است. درآم
 .دادیها را آموزنده و سرگرم کننده نشان مآن ،آن روز یبد و ناپسند زندگ یها

به  یفرانسو ژهیبه و ییاروپا سندگانیاز نو یادیر ززمان آثاها همدر آن سال» 
یقرار م ریرا تحت تاث سندگانینو لیو تخ یسینوداستان یشد و فضایترجمه م یفارس
 ییهالتمثی و  و  قطعات انیالکساندر دوما،  شاتو بر  ن،یاز  ال مارت یترجمه آثار    .داد

 یاجتماع یهاخاص خود را بر رمان ریتاث گرانیو د نیآناتول فرانس،  پوشک  رون،یاز لرد با
وگو که ه کتوریو ۀاثر جاودان انینوایترجمه ب  گذاشته بود. یبه صورت آشکار بر جا یفارس
 انیمنتشر کرد.  در جر   1310تا  1307 یهامستعان آن را در فاصله سال ینقلیحس

هویکتاب ش نیترجمه ا یگذاشت.  مستعان برا یبر جا یها اثر مهمآن سال یسینوداستان
هر کتاب،  ظا یانقالبو  یغن یبه کار گرفته بود که در آن صرف نظر از محتوا یابداع یا

 (236) همان: .«کرد یخواننده را جلب م ۀخوش آهنگ عبارات و الفاظ هم عالق
 شهرستیزی در رمان پهلوی اول

 نهگرایاواقع تصاویری یارائه صرف نویسندگان کوشش بعد، به 1300  سالهای»
 .شدمی فساد عمومی هایمکان بر تاکید با شهر از منفی اما

 .گرددمی جامعه کلی وضعیت دهندۀبازتاب آن تحوالت و شهر دوره، این ادبیات در
 را ایرانی زندگی ای،آیینه چون و آیدمی تجدد با نیز رمان است؛ تجدد همزاد شهرنشینی

 برمی را هاییواکنش  ندارد بنیادی تحولی در ریشه که آمرانه، تجدد دهد.می بازتاب
 گریزی آن از که افتاده تجددی دام به که است ایجامعه روایت دوره این هایرمان انگیزد.
 است. ناتوان نیز آن چند و چون شناخت از حال عین در و بیند،نمی
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آید می ظرن در اجتناب قابل احیاناً و ناگوار اتفاقی مثابۀ  به شهرنشینی آثار، این در 
  .(13: حسامیان)  «.جامعه تکامل روند در ضروری ای پدیده نه چون

 تهران عمدتا بزرگ و شهر شودمی محسوب مشکل اصلی عامل آنچه ها،رمان در»
 ارشم به آن محصول هم بیمارگونه شهرنشینی که زاییمشکل سیاسی نظام نه است
 یتلق روستا به بازگشت و شهرنشینی از جلوگیری هم شهری مشکالت حل راه .آیدمی
 ضطرابا دهندۀ بازتاب و یابدمی نمود شهری ضد رمانتیک بینش نوعی صورت به و شودمی

 اکخ و آب به بازگشت جز ایاندیشه که گرددمی شهر به شده رانده روستایی رمانتیک
 است. آیینی و بومی هایسنت احیای آرزویش و ندارد اجدادی
 شهری زندگی بودن مخرب بر رضاشاه عصر اجتماعی هایرمان همۀ رواییکنش 
 و دبن بی زندگی از بیزاری هارمان این در شونده تکرار هایموضوع از است. یافته تمرکز

.           شودمی تصویر معنوی احیای نیازمند شهری چون تهران طوریکه به است تهران در بار
 آنان نبود. نویسندگان این خاطر قبول آمرانه، سازی مدرن جریان طی شهری فضای تغییر

. تنددانسمی اجتماعی  هویت نابودی از اینشانه را رفتار و پوشاک زندگی، ظواهر تغییرات
 و است دیگر اجتماعی مرحلۀ به اجتماعی ایگذار از مرحله عاطفی بازتاب واکنش این

 تند آهنگضرب گوی. دارد گرفته خو آن به جامعه آنچه از کندن دل دشواری در ریشه
) «.است به برهم را روستایی زندگی کارتره محافظه  و دیرین توازن شهری زندگی

 (323_324: 1392میرعابدینی،
 نه یابدمی تنوع گوناگون های سلیقه به بنا و رشد بزرگ شهر در نویسیرمان» 

 شهر زیرا. دارد جریان یکنواختی و راکد زندگی آنها در که سنتی بسته هایمحیط در
 بزرگ شهر همین  در که نویسندگانی اما است. گوناگون تمایالت برخورد محل بزرگ
 شهر رب متجدد مدنیت که باشد این دلیلش شاید. کردند نکوهش را آن یافتند، ادبی رشد
 مدرن الودۀش بر مبتنی و نگرفته شکل طبیعی صورتی به آن مدرنیت و شده تحمیل بزرگ
 هرش سان،بدین. سرگردانند سطحی تجددی و سنت بین نیز آن ساکنان. نیست شده

 کسب به تازه، هایخیابان کنار دولتی هایساختمان. است دوگانگی نوعی دچار رضاشاهی
 سمت هب و بگذریم که خیابان از اما. میکشند رخ به را متمرکز دولت شکوه آلمانی، معماری

 رطو به و فقیرنشین نمناک هایخانه پست محالت خاکی هایکوچه به برویم شهر عمق
 و ودمسع محمد و کاظمی مشفق چون که نویسندگانی رسیم می زمینی زیر جهانی کلی

 زندگی آن در که جایی. اندکرده  توصیف تاریک و خطرناک  جنگلی چون را آن جلیلی
 در است، شهر این بارز ویژگی که تناقضاتی. دارد جریان فرسایی طاقت و خشن

 (325_326)همان«.یابدمی بازتاب آن مخوف و تیره جنبۀ بر تاکید با نظرنویسندگان
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 مان،توأ هراس و شیفتگی بر مبتنی دوگانه گاهی نیز دورۀ مشروطه متفکران » 
 قالب در را آن چهرۀ پیشرو بودند: دیده اروپا را چهرۀ دو هر زیرا داشتند مدرنیته به

 استعماری جوئی سلطه شکل به را آن چهرۀ منفی و اجتماعی مدنیت و فنی دستاوردهای
 .فرانسه و انگلیس و روس

 خدا چون استثناهایی سوای اجتماعی های رمان نویسندگان اغلب دیگر سوی از 
 درباری روشنفکران یا قاجار مستوفیان خانوادۀ از مسعود محمد و دینوری دادۀکرد
 یلیخل  مثل  داشتند، روحانی ایریشه یا کاظمی؛ مشفق یا حجازی مثل بودند، برخاسته

 کسب پی در کارمند، کسوت به که، بودند ای باخته هستی مالکان طبقه از یا و دشتی؛ یا
ازۀ ت مفاهیم به دلبستگی ضمن آنان، بودند. تازه قدرت به تقرب یا اجتماعی اعتباری

 ستهبرج را شهری زندگی مخاطرات زن،  مسئله به پرداختن یا اداری فساد نقد از متجددانه
 موجب بودند گرفته فرا که آموزشی شد. نمی برآورده اینان اغلب توقع کردند. می

 به غازآ در جوانان این. نبود سازگار واقعیت با که شد می فکری و عاطفی هاییبلندپروازی
 ریشه اشراف و نظامیان دست در ثروت و نظام، قدرت این در بستند اما، دل جدید نظام
 به اطمینانی و دیدندپذیر نمیتحقق خود را هایبلندپروازی نوجو، که بود. جوانان دار

 .نوشتند بدبینانه هایرمان نداشتند، تازه نظام در خود آینده
 هک سنتی شعر تاثیر سوای روستا، طبیعت از ستایش و شهری زندگی نفی در 
 و شاعران آثار چون هاییسرمشق داد، می شکل را نویسان رمان نخستین ادبی ذهنیت
 اجتماعی هایرمان نویسندگان حال این با. دارد مهمی نقش رمانتیک اروپا نویسانرمان

 نآثارشا زمینه در پس محو شکلی به روستا زیرا دانست، شهر نویسندگان توان می را
  .دارد حضور

محمدمسعود و جهانگیر جلیلی برداشت خود از زندگی شهری متجددانه را از 
دهند و پیوند نزدیکی بین مشاهدات آنان زن بازتاب میهای پرسهطریق حضور شخصیت

   ( 326_ 327همان:«.)کنندمیانداز عمومی پایتخت برقرار و چشم
 نویسان زنداستان

 نیز نز نخستین نویسندگان  شود کهمی درونی آنقدر قربانی، عنوان به زن تصویر
 چنان مردانه نویسندگی رایج سنت گویی کنند.می تکرار را آن خود، هایدر داستان

 هایتصویر و زبان همان ندارند که در قالب آن جز ایچاره زن نویسندگان که است گسترده
 کنند. مطلب بیان مردانه



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         330 

 ارآث در زن هایشخصیت فرهنگی، هایفعالیت عرصۀ به زنان ورود با تدریج به  
 مانر برای بیشتری امکان و فراغت از زنان نیز که همچنان یافتند بارزتری نقش ادبی

 گشتند. برخوردار خواندن
خواندن رمان،  توسط زنان در این دوره باعث شد که دید زنان نسبت به دنیای 

 تری پیدا کنند.پیرامون خود بازتر شود و با حقوق خود در جامعه، آشنایی بیش
 کاظمی مشفق مخوف، تهران شمسی نظیر: 1300 هایسال اجتماعی هایرمان» 

 در ،و دارد زنان مسئله به نویسندگان مشغولیدل از نشان آبادیدولت یحیی شهرناز از و
 هایمشغله این. هست هم اروپایی احساساتی رمان از آنان الگوبرداری از ناشی حال، عین

 آموزشی هایفرصت از زنان برخورداری و جدید آموزشی مؤسسات ایجاد با همراه ذهنی،
 وقحق استیفای جنبش در آنان فعال نقش و زنان نشریات آمدن پدید و مردان با سانهم

 شد. زن نویسندگان پیدایش ساز زمینه خود،
 ۀدرباری گوناگون اجتماع یهاگروه یهادگاهیها و دیآنان بازتاب نگران یهاداستان

کند که  یرا بازگو م ییهایاست و گاه دشوار دیجد تیدختران و زنان در وضع یزندگ
ز زن هدف ا سندگانیدوره نو نیدر ا .کردند یدختران و زنان با آنها دست و پنجه نرم م

کتاب دندیکوشیو م دانستندیجنسان خود ماخالق هم بیتهذو  تیرا تربی سیونداستان
 ییهاها را از خطرآن ،میبا دادن پند و اندرز مستق، و سندیدختران بنو یبرا یاخالق ییها

عبرت است. از  ۀانیدر دست آنان همچون تاز. رمان شان وجود دارد آگاه سازندرامونیکه پ
اند که حس نفرت کرده یطراح یشان را به گونه انهعاشقا یهابار داستاناندوه انیپا رونیا

 (351_352: 1392)میرعابدینی،  .«را در دختران مخاطب دامن بزند یمانیو پش
 نیکه مردان در ا ییهابا رمان هیماها از جنبه موضوع و درونرمان نیاگرچه ا»
که زنان  ییهادر رمان .متفاوت هستند یساختار یاما دارا ،ارندند یاند تفاوتباره نوشته

 یاهیانیداستان را به  ب د وابنییداستان راه مهشدارها و اندرزها به سرتاسر  ،اندنوشته
 داریکننده پد تیهدا یهشدارهاا و اندرزه ی،خدادهر ر . در پیکنندیم لیتبد یاخالق

گنا تن ی بهاصل تیکه شخص یدرست هنگام ،مورتاشیت ندختو ایرا ایزهرا ک .شوند یم
یو زنگ خطر را به صدا در م ندیآیبه ناگاه در مقام اندرزگو به صحنه م ،افتدیم

 (398_400: 1380)محمدی و قائینی، .«آورند

روابط زنان و مردان به منظور  ی بود و طرحموضوع ممنوع ،آثار عشق نیدر ا» 
نظر  وجهۀ نیا .گرفتینشان دادن باطن مردان انجام م یههشدار دادن به دختران و کر

م دارد و ه یغرب یداستان احساسات ریتاثزمان است و هم نشان از  تیاز واقع یهم برداشت
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بازتر اما  یجامعه و در آمدن به فضا ۀاختجذاب و ناشن ۀهراس زنان از ورود به عرص نیمب
 نا امن تر است.

 یاحساسات ۀسال چهاردهدختر  میمر ،بخت و جوان بلهوس رهیدر داستان دختر ت 
  بیفر ،در راه مدرسه ،او .دارد یریدرگ ،که خانواده مظهر آنهاست ییهابا سنت ،و زودباور

یموفق م ،پس از چند روز. رود یاو م ۀخان و به خوردیرا م یظاهرباز خوشجوان زبان
 ،رندیپذیاما چون پدر و مادر او را نم .و نزد خانواده بازگردد ابدی ییکه از دام رها شود
 کشاند. یم یخود را به تباه یرود و زندگ ینزد جوان م زیناگر

 یبرا ، ازتجربهیب یدخترها یداند برایم یسرگذشت را درس عبرت نیا مورتاشیت
 ریاحساسات گرم جوانان بلهوس را خورده و خود را اس ولگ دینبا ی، کهاحساسات واهران خ

 (353_354: 1392)میرعابدینی، . «سازند یبدبختۀ پنج

 اول یدوره پهلو یسینورمان ةمرد برجست 

 اتیادب ۀطیرا در ح سمیبود که مدرن ایسندهینو نینخست ،تیصادق هدا »  
به هم  یهاو زمان یخط ریغ یهاگذاشت و شکل شیاز آثارش به نما یدر بعض یداستان

 «وف کورب»، «رزنده به گو»، «قطره خونسه »اثرِ:  چهارمدرن را در  یسینوداستان ختهیر
 .به کار برد «فردا»و 

شئون جامعه  ۀبر هم یکه استبداد و خفقان اجتماع ستیزیم یدر روزگار تیداه 
مردم در جهل و فقر  ۀعام  و دربند و شکنجه بودند ای یمتوار، خواهانیآزاد .حاکم بود
 تیزده در وجود هدانکبت طیو مح یاز زندگ یزاریب لیدل نیبه هم ،خوردندیغوطه م

نوان شده بود که از آن به ع ینیبدب ینوع فتارگر یفلسف نشیاز نظر ب و کرده بود شهیر
خود را بر اغلب داستان نیسنگ یۀسا ،نانهیبدب نشیب نیا .کنندیم ادی «یفلسفیأس »
 .کوتاه او انداخته بود یها

  انیپا ها،رمان یهاتیشخص یخودکش ایاو با مرگ  یهااز  رمان یمین باً یتقر 
و  زدگی ی، اندوهاز زندگ گرفت که بیزاری سراغ  رمانی توانیو کمتر از او م ردیگیم

 بوف»رمان کوتاه  در .خود را بر آن نزده باشدۀ نشان ی،و فلسف یروان یهااضطراب و دلهره
 دگاهید نیا ،واداشته بود یشگفت هرا ب سمیمکتب سوررئال انگذاریکه آندره  برتون بن «کور
 ایاستان بلند د نیا. است افتهی یقیعم نیو نماد تمثیلی یستیبعد سوررئال تیهدا یفلسف

 ریو تفس لیدر تحل یاریها ترجمه شده و تاکنون مقاالت بساز زبان یاریبس، به رمان کوتاه
 (16_17: 1380) میرصادقی، .« آن نوشته شده است.
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 گیری:نتیجه
 رسیم که به این برداشت می در دورۀ پهلوی اول،نویسی با بررسی  سیر رمان 

نویسان به بیان مسائل زندگی و جامعه جایگاه ویژه ای یافت و رمان در این دوره رمان
های صرفاً سیاسی ومستقل شدن در عین حال دورۀ جدایی رمان از زمینه و .پرداختندمی

به  شوند وگرا میها شخصیترمان ،در این دورهزیرا   ای فردی بود.آن به عنوان تجربه
 .دهندفرد را محور قرار می ،جای پرداختن به یک دوره

 گذارد. ازجمله:و به طور کلی رمان در این دوره تأثیرات مهمی بر جای می
 دید مردم نسبت به جامعه بازتر شد. _
 را بیابند. خودنان جامعه توانستند جایگاه ویژۀ ز _
 کرد.را بازگو می« اصل خویش»رمان نوعی بازگشت به  _
 .شودتر میکند وبه زبان مردم نزدیکپیدا میها تغییر محتوای رمان _
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 .(. ادبیات داستانی در ایران و ممالک اسالمی. تهران: آرمین1373آژند، یعقوب. ) (1

 . تهران: مرکز.(1378) بورنوف، روالن. جهان رمان. ترجمۀ نازنین خلخالی (2
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 هنری سازمان تبلیغات اسالمی(.
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 ادبیات داستانی از انقالب تا انقالب

 

1مهر فاطمه یزدان
 

 چکیده
ستم  موضوعی بوده است که در طول تاریخ پر فرازو نشیب  چرخش قلم  بر علیه ظلم و

این مرزو بوم همیشه زبان گویای نفیر مردم سختی کشیده ،رنج دیده و دل آزده بوده 
است.در این مقاله سعی شده است هنر نوازی قلم پرتوان نویسنگان توانمند کشورمان در 

ادبیات  و چگونگی ورود عرصۀ ادبیات داستانی، در دوران سکوت و خفقان مشروطیت
تاریخی و بسط و گسترش آن بعد از مشروطیت مورد بررسی داستانی نوین در آن برهۀ 

های ادبیات داستانی از انقالب مشروطیت و تقلید از نویسندگان غربی گیویژه قرار گیرد.
ده ازهای آنان و سرآغاز تبلور ذوق و قریحۀ نویسندگان ایرانی چون جمالو ترجمۀ داستان

احمد  بر ادبیات داستانی تا قبل از ، صادق هدایت، بزرگ علوی ،صادق چوبک و جالل آل
 انقالب اسالمی به رشتۀ تحریر دراورده شده است.

 
های کلیدی: داستان، ادبیات داستانی، دورۀ مشروطیت، نوآوران ادبیات داستانی در واژه

 ایران.
 

 
  

                                                           

  banizade75@gmail.comدانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی) دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر شهرکرد(   1 
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 مقدمه
جتماع حرکتی به وجود آورد که موجب تحوالت انقالب مشروطیت در تمام ارکان ا

 که هم آمد از جمله ادبیات داستانی متفاوتی به وجودهای گوناگون شد، مهمی در زمینه
از نظر ساختار و هم از نظر معنا از ادبیات داستانی گذشته متمایز بود. این ادبیات داستانی، 

واج یافت و نوشتن داستان به های کوتاه خارجی رها و داستانتحت تاثیر ترجمۀ رمان
بردی دیگری داشت، انواع سنتی و رشیوۀ غربی معمول شد و از آنجا که غالبی جدا و کا

ها در های قدیمی را به کناری افکند و راهی به کلی جدا و متفاوت از قصهمرسوم قصه
 پیش گرفت و رونق بسزایی یافت.

ارائه کرد که شاید یکی از آنها  توانهای تازه میدالیل بسیاری برای این داستان
 های گذشته،های زندگی و وقایع روزمره مردم بودر؛زیرا که بر خالف قصهتوجه به واقعیت

این نوع آثار وقایع و مظاهر زندگی واقعی را با نظر انتقادی تشریح و تصور میکرد و در 
 عین لذت بخشیدن به خواننده و سرگرم کردن او آموزنده بود.

شروطیت در تمام ارکان اجتماع حرکتی به وجود اورده است که ، موجب انقالب م
 های گوناگون شد:تحوالتی مهم در زمینه

ی اشراف برگزیده و خاص پیشین دیگر اینکه این تحول، ادبیات را از انحصار طبقه
ای به آن بخشید. در گذشته ادبیات بطور کلی در بیرون آورده و جامعیت و عمومیت ویژه

بینش و خواست حامیان نویسندگان بود و خواست حامیان نویسندگان بود . ودر  حیطۀ
های زندگی مردمان شد و توجهی به واقعیتدریچۀ ذوق و سلیقۀ شاهان و امیران دیده می

ها نداشت، در واقع شاعران و نویسندگان به علت های آنها و نابسامانیفرو دست و رنج
یده ها کشکردند،به شیوۀ فکر و اندیشه آنخود زندگی می آنکه در حیطۀ منافع مخدومان

 شدند،انقالب مشروطه این قائده را به هم زد.می
ای نبودن کار نویسندگان توجه نویسندگان واقعی ما را به در این میان حرفه

داستان کوتاه بیشتر جلب کرد تا به رمان.زیرا که دنبال آب و نان دویدن فرصت چندانی 
گان نمیداد که به نوشتن رمان دست بزنند که خاطری آسوده و وقتی بسیار به نویسند

طلبید.گذشته از این رمان خاص جوامع باز میخواهد و فعالیت ذهنی مستمر و مداومی می
ای چون ایران کمتر میتوانسته رشد و نما پیدا کند ، .البته است  و در جوامع بسته

بدون »اوکانر،نویسندۀ آمریکایی ایرلند تبار گفته: اسثناعاتی نیز دارد.همانطور که فرانک
وتاه با اما داستان ک« ای طبیعی و عادی امکان به وجود آمدن رمان نیست.تصور جامعه

تواند خودرا با هر اوضاع و احوالی وفق دهد. از این رو داستان انعطاف پذیری ذاتی خود می
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ویسندگان مطابقت داشت، مورد توجه کوتاه چون با زندگی نویسندگان و اوضاع و احوال ن
 (.10-9: 1376)میرصادقی،  بیشتری قرار گرفت.

اگر نثر دورۀ قاجار را با نثر امروز مقایسه کنیم بی تردید با تحول بزرگی که در 
نظر چند دهۀ اخیر پدید آمده است رویارویی خواهیم شد. بخشی از این تحول مربوط به 

 میانۀ دوررۀ قاجاریه آغاز شد.ترجمه آثار اروپایی است که در 
د و هم در دگرگون ساختن دیدگاه مؤثر بودنها هم در ساده شدن نثر این ترجمه

های طوالنی عادت کرده بودند جهان و تاریخ را ساکن و راکد نوسندگان و مردم که قرن
 ببینند.

« اباب حاجی»یکی از آثاری که در نثر داستان نویسی ما تأثیر بسیار داشت، ترجمۀ 
بود.میرزا حبیب یکی از مشروطه خواهان این دوره به قصد توجه دادن هم میهمان خود 
به اوضاع و احوال خودشان، به ترجمۀ این کتاب دست زد و سنگ بنای ساختمان نثر 

زاده مؤثر جدیدی را پایه گذاشت که در آثار بعدی حتی در آثار دهخدا و جمال
 (.23-21: 1383)دستغیب، افتاد.

 شینة پژوهشپی
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی،  تحت در رابطه با این موضوع، تنها یک مقاله از 

به رشتۀ تحریر « تحوالت ادبیات فارسی از انقالب مشروطه تا انقالب بهمن»عنوان 
اند . الزم به ذکر است که مقاالت دیگری نیز نزدیک به این موضوع تدوین شدهدرآورداند
 است. ررسی با مقالۀ ذیل متفاوتهای مورد باما دوره

هایی نیز در این حیطه نگارش شده است نظیر: از ادبیات داستانی در ایران کتاب
ها از دکتر محمد جعفر یاحقی، کالبد و ممالک اسالمی از دکتر یعقوب آژند، جویبار لحظه

اریخ تشکافی رمان فارسی از عبدالعلی دستغیب، ادبیات داستانی از جمال میر صادقی، 
ادبیات داستانی ایران از حسن میرعابدینی، جهان داستان )ایران( از جمال میر صادقی، 

 صدسال داستان نویسی ایران از حسن میرعابدینی.
 داستان

 کند:( داستان را چنین نقل می1970_1879ای.ام.فورستر )رمان نویس و ادیب انگلیسی 
شنبه ، مثل نهار پس از چاشت و سهداستان نقل وقایع ایست به ترتیب توالی زمانی»

 «ید.آپس از دوشنبه و تباهی پس از مرگ می
به تعریف دیگر داستان توالی حوادث واقعی و تاریخی یا ساختگی است.بنابراین 
تخیل تسخیر عمل را ارئه میدهد.خصلت بارز داستان این است که بتواند ما را وادار کند 

افتد.در این مفهوم عام تنها، زمان عامل جمعی است یکه بخواهیم بدانیم بعد چه اتفاقی م
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و اینکه چه اتفاقی روی خواهد داد.از این رو داستان کیفیت عامی است که بنیاد هر اثر 
ن، ادبیات است.داستان در معنای خاص آریزد و تقریبا هم معنا و مترادف خالق را می

داستان روایت کامل توالی  که شکل گرایان روس معتقدند  مترادف ادبیات داستانی است.
حوادث است که داستان نویس ترتیب واقعی آن را در روایت پیررنگ تغییر میدهد؛ بنا به 

 ت،همانطور که در نظم محتمل خود ها داستان توالی طبیعی و درست حوادث اسنظر آن
افتد،در حالی پیرنگ انتخاب خاص و بازآفرینی حوادث در طی زمان پیایی اتقاق می

است،بنابر این داستان تنها مواد خام درک شده از حوادث است که داستان نویس برای به 
 Fabulaۀ انجام رسانیدن نظم پیرنگ،حوادث را بازسازی میکند.شکل گرایان روس واژ

 (24-23: 1312)میرصادقی،  رامعادل داستان آورده اند.
سیار ی بکه پیشینهی هنری است هابه عبارت دیگر داستان از قدیمی ترین قالب

ن را به صورت گوناگون برای یکدیگر نقل و بازگو میکردند. از زمانی ها آکهنی دارد و انسان
انسان های غار نشین پس از یک روز تالش و کوشش و شکار حیوانات، شبانه درون غارها 

 نشستند و ماجراجوها و اتفاقات روزانه و چگونگی شکار حیوانات وحشی را برای یکمی
ند ،تا دادهای یکدیگر گوش فرا میکردند و به انتظار پایان ماجراها به حرفدیگر بازگو می

امروزبا همۀ پیشرفتی که در زمینه های مختلف زندگی حاصل شده است و نویسندگان 
د اند، همواره انسان نیازمنبسیاری با خلق آثار متنوعی پا به عرصۀ ادبیات داستانی نهاده

 ن  داستان و انواع گوناگون آن بوده است.خواندن و شنید
نیاز از داستان نخواهند شد، زیرا که داستانها در زندگی در هیچ عصری انسان ها بی

باشند و به نوعی درس زندگی و تجربه های پندآموز و عبرت انگیز میها دارای جنبهانسان
 توان آن را به آموزند.داستان یک اصطالح عام است که میبهتر زیستن را به انسان می

اعم از قصه،افسانه،اسطوره، رمان، داستان بلند، داستان کوتاه، های گوناگون شعبه
، )خلیلی اردلی داستانک و داستان کوتاه کوتاه)مینی مال یا خٌردگرایی( تقسیم کرد.

1394 :215.) 
 ادبیات داستانی

بخشی از ادبیات است که همه انواع آثار روایتی منثور را در  ادبیات داستانی،
ای که با دنیای واقعی ارتباط معنی دار داشته یتی منثور خالقانهبرمیگیرد؛یعنی اثر روا

از  تر، ادبیات داستانی شکلیباشد، در حوزۀ ادبیات داستانی قرار میگیرد. به عبارت روشن
شود که واقعی نیستند؛ روایت است که در همه یا بخشی از آن به رویدادهایی اشاره می

 (.215: 1394)خلیلی اردلی،..دۀ اثر هستندی ذهن نویسناند و ساختهیعنی خیالی
 ادبیات داستانی در دوران مشروطه
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روی اوردن به داستان نویسی نوین، به تقریب از اوایل مشروطیت در ایران آغاز 
العابدین یا بالی تعصب او از زین« سیاست نامۀ ابراهیم بیک»شده است. با کتابهایی نظیر

ۀ میرزا عبدالرحیم تالبوف که در واقع داستان به نوشت« مسالک المحسنین» ای ومراغه
ای رومان گونه بود مقاله یا مقاله-صورت معمول و شناخته شدۀ امروز نبود بلکه داستان

 ضاع اداری ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی روزگار نوشته شده بود.وکه به قصد انتقاد از ا
کنت مونت »یی چون های ترجمه شده و پر ماجراخوانندگان داستان و رمان

و نظایر آنها ذهن خوانندگان ایرانی را با نوعی از « ژیل بالس»و « بوسۀ عذرا»و « کریستو
 هنر داستان نویسی غرب آشنا کرد.

و « هنامرستم»پیش از آن مردم با قصه خوانی خو گرفته بودند و قصه هایی نظیر 
 خواندند.را می« رسالنامیر ا»و « حسین کرد شبستری»و « اسکندر نامۀ هفت جلدی»

های عامیانه به ظاهر هدفی جز سرگرمی و مشغول کردن شنوندگان خود این نوع قصه
ها و بزرگداشت خصایل نیک و ها و جوانمردینداشتند اما در واقع برای ستایش خوبی

ها و مجامع عمومی خانههای اخالقی به وجود آمده بودند و قالباً برای نقل در قهوهفضیلت
 شد.از آنها استفاده می

اند که به مسائل اجتماعی و بعد از انقالب مشروطیت نویسندگان سعی کرده
های بشری و طبقات محروم جامعه بپردازند و علیه زور و بی عدالتی برخیزند و رسالت رنج

اجتماعی و وجدانی خورد را انجام دهند. از این رو ، تحت تاثیر ادبیات داستانی غرب از 
و اسلوب قصه نویسی متداول و مرسوم پیش از مشروطیت فاصله گرفتند.اصول فنی نحو 

هایی توام با انتقاد تند و مستقیم داستان نویسی غربی را تا حدودی اموختند و رمان گونه
هایی و گاه هجوآمیز و ریشخند کننده از اوضاع اجتماعی ایران نوشتند. رمان گونه

« روزگار سیاه»مشفق کاظمی، « تهران مخوف»ه، صنعتی زاد«مجمع دیوانگان»نظیر
 (.16: 1376) میرصادقی، یحیی دولت آبادی و...« شهرناز»عباس خلیلی، 

های تحصیل ها، از ارمغانعالوه بر تأثیر مستقیم ادبیات خارجی از طریق ترجمه
 کردگان خارج،باید یاد کرد که پس از بازگشت،با توجه به تخّصصی که کسب کرده بودند،
در دانشگاه و نظام آموزشی و یا ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی به کار گمارده شدند 

 و تحول زیادی در جهت تمایل فرهنگ و جامعۀ ایران به مغرب زمین به وجود آوردند.
     ایشدند که آثار تازهدر میان این گروه افراد صاحب اندیشه و قلم نیز دیده می

ید از خود به یادگار گذاشتند. از آن میان میتوان به صادق بر اساس موازین و دید جد
ای بر نام برد، که هر کدام به گونه و جالل آل احمد هدایت، بزرگ علوی و صادق چوبک

 (.237: 1378)یاحقی،  نویسی ایران ثأثیر گذاشتند.سرنوشت داستان



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         340 

 های نخستینادبیات داستانی ایران، تالش
نخستین قرن بیستم ، هنر داستان نویسی و داستان گویی های هنگامی که در سال

احیا گردید، الگوهایی که برای این کار بکار رفت از سنت ادبی خود ایران مایه نگرفت، 
ر ها، نه از نظبلکه از مکاتب هنری اروپای غربی بیرون کشیده شد.برخی از این داستان

 و پیشتاز بودند، اهمیت داشتند. ارزش ادبی درونی آنها، بلکه از این حیث که آغازگر
ها و ها ادبی بود و حتی گاهی نویسنده تالش کرده بود محاورهزبان این رمان

 های داستان پیوند بزند.ها را با خاستگاه اجتماعی و روانی شخصیتگفتگو
ها متشتت و پرت و از نظر تاریخی آشفته و پر از اشتباهات تاریخی اکثر آن
های رومانتیک تاریخی قرن نوزدهم اروپا مایه منابع بومی، بلکه از رمانبودند.آنها نه از 

ست که ایای را بازتاب دهند، مسئله ها نتوانستند جامعۀ ویژهگرفته بودند.اینکه این رمان
شده.اما در این زمینه این نوع ادبیات داستانی حال و هوا از خود نویسندگان آنها ناشی می

 (.38: 1373)آژند،  اند.عاصر را منعکس کردهو خصوصیات ایران م
 نوآوران ادبیات داستانی ایران

نوآوران واقعی قلمرو داستان نویسی ایران ،در حیطۀ داستان کوتاه به عرصه رسیدند       
زاده بود با نخستین مجموعۀ داستانی خود و نخستین این نوآوران هم محمد علی جمال

م. منتشر شد.عنوان این اثر برداشت جدیدی 1921در سال بنام یکی بود یکی نبود ، که 
 های عامیانه بود)یکی بود،یکی نبود...غیراز خدا هیچکس نبود...(.از سراغاز قصه

سرایان ایرانی این مجموعه که عنوان خود را از فاتحۀ کالم قصه . (143: 1373)همان،
ود، ولوله ب ۀ معمولی نوشته شدهگرفته و اولین کتابی بود که بر خالف عادت به زبان محاور

ردند گی متهم کسلیقهپا کرد. گروهی نویسنده را به بی ذوقی و بی و غوغایی در ایران بر
که فن نویسندگی را تا حد قبول و پسند عامه تنزل داده و نیز به جامعه و آداب ایرانی 

وچک آزمایش های کاهانت کرده است.اما اکثریت خوانندگان دریافتند که این داستان
خواهد اوضاع و احوال و حوادث جدیدی است در ادبیات ایران که از حیث سبک انشاء می

و اشخاص را راست و درست، چنانکه بوده و هست توصیف کند و از لحاظ مضمون 
 کوشد که اعمال دورۀ خود کامی و نادانی را به باد انتقاد بگیرد.می

مکتب جدید ادبی «  مانیفست»قیقت نویسنده در دیباچۀ این مجموعه که در ح
 است و با کالم فرخی سخنور بزرگ سیستانی

 سخن نو آر که نوراحالوتی است دگر  گشت و کهن شد حدیث اسکندر      فسانه
دی گروه کثیری از مردم کشور سخن شود، از عقب ماندگی و بیسوااز میآغ

 های خود را تنها برای گروهنوشتهداندکه میگوید  و گناه آن را به گردن نویسندگانی می
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نویسند و التفاتی به سایرین ندارند و حتی اشخاص بسیاری را نیز که سواد ادبا می فضال و
توانند بخوانند و تکلف را به خوبی میهای ساده و بیخواندن و نوشتن دارند و نوشته

 (280-279: 1372)آرین پور، گیرند.بفهمند، هیچ در مد نظر نمی
زاده برخالف عنوان آن، الهام زیادی از ادبیات عامیانه های جمالاینهمه داستان با 

نگرفته بود و از شش داستان کوتاه این مجموعه، فقط یکی تاثیر از ادبیات عامیانه داشت: 
 یعنی داستان دوستی خاله خرسه.

ه کزاده به پیشرفت نثر فارسی،در تاکیدی نهفته بود بیشترین کمک و یاری جمال
وی بر کاربرد زبان مردمی عامه فهم میکرد و با اینکه خود او فراتر از کار بست قالب های 

ای و  گویشی نرفت)جز استثنائاتی چند(، ولی نوشته هایش مملو از اصطالحات و محاوره
 های عامیانه بود.ضرب المثل

دون امیانه)بگیری بی رویه و وسیع از این اصطالحات عدرواقع آثار وی به دلیل بهره
نظم و نسق و بدون تالش برای ارائۀ لحن و لون ریتم زبان مردمی( جایی انتقاد 

زاده هم مثل اکثر نویسندگان معاصر خود،به نقادی اجتماعی پرداخت؛ ولی داشت.جمال
تاثیر این نقادی اجتماعی به دلیل اقامت طوالنی او در خارج از کشور و دور افتادن از 

های زاده پس از انتشار اولین مجموعه قصهید ایران، کمتر بود.جمالاوضاع و شرایط جد
خود، به مدت بیست سال سکوت کرد و چیزی منتشر نساخت؛ ولی بعدها چهار مجموعه 

م. با نام شاهکار 1967م. که در سال 1942های عمو حسین علی)از قصه های خود را با نام
م.(، و 1961غیراز خدا هیچکس نبود) م.(،1955تجدید نظر و چاپ شد(، تلخ و شیرین)

م.(، صحرای 1942)های دارالمجانین و شش رمان با نام م.(1961آسمان و ریسمان)
معصومۀ  م.(،1947نامه)م.(، راه آب1945ن)دیوام.(،قلتشن 1944محشر)

 م.( منتشر کرد.1955م.(و سرته یک کرباس)1953شیرازی)
زاده، پایگاه بلندی برای او در تاریخ جمالبا اینکه زندگی ادبی بیش از چهل سالۀ 

آن قریحه و هنر اصلی و اساسی  های بعدی او،ادبی ایران به وجود آورد، اما در نوشته
داستان نویسی وی چندان به دیده نیامد.اعتبار و افتخار تحول و دگرگونی نثر فارسی 

ر ن دیگری که دبدست جوانی افتاد که زندگی ادبی چندان طوالنی نداشت؛ نویسندگا
ارتباط با او بودند یا از او پیروی میکردند، این تحول و دگرگونی را گسترش دادند. از جمله 

 صادق هدایت:
م.)در بیست سالگی وی( منتشر 1923نخستین اثر چاپی صادق هدایت درسال 

م. آغاز گردید 1930شد؛ ولی مهمترین کمک و یاری او به ادبیات داستانی ایران از سال
نی هنگامی که وی پس از بازگشت از پاریس به ایران، مجموعه داستان زنده بگور را یع



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         342 

چهارسال بعد، نخستین دورۀ پر ثمر  منتشر ساخت که حاوی هشت داستان کوتاه بود.
س گروهی از دوستانش بود که این ر این ایام هدایت در رأنویسندگی خالقانۀ او بود؛ د

به گروه ربعه معروف شدند؛ این گروه ربعه عالوه بر خود گروه از سوی خود آنها و دیگران 
م. با یاری او یک جلد از آثار 1934هدایت، متشکل از مسعود فرزاد)که هدایت در سال

طنزآمیز خود یعنی وغ وغ ساهاب را منتشر ساخت( و مجتبی مینوی)که هدایت با 
م. نوشت( 1933ر سال همکاری وی یک نمایش نامه تاریخی در سه پرده بنام مازیار را د

ای بود، ولی آن دو نفر دیگر در عالم تحقیق و بزرگ علوی)که خود قصه نویس برجسته
 بود. اند(شهرت داشته

از اینها گذشته، هدایت در داستان نویسی، خود را محدود به یک قلمرو و یا طبقۀ 
اش اطفهخاص نکرد بلکه دربارۀ طبقات مختلف جامعه داستان نوشت، ولی دلسوزی و ع

های پایین جامعه جای خود داشت.این دوره از نویسندگی هدایت با نوشتن نسبت به الیه
م. منتشر نشد و بعدها 1397یک اثر شگرف بنام بوف کور به اوج خود رسید)این اثر تا سال

م. بطور کامل از 1941بصورت خصوصی و فتوکپی در هند انتشار یافت تا اینکه در سال
 این اثر، هدایت را تا سطح یک نویسندۀ جهانی برکشیده است. زیر چاپ درآمد(.

م. داستان نویسی را ادامه داد)در مقطع 1941هدایت پس از دگرگونی رژیم در سال
م.فقط مقاالت ادبی نوشته و از زبان پهلوی هم ترجمه هایی انجام 1941-1937سالهای 

با عناوین سگ  میالدی دو مجموع داستان کوتاه 1947داده بود( و در سال 
م.( و دو داستان بلند 1945م.( یک رومان بنام حاجی اقا)1944م.(،ولنگاری)1943ولگرد)

م.( و نیز تعداد زیادی مقاالت و ترجمه ها منتشر 1946م.( و فردا)1944بنام آب زندگی)
ساخت. آثار هدایت در ایام آگاهی عمیق او را از مسائل سیاسی)حتی برای مدت کوتاهی( 

بینی را در او نشان میدهد که فارغ از شخصیت خود او، جریان جاری ایی از خوشو رگه ه
 نوشته های این روزگار وی بود.

بزرگ علوی، یار غارو دوست نزدیک هدایت، با اینکه در بعضی اهداف و آرمانها با 
جهت بود،اما از بعضی لحاظ سنخیتی با وی نداشت. علوی عالقۀ زیادی به ادبیات و او هم

از خود نشان نمیداد، بلکه عمیقانه تحت تاثیر نظریه روانشناسی فرویدی و تئوری  ولکلورف
سیاسی مارکسیسم قرار داشت.همین وابستگی او به مکتب مارکسیسم بود که باعث 

و بعدها شرکت وی در حزب تازه تاسیس  م.1937سالدستگیری و زندانی شدنش در 
گردید.این تجارب او در اولین مجموعۀ داستان  م.)پس رهایی از زندان(1941توده در سال

م.( منعکس شد؛ البته به غیر از یک داستان در مجموعه 1934کوتاهش با عنوان چمدان)
 م.( که در کنار دو همکار دیگر هدایت،قرار داشت.1931انیران)
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م.دومین مجموعه داستان های خود را با نام ورق پاره های زندان 1941وی درسال 
ها و یک رمان با نام م. سومین مجموعه داستان خود را با عنوان نامه152 و در سال

م. ایران را به قصد برلین شرقی ترک گفت 1953چشمهایش منتشر ساخت.علوی درسال 
و در آنجا دست از قصه نویسی کشید)البته نویسنده این مقاله گویا با آثار داستانی بعدی 

ن (.بیشتری-ته است=مریها و موریانه آشنایی نداشعلوی با عناوین میرزا،دیو دیو، ساال
علوی در کیفیت نوشته هایش نهفته است و تاثیر شدیدش را از رئالیسم و شهرت و آوازۀ 

-146-145-144-143: 1373)آژند،های داستان نشان میدهد.شناخت دقیق شخصیت
147.) 

یرو دی مقلد و پآن مکتب نویسندگی که گروه ربعه راه انداخته بودند، تعدادی تعدا
دق ها بایستی از صاها خودشان نوسیندگان مستقلی شدند.در میان اینپیدا کرد که بعد

( از 1377-1295صادق چوبک)(. 147:ص1373. )همان،احمد نام بردچوبک  و جالل آل
اندیشید. به نوآوری در ادبیات ایران می 1320جمله نویسندگانی بود که پس از شهریور 

های اجتماعی)مثل روسبیان و ترین الیهیر هدایت، مترودانِ پایینجوبک تحت تأث
هایش راه داد. او که همانند روزگارانی مانند گلستان و آل احمد به معتادان( را به داستان

 هایفرینی لحن طبیعی چهرهی خاص داشت، کوشید تا از طریق بازآنثر داستان توجه
های ن را به نمایش بگذارد به طوری که شخصیتداستانی، روحیات و راه و روش زندگی آنا

یابند. چوبک از معدود نویسندگان این دوره است که، های او با زبان خود معنی میداستان
با آگاهی عمیق از قالب داستان کوتاه، شروع به نوشتن کرد و همۀ عناصر داستان، از جمله 

ر احد به کارگرفت.دسیدن به تأثیر وزبان عامیانه را، در پیوندی ساختاری، با هم و برای ر
به داستان نویسی پرداخت، رشد مفاهیم جامعه گرایانه در سیاست و فرهنگ ای که دوره

 ها کرده بود.نویسندگان را متوجۀ زندگی بی پناهان و افشای بی عدالتی
ها)شامل آثاری از یوجین اونیل،آرتور شنیتسلر، چوبک نخستین ترجمه

های خود را در مجالت سخن و نامۀ مردم منتشر کرد و پس از ستانودی.اچ.الرنس( و دا
: 1392)میرعابدینی،( به شهرت رسید.1324انتشار مجموعه داستان خیمه شب بازی)

581.) 
های چوبک، خشن و صریح و گفتگوها با امالی شکسته و همراه با زبان داستان

هاست  و های داستانای شخصیتها و اصطالحات بومی و محلی و حرفهضرب المثل
چوبک لغات و خصوصیات نجوی و دستوری لحجۀ اهالی جنوب ایران)بوشهر( را در بعضی 

 از آثارش بکار میگیرد.
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ای عقب مانده و گندیده است های کوچک چوبک، آینۀ تمام نمای جامعهداستان
 ترینبتداییای  که غرق در اهای توسری خورده و ذلیل و درمانده و ساقط و بیچارهبا آدم
هایی های جسمی و روانی خویشند و گرفتار سرنوشتی محتوم و تغییر ناپذیر؛ شخصیتنیاز

های الشی و شورها، فاحشهها، مردهها، کفتربازچون رانندگان بیابانی، لوتی عنتری
ای که در آثار نویسندگان پیش از چوبک با چنین خصوصیت و پااندازهای مفنگی و شیره

 (.20: 1380تر ظاهر شده بودند. )میرعابدینی،کیفیتی کم
بر خالف چوبک هنر نویسندگی جامع االطرافی  (،1302-1348احمد )جالل آل
شناسی، فولکلور، مسائل سیاسی بود و رساالت هایش بیشتر در زمینۀ جامعهداشت و نوشته

 و مقاالتی در زمینۀ این مضامین و موضوعات پرداخت.
یسی، چهر مجموعه قصۀ کوتا منتشر ساخت با نامهای او در عالم داستان نو

 داستان منتشر شد. م.(. پنج داستان دیگر او بطور همزمان با عنوان پنج1945دیدوبازدید)
م.(، مدیر 1961او چهار رمان و یا قصه بلند نیز نوشت با عناوین سرگذشت کندوها)

 م.(1968م.(و نفرین زمین)1961م.(، نون و القلم)1958مدرسه)

دیدگاه جامعه شناختی آل احمد در اکثر آثار او چهره نمود، ولی این مسأله حاکی 
های خود را با عبارات کوتاه و عصبی و با از بُعد نقادانه آثار او نبود، چون او شخصیت
ای بود( توسعه بخشیده است و در آنها عبارات خودشان)که بیشتر در قالب محاوره

 (.149-148: 1373)آژند، چای پائی نداشت.توضیحات خود نویسنده چندان 
های کوتاه آل احمد،زبان آنهاست. آل احمد با بهره گرفتن از ویژگی ممتاز داستان

« توحیداسرال»و « تاریخ بیهقی»نثر مرسل متون ادبی پنج و شش ، کالسیک فارسی مثل
د.این سبک ای مردم کوچه و بازار تهران، سبک خاص خود را به وجود آورو زبان محاوره

بسیار از اختصاصات ساختی و بنیادی زبان گفتگو را دارد. آنچه زبان آل احمد را از زبان 
(، عناصر زبان Frequencyنویسندگان پیش و بعد خود متمایز میکند، باال بودن بسامد )

ای صاحب سبک در میان نویسندگان دیگر ایرانی گفتاری اوست که او را به عنوان نویسنده
 میکند.اسلوب نگارش او، تأثیر عمیقی بر نثر اغلب نویسندگان همزمانش گذاشت.معرفی 

جالل آل احمد سر دستۀ گروهی از داستان نویسانی است که در دورۀ بعد )دورۀ 
سیاسی شدند. این نویسندگان از جریانهای _های ادبیرشد و گسترش( علمدار جریان

ارتر، بودند که نویسندگانی چون ژانپل سروشنفکری پنجاه و شصت میالدی تدثیر پذیرفته 
البرکامو، و سیمون دوبوار در رأس آن قرار داشتند.آل احمد این جریان روشنفکری را با 
توجه به گرایش عصر، وسیلۀ پیشبرد عقاید و ذهنیت سنتی و مذهبی خاص خود کرد و 
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-22: 1380های مخالف حکومت وفت را در جهت خاصی پیش برد.)میرصادقی،جریان
23.) 

 نتیجه گیری
جانبه بر مردم و قراردادهای  مشروطه و فشارهای همه دوران سیاهی و رکود قبل از

های ، ظلم و ستم و بی توجهی به خواستهگذرانی شاهان قاجارننگین، عیاشی و خوش
و همه و همه دلیلی برای نوشتن  مردم و نبود آزادی فردی و آزادی بیان در دوران پهلوی

 بود.در جهت رسیدن به آرمانها و آرزوهایی که حق طبیعی هر انسانی است می
قلم تیز هنرمندان و نویسندگان ایرانی در دوران مشروطه و زمینه سازی آن بی 

قلم  د.نشستنخواستند و بر عمق جان میهایی که از درون جامعه بپا مینوشته. تاثیر نبود
ن و عدالت جویان در دوران قاجار و پهلوی ی آزادی خواهای اولیهنی و دوات اسلحهو 

های داستان نویسی نوین و چگونگی آن، به تقلید از نویسندگان نخستین جرقه بودند.
غربی در ابتدا، و رشد و پرورش آن با نوجه به فرهنگ و اوضاع و احوال جامعۀ ایرانی از 

ای در برابر ب مشروطیت و انقالب اسالمی ( ایران همچون قطرهانقالب تا انقالب )انقال
 دریا بازگو شد.

ه آنها در دوران مشروطاستان و ادبیات داستانی و چگونگی شکوفایی بطور کلی د 
مورد بررسی  راستا  تالش و کوشش نمودندو بزرگانی که در آن دوره و بعد از آن در این 

  قرار گرفت.
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 در ادبیات فارسی ،شعر کودکبررسی جایگاه 

 
  1محمد عبداللهی مقدم                                                                

 2فاطمه فراهانی
 

 چکیده
طور عمد  هادبیات کودک عبارت است از هرگونه متنی که با چهارچوب و طرح مشخص ب

کیه که با ت، هنگینآ سخنی است ،فریده شده باشد. شعر کودکآکودک  برای ،یا غیرعمد
گیری از وزن و قافیه و تکیه بر سادگی و زیبایی بر وجوه صوتی و موسیقایی کلمات و بهره

ی شناسی و موسیقایی کودک و غریزهبه ذوق زیبایی ،لمضمون و معطوف به عنصر تخی
شعر کودک در ادبیات فارسی مورد بررسی قرار می ،دهد. در این مقالهبازی او پاسخ می

و مطالب اینترنت ها ایی بوده و با استفاه از کتب کتابخانهکه روش انجام کار کتابخانه ،ردگی
ر دوری شده و سپس با رعایت سلسله ارتباط در مقاله تألیف شده است. آابتدا مطالب گرد

های شعری برخوردار باشد و به باید از تمام ویژگی که شعر کودکاناین شد پایان نتیجه 
توان نامید که روان، ساده، توان گفت زمانی شعری را شعر کودک میمیزبانی دیگر 

دک شعر کو که ،می دهد نتایج حاصل نشان بنابراین صمیمی، پرمحتوا، نغز و ناب باشد.
 ایی دارد.بالقوه در ادبیات فارسی جایگاه

 
 ودکادبیات فارسی، شعر، ک :گانکلید واژ
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 کارشناسی علوم تربیتی گرایش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت اهلل کمالوند خرم آباد دانشجو 2 
 Email: fatemehfarahani4175@gmail.com 



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         348 

 مقدمه
هرگونه متنی که برای کودک آفریده شده باشد. در صورتی  ؛ادبیات کودک عبارت است از

کند و این رابطه منجر به برانگیختن احساسات، عواطف که کودک با آن ارتباط برقرار می
روانی روی کودک بگذارد  - ثیرات خاص روحیأمدن لذت زیبا شناختی شود و تآو پدید 

نمایش، افسانه و داستان است. و سبب شناخت او شود. ادبیات کودکان شامل قصه، شعر، 
سیب آدر شعر کودک عناصر شعری را باید با احتیاط به کاربرد تا حدی که به زیبایی کالم 

نرساند و پل ارتباطی را که شعر با کودک ایجاد کرده است، خراب نکند)کاشفی خوانساری، 
1387 :135). 

ن بودند بلکه شاعرانخستین شاعرانی هم که برای کودکان شعر گفتند، شاعر کودک ن
ن یا از سر احساس مسئولیت و ضرورت اشعاری هم برای بزرگسالی بودند، که از سر تفنّ 

کودکان سرودند. بسیاری از شاعران معروف دوره مشروطه و بعد از آن از جمله: بهار، ایرج 
، همیرزا، عشقی و نسیم شمال کودکان را نیز فراموش نکردند. البته از نظر مفهوم فنی کلم

ها کودکان هستند. اما از نآتوان شعر کودک نامید، که مخاطب نجا میآاین شعرها را تا 
یک جهت مهم هنوز با شعر کودک به مفهوم امروز کلمه فاصله دارند. این اشعار هنوز به 

های ادراکی و عاطفی ذهن کودک ه داشتن به خصیصهاندازه کافی به عالم کودکی و توجّ
از دیگر شاعرانی است، که اشعاری هم برای کودکان « پورقیصر امین»اند. نزدیک نشده

دو مجموعه شعر کودک اوست. اما شعر « مثل چشمه، مثل رود»و « به قول پرستو»دارد. 
کودک به مفهوم اصطالحی و دقیق آن به عنوان یک نوع ادبی یعنی شعری که به عالم 

ه ذهن کودک نظری دارد، با کارهای نماید و به خصوصیات ویژخاص کودکی نیز توجه می
 شروع شد.« عباس یمینی شریف»و « بانجبار باغچه»
اند. محمود از دیگر پیشگامان شعر کودک بوده« محمود کیانوش»و « پروین دولت آبادی»

پردازان شعر کودک است، که ادبیات امروز کودک ایران بر مبنای دیدگاهکیانوش از نظریه
 د،کننمی تحقیق کودک ادبیات یههنوز هم غالب کسانی که در حوز های او استوار شده و

 که است مستقلی یهکنند. امروزه شعر کودک حوزهای او استناد میدگاهدی به نحوی به
 هپروراند خود دامان در را ایبرجسته شاعران و یافته را خود علمی و نظری مبانی و تئوری
 .است
 مسأله بیان

 همواره مخاطب یک عنوان به کنند،می زندگی جامعه در که قشری عنوان به کودکان
های خاصی این دسته از افراد دارای ویژگی .اندیسندگان، شعرا و ادیبان بودهنو توجه مورد

هستند، که باید مورد توجه قرار گیرد. انتقال مفاهیم به این قشر نیازمند برخی مالحظات 
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 آمادگی سنی یهها است بیان گردد. این دورخود آناست، چرا که باید با زبانی که خاص 
اجتماعی و مذهبی را نداشته و از لحاظ روحی توان هضم  ثقیل مفاهیم از کامل دریافت

 لذا ارتباط با این قشر نیازمند ظرافت و زیبا اندیشی بسیار است. .این معانی را ندارد
 امجز بخش یک صورت به کودک ادبیات و شعر یهشاید به همین دلیل است که مقول

تواند بر مسائل موجود در جامعه می از برخی .است بوده پژوهشگران توجه مورد همواره
راتی بر ثیأبه عنوان مثال جنگ به عنوان یک پدیده اجتماعی ت ؛روی ادبیات تأثیر بگذارد

نیز از این  اننماید که ادبیات کودکجامعه دارد که گاهی اوقات در ادبیات نیز رخنه می
مسئله مبرا نیست. شاید به همین دلیل است، که ادبیات در طول سالیان دچار تغییرات 

باشد. در این پژوهش نمی یاجتماعی در تمامی اعصار یکسان چرا که شرایط .گرددمی
و خصوصیات مربوط به آن مورد بررسی قرار  انکودکو ادبیات تالش خواهد شد شعر 

 گیرد.
 تبیین اهداف

 ف اصلی در این پژوهش بررسی شعر کودک در ادبیات فارسی است.هد
 های پژوهشپرسش

 در این پژوهش محقق در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
 چیست؟ ان ادبیات کودک -1
 شعر چه خصوصیاتی دارد؟  -2
 انواع شعر کودک و صور خیال در شعر کودک کدامند؟ -3

 ی شعر کودکپیشینه
رود. از نیمه دوم قرن هجدهم، کودک از پیشینه ادبیات کودک فراتر نمیی شعر پیشینه
ای از ادبیات به ادبیات کودک اختصاص یافت و همراه داستان کودک، شاعر کودک شاخه

نیز پیدا شد و از آن پس شعری که در ابتدا تنها به نام کودک بود خود به دانستن ویژگی
دهایی را چشید. اما شعر، به شعر بودنش رهاست های خاصی متمایز شد و گاهی نیز معدو

آید. مخصوصاً اگر شکند و به پرواز در میهای دست و پاگیر را میو بسیاری از این قالب
بینی و بسیار اعجاب انگیز تنفس میهایی غیرقابل پیشدر فضایی سروده شود، که آفریده

 اندگرفته زمان آن از را خود موجودیت هاانسان ۀکنند. کودک و دوران درخشانش که هم
ینده و منشاء زندگی گذشته اگر دقیق بنگریم شعر کودک ایران آاس فکر اس حقیقت در و

ا خیلی زود متوجه شد کارش را با یاد دادن آداب و اصول اخالقی به کودکان آغاز کرد امّ
برای شعر ای دیگر را که پند و رازگویی مستقیم چندان مثمر ثمر نیست و زبان، عرصه
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برگزید و این طفل نوپا، آغاز تحوالتی عمیق و رنگارنگ را به چشم خود شاهد و منتظر 
های سنی در شعر میاست. به طور کلی، آنچه سبب ایجاد تفاوت و حضور دسته بندی

شود، تغییر در خصوصیات و چگونگی کنار هم نشستن این خصوصیات است. اینکه هر 
اطفه، رمز و موسیقی کالم بهره بیشتری برده است، شعر را به شعر به چه میزان از وزن، ع

 شده زنی نوجوان شعر ۀدسته کودک و بزرگسالی تقسیم کرد. که شعر کودک در بردارند
 .دارد را خود هایمرزبندی نیز کودک شعر حقیقت در اما است،
 کودک نوین ادبیات گذارانپایه

بان( که نمونه یک معلم واقعی بود، به  )باغچه، جبار عسگرزاده 1300های در حدود سال
ای نیز گوید و نمایشنامهها شعر میپردازد، برای آنهای خاص کودکان میخلق خواندنی

ها آشنا بود. گر چه بسیاری شناخت؛ و با زبان و رفتار آننویسد. او کودکان را خوب میمی
وفات وی، مجموعه اشعارش با عنوان  از آثار او در زمان زندگیش به طبع رسید. اما پس از

 رمنتش جدید چاپ فنون از برخورداری با «برفی بابا ۀافسان»و « رزو دارمآمن هم در دنیا »
 .(10: 1379 غفاری،)شد
 

 تعریف ادبیات کودک
شود که به وسیله هایی )کتاب و مقاله( گفته میادبیات کودکان به مجموعه آثار و نوشته

 هاآن ۀو در هم شوده میص( برای مطالعه آزاد کودکان تهیّمتخصّ متخصصین )نویسندگان 
 گفته هک تعریفی این با کودکان ادبیات. است توجه مورد کودکان نضج و رشد سطح و ذوق
در تمام شئون زندگی  را کودک و گیردمی بر در را زندگی به مربوط مسائل تمام شد،

های متعدد و متنوعی را در تجربهدهد، کند، قدرت تخیل را گسترش میکمک می
ها و دهد. کتابها را برانگیخته و پرورش میدهد، قدرت خالق آناختیارشان قرار می

مقاالت غیردرسی که در مواد و موضوعات مختلف برای کودکان تألیف شوند بهتر و بیشتر 
ور به ط مطرح کنند و کودکان را توانند مسائل گوناگون زندگی را به زبان بچگانهمی

غیرمستقیم برای مواجهه با آن مسائل آماده سازند. از سوی دیگر با بیان تجارب گوناگون 
کند. بنابراین های درسی و زمان مدرسه و وقت معلم را جبران میکمبود و محدودیت کتاب

 توان خالصه کرد:های ادبیات کودکان را چنین میهدف

 ن برانگیزد.. ذوق و عالقه مطالعه آزاد را در کودکا1
 آشنا کند.. کودکان را با مسائل کوناکون زندگی 2
 های درسی را از لحاظ مطالب تأمین کند.ها و کمبودهای کتابمحدودیت. 3
 سودبخش کند. آموز رااوقات فراغت دانش. 4
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 های مختلف انسان آشنا کند.کودکان را با جهان وسیع معرفت و فرهنگ. 5
 .(68-69: 1382را در جهان ایجاد و تقویت کند)علوی،  المللیصلح و تفاهم بین -6

 های ادبیات کودکویژگی
های اساسی آن به شمار در شعر، شاعران شعر کودک، کاربرد زبان محاوره یکی از ویژگی

خواند و بسامد کاربرد زبان آید، به ویژه در شعر خرساالن که خود کودک آن را نمیمی
گروهی از شاعران شعر کودک بر این باورند که نباید در شعر محاوره بسیار باال است. 

کودک، به ویژه کودکانی که با زبان نوشتار آشنا هستند از زبان محاوره استفاده کرد و 
ای دیگر بر این باورند که دانند. دستهکاربرد این گونه زبان را جزء ضعف شعر کودک می

نباید هیچ باک داشت و هر جا که الزم بود، در کاربرد زبان محاوره در سرایش شعر کودک 
باید از آن زبان استفاده کرد. نه تنها کاربرد زبان محاوره در شعر کودک ضعف نیست، بلکه 

 آید.از نقاط قوت شعر نیز به شمار می
 انفهرست و کارکردهای ادبیات کودک

یعنی ترین حس غریزی انسان در کودک برانگیخته کردن مهمترین و اساسی -1
 «.خداجویی»
به خویشتن؛ اعم از شناساندن جسم و روح او، اینکه چه استعدادها  شناساندن کودک -2

به کودک و « شناخت خدا»های فراهم کردن و نشان دادن راه -3هایی دارد. و توانایی
های دیگر و شناسی )طبیعت، حیوانات، انساننوجوان از طریق خویشن شناسی، جهان

 ... (.محیط اطراف و 
 آماده کردن کودک برای شناختن، دوست داشتن و ساختن محیط -4
نوع خویش و برقراری  نشان دادن ضرورت دوست داشتن و محبت ورزیدن به هم -5

 ها.ارتباط سالم با آن
های معنوی، معرفتی و دینی برای مخاطب کودک بر اساس فراهم کردن شرایط تجربه -6

 .(39: 1383، 2کاموسی، جلد  -یمی نیازهای معنوی و مذهبی آن)حک
 شناسی در شعرزیبایی

اثر هنری حرکتی است از مرئی به نامرئی، از آشنایی و عادت به عادت شکنی و بیگانه 
دهد که سازی، این مفهوم اندیشه آشنایی زدایی و هنر )در این جا شعر( را تشکیل می

شد. او نشان داده است که هنر  پرداز روسی ارائهنظریه« اشسکلوفسکی»اولین بار توسط 
کند. هنر، عادتهای به ظاهر ماندگار واقعیت را دگرگون میها، ساختارها و شکلقاعده

انگیز دهد. هر چیز آشنا و یکنواخت را در ذهن و روان برای ما شگفتهایمان را تغییر می
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دت و نگرش ما را به ایم. هنر از جمله شعر، عاکند، به شکلی که انگار آن را تازه دیدهمی
سازد. وظیفه شاعر به ویژه شاعران کودک از بین کند؛ و ما را متحول میجهان عوض می

بردن نیروی عادت در مخاطب است، یعنی آفرینش دنیایی تازه و دیدن عمیق اشیاء و 
 .(238: 1383جهان هستی است)قرشی، 

 شعر کودک در دوران پیشین
 باشد، شده گرفته کودک زندگی از باید کودکان خاص آثار انواع ۀشعر کودک مثل هم

 عاریاش. کودکان واقعی احساسات از باشد بازتابی باید کودک شعر احساسی جاذبۀ یعنی
 .(61-62: 1383 خوانساری، کاشفی) هستند کنایی و آور حسرت یا و فریبنده و زیبا که

 وزن و قالب در شعر کودک
شده، همیشه مفهوم به یکی از انواع هنر اطالق میترین زمانی که اصطالح شعر از قدیم

سنجیدن و سرودن » آن با مفهوم وزن همراه بوده است. در فرهنگ دهخدا، وزن معادلی
از  -ذکر شده است؛ و براساس تعاریف متعددی که برای شعر « شعر مطابق میزان

ترین ویژگی شده است، همگی عمل وزن را مهم -تا حکمای اسالمی و ایرانی « افالطون»
 .(78: 1389اند)محمدبیگی، شعر برشمرده

 زیرا. هست و بوده خاصی اهمیت دارای آن هایۀ دورهدر شعر کودک در هم« وزن»وجود 
 نآ از صحیح اگر بلکه گردد،می آسایش و لذت احساس افزایش سبب تنها نه شعر وزن

بار معنایی کلمات نیز باشد. در شعر به طور کلی و  افزایش سبب تواندمی شود، استفاده
های با حرکت تند و های شادی و خوشحالی از بیتشعر کودک به ویژه، برای بیان لحظه

های آرام و غمگین شود و عکس این قضیه برای بیان لحظههای کوتاه استفاده میمصوت
 شود.ها استفاده میهای متناسب با آن لحظهاز بیت
 در شعر کودکقافیه 

اگر چه ممکن است امروزه در شعر  .اساس شعر کودک، بی گمان بر قافیه استوار است
بزرگسالی قافیه خیلی تأثیر نداشته باشد ولی شعر کودک بدون قافیه هیچ ارزشی ندارد؛ 

ه از آنجایی ک« یمینی شریف»چرا که ذهن کودک ناخودآگاه با قافیه آشنایی کامل دارد. 
های غنی و هبه ارزش قافیه در شعر کودک بسیار آگاه است، لذا تالش کرده است از قافی

 مستحکم سود جوید:
 زبانه/ گیرم / چه خوب و مهربانه / چه شاد و خوشبابا بزرگ پیرم / دستشو من می

 یا
 من یار مهربانم / دانا و خوش بیانم/ گویم سخن فراوان / با آنکه بی زبانم/
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 موسیقی در شعر کودک
ی برخوردار است و کودک از اهمیت بسیارشعر بطور کلی، موسیقی در شعر به ویژه در 

شعر کودک بدون موسیقی دوام نخواهد داشت. ذهن کودک در آغاز، قبل از آنکه محتوا 
ای از بندد. دلبستگی کودک به الالیی، به عنوان گونهرا بشناسد فقط به موسیقی دل می

هنگ و موسیقی آباشد. خردسال به چیزی جز ن میآهنگ آادبیات شفاهی، فقط بخاطر 
 پذیرد.پس شعر کودک در ابتدا با موسیقی مفهوم می اندیشد.نمی
نچه که در شعر کودک بیش از همه چیز دیگر ارزش دارد و شعریت شعر کودک وابسته آ»
دانیم به چهار گونه باشد، موسیقی شعر است. موسیقی شعر، همان طوری که مین میآ هب

از: موسیقی  عبارتند که یابدتجلی می -«دکتر شفیعی»طبق نظر  -در اشعار شاعران 
ردیف(، موسیقی درونی و موسیقی معنوی در  -بیرونی )وزن(، موسیقی کناری )قافیه 

شعر کودک بدون  باشد و اصوالًشعر کودک بیشترین توجه هر شاعری به وزن معطوف می
 وزن و آن هم وزنی کوتاه، ضربی و شاد مفهومی ندارد.

اند که البته بسیار وزن برای کودکان یازیده برخی از شاعران، دست به سرایش شعرهای بی
در تمامی اشعارش، بسیار تالش کرده « یمینی شریف»مورد توجه کودکان واقع نشد. اما 

های این های پرکاربرد شعر مثل بحر رمل، بحر هزج، بحر رجز و از زحافاست تا از وزن
بیرونی در شعر به ویژه در مند شود و چون به تأثیر سحرانگیز موسیقی ها بیشتر بهرهوزن

بی گمان در گزینش وزن برای سرایش شعر کودک، موفق  .شعر کودک آگاهی کامل دارد
گاهی تمام، از صداهای موجود در محیط که آرسد. حتی او تالش کرده است با به نظر می

ها، بچهدا/ آی دقُدقُ دا، قُ دقُدقُ باشد بسیار سود جوید: قُصدای حیوانات، پرندگان و غیره می
-15: 1385)علی پور، /« ام/ با آن سفیده، زرده ام . . . ها / این تخم را من کردهآی بچه

14). 
 صور خیال در شعر کودک

دهد و دنیای کودک دنیای خیال میشعر بودن هر شعر را صور خیال نشان می اصوالً
باشد. البته در تواند داشته باشد. لذا در سرایش شعر کودک صور خیال نقش فراوانی می

کمتر است و هر چقدر کودک از نظر سنی  شعر خردساالن میزان کاربرد از عناصر خیال
 خیالی صور ۀکند. عناصر تشکیل دهندکند با خیال بیشتر ارتباط برقرار میبیشتر رشد می

 . عناصری که کاربرد بیشتری در شعر کودک دارند:است فراوان شعر در
 .دارد شعر در را کاربرد بیشترین خیال، ۀن یکی از عناصر سازندتشبیه به عنوا تشبیه: -1

نیمۀ /  خواننغمه رود شهر/ بوستان و باغ شهر سرور / و شادی شهر نور / و آفتاب شهر
 ما اصفهان و جهان
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شهر اصفهان را به شهر آفتاب، شادی، باغ و رود  شاعر کنیممی مشاهده که طوریهمان
 کند.مانند می

 است موجش / نرم و لطیف و زیبا دارد سرود بر لب / آواز رود و دریا/چون مخملی 
داند شاعر در این شعر از تشبیه گسترده استفاده کرده است و موج را مانند مخملی می

 که وجه شبه آن نرمی و لطافت است.
 تو بهاری، تو گلی / نازنین کودک من/ همه آواز خوشی / بلبل کوچک من/

عر از یک تشبیه فشرده استفاده کرده است و کودک را به بهار، گل و شاعر باز در این ش
 بلبلی مانند کرده است.

 همواره کودک شعر در که است تخیل ۀاستعاره نیز از دیگر عناصر سازند استعاره: -2
و کمتر شاعری است که در سرایش شعر به این عنصر که  است بوده شاعران نظر مورد

 یکی روز /اف شب نور یکی روز / روشنی یکی .ننماید توجه دارد، زیباشناختی ۀبیشتر جنب
 / سرده نقرۀ یکی/  زرده طالی
 گفت توانمی که باشدمی ماه سرد، نقرۀ و خورشید زرد، طالی از اینجا در شاعر مقصود
 .باشدمی ماه از استعاره نیز سرد ۀنقر ز خورشید وا استعاره و زرد طالی

 یا/  طی کردی که عمری ببین من در/  من بار و برگ این/  توست از! زندگی باغبان ای
 /من دوستدار
 .باشدمی آموزگار از استعاره حقیقت در که است آشکار استعارۀ زندگی باغبان
* شبنم آرام آید/ لب غنچه  //ها صدف گوش در خواندمی هاقصه / ساحل به آمدمی موج

 گشاید/ 
 غنچه استعاره هستند.در این شعرها، گوش صدف و لب 

های دیگر شعر کودک این است که شاعر از یکی از ویژگی :انگاری( )جاندار تشخیص -3
تواند استفاده نماید. کودک در دنیای زیبا و لطیف تشخیص یا جاندارانگاری فراوان می

هایش هم جاندارند. بنابراین بیند. برای کودک، اسباب بازیخودش همه چیز را زنده می
 گوید.ها سخن میشود و با آنها هم بازی میآن با

ها را شاد کن / ای بادبادک / ای جغجغه / ای فرفره / ... آی جغجغه فریاد کن / این بچه
 /من دست در بکن رقصی/ بزن چرخی ره،آی فرف
باشند، به ه و فرفره را که وسایل بازی کودکان میجغجغ بادبادک، شعر این در شاعر

 گویدها سخن میجاندار مانند کرده است و با آنموجودی 
گشت طوفان به پا همره باد / برقی خندید و رعد زد فریاد / نارون به باد گفت: / ای دم تو 

 گرم . . .
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هایی است که از دیرباز چه در حس آمیزی یکی از آرایهحس آمیزی در شعر کودک:  -4
نتیجتاً به زبان استحکام  شد، کهبرده می سخن سخنوران و چه در شعر شاعران همواره بکار

بخشید یعنی آمیختن دو حس متفاوت است در کالم که موجب زیبایی کالم بیشتری می
باشد. اگر چه در شعر شاعران بزرگ به ویژه های خیال میو یکی از صورت خواهد شد

ه خصوص ا شاعران سبک هندی بحس آمیزی کاربرد فراوانی دارد امّ « مولوی»و « حافظ»
بیشتر از این آرایه سود جستند. در شعر کودک نیز کم و بیش شاعران « صائب»و « بیدل»

مند بهره تالش کردند جهت غنی بخشیدن به شعر و نفوذ کالم در میان کودکان از آن
 شوند.

 های شیرین ... /خواند / قصهها / با صدای شیرین / ساعتی میبعضی از شب
صدا شنیدنی است و با حس شنوایی در ارتباط است و شیرینی  دانیمطوری که میهمان

با حس چشایی مرتبط است. اما شاعر در کنار حس شنوایی، حس چشایی را قرار داده 
 است و موجب غنای شعر شده است.

 ات / بستر آرامش استهای آبیهایت صورتی / یا به رنگ آتش است / چشمخنده
بیند و صدا را نیز به رنگ سبز تعبیر ا به رنگ آتش میها را به رنگ صورتی یشاعر خنده

 میزیآباشد. زیبایی این شعر شاید بخاطر حسی کند که ترکیبی شاعرانه و دلچسب میمی
می انگیزد و ذهن او را به اندیشیدن وامیزی خیال کودک را بر میآن باشد که این حسآ

 دارد و شاید یکی از اهداف شعر کودک همین باشد.
 واع شعر کودکانان
ها اولین شعرهایی هستند که برای کودکان خوانده رسد که الالییبه نظر می ها:الالیی. 1»

گیری از آهنگ بین مادر و کودک ارتباط عاطفی برقرار شده، ها با بهرهشوند. در الالییمی
ماده و تربیت آهنگ و موسیقی آبخشد و گوش او را برای پذیرش به کودک آرامش می

ها و دردها نیز کنند بلکه او را با رنجها نه تنها خواب کودک را تسریع میکند. الالییمی
 نمایند. شنا میآ

 ها برای خواب کردن کودک با وصف خواب حیواناتالالیی
گل زود «/ الال، الیی، الال، الیی»گنجشک الال/ سنجاب الال/ آمده دوباره / مهتاب الال/ 

 « الال، الیی، الال، الیی»قورباغه ساکت / خوابیده بیشه / خوابید/ مثل همیشه / 
 آهنگ، خوش کلمات تکرار. است شعر ۀدر این جا وزن سازند :چمعنی و پواشعار بی. 2

 شود،یم خوانده کودکانه هایبازی در بیشتر و کرده آشنا شعر موسیقی و وزن با را کودکان
 :مانند
  حوضک تو افتاد بخوره آب آمد موشه/  حوضک لیلی لیلی
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شود آنچه باعث توجه و جلب کودکان به این اشعار می آمیز یا بی سرو ته:اشعار شوخی. 3
معنی است. مثل انواع اشعاری که کودکان مطالب عجیب و غریب و غیرطبیعی و کلمات بی

 خوانند:دبستانی می
 پنجمیا فراری از سوراخ/ میا پلیسن/ چهارمیا رئیسنا سوّ / میا پاتختهدوّ / لیا شلختهاوّ

 بخاری 
 عوامل گیاهان، حیوانات، و هاانسان ۀاین اشعار درباری کودکان: دگاشعار مربوط به زن. 4

 برای .کندمی گفتگو بزرگترها یا یکدیگر با کودکان معاشرت و روزانه حوادث طبیعت،
 بیانی با را آن هایزیبایی و مشاهده دقت به را طبیعت شاعر اشعاری چنین سرودن

 . کندمی ثبت عاطفی زبانی و احساسی
ام چیستان در شعر عامیانه نیز رواج بسیار داشته است. این بازی از قدیم االیّ چیستان: . 5

 تواند بخشی از شعر کودک را تشکیل دهد.ها میشعری، با نظم بخشی به ارزش

 (30 -33: 1379)غفاری،  «جرأت داری یکی وردار )آتش(/ / یک بشقاب پر از انار
 نتیجه گیری

های شعری شعر کودک باید از تمام ویژگی ؛توان نتیجه گرفت کهدر پایان چنین می
توان نامید توان گفت زمانی شعری را شعر کودک میبرخوردار باشد و به زبانی دیگر می

 که روان، ساده، صمیمی، پرمحتوا، نغز و ناب باشد. پس شعر کودک باید ناب باشد. شاعر
 آغاز در کودک. بریزد کودک شعر قالب در را خود ۀهای بزرگساالنکودک نباید تجربه

 لمس و حس و بیندمی که را آنچه کودک بلکه ندارد، آشنایی فلسفی مفاهیم با زندگی
 یک دنبال اشخانه کوچک ۀها در داخل باغچمدت تاس ممکن او. شناسدمی کندمی

پروانه بازی کند؛ پس شعر کودک  آن با و بدود نشیند،می باغچه هایگل روی که ایپروانه
های کودکانه برخوردار باشد. کودک باید دارای حسی کودکانه باشد و نیز باید از تجربه

خواهد خودش باشد و در سن خودش زندگی کند و از آورد، میوقتی که به شعر روی می
خواهد او را در آن شعر ، نمیخواندخود بودن و زندگی کردن لذت ببرد و شعری که می

خواهد او را در ینده معطوف بدارد. نمیآاز زمان حال جدا کنند و هوش و حواسش را به 
مادگی به او آماده کند و برای این آن شعر برای بزرگسالی بودن یا بزرگسالی شدن آ

 اندرزهای حکیمانه بدهند.
ت، به نفس کشیدن باز بسته اسشعر، تنفس روان کودک است و همانگونه که زندگانی تن 

 ۀحیات جان به شعر پیوسته است. شعر، نفس کشیدن ناخودآگاه کودک است در هم
 هجاهای به کاری شعر، حقیقت که باشیم داشته یاد به. است زنده آن به خود هایاکنون
 در زیستن و خویش پنهان روان به آدمیزاد اتصال جز هیچ و ندارد هاآن اصوات و الفاظ



 
 
 

 357       بررسی جایگاه شعر کودک، در ادبیات فارسی

 

 

خود و جهان نیست. این حالت، تنها در آنان که زمان از صورت کمی خود  ذهن روقلم
ید و به این آافتند، پیش میآید و در آن ماضی و حال و مستقبل از مصداق میبیرون می

 زیند.برند شاعرانه میاعتبار، کودکان که در اکنونی گسترده به سر می
گوید: شعر درهای جدید بیان را این باره میشاعر معاصر فرانسوی، در « ژاک شارپانترو»

ها و مشاهدات و و وسایل و ابزار کامالً متفاوت برای بیان تجربه گشایدبر اطفال می
برند و گذارد. در زمانی که اطفال در انزوای خاصی به سر میاحساسات در اختیارشان می

سیار عاطفی ب سفر شعر اند،شده محصور تلویزیون تصویری و صوتی دیوارهای ۀبه وسیل
های غم و شادی، و نشانه یابندمین رؤیاها و احساس خویش را باز آدارد که در  جالبی

 بینند.هراس و نفرت خویش را باز می
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 منابع
 ( ،توران، دولت آبادی، مهدخت ،)(2536ایمن )آهی(، لیلی، خمارلو )میرهادی ،

 گذری در ادبیات کودکان، شورای کتاب
  ،فولکلور و ادبیات عامیانه، ارومیه، ادیبان(1386محمدرضا، )بختیاری ، 
 ( ،1382حکیمی، محمود، کاموس، مهدی) ،مبانی ادبیات کودکان و نوجوانان ،

 ، تهران، آرون1جلد 
 ( ،1383خسرو نژاد، مرتضی) معصومیت و تجربه )درآمدی بر فلسفه ادبیات ،

 کودک(، تهران، چاپ دوم، نشر مرکز
 ،از این باغ شرقی، تهران، کانون پرورش فکری کودکان (1385) سالجقه، پروین ،

 و نوجوانان
 ( ،1353شعاری نژاد، علیاکبر)مطبوعاتی ۀ، اصول ادبیات کودکان، تهران، مؤسس 

 سروش
 ( ،1382علوی، سهیال)ۀ، تاملی دیگر در ادبیات کودک و نوجوان، تهران، یادوار 

 کتاب
 ( ،1379علی پور، منوچهر) قدمعلی دکتر ۀشعر کودک )با مقدم، پژوهشی در 

  تیرگان تهران، ،(سرامی
 ( ،1379غفاری، سعید)گامی در ادبیات کودکان و نوجوانان، تهران، دبیزشی ، 
 ( ،1383قرشی، محمدحسین) مجموعه مقاالت اولین همایش ادبیات کودکان ،

 و نوجوانان، بیرجند، گلرو
 ( ،1383قزل ایاغ، ثریا)انان و ترویج خواندن، تهران، ، ادبیات کودکان و نوجو

 سمت
 ( ،1383کاشفی خوانساری، سید علی) گزارش تحلیلی نقد ادبیات کودک و ،

 ، قم، کتاب طه 1358-1377نوجوان بین سالهای 
 ( ،1389محمدبیگی، ناهید) راز کاوی ادبیات کودکان و نوجوان )با سخنی از ،

 دکتر قدمعلی سرامی(، ابهر، ترفند
  ،تاریخ ادبیات کودکان ایران (1379قایینی، زهره، )محمدی، محمدهادی ،

، تهران، بنیاد پژوهشی تاریخ و ادبیات 1)ادبیات شفاهی و دوران باستان(، جلد 
 ایران، چیستا
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 ( ،1386موسوی گرمارودی، سیدمصطفی) ،شعر کودک از آغاز تا امروز، تهران ،
 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 ( ،1389نجفی، عبدالمجید) زیر گنبد کبود )صور خیال در شعر کودک و ،
، کودکان و (1371نوجوان(، تهران، انتشارات سوره هاشمی نسب، صدیقه، )

 ادبیات رسمی ایران، تهران، سروش
 





 

 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 تحلیل شخصیت شمس بر اساس مثنوی معنوی موالنا

 
 1 نجفی علی دکتر

 2علیرضا آتش زر 
 3کوثرملک محمدی

 
 چکیده

باشند که به سبب واکاوی نشدن شمس و موالنا از مفاخر تاریخ و فرهنگ این مرزوبوم می
ای از ابهام قرارداد و یکی از ی آنان در پردهویژه شمس تبریزی رابطهشخصیت آنان به

توان شمس را با آن شناخت مثنوی موالنا است.به همین منظور در این آثاری که می
در مثنوی معنوی،شخصیت شمس و اندیشه و افکار او،نوع و پژوهش از دیدگاه موالنا 

چگونگی ارتباط وی با موالنا،دیدگاه موالنا در مورد شمس،دیدگاه سایر افراد در مورد 
شده ها در مثنوی تحلیلی شمس و تعداد دفعات استعمال آنشمس و معانی مختلف کلمه
،برتر مقدس،بسیار تأثیرگذار دهد شمس برای موالنا شخصیتیاست.نتایج تحلیل نشان می

ودل و روح موالنا ها حتی انبیا،باعث هدایت و برکت و روشنایی ونیز جاناز سایر انسان
ی زمین معرفی درروشمس را تکرار نشدنی و انسانی غریبه  موالنا نیهمچن.باشدمی
ثیلی تمی هاداستانکند که هرکسی را به وجود بلندباالی او راه نیست. موالنا در بطن می

ی او به خدا و عشق وسیلهخواهد هرکسی در زندگی شمس خود را بیابد تا بهخود می
 الهی و حقیقی نائل شود.

 
 افکار، شخصیت، شمس، مثنوی معنوی، موالنا واژگان کلیدی:
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 )نویسندۀ مسئول( همدان یمقصود دیشه انیفرهنگ دانشگاه یفارس اتیادب و زبان یریدب یکارشناس یدانشجو 2

 A.R_ATASHZAR1355@YAHOO.COM     
 Malekmohammadi.k2478@gmail.comی  نیقزو عالمه دانشگاه یصنعت یطراح یکارشناس یدانشجو 3
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 مقدمه
 ادهافت اتفاق که ایدوره پرشورترین و ترینمهم بلخی الدینجالل موالنا زندگی در      
 تاس بوده تبریزی شمس با او دیدار است زده نامی شاعر و عارف این جان بر آتش و است
 شمسی هجری 623 سال با مصادف قمری هجری 642 تاریخ در شمس با موالنا دیدار این
 شگرفی طوربه دیدار این با موالنا زندگی است بوده 1244 نوامبر 30 همچنین و آذر نه و

 کل اندازه است بوده موالنا کنار در شمس که ماه 16 این طول در و است شده دگرگون
 او با دیدار از بعد کهطوریبه است کرده بیدار موالنا وجود در را عشق آتش موالنا عمر

 دشومی دیگر انسانی به تبدیل گفت توانمی و کرده تغییر مولوی زندگی طریقه
 سشم که است شده معلوم است رسیده ما دست به معتبر منابع و روایات از کهازآنجایی
 عرفان بر طریق خود زمان درویشان از درویشی و نبوده معمولی و عادی انسان تبریزی
 به تاس نتوانسته کامل طوربه کسیهیچ حتی یا و کسی کمتر در است بوده قلندریه

 بدون دباشمی فارسی ادبیات در خاص شخصیتی و کند پیدا دست او ایپیچیده شخصیت
 و باشدمی موالنا او زندگی در شخصیت ترینمهم حتی یا و شمس شفیق رفیق شک

 است بوده زمینی معشوق گفت توانمی حتی و شخصیت ترینمهم موالنا برای نیز شمس
 خود تخلص خود غزلیات در کهطوریبه است نداشته وجود موالنا زندگی در او از ترمهم و
 زا پس آیدمی بر موالنا و شمس آشنایی داستان از که طورهمان کندمی انتخاب شمس را

 به بنا و گیردمی گونی ترک به تصمیم شمس دالیلی به بنا مجالست و دیدار ماه 16
 ماه 16 این طول در که نیست شکی موضوع این در اما شودمی کشته قونیه در روایاتی
 و گذراندمی او کنار در روز طول در را هاساعت و بود شمس محضر در کامل طوربه موالنا

 ایجرعه او معارف از و بودمی شمس کنار در را روزتمام اوقاتبعضی و بردمی بهره او از
 کارهای بود قادر که بود مندبهره معارفی از خود زندگی در خمس کردمی جان نوش چند
 سعی گفتمی سخن موالنا با فقط خود معارفه این مورد در و دهد انجام العادهخارق
 داردی طول در را الهی معارف آن تمامی گفت توانمی باشد او خود مانند نیز موالنا کردمی
 ارفمع آن و کرد دچار زندگی در اساسی تغییر به را موالنا و گذاشت میان در موالنا با خود
 است گفته سخن آن مورد در موالنا با روزشبانه 40 که باشدمی شمس گانهچهل قواعد
 در نیز ودخ کهطوریبه بود پیچیده بسیار هم شخصیتش که نماند ناگفته نیز نکته این

 برخی به توانمی نیز موالنا با شمس دیدار اولین از کندمی بیان را آن خود مقاالت
 عشق آتش خوردن ضربه اثر در و موالنا از شمس جدایی ز برد پی شمس خصوصیات

 و کندمی معنوی مثنوی سرودن به شروع ایالعادهخارق طوربه شمس یلهیوسبه موالنا
 منتقل را بود وجودم در که هایی شعر اون فقط من که گویدمی مورد این در موالنا خود
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 به قادر دیگر هاآن گفتن از بعد و سرودمی وجودم در را آنها دیگری کس و کردممی
 ثرا موالنا بر بود توانسته خوبی به شمس که دهدمی نشان موضوع  نبودم آنها یادآوری
 یجدای این شاید یا و دارد شمس جدایی با مستقیم رابطه نیز مثنوی سرودن و بگذارد
 موالنا کنار در همیشه برای شمس اگر بسا چه و است بوده مثنوی آمدن وجود به باعث
 وانتمی معنوی مثنوی در دلیل همین به آمد نمی وجود به نیز گرانقدر اثر این ماند می
 شمس فکر طرز و شخصیت دنبال به توانمی مثنوی در بود تبریزی شمس دنبال به

 نبالد به خودشان از گرفته یاد هایاندیشه بیان ضمن اثر این سراینده زیرا بود تبریزی
 از و ندبشناس را شمس موالنا مانند است نتوانسته کسی هیچ شاید و گردد می نیز شمس

 را آن و یافت شمس در را عشق آتش که است کسی تنها او زیرا بگیرد یاد چیزی او
 او به و گفتمی سخن موضوعات این در او با شمس که بود کسی تنها و کرد موشکافی

 دباشمی شمس فکر طرز دهنده نشان مثنوی در کردمی را شمس شاگردی موالنا و نیامد
 را آن خود معنوی مثنوی در آوردمی دست به شمس با دیدار از بعد موالنا که آنچه زیرا
 رفتن از پس میکند ادا مثنوی در شمس به را خود شاگردی حق واقع در و دهدمی بروز

 و شودمی بیان مثنوی در دارد شمس هایاندیشه از نشان که مولوی افکار چکیده شمس
 آورد می میان به سخن تبریزی شمس از مثنوی در مواقع بیشتر در

 ثارآ شناخت واقعی طوربه آن ی طریقه به را شمس توانمی که آثاری از یکی این بنابر
 باشدمی معنوی مثنوی خصوص به و موالنا
 نیترپردهیب و نیتریواقع و شاید مثنوی در شمس فکر طرز و شخصیت شناختن      

 و مزر زبان به که بیانات این و داردمی بیان خود معشوق از عاشقی که باشد بیوگرافی
 ثنویم در که داستانی هر در موالنا کهطوریبه شود موشکافی باید نیز باشدمی تمثیل
 عضیب در و داندمی شمس شخصیت نماد را رگذاریتأث یهاتیشخص از بعضی داردمی بیان
 .ردیگیم مدد شمس خود از نیز مواقع

 اهداف پژوهش
 نیتریمیصم حالنیدرعو  نیترکینزدموالنا و شمس  یچهره دوبدون شک       
 دانکردهکه روزگاری در کنارهم و روزگاری در فراق و در دل هم زندگی  اندبوده ییهاانسان

و  که باید بشناسد گونهآنرا  مردبزرگتواند این دو بنابراین کسی مانند خود آنان نمی
 باشدمیشمس از دیدگاه موالنا در مثنوی  یشهیاندهدف این پژوهش بررسی شخصیت و 

 واقعی این عارف بزرگ را نمایان کند. یچهرهتا 
 ضرورت تحقیق
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شمس و موالنا و  خصوصبهویژه در ادبیات فارسی  یهاتیشخصبه اهمیت  توجه با      
 ترروشنبعدی و همچنین مشخص شدن شخصیت هریک در جهت  یهانسلبر  هاآنتأثیر 

مورد این دو مرد بزرگ ضروری به نظر  شدن روابط آنان و جلوگیری از خرافه افکنی در
که قرار گیرد و ازآنجایی یموردبررسواقعی  صورتبهتا شخصیت هر یک  رسدیم

زیادی در مورد موالنا صورت گرفته ولی در مورد شمس کارهای زیادی  یهاپژوهش
شدن شخصیت شمس تبریزی  ترروشناست و این پژوهش گامی در جهت  نشدهانجام
 .هست
 تحقیقروش 
 کندیم بیان مثنوی شمس در آن را ی شمس که موالناکلمه ابتدا پژوهش این در      

 اهآن استعمال دفعات تعداد و شودمی داده توضیح و موالنا ذکر ازنظر» معانی مختلف آ
 ییهانمونهی شمس برای هر یک از معانی مختلف کلمه مثنوی از سپس ،شدهانیب نیز
 .شودمی ذکر

 گرانید ازنظر شمس یمعرف
 582 زاده) یزیتبر اشمسی نیالدشمس به ملقب یزیتبر دادملک بن یعل بن محمد      

. است یهجر هفتم سده مشهور مسلمان یرانیا انِ یصوف از( یقمر یهجر 645 درگذشته -
 نام به که اندکرده یگردآور دانیمر آورده، زبان بر مختلف مجالس در که را یو سخنان

 .است معروف «یزیتبر شمس مقاالت»
 لیدل و گفتندمی پرنده شمس را رو نیهم از و بود جهانگرد یشیدرو یزیتبر شمس      

 دارید در یو است بوده حلق و یابد عشق یجستجو در وستهیپ که بود نیا او یجهانگرد
 یرو شیپ تازه یایدن و ساخت خود فتهیش را او یقمر یهجر 642 سال در موالنا با خود
 ردک آشنا عاشقانه عرفان قتیطر با را یمولو و داد رییتغ را او یعرفان مشرف که گشاد او

 نیا هب خود شمس بود آن تحمل تاب را یکس و بود تندخو که گفتند نیالدشمس درباره
 شمس یزندگ از است کردهاشاره دهیدینم شیخو با یدمساز قیال را یکس که مطلب

 تاس آن آیدبرمی مقاالت از آنچه ستین دست در یادیز اطالع موالنا با مالقاتش از شیپ
 یوقت و پرداخته یرنگرز و یکار گچ و یعملگ چون یسخت یکارها به یجوان در که

 مقاالت به یدسترس از پس اما است بوده فیضع چون رفته یمشاق به و شده ترمسن
 که افتهیدست قرآن آموختن در یروش به و آموخته فقه و دهید مکتب او که شد معلوم

 هعارفان از یعارف را یزیتبر شمس اموزدیب قرآن ماه سه در را نوآموز یکودک توانستهیم
 وا یفکر وهیش و تیشخص و یزندگ مورد در یاطالع کمتر و اندکرده یمعرف هیقلندر
 .باشدمی موجود
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 موالنا ازنظر شمس
 حجره در بر» که است شدهنقل و داندیم خضر حضرت معشوق راه شمس یمولو      

 «السالمهیعل خضر حضرت معشوق مقام که است نوشته خود مبارک دست به هم مدرسه
 شمس و تو یخدا آن منم دیگویم السالمهیعل یموس به که داندیم را نوری شمس یمولو
 کردهشارها بدان زین خود اتیغزل اشعار در که گونههمان داندمی ایانب ریسا از برتر را یزیتبر

 .است
 زندیم مطلق سحر فسونش اندر لیجبرئ      وشان درگهشچا باشد که یموس و یسیع

 زندیم اسحق و لیاسماع حلق بر را غیت             شوق اندر گشت مجنون میابراه جان
 (738:1395)غزلیات شمس

 را قتیحق و زدوده را هایکیتار که بود ینور او بود حق یتجل موالنا نظر در شمس      
 و کردمی وانهید را عقل و رام را ریتقد بود رازها همه ندهیگشا شمس بود ساخته آشکار

 .بود یو دست در مشکالت همه دیکل
 قیرف عنوانبه را گرددوره و بهیغر یشیدرو خود اطراف افراد یتمام انیم از موالنا      
 آن یعنی خواستیم که ستیچ آن او یهاکمک و ییباراهنما تا کرد انتخاب خود قیشف

 کی منزلهبه موالنا یبرا یزیتبر شمس ابدی دست عاشقانه و عارفانه سماع و وجد حال
 نشان موالنا به را حق راه که دانستیم خود امبریپ را شمس او بلکه نبود یمعمول دوست

 .دهدمی
 شمس و موالنا دارید

 623 سال آذر 9 با مصادف یقمر یهجر 642 سال االخر یجماد 26 شنبه روز در      
 شد گونه وارد یزیتبر داد ملک بن محمد نیالدشمس 1244 نوامبر 30 و یشمس یهجر
 .داشت سال 38 موالنا زمان آن در که

 یکی هک دیپرس سؤال چند آن از و داشت کوتاه یگفتگو او با موالنا با دارید از پس شمس
 ؟یبسطام دیزیبا ای بود برتر اهللیصل محمد معنا عالم صراف که بود نیا هاآن از

 مالقات نیا با داشت نگه خود شیپ در را او و نکرد رها را شمس هوش که بود نجایازا      
 یاازهت یزندگ شد آغاز یاتازه یزندگ موالنا یبرا بود دهیوسیناب تصادف کی ظاهر در که
 لیتبد دایش عاشق کی و شاعر شیدرو کی به را کشور زاهد کی و منبر واعظ کی که
 هن خلوت نیا بود یزندگ نیا آغاز نقطه دهیرس راه از بهیغر نیا با شمس با خلوت کرد

 صحبت در را موالنا که بود یروحان یخلوت شهیاند و علم اهل خلوت نه بود زاهدانه خلوت
 مانع و عروج مانع ییرها خود از مانع که ییهایدلنواز و هایدوست از بهیغر شیدرو نیا

 طالب ابرام از آنکه یبرا شمس صحبت در موالنا دیبخشیم ییرها بود خدا درراه سلوک
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 مشوب رایو اوقات یو خانه به هاآن تردد که یکسان ارتیز و دانیمر وآمدرفت از علمان
 رها را خود مدرسه و خانه شمس با یدوست یروزها نیاول همان از بماند امان در کردیم

 یعاشق بود یکشور زاهد یمنبر واعظ که کسآن از یطوالن خلوت نیا یط در آنچه کرد
 یهشیب و قلب مقابل در عقل تیمغلوب ساخت زبانیب و خاموش ینوآموز و زنانکف

 و وسیاد مدرکات ترجمان که یانسان زبان کنیل بود اخص وجود در خاصگان متواضعانه
 یمحتوا تمام تواندنمی قلب و روح دهیچیپ و یبحران هایدگیشیپر گونگونه یبرا هرگز
 نیب یمرزها در که حال نیا یبرا کند یخال عبارت و لفظ طرف در را یوجدان اتیواقع

 کند دایپ توانستنمی گرید یریتعب چیه عشق جز. شدیم سوآن و سونیا تاله و جنون
 ساحسا شمس به نسبت را آنچه نبود ممکن شیبرا نام آن با جز هم موالنا خود که یزیچ
 و شور تمام دانستیم کردمی ریتعب عشق به حال نیا از که موالنا اما کند ریتعب کردیم

 نیا نداشت ییگنجا بود آن یتداع به قادر لفظ نیا آنچه در یو انجذاب و لیم و اقیاشت
 در را یو ادراک و عقل که بود سوزنده شعله شد ظاهر موالنا وجود در که گونهآن عشق
 مطلوب وجود در و کرد جدا شیخو از را او کرد قیحر طعمه الهام ینوع تابناک نور

 بر قلع ضد بر بود روح ریناپذمقاومت میعظ انیتب کی موالنا عشق نمود یفان و مستهلک
 .یعاد یهاییجومصلحت تمام ضد بر و آداب ضد

 هبستدل عاشق که موالنا کرد روشن موالنا وجود در را عشق آتش که یزیتبر شمس      
 وسیلهبه تا برود و کند عاشق را موالنا تا بود آمده او اصالً کندیمدچار  هجران به را بود
 نیهم بزند ایدن عاشقان ریسا دل به آتش تا کند پخته عاشق را او هجران و یدور نیهم
 هب یزیتبر شمس از و کند دایپ را یقیحق معشوق او ابیغ رد شد باعث شمس از یدور
 دیشا و دینمایم یمثنو سرودن به شروع مثل رفتنش از بعد موالنا پرخون دل برسد خدا
 نداشت وجود یمثنو اصالً ماندیم موالنا شیپ شهیهم و بود اگر یحت ای و نبود شمس اگر

 به یاشارات جذب و دیدیم نوآموز یشاگرد شمس مکتب در را خود مدت نیا در موالنا
 برهاند مدرسه یایدن محدوده از را او خواستمی که هم شمس کردینم اقدام یکار چیه
 اهر سد که رفت دست از را او فقطنه بخشد ییرها شرط و تیمحبوب از یناش نخوت از و
 به توجه از را او که هم کتاب در تأمل و مطالعه از بلکه من و نه ما بود اشرهایی خود از

 و مخلوط التزام با موالنا گونه نیبد کرد من شدیم محسوب قیعا روح عالم و قلب لوح
 طالب دانیمر از مدرسه علمان از یزیتبر یمرد صحبت در را خود سماع و ذوق به اشتغال

 افتی جدا بود زهایچ نیا به وابسته که هانهیفق حشمت و جاه از و ریتذک و
 شخصیت شمس در مثنوی معنوی
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از دیدگاه موالنا در مثنوی معنوی خود  خواهیممیعالوه بر مطالبی که بیان شد حال       
 :به شرح شخصیت شمس بپردازیم

بار استعمال شده است 38دفتر  6در  یطورکلبهی شمس درمثنوی معنوی کلمه      
در اکثر مواقع  که است قرارگرفته مورداستفادهبار هم تبریزی 2ی تبریزوبار نیز کلمه9و

دیگری نیز استفاده کرده باشد که  یهاکلمه بساچهبوده است و  یزیتبر شمسمنظورش 
 .تبریزی بوده است شمس اومنظور 

 و هدایت در شخصیت شمس برکت و ییروشنا. 1
 یاهگ و داشت یمعمول تیشخص کی از فراتر یتیشخص موالنا یبرا یزیتبر شمس      
 را شمس موالنا مواقع اکثر در شمس با ییآشنا از بعد کندیم یمعرف ایانب از برتر  موالنا
 پربرکت و درست باشد همسو آن با شمس که یکار هر است معتقد و خواندیم خود یمنش

 داندیم خود خزر را شمس و دارد وجود ییروشنا شدت با شمس که جا هر بود خواهد
 در یمثنو در یبلند دهدیم نجات یگمراه از و کندیم ییراهنما یکار هر در را او که

 به توسل با و گیردمی مدد شمس از شودیم دهیکش یکیتار و یگمراه به کار که یمواقع
 روح و جان به داستیپ اسمش از که گونههمان است معتقد یابدمی را مشکل هر حلراه او
 ریضم و انسان که است باطن نور او و است یظاهر دیخورش از برتر و کندیم روشن را ما

 کرد متحول را موالنا یزندگ که گونههمان دهدیم نجات ضاللت و یگمراه از را او پاک
 یبد رکا که یمثنو در موالنا التیتمث از یبخش هر در یبخش عشق از نیتأم را او وزندگی

 درواقع آوردیم را شمس نام به خورندیم بستبن به هاداستان تیشخص و کشدمی یراه
 نیا و داندیم شمس افکار وهیش را یزندگ مشکالت از همگان یزندگ نجات نیا در موالنا
 که اردد افراد ریسا یحت و موالنا یزندگ در شمس رگذاریتأث اریبس تیشخص دهندهنشان
 .دهدمی قرار ییراهنما مورد اورا
 از یکی که است شده تکرار بار 13 صراحتاً  معنا نیا در یمثنو در شمس کلمه      

 یکرف مشرب بر موالنا دیتأک دهندهنشان و باشدمی زین کلمه نیا یمعان نیپرکاربردتر
 .باشد تواندمی زین شمس

شمس چارم آسمان سر در کشید                    رسید     نیالدشمسچون حدیث روی 
 (1/123)د

دامن شه شمس تبریزی را بتاب                                    روز سایه آفتابی را بیاب       
 (1/427)د

بعداز آن هرجا روی نیکو فری                  ی گر اسکندری                     مطلع شمس آ
 (2/45)د
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 نه از فتیل و پنبه و روغن بود                            این چراغ شمس کاو روشن بود       
 (3/4)د   

 یقیحق عشق عنوانبهشمس شخصیتی آسمانی . 2
 از را هاآن یهردو داندیم شمس را یقیحق عشق هم و یمجاز عشق هم موالنا      

 یقیحق عشق خود یمجاز عشق با که بود شمس نیا رایز ندیبیم خود به یزیتبر شمس
 نامندیم شمس یمثنو در زین را خود یاله عشق یمولو کرد دارحهیجر موالنا دل در را
 هم و خودشان یمجاز عشق ادآوری که است مقدس یقدربه او یبرا شمس کلمه رایز

 یگاه و باشدمی مشروب به موالنا عشق نماد شمس و هست زین خداوند انیپایب عشق
 .رودمی شمار به زین یاله کرانیب ذات انگرینما یو سخنان در هم
 در دباشمی یزیتبر شمس یمعنو یمثنو در و موالنا شعر در مرغیس گفت توانمی کلدر

 یلها عشق آورامیپ که است شدهفیتوص امبریپ مانند هم تشیشخص یمثنو در یمواقع
 .است یواقع عاشق زین او خود و است
 از نشان که است شده تکرار بار 12 صراحتاً  یمثنو در معنا نیا در شمس کلمه       
 .دارد معنا نیا در شمس کلمه و یاله عشق تیاهم

نبودش در ذهن و در خارج نظیر                 شمس جان کاو خارج آمد از اثیر            
 (1/120)د

روز خاص و عام را او حارص است               نور این شمس شموسی فارس است             
 (4/607)د

او مناع شمس اکبر است            که زان                 خویشتن را دوست دارد کافر است         
 (5/2033)د

صبح صادق صبح کاذب از چه خواست                چون همه انوار از شمس بقاست          
 (6/1607)د

 یمجاز معشوقشخصیت شمس نماد . 3
 و ستین یشک است بوده یقلب دیشد محبت و عشق یمثنو سرودن لیدل کهنیا در      
 دانست یمولو یمجاز عشق را یزیتبر شمس توانیم  قهیالحق َقنطَرهَ المجازُ  هیآ بر بنا
 داابت بود معتقد زین شمس خود و کرد ورشعله موالنا وجود در را عشق آتش که بود رایز
 دببر یپ خداوند یابد و یازل عشق به آن از و شد چه به را مخلوط کی عشق موالنا دیبا

 سازد آماده یاله عشق یبرا موالنا در را عشق که دانستیم نیا در را خود فیتکل نیبنابرا
 .شود یقیحق و یاله عشق یبرا یامقدمه یمجاز عشق نیا و
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یم منتقل یقیحق عشق به را عاشق که داندمی یپل را یمجاز عشق موالنا درواقع      
 آن یهایکاست و نقص تمام باوجود و شرط چه به را یمجاز عشق عاشق اگر یعنی کند
 نیا از و بردیم یپ یقیحق و یاله عشق یانیپایب و عظمت به چشدیم را آن ینیریش
 اشاره عشق به ادیز اریبس یمثنو در موالنا رسدیم یقیحق عشق به یمجاز عشق از قیطر
 تنها و هست هاداستان یهاتیشخص یپرده در و لیتمث زبان به هاآن همه یول کندمی
 :است کاربردهبه صراحت معنا نیا در را شمس کلمه بار 5

توان هم مثل او تصویر کرد    می                     شمس در خارج اگرچه هست فرد        
(1/119)د  

ور نه ما آن کور را بینا کنیم                      ما ز عشق شمس دین بی ناخنیم                 
(2/1122)د  

 یظاهر دیخورش عنوانبهشمس . 4
 هب زین آسمان در یظاهر دیخورش یمعنا به شمس کلمه یمثنو در مواقع یبعض در      

 شودیم دهید...  و سپهر در ما فلک مانند یکلمات مقابل در و است کاررفته
 نیمه به است کاررفتهبه زین یباطن نور یمعنا به زین شمس شد انیب که طورهمان      

 هم که است کاربردهبه شمس کلمه در تناسب هامیا ینوع خود یمثنو در یمولو لیدل
 زا نشان که باشدمی یآگاه نور و یباطن ییروشنا نور هم و دیخورش یظاهر نور نشانه
 د.باشمی خود آثار سرودن در موالنا یاستاد
 است. شدهاستفادهبار  5 صراحتاً ی شمس در مثنوی در این معنا کلمه

تا زمین  باقی حدثها را بخورد                        زمین را گرم کرد       یمعدهشمس هم 
(6/2697)د  

جفت تابش شمس و جفت آب میغ                  مطلوب از طالب دریغ            نیست هر
 (6/1889)د

 شمس فیتوصرقابلیغشخصیت . 5
 شده کینزد یزیتبر شمس فکر و روح و جان به نیچننیا که بود یکس تنها یمولو      
 و یمعنو و یروح انیجر با و شناسمیم را یو یهرکس از بهتر است یکس تنها و بود
 و داندمی فیتوصرقابلیغ را او شمس کامل شناخت نیع در یمولو.آشناست او یفکر

 العادهخارق تیشخص خاطر به نیا و بشناسد را شمس که ستین هرکسی کار است معتقد
 وعموض نیا و ندارد خبر یو تیشخص پرده پشت از یکس زمان نیا تا که باشدمی شمس
 .است کرده اسرار و ابهام با همراه را یو تیشخص
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 ار یو تواندنمی یکس که کندمی دیتأک موضوع نیا بر زین شمس خود نیهمچن      
 نیا موالنا دهدمی خود دهیچیپ تیشخص از خبر زین خود و کند تحمل را او و بشناسد
 یادههویب کار برود شمس شناخت دنبال به هرکسی که داردمی انیب یمثنو در را موضوع

 او خواهدیم که یوکس باشدنمی ممکن او شناختن و است بردن کرمان به رهیز و کندمی
 کندمین فیتوص را یو تیشخص لیدل نیهم به ندارد سروکار یعاد یانسان با بشناسد را
 دیجویم تمسک آن به فقط و کشدمی دست آن از و

 کندمی یبیغر موجود و جان جان نامندیم وجود یکشت بادبان و آفتاب و شمس یمولو
 .شودینم افتی او مانند یتیگ در که
 است شدهاستفاده بار 3 صراحتاً معنا نیا در شمس کلمه یمثنو در

 بر نتابد کوه را یک برگ کاه                               آرزو می خواه لیک اندازه خواه      
 بیش از این از شمس تبریزی مگوی                    فتنه و آشوب و خونریزی مجوی    
رو تمام این حکایت باز گوی                                    این ندار آخر از آغاز گوی             

 (142-1/140)د
 موالنا روح و جان عنوانبهمس شخصیت معنوی ش. 6

 رودیم شیپ ییجا تا و شده برابر چند یو به نسبت موالنا عالوه شمس بتیغ از بعد      
 در شمس است معتقد و داندیم شمس جان و روح را خود روح و عقل و جان یحت که

 نقل یمواقع در یحت و ستین دور او از اصالً ای و نمرده هرگز کندیم یزندگ یو وجود
 یناراحت ای و ندامت احساس شمس یدور و بتیغ از یمولو انیاطراف یوقت که کردند
 دون شمع رایز کنندیم فکر گونهنیا چرا که کردمی برخورد هاآن با یتند با کردندمی
 زا گفتن سخن کمتر و موالنا گفتار باشدمی حاضر موالنا کنار در شهیهم و است شده
 شمس به خود انیپایب عالقه یمولو اما است شدهاشاره کمتر مورد نیا به خاص یشخص

 زین را خود تخلص یحت و شمس اسم به را خود وانهید کی که کندیم انینما ییجا را
 انیم به سخن یزیتبر شمس از وفوربه خود شمس اتیغزل در و کندیم انتخاب شمس

 یمعنو یمثنو در مواقع یبعض در نیبنابرا دهدیم نشان را شانیا به خود عالقه و آوردیم
ینم یتفاوت هاآن نیب باشدمی موالنا وجود و روح و جان دهندهنشان شمس تیشخص
 .پنداردیم شمش جنس از را خود و داندمی خود آنِ  از را شمس و گذارد

 است شده تکرار بار 3 به کینزد صراحت معنا نیا در یمثنو در شمس کلمه 
دهد     دهد                                  شمس هر دم نور جانی میمیاز وی ار سایه نشانی 

 (1/117)د
 ماکه واپس ماند ذرات وی ایم                                  در دو عالم آفتابی بی فی ایم
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بازگرد شمس می گردم عجب                                 هم ز فر شمس باشد این سبب     
 (1111-2/1110)د

 زمین یدررو بیغرشمس شخصیتی . 7
 و گرددوره یشیدرو یصورت به یزیتبر شمس موالنا و شمس دارید نیاول همان از      

 انهمگ یبرا شمس تیشخص که داستیپ نمود گفتگو الدینجالل موالنا با ناشناس
 رایز تاس نبوده باخبر یمیعظ تیشخص نیچن وجود از یوکس است بوده بهیغر و ناشناس

 مغرور را انسان و کندیم جادیا حجاب خداوند و ما نیب که است شهرت نیا بود معتقد او
 تا داشتمی پنهان را خود یهالتیفض او لیدل نیهم به کندمی دور خداوند از و داردمی

 او یزندگ از شمس خود یزندگ زمان در هم لیدل نیهم به نشود یانسان نخوت دچار
 در یو یزندگ از یچندان اطالع زمان نیا تا هم و بود امدهین دست به یچندان یآگاه
 زین موالنا و باشدمی مبهم و بهیغر و ناشناس همچنان او تیشخص و باشدنمی دست
 نخواهد تکرار جهان در او مانند و بشناسد را خمس تواندنمی یکس جهان در است معتقد
 .شد

 است. شدهاشارهبار به این موضوع  2در مثنوی نزدیک به 
شمس جان باقیی کش امس نیست            خود غریبی در جهان چون شمس نیست       

 (1/119)د
 یریگجهینت 

 ینومث در موالنا دگاهید از شمس افکار و تیشخص که بود آن بر یسع پژوهش نیا در      
 مسش موالنا دگاهید از شودمی انیب وارخالصه آمدهدستبه جینتا که شود یبررس یمعنو
 شمس است معتقد رایز داندیم شمس را خود او و است او بدن در روح است جان جان
 ینگاه شمس به موالنا دگاهید یمعنو یمثنو در طورکلیبه کندمی وزندگیا وجود در

 نیمچنه و همگان یبرا تکرار رقابلیغ و شناخت رقابلیغ رگذاریتأث اریبس مقدس مثبت
 یپ در و است پرداخته یاله یبار ذات یجستجو به پاک یباطن با که یبیغر تیشخص

 رد همگان یزندگ یدوا را خود یزندگ یدوا او باشدمی یازل و یابد معشوق به افتنی راه
 تنهانه او یبرا شمس و داندیم مشکالت همه چاره را شمس و کندیم یمعرف یمثنو

 معتقد و است افتهیراه یاله کرانیب ذات به یزیتبر شمس از او بلکه است یزیتبر شمس
 عشق به آن قیطر از و ابدیب را خود یزیتبر شمس دیبا اشیزندگ در هرکسی است
 و کند توسل او به دیبا یول بشناسد را شمس تواندینم یکس است معتقد ابدی راه یقیحق
 .ردیبگ ییراهنما او از
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 یمعرف ینیزم عشق را او مواقع یبعض در و دانندیم ییدانا و یآگاه و نور را شمس یمولو
یم طورکلیبه کندیم انینما یاله عشق نماد را شمس گرید موارد یبعض در و کندیم

 .باشدمی یزیتبر شمس یمعنو یمثنو در یمولو مرغیس گفت توان
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Abstract 
 

Shams and Mowlana are among the creators of the history and 

culture of this border and that their relation to Shams Tabrizi, in 

particular Shams Tabrizi, is in the shadow of ambiguity, and one 

of the works that Shams is able to recognize is Rumi's Masnavi. 

This is the viewpoint of this study from the point of view of Rumi 

in the spiritual mathnavi, the personality of Shams and his 

thoughts, the type and manner in which he communicates with 

Rumi, the Rumi's view of Shams, the viewpoint of others about 

Shams and the different meanings of the word Shams and the 

frequency of their use in Mathnavi has been analyzed. The results 

of the analysis show that Shams for Rumi is a holy person, very 

influential, superior to other humans Even the prophets lead the 

blessings and brightness, and the soul and soul of Mowlana. Also, 

Mollana introduces Shams as an unrepeatable and human 

stranger on earth, each of which does not make way for a long 

time. In the context of his allegorical stories, Rumi wants to find 

anyone in his life to achieve God's sake and divine and true love 

through him. 

 





 

 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 یمعنو یمثنو در ازمنظر موالنا عشق شعاع آفتاب سخن

 
 1 نجفی علی دکتر

 2علیرضا آتش زر 
 

 چکیده

 او گاهدید است قرارگرفته موردبحث یمتفاوت هایدیدگاه از موالنا یبلخ نیالدجالل اشعار
 آن مباحث نیترمهم از یکی که است برخوردار یخاص یهایژگیو از یمعنو یمثنو در
 نیا به زین ما است کرده میتقس بخش دو به را آثار نیا موالنا کهازآنجایی. هست عشق آثار
 آثار مثبت و عشق در آثار منفی شامل که پردازیممی بخش دو در مستقل صورتبه آثار
 هجران و ییجدا و یدور به یادیز اریبس اتیاب یفارس اتیادب در .باشدمی عشق اثر در

 هاآن از و کندیم ادی یمثنو در هاآن از وفوربه زین موالنا که پرداختند معشوق و عاشق
 جامع و مجزا طوربه مورد نیا در تاکنون که دیگویم سخن عشق شعاع آفتاب عنوانبه
 یانمع انیب ضمن است شده یسع پژوهش نیا در .است نشده پرداخته یمولو بزرگ اثر در

 فاوتتعشق و  آثار انواع یفارس اتیادب پردازانسخن ریسا و موالنا اثر در عشق آثار یعرفان
 ردیگ قرار یموردبررس مثال شاهد و نمونه ذکر با همراه مذکور کلمات یاصطالح و ییمعنا
 آثار و عشق ،یزیتبر شمس و موالنا درباره یمتعدد آثار مطالعه از پس منظور نیهم به
 اهدش صورتبه زین یمثنو از شدهانیب یهاموضوع با مرتبط اتیاب و است شدهیبررس آن

 ردنک باتجربه خام عاشق که است عشق آثار منفی موالنا ازنظر. است شدهاستفاده مثال
 .شودیم لیتبد یقیحق یعاشق به و کندیم حرکت و وصال عشق آثار مثبت یسوبه آن
 

 معنوی، موالنا، نقطه علیا ، مثنوی عشق آثار آبِ آتش فروز، واژگان کلیدی:
 

                                                           
 A.NAJAFI44@YAHOO.COM            همدان یمقصود دیشه انیفرهنگ دانشگاه یعلمئتیه و اریاستاد 1

 )نویسندۀ مسئول( همدان یمقصود دیشه انیفرهنگ دانشگاه یفارس اتیادب و زبان یریدب یکارشناس یدانشجو 2

 A.R_ATASHZAR1355@YAHOO.COM  
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 مسئله انیب

یم ردرب را یفارس شعر افق نیترعیوس که است یفارس ییغنا اتیادب یهیمابن عشق      
 هاآن از یمولو نجایا در که هستند عشق هایمقوله از مهم رکن دو هجران و وصل و ردیگ
آثار عشق  مفهوم یبررس در کندیم اشاره عشق در صورت مثبت و منفیبهآثار عشق  به
 رد بودن ناچار و فیضع و بودن میتسل به عشق راه رهرو ایآ که است مطرح سؤاالت نیا

 سؤال نیا رسد؟ اتمام به یچارگیب و یالغر نیا تا است تالش در ای است یراض عشق برابر
)آثار ودخ یالغر ای باشدمی خوشنود خود )آثار مثبت(یفربگ بر عاشق ایآ که آیدمی شیپ

 در ینازک را عشق از ییهاحالت چه و یفربگ را عشق از ییهاحالت چه موالنا ؟منفی(
 به مذکور یهاسؤال بر عالوه شودمی تالش پژوهش نیا در ؟کندیم فیتعر عشق
 قعش اثر در یالغر و یفربگ انواعانواع آثار عشق ؟:  ازجمله عشق آثار از یگرید هایسؤال

 یموشکاف پژوهش نیا از هدف و شود داده جواب حالت؟ دو نیا بودن یجاودان ای یفان ؟
 .باشدمی یمعنو یمثنو در عشق اثر درآثار مثبت و منفی  مفهوم یواکاو و

 کار روش
آثار عشق از قبیل:عشق نقطه اولیای مولوی،  مختلف میمفاه ابتدا پژوهش نیا در      

 ذکر کندیم انیب یمعنو یمثنو در را هاآن موالنا که یفربگ وعشق آب آتش فروز،الغری 
 یثنوم کتاب از سپس ، شدهانیب زین هاآن استعمال دفعات تعداد و شودمی داده حیتوض و

 .شودمی ذکر ییهانمونه موضوعات از کیهر یبرا مرتبط مختلف منابع ریسا و یمعنو
 : قیتحق تیاهم و ضرورت

 تاکنون یفارس اتیادب آثار ریسا و مذکور آثار در آمدهعملبه یهایبررس به توجه با      
 به اتیاب و شواهد ذکر با و یتخصص و عجام و مبسوط صورتبه یامقاله ای کتاب چیه در

 به یضرور و است نشده اشاره یمعنو یمثنو یعنی موالنا باارزش اثر در آثار عشق موضوع
 غزل یاصل یهیمابن ، عشق تریتخصص و ترقیعم هرچه مفهوم یبرا تا رسدیم نظر
 مرتبط میمفاه نیتریاساس از یکی دیشا ردیگ قرار یموردبررس جداگانه مقوله نیا یفارس

آتش  آب،نقطه علیای مولوی و یالغر و یفربگ لیقب از عشق آثار یبررس عشق موضوع با
 به یضرور عارفانه و عاشقانه یهاداستان شتریب هرچه میتفه یبرا و باشدمی فروز عشق

 اتیادب شرفتیپ جهت در یقدم و شدهیبررس موالنا کالم در موضوع نیا رسدیم نظر
 .شود برداشته یفارس

 : قیتحق نهیشیپ
 یآوا. است بوده عشق یهیپا بر هم انسان نشیآفر و است یهست یسرچشمه عشق       

 از یکی زین هجران. است دهیچیپ او فطرت در یآدم وجود از قبل «بِرَبـِّکُم اَکسَبَ » خوش
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 یفارس اشعار آغاز از و گرفت جان بهشت از آدم شدن رانده زمان از عشق یاساس ارکان
 هجران ینهیشیپ نیبنابرا پرداختند خود معشوق و دلداده از فراق و یدور انیب به شاعران

 خنس جا هر است گرفتهانجام یادیز یکارها نهیزم نیا در. دارد تعلق یفارس اشعار آغاز به
 المحجوبکشف همچون باشد دیبا زین معشوق از یدور و ییجدا از سخن بوده عشق از
 و عشق یستار جالل از مجنون عشق حالت و انهیصوف عشق یریهجو عثمان بن یعل اثر

 از یبخش تنها زین گرید یگروه. ؟... و صبور وشیدار از یفارس شعر در آن یتجلّ  و عرفان
 محمود نیعزالد از هیالهدا مصباح: مانند اندداده اختصاص مذکور موضوع به را خود آثار

 آن یعرفان مفهوم و جانان به وصال خصوص در یغزال احمد از العشاق سوانح و یکاشان
 .است شده نوشته یکتب

 مقدمه
 در انشیا بود خواهد زین و بوده یفارس اتیادب بزرگ امبرانیپ از یکی عنوانبه موالنا      
 سخن ارکان از و آوردیم انیم به سخن یموضوع هر از یمعنو یمثنو یعنی خود بزرگ اثر
 جمح نیشتریب یفارس اتیادب در. است عشق از خواسته بر آثار و عشق بزرگ عالم نیا

 .است شده نمودار یعرفان و ییغنا اتیادب در که بوده عشق به مربوط موضوعات
 ریسا و یبسطام یفروغ ، یرازیش یسعد ، یرازیش حافظ مانند یبزرگان اشعار در      

 یپارس اتیادب در کهازآنجایی است محسوس و ملموس گاهیجا نیهم زین سخن صاحبان
 عشق مختلف یهاجنبه به دیبا هست و بوده برخوردار یاژهیو گاهیجا از یقیحق عشق
از نظر و معشوق و عاشق بر عشق ریتأث مسائل نیا از یکی که میباش داشته ژهیو ینگاه
 .است آثار عشق در مثنوی او موالنا
 کلمه ردک توجه مسئله نیا به دیبا میبپرداز یمثنو در عشق مفهوم به نکهیا از قبل»      
 میمفاه از آن یجابه و است نشده استعمال میکر قرآن در(ق ش  ع یحرفسه شهیبار)عشق

 شدههگرفت عشقه از عشق معتقدند یاریبس نکهیا و »است شدهاستفاده... و عالقه محبت،
 تیتثب حدود تا یجاهل از پس و یجاهل اعراب ریتعاب در رایز  باشد درست یسخن دیبا

 ودهب یجنس لذت و دنیچیپ گریکدی به و معانقه یمعنا به معاشقه عربستان در اسالم
 ( 645: 1388،یمحمد) «است
 درواقع ، بوده متفاوت اریبس عشق یاصطالح فیتعر ،یلغو یمعنا برخالف اما»      
 هک هست یاهیپو و کشش عالم یاجزا امام نیب: »اندکرده فیتعر گونهنیا را آن یاریبس

 با را ذرت و ستین هیسو کی هرگز است جهان یاجزا یهمه در چون و دارد نام عشق
 (494 :1ج ،1390 ،کوبنیزر) «داردیم وا گریکدی  یوجوجست به لیم و شوق
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موالنا خواهیم پرداخت که  ازنظرپس از اشاره کردن به معنای عشق حال به آثار آن       
، نقطه علیای مولوی وآب آتش الغری در عشقبه فربگی در عشق،  هاآنالم وی از در ک
 منظورما و نبوده یظاهر بودن فربه و یچاق ، شدن فربه از منظوریاد شده است که  فروز

 و است عشق براثر معشوق و عاشق یزندگ یآکندگ طرب و پربار و شاداب وصال عاشق
 گدازها و سوز ما منظور و نبوده یظاهر بودن فینح و یالغر زین عشق در یالغر از منظور

.در این مورد نقطه کندیم الغر و فیضع را معشوق و عاشق که است عشق هجران و فراق و
ی علیای مولوی مربوط به آثار مثبت و آب آتش فروز عشق مربوط به آثار منفی عشق 

  است.
 هیقون در مشهور و ینام یعالم او ،شودمی شروع عشق از زیچ همه یمولو یزندگ در      
 در یزیتبر شمس شدن ظاهر انداخت گداز و سوز به را موالنا وجود که یاتفاق اما بود
 لوص ی مزه بداند یمولو تا آمد او بچشاند یمولو به را عشق تا آمد شمس بود او یزندگ
 کنار در ماندن شمس هدف درواقع اما است یزیهرچ از تر کامل و تر نیریش معشوق به

 خلوقم و بنده کی معرفت و عشق یوقت که بفهماند موالنا به بود آمده شمس نبود موالنا
 و ها عاشق ، ها عشق یهمه خالق که یقیحق عشق پس باشد نیریش نیچن تواند یم

 هگوش تا آمد او است نیریش و گوارا یا اندازه چه به باشدمی عشق منبع و هاست معشوق
 هک بود شمس عتیشر نیا و رفتیم دیبا و برود و بچشاند یمولو به را عشق شراب از یا
 یدور اثر در و شده وآب آتش فروز عشق یالغر ،ینازک و هجران دچار یمولو او رفتن با
 دنش فربه و یازل معشوق دنید یبرا موالنا و بچشد را عشق یالغر و فراق غم ینیریش او

 یدور نیا .سازد آماده است معشوق به وصل همان که عشق درو رسیدن به نقطه ی علیا 
 هرچه او یدور غم در و چشدیم معشوق یدور از عاشق هک است لطافت ینوع هجران و
 نیا و شودمی خود معشوق عشق از مملوء و کندیم یخال را دارد سر در او عشق از ریغ

 نامد یم عشق اثر در ینازک و یالغر موالنا را عشق از ریغ هرچه از عاشق دنیبر دل
 در خود یآکندگ طرب و یفربگ موالنا که بود ها گداز و سوز و هاالغری نیهم اثر در و

 ار او موالنا وجود آتش کردن دار حهیجر با یزیتبر شمس که یا گونه به افتی را عشق
  توان یم پس .کرد آماده و نقطه علیا یفربگ یسو به ییراهنما و عشق در یالغر یبرا

 را ودخ ابتدا دیبا عشق در و طرب افکندگی یفربگ نیریش طعم به دنیرس یبرا گفت
 که است یکس موالنا نیبنابرا .دیچش را و آب آتش فروز یالغر نیا و کرد عشق میتسل

 .مینگر یم آن به گرید هیزاو از امروز ما و شده پنهان یهست ی ساله700 پس در شهرتش
 رفتن وقت. آمده سر به قونیه در زمانم گمانم به» :که کندمی  نقل روایات در شمس

ست. ا میالد نوعی گشاید. عشقمی غیرمنتظره های استحاله بر را راه حقیقی عشق. رسیده
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 قدر هب که معناست این به بودیم عشق از پیش که باشیم انسانی همان ازعشق پس اگر
 توانی یم که کاری معناترین با داشته باشی دوست را کسی اگر ایم نداشته دوست کافی

 به خامی از تنهایی به تواند نمی کس هیچ. است تغییرکردن بدهی انجام او به خاطر
 پروازت منزل آن به منزل این از پرنده مثل تا کنی پیدا را راهت رفیق باید. پختگی برسد

 زمان پایان به ببخشی داشتم بزرگی باید را او نه را خودت کردی پیدایش اگر و دهد
 مبا ه را نادیده ایزیبایی دوستیمان مدت در رسیدم می دنیا این در موالنا با مشترکم
 کدیگری وجود در کنند می منعکس را تصویرهم وقفه بی که دو آیینه مانند کردیم قسمت

 ازر به آیینه و شودمیتمام  دور چرخدمی چرخ پایان در اما نشستیم ابدیت تماشای به
: است معتبر هنوز نکته این و. دارد پایانی بهاری هر و بهاری زمستانی هر شود می بدل
 (414،413 :1395،)ملت عشق« هست هم جدایی زود یا دیر عشق باشد جا هر

 ریتعب یعاشق از که میا دهیند خودمان عارفان و بانیاد ، شاعران از کی چیه آثار در»      
 بینص هم ینازک ینوع از یفربه نیا کنار در عاشق البته باشد کرده شدن فربه به
 (28 :1396،عاشقانه قمار)«بردیم

  من آن کو؟ من آن ، نخواهم جان ، نخواهم دل عشق  یها لطافت از گشت نازک سخت
 من حانیر از عالم ردیگ عطر ، بنالم چون        برم  یم حانیر تو گلزار ز من خموشم تا

  (1946: 1395)غزلیات شمس،
 یاج اکنون اما کندیم ییزدا زنگار عاشق روح از عشق است لطافت ینوع ینازک نیا»      

 خوش ، یهوش زیت ، تیترب آن با یمولو مثل یکسان چرا که است مهم اریبس پرسش نیا
 به و گذاشت شمس اریاخت در را خود هیسرما تمام التیتحص و معلومات همه آن با ویانیب
 یآسان کار هیسرما همه آن کردن بزن؟رها هیسرما نیدرا یخواه یم یآتش هر گفت او

 فهد بود داده یمولو به یا وعده چه یگذشتگ خود از نیا قبال در شمس یراست به نبود
 بود؟ چه

 النامو به شمس بود؟ چه کرد ریتصو او یبرا شمس که یریدلپذ و درخشان ندهیآ آن      
 که جاست نیهم در مطلب یهمه ؟یرسیم چه به یبگذر یدار آنچه از اگر که گفت

 قمار نیهم گرو در هم یمولو شدن یمولو و نداد یمولو به یا وعده نیتر کم شمس
ه ب یمولو که زیچ آن درواقع و بود پاداش توقع یب گذشت نیهم و مانهیکر و عاشقانه
 (28 :1396،عاشقانه قمار) «.بود یاله عشق قتیحق و عشق در یفربگ آورد یم دست
 گرید قمار هوس الّا چشیه بنماند             بودش آنچه بالهت که یباز قمار آن خُنُک

 (1085: 1395)غزلیات شمس،
 بحث
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 ش،آت نیا موضع و افتد یم عاشق در که است یآتش عشق: »دیگو یسف نیالدّ زیعز      
: 1370ی،سجّاد)«سازد یم وطن دل در و آیدمی دل به چشم راه از آتش نیا. است دل

619) 
 دل دیآ کــــار چه به نبــــاشد عشق ور        عشق ســـــازد وطن کجا نبـــود دل گر
  (403: 1394اتیرباع ر،یدابوالخیابوسع)
 و پاک و سوزاند یم را عاشق اندرون جیتدر به و رسد یم اعضـا همۀ به آتش نیا شعلۀ 

 آن میب و کرد تواندینم تحمّل را معشوق دارید که. شود فیلط دلش تا گرداند یم   یصاف
 دارید چون که بود مقــام نیا در( ع) یموس. گردد ستین معشوق یتجلّ  به که است

 که است مقام نیا در(. یتَرانِ لَن  .«) دید ینتـوان مرا هرگز»: فرمود یتعـال حق خواست،
 یم شیب شیآسا و راحت فراق از و نهـد یم حیترج وصـال بر را فــراق عاشق

 (620: 1370ی،سجّاد.«)ابدی

 بررسی لغوی و اصطالحی 
 ،سمین ،چاق ،گوشتالو معنای لغوی فربگی:فربگی در لغت به معنای پرگوشت بودن،      
 (759:1390و چاق کردن)فرهنگ معین، پروراندن ،فربی
 (909:1390فربه و چاق)معین، مقابل معنای لغوی الغری:باریک اندام،      
معنای اصطالحی فربگی:فربگی در اصطالح موالنا به معنی برخوردار بودن از حالت       

معتقد است های مثبت و طرب انگیزو به طور کلی فربگی را در اثر عشق می داند و او 
کسی که عاشق است از هر صفت نیکویی فربه و پر می شود و در آثار مولوی در اکثر 

 موارد فرد فربه نماد انسان برخوردار از عشق است.
معنای اصطالحی الغری:اصطالح الغری در کالم موالنا به معنای تهی و خالی بودن       

و کسانی  باشدمیازکی از خال عشق و منظور او این است که الغری و ن باشدمیاز عشق 
که  عشق را نادیده گرفنه باشند در نظر موالنا الغر و نازک و ضعیف خواهند بود. این را 
نیز می توان بیان کرد که عاشقان خام و عاشقانی که به معشوق واصل نشده اند نیز از 

 الغری برخوردارند.
 در ادبیات فارسی آثارعشق

 کش بدون( ،نقطه علیا و آب آتش فروزیالغر و یفربگ) یفارس اتیادب در عشق آثار      
 عشق بحث هب مربوط مضمون نیشتریب یفارس گسترده اریبس و زنده اتیادب گفت توان یم
 تیحکا و داستان شکل به ها گداز و سوز و ها ییجدا و معشوق و عاشق یدور و یعاشق و
 .است دارا ییغنا اتیادب قالب در
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 که هجران و وصل یعنی عشق مهم قطب دو ها تیحکا و ها داستان نیا دار و ریگ در
 و اربردپرک اریبس ، کندیم ادی ،نقطه علیا و آب آتش فروزیالغر و یفربگ به آنها از یمولو

 یفارس بزرگان و سندگانینو و شاعران یهمه سخن در را عشق آثار و باشدمی پرتکرار
 آثار انسندگینو و شاعران ریسا سخن در که کرد ذکر دیبا زین را نکته نیا افتی توانیم

یا  یالغر و یفربگ به عشق آثار نیهم از یمولو اما شوندیم تکرار کسانی صورتبه عشق
 و شاعران ریسا از او سخن که کندیم ادی نقطه علیای خود و آب آتش فروز عشق

 : دیکن توجه شاعران ریسا سخن از نمونه چند به است متفاوت سندگانینو
 موج اچهیدر نیا که ندانستم              مقصود گوهر بردم که گفتم شدمیم عاشق چون
 دارد فشانخون

 (120 غزل :1394حافظ،)
 لیفضا نیا وصف در جانم بسوخت آخر              اول نمود آسان یرند و عشق لیتحص

 (307 غزل: 1394حافظ،) 
 که کندیم انیب را خود یعشق یتجربه حافظ داستیپ باال یهامثال از که طورهمان      

 یالغر بدون یفربگ است معتقد درواقع و داندمی همراه دشوار ییهایسخت با را عشق او
 .دیآینم دست به

 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم            سرخ تو سعدی چه زرد کرد    گویند روی
 (374: غزل 1395)سعدی،

و معتقد است هستی  داندمیسعدی نیز سعادت زندگی دنیوی و اخروی خود را از عشق 
و از این عشق است که انسان زندگی  باشدمییک اصل و یک جوهره دارد که آن عشق 

 .باشدمیکه همان فربگی در کالم موالنا  کندیمخود را بنا 
 :موالنا ازنظر آثار عشق

 است درآورده شعر به خود یهامنظومه در را آن حکایت و شکایت مولوی که نی      
 در نانکهچ است یافته خاص مقامی و معنی نیافته بلکه راه وی کالم در اتفاقی و تصادفبه

 الدینجالل لیکن. است قرارگرفته تمثیل موضوع و مایه لفظانی بار 82 از بیشتر مثنوی
 . است داده قرار تری یپرمعن و لطیف و واال ایاندیشه مفهوم و مظهر را نی مولوی محمد

 تصرف در و شدهیخال منی و مایی از که است موالنا ضمیر و ذهن قتیحق در نی نیا
 نیست او از حقیقت در دیآیبرم وی جان از که زیانگروح ندای این. است درآمده عشق
 آهنگی نایش و نوا یهاپرده بر و شودمی جاری او زبان بر تنها که است عشق از بلکه

 این و .نالدمی خود نگاه حالت از هجران و ازلی معشوق از دوری پی در و ریزدمی شرربار
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 دوری از فربگی به خاطرالغری عاشق است و این نالیدن نی  درواقعنالیدن و سوختن نی 
 عشق است.

 توست  ز ما در صدا و کوهیم چو ما                           توست ز ما در نوا و ناییم چو ما
 (1/599دفتر1395)مثنوی معنوی   

 ایدن نیا رد دینبا بکشد یتلخ دیبا باشد سخننیریش یآدم آنکه یبرا است معتقد موالنا
 و حالل تمتعات یحت ییجو تمتع راه بازنهادن ابدی دست خواهدمی که یتمتع هر به

 ینیریش ، کرد خواهد سد را یابیکام نیا راه خواهدمی آدم آنچه یهمه از یبرخوردار
 .است امور از ایپاره در دمیکش یتلخ پاداش سخن
 یبرا است معتقد و داندمی یخون اول از را عشق یمولو شد ذکر که گونههمان      
 تشو آب آ هاالغری دیبا است یاله عشق همان که عشق در و نقطه علیا یفربگ به دنیرس

 را عشق آثار موالنا .گذاشت سر پشت را یاریبس یهاینازک و نمود یط رافروز عشق 
ودر مواقعی به نقطه علیا و آب  شدن الغر و شدنفربه به خاص یلیتمث با و ژهیو یباهنر

 یامتم از یالغر دیبا ابتدا شودمی عاشق که یکس است معتقد و کندیم هیتشب آتش فروز
 الغر و یخال نیا براثر سپس شود یخال و الغر هست چه هر از و کند تجربه را تعلقات
 با یفربگ نیا که و به نقطه علیای خود می رسد آیدمی به دست عشق یفربگ او بودن
 ریغ هرچه در که داندمی یکس مانند را عاشق فرد و دارد اریبس تفاوت یظاهر بودن چاق

 تهفراگرف عشق سراسر را او وجود و دارد یفربگ عشق در یول باشدمی الغر و یخال عشق از
 . است
   کندیم دگرگون صورت وفا یک                            کندیم افزون عشق آن وفا چون

 (708 /2 د)  
 دادهازدست را خود یزندگ یهمه که داندمی یقمارباز مانند را عاشق فرد موالنا       
 آوردیم به دست قمار نیا از عاشق آنچه و است یگرید عاشقانه قمار یپ در اما است
 .هست عشق در یفربگ
موالنا نسبت به آثار عشق یعنی فربگی و  یهادگاهیدحال به شرح معانی مختلف و       

 :پردازیممیالغری 
 عشق آثارمثبتالف (

 مولوی علیای نقطه .عشق1
وقتی سخن از آثار مثبت عشق می شود می توان گفت همه ی فضایل و خوبی ها را       

وصال، می توان برای عشق برشمرد که ما به چند نمونه از آن ها اشاره می کنیم مانند 
ی که یکی ازمهم ترین  آنها نقطه علیاطرب افکندگی، نقطه علیا، فربگی، فضایل اخالقی 
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النا نقطه ی آسمانی است و هدف او رسیدن به عشق آرمانی موالنا است. عشق برای مو
 خود است.او برای رسیدن به این آرمان دست به هر کاری می زند.

 ناموال کالم در افکندگی طرب یا عشق مثبت آثار بحث به توان می عشق آثار بحث در
 وعن یک موالنا نظر از عشق است خداوندی آفریده برترین عشق موالنا نظر از کرد اشاره
 بسیاری باعث خدا اسرار اسطرالب خدا به رسیدن و ایمان روزی و برکت افکندگی، طرب

 سروری و شادمانی دلیل خام افراد کردن پخته ممکن غیر امور کردن ممکن معجزات از
 است این موالنا نظر از باشدمی موجودات تمامی حرکت و رشد و کمال دلیل و جاودانگی

 معتقد او باشند می جریان در عشق قوه با موجودات همه و است زندگی حرکت باعث که
 هب فضایل این است آن به مربوط اخالقی فضایل تمامی که است ای پدیده عشق است

 النامو دیدگاه کلی طور به گذراند را آن های مشقت و هاسختی که میشوند حاصل شرطی
 ندگیک ترنس و گی فرد به آن مثبت آثار که بود منفی و مثبت صورت دو به عشق آثار به

. داد خواهیم شرح را آن که است فروز آتش آب و الغری که هم منفی آثار و شد تعبیر
 نفیم آثار این است منفی آثار کردن تحمل آن الزمه که است ای گونه به عشق مثبت آثار

 کهبل نیست منفی آثار حقیقت در و است عشق ابتدایی های دشواری و ها سختی شامل
 تاس معتقد اما دانند نمی منفی را آن نیز موالنا خود که است مثبت آثار آورنده وجود به

 مفاهیم رینزیبات و بهترین برسد عشق اولیای نقطه به تا بگذراند را آنها ناچار به باید عاشق
 زیبایی بسیار قالب در را آنها که باشدمی عشق مثبت آثار به مربوط و موالنا کالم در شعری
 کرد خواهیم اشاره آنها از تعدادی به که است کرده بیان
 کرده استفاده بار 58 به نزدیک مثنوی در را عشق آثار از مورد این موالنا کلی طور به

 است
 کوه در رقص آمد و چاالک شد                             جسم خاک از عشق بر افالک شد

 (1/25)د
 جزغم و شادی در او بس میوه هاست                  باغ سبز عشق کاو بی منتهاست     

 (1/1793)د
 جمع باید کرد اجزا را به عشق                        تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق 

 (4/3289)د
 عشق نان مرده را می جان کند                                جان که فانی بود جاویدان کند

 (5/2014)د
  عشق در یفربگ.2
 : مشکالت حالل( فربگی  2-1
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. نامدیم یفربگ را عشق درراه سعادت و یافکندگ طرب موالنا شد انیب که طورهمان      
 او ددانمی مشکالت یتمام حالل را آن یو که است ینوعبه موالنا نظر در یفربگ نوع نیا

 و شودمی الغر و یخال عشق ریغ هرچه از انسان که است عشق یلهیوسبه است معتقد
 یفربگ نیا. کندیم پخته نظر هر از را انسان مسئله نیا و شودمی فربه عشق از فقط و فقط
 یظاهر یفربگ نیا و کندیم قیتشو آن به را همگان یمولو و است حالل یفربگ ینوع
 سعادت نیا و داندمی عشق یفربگ را یهست یجوهره نیترمهم و نیتنهاتر موالنا.  ستین
 .داردیم دوست اریبس را

 .  است کرده استعمال بار 15 به کینزد صراحتاً معنا نیا در را فربه یکلمه موالنا
 تیاهم از نشان که هست یمثنو در کلمه نیا یمعنا نیپرکاربردتر و نیترمهم نیا      
 .دبر نام موالنا مدنظر و یقیحق یفربگ عنوانبه آن از توانیم و دهدیم خبر یمثنو در آن
    کند فربه را مرد نیریش فکر                                    زند یبرو خوش فکر و الیخ تا

 (289/ 6د)  
      نشود به نجایا دیاوم نا کار                                 شود فربه جان که دان نجایا چرش

 (297/ 3د) 
    کند فربه و خوش معشوقان عشق                            کند  هز تن عاشقان عشق کیل

 (4394/ 3د)    
    جمالصاحب بود االتشیخ گر                                  ال یخ از است یفربه را یآدم

 (594/ 2د)     
 :  یظاهر یفربگ(  2-2

 مورد ندچ در او یول است کرده دیتأک عشق در یفربگ به اریبس یمولو نکهیا بر عالوه      
 نوع دو هر تا کندیم ادی ادیز آن از و کندیم انیب زین را یظاهر یفربگ یمعنو یمثنو در
. داد صیتشخ یظاهر یفربگ از را یقیحق یفربگ بتوان و شود داده حیتوض را یفربگ از

 یمقدمه را آن و داندمی خطرناک اریبس را یظاهر یفربگ موالنا ، عشق یفربگ برخالف
 داندمی شهوت و یوانیح هوس و هوا ، یکیتار ، غرور ، طمع ترس، همچون یاخالق لیرذا
 .بدهند تن یفربگ از نوع نیا به مبادا که دهدیم اخطار هاآدم یتمامبه هانیا مقابل در و

 عشق عدم ای وجود در یقیحق یفربگ و یظاهر یفربگ صیتشخ در مهم موضوع      
 یجسم و یظاهر موالنا نظر به عشق در یفربگ شد انیب که طورهمان. باشدمی یقیحق
یم آن لیتأو به یخوببه موالنا که شودمی محسوب یاخالق فضائل ینوع آن و ستین

 .پردازد
 .است کرده استفاده بار 12 به کینزد را معنا نیا در فربه یکلمه یمثنو در یمولو
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  مباد عاقل تن فربه نیچننیا                             باد ز یگرد یته سوزن کی به پس
 ( 719/ 3د)     

   مند خشم را ما گرگانند که نیه                         شوند فربه علفخوش آن ز همه تا
 ( 3669/ 4د)     

 
 عشق ب( آثار منفی

 فروز آتش آب عشق.1
هجران، دوری، درباره ی آثار منفی عشق نیز می توان تعدادی از حاالت منفی مانند       

ودشواری های مشقت بار راه پر خون عشق را  سوزوگداز عاشق برای رسیدن به معشوق
باشد.عشق به مانند آبی است بیان کرد که یکی از مهمترین آن ها آب آتش فروز عشق می

ن است ولی با نوشیدن آن عطش فرد دوچندان می شود و که برای سیراب کردن تشنگا
 او را مشتاق تر می سازد.

 یانب عشق اثر در الغری مورد این در باشدمی آن منفی و آثار عشق مثبت آثار مقابل نقطه
 نمی که است ای گونه به عشق اثر در منفی آثار شد داده توضیحاتی آن مورد در و شد
 گداز و زسو باید عاشق انسان که است معنی بدان اینجا در بلکه کرد تلقی مضر را آن توان
 نشیری طعم به تا کند تجربه را ها آن و بگذراند را خم و پیچ پر راه این های دشواری و ها

 اموالن شد نایل عشق به تواننمی مشکالت و ها سختی این تحمل بدون و برسد عشق
 تشآ که ای گونه به کند می معرفی شوریده و دردناک سوزنده بسیار معنا این در را عشق

 گل مانند عشق که است معتقد او میکند تر نازک مویی از را او و زند می عاشق جان بر
 توانست می کسی هر نباشد خار اگر که است آن خارهای مثل آن های سختی که است
 ادعای نتواند کسی هر که است آن خاطر به نیز عشق های سختی این و بچیند را گل

 واقعی عاشق کند تحمل را ومضایق ها دشواری این که ای عاشقان فقط کند عاشقی
 والنام شخصی زندگی در کلی طور به رسید خواهد عشق گوارای و واقعی تبع به و باشدمی
 است کرده تجربه را آنها نیز او و است داشته وجود فراوانی های گداز و سوز و هادشواری و
 گوید می سخن فراوان موضوع این از دلیل همین به
 اشاره عشق فروز آتش آب یا عشق منفی آثار به بار 30 به نزدیک موالنا معنوی مثنوی در

 است شده

 همچو کوره عشق را شوریدنی است                      هرکه او زین کور باشد کوره نیست
 (1/1377)د

 که چراغ عشق حق افروخته است    رحم خود را او همان دم سوخته است                 
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 (3/1921)د
 عشق معشوقان دوزخ افروخته                                    عشق عاشق جان اورا سوخته

 (3/4446)د
 جان ز هجر عرش اندر فاقه ای                               تن ز عشق خار بن چون ناقه ای

 (4/1545)د
 فروخت             هرچه جز معشوق باقی جمله سوختعشق آن شعله ست کاو چون بر 

 (5/588)د
 عشق در یالغر.2
  عاشق بودن زیچیب و فیضع یالغر(  2-1

 را آن موالنا که دارد وجود زین عشق در ینازک و یالغر ، عشق در یفربگ مقابل در      
 اشقع که یکس است معتقد و داندمی عشق برابر در عاشق بودن فینح و فیضع ، زیناچ
 موضوع. شودمی شروع عاشق یبرا اول روز همان از که است سوزوگداز او سرنوشت شودمی
. است بوده یفارس اتیادب در پرکاربرد موضوعات از یکی عاشق بودن زیچیب و یالغر
 عشق میتسل را خود و کندیم خم سر عشق برابر در کمکم شودمی عاشق که یانسان
 عاشق یالغر را آن یمولو که کندیم یخال خود وجود از را عشق از ریغ چه هر و داندمی
 عاشقان یالزمه یالغر نیا هست دهیپسند و بایز اریبس یالغر نوع نیا که کندیم ریتعب

 شهیهم خواهندیم و دهندیم حیترج وصل بر را فراق سوز و هجران نیا یاریبس و است
 .باشند سوزوگداز در اری طلب در

 است دوا دیام رسدیم جان به رنج چه گر که/ را یسعد دوست هجران باغم است خوش
 (43 ، غزل :1395، یسعد)   

 و یفربگ به دنیرس یمقدمه و کوین را آن و پسنددیم را یالغر و هجران نیا زین یمولو
 بار 8 به کینزد صراحتاً  معنا نیا در یالغر یکلمه یمعنو یمثنو در داندمی عشق وصال
 .باشدمی زین آن یمعنا نیترمهم که است کرده تکرار
       است یشه خورد در چه الغر مرغک                       است یابله از کند باور نیا که هر

 (1151/ 2د)  
  کند فر خوش و خوش معشوقان لیم                             کند الغر عاشقان لیم کیل

 ( 4440/ 3د)     
   شدن الغر و کردن اضتیر در                                        بدن افکندم اکبر جهاد در

 (3786/ 5د)          
 عشق مجازی را گذر بر عشق حقست انتهاشمر کز کوی عشق آمد ضرر/ هاتیعنااین از 
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 (27: غزل 1395)غزلیات شمس،
 دلم  جا هردر طلبت رفت به                                       سودا دلم  یخانهشد زغمت 

 (1771: غزل1395)غزلیات شمس،   
 : یظاهر یالغر(  2-2

یم یانیشا کمک آن ضد کردن انیب موضوع کی بهتر هرچه میتفه یبرا شک بدون      
 دهکر انیب را یظاهر یالغر زین عشق در یالغر بهتر فهم یبرا موالنا نهیزم نیا در. کند
 .شماردیم بر را آن یهایژگیو و
 یانسان و بایز باتیترک با ییهامثال از عشق در یالغر از آوردن مثال یبرا یمثنو در او

 رایز ردیگیم کمک زین یوانیح باتیترک از یظاهر یالغر انیب یبرا یول کندیم استفاده
 و انسان نیب یظاهر یالغر اما خاست انسان مخصوص فقط عشق یالغر است معتقد

 . است مشترک وانیح
 قعش غم و داندمی عشق در یالغر اثر در زین را یظاهر یالغر موالنا موارد یبعض در البته

 .کندیم انیب سوز استخوان را
 .است شده تکرار بار 7 به کینزد صراحتاً  معنا نیا در یمثنو در یالغر یکلمه
    مو چو خر نیا شد چه کز عاجز مانده                          او خاتون و الغر شد یهم خر

 (1338/ 5د)    
   رفت رزق آوه که الغر شودمی                                نر گاو آن شودمی شب چون باز

 (2865/ 5د)      
 : هوس و هوا و غم و ترس اثر در یالغر( 2-3

 اثر در یالغر ، داندمی یظاهر یالغر نوع از را آن موالنا که یالغر از گرید ینوع      
 یهاصفت که یعاشق است معتقد موالنا.  است شهرت و شهوت و هوس و هوا ، طمع ، ترس
. داشت انتظار را عشق در یفربگ او از توانینم و ستین عاشق گرید باشد داشته را مذکور

 وجود به را مذموم و یمنف یالغر نوع کی ناپسند صفات نیا که است معتقد نیچهم او
 یالغر نوع نیا از اوردیب هاآن کار عواقب یبرا یمثال خواهدمی موالنا وقت هر که آوردیم

 نیا ، موالنا نظر در یالغر نوع نیترپست و نیترزشت گفت بتوان دیشا. کندیم استفاده
 .رودیم کارطمع و کافر ، ترسو ، صیحر یهاانسان سراغ که هست یالغر نوع

 .است کرده استعمال بار 5 به کینزد صراحتاً معنا نیا در را یالغر یکلمه موالنا
 غم ز الغر مو تار چون او گردد                               خورم چه فردا که شهیاند ز شب

 (2857/ 5د)   
  منتجع خوف ز الغر شود تا                                        فزع از افتد تب اندر شب باز
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 (2861/ 5د)  
 نان خوف از شود الغر یهم کاو                    جهان نیا دشت آن و است گاو آن نفس

 (2866/ 5د)   
 سیرحرکت عاشق 

 :یفربگ به یالغر از
 در. است یقیحق عشق به دنیرس یبرا یپل یمجاز عشق ، عشق انواع موضوع در      
 یخطریب راه عشق راه که ستین یشک و است انیبقابل موضوع نیا زین عشق آثار بحث

 یقیحق عاشق. برسد یقیحق عشق به تواندینم نگذراند را پرخطر راه نیا که یکس و ستین
 توانیم را موضوع نیا. رسدیم عشق ینیریش به یاالعادهفوق یهایسخت تحمل از پس
( ع) وسفی حضرت یحت و ناصرخسرو ، عطار ، حافظ ، موالنا:  چون یبزرگان یزندگ در
 راثرب خایزل و وسفی و مجنون و یلیل ، فرهاد و نیریش و خسرو مانند ییهاتیشخص. دید

 به و اندشده خاص و عام زبانزد عشق یهاالغری و هاینازک و هایسخت نیهم گذراندن
:  که است سخن نیا به استناد موضوع نیا یبرا مثال شاهد نیبهتر. انددهیرس هم یفربگ

 هک کرد ریتفس را آن شودمی شکل نیا به موال کالم در که "قۀیالحق قنطرۀَ  البحارُ  "
 بتواند را هانیا عاشق اگر که آوردیم همراه به را ییهاالغری و هایدشوار ابتدا عشق

 . دیرس خواهد عشق یاعل یدرجه به بگذراند
 که است کرده تکرار بار 6 به کینزد معنا نیا در صراحتاً را فربه یکلمه یمثنو در یمولو

 .دانست بلخ یمال یدیکل موضوعات از را آن توانیم
     شودیم فربه چوب زخم ز او                                  شودیم به یزنیم چوبش که تا

 ( 98/ 4د)   
 یکنیم فربه تو را خود او بهر                                   یخوردن در یکنیم دوزخ کار
 کروفر با دل فربه نشود تا                                     بچر حکمت یروز کن خود کار

   است زن ره چون تن و بازرگان چو جان                  است خوردن نیا مانع تن خوردن
 ( 3609 _3607/ 4د)    

 یباطن و یظاهر یفربگ سهیمقا
یم روا را ییهامثال دو هر از و کندیم انیب را یفربگ نوع دو هر خود آثار در یمولو      
 .پردازیممی یظاهر یفربگ و عشق یقیحق یفربگ یسهیمقا به نجایا در که دارد
 با که کندیم انیب نیچن را عشق در یفربگ موضوع دو نیا ترآسان میتفه یبرا او

 یاتصف شودمی دارا را کوین و یانسان یهاصفت یتمام انسان عشق، یفربگ از یبرخوردار
 ودشمی شامل را کوین یهاصفت یتمام یباطن ییبایز ، جمال ، جالل عزت، ، شرف:  مانند
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 یلها معارف از دنینوش و دادن گوش یفربگ نیا کسب یبرا راه نیبهتر دیگویم موالنا و
 یفربگ ، هوس و یهو ، شهوت مانند ییهاباصفت زین را یظاهر یفربگ همچو او. باشدمی

 که است معتقد و داندمی همراه لیرذا یتمام و یویدن یغذاها اثر در یفربگ ، یجسمان
 واناتیح یفربگ به را هاآن که شوندیم فربه شدن چاق و یپرخور با خردیب یهاانسان
 یوهیش با او رایز شناخت را یفربگ انواع توانیم یراحتبه یمولو کالم در ، کندیم هیتشب
 برخوردار وهیش نیهم از زین موضوع نیا و دهدیم شرح آثار در را سخنانش ، خود یلیتأو

 .است
 یظاهر یفربگ و عشق در یفربگ نیب یسهیمقا به مورد چهار در موالنا ، یمعنو یمثنو در
 .پردازدیم

      شرف و است عز ز فربه یآدم                                     علف از کیل شود فربه جانور
 ( 290/ 6د)  

     نوش و حلق از شود فربه جانور                                    گوش راه از شود فربه یآدم
 ( 291/ 6 د)  

 یعاشق یبرا یضرور یامر ی و سوزو گدازالغر
 و دهبو گانهی خداوند سلوک و ریس در سرآمد عارفان از یکی موالنا که ستین یشک      

 به دنیرس یالزمه است معتقد شانیا لیدل نیهم به است آگاه راه ریمس از یخوببه
 یمولو. باشدیم یمجاز عشق ، یقیحق عشق به دنیرس درواقع و یوتعالتبارک خداوند

 درک را یقیحق عشق تواندیم یراحتبه باشد شده یمجاز عشق دچار که یکس دیگویم
 املک یمعشوق( یمجاز عشق)معشوق است معتقد که است نیا او نشیب نیا لیدل ، کند
 رابیس عشق از را خود عاشق که ندارد راآن ییتوانا یمجاز معشوق کهییازآنجا و نبوده
 یمجاز عشق که برد خواهد یپ یمدت از پس عاشق ست،ین و نبوده عشق منبع ریز کند
 او یبرا یمجاز عشق اگر پس است( کتای  خالق خداوند)یقیحق معشوق از یانشانه فقط
 پر اریبس است عالم یهاعشق یهمه منبع که یایقیحق عشق شک بدون است نیریش

 ستاو صفات از یکی انسان وجود در عشق و است ترنیریش و ترباارزش اریبس و گوهرتر
الزمه که کندیم فیتوص ینردبان همانند را یمجاز عشق یمولو که است لیدل نیهم به
 را یمجاز عشق یمولو که گفت دیبا زین را نیا است، یقیحق معشوق به عاشق وصول ی
 .کندیم آماده یقیحق عشق یبرا را عاشق که داندیم نیتمر و یباز ینوع
 :دیفرمایم و کندیم اشاره نیچننیا مسئله، نیا به شمس وانید در
 انتها حقست عشق بر گذر را یمجاز عشق/ضرر آمد عشق یکو کز شمر هاتیعنا از نیا

 غزا در ردیگ ریشمش استاشود اودرآن تا/دهدیم نیچوب ریشمش خود پور دست به یغاز
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 الابت دیآ آخر چون شود بارحمان عشق آن/بود آن نیجوب شمشر بود انسان بر که یعشق
 (27 غزل :1395شمس، غزلیات)

 یعاشق هاآن بدون که شودمی اعمال از یکسری به ملزوم یعاشق موالنا یشهیاند در      
 نیا از یکی زین عشق برابر در بودن میتسل و یالغر که داندمی ریناپذامکان یامر را

 و یالغر نیا خود یشخص یزندگ در که است یبزرگان از یکی موالنا. باشدمی موضوعات
 قیرط از را یقیحق عشق عاشقانه بزرگ قمار کی قیطر از و کرده تجربه را بودن میتسل

 معتقد و دهدیم ژهیو تیاهم ضرورت نیا به لیدل نیهم به. است دهیچش یمجاز عشق
 .است کرده ریناپذییجدا عشق با را آن که است یالغر ضرورت نیهم است
 .است کاربردهبه معنا نیا در بار 5 به کینزد را یالغر یکلمه یمثنو در موالنا

     کند یم انور بدر چون را صدر                                کند یم الغر که چه ار ازین نیو
 (548/ 5د)    

 دم ش افکنده/پیش رخ زنده کنش کشته گفت که تو کشته نه ای در طرب آغشته نه ای
 (1393:غزل1395)غزلیات شمس،  

  فنا با همراه وصال
 سوخت، خواهد باشد چه هر معشوق جز فروزد،یب چون که است یاشعله عشق»       
 زانیرگ عشق از زیناچ یبال و سنجش کی با ندارند را عشق تیظرف و تیصالح که یکسان

 یخون و سرکش ابتدا از عشق یطرف از ،اندنکرده درک عشق از یزیچ نام جز و شوندیم
 راوانف ینازها دیبا عاشق که دارد یخودپسند و ناز اریبس و براند رونیب را انیمدع تا است

 (660 :1388،یمحمد) «بکشد را او
 با متناسب زین او یهایسخت و دردسرها شود، عاشق شتریب که یهرکس موالنا نظر در

 "شتریب برفش ، شیب بامش که هر " یقول به ای و شد خواهد دشوار خود عشق یگستره
 .شودمی نائل فنا به زودتر باشد ترفربه شتریب یهرکس

 و کندیم ادی یالغر به هاآن از موالنا که دارد وجود یاریبس یهایدشوار یعاشق راه در
 نیآخر که ستین یشک نیا در و رسدیم عشق در یفربگ به هاالغری نیا تحمل از پس

 در کامل یفربگ به که یانسان هر گفت توانیم و باشدمی فنا عشق یگانههفت یمرحله
 .دیرس خواهد فنا به برسد عشق
 :دیفرمایم یسعد

 امدین آواز و شد جان را سوخته آن                     اموز یب پروانه ز عشق سحر مرغ یا
 دامین باز یخبر شد خبر که را کان                       خبرانند یب طلبش در انیمدع نیا

 (12: 1395گلستان ، یسعد) 
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 فنا هب دیبا شک بدون برسد عشق در یواقع یفربگ به یکس شد انیب که طورهمان      
 شمع یشعله در که رسدیم یقیحق عشق به زمان آن که یاپروانه آن مانند و شود نائل

 یفربگ موالنا. باشدمی فنا همان که ابدییم تحقق عشق سوزدیم بالش و پر یوقت و بسوزد
 .داندمی ریناپذییجدا را آن و داندیم همراه فنا با را عشق

 .است شده تکرار بار 4 به کینزد صراحتاً معنا نیا در فربه کلمه یمعنو یمثنو در
    کشندیم را آن فر ترفربه کهآن                            کشندیم صحرا ز را گوسفندان

 (2303/ 1د)  
 یریگجهینت

 نوزه که است نیا است مسلم آنچه اما است شدهگفته یاریبس سخنان موالنا مورد در      
 نکرده درک راوا سخن و است نشناخته دیبا کهچنانآن را او یکس و مانده ناشناس هم

 بود آن بر یسع پژوهش نیا در .است آن آثار و عشق از سخن هاآن یازجمله که است
 گاهدید از عشق اثر در یانقطه علیا و آب آتش فروز یالغر و یفربگ یعنی عشق آثار که

یم انیب وارخالصه آمدهدستبه جینتا که ردیگ قرار یموردبررس یمعنو یمثنو در موالنا
ونقطه  عشق را فربگی در عشق یهایخوشوصال و طرب آکندگی و سعادت و  موالنا .شود

راه  یهایدشوارو سختی و  سوزوگدازهارا  و آب آتش فروز و الغری داندیم علیای عشق
 ابتدا که است یالغر نیا موالنا دگاهید از. اندازدیم زحمتبهکه عاشق را  داندیمعشق 
 و کندیم تجربه را راه نیا یهایدشوار او و کندیم دچار عشق در سوزوگداز به را عاشق
 تجربه را یواقع عشق و رسدیم عشق در یفربگ به ینازک و یالغر نیا گذراندن از پس

 دو به عشق آثار یمثنو در یطورکلبه .شودیم نائل و نقطه علیامعشوق وصال به و کندیم
و نقطه علیای عشق می  عشق در یفربگ آثار مثبت مانند شامل که شودیم میتقس بخش

 صورتبه یمثنو در آثار نیا .است عشق در و آب آتش فروز یالغر شود وآثار منفی شامل
 و یالغر و یفربگ آثار عشق و انواع صورتبه که گرفت قرار یموردبررس یگوناگون یاه

 آثار یبررس و عشق در یفربگ به یالغر از عاشق ریس ینحوه گر،یکدی با هاآن یسهیمقا
 طوربه .است قرارگرفته یموردبررس یفارس اتیادب شاعران و بانیاد ریسا کالم در عشق

 ربهتج را معشوق به وصال و یقیحق عشق به دنیرس ضرورت موالنا گفت توانیم خالصه
 .داندیم عشق یسوزوگدازها گذراندن و یخام کردن
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 معاصردر ادبیات داستانی ایران بازتاب سیمای قهرمانان تاریخ 

 )مطالعه موردی: یعقوب لیث صفاری(
 1قاسم قریب

 چکیده
یکی از حوزه های مورد عالقه داستان  ،قهرمانان تاریخداختن به شخصیت و اقدامات پر

نویسان معاصر ایرانی بوده و هست. این عالقه ریشه در خواست و تمایل خوانندگان پرشمار 
رمان های تاریخی دارد و تقاضایی است که از جانب مخاطبان به وجود می آید. ترسیم 

یخ نگاری کنش های قهرمانان ملی تاریخ ایران، یکی از عرصه های مشترک میان تار
هریک از زاویه دید ویژه و با سبب شده تا است که  نویسی معاصر آکادمیک و داستان

یکی از ویژگی های رمان تاریخی، ترسیم روند. ی معین به سراغ سوژه های خویش باهداف
فضای داستان در دوره گذشته و بازسازی شرایط گذشته است اما از آنجا که رمان بر عنصر 

عفی ه ضای منابع تاریخی را نمی توان نقطفاصله گرفتن از گزارش ه خیال مبتنی است؛
نوشتار حاضر با مطالعه موردی برای کتاب های داستانی و رمان های تاریخی تلقی کرد. 

کتاب های داستانی با موضوع یعقوب لیث، در پی پاسخ به گونه های مختلف رمان ها و 
های زندگی این قهرمان ملی توسط  این پرسش است که تا چه میزان بازسازی گزارش

یگر، است؟ به بیان داصیل ارائه شده داستان نویسان مبتنی بر گزارش های منابع تاریخی 
 خسیمای یعقوب لیث صفاری در رمان های تاریخی تا چه اندازه به چهره واقعی او در تاری

گزارش  و نتیجه بررسی داستان های تاریخی مرتبط با زندگی یعقوب لیثنزدیک است؟ 
های منابع تاریخی نشان می دهد که کلیت اقدامات سیاسی یعقوب و جنبش عیاری او 

کتاب های داستانی و رمان ها با واقعیات تاریخی منطبق است. کتاب های داستان انواع در 
کوتاه در زمینه توصیف اخالق و مرام یعقوب از مبانی اندیشه اخالقی عیاران سود جسته 

کرده اند اما رمان نویسان با شاخ و برگ دادن به داستان های عاشقانه از  اند و موفق عمل
 .دنالیستی او فاصله بسیاری دارنفضای زندگی و زمانه یعقوب لیث و اهداف ناسیو

 
 واژگان کلیدی: یعقوب لیث، ادبیات داستانی، رمان تاریخی، واقعیات تاریخی

                                                           

 ghasem.gharib@mail.um.ac.ir. دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم/ دانشگاه فردوسی مشهد       1 
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 مقدمه
نوجوان و جوان، بازنویسی تاریخ به سبک داستان یکی از راه های انتقال تاریخ به نسل 

عالقه مند به تاریخ  برای مخاطبان عمومی است. جذابیت داستان ها و رمان های تاریخی
سبب شده است تا بسیاری از شخصیت های بزرگ تاریخ ایران در قالب همین گونه از 

تاریخ نگاری های  انواع ادبی به آنان معرفی شوند. ادبیات داستانی بدون آنکه همچون
د، ، خواننده خود را خسته نمایآکادمیک با ارجاعات و پی نوشت های طوالنی و مالل آور

را به فضای تاریخی قهرمان می برد و آنچه را که می  با دامنه دار کردن دایره خیال، او
د. از این منظر، قل می نماید در قالب یک روایت داستانی به مخاطب خویش منتخواه
ش بودن رمان های تاریخی نه نقطه ضعفی برای مورخان آکادمیک ایرانی است و نه پرفرو

سرزنشی بر خوانندگان این گونه های ادبی. اما آسیب جدی که در این زمینه وجود دارد، 
واقعیت تلقی شدن برخی گزاره های رمان های تاریخی از سوی مخاطبان است که به فهم 

هکار برون رفت از این مسأله نیز در ایجاد ارتباط میان نادرست از تاریخ می انجامد. را
تاریخ نگاران دانشگاهی با رمان نویسان چیره دست است. بدین معنا که کلیات اقدامات 

که قرار است درباره او داستانی نوشته شود توسط استادان تاریخ، تبیین گردد و قهرمان، 
ر، باید زوایای مختلفی که برای از آن مهمتر، در عرصه تحلیل کنش های شخصیت مزبو

غیرمورخان پوشیده است آشکار گردد تا داستان نویس بداند که آگاهانه یا ناآگاهانه بر 
 ویسانن رمان رفته است. اینکه ه سراغ تحلیل شخصیت قهرماناساس کدام جریان فکری ب

 ویشخ های داستان های شخصیت تحلیل به فکری جریان کدام اساس بر ایران در کنونی
باشد؛ اما آنچه مسلم است، واقیعت  مستقل پژوهشی موضوع تواند می خود پردازند می

ی های تاریخ ان توسط برخی مخاطبان به عنوان واقعیتپنداشتن خیاالت داستان نویس
 یکی از جدی ترین آسیب های دانش تاریخی در جامعه امروز ایران است.

برخورداند که ریشه در اقدامات خارق العاده و قهرمانان در تاریخ از جذابیت بسیار زیادی 
سترگ آنان دارد. در تاریخ هر کشوری، شخصیت های ملی و میهنی از جایگاه رفیعی 
برخوردارند و به دلیل اقدامات شجاعانه آنان برای استقالل و سربلندی مردم، همواره به 

 ترک اهل تاریخ ودیده تحسین نگریسته می شوند و از آنان تجلیل می گردد. حوزه مش
ادبیات دقیقا همین جاست؛ با این تفاوت که مورخان برای اثبات اقدامات قهرمان و تحلیل 
آن ها فقط بر منابع اولیه تاریخی تکیه می کنند اما داستان نویسان، برای نوشتن جزئیات 
زندگی قهرمان به خیال خود متوسل می شوند. توقع وجود معیاری برای سنجش اعتبار 

وای رمان های تاریخی به همان اندازه نادرست است که از مورخان آکادمیک انتظار محت
داشته باشیم که تحلیل های بازاری و کلیشه ای موجود درباره ماهیت جنبش های برخی 
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از قهرمانان ایران را بپذیرند. با این وجود، معیارهای داستان پردازی پیرامون شخصیت 
تا کجا می تواند بر آن ها تکیه کند؟ آیا داستان نویسی های تاریخی چیست و نویسنده 

بر اساس محورهای کلی زندگی نامه قهرمانان در کتاب های تاریخ نگاری به معنای مقید 
کردن رمان نویسان و ایجاد محدودیت برای آنان در زمینه داستان پردازی و توسعه دادن 

رمان تاریخی وجود نداشته باشد  به دایره خیال است؟ اما اگر هیچ مالکی برای تدوین
پس تفاوت میان این گونه ادبی با سایر انواع رمان در چیست؟ نوشتار حاضر به دنبال 
بررسی صحت و سقم جزئیات داستان های موجود در رمان های تاریخی نیست بلکه به 
دنبال میزان اعتنا و توجه رمان نویسان به کلیت گزارش های تاریخی پیرامون شخصیتی 
است که درباره او به داستان سرایی پرداخته اند. از رهگذر مقایسه محتوای رمان های 
تاریخی با داده های واقعی تاریخ، می توان معیارهایی برای میزان قوت و ضعف رمان های 
تاریخی تدوین کرد و خود این امر منجر به گشودن افقی تازه در نقد ادبیات داستانی از 

 یخی خواهد شد.منظر گزاره های تار
 سیمای یعقوب لیث در ادبیات کودک .1

ن و کودکان هم از چنی ی نامه قهرمانان تاریخ فقط برای افراد بزرگسال جذابیت نداردزندگ
موضوعاتی استقبال می کنند. در کتاب های کودک با موضوعات مشاهیر تاریخی انتظار 

مان تمرکز کند و آن را می رود که نویسنده بر روی کلیات و خطوط برجسته زندگی قهر
به آنان انتقال دهد. فهرست کردن لشکرکشی ها و اقدامات سیاسی ا ادبیات ویژه کودکان ب

قهرمانان تاریخ نه تنها برای کودکان، دلچسب نیست بلکه ممکن است آنان را از این گونه 
ر به وکتاب ها دلزده نماید. برخی نویسندگان ادبیات کودک با نادیده انگاشتن اصل مزب

شرح حوادث سیاسی و فتوحات یعقوب اشاره کرده اند و حتی گاهشماری این رویدادها را 
(. آیا ضروری 12-13: 1390؛ شیخی، 6-7: 1392هم ثبت کرده اند )بغالنی و ابراهیمی، 

هجری قمری و هجری شمسی را نمی  کودکی که هنوز تفاوت میان گاهشماراست برای 
ها توسط یعقوب با گاهشمار هجری قمری برایش توضیح  داند سال های تسخیر سرزمین

 داده شود؟
 سیمای یعقوب لیث در داستان های کوتاه .2

هزار کلمه، داستان کوتاه  30یا  40از در داستان نویسی ایران، معموال به کتاب های کمتر 
 (. بازسازی چهره قهرمانان تاریخ در داستان های39: 1381یا قصه اطالق می شود )غالم، 

کوتاه کار نسبتا دشواری است زیرا نویسنده بدون اطناب در جزئیات و مجال دادن به 
دامنه خیال و داستان پردازی باید شخصیت موردنظر خویش را به مخاطب خود معرفی 

و  ز مشاهیر تاریخی ارائه نمایدداستان گونه ا یباید روایتنماید. به بیان دیگر، نویسنده 
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را به خواننده  زندگی قهرمان و هم فضای تاریخی زمانه او ناگزیر است هم خطوط کلی
 منتقل کند.

عنوان سری کتاب هایی است که با هدف آشنایی نوجوانان و جوانان  گنجینه تاریخ ایران
با تاریخ ایران منتشر شده است. یک کتاب از این مجموعه به زندگی نامه یعقوب لیث 

جاتی با نوشته علی ن ی قهرمانی از سیستانیعقوب لیث صفار. کتاب ه استاختصاص یافت
اما توانسته است با نثری  داستانی محسوب نمی شود ادبیات آنکه از نظر فنی در شمار

روان و بدون ارجاعات آکادمیک، گزارشی جذاب از زندگی یعقوب لیث ارائه دهد. برای 
ه زمینه نگاه ببدون اریخی و به صورت توصیفی ت سقوط نیشابور، بدون تحلیل هاینمونه 

 (.27-31: 1389و پیامدهای آن مطرح شده است )نجاتی، 
عنوان سری کتاب های تاریخی برای رده سنی جوانان است و یک  تاریخ بخوانیممجموعه 

کتاب از آن به زندگی نامه یعقوب لیث اختصاص یافته است. در محتوای کتاب، اثری از 
ی یعقوب لیث در تاریخ است که برای داستان پردازی نیست و هدف، آشنایی با سیما

مخاطبان عمومی و به صورت ساده بازنویسی شده است. گرچه رگه هایی از داستان پردازی 
( اما بسیار کم فروغ و در 35-41: 1383در بخش هایی از متن وجود دارد )شیخی، 

 راستای توضیح مسائل تاریخی است.
رای گروه سنی د و ه تألیف شده و از نوشته عباس جهانگیریان ب پسر نان و نمککتاب 

با موضوع یعقوب لیث است. و نوجوانان موفق ترین نمونه های ادبیات داستانی کودکان 
نویسنده با آگاهی از عالیق رده های سنی مزبور فقط بر شخصیت های واقعی تاریخی 

یحون، ستکیه نکرده بلکه به شخصیت سازی پرداخته و کاراکترهایی را آفریده است. عمو 
بهمن عیار، ماهان و طالچنگ از جمله این شخصیت ها هستند. از نیمه کتاب و با ورود 
به تاریخ واقعی زندگی یعقوب، آشفتگی در اسامی شخصت ها نمایان می شود و ناگهان 
نام های عربی وارد متن می شود که با شخصیت های خیالی همگونی ندارند. با این وجود، 

ه است حتی در نقل تاریخ واقعی هم فضای داستانی را تداوم دهد جهانگیریان موفق شد
می توان دید )جهانگیریان،  ستان یعقوب و صالح بن نصر به روشنیو نمونه آن را در دا

(. اما بخش های دیگری از کتاب به رویدادنگاری تاریخ نزدیک می شود و 67-47: 1395
ا داعی کبیر را روایت می کند )همان: شابور و نبرد یعقوب بیسقوط ن ی همیچونرخدادهای

107-81.) 
 سیمای یعقوب لیث در رمان های تاریخی .3

هزار کلمه و  70تا  60در برخی تعاریف، رمان به داستان بلندی اطالق می شود که بین 
در منابع (. Guddon, 1977: 430هزار کلمه داشته باشد ) 200یا حتی نزدیک به 
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: 1381هزار کلمه گفته می شود )غالم،  40یا  30ش از ، رمان به داستان های بیفارسی
اگر مالک تعریف رمان بر اساس طول آن را از قول منتقدان ادبی اروپایی بپذیریم، (. 39

 Noveletteهمه رمان های فارسی درباره یعقوب لیث را باید در شمار رمان های کوتاه یا 
( اما گاهی Ibid: 452گفته می شود )محسوب کنیم. اینگونه از رمان به داستان های بلند 

به صورت اصطالحی اهانت آمیز برای رمان های بی اهمیت نیز به کار می رود )گری، 
(. در این نوشتار، داستان های پیرامون یعقوب لیث که در ادامه به آن ها 226: 1382

پرداخته خواهد شد با تسامح، رمان نام گرفته اند گرچه در معنای آکادمیک و ادبی کلمه، 
 محسوب می شوند.یا ناولت داستان بلند  رمان نیستند و

رمان تاریخی گونه ای انواع رمان است که بازتابی از یک فضای تاریخی است و شخصیت 
 :The Encyclopedia Britannica, 1989د )نهای آن می تواند واقعی و تخیلی باش

است  سیکاینگونه از رمان، نزدیک ترین نوع ادبی به ژانر حماسی در ادبیات کال(. 5/948
ترکیبی بودن شخصیت های رمان از افراد واقعی و تخیلی مورد (. 83: 1370)دیچز، 

( و بنابراین نویسنده رمان در این زمینه 154: 1382اختالف منتقدان ادبی نیست )گری، 
می تواند آزادانه به آفرینش شخصیت های جدید بپردازد. اما صاحب نظران نقد ادبی تأکید 

تألیف رمان تاریخی، پایبندی به واقعیات تاریخی و تالش نویسنده برای می کنند که در 
(. اکنون پرسش Wehba, 1974: 215حرکت در فضای تاریخی، امری ضروری است )

اینجاست که رمان های تاریخی مرتبط با زندگی یعقوب لیث تا چه میزان با واقعیات 
ن گونه های ادبی در بازسازی سیمای تاریخی روزگار او هماهنگی دارند و آیا نویسندگان ای
 یعقوب و اوضاع سیستان در عصر او موفق بوده اند؟

 معرفی و مرور اجمالی رمان ها .3,1

نوشته یحیی خان قریب برخالف  یعقوب لیث موجد اولین حکومت اسالمی ایرانکتاب 
عنوانش که جلوه ای تاریخی و علمی دارد در شمار کتاب های داستانی است. شاید بتوان 
این کتاب را قدیمی ترین نمونه داستان نویسی درباره یعقوب لیث محسوب کرد. سطور 

 دل شب است. بغداد به خواب عمیقی فرو»آغازین کتاب بیانگر محتوای خیالی آن است: 
(. 2: 1314)قریب، «. خفته. قطعات ابر سیاه و سوزان فضای شهر را دربرگرفته...

 تصویرسازی های اینچنینی در سراسر کتاب وجود دارد.
اره داستانی جذاب را درب قهرمان ایرانشهرعلی شیرازپور پرتو معروف به شین. پرتو در رمان 

یز در سراسر کتاب او دیده می یعقوب لیث روایت کرده است. تصویرپردازی های خیال انگ
(. قهرمان ایرانشهر، شخصیت های غیرتاریخی فراوانی دارد. شاهین، 45: 1353شود )پرتو، 

شادک، گلنار و زنگالود از نمونه های این کاراکترها هستند. همه این شخصیت ها از یک 
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(. 84ان: سوم کتاب به آن سو به تاریخ ملحق و وارد داستان صالح بن نصر می شوند )هم
یکی از منتقدان ادبی به دلیل دخالت عنصر اتفاق در شکل گیری حوادث داستان یعقوب، 

( اما با این وجود، نثر کتاب 206: 1381ساختار داستانی آن را ضعیف ارزیابی کرده )غالم، 
 (.207را ساده و استوار یافته است )همان: 

ناصر نجمی است. نجمی، مؤلف، یکی از رمان های تألیفی  شیرمرد سیستان یعقوب لیث
ر شر شد. او عالوه بمترجم و داستان نویس بود و بیشتر آثارش در دهه هفتاد شمسی منت

ان از ایرتاریخ زندگانی یعقوب، زندگی نامه های سایر قهرمانان و مشاهیر  تألیف داستان
شیرمرد  آریوبرزن و بابک خرمدین تا موالنا و کمال الملک را به نگارش درآورد. کتاب

سیستان یکی از تجربه های موفق نجمی در ادبیات داستانی است زیرا هم توانسته سیمای 
تاریخی یعقوب لیث را آنگونه که بوده روایت کند و هم پیرامون این شخصیت داستان 
پردازی نماید. بیشتر شخصیت های داستان نجمی، تاریخی و واقعی هستند و نام های 

منابع اولیه تاریخی مرتبط با تاریخ صفاریان موجود است. نجمی کاراکترهای داستان در 
 را تا پایان موفق شده است با استفاده از همین شخصیت ها روایت داستان گونه خویش

سبتا ، تصویر ن. نویسنده در این کتاب با بیان و بسط داستان های تاریخیکتاب ادامه دهد
 (.57-71؛ 28-34: 1373)نجمی،  تجامعی از اخالق و منش عیاران ارائه داده اس

رمان تاریخی دیگری پیرامون مؤسس سلسله  ،نوشته نگین ایران بان یعقوب فرزند لیث
صفاری است که رونویسی کامل از کتاب ناصر نجمی است. نویسنده این کتاب تنها برخی 

 یعناوین فصول این کتاب را تغییر داده اما محتوای فصل ها انتحال مطلق و سرقت ادب
پس از چهار ماه »محض از اثر نجمی است. برای نمونه فصلی از کتاب نجمی با عنوان 

بعد از مدت ها بی »( توسط ایران بان به عنوان 186-190: 1373)نجمی، « هجران
( تغییر یافته اما مطالب آن تماما کپی شده است. 265-272: 1377)ایران بان، « خبری

ل سرقت ایده و گاهی در رونویسی رخ می دهد یکی مسأله سرقت ادبی که گاهی در اشکا
از معضالت داستان نویسی معاصر ایران است که برای طرح بحث آن در این نوشتار کوتاه، 
مجالی نیست. بخشی از این قصور بر عهده ناشران و ناآشنایی آنان با آثار منتشر شده 

 دهد.پیشین است که اجازه سوء استفاده را به نویسنده نمایان می 
حمزه سردادور از نویسندگان و مترجمانی است که در حوزه تاریخ و ادبیات چندین اثر از 
خود برجای گذاشته است. او با تدوین زندگی نامه یعقوب به حوزه نگارش رمان تاریخی 

سردادور از حیث کمیت، حجیم ترین داستان فارسی  قهرمان سیستاننیز وارد شد. کتاب 
 فاری است.درباره یعقوب لیث ص

 نقاط قوت و ضعف رمان های تاریخی .3,2
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هدف این مقاله، استفاده از نظریه ها و روش های نقد ادبی برای بررسی رمان تاریخی 
نیست بلکه مقایسه طرح و محتوای داستان با گزارش های تاریخی موجود در منابع تاریخی 

ی ماجراهای فرع است. پیشتر بیان شد که نویسنده می تواند از شخصیت های تخیلی و
برای داستان پردازی بهره ببرد اما نباید از فضای تاریخی فاصله بگیرد. در رمان های 
فارسی مرتبط با زندگی یعقوب لیث، داستان های تخیلی عرصه را بر متن و واقعیت 

نقد تاریخی رمان های تاریخی در  تاریخی تنگ کرده و حاشیه بر متن چربیده است.
 بررسی و ارزیابی است که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد.چندین محور قابل 

 ان پایبندی به واقعیات و فضای تاریخیمیز .3,2,1

ارجاعات به منابع تاریخی برای رویدادهای وجود زمینه داستانی کتاب یحیی قریب، با 
ان تیعقوب به کتاب تاریخ سیس ب موجود است. قریب برای توصیف شجره نامهزندگی یعقو

( و در جای دیگری از کتاب مستقیما به کتاب روضۀ الصفا 25: 1314)قریب، د کرده استنا
را هم مطابق با گزارش داستان صالح بن نصر او  (.40میرخواند ارجاع داده است )همان: 

-39و فقط برخی نکات ادبی چاشنی آن شده است )همان:  مصادر تاریخی روایت کرده
د از داستان پردازی فاصله می گیر لشکرکشی های یعقوبوصیف تنویسنده در بخش  (.31

 (.49-54و به گزارشگر تاریخ تبدیل می شود )همان: 
 در اوج و اعتدال است. ناصر نجمی از تصویرسازی شیرمرد سیستانحضور تاریخ در داستان 

و در همان حال رویدادهای مؤثر و مهم زندگی یعقوب را و داستان پردازی غفلت نکرده 
( 28: 1373غاز تا انتها روایت کرده است. درگیری یعقوب با ادهم بن نصر )نجمی، از آ

( سقوط نیشابور )همان: 133-151همکاری و کشمکش های او با صالح بن نصر )همان: 
( 199-214( و شکست دیرالعاقول )همان: 191-198( تسخیر فارس )همان: 185-162

 همه در راستای طرح داستان گزارش شده است.
نبوهی در میان ا قهرمان سیستانکتاب تحوالت تاریخی سیستان و اقدامات یعقوب لیث در 

(. همین 189-204، 92-103، 70-81: ن های عاشقانه روایت می شود )سردادورداستا از
بخش ها نیز به شدت متأثر از ماجراهای رمانتیک است. اگر یعقوب و رخدادهای تاریخی 

دادور حذف شود؛ کتاب او تبدیل به رمانی عاشقانه می شود زندگی او از متن داستان سر
که نه صحنه داستان آن سیستان و نه کشنگران آن عیار و نه رویدادهای آن تاریخی و 

دختری به نام طاوس است  ،به نظر می رسد شخصیت اصلی داستانتا آنجا که ملی است. 
تردید می شود و مهر از دل او  که یعقوب ابتدا دل در گرو او دارد اما پس از مدتی دچار

می شوید. در غیرتاریخی بودن خط سیر داستان همین بس که دست شستن یعقوب از 
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عشق طاوس، معطوف به دالیل میهنی و اهتمام او برای مبارزه در جهت آزادی سیستان 
 (.163-165و ایران نیست بلکه قهرمان دچار سوءظن به معشوقه خویش است )همان: 

بسیاری از منش عیاری یعقوب لیث در منابع تاریخی موجود است که برخی  داستان های
از آن ها در میان داستان پردازی های نویسندگان نقل شده است. برخی داستان های 

ل شخصی که از بردن اموا استان معروف نمک خوردن اتفاقی او و امتناعشدمشهور مانند 
؛ 33-34: 1373رار شده است )نجمی، تکی پیشگفته رمان هانمک از آن او بوده در 

 (.42-49: 1380سردادور، 
 نادیده انگاشتن حقایق تاریخی .3,2,2

انان می ضعف های تاریخی عمده که منجر به خوانش نادرست از زمانه و زندگی قهرم
مشهود است. نخستین اصل در تدوین رمان تاریخی توجه به  ی تاریخیرمان هاشود، در 

چندان  بسیاری از داستان نویسانرمان است که از سوی زمان و کرونولوژی زندگی قه
، هنگامی که یعقوب نوجوان قهرمان سیستان د. برای نمونه در رمانجدی گرفته نمی شو

را به علت گستاخی در برابر حاکم سیستان برای مجازات به کاخ فرامی خوانند او هراسان 
مه اطهار شد و پیش خود یعقوب برای رهایی از صدمه صالح متوسل به ائ»می شود و 

در (. 13: 1380)سردادور، «. تادنذری برای دستگیری از فقرا و مساکین نمود و به راه اف
با خوارج در ابتدای  منابع تاریخی نشانه ای دال بر مذهب یعقوب وجود ندارد. همکاری او

ان طبرستبیر رهبر شیعیان زیدی نبرد او با داعی ک( و 211: 1381قیام )نویسنده مجهول، 
احتمال . (9/509: 1387؛ الطبری، 310: 1363؛ گردیزی، 226: 1381)نویسنده مجهول، 

گزارش قاضی نوراهلل شوشتری در مجالس شیعه بودن او را با تردید جدی مواجه می کند. 
( فاقد اعتبار است 338-2/340: 1354المؤمنین مبنی بر تشیع یعقوب لیث )شوشتری، 

انگهی وزیرا شوشتری تمایل دارد که همه مشاهیر ایران بعد از اسالم را شیعه معرفی نماید. 
تین رابر با نخسلحاظ تاریخی ببه  حتی در صورت پذیرش تشیع یعقوب، دوران نوجوانی او

سال های سده سوم هجری قمری است و چگونه یعقوب متوسل به امامان شیعه)ع( می 
 پسین مذهب شیعه متولد نشده بودند!شود در حالی که در این برهه زمانی، هنوز امامان وا

با د اما که جنبه داستانی ندار گذری بر زندگی یعقوب لیث سیستانیاین اشتباه در کتاب 
به نگارش درآمده نیز قابل مشاهده است. نویسندگان این کتاب با و روان اده ادبیاتی س

اشاره به اینکه در روزگار امویان، امام علی)ع( بر منابر سیستان لعنت نمی شده این مسأله 
را دلیلی بر ارادت مردم این سرزمین به امامان شیعه)ع( دانسته اند )حیدری نسب و 

گزاره تاریخی صحیح است اما این امر به دلیل تمایل شیعی (. اصل این 2: 1380دیگران، 
مخالفت  تنفر ومردم سیستان نبود بلکه ناشی از مرکزگریزی سیستانیان در عصر اموی و 
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ی م عربی مورد تبلیغ امویان بود که از سوی خالفت ترویجکلیت ایدئولوژی آنان نسبت به 
 که مخالفان اصلی امویان بودند بدل شد. شد؛ چنانکه این ایالت به مهم ترین پایگاه خوارج

فقدان رخدادهای مهم تاریخی می تواند یکی دیگر از نقاط ضعف در انتقال خط سیر کلی 
ناصر نجمی با وجود توفیق فراوان در عرضه یک سرگذشت قهرمانان تاریخ تلقی گردد. 

یعقوب در  ، ماجرای مهم نبرد یعقوب با داعی کبیر و زمینگیر شدنجامع رمان تاریخی
 را از قلم انداخته است.( 245-246: 1320)ابن اسفندیار، طبرستان 

 کیفیت تم رمانتیک رمان ها .3,2,3

وارد زمینه از نیمه کتاب و آغاز عزیمت یعقوب به کرمان ناگهان داستان یحیی قریب 
اج ت»(. معشوقه یعقوب تهمینه بیست ساله است که 55: 1314رمانتیک می شود )قریب، 

م زنان چوپان سیستانی، گیسوان مجعد و مشکین او را زینت داده. لبان نازک گلی به رس
گلگونش از هم شکفته و آوازی مغموم و حزن انگیز که موی بر بدن شوندگان سوزن سازد 
سر نموده، گاه از بی وفایی جهان و گاه از رنج و آسیب دوران، نغمه سرایی می کند. 

ن: )هما« ه به در رفته بود دیگر طاقتش نمانده...یعقوب را که در پشت درخت دل از سین
در ادامه این داستان، سردار سیستان که به گواه منابع تاریخی، فردی عفیف و  (.67

پاکدامن بوده دل در گرو تهمینه می سپارد و داستان تاریخی یعقوب از مسیر اصلی 
ه الفت ستم پیشمنحرف می گردد. دیگر دغدغه یعقوب لیث تسخیر بغداد و براندازی خ

نگرانم که مردمان خواهند »عباسی و رهایی ایران و ایرانیان نیست و هراسان می شود که 
گفت شاهنشاه ایران دلباخته دختر دهقانی گردیده و بعالوه رعایا هرگز راضی نخواهند 

(. داستان نویس با آفرینش چنین 87)همان: « بود که ملکه ایران از طبقه پست باشد
بقه و از ط زاده ن واقعیت مهم درباره یعقوب را نادیده می گیرد که خود او رویگرفضایی، ای

 فرودست جامعه بوده است.
بخش پایانی کتاب یحیی قریب به تهمینه و شرح ازدواج او با یعقوب اختصاص یافته است. 
تصویرسازی های نویسنده برای توصیف مراسم عروسی شاه و ملکه نه به فضای تاریخی 

عراده شاهی میان جنبش »ن شباهتی دارد و نه به اخالقیات یعقوب لیث و عیاران. سیستا
این تصویرسازی ها با  (.101)همان: « مردمان وارد باغ گردید. در قصر غوغایی برپاست

گزارش های تاریخی مرتبط با یعقوب که در همه موارد داللت بر ساده زیستی او دارند 
مغایر است. خواجه نظام الملک در سیاست نامه روایتی ( کامال 4/164: 1425)مسعودی، 

را از روزهای یعقوب در جندی شاپور پس از شکست دیرالعاقول نقل کرده است که نشان 
می دهد قهرمان سیستان نه از بین اشراف که از میان توده های تهیدست برخاسته است. 

ی نمودن او به ترک او می نویسد هنگامی که خلیفه برای دلجویی از یعقوب و راض
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خوزستان و بازگشتن به سیستان، سفیری به جندی شاپور فرستاد؛ یعقوب به غذای 
این پادشاهی و آالت و گنج »خویش که نان جوین و ماهی و پیاز بود اشاره کرد و گفت: 

و خواسته از سر عیاری و شیرمردی به دست آورده ام، نه از پدر میراث دارم و نه از تو 
از پای ننشینم تا سر تو به مهدیه نفرستم و خاندان تو را ویران نکنم. یا اینکه  یافته ام،

(. 18: 1344)خواجه نظام الملک، « گفتم بکنم یا به سر نان جوین و ماهی و تره باز شوم
از عالم خیال به تاریخ بازمی گردد و ماجرای سقوط انی داستان در صفحات پاییحیی قریب 

-113 :1341 :کند )قریب لسله طاهریان به دست یعقوب را نقل مینیشابور و برافتادن س
107.) 

آمنه نام دارد و از همان صفحات آغازین داستان،  قهرمان ایرانشهرمعشوقه یعقوب در کتاب 
(. از فصل دهم تا پایان کتاب، زندگی واقعی 7-15: 1353می بازد )پرتو، دل قهرمان به او 

داستان های رمانتیک هم ادامه می یابد تا جایی که سیاسی یعقوب روایت می شود اما 
تشخیص اینکه کدام شخصیت ها تاریخی و کدام خیالی هستند کمی دشوار می گردد. 
افراط در تم عاشقانه کتاب زمانی نمایان می شود که ماجرای سقوط نیشابور و برافتادن 

یاران و معشوقه های طاهریان و فتوحات بعدی یعقوب کامال تحت تأثیر روابط عاشقانه ع
 (.171-212آن ها قرار می گیرد )همان: 

در داستان ناصر نجمی، رخسانه دختری از شهر بست است که کاروان پدرش مورد هجوم 
عیاران قرار می گیرد و چون یکی از عیاران قصد سوء نسبت به او دارد توسط یعقوب تنبیه 

جوانمردی و میهن دوستی  (. رخسانه عاشق جوانی،62-67: 1373می شود )نجمی، 
یعقوب می شود و در مقابل پدرش که از بازرگانان بزرگ سیستان و از مخالفان اقدامات 

در حد  شیرمرد سیستان(. تم رمانتیک داستان 86-87عیاران است می ایستد )همان: 
است و صحنه های عاشقانه، البه الی حوادث تاریخی را پر کرده و برخالف داستان  اعتدال

-190؛ 146-147های پیشگفته، کل زندگی یعقوب را تحت تأثیر قرار نداده است )همان: 
186.) 

معشوقه یعقوب در داستان سردادور، طاوس نام دارد که یعقوب در ازدواج با او تردید دارد 
(. زمینه رمانتیک 244، 163: نامزدی دیگران حواله می دهد )سردادورو او را دو بار به 

به قدری غلیظ است که قهرمان ملی به عیاشی هوسران و  قهرمان سیستانداستان 
دلباخته ای سردرگم بدل می شود که مهم ترین پروژه اش نه نجات ایران از یوغ خالفت 

: 1380با عیاران است )سردادور، عباسی که پادرمیانی برای ازدواج مهرویان سیستانی 
(. شخص یعقوب نیز در کل داستان اسیر هوس های 242-241، 180-163، 142-138

(. عمرو لیث برادر و جانشین یعقوب نیز دارای 36، 22-26زودگذر خویش است )همان: 
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طرح  (.281، 253است که میل به ارتباط با زنان متعدد دارد )همان:  بشخصیتی مذبذ
، ( و گاهی 31-33، 27-29ملو از ماجراهای خیانت های زناشویی است )همان: داستان م

یاد برده  (. گویا نویسنده کامال از56-69به قتل های ناموسی هم تبدیل می شود )همان: 
داستان، عیاران سیستان هستند که یکی از صفات برجسته شان است که شخصیت های 

ر در توصیف منش یعقوب د تاریخ سیستانمؤلف  پاکدامنی و احترام به ناموس بوده است.
از باب حفاظ هرگز تا او بود به وجه »زمینه ارتباط با زنان و میران پاکدامنی او می نویسد: 
 (.258: 1381)نویسنده مجهول، «. ناحفاظی به هیچ کس ننگرید نه زی زن و نه زی غالم

 نگرش ملی گرایی؟غفلت از دیرالعاقول؛ ضعف در بازسازی تراژدی یا غفلت از  .3,2,4

کیفیت نبرد دیرالعاقول و خیانت خالفت عباسی و سپس استقرار یعقوب در جندی شاپور 
( دارای یک پتانسیل 311: 1363برای تجدید قوا و آغاز دوباره درگیری با بغداد )گردیزی، 

تمام عیار برای داستان پردازی ناسیونالیستی است. سیمای یعقوب به عنوان یک ایرانی 
فت عربی بغداد که تا رویارویی نظامی با این نهاد بیگانه پیش رفته عصیانگر در برابر خال

همیت ااست می تواند دست مایه خوبی برای نویسندگان دارای گرایش ملی گرایی باشد. 
نه قابل تفسیر و یعقوب لیث به دو گوقول در رمان های تاریخی ندادن به رخداد دیرالعا

فقدان توجه کافی به نبرد دیرالعاقول می  در تفسیر نخست،بر این اساس، توضیح است. 
تواند ناشی از عدم تمایل ملی گرایی در این داستان ها تفسیر شود. تفسیر دوم این است 
که نویسندگان این رمان ها از اهمیت دیرالعاقول و پتانسیل آن برای سرایش یک تراژدی 

ب، در کتاب یحیی قریزیرا باشد. ملی غافل بوده اند و شاید این تفسیر پذیرفتنی تر 
دیالوگ های ناسیونالیستی و ضد بیگانه کم نیستند و این نشان از آگاهی رمان نویس به 
ماهیت کنش یعقوب لیث است اما نویسنده در زمینه پروراندن داستان در دیرالعاقول 
بسیار ضعیف عمل کرده است. به عنوان مثال در کتاب مزبور، خلیفه پس از دریافت خبر 

ای کسرا، ای برپاکننده مدائن، این همه »عقوب خطاب به ایوان کسرا می گوید: قیام ی
آسیب که به دولت عباسی می رسد همه از تو است.... بارها کتابخانه های آن ها را طعمه 

نجه و عذاب گرفتار آتش نمودیم. شهرها را ویرانه نموده و فارسی زبانان به انواع شک
واقعه دیرالعاقول با آنهمه سوژه برای داستان ا این حال، ب (.6: 1314)قریب، «. ساختیم

-125را به خود اختصاص داده است )همان: قریب صفحه پایانی کتاب  4پردازی فقط 
122.) 

نتیک وجه رما، مانور بیش از اندازه بر شاید دلیل دیگر کم توجهی به مسأله مهم دیرالعوقل
سنده با محور قرار دادن حوادثی که خود . به این معنا که نویداستان یعقوب لیث باشد

آفریده؛ توان بازگشتن به متن تاریخ واقعی و بازنمایی قهرمان آنگونه که بوده را از دست 
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فصل پایانی کتاب شین پرتو به واقعه دیرالعاقول و حوادث زندگی برای نمونه،  داده است.
ر دچندانی ان پردازی و برخالف سایر بخش ها، داست یعقوب تا مرگ او اختصاص یافته
نتیجه آنکه حتی اگر گرایش ملی  (.222-234: 1353آن صورت نگرفته است )پرتو، 

ر دجود داشته باشد به دلیل ضعف گرایی در بین رمان نویسان زندگی یعقوب لیث و
برجسته نمودن تراژدی دیرالعاقول موفق به انتقال کامل و دقیق آن به مخاطبان نشده 

توفیقی که در ارائه یک داستان جذاب تاریخی دارد اما از  هم با وجودمی اثر ناصر نج اند.
تان داس بزده روایت کرده است. اما در مقایسه بادیرالعاقول تا مرگ یعقوب را بسیار شتا

مرکز ین چرایی شکست یعقوب تهای پیشگفته، نجمی بر توصیف نبرد دیرالعاقول و تبی
 (.209-214: 1373دارد )نجمی،  بیشتر و بهتری

رمان های تاریخی از نظر ساختاری به دو گونه رمان در تحلیل کالن مسأله باید افزود که 
-53: 1381تاریخی عاشقانه )سنتی( و رمان تاریخی شخصیت قابل تقسیم اند )غالم، 

انه است و نویسنده در عاشق(. در نوع نخست، قهرمان ابزاری برای روایت یک داستان 52
تاریخی نیست و در نوع دوم، تالش نویسنده معطوف به بازسازی زمان بند ترسیم فضای 

رمان های تاریخی پیشگفته همه  عیت شخصیت قهرمان است. بر این اساس،و مکان و واق
از نوع رمانس یا رمان های تاریخی عاشقانه هستند و فقط اثر نجمی توانسته است تا حدی 

اریخی مربوط به تاریخ یعقوب لیث و به رمان تاریخی شخصیت نزدیک شود و حقایق ت
 صر او را بازتاب دهد.اعمسیستان 

 در نمایشنامه هالیث سیمای یعقوب  .4

ع پژوهش مستقلی بررسی نمایشنامه های تاریخی و آسیب شناسی آن می تواند موضو
یکی از معدود نمایشنامه های مرتبط یا قیام یعقوب لیث با اشاره ای اجمالی به باشد اما 

نوشته اسداهلل سلیمانی فر خالی از فایده نیست. پرده اول این  ندان لیث صفارفرزنام 
نمایشنامه در کارگاه اسلحه سازی است که در پشت مغازه رویگری فرزندان لیث قرار دارد 

(. گفتگوی یعقوب و برادرانش و سایر عیاران پیرامون قیام برای 12: 1375)سلیمانی فر، 
(. پرده دوم نمایشنامه به داستان 22بیگانگان است )همان: آزادسازی ایران از سیطره 

یعقوب و صالح و فرجام کار این دو تن اختصاص یافته است. صحنه پرده سوم جندی 
(. 47-55شاپور است و در قسمت اول به مقدمات نبرد دیرالعاقول مربوط است )همان: 

ه و سفارش های یعقوب ب قسمت دوم پرده سوم، فضای یأس انگیز پس از نبرد دیرالعاقول
(. به نظر می رسد نویسنده تقسیم بندی 56-62برادرش عمرو را روایت می کند )همان: 

و با حذف زوائد و مسائل فرعی، محورهای اصلی  از زندگانی یعقوب به دست دادهدرستی 
 زندگی او را برای مخاطب به تصویر کشیده است. پرده سوم و نبرد دیرالعاقول با اینکه از
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نظر زمانی، بخش اندکی از عمر یعقوب را شامل می شود اما مهم ترین و تراژیک ترین 
 قسمت زندگی نامه او می تواند محسوب شود.

 داستانی -در کتاب های تحقیقیلیث سیمای یعقوب  .5

در میان آثار مرتبط با شخصیت های تاریخی، گونه ای از در میانه آثار تاریخی آکادمیک 
زی را پاری یباستانمحمد ابراهیم آثار یسی قرار می گیرند. برای نمونه، و آثار داستان نو

باید حد فاصل میان تاریخ نگاری آکادمیک و داستان نویسی تاریخی قلمداد کرد. نثر او 
داستانی است اما یک داستان تاریخی مستند. انتخاب عناوین فصول و تیترهای کتاب های 

دارد و کلیت کتاب هایش حتی آن دسته از کتاب اش آشکارا رنگ و بوی ادبی  یتاریخ
 شباستانی پاریزی یکی از آثار هایی که زندگی نامه نیست، یک داستان را روایت می کند.

. به نظر می رسد او سعی داشته تا جایی که را به سرگذشت یعقوب لیث اختصاص داد
ع د، قطعه ای از منابکتابش را مستند نماید زیرا گاهی برای تأیید مطالب خور است، ومقد

، 17، 13، 12: 1344است )باستانی پاریزی، را عینا در متن کتاب خویش نقل  تاریخی
باستانی پاریزی را از ادبیات  یعقوب لیث (. اما همین راهکار نیز کتاب23، 22، 20، 19

 «تضمین تاریخی»داستانی دور نکرده است و به نظر می رسد می توان اقدام وی را نوعی 
 .توای اشعار خویش بهره می برندید؛ آنچنان که اهل ادب از آرایه تضمین در تأیید محنام

از لحن  را یعقوب لیثباستانی پاریزی با مخاطبانش صمیمی است و همین امر نثر کتاب 
(، 260)همان: « همان طور که گفتیم»علمی و آکادمیک دور کرده است. عباراتی مانند 

اتفاق روزگار و فداکاری های خودش کار را بدانجا »(، 218ن: )هما« باری، چنانکه گفتیم»
( از نمونه ادبیات خودمانی 139)همان: « چنانکه گفتیم»( و 133)همان:« کشید که دیدیم

باستانی پاریزی است. اساسا کتاب باستانی پاریزی توسط  یعقوب لیثموجود در کتاب 
اب جوانان برای آشنایی با فرهنگ و کت»ذیل مجموعه در انتشارات کتابخانه ابن سینا و 

ناشران هم متن آن را این نشان می دهد که منتشر شده است و  «تمدن و سرزمین ایران
زیرمجموعه آثار آکادمیک تلقی نمی کرده اند. با این وجود، چهره یعقوب لیث و اقداماتش 

بط است. ت و ضدر قلم باستانی پاریزی همانگونه ترسیم شده است که در منابع تاریخی ثب
به علت آنکه باستانی پاریزی جایگاه استادی تاریخ را دارا بود تحلیل هایش از اوضاع 

نده است. نویس سیستان و اقدامات و انگیزه های یعقوب با واقعیات تاریخی کامال منطبق
بر داده های تاریخی منابع اولیه تکیه کرده و از بزرگ نمایی پرهیز کرده تا می توانسته 

. سردار سیستانی در آینه کتاب باستانی پاریزی چونان قهرمانی ملی است که برای است
آزادی ایران از یوغ خالفت عباسی مجاهدت کرده اما توفیق نیافته است. اما این نکته را 
هم باید افزود که تبیین باستانی پاریزی گرچه تاریخی است اما سطحی و مبتنی بر درک 
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است. قیام یعقوب اگر بر بستر نهضت های ملی و دینی ایرانی  بسیط از واقعه نگاری صرف
در دو سده نخست و به ویژه جریان شعوبیه تجزیه و تحلیل نشود؛ تبیینی ناقص است. 
جنبش یعقوب، قیام شعوبیه سیستان برای براندازی بنیان خالفت اسالمی و تغییر 

ی نثر شیوای کتاب باستان مشروعیت سیاسی در ایران بود که به فرجام نرسید. موضوع و
باریزی آن اندازه مایه و اهمیت داشت که توسط محمد فتحی یوسف الریس استاد زبان 

ی و منتشر شود. یوسف الریس ویژگترجمه فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره به عربی 
مهم کتاب باستانی باریزی را در پرداختن به فضای تاریخی سیستان و شناسایی گروه 

 (.39اجتماعی معاصر با یعقوب لیث می دانست )همان:  های
بعید نیست که باستانی پاریزی در نوشتن کتاب یعقوب لیث از اثر حسین یزدانیان الهام 
گرفته باشد. کتاب حسین یزدانیان با نام زندگانی یعقوب لیث صفار یکی از بهترین نمونه 

اپ چاریخ و ادبیات حرکت کند. در مرز باریک میان تهایی است که نویسنده توانسته 
و ده سال پیش از تألیف باستانی پاریزی روانه بازار  1335نخست کتاب یزدانیان در سال 

شد و آن اندازه اعتبار علمی و ادبی داشت که فردی چون محمود تفضلی بر آن مقدمه 
رش یزدانیان همه گزا(. 3-6: 1335ا برشمرد )یزدانیان، بنویسد و ویژگی های کتاب ر

 درگیری و رقابت. برای نمونه، های کتاب خود را به منابع تاریخ اولیه مستند نموده است
اما  (.26-38: 1335یعقوب با صالح مطابق با گزارش های تاریخی منابع است )همان، 

فصل یازدهم با کامال جنبه داستان پردازی دارد.  عناوین فصل ها و لحن کتاب یزدانیان
( 86)همان: « ین ابرها و مگس ها، شکار فراری به دست می آیدجنگ در سرزم»عنوان 

اشاره به لشکرکشی یعقوب لیث به طبرستان و نبرد با داعی کبیر برای به چنگ آوردن 
؛ ابن اسفندیار، 309: 1363؛ گردیزی، 226: 1381عبدهلل سگزی )نویسنده مجهول، 

ا محتوایش یکسره خالی از ( دارد. گرچه عنوان فصل کامال داستانی است ام245: 1320
دیالوگ هایی که در کتاب یزدانیان بر  ادبیات داستانی و نوعی رویدادنگاری تاریخی است.

اما غیر از این د آشکارا برساخته ذهن اوست. زبان شخصیت های مختلف جاری می شو
موارد که چاشنی کتاب او محسوب می شود، همه داده های کتاب و غالب شخصیت های 

یخی هستند. در هر حال، اثر حسین یزدانیان نباید رمان تاریخی تلقی شود زیرا با آن تار
 ذکر ارجاعات مطالب در گروه تحقیقات آکادمیک جای می گیرد.

شمسی کتاب هایی با موضوعات متنوع علمی،  80و  70مؤسسه کتاب همراه در دهه 
 یعقوب لیثو کتاب هنری و تاریخی تحت عنوان سری کتاب های همراه منتشر می کرد 

نوشته فریبا غفاری یکی از همین کتاب هاست. کتاب یعقوب لیث با ادبیاتی علمی اما 
ساده نوشته شده و بنابراین در شمار داستان های تاریخی محسوب نمی شود. نویسنده 
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برای مطالب خود از منابع دست اول تاریخی و پژوهش های علمی بهره برده است )غفاری، 
1382 :78-77.) 

بعضی از کتاب ها با وجود آنکه نامشان تداعی کننده رمان های تاریخی است اما 
محتوایشان کامال غیر داستانی است و به یک گزارش تاریخی به زبان ساده و بدون ارجاع 

است از جمله این کتاب ه یعقوب مردی از تبار دلیران سیستانآکادمیک شبیه ترند. کتاب 
( و مابقی 19-25: 1389صورت مختصر شرح داده )رامتین،  که زندگانی یعقوب را به

 کتاب هم تحلیلی از اوضاع سیستان در عصر یعقوب و توصیف عیاران است.
 نتیجه

زندگی و اقدامات یعقوب لیث صفاری به عنوان یکی از قهرمانان ملی تاریخ ایران مورد 
 و هست. نویسندگان توجه و عالقه نویسندگان گونه های مختلف ادبیات داستانی بوده

ادبیات کودک با ارائه جزئیات تاریخی زندگی یعقوب از شاخصه اصلی کتاب های داستان 
کودکان که بازگو کردن کلیات برای مخاطبان خردسال است منحرف شده اند. در میان 

توانسته است به کمک ترکیبی از شخصیت  پسر نان و نمکداستان های کوتاه، کتاب 
عی، خطوط کلی زندگی یعقوب را برای مخاطب سنی نوجوان ترسیم های خیالی و واق

ایجاد تعادل میان عناصر داستانی و واقعیات تاریخی یکی از ظرافت های رمان های نماید. 
تاریخی است. خیال پردازی رمانتیک یکی از ویژگی های اصلی رمان های تاریخی است 

یده می شود. اما در بسیاری از موارد، که در همه رمان های تاریخی پیرامون یعقوب لیث د
افراط در بسط دادن زمینه عاشقانه طرح داستان های مرتبط با یعقوب، سبب شده است 

عقوب یتا کلیات شخصیت و اقدامات او تحت تأثیر فضای غیرتاریخی و غیرواقعی قرار گیرد. 
ی پیرامون از نخستین نمونه های رمان تاریخ لیث موجد اولین حکومت اسالمی ایران

آن را در زمینه ای رمانتیک قرار دهد و در عقوب است که نویسنده توانسته شخصیت ی
 قهرمان ایرانشهرعین حال، فضای تاریخی زمانه یعقوب را نیز به خواننده منتقل نماید. 

نوشته علی شیرازپور دارای مهارت بیشتری در داستان پردازی است اما به همان میزان از 
 حمزه سردادور مفصل ترین قهرمان سیستانات زمانه یعقوب دور مانده است. تبیین واقعی

و در عین حال غیرتاریخی ترین داستان را پیرامون یعقوب روایت می کند. تم رمانتیک 
کتاب سردادور به اندازه ای است که می توان ادعا کرد، وقایع تاریخی در میان طرح 

ه است. داستان سرایی بیش از اندازه درباره عاشقانه داستان، پراکنده و بلکه گم شد
مضامین عاشقانه، دستکم در مورد یعقوب لیث می تواند به معنای دور شدن از ترسیم 
چهره واقعی او باشد؛ زیرا غرق شدن در روابط رمانتیک که بیشتر آن ها نیز برگرفته از 

ش های میهنی فضای کنونی جامعه است به معنای نادیده انگاشتن مرام عیاری و تال
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یعقوب در جهت احیای هویت ملی ایرانی است؛ هرچند که رعایت اعتدال در آن نمی 
تواند تضادی با واقعیات تاریخی داشته باشد. موفق ترین نمونه رمان تاریخی درباره یعقوب 

استانی همه عناصر د نجمی است که نویسنده موفق شدهنوشته ناصر  شیرمرد سیستانلیث 
را با واقعیات تاریخی به صورت همگون و همساز در هم بیامیزد. کلیت کتاب نجمی، 
تصویری واقع گرایانه از سیمای تاریخی یعقوب ترسیم و در همان حال داستانی خواندنی 
از زندگی او را روایت می کند. در مجموع ادبیات داستانی ایران، در زمینه شناساندن 

کنش های تاریخی او ضعیف عمل کرده است و رمان های تاریخی، دستکم در  یعقوب و
ارتباط با یعقوب لیث، منابع قابل اتکایی برای تفسیر اقدامات قهرمانان تاریخ ایران به 

 حساب نمی آیند.
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 منابع
(. تاریخ طبرستان. تصحیح عباس اقبال آشتیانی. 1320ابن اسفندیار، محمد بن حسن )

 ه خاورتهران: کالل
 تهران: نشر علم (. یعقوب فرزند لیث.1377ن، نگین )ایران با

 تهران: کتابخانه ابن سینا (. یعقوب لیث.1344، محمدابراهیم )باستانی پاریزی
 تهران: یزدانیار (. یعقوب لیث.1392لناز ابراهیمی )بغالنی، مازیار و ای

 رات مزداتهران: کانون انتشا (. قهرمان ایرانشهر.1353تو، شین )پر
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و (. پسر نان و نمک. 1395ان، عباس )جهانگیری
 نوجوانان

 یعقوب لیث سیستانی.(. گذری بر زندگی 1380حیدری نسب، حسین علی و دیگران )
 زابل: دانشگاه زابل

(. سیاست نامه. تصحیح محمد قزوینی. به 1344، حسن بن علی )خواجه نظام الملک
 تهران: کتابفروشی زوار مرتضی مدرسی چهاردهی.کوشش 
حمدتقی صدقیانی و غالمحسین ترجمه م (. شیوه های نقد ادبی.1370دیوید )دیچز، 
 تهران: علمی یوسفی.

 مشهد: آیین تربیت لیث مردی از تبار دلیران سیستان. (. یعقوب1389رامتین، ایرج )
 تهران: افسون (. قهرمان سیستان.1380دور، حمزه )سردا

 تهران: نشر شیفته (. نمایشنامه فرزندان لیث صفار.1375سلیمانی فر، اسدهلل )
 تهران: مدرسه (. یعقوب لیث.1383شیخی، مژگان )
 تهران: مدرسه قوب لیث.(. یع1390شیخی، مژگان )
 تهران: کتابفروشی اسالمیه (. مجالس المؤمنین.1354نوراهلل ) شوشتری، قاضی
 ق(. تاریخ الرسل و الملوک. تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم.1387ر )بن جریطبری، محمد 

 القاهرۀ: دارالمعارف
 تهران: مؤسسه همراه کتاب (. یعقوب لیث.1382غفاری، فریبا )
-1332رمان های تاریخی فارسی (. رمان تاریخی سیر و نقد و تحلیل 1381غالم، محمد )

 تهران: نشر چشمه .1284
تهران:  ث موجد اولین حکومت اسالمی ایران.(. یعقوب بن لی1314) قریب، یحیی خان

 کتابخانه جامی
 (. تاریخ گردیزی )زین األخبار(. تصحیح عبدالحی حبیبی.1363گردیزی، عبدالحی )
 تهران: دنیای کتاب
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ق(. مروج الذهب و معادن الجوهر. تصحیح کمال حسن 1425مسعودی، علی بن الحسین )
 بۀ العصریۀبیروت: الکمت مرعی.

 تهران: پل ب لیث صفاری )قهرمانی از سیستان(.(. یعقو1389نجاتی، علی )
 تهران: گوتنبرگ (. شیر مرد سیستان یعقوب لیث.1373نجمی، ناصر )

: تهران تصحیح محمدتقی بهار )ملک الشعرا(. (. تاریخ سیستان.1381نویسنده مجهول )
 معین

: تهران طنت زندگانی یعقوب بن لیث صفار.سل(. از رویگری به 1335یزدانیان، حسین )
 کتابخانه گوتنبرگ
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 بررسی تحلیلی عنصر مکان در رمان غرور و تعصب 

 هاو اثرگذاری آن در نگرش شخصیت
 

 1نگین بابائی
 

 چکیده
ترین انواع ادبی است. رمان که یک امروزه داستان نویسی )کوتاه و بلند( یکی از مورد توجّه

ی اصلبرد. یکی از این عناصر می شود، از عناصر داستان بهرهداستان بلند محسوب می
توان گفت: نقد هر ای که میگونهی ساختار هر داستان، مکان است. بهتشکیل دهنده

داستان، بدون در نظر گرفتن آن ناقص است. در پژوهش حاضر برآنیم؛ به واکاوی عنصر 
نویسی غرب نویسی و رمانمکان در رمان غرور و تعصب که از شاهکارهای ادبی داستان

نیز بسیار مورد اقبال مخاطبان بوده است، بپردازیم. هدف  شود و در ایرانمحسوب می
نهایی این تالش، این است که؛ عنصر مکان که یکی از عناصر حائز اهّمیّت در داستان 

ای برای دیگر محققان داستان پژوهان قرار گیرد و انگیزهاست، بیشتر مورد اقبال ادب
هایی از این شاهکار ادبی، اهد مثالی شپژوهش حاضر که با ارائه دستاوردنویسی باشد. 

صورت گرفته است؛ روشن شدن اهمّیّت عنصر مکان در داستان روایی و تأثیر این عنصر 
های داستان غرور و تعصب است که مورد بحث و بررسی از عناصر داستان بر شخصیت

ر ثها اتحلیلی قرار گرفته است. در این داستان، مکان بر روحیات و احساسات شخصیت
ها گذارد و احساساتی چون خشم، شادی، آرامش، اضطراب و غیره را در وجود آنمی

 انگیزد.برمی

 

 .غرور و تعصبعنصر مکان، داستان بلند،  عناصر داستان، کلیدواژه:
 
 
 

                                                           

  Nini.70.nb@gmail.comهمدان                -نور مالیردانشگاه پیام کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی.  1 
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 مقدمه
کال ترین اشآید. رمان یا داستان بلند از مهمرمان در فارسی، قالب ادبی مدرنی به شمار می

 روایتگر است.ادبی متنی و 
گرفته شده است و آن «( جدید»)به معنای « novella»ی فرانسوی از واژه« رمان»

و خوش یشود. )موسوی سیرجانو داستانی است که در قالب نثر نوشته میمتنی روایتگر 
 (59 :1392چهره 

 ان،مکان و زم ، صحنه،ن عناصری چون: پیرنگ، زاویه دیدهم قرار گرفت داستان با کنار
انکار نشدنی و بسزایی اهمّیّت هر کدام از این عناصر از ل گرفته است. شک فضا، لحن و ...
ی است که تداعی کننده یترین عناصردر این میان، مکان یکی از شاخصبرخوردار است. 

مجال بیشتری برای بکارگیری فنون  ،در رمان رود.معنایی واقعی برای داستان به شمار می
 داستانی هست.

 یاستان این نویسندهدومین د ،تاب غرور و تعصب، اثر گرانبهای جین آستینک
 چاپ نشد. 1813ا تا سال نوشت امّ 1796او این داستان را در سال  انگلیسی است.

اصلی در خلق داستان محسوب همانطور که در ابتدای امر اشاره شد، مکان یک عنصر 
زمان و مکان دو بعد الینفک در هر حادثه هستند که داستان برای به وقوع  شود.می

تواند تنها یک اتاق کوچک باشد و یا ها نیاز دارد. مکان میپیوستن و بیان شدن به آن
های داستان در ا وجود دارد. شخصیتامّ باشد، ی محیطی کوچکتری یک باغچه و حتّحتّ

پردازند. امکان ندارد شخصیتی در داستان به عمل میکنند و مکان است که نمود پیدا می
یتی به محض آفرینش و مکانی در نظر گرفته نشود، هر شخص آفریده شود ولی برای او

 ،خلق نیاز به مکان و زمان دارد، چرا که بدون این دو عنصر معنی ندارد. گاه در یک رمان
های متعددی در با مکانچند مکان محدود روبرو هستیم ولی در رمان مدرن با تنها 

 زداید.کند و حس یکنواختی را میتر میشویم که خواننده را مشتاقداستان مواجه می
هایی از رمان غرور و تعصب و بررسی در پژوهش حاضر بعد از تعریف رمان و ذکر مثال

های رمان، به تحلیل رمان غرور و تعصب پرداخته شده است ها بر اساس تقسیم بندیآن
تان های داسهایی تأثیر مکان را در نگرش شخصیتعی بر این بوده که با نمونه مثالو س

 شرح دهیم.
 
 

 پیشینه پژوهش
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داستان نویسی در عصر حاضر یکی از انواع ادبی رایج در جهان است و در کنار آن رمان 
ن ای مستقل عنصر مکمدرن نیز بسیار مورد توجّه قرار گرفته است. با وجود این؛ مطالعه

ی نقد ادبی ما بسیار نادر و اندک بوده است و منبع قابل در ابداعات داستانی در عرصه
شود. و محققان توجّه شایانی به این مورد ذکری به زبان فارسی در این زمینه یافت نمی

اند. باید گفت که در این رابطه، تنها چند پژوهش مرتبط با موضوع مقاله حاضر نشان نداده
( 1388کنیم، از جمله؛ )اصغری، ها اکتفا میاست، که در ادامه به ذکر آن صورت گرفته

نگارنده در پژوهش خود به بررسی وجوه زیبایی شناختی عنصر مکان در داستان پرداخته 
ی محققان برای مطالعه این عنصر بیان کرده است. است و هدف خود را برانگیختن انگیزه

قایسه تطبیقی تمامی عناصر داستان کلیله و دمنه در دو ( به م1390زاده و امیریان، )نقی
( در این پژوهش 1392ی عربی و فارسی پرداخته است. )خانی کلقای و نوروزی، ترجمه

زاده های کوتاه جمالکه از داستان« فارسی شکر است»نگارندگان بر این اعتقاد هستند که 
بنیادی و اساسی دارد و عناصر  هایهای سنّتی ایران تفاوتاست با حکایات و داستان

پرور و های آن شده است، هر چند انتقاداتی هم بر آن وارد است. )گلداستانی وارد رگه
های درونی در آثار دهقان در ( در این پژوهش روابط اجزا، عناصر و سازه1392صمصام، 

ن در ی جنگ، مورد بررسی قرار گرفته است و تالش شده است تا توانمندی دهقاحوزه
نویسی به اثبات برسد و نشان داده شود. ی داستان کوتاه، همچون رمان و خاطرهعرصه

های ذکر شده به ( در این پژوهش نیز چون دیگر پژوهش1392چهره، )سیرجانی و خوش
شناسایی عناصر داستان پرداخته شده است و عالوه بر آن، ابعاد گوناگون عناصر داستان 

و علمی تحلیل شده است. اّما تاکنون پژوهش مستقل و درخور  به روش کاماًل ساختاری
بررسی تحلیلی عنصر مکان در رمان غرور و  »توجّهی در رابطه با موضوع مقاله حاضر 

است و هیچ پژوهشگری به صورت نگرفته« هاتعصب و اثرگذاری آن در نگرش شخصیت
ی خود پژوهش به نوبهتحلیل عنصر مکان در رمان غرور و تعصب نپرداخته است. این 

 بدیع و بکر است.
 

 رمان غرور و تعصب گذری بر
پنج  (Benet) آقا و خانم بِنِتکنند. ی بنت زندگی میی النگبورن خانوادهدر دهکده

در  ،هستندترهای جین و الیزابت باوقارتر و بانزاکتدو دختر بزرگتر به نامدختر دارند. 
. نداشده خجالت دو خواهر بزرگشان یو مایه ندسبکسردو خواهر کوچکتر بسیار که حالی

یادگیری  ، دائم در حال مطالعه ودختر وسط )مری( تنها دختر نازیبای خانواده است
در قصری به نام  ،شانکه در همسایگیتی است مدّ. استکماالت کسب و موسیقی 



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         418 
یار ه که بسساکن شد« چارلز بینگلی»مردی سرشناس و ثروتمند به اسم « نِدِرفیلد»

م خاناست.  «دارسی»ت بینگلی هم یک دوست به نام در معیّ .چهره استت و خوشبامحبّ
د. کن تشویقیکی از دخترانش  اکوشد تا هرطور شده مرد جوان را برای ازدواج ببِنِت می

ی دارسی، دوستِ آقا. دارند حضور نیز بِنِت یدر یک مهمانی عمومی روستا، خانواده
 است. او صاحب قصری به نام پمبرلیبینگلی هم در آن جشن شرکت کردهصمیمی چارلز 

است، ولی رفتاری بسیار متکبرانه و پرغرور  اندامو مردی بسیار ثروتمند و خوشدر دربیشر 
 شود و ارتباطشب، جین با چارلز بینگلی آشنا می در این و بسیار کم حرف است. دارد

 .گیردای بین آن دو شکل میعاشقانه
 کنند؛ مخصوصاً بینی و بدخلقی دارسی صحبت میپس از آن مراسم، همه از خودبزرگ
دارسی، بدون اینکه بداند الیزابت  چراکه ،استالیزابت از رفتار او بسیار متنفر شده

 .شنود، به زیبایی او توهین کرد و نپذیرفت با او برقصدهایش را میحرف
ل که از نعمت فرزند پسر محروم هستند، ی بنت به این دلیخانواده ،از سوی دیگر
برای آنکه؛ لطفی در  ،«کالینز»کشیش شود. ها وارث اموال آقای بنت مییکی از اقوام آن

 هاقصد دارد تا با یکی از دختررسد کرده باشد، حق این خانواده که اموالشان به او می
احتمااًل با بینگلی  فهمد جینگزیند، ولی وقتی میازدواج کند. او نخست جین را برمی

افتد. خانم بنت هم با این پیوند موافق است؛ چون دراین کند به فکر الیزابت مینامزد می
رسد. با این حال الیزابت درخواست کالینز را ها نمیها به غریبهصورت ارث خانوادگی آن

ه الیزابت کبیند گیرد. کشیش کالینز وقتی میکند و تهدیدهای مادرش را نادیده میرد می
ه دوست صمیمی الیزابت، شارلوت شده و متوجّ ،است رغبتبیهم برای ازدواج با او 

، یکی از افسران «ویکهام»در همین روزها الیزابت با آقای . کندسرانجام با او عروسی می
شود. ویکهام جوانی هنگ نظامی که به تازگی در نزدیکی شهر ساکن شده آشنا می

 یاست. او خود را برادرخواندهو در نگاه اول بسیار صادق برخورد خوشقیافه و بسیار خوش
گوید که او مردی بدطینت کند و میدارسی به بدی یاد می از و کندمی معرفی دارسی

به د تا کنتالش می. شودبیشتر از دارسی متنفر می ،هااست. الیزابت با شنیدن این حرف
برای نیل به این خواسته اخالق و رفتار دارسی را شناخت بهتری از دارسی دست یابد، 

 گیرد. بیشتر زیر نظر می
کرده و به لندن  ترک را ندرفیلد ناگهانی طوربه بینگلی یپس از چندی، خانواده

دارسی تدارک دیده است که دوستش را از اشتباهی احتمالی و عشقی  روند. این سفر رامی
و ا هم از سوی دیگر یکی از طراحان این سفر است، خواهر بینگلی غیر واقعی نجات دهد.

ا ت بیندازد فاصله جین و برادرش بین خواهدمی زنانه یعاشق دارسی است و با این حیله
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 .دارسی را ازآنِ خود کند ،گونهه اینب و خودش هممند شود چارلز به خواهر دارسی عالقه
الیزابت در ذهنش دارسی را مقصر این شوند. جین و الیزابت از این موضوع باخبر می

 .داندجدایی می
 اش بهداییشود. جین با دایی و زنگذرد. از بینگلی و دارسی خبری نمیزمانی می

 ی خود را دوباره بازیابد، بافتهی از دست رروحیه رود تادر لندن می« خیابان گریسچرچ»
از  هیچ خبری ،از چندین هفته خبری از بینگلی در لندن دریافت کند. پساین امید که 
الیزابت به دیدن دوستش  . چندی بعد،گیردشود و او سراغی از جین نمیبینگلی نمی

ها ها باشد. آنتی مهمان آنرود تا مدّمیدر هانسفرد  شارلوت که با کالینز ازدواج کرده
بسیار زاده و که زن اشراف« لیدی کاترین»درکنار امالک و اراضی خاله آقای دارسی 

آید و با دارسی به آنجا می ،تیبعد از مدّ. کنندل ولی ازخودراضی است زندگی میمتموّ
ت کند ولی الیزابکند. بعد از چند روز دارسی به او اظهار عشق و عالقه میالیزابت دیدار می

گوید. های او به ویکهام و جداسازی چارلز از جین سخن میبا رّد درخواست وی، از ستم
 دهد که چرا رابطه بینگلینویسد و توضیح میای به الیزابت میفردای آن روز نامه دارسی

باز و گوید که ویکهام فردی هوساست. او همچنین به الیزابت میجین به هم زدها را ب
خواسته با او فرار کند تا دروغگوست و او قصد فریب خواهر کوچک دارسی را داشته و می

شود که چرا به ی دارسی باعث ناراحتی الیزابت از خودش مینامه .به اموال او دست یابد
چند کند. و دوست داشتن دارسی را حس می در دلش عشق اشتباه قضاوت کرده است و

اش در سفری برای بازدید به قصر معروف داییزن گذرد و الیزابت به همراه دایی ووقت می
ی شوند. دارسبا دارسی روبرو میفاقی رت اتّ بصوروند. در آنجا خانواده دارسی، پمبرلی می

ن ناگها. استنیز رفتار پر غرور خود را کنار گذاشته و مردی جذاب و دوست داشتنی شده
بی . دارسی ترتیت( گریخته است)خواهر کوچک الیزاب« لیدیا»رسد که ویکهام با خبر می

 کند تا با لیدیاا وادار میها را پیدا کنند و سپس با پرداخت پول، ویکهام ردهد که آنمی
ا لحنی توهین رود و بن( به دیدن الیزابت میکاتری لیدی) دارسیی . خالهازدواج نماید
هایش اهمّّیتی نمیبه صحبتازدواج با دارسی را ندارد. الیزابت  که حقّ کندآمیز بیان می

ت ار و سخن الیزاباین رفت تواند مانع سعادت او شود.گوید که کسی نمیدهد و قاطعانه می
که دارسی برخالف ظاهر متکبر و  شودمتوّجه میالیزابت . کنددارسی را امیدوار می

شود. در نهایت الیزابت با آقای دارسی و مند میمغرورش، قلب مهربانی دارد و به او عالقه
 .کنندجین با بینگلی ازدواج می

 بحث و بررسی
 های آنرمان و تقسیم بندی
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رمان یک داستان بلند است. در رابطه با پیدایش آن باید گفت: تازه بنیان نهاده شده است 
که با  The Paris Reviwطی گفتگویی در فصلنامه  1998و عمر چندانی ندارد. سال 

آقای اسماعیل کارداره تدارک دیده شده بود، ایشان درمورد عمر رمان و رمان نویسی 
 یی شعر حماسی به سر آمده است. ولی دربارهتقدم که دورهکند: من معاینطور مطرح می

شود گفت که در آغاز راه است. امّا رمان، باید بگویم که هنوز خیلی جوان است. حتّی می
های اند. همیشه افرادی که حرفبینی کردهای مرگ رمان را چهل سال دیگر پیشعدّه
، اگر رمان، جایگزین این دو نوع ادبی مهمّ: زنند وجود دارند. امّا در بعد جهانیمعنی میبی

بشود، پس تازه آغاز  -که هنوز ادامه دارد–، و تراژدی -که از بین رفته است-شعر حماسی
 (152تا: هنر داستان نویسی، بی ،. )گفتگو با اسماعیل کاردارهبه کار کرده است

دی داشته است. اّما های زیارمان از آغاز ظهور و پیدایش خود تا به حال فراز و نشیب
ای که همچنان خود را به شکلی غیر قابل حل در این نوع ادبی نشان داده است، مسئله
 ی بین واقعیت و زبان داستانی است.رابطه

رمان »گوید: ی انگلیسی در این رابطه می( نویسنده1830-1878ویلیام هزلیت )
ی عادات و حاالت نوشته شده داستانی است که بر اساس تقلید نزدیک به واقعیت از رو

 :1376)میرصادقی، .« کندی خود را تصویر و منعکس میای شالوده جامعهباشد و به گونه
401) 

رمان اثری داستانی است که حجمی کمابیش طوالنی دارد، به همین دلیل کلیه 
گره رو تناسب آن وقایع پیشتر است و به تر و متنوععناصر داستان در این نوع، پیچیده

شود؛ که به ح میرتر هستند و در کنار حوادث اصلی حوادث فرعی متعددی مطخورده
 پذیرد.فراخور آن ذهن پویایی را می

فرق رمان با دیگر آثار داستانی در تعداد و تنوع و پیچیدگی، طرح و »گوید: آبرامز می
انی در داستهای دیگر های پابرجاتر و استوارتر نسبت به قالبتوسعه فضاست. شخصیت

 ,Abrams)« شوند. به همین دلیل نیاز به تمرکز و تنوع بیشتری دارد.این نوع دیده می

p21) 
کند: رمان عمل و رمان شخصیت. در ی تقسیم میادوین میور رمان را به دو نوع کلّ

 شود، بلکه برعکسرمان شخصیت قهرمان داستان به عنوان جزئی از طرح اندیشیده نمی
یسنده ممکن است وها است. نها در خدمت آندارد و عمل تابع آنوجودی مستقل 
ها همیشه بر یک رود، طرح خود را بیافریند. این شخصیته پیش میهمچنان که قصّ

ا های آشنا هستند که گاهی، وقتی تأثیر نور یا سایه خاصی آنها مانند منظرهحالند. آن
نند. افکنگریم ما را به شگفتی میها میه آندهد، یا ما از زاویه دید دیگری برا تغییر می
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شخصیت وقتی مفهوم دارد  ،شود. در این نوعداده میاهمّّیت در رمان عمل تنها به عمل 
است و بعد از انجام عمل وجود  یابد که عمل انجام بدهد. عمل مهمّو وجود پیدا می

  (35 :تااست. )عبدالهیان، بیاهمّیّت بیشخصیت نیز 
به این تعاریف از ادوین میور، رمان غرور و تعصب جزو رمان شخصیت بشمار باتوجّه 

ها نمود پیدا آید. در چنین رمانی فضا و صحنه )زمان و مکان( بیش از دیگر رمانمی
کند. شخصیت در چنین رمانی در تکاپو و حرکت است و از مکانی به مکان دیگر می
 آورد.شود و رمان را از رکود بیرون میرود، همین امر موجب پیش رفتن داستان میمی

 مکانعنصر 
اى همکانى رخدادها و توصیف -شود، موقعیت زمانى که به آن صحنه هم گفته مىزمینه 

ى شناسیک داستان است. در زمینه، باید سعى کرد اطالعات تاریخى، جغرافیایى، جامعه
که نیازى نباشد، دقیق و عمیق بستر حوادث داستان به خواننده منتقل شود؛ مگر این

هاى پلیسى. زمینه، خانه خارج از شهر در داستان مانند وقوع جرم )مثالً قتل( در یک
طور که گفته شد، جدا از مکان و زمان وقایع داستان، عناصر، اجزاء و مواد دیگرى، همان

ها را ها، آداب، راه و روش زندگى، روحیات، افکار عمومى محیط شخصیتاز جمله عادت
 هاى فراواقعى نیز بهداستان ى درزمینه چنان است که حتّاهّمیّت گذارد. به نمایش مى

 حضور دارد. «صورت واقعى»

هایی مانند منزل، محّل در زندگی معمولی، هر یک از افراد، در شبانه روز در مکان
وان تها را میبریم. هر یک از این مکانتحصیل، محلّ کار، مکان تفریحی و غیره به سر می

 بستری برای عمل داستان دانست.
گذارد. جدای از داستان، مکان بر اشخاص ز جهات متعدد تأثیر میمکان در داستان ا

 دهد.ها را در بطن خود جای میگذارد و آنو قهرمانان داستان هم بسیار اثر می
 برند، حال و هوای خاصی دارد وزمان و مکانی که اشخاص داستان در آن به سر می

ئه ی داستان )بین، محیط و صحنهبخش است، بنابرایآور، ترسناک یا روحانگیز، نشاطغم
ها دارد. های زندگی آنها و روشها و خصلتارتباط تنگاتنگی با خود شخصیتالقصه(، 
 (127: 1967)امین، 

 ای کهشود؛ به گونهدر رمان غرور و تعصب، تمام این حاالت، به وفور دیده و لمس می
و خواننده خود را جزوی از کند راوی، خواننده را با خود و حوادث داستان همراه می

 داند که در گیر و دار حوادث قرارگرفته است.شخصیتی می
 بررسی عنصر مکان در رمان غرور و تعصب
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گیری داستان است و باید گفت یک قالب ی مناسب برای شکلمکان یک بستر و زمینه
کان عنصر مگیرد و ضمن قرار گرفتن در کلی است که دیگر عناصر داستان در آن قرار می

کنند و حوادث نیز در جریان عنصر مکان و زمان ها خود را بیان میاست که شخصیت
 گیرند. است که شکل می

بسیار آن، تنها بدان سبب اهّمیّت درباره عنصر مکان در داستان مدرن، باید گفت 
 دهد یا حوادث داستان در آن جریاننیست که یکی از عناصر هنری داستان را تشکیل می

ی این آید. اگر چه همههای داستانی در قالب آن به حرکت در مییابد و شخصیتمی
ین عامل ااهّمیّت در داستان، بی تأثیر نیست. سبب اصلی « مکان»قضایا در اهمّیّت یافتن 

ی همه شود کهدر برخی آثار داستانی برجسته به فضایی تبدیل می« مکان»این است که 
دهد ها را در خود جای میها و روابط میان آنحوادث و شخصیتعناصر داستان از جمله 

 (030: 88. )اصغری، کندگیری ساختار داستان کمک میو به روند شکل
 گوید: حسن بحراوی در این رابطه می

های متعددی دارد که گاه ممکن ها و مضمونمکان عنصری زائد نیست بلکه شکل»
 (33: 1990. )بحراوی، ها باشدها و مضمونکلاست هدف نهایی اثر داستانی، همان ش

ای هگیری روابط شخصیتدر رمان غرور و تصب بسیاری از اماکن هستند که؛ در شکل
بنایی است برای اتفاقات و اند و همین مسئله چون سنگداستان بسیار موثر واقع شده

 ی گاهی زندگیشوند و حتها روبرو میهای داستان با آنحوادثی که در آینده، شخصیت
 کشند. ها را به چالش میآن

های خصوصی و حتّی رفتن ها؛ مجالس رقص عمومی، مهمانیچند مورد از این مکان
و آشنایی با هنگ است که در ادامه شواهد به عینه ذکر شده  مریتنبه  دخترهای داستان

 است.
ساکنان ندرفیلد، اولین مهمانی رقص با حضور دو مرد جوان )بینگلی و دارسی( از 

ها تدارک دیده شد و همین مجلس موجب رقم خوردن ی النگبورن و لوکاسخانواده
ی عشق برای این دو بود. این مکان در بطن خود، بسیاری ها و روشن شدن شعلهآشنایی

 از وقایع را جای داده بود.
 «ده بود.های مهم توی سالن آشنایی به هم زی آدمآقای بینگلی خیلی زود با همه»

 (18: 1387)آستین، 
قیافه و بی نهایت مطبوع بود، و باالتر از العاده خوشآقای بینگلی بسیار جوان، فوق»
ی زیادی آشنا شود. عالقه داشتن به ها، دوست داشت در مهمانی بعدی با عدهی اینهمه
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دلی ها به صاحبرقص خودش یک قدم در راه عاشق شدن بود، به خاطر همین، امیدواری
 (19 )همان:« بینگلی بیشتر شد.آقای 

ای برای دارسی بود که مجلس رقص بعدی در منزل سر ویلیام لوکاس، فرصت دوباره
 صحبت شدن و رقص با الیزابت را نشان دهد.بیشتر الیزابت را بشناسد و اشتیاقش به هم

وتر لخواست الیزابت را بیشتر بشناسد و برای این که یک قدم جآقای دارسی می»
: )همان« های الیزابت با دیگران گوش سپرد.برود و سر صحبت را با او باز کند، به حرف

36) 
همان: )« رفتند.تر خانواده، یعنی کاترین و لیدیا، زیاد به مریتن میدو دختر کوچک»
42) 

شان تری دستگیرسر زدنشان به خانم فیلیپس این فایده را داشت که خبرهای جالب»
 «شناختند. باالخره خود افسرها را هم شناختند.تگاه افسرها را هم دیگر میشد. اقاممی

 (42)همان: 
 

 نامگذاری مکان
سازی داستان با واقعیت و جهان یکی از اصول بکارگیری عنصر مکان در داستان، شبیه

-های کوتاه و بلند، خواننده با تعدادی اسم مکان روبرو میخارج است. در تمامی داستان
کند، امّا باطن ها، واقعیت داستان را به ذهن خواننده القا میکه هر کدام از این اسمشود 

انگیزد. نامگذاری مکان توسط ی خیال مخاطب را بر میامر چیزی جز واقعیت است و قوه
راوی، برای واقعی جلوه دادن است تا مکان داستانی را نقش بزند نه اینکه مکان خارج از 

 را تصویر کند.داستان و واقعیت 
مکان داستانی، مکانی لفظی و تخیلی است که مصداقی در جهان خارج ندارد و تحت 

نده اقناع خوان ،های حقیقی )که هدف از آنهای نویسنده برای نامیدن آن با نامتأثیر تالش
گیرد. )الفصیل، در خصوص صدق حوادث و واقعی بودن جامعه روایی است( قرار نمی

1995 :261) 
های جدید داستان مورد پژوهش، راوی با استفاده از تعدد نام مکان و خلق مکاندر 

ی رمان با اسامی کند. خوانندهدر داستان، واقعی بودن داستان را به ذهن خواننده القا می
کند، چون: دهکده النگبورن، هانسفرد، ملک پمبرلی، دربیشر، ها برخورد میزیادی از مکان

 زینگز و غیره.ندرفیلد، مریتن، رو
« گوید که ندرفیلد را یک جوان پول و پله داری اجاره کرده است.خانم النگ می»

 (11: 1387)آستین، 
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رود و تر میهای جزییعالوه بر این اسامی کلی، گاهی راوی به سراغ اسامی مکان
 ها تصوّر کند. شود که خواننده خود را در بطن داستان و همراه شخصیتهمین باعث می
-زار، پارک، درختهایی چون: اتاق پذیرایی، اتاق صبحانه، کتابخانه، بوتهاسامی مکان

ها، کالسکه و غیره که؛ هر کدام توسط شخصیت که با زار، ایستادن کنار پنجره، پله
دهد و حّتی برعکس )شخصیت با وجود مکان ها معنا میها به آنحضورش در این مکان

 کنند.پیدا میاهمّیّت د و حرکت کند( تواند پویایی داشته باشمی
شان کرد، و خانم بنت و کمی که پیش جین نشست، دوشیزه بینگلی آمد و دعوت»

 (55)همان: « سه دخترش همگی به سالن صبحانه رفتند.
 (61)همان: « ها پیوست.شب که شد، الیزابت در اتاق پذیرایی به جمع آن»

کوتاه پشت سر هم، خواننده را با متن و حادثه ی ها در چند جملهتعدد اسامی مکان
کشاند، گویی که در آن مکان حضور دارد و خودش کند و به دنبال خود میهمراه می

 شود:شاهد حوادث است. این مسئله از نکات قوت رمان مورد پژوهش محسوب می
دند ی شماریا حاضر نبود چیزی به الیزابت بگوید. دویدند پایین و وارد اتاق غذاخور»

تاه ی کوی دو اسبهکه روبروی جاده بود، تا ببینند چه شده است. دو خانم توی کالسکه
 (190ی باغ ایستاده بودند. )همان: کنار دروازه

های مدرن، ما بسیار با این مورد مواجه هستیم که خود نشان از قدرت در رمان
-های کلی و چه مکانکاننویسنده است. رمان غرور و تعصب، غنی از اسامی مکان، چه م

 های جزیی است.
 

 ی ایجاد فضای روایی داستانتوصیف مکان، الزمه
باید این نکته را نیز اضافه کرد که توصیف، عنصر اساسی در ساختار مکان است. چنانچه 

رای شود و بمکانی توصیف نشود، آن مکان و موقعیت به درستی به ذهن مخاطب القا نمی
 پوسته است که مغز و معنا و مفهومی را در خود ندارد.مخاطب، تنها چون یک 

. ی ما قرار داردی نخست یک شیء یا یک کتاب است که در کتابخانهداستان در وهله
 شویماندازیم در جهان آن واقع میگشاییم و به صفحات آن نگاه میامّا وقتی ما آن را می

: 1379سازد. )بوتور،تان، آن را میشود که دکور داسو اتاقمان به مکانی دیگر تبدیل می
59) 

توان گفت توصیف مکان، هدف نیست بلکه ابزار تعریف است، ابزاری برای بنابراین می
ل ها و تعامایجاد فضای داستانی. این فضای روایی و داستانی از طریق حرکت شخصیت

ژوهش، ان مورد پگیرد. در داستها با یکدیگر و جابجایی از مکانی به مکان دیگر شکل میآن
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 کند و بیان توصیفات از قصر واین نکته در زمان سفر الیزابت به قصر پمبرلی بروز می
 بینیم.طبیعت اطراف آن را می

ی وسیعی دیدند که دیگر در آن خبری از جنگل نبود و چشم هر خود را باالی تپه»
د که جاده با شیب ای بوافتاد که آن طرف درهی پمبرلی میناظر خود به خود به خانه
پیچید. عمارت بزرگ و قشنگی بود که از سنگ ساخته بودند می نسبتاً تندی به درون آن

های بلند جنگلی کرد و پشت سرش یک ردیف تپهو روی زمین مرتفعی خودنمایی می
شد و به نهر ی طبیعی داشت جمع میشد. در مقابل آن آب نهری که منظرهدیده می

 «که هیچ نوع دستکاری و تغییرات مصنوعی در آن دیده شود.آنبی ریخت،تری میبزرگ
 (285: 1387)آستین، 

از این دست توصیفات محل زندگی و فضا در رمان غرور و تعصب زیاد نیست، تنها 
. این استدرمورد هانسفرد، قصر روزینگز، ندرفیلد و منزل آقای بنت به توصیف پرداخته

این رمان دارد. چراکه توصیف بیش از حدّ و زیاد در داستان مورد، خود نشان از قوی بودن 
دهد که راوی قصد گذران و رمان صورت مثبتی ندارد و بیشتر این حس را به مخاطب می

 است و مطلب خاصی برای بیان در داستانش نداشته است.وقت داشته
 مکان و القای احساسات به ذهن شخصیتعنصر 

ی مکان و زمان نیز هست. مکان قرار دارد که در بر دارندهتری از فضا در معنای گسترده
تان های داستواند احساسات شخصیتیعنی فضا، میتر آن؛ ک مکان و در معنای گستردهی

 برای افرادی ، خیلی از این احساساتای که در امتداد جریان داستانرا برانگیزد. به گونه
شود، مربوط به اثر یک مکان یخته میکنند و برانگکه در فضای روایی ایفای نقش می

خاص است که شخصیت در آن قرار دارد. جمال میرصادقی نیز در تعریف چنین مفهومی، 
داند که برای کل احساسات و خواند: فضا را استعاره وسیعی میمی« فضا و رنگ»آن را 

نه، رود و حاصل دیگر عناصر داستان چون پیرنگ، صححال و هوای داستان به کار می
 (208: 1377شخصیت، سبک، نماد، ضرباهنگ و ... است. )میرصادقی، 

عواملی که در برانگیختن احساسات در داستان مؤثر است؛ مکان، شخصیت و زمان 
توان دید که: یک که به وضوح میاست. چناناهمّیّت است. مکان در این مثلث بسیار پر 

. احساساتی از قبیل: حس خشم، شادی، مکان توانایی انتقال احساسات در اشخاص را دارد
نفرت، آرامش روح، تحیّر، شگفتی و غیره. این مسئله به خاطرات خوب یا بدی که شخصیت 

گردد، خاطراتی که به محض قرار گرفتن شخصیت در آن مکان از آن مکان دارد برمی
 شوند.برایش تداعی می
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ها زار و پارک به شخصیتزار، درختهایی چون بوتهدر داستان غرور و تعصب مکان
 دهد.آرامش روح می

روی دلخواهش و جایی که زیاد رفت. پیادهالیزابت زیاد برای هواخوری بیرون می»
ر زار وسیعی بود درفتند(، در درخترفت )موقعی که بقیه به دیدن لیدی کاترین میمی

رش الیزابت قد کنار آن ضلع پارک که گذرگاه پوشیده و قشنگی داشت و ظاهراً کسی جز
 (202: 1387، آستین« )دانست.را نمی

بخشد که در این داستان طبیعت همیشه به انسان حس خوب و آرامش روح را می
است و با مهارت این حس را به تصویر کشیده است. این نیز مورد توجّه راوی قرار گرفته

 ی ظریفی در خلقنکتهتواند مورد توجّه باشد. چنین روانشناسی نیز مینکته از لحاظ 
 داستان، خود نشان از مهارت و دانش نویسنده و راوی دارد.

زدند احضار شدند، ها را میزاری که وسط آن داشتند این حرفدو خانم جوان از بوته»
« کردند آمده بود.اش صحبت میها داشتند دربارههایی که آنچون یکی از همان آدم

 (106: 1387)آستین، 
ای هزار مکانی برای خلوت و آرامش ذهن شخصیتات، دامن طبیعت و بوتهبیشتر اوق

 اصلی داستان )جین و الیزابت( بود. مکانی به دور از تشویش ذهن و هرگونه مزاحمتی.
 طوراش آرامش و فراغت دارد. همانهمیشه خیالش راحت بود که الاقل توی کتابخانه»

ی حاضر بود با هر حماقت و بالهتی مواجه شود، که به الیزابت گفته بود، در هر اتاق دیگر
 (90)همان: « خواست از دست این چیزها در امان باشد.اش میامّا در کتابخانه

انی کرد. تنها مکی خود سپری میاش را در کتابخانهآقای بنت، بیشتر ساعات زندگی
با تأمل به  توانست افکارش را نظم و نسق دهد وداد. میبود که به او حس آرامش می

وقایع فکر کند. کتابخانه؛ مکان آرام و خلوتی است که شخصیت داستان )آقای بنت( برای 
مند برد. ذات کتاب، آرامش دادن و اندیشهدور ماندن از هر دغدغه و آشوبی به آن پناه می

نیشنی با کتاب و فضای آرام کتابخانه، آقای بنت را فردی کردن دوستانش است. همین هم
مکان را در شکل دادن به اهمّیّت تأمل و اندیشمند، خونسرد و آرام بار آورده است. با 

 توان دریافت.شخصیت افراد داستان از همین مسئله می
 مرفه و فقیر از همطبقات اجتماعی شناخت ی مکان، شاخصه

ی اگونهای برای نشان دادن طبقات اجتماعی مرفه و فقیر است. بهعنصر مکان، شاخصه
دانی و کند. آدابهای فرهنگی را از هم جدا میکه مرز بین طبقات اجتماعی و حتّی الیه

های مرفه که در مدارس عالیه تواند در میان خانوادهنزاکت و دانستن آیین تشریفات می
اند، بیشتر از قشر ضعیف باشد. البتّه این موضوع، به این معنا نیست که؛ تحصیل کرده
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للی زندگی کرده است و به مدارس معتبر رفته از شعور علمی و کسی که در قصر مج
فرهنگی باالتری برخوردار است. بلکه این موضوع تنها به شکل ظاهری مکان محلّ زندگی 

یم بینکه در داستان مورد بررسی میافراد مربوط است نه شخصیت واقعی اشخاص. چنان
ه از اشراف و اعیان زادگان است و قصر ی آقای دارسی با وجود اینککه؛ لیدی کاترین خاله

مجلل و بسیار گرانبهایی در روزینگز دارد، فردی بسیار خودخواه و متکبر است و رفتاری 
را  توان شخصیت بینگلیتر از خود دارد. در برابر او میمحقرانه و گستاخانه با افراد پایین

ا دیگر اشخاص دارد و بسیار برد که خالف ثروت باالیش، رفتاری کامالً متواضعانه بنام
 رو است.خوش
 نتیجه

ترین عناصر داستان است. مکان خیالی و داستانی با مکان چنانکه گذشت؛ مکان از شاخص
توان این دو را یکی دانست. مکان داستانی و روایی واقعی بسیار متفاوت است و هرگز نمی

جلوه دادن داستان و حوادث وقوع ی ذهن راوی و نویسنده است که برای واقعی تنها زاده
چون دیگر عناصر داستان وابسته به دیگر عناصر است شود. مکان همیافته در آن خلق می

یابد، ولی باید گفت که اگر عنصر مکان نباشد و با وجود دیگر عناصر است که معنا می
داستان تواند ذهن خود را با داستان ناقص است و به هیچ وجه مخاطب و خواننده نمی

عجین کند. شخصیت و مکان هر دو به هم وابسته هستند. این دو عنصر با همدیگر است 
کنند. همانطور که در متن پژوهش نیز به آن اشاره شد؛ عنصر مکان در که معنا پیدا می

رمان شخصیت نمود بیشتری دارد، و در چنین رمانی ما با تعدد مکان مواجه هستیم. 
ی داستان است؛ بر عواطف و احساسات دهندهعناصر ساختار تشکیلترین مکان که از اصلی

ی غضب، ناراحتی، شادی، تواند تداعی کنندهگذارد و میهای داستان اثر میشخصیت
ی این احساس به مخاطب است. آرامش و غیره در وجود شخصیت باشد و انتقال دهنده
دادن داستان تأثیر بسزایی دارد، نامگذاری مکان از دیگر عواملی است که بر واقعی جلوه 

ها به معنای واقعی بودن اماکن نیست، بلکه تخیلی هستند. مکان هرچند که هرگز این نام
 های اجتماعی مرفه و فقیر است.ای برای تشخیص طبقهحتّی نشانه
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 پژوهی ادبیششمین همایش متنمقاالت 
 1397آذر ماه 

 
 بررسی ساختاری رمان سمفونی مردگان معروفی

 
 1زرین مریم کفشدوز

 چکیده: 

 های اخیر پیشرفت روزافزونی داشته است.های مربوط به نقد ساختارگرایی درسالپژوهش
آن مورد توجه منتقدان  ۀبررسی ساختار آثارادبی بر اساس اجزاء وعناصرتشکیل دهند

ک وحدت ی ساختارگرایی درپی دست یافتن به این بودکه بتواند وپژوهشگران قرارگرفت .
وقراردادهای معنایی مشترک دربین آثار  کلی دربین اجزاء و عناصر یک نظام برقرار سازد؛

این شیوه ازنقد نخستین بار توسط فردینان دوسوسور منتقد  ادبی را روشن سازد.
شد که مفهوم نشانه هارامطرح می کرد.کوشش این نوع نقد  حارگرای سوئیسی مطرساخت
های زبانشناسیک  به دنبال یافتن قواعد زبانی مشترک درساختار گیری ازتئوریبهره

تمامی آثارادبی است. آثارادبی بخصوص داستان ورمان باتوجه به ساختارومحتوای نشانه 
 براین اساس رمان سمفونی مردگان قرار بگیرند. وع نقدمورد بررسی این ن توانندایشان می

ع دهد موضوروایتی خاص خود که ساختارمند بودن آن رانشان می ۀمعروفی باتوجه به شیو
هدف از این پژوهش بررسی قراردادهای نشانه ای رمان و  پژوهش این مقاله قرارگرفت و

سپس به تحلیل  ه پردازان وهای نشانه ای باتوجه به آراء سوسوری ودیگر نظریداللت
روایتی رمان براساس  ۀوشیو ها،و شخصیت پردازی هاساخت شخصیت محتوای رمان،

  .نقدساختاری پرداخته شده است

 
 هنشاندوسوسور، سمفونی مردگان، نقدساختارگرایانه،کلیدواژه:

 

                                                           

 maryamzn2017@yahoo.comبیات فارسی                                                   کارشناسی ارشد زبان واد1 
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 مقّدمه
را به خود امروزه یکی از موضوعات مهم ادبی که توجه پژوهشگران و منتقدان ادبی 

گیرد. نقد ساختارگرایی یکی از انواع جلب کرده نقد ادبی است که خود انواعی را در برمی
 این نقد است.

توان گفت که مارکسیسم و ساختارگرایی هر دو واکنشی در از منظری خاص می»
 (18: ص1378اند؛ )اسکولز، «مدرنیستی»برابر بیگانگی و نومیدی 

جهان وجود دارد که هم به خودی خودی واقعی است و هم در هر دو نگرشی علمی به »
 )همان(« قابل درک برای انسان

کنند. ساختارگرایی به ها بحث فرم را طرح میساختارگرایان نیز مانند فرمالیست
پردازد. بنیان گذار این سبک فردینان دوسوسور تجزیه و تحلیل متن براساس ساختار می

 گیرد.دارند که دو جنبۀ صورت و معنی را دربرمی بود. همۀ انواع ادبی ساختاری
های اجتماعی و ادبی بسیار ساختارگرایی مکتب دوسوسور همانند دیگر پدیده

رسد. ها نیز میهای زبانشناسی تأثیر آن به دیگر نظامپیچیده است و مانند دیگر پدیده
هستند: متن های فرعی آن فرمالیسم روسی و مکتب پراگ مطابق این مکتب که شاخه

ادبی یک ساختار زبانی از پیش اندیشیده شده دارد اما محتوای آن حقیقی نیست بلکه 
 آفریند.زبان معنا و صورت آن را می

ای از این ها و مقاالت چندی نوشته شده است که پارهدر مورد نقد ساختاری کتاب
 پردازد.مقاالت به پژوهش در مورد کاربرد این نقد در تحلیل آثار ادبی می

پردازد. به قول دکتر سیروس  شمیسا ساختارگرایی به روابط اجزاء بین یک کل می
در کتاب نقد ادبی در بررسی شعر حافظ مسألۀ وزن و قافیه باید در ارتباط با کل ساختار 
یک غزل باید مورد بررسی قرار گیرد. این مکتب که در نیمۀ اول قرن بیستم پا به عرصۀ 

نبش ذهنی بود. در ساختارگرایی فردینان دوسوسور بین زبان و ظهور گذاشت یک ج
ساختارگرایی واکنشی است در پاسخ انسان به جهانی « به قول کادول»گفتار تفاوت هست. 

 (17: ص1379اسکولز، »)منسجم. 
 خواهد کلیۀ علوم را در نظام اعتقادی جدیدی وحدت بخشد. روشی که می

سازد. ما همواره اهمیت این مکتب را روشن میجستجو در جریانات فکری این قرن 
باید در پی یافتن حقیقت نه در اشیای منفرد بلکه در ارتباط آنها با نظام و قوانین موجود 

در تفکرات روانشناسان این قرن فرآیندهای ذهنی ما بر برتری کل بر جز حاکم »باشیم. 
ی  بررسی عناصری است که کرد. پس در تعریف یا مفهوم ،،ساختاگرایبود و رهبری می

اجزای یک فرآیند ذهنی در بنیاد خویش ترکیب یافته. اما نکتۀ اساسی این است که 
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ساختار امری فراتر از روابط است، زیرا روابط چیزی است که میان دو عنصر ساختاری 
کند. در حالی که ساختار هم خود عناصر و هم روابط میان عناصر را در رابطه برقرار می

آید. اما در نهایت قابل فرو کاستن گیرد. ساختار هر چند از مجموعۀ روابط بدست مییبرم
 (182:ص1389جوادی، نیک پی، «)به روابط نیست. 

های مختلف و انواع نقد ادبی برای شود که مکتباهمیت این بحث از آنجا پیدا می
 هاست.ترین آنتجزیه و تحلیل ادبی پیدا شدند که نقد ساختارگرایی علمی

نقد و نظریۀ ادبی هنوز در ایران آنچنان که باید نهادینه نشده است. در کشورهای غربی 
شود که جایگاه این نوع نقد و هر ساله هزاران کتاب و مقاله در مورد نقد ادبی منتشر می

 کند. ها را در آن کشورها تعیین مینظریه
 

 پیشینة پژوهش 
آرای دوسوسور افزود. نمونۀ دیگر کارهای  هایی بهنخستین بار یاکوبسون نظریه

پروپ به مطالعۀ ساختارگرایانه در قصص فولکلوریک » ساختارگرایان ،کارپروپ است.
در روسیه به چاپ  1928های پریان را در روسی پرداخت و کتاب ریخت شناسی قصّه

لوی استروس نقدی بر آن نوشت و موجب پیشرفت آن شد. پروپ هر  1960رساند. در
 (210:ص 1394شمیسا، «)های آن را مشخص کرد. صّه را انتخاب و سازهق

های داستان کوتاه کتاب سرچشمه»نمونۀ دیگر تحقیقات ساختارگرایانه در ادبیات ما 
نوشتۀ کریستف باالیی و میشل کویی پرس است .آنان در حکایات سنتی « فارسی

های ایرانی طبقه بندی قصّهاند. در کتاب فارسی به دنبال یک ساختار دوگانه بوده
های ایرانی، انواع قهرمانان )مثالً شاهزاده( و ضد های ثابت قصهاولریش مارزلف شخصیت

: 1394)شمیسا، « قهرمان )مثاًل پدر زن( به روش ساختارگرایانه مشخص شده است.
 (214ص

مان همچنین مقالۀ تحلیل ساختاری رمان اهل غرق منیرو روانی پور،بررسی ساختاری ر
کلیدر بر اساس نظریۀ برمون و تحلیل ساختار روایت در رمان آفتاب پرست نازنین از 

 دیگر پزوهشهای مرتبط با ساختارگرایی است.
ای هحیطۀ داستان نویسی و رمان بستر و جایگاه مناسبی برای اینگونه تحلیل

ها شهرتی در های معاصر فارسی که در این سالساختارگرایانه بوده است. از جمله رمان
 ادبیات داستانی معاصر ایرانی داشته رمان سمفونی مردگان عباس معروفی است.

های فراوانی انجام گرفته است. امّا این مقاله سعی در در مورد این رمان نقدها و پژوهش 
 ارائۀ دیدگاهی نووتازه در تحلیل نقد مدارانه و معنادار را دارد.



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         432 

یانه به ویژه نقد ساختارگرایانۀ فردینان دوسوسور هدف از مطالعه بررسی ساختارگرا
دراثر داستانی  یک نویسندۀ معروف ایرانی است. در این مقاله به بررسی ارتباط 
ساختارگرایی با ادبیات و نقد ادبی پرداخته شده و از آنجائی که طبق آراء ساختارگرایان 

عناصر  ای ازگنجد به پارهمی متن داستان ورمان بیش از شعر در گسترۀ نقد ساختارگرایانه
 ایم.های معاصرفارسی پرداختهاین نوع نقد در تحلیل رمان

 
 مبانی نظری پژوهش

در »اگر بخواهیم راجع به ساختارگرایی به تفصیل سخن بگوییم باید تأکید کنیم که 
( مبحث اساسی این است که هیچ Structural stylisticsسبک شناسی ساختارگرا )

هایی معنی دار نیست. بلکه باید هر جزء را در ارتباط با اجزاء دیگر آن و نهایتاً جزئی به تن
کل سیستم در نظر گرفت به عبارت دیگر عناصر و اجزاء یک متن یا پیام را نباید مجزّا و 

 (129: ص1373)شمیسا، « مجرّد بررسی کرد.
هایی که واحد»گوید که در عرصۀ مردم شناسی، کلود لوی استروس مؤّکداً می

 هایی از این روابطسازند روابط جدا جدا نیستند، بلکه دستهحقیقتًا یک اسطوره را می
توان به کار گرفت و با هم تلفیق کرد تا معنایی ای میهستند و این را فقط به شکل دسته

 (21)همان: ص« را پدیدار سازند.
ادبی و شناخت انواع در ادبیات، ساختارگرایی عبارت از تحقیق در ساختارهای آثار»

 (50)صادقی، آقاخانی بیژنی، سال اول: ص« این آثاراست.
کند و در عین اینکه ساختارگرایی از منظری خاص، همانند مارکسیسم عمل می»

هر دو از جهات مختلف در تقابل با هم قرار دارند اما هر دو درکی واحد نسبت به جهان 
 (18: ص1379اسکولز، «)را دارا هستند. 

ظهور درک ساختارگرایانۀ جامعه با نظریۀ زبانی سوسور آغاز شد. سوسور در تدریس 
ن کند. دومّیزبان شناسی عمومی، موضوع متمایزی را درباره نظریۀ زبان شناختی ارائه می

توان در پیشنهاد به ظاهر ساده و در عین حال انقالبی او دید که کار مهم سوسور را می
کند. زبان به عنوان نظامی از هاست که ایده را بیان میاز نشانه معتقد بود: زبان نظامی

ای ضروری از قواعد زبان ( و حل مجموعهthan gueها )یا به اصطالح سوسور نشانه
ها هستند. امّا سوسور شناسی است. عناصر بنیادین یک زبان از نظر سوسور نشانه

نامیدن یا اشاره کردن به اشیاء در کند که کارکرد زبان فقط برای ( ادّعا می65:1974)
 افتد.میان است. به نظر سوسور معنا و داللت به طور کلی در داخل سیستم زبان اتفاق می
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های اجتماعی داشته ساختارگرایی نقش بسیار مهمی در درک ما از زبان و سیستم
 است. نظریۀ زبان سوسور به طور کلی در نقش قاطع معناوداللست. در ساخت زندگی

تر ردههای گستانسان تأکید دارد. به ویژه توسعۀ الگوی زبانشناسی سوسور، درون مجموعه
 های اجتماعی.از روابط و فعالیت

ایم که اشکال به جایی رسیده»گوید: در کتاب ساختار و تأویل متن لیوتار می
به  (ها، )شناختی، روایی، اعالمیهای شکل گیری و ترکیب جملهگوناگون سخن یا گونه
ای اساسًا ناشناختی وجود دارد؛ یعنی ما در اند و فراسوی آنها گسترهحدّ شناسایی رسیده

)احمدی، « های معناشناسیک و محتوای متن هستیم.حال جدا شدن از واپسین پدیده
 (8: ص1370

در »های فارسی معاصر بپردازیم حال اگر بخواهیم به تحلیل متن و ساختار رمان
الب مشروطه به عنوان یک پدیدۀ تاریخی، موجب بروز تحوالتی در ایران وقوع انق

وع گیرد و یک نشود ادبیات نیز تحت تأثیر این تحوالت قرار میهای گوناگون میزمینه
آورد که هم از نظر ساختار و هم از نظر معنا، از ادبیات داستانی داستانی را بوجود می

اقعیات وقایع روزمرۀ زندگی مردم با هدفی شود؛ یعنی رمان که به وگذشته متمایز می
 1391از صادقی،آقاخانی بیژنی،19:1387)میرعابدینی، ا« دهد.منتقدانه توجه نشان می

ها باعث شناساندن نقد ساختاری در ایران شد و توجه محافل ( این گونه بحث 48-66:ص
نی ز متون فارسی ایراای انقد و ادبی ایرانی به مبانی این نظریه در تحلیل و بررسی پاره

 جلب گردید.
به نظر دریدا ساختارگرایی تالشی است برای تجربد ساختارهای کلی کنش آدمی. »

ساختار خود کلی است فراهم آمده از گردهمایی عناصری که در مناسبات با هم، کنش 
 (24:ص1370)احمدی، « کنند. اینجا مناسبات اهمیت دارد و نه عناصر.آدمی را ممکن می

زایا ومحدودیت های ساختارگرای به منزلۀ شیوه ای در بررسی ادبیات در رویکرد م«
آن به ادبیات روایی ،روشن تر از هرجنبۀ دیگر نظریه یا نقد ادبی درک می شود.این چندین 

ادبیات روایی به عنوان موضوع مورد بررسی و « سازگاری»دلیل دارد که سرانجام به 
ه ختم می شود.چون عرصۀ روایت از یک طرف به اسطوره ساختارگرایی به عنوان یک رشت

می رسد)ساده،کوتاه،همگانی،شفاهی،پیش تاریخی( و از طرف دیگر به رمان )پیچیده، 
هایی ساختارگرایی را حفظ طوالنی، فردی، مکتوب، تاریخی( ضمن آنکه برخی ویژگی

 رای بررسیای بسیار عالی بکند. )شخصیت، موقعیت، کنش، گره گشایی(، عرصهمی
 (137)همان: ص« ساختارگرایان است.
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های او در نقد ساختارگرایی نهضت عظیمی به امّا فردینان دوسوسور بود که نظریه
های ذهنی بسیاری در این راستا شد. سوسور عقیده داشت راه انداخت و باعث جنبش
جهی از ه منزلۀ ونشانه شناسی ب»کند هایی که افکار را بیان میزبان نظامی است از نشانه

گذارد. امّا نتایجی که پژوهشگرانی چون لوی نقد ساختارگرایانه پا به عرصۀ وجود می
اند حاکی از این است که زبان در ارتباطات آدمی استروس و روالن بارت به دست آورده

تواند بدون کمک آن کاری از مقامی چنان محوری دارد که هیچ نظام معنایی دیگری نمی
 (36،:ص1379اسکولز، «)د. پیش ببر
بارت پیوسته تکرار »روالن بارت نظریه پرداز دیگری است مدافع رمان و نقد نو.  

کند که ساختارگرایی باید مفهومی را که از ساختار دارد گسترش دهد و قابلیت انعطاف می
 (215)همان:ص« بیشتری پیدا کند.

فکری گوناگونی که داستان فرا به راحتی از ساختار داستانی به ساختارهای » بارت 
د کننروند و با هم تداخل میها در هم میکند. در یک داستان که نقشخواند حرکت میمی
رصۀ ها پا به عها و برانگیختن پرسشتوان گفت یک داستان به عین آغاز کردن کنشمی

 (217)همان:ص« زند.گذارد و بعد تا مدتی از کامل کردن آنها تن میوجود می
ساختارهای بنیادین یک داستان چیست؟ از منظر نقد ساختارگرایی ارتباط معنا و 

 تر بود.محتوایی اجزاء تشکیل دهندۀ هر داستان امّا دیدگاه سوسوری سنت شکنانه
سوسور زبان شناس سوئیسی عنصر اساسی ساختارهای زبان یعنی نشانه را در ابتدا 

هایی است که ما همواره در حال دریافت آنها متعریف کرد. نشانه شناسی فهم معنادار پیا
روند. از نظر سوسوری نشانه چیزی ها برای انتقال پیام و مفهوم به کار میهستیم. نشانه

وایی کلی است پچیده که تصویر آ»رود بلکه نیست که صرفاً برای نامیدن چیزی به کار می
را دال و مدلول نامید. او معتقد پیوندد. سوسور دو جنبۀ نشانه و یک مفهوم را به هم می

)اسکولز، « ای قراردادی است.بود که رابطه بین آوای دال و مفهوم مدلول رابطه
 (35:ص1379
حکم سوسور این است که زبان نظامی است که از تمایزها ایجاد شده است و »
ای است از واحدهای معنایی مستقل. این نشان می دهد که زبان در گوهر خود مجموعه

 کوشد تا بر آنها پیروزهایی شکل گرفته است که هر چند میو در کل از تمایزها و فاصله
 (18: ص1370)احمدی، « خورد.شود ولی همواره شکست می

ها نیازمند دهند. از طرف دیگر نشانهها همواره معنای حقیقی متن را نشان مینشانه
د مچون پیرس و لیور معتقدنشرح و توضیح و تفسیر هستند. پیشروان نشانه شناسی ه
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)همان « رود.گیرد و به یاری زبان از بین نمیفاصلۀ معنا با واقعیت در زبان شکل می
 (31:ص

های پنهان حقیقت متن را متمایز و مشخص معناشناسی و نشانه شناسی جنبه
 سازند.می

وران د توان متن را تأویل کرد.خواه شعر باشد یا متنی مربوط بهبا نشانه شناسی می
های کنند. زبانها تعریف میگذشته و معاصر. در تعریف سوسوری منطق متنی را نشانه
دهند و این راز قراردادی دال مختلف هر کدام دنیای محسوسات را با شیوۀ خود ارائه می

 و مدلولست..
گیرند. دریافت معنی زبان شناسان برای هر اصطالح و واژه چند معنا را در نظر می

خواند باید ای که متنی ادبی را میهر واژه و متن بر عهدۀ خواننده است. هر خوانندهاصلی 
همسو و موازی با افکار واحساسات مؤلف و نویسندۀ متن درک درستی از مقصود اصلی او 

نظریۀ کالسیک هرمنوتیک معتقد است هر متنی دارای معنی اصلی و نهایی »داشته باشد. 
 (222:ص1370)احمدی، « است.

هرش از نویسندگان نوکالسیک در دفاع از نظریۀ معنایی نهایی متن رساالت » 
را  داند و تأویل متنچندی نوشت مبنی بر اینکه اعتبار متن را در ارزیابی نیّت مؤلف می

سنجد. به نظر هرش معنایی دگرگونی ناپذیر وجود دارد که به براساس این ضابطه می
.« ماندت و مستقل از هر گونه تأویل زبانی پا بر جا میآگاهی از نیّت مؤلف وابسته اس

 (223-224)همان :ص
هرش اصطالح دقت توصیفی را مطرح کرد و مقصودش از آن شرح و وصف معنای »

« رود.متن است که چه بسا فراتر از اصطالح، واژگان و راهنمای معنایی خود متن می
 (224: ص1378)احمدی، 

 شود که بی شباهت به نظریۀ نشانهیی متن مطرح میبدین ترتیب بحث داللت معنا
ها نیست. هر چند سوسور معتقد بود شناسی سوسوری در ارتباط با معنی و مفهوم واژه

به نظر هرش معنا و داللت از هم جدا هستند »ها را باید در کل متن جستجو کرد نشانه
خوانندگان متن در  اگر مصداق واقعی نیّت مؤلف باشد آنگاه معناهای بی شماری که

 )همان(« اند بی اعتبار خواهد شد.های بعدی به دست آوردهوعده
پس در این نظریۀ هرش تنها تأویل بنا به سلیقۀ ذهنی مشخص نیست .او معنی 

کند. از دیدگاه سوسور زبان شناس سوئیسی ساختارگرایی با بهره اصلی متن را مطرح می
هایی علمی در دستیابی به معنا و مفهوم دیدگاهی نو و جدید را پیش روی گیری از روش

گذازد. از دیدگاه سوسوری لغت و معنا هستند می آنهایی که به دنبال تحقیق در حوزۀ
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واژگان نهادهای نشان دهندۀ یک معنا و مفهوم نیستند بلکه همواره معطوف به معنایی 
هستند که در ذهن گوینده وجود داشته است. او مفهوم دال و مدلول را در این مورد به 

چگونگی خلق معنا را  semiologyسوسور با بوجود آمدن علم معناشناسی »برد. کار می
 (dreamcafe .persianblog.ir«)های اجتماعی مطرح ساخت.در نظام

اینک به بررسی و تحلیل رمان سمفونی مردگان عباس معروفی برساس نقد 
 پردازیم.ساختارگرایی و به ویژه از منظر فردینان دو سوسور می

ت. داستانی که سمفونی مردگان رمان معروف عباس معروفی یک رمان اجتماعی اس
زبان  زند.در آن اصول و اندیشه و اخالق و روحیات حاکم بر طبقات  اجتماعی موج می

کند. حال و رمان بیانگر نوعی روایت است که مدام از این راوی به این راوی تغییر می
هوای رمان حکایت بدبختی و فالکت و ستیزۀ مردمانی است که در نهایت به سرانجام 

 شود.افتد. داستان با توصیف یک کاروانسرا آغاز میثر نمیرسد و مؤنمی
شودخود آبستن خیلی حال و هوای رمان که در زمان جنگ جهانی دوّم روایت می

ای است که پدری متعصّب و جاهل ریشۀ ماجراهاست. این رمان حکایت زندگی خانواده
 اجران موفق در کاروانسرایکشاند. پدرکه از تزندگی آنها را به ورطۀ بدبدختی و تباهی می

هاست به همراه چهار فرزند خود آیدا، آیدین، اورهان و یوسف روزگار آجیل فروش
های این رمان را بررسی کنیم هر کدام نمایندۀ قشری گذراند. اگر بخواهیم شخصیتمی

ها به چشم از اقشار جامعه هستند و در تمام طول داستان این از رفتار و برخورد شخصیت
خورد. قبل از هر چیز باید گفت سمفونی مردگان شاهکار ادبیات است و از این جهت یم

های برجسته و بزرگ اند که از خصوصیات داستانهای آن بسیار پرداخته شدهشخصیت
راند. این رمان های آن به پیش میتوان گفت کل رمان را شخصیتآید. میبه شمار می

 ها در بحبوحۀ جنگ است. زندگی تلخ آدمداستانی تراژدیک دارد که حاصل 
میرد و پدر در این میان نقش مؤثر دارد. از طرف دیگر آیدین آیدا دختر خانواده می

ا پاشد تنهشخصیت اصلی داستان پسر بزرگ خانواده است بعد از مرگ خواهرش از هم می
گی جنون تکیه گاهش سورمه همسرش است که با از دست دادن او برای همیشه راهی زند

شود. داستان روایتی خاص و منحصر به فرد دارد. اگر بخواهیم از جنبۀ روایی آمیز می
روایت شناسی، علمی جدید و نتیجۀ انقالب »داستان را تحلیل کنیم ابتدا باید گفت: 

ساختارگرایی در عرصۀ داستان است. در تحلیل ساختارگرایانۀ روایت، جزئیات ظریف 
شوند تا واحدهای ساختاری بنیادین مانند ون ادبی بررسی میدرون مت« سازوکارهای»

 «واحدهای پیشروی روایت با عملکردهایی حاکم بر کارکردهای روایی ستون کشف شوند.
 ،( ketabnak.com،89به نقل از  4)دزفولیان، مؤذنی، ص
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گیرد. علم روایت شناسی دو دورۀ فرمالیسم روسی و ساختارگرایی را در برمی
ت روایت شناسی فرمالیسم روسی با تمایز گذاشتن بین مفاهیم داستان با طرح مطالعا»

 )همان(« ( آغاز شد.(siuzhu( و پیرنگ یا طرح روایی fabulaاوّلیه )
روایت شناسی به وسیلۀ نظریه پردازان ساختارگرا گسترش یافت و نظریات فردینان 

ات زبان شناسی دال و دوسوسور در این میان تأثیری چشمگیر داشت. سوسور مطالع
روایت شناسی به پیروی از »های داستانی گذاشت. مدلولی خود را بر پایۀ شناخت روایت

کردند تمایزی که سوسور بین زبان و گفتار قائل بود هر داستانی را متنی روایی فرض می
 هها تکیه دارد. اینان همچنین با توجکه بر نظام نشانه شناسی مشترک بین تمام داستان

به برتری زبان بر گفتار در زبان شناسی سوسوری توجه خود را به اجزای ساختاری و 
ای زبان متمرکز کردند و در نتیجه مفهوم ها در نظام نشانهاصول حاکم بر ترکیب سازه
: ص 1393)بشری، هرمزی، « انگاشتند.های منفرد واقعی میعام روایت را مهمتر از روایت

 (146: ص1381از صافی و فیاضی  2
نظریه پردازان ساختارگرا در بررسی ساختار روایت به بررسی اجزاء و عواملی که 
طرح و الگوی یک روایت را شکل و انسجام دهد پرداختند. هر داستانی شیوۀ روایت 

ا برد تمخصوص به خود را داراست و نویسندۀ داستان شگردهای گوناگونی را به کار می
برای پردازش ماجراها و حوادث داستان به کار بندد. روایت  بتواند طرح روایی خود را

کنند تا بتوانند هدف و ها را بررسی میشناسان ساختارگرا اصول مشترک تمام داستان
 های داستانی را بررسی کنند.نقطۀ اصلی مشترک تمامی روایت

ستان اایی از وقایع حوادث در یک ددر تعریف روایت باید گفت طرح سلسله وار رشته
ای چون زمان روایت، راوی یا زاویۀ دید، و طبق این تعریف هر روایت از اجزاء متشکلّه

هاو پیرنگو... ساخته شده است. در بررسی جنبۀ ساختاری روایت رمان سمفونی شخصیت
 گیرد.بینیم که نویسنده از چند زاویۀ دید بهره میمردگان می

تلفیقی است. در این روش هر یک از فصول زاویۀ دید در رمان سمفونی مردگان »
 چرخش شود. همچنین در درون فصول رمان نیزبایکی از انواع زاویۀ دید بیان می داستان

زاویۀ دید وجود دارد. در این شیوه، در عین حال که تک گویی درونی )هر نوعش( برای 
ها یال به الی تک گوی شود. راوی نیز به عنوان دانای کل دربیان داستان به کار گرفته می

یابد. آن چه در این شیوه تعیین کننده است، همین حضور راوی به عنوان دانای حضور می
: 1382)حسن لی، قالوندی، به  از ملکی، « های درونی است.کل در میان تک گویی
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ها را همگام و پویا به دنبال با این شیوۀ روایی ذهن خواننده رمان سمفونی مردگان
کشاند. داستان که یک حکایت سمفونی وار است از چهار موومان تشکیل شده. خویش می

تواند داستان را به مرحلۀ رکود و در هر بخش با یک راوی دانای کل مواجهیم که می
 سستی یا سیر پویایی و روحمندی بکشاند.

اختارگرایانه به انسان همواره تفکر دربارۀ آگاهی جدیدی در مورد اوست. در نگاه س
انسان در داستان معاصر تفکّری متفاوت با داستان سنتی دارد. اگر بخواهیم هر کدام از 

 رسیم کههای رمان سمفونی مردگان را بررسی کنیم به یک آگاهی کّلی میشخصیت
زند و ان روایت از حال به گذشته چرخ میحاکی از تصویری نمادین و پیچیده است. زم

 های داستان مدام در حال سرک کشیدن به خاطرات گذشته خویشند:.شخصیت
 حتی در موومان دوّم راوی حکایت مدرسه رفتن خودشان را اینگونه نوشته:

اوایل شهریور ماه پدر با اصرار زیاد مادر به حجره رفت که اسم یوسف و آیدین را »
هایش اوّلین نفراتی باشند که ثبت نام یسد. مادر ویرش گرفته بود که بچهدر مدرسه بنو

کنند و اسمشان در دفتر حضور و غیاب اوّل بیاید پدر گفت: و این اذیت است. به خدا می
 (90: ص1388معروفی، «)این اذیت است. 

های مختلف به چشم ها و مکاندر تحلیل معناشناسی رمان اهمیت این زمان
دهند درست مانند ها تصاویر نمادین رمان را تشکیل میها و مکان. این زمانخوردمی

مان های رهایی درونی و ذهنی شخصیتاینکه در شکل گیری نیّت نویسنده، تک گویی
ها، فضای داستان که در بحبوحۀ جنگ رخ نقش داشته است. فرایند روانکاوانه شخصیت

 رساند. اما خالصۀ داستان چیست:نه از داستان میدهد ما را به درکی غریزی و روانکاوامی
ای که از سمفونی مردگان داستان دوبرادر است در چارچوب یک خانواده، خانواده

ای را بر دوش ای است که بار جامعهپاشد. این داستان، روایت شوربختی خانوادههم می
 کشد. می

آیدین نماد روشنفکری و عالقه دو برادر نماد تقابل دو فرهنگ هستند. برادر بزرگتر 
دهد این راه را دنبال کند. )اورهان( برادر به درس و کتاب خواندن. اما پدرش اجازه نمی

کوچکتر برخالف آیدین دنباله روی پدر و آرزوهای اوست. آیدا، دختر خانواده، خواهر دو 
پدری  قلوی آیدین است که دختری کم حرف و فرمان بردار است که زندگیش در خانۀ

زند. شود و چند سال پس از ازدواج دست به خودکشی میبه آشپزخانه محدود می
ای هها تبدیل به تکبزرگترین پسر این خانواده یوسف است که بعدها در جریان حملۀ روس

های آیدین است. شود پدر که جابر اورخانی نام دارد به شدت مخالف فعالیتگوشت می
های پدر است و طرفدار آیدین و مخالف پدر و اورهان با رمانمادر خانواده نیز تسلیم ف
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شود. سرانجام آیدین خانه را ترک کرده بزرگتر شدن دو برابر فاصله آنها از هم بیشتر می
شود. در این هنگام بعد از گذشت دو سال، پدر و عاشق دختر زیباروی ارمنی، سورمه می

و سرانجام به دست برادر خود اورهان مسموم  گرددمیرد. آیدین به خانه برمیخانواده می
 بخشد.شود. سرانجام اورهان به زندگی خود نیز پایان میو دیوانه می

ه از بینیم کهای داستان، آیدین را فردی متفکر و روشنفکر میدر تحلیل شخصیت
های سرکوب شده و ای میان عقدهسوی پدر واپس زده شده است و همین او را به ورطه

کشاند. او انسانی است طرد شده از طرف خانواده و جامعه جام فروپاشیدگی کامل میسران
 هاست.و سرانجام رفتارش واکنشی در برابر این سرخوردگی

رفتار و شخصیت آیدین در این رمان نوعی پروسۀ ساختارگرایی است. دلبستۀ  "اصوال
اگر دربارۀ »آید. میرد و بعد پای همسرش سورمه به میان میخواهری است که می

ساختارگرایی و عشق سخن بگوییم باید به عنوان یک ایدئولوژی حرف بزنیم. افرادی چون 
روالن بارت اصرار دارند که ساختارگرایی یک فعالیت یا روش است و نه یک ایدئولوژی. 
آنچه امروز سخت به آن نیاز داریم دقیقاً ایدئولوژی ساختارگرایی است این جاست که 

 (274:ص1379)اسکولز، « آید.میان می عشق به
ست که عشق و عالقۀ حاکم بر وجودش او را آیدین یک شخصیت سمبولیستی

دهد. آیدین از ابتدا سرنوشت شومی را دنبال درگیرودار یک زندگی محنت بار قرار می
هایش در موومان دوّم با آیدا خواهد درس بخواند و پدر مانع است. صحبتکند. او میمی
خوام دور این زندگی را خط بکشم بروم سراغ خودم. می»خورد. واهرش اینگونه رقم میخ

دانی آیدا، دلم به استاد دلخونم خوش بود، پیش خودم گفتم چه نیازی هست که بروم می
خوام بروم تهران، اتاقی اجاره کنم، اند، میدانشگاه، ولی حاال که او را سر به نیست کرده

« این استاد دلخون خیلی به من امیدوار بود. من هم پشتم گرم بود.درسم را بخوانم، 
 (164: ص1388)معروفی، 

پوشد. وسعت آید و لباس خودی میاو باالخره از آن هیبت پر طمطراق در می
تابد و نه های روشنفکرانۀ او همراه با عشق آمیخته با وجودش را نه خود بر میاندیشه

ماند. در اینجا باید شخصیت نمادین خود باقی می دیگران. او همواره در شمایل
ساختارگرایانۀ او را به چالش کشید. آنچنان که روالن بارت و سایر نظریه پردازان اینچنینی 

 گنجانند.عشق را در مفهوم ساختارگرایی می
های اجتماعی از هم گسیخته است رسد که مبانی تمام نظامشخصیت او به نظر می

آید که برد پای برادری به میان میکه زندگی او را به کام نیستی فرو می بعد از دو عشقی
های رمان سمفونی مردگان در بطن خود روحی کند. هر کدام از شخصیتاو را مسموم می
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گذارند و همین رمان را درست همانند تابلوی نقاشی تر را به نمایش میتر و عمیقپررنگ
گذارد. در این جا شاید بتوان با استفاده از نظریۀ یش میسازد که سبکی ویژه را به نمامی

 معناشناسی سوسوری بدین معنا پاسخ داد.
مطابق رویکرد ساختارگرایی هر ساختار از یک کل و اجزاء آن تشکیل یافته است. 
در نظام زبانشناسی سوسوری زبان را نه در واژگان بلکه در ارتباط با ساختار کلی زبان باید 

د. در درک پیام کلّی این رمان همواره باید به یک نقش ویژه توجه داشت که بررسی کر
در کلیّت ساختاری داستان تأثیرگذار است و آن شخصیت جابر اورخانی پدر خانواده است. 

توان دالی تصور کرد که همواره مدلولی از تصویر گذشته است. پدر خانواده در او را می
نواده را در دست دارد اما در نهایت در مقابل آیدین تحلیل شخصیتی خویش که قدرت خا

ای نسبت به آیدین پسر خویش دارد. شود. پدر نیز در وجود خود عقدهاوست که بازنده می
دارد. در راند هم در دل خویش چیزی در آیدین هست که به تحسینش وا میهم او را می

داستان در حوادث تلخ میان جنگ های خویش سعی در سرکوب او دارد. نهایت امّا با عقده
های داستان را به نوعی در کش و گذرد و شخصیتو همواره در فضای برف و سرما می

 دهد. در گیرودار داستان با این مفاهیم داللتی آشکارا مواجه هستیم.قوس قرار می
درست همان گونه که انسان شناسی »در تحلیل ساختار این داستان باید گفت

ار های بشری به کهای ساختارگرایانه را برای مطالعۀ تطبیقی فرهنگبینیساختاری فرا
ه های نشانهایی ساختارگرایانه برای مطالعۀ نظامبرد. نشانه شناسی هم از فرابینیمی

کند. درست مثل اینکه بگوییم مثالً، تصویری از یک زیبای بلوند لمیده  در استفاده می
اه روی تابلو اعالنات که مارک خاصی از ویسکی را لباسی چسبان، دکوری از مخمل سی

 فهماند که احتماالً آنکند وقتی از نظر نشانه شناسی بررسی شود به ما میتبلیغ می
)نقد « تر خواهند بود.نوشند، برای آن فتانه  جذابمردانی که از این نوع ویسکی می

 (morour.irwww.ساختاری، سایت 
نوازد که بر پیکرۀ داستان سیطره انداخته. این مفاهیم نام رمان هم آهنگ مرگ را می

بیرون »دهد. ها و مکالمات اشخاص داستان را شکل میهای ذهنی فضاسازیو ادراک
ادند. افتراندند و طرف شهر راه میقبرستان شلوغ بود )فایتون ها( پشت سر هم مسافر می

رسید دنبال هم ریسه شده رفتند، در بیابانی که به شهر میای هم پیاده میآن طرف، عده
کردند، چند افتادند و هی التماس میهای فقیر مثل دوالپا دنبال آدم میبودند. پیرزن

 «گدای زمین گیر نیز گوشه و کنار افتاده بودند و دیوار قبرستان فرو ریخته و زخمی بود.
 (153، ص1388)معروفی، 

http://www.morour.ir/
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های این رمان را در طرح روایی آن بررسی اگر بخواهیم هر یک از شخصیتحال 
 کنیم باید به مسألۀ کنش آنها بیشتر توجه کنیم.

آیدین بر افروخته »ای در دل دارد. آیدین از اوّل هم حالش خوب نبود. مدام غصه
ود. به شد. وقت کم بهایش را در یک جمله خالصه کند اّما نمیخواست همۀ غصهبود. می

 «بایست یک عالم خاطره و کابوس به یاد خود و مادر بیاورد.کرد میهر چیز که فکر می
 (154)همان: ص

ها و رفتارهای او در داستان پاسخ یافت. توان برای کنشبا دالیل روانشناسیک می
های اجتماعی و روانی، یعنی زمینه« ارتباط کالمی»در آثار ساختارگرایان ،کنش، »

گیردوابسته به زبان است؛ چرا که در ای غیر زبانشناسیک طرح گزاره را در برمیهزمینه
 (73: ص1370)احمدی، « یابد.تمامیت زمان امکانات گوناگون، ارتباط کالمی تحقق می

از  بیان»این قراردادهای معنایی را با توجه به کلّ محتوای داستان باید تأویل کرد. 
کند. ابژه لزوماً چیزی موجود )همچون مدلول( داللت می راه معنایش همواه به ابژۀ خود

 «گشاید.در جهان نیست، چیزی موجود در زبان است به همین دلیل معنا راه تأویل را می
 (681)همان: ص

شخصیت آیدین در انزوایی ذهنی دور از جهان پیرامون خویش قرار دارد. برادر 
ل برآورده کردن آرزوی پدر و دنبال کردن کوچکتر آیدین )اورهان( برخالف آیدین به دنبا

بینیم که در کنج خانه تنها و منزوی سرنوشت راه اوست و بعد آیدا دختر خانواده را می
کند. نویسندۀ داستان همواره با بر هم زدن توالی داستان از حال به شوم خود را دنبال می

ها قرار نی شخصیتگذشته و چرخش زاویۀ دید همواره خواننده را در تنگناهای ذه
دهد. شخصیت آیدین کّلی است که همواره زندگی خویش را در میان تفکرات و می

امّا آیدین که تمام وقت »خوانیم که گذراند. در قسمتی از کتاب میهای خود میکتاب
کرد توجهی به این حرفها خود را با وسواس و دقتی عجیب صرف خواندن و نوشتن می

گرداند و برای تحکیم حرفهایش یک بیت شاهدمثال ه شعر برمینداشت. هر چیز را ب
کند. رفته رفته غذا دانستند که شعر از او سرریز میآورد. در مدت کوتاهی همه میمی

یافت و آوازه خوردن، خوابیدن، کتاب خواندن، حرف زدن و تمام رفتارش حالتی خاص می
که توجه تمامی زنان شهر در پی ( آن قدر 158: ص1381معروفی، «)اش در شهر پیچید.

)همان( شخصیت دیگر این داستان « کرد.آیدین در عوالم دیگری سیر می»اوست امّا 
استاد دلخون است که او هم به نوعی در ایجاد موقعیت تنش در زندگی آیدین نقش دارد. 
 واگر فرضیۀ نشانه شناسی این رمان کشف شود ارتباط مناسبات درونی متن با رفتارها 

اش، آیدا به خانۀ پدرش آمده همراه با بچه»شود: سرنوشت شخصیتهای آن آشکار می
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کرد خوشحال و خندان جلوه کند. از آن سکوت دیرینه درآمده بود امّا غم عجیبی سعی می
 (162)همان:ص« در چشمهایش موج میزد.

محیط خانه »همچنین به فضاسازی نویسنده در پرداخت داستان توجه داشت. 
کرد و انگار گم کرده داشت. نه یشه یکنواخت و ساکت بود. آدم احساس خستگی میهم

الی آمد، نه جنجال بود، نه جشنی، نه غذایی. فقط گاه گاه، صدای کالغی از البهکسی می
 (166همان: ص«)پیچید. های کاج در حیاط میشاخه

زند. این میمعروفی در بعضی از توصیفات خویش نقبی هم به سبک سوررئالیستی 
 ها. های شخصیتها و خیالها، خوابها، هذیانرمان پر است از خاطرات، کابوس

بینیم روایت داستان که در بعد از ظهری برفی و زمستانی شروع همچنان که می
ای از سردی و برودت مرگ هست که بر پیکرۀ داستان سیطره شود به نوعی دال و نشانهمی

ها بارد. بر هر کدام از شخصیتاستان همچنان برف، برف، برف میانداخته و بعد در طول د
شود در گیرودار حوادث ای حاکم است که باعث مینیز نیروی غریزی سرکوب شده

 زندگیشان برنتابند. 
 ها وبینیم که بخش عمدۀ داستان به اندیشهدر بررسی ساختار این داستان می 

گذرد. برفی که در سراسر و اورهان می ذهنیات دو شخصیت اصلی رمان یعنی آیدین
ای که وجود اورهان را در برگرفته. سرمایی ای است بر سردیبارد نشانهداستان همواره می
اورهان یا ایاز پاسبان و چند یار » کرد و باعث شده در ابتدای داستانکه سیاه و کبود می

: 1380معروفی، «)اند. داشتههای حلبی خود را گرم نگه دیگر با گرمای چراغ یا آتش پیت
 (9-10ص 

هایی که اورهان در داستان حضور دارد همواره برف وسرما هست. در تمام صحنه
وجود او تداعی کنندۀ مرگی است که همواره در سیطرۀ آن است و خاطرات بد مدام ذهن 

ینها تمام میرند اآشوبند. آیدین بدست خود او دیوانه شده، مادر و آیدا و پدر میاو را می
 ذهنیات درونی اوست.

های زندگی اورهان است. اما در تضادی تصور برف و سرما همواره تداعی ناکامی
لکه دهد ببینیم که دیوانه شدن آیدین به دست اورهان در میان برف و زمستان رخ نمیمی

 فصل بهار و گرماست.
گ و نیستی است ای به وجود مرفضاها و تصاویری  که در داستان هست نیز نشانه

ای که آیدا همیشه در آنجا نشسته کند. همان آشپزخانهو تباهی و نیستی را تداعی می
 ساکت و راکد. آشپزخانه نماد و نشانۀ انحالل است. 
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توانست متفاوت باشد اما نبود. پدر به ابتدا انحالل روحی و بعد جسمی آیدا. آیدا می
دهم در خور آدمی مثل من نیست ولی کسی که میای که به تو جهیزیه»آیدا گفته بود: 

( 226:ص1388)معروفی، « به بخت خویش لگد بزند، بیش از این نباید توقع داشته باشد.
 ها پیش داشت.آیدین سال درست رفتاری که با

میرد. تصور او هنوز در ذهن آیدین مقدس است. و بعد پدر در اثر عارضۀ قلبی می
گی مادر شدت یافته بود. با حالتی افسرده گوشۀ راهرو چمبک پس از مرگ پدر، نفس تن»

: 1388)معروفی، « رفتند.آمدند و میها دسته دسته میشد کالغزد و خیرۀ حیاط میمی
 (230ص
بارید و بعد رود بعد از مرگ پدر، مادر، آیدا باران مدام میدر فضاهایی که آیدین می  

ن نمادهای نشانه ای هستند.آیدین برخالف اورهان و آید. برف وکالغ وبارایکباره بند می
علی رغم سرنوشت ناگوارش آکنده از اشتیاق به زندگی است. او عاشق سرمه دختر ارمنی 

 هایشود. آیدین و آیدا در مقابل اورهان و پدر تقابل نشانهآورد میکه برای او روزنامه می
 ساختاری هستند.

های زندگی و از دست دادن ی رغم سختیدر تحلیل ساختاری شخصیت آیدین عل
خواهرش آیدا و زنش سرمه همواره سعی کند استقامت خویش را حفظ کند. او نماد و 

خواند. و سرانجام به می« ای از آدم روشنفکر امروزیست که پدر او را افسار تمدننشانه
خود ادامه آید و به زندگی جنون آمیز شود و از پا در میدست برادر خویش مسموم می

 دهندها و درون مایۀ این رمان تراژدیک را تشکیل میدهد. سوگواری و عزا و مرگ نشانهمی
 و فضای رمان که همچنان برف و سرماست.

شدند و به هم آمدند، پخش میها دسته دسته در برف کش و قوس میچلچله»
ال رفتند، و خد، میرفتنرفتند، میشدند، و میآمدند و بعد یک یک نقطۀ سیاه میبرمی
ها روی کرد. جای کالغها چه دودی میشدند. آسمان چقدر زرد بود و دودکشمی

او از خواب بیدار « برف، برف»گفتند: های درخت کاج بود. و صبح که وقتی میشاخه
 (348: ص1388)معروفی، « شد.می

دنی ش جدا نشمطابق نظریۀ دریدا، نشانه شناسی با طرح نق»بینیم که در اینجا می
مطرح بوده است. )احمدی، « دال و مدلول از یکدیگر و اینکه آنها دو سویۀ یک پدیدارند

 (392: ص1371، 2ج
م که یابیهایی که ظاهراً تعیین کنندۀ ساختارهایند دقت کنیم، درمیاگر به کنش

هر کنش توسط ساختاری پیشین، ساخته و تعیین شده است یعنی امکان معنای هر چیز 
 (408پیش در ساختار زبان وجود داشته است. )همان: ص ار
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رود داخل برقی رود. میمثل مرگ اورهان که سرانجام در سردی و یخی برف فرو می
خورند. جلوی قهوه خانه، کنار که او را بپوشاند همراه با خاطراتی که در ذهنش لیز می
برگ گورستان پر از های بی قبر پدر که سمت راست قبرستان بود همچنان که درخت
او نشانۀ مردی شد »ها بود و کالغ بود. همراه با خاطرات مادر که با سینی چای روی پله

 (350: ص1381)معروفی، « که خود را در آب حلق آویز کرده است.
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 نتیجه گیری
دراوایل قرن بیستم نوعی بررسی روشمند در تحلیل آثار ادبی پیدا شد که آثار ادبی را از 

کرد. این نظریه آثار ادبی را از چشم ساختاری و ارتباط اجزاء آن با هم بررسی میمنظر 
ی ها را بررساندازی خاص مورد بررسی قرار می داد. مطابق این نظریه سوسور کارکرد نشانه

ای هها و داللتکرد و آنها را قراردادی نامید. نظریۀ زبانی سوسور همواره بر کارکرد نشانه
ام باید ها  در کل نظها را در تقابل با سایرنشانهداشت. از سویی دیگر نشانه معنایی تأکید

پردازد که زبان و نیز تمامی شناخت .ساختارگرایی به بررسی روابط درونی متنی می
سازند. اگر ما به بررسی اصل سازندۀ هر نظام ساختاری مثل داستان های نمادین را مینظام

ها و اعمال آنها بپردازیم به بررسی ها و کنشپردازی و روند طرح روایت و شخصیت
 ایم.ساختاری دست زده

هایی برای طرح در بررسی رمان سمفونی مردگان ابتدا باید دید نویسنده از چه شیوه
روایتی داستان بهره برده. آنچنان که می بینیم نویسنده زاویۀ دید متغیری را برای بیان 

نده در نحوۀ بیان خود و انتخاب زاویۀ دید دانای کل و داستان برگزیده و شگرد نویس
همچنین تغییر مداوم زاویۀ دید از اوّل شخص به سوّم شخص ارتباطی مداوم را با فضای 

سازد. عنصر اساسی این رمان غم و اندوه و مرگ است. نویسنده با به کار بردن داستان می
 هاهای ذهنی شخصیتونی و درگیریهای نشانه ای برف و سرما به نوعی ابعاد درداللت

خورد که در ایجاد ها طوری رقم میرا نشان داده. در این رمان  مسیر زندگی شخصیت
 ساختار داستان تأثیر اساسی دارد.

عنصر اساسی داستان زاویۀ دید که نویسنده با تأکید اصرار بر تغییر آن و بازگشت مداوم 
امرئی بین محتوای تراژیک رمان با نحوۀ بیان راوی از حال به گذشته فضاهای مرئی و ن

 سازد. آن برقرار می
ای را که معنا و های شفاهی و مکانی خود همواره یک بعد نشانهنویسندۀ رمان در توصیف

مفهوم اصلی رمان را دربردارد انتخاب کرده توصیفات سور رئالیستی از دیگر شگردهای 
ان های داستی معنایی است. همچنین شخصیتهانویسنده برای نقب زدن به چنان داللت

شود. شخصیت در کشمکشی مداوم با اطرافیان هستند که منجر به حوادث داستان می
اصلی داستان آیدین، شخصیت مستقلیست که سرانجام به دست برادر خود اورهان کشته 

عی به نوشود نماد و نشانۀ قشر روشنفکر جامعه است که در تضاد با جامعۀ اطراف خود می
انزوای اجتماعی دچار است و در تقابل با او اورهان سرکش و عاصی قرار دارد که تحت 

خیزد و سرانجام او را و در نهایت تأثیر عواطف سرکوب شده به جدال با برادر خویش برمی
ها برد. این رمان از مضمونی اجتماعی نیز برخوردار است و آن تقابل سنتخود را از بین می
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بینیم. آیدین روشنفکر های داستان میای مدرن است که آن را در خالل شخصیتبا دنی
تابد ودیگر و شاعر در مقابل پدری جاهل و سنتی که حتی شعر گفتن او را برنمی

ها نیز به نوعی منفعل وتأثیرپذیر از هم و حوادث داستان هستند و سرانجام اینکه شخصیت
آفریند کشد که فضای رمان را در آن میا به رخ میمعروفی دراین اثر خود مرگی مداوم ر

های پیر ها، کاجکالغ ای این رمان همچون برف، سرما،های نشانهکه این مفهوم در داللت
ا به ههای ذهنی شخصیتو آشپزخانۀ متروک و توصیفات و تصاویر  خیالی و تک گویی
های ده را در بحبوحۀ سالخوبی نمایان است. ساختار منحصر به فرد داستان که خوانن

 دهد از دیگر شگردهای معروفی است.جنگ قرار می
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Structural examination of Maarophy's novel of death symphony 

 

The research about structuralism related critics has been developed 

increasingly during recent years. The examination of literary works 

based on its details and composing elements has been paid the critics 

and researchers. Structuralism seeks to find that it could establish a 

general unity among details and elements of one system; and it makes 

it clear the common meaning contracts among the literary works. This 

method of critics was firstly proposed by Ferdinand Desusure, Swiss 

structuralism critic who proposed the concept of symbols. This kind of 

critics tries to use linguistic theories seeking the common linguistic 

principles in the structure of all the literary. The literary works 

especially novel and story could be under the under the examination of 

this kind of critics. Based on this, the novel death symphony by 

Maarophy regarding its certain method of narration that shows its being 

structural, has been the issue of this study and the purpose of this 

research was to examine symbolic contracts of novel and its symbolic 

implications considering the opinions of Desusure and other theorists 

and then it has been dealt with the content analysis of novel, structure 

of characters and characterization and the method of narrative of the 

novel based on structural critics. 

Keywords: structural critics, death symphony,Desusure، symbol 





 

 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 شناختی از منظر جامعه «خودکشی صادق هدایت»تحلیل 

 با بررسی آثار داستانی او شناختیو روان
 1حسام خالویی
 2علی جهانشاهی افشار

 
 چکیده:

ماند، بیانگر افکار و روان آدمی هستند که با باقی می ایآثار ادبی که از هر نویسنده
ایران نویسی ازجمله بزرگان داستان« صادق هدایت»گذارد. مخاطبان خود در میان می

های درست و اند و قضاوتاست که همواره از بعد روانی آثار او را مورد تحلیل قرار داده
گرفته است؛ اما بعد دیگری از آثار داستانی او که در این  نادرستی نیز در این حوزه انجام

است. این آثار وجه روانی و « خودکشی هدایت»پژوهش مورد تفسیر قرار گرفته، بعد 
شناختی ختی خاص خود را دارند که با تحلیل این آثار بر اساس عوامل جامعهشناجامعه
نظران و اندیشمندان مقولۀ بر نظرات و آراء صاحبشناخی خودکشی، با تکیهو روان

توان به قضاوت درستی در باب ، می«ادوین اس اشنایدمن»و « امیل دورکیم»خودکشی، 
شناختی، کند که از بعد جامعهخص مییافت. این تحلیل مشدست« خودکشی هدایت»

درد، ناامیدی و شناختی، روانفردگرایی مفرط و اوضاع نابسامان اقتصادی، و از منظر روان
 مانده، سبب بروز میل به خودکشی در هدایت شده است.های ناکامنیاز

 
شناسی خودکشی، شناسی خودکشی، روانخودکشی، جامعه: کلیدی واژه های

 هدایت.خودکشی 
 
 
 
 

                                                           

 hessam.indus@yahoo.com کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،            1 

 استادیار، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان  2 

ajahanshahiafshar@gmail.com 



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         452 

 . مقدمه:1
اهمیت ادبیات داستانی همواره بر این اصل استوار است که تصویری واضح و شفاف از ابعاد 

گذارد؛ اما وجه دیگر ادبیات داستانی یا هر ای خاص به نمایش میمختلف جامعه در دوره
ینی بشده پنهان است، نوع افکار و در کل جهاننوشتۀ ادبی دیگر که در پشت تصویر یاد

شتراک یابد و با خواننده به اپیچیدۀ انسانی است که این افکار را الزم و شایستۀ نوشتن می
خیل کل از قوۀ تممکن است داستان بر اساس تاریخ و واقعیت ساخته شود یا به»گذارد. می

مندی بخشی و فایدهنویسنده سرچشمه بگیرد، در هر دو حال خصیصۀ ممیز آن، لذت
دهند هر چه در جهان ها این است که به خواننده امکان میی تمام داستاناست. هدف نهای

(. حال گاهی خود نویسنده در 48: 1380)ایرانی، « داستان حس کردنی است، حس کند
بیند. به عبارتی نویسنده شود و راه نجاتی را در مقابل خود نمیگرداب این افکار غرق می

شدۀ خود، پاسخی درخور ندارد؛ این گاه مطرحشود که برای سؤاالت و دیدمتوجه می
زند. موضوعی که معموالً از ذهن و دست، دست به قتل نفس میبهشود که متفکر قلممی

تا حدودی دور مانده است. موضوع،  خصوص ادبیات مدرننظر پژوهشگران ادبی، به
کری ار و تفخودکشی نویسندگان و روشنفکران بزرگی در ادبیات جهان است که از خود آث

اند و اغلب پژوهشگران در این حیطه کار خود را پیش جا گذاشتهساز برای بشر بهآینده
-اجالی آثار بهوجوی خودکشی این بزرگان در البهچنان به جستحال آناند؛ اما تابهبرده

 اند.مانده نپرداخته
برجستۀ ادبیات نویس، مترجم و روشنفکر ه.ش( داستان 1330-1281« )صادق هدایت»

ای مفهوم خودکشی روشنفکرانه گونهمعاصر ایران و جهان، یکی از این بزرگان است که به
اس که انعکهایش بیش از آنای متعهد که نوشتهرا در جامعۀ ایرانی نمایان کرد. نویسنده

 یازوایای تاریخی و فرهنگی دورۀ زندگی او باشد، تجلی افکار و منش او بودند. نویسنده
ر گونه که دکتکه محوریت افکار او انسان بود و مابقی موضوعات در پیشگاهش هیچ. همان

ای بود صادق هدایت بر روی هم نویسنده»کند: هدایت را تعریف می« احمد فردید»
، آدمی بود که مانند همۀ هنرمندان و نویسندگان باخترزمین حوالت تاریخی «انگارنیست»

ی انسانی باشد « ما»و « من»ه برای او اصالت داشته باشد همان او چنین آمده بود که آنچ
هرحال هدایت تا جایی که (. به285: 1376)جمشیدی، « طور مطلقنه حق و حقیقت به

های آینده قرار حرفی برای گفتن داشت نوشت و دانش خود را در اختیار جامعه و نسل
یرانی بیابد؛ هرچند که خود این های تاریخی جامعۀ اداد و سعی کرد درمانی برای درد

او امیدوار بود که به محکومیت »وضعیت را تاب نیاورد و راه غربت را در پیش گرفت. 
(. 169: 1372)کاتوزیان، « پایان دهد و در اروپا بماند "ایران"آلود خود در آن محیط قی
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زار و سیصد سرانجام پس از فرازوفرودهای فراوان در زندگی، در نوزدهم فروردین سال ه
یونه با استنشاق گاز خودکشی کرد. و سی در آپارتمان شخصی خود واقع درکوچۀ شامپی

شده از طرف وی بود اما همیشه بر این هرچند که خودکشی هدایت، عملی از پیش اعالم
ها بدون در نظر های متفاوتی وارد شده است؛ اما اکثریت این نظریهعمل هدایت نظریه

ند اهای مغرضانه قرار دادهعلمی بوده است و حتی گهگاه او را مورد قضاوتهای گرفتن پایه
 تواند منکر نقش بسزای هدایتکس نمیحال هیچاند. بااینو انگ دیوانگی بر وی روا داشته

در شناساندن هنر و ادبیات ایران به جهان معاصر شود. نقشی که با خودکشی او پیوند 
 تنگاتنگی دارد.

 ئله:. بیان مس1-1
کننده بر اساس علل روانی طور مشخص از خود شخص اقدامخودکشی عملی است که به

زند، اما جامعۀ اطراف نیز در آن سهیم است. عملی که در حال حاضر نیز سر می
ای هها و دیدگاهحال نظریهپژوهشگران در پی یافتن جوابی قاطع برای آن هستند و تابه

برانگیز و پیچیده بیان شده است که اغلب مربوط به دوران تأملمختلفی در باب این عمل 
شناس برجستۀ فرانسوی، برای م(، جامعه 1917-1858«)امیل دورکیم»اند. معاصر تاریخ

شناسانه به رشتۀ تحریر درآورد اولین بار کتابی جامع در مورد خودکشی از دیدگاه جامعه
، اما همواره نظریات او چراغ هدایت محققان اندکه هرچند برخی نظریات او اکنون رد شده

در این زمینه بوده است. هدف پژوهش پیش رو یافتن پاسخی سزاوار برای خودکشی 
توان های هدایت است که میدر آثار اوست؛ زیرا تنها از طریق نوشته« صادق هدایت»

-تو نیسمردگی امیدوار به پاسخی شایسته برای سؤال خود باشیم. هدایتی که بوی دل
کس پوشیده نیست. به اعتقاد اغلب هایش بر هیچها و قهرمان داستانانگاری داستان

-های ذهنی و فردی، افسردگی، انزوا و جامعهمتفکران، خودکشی هدایت باید حول جنبه
-است مورد تحلیل قرار گیرد و جنبۀ جامعه شناختی خودکشیهای روانگریزی که جنبه

شناسان های جامعهکه بر اساس گفتهها دور مانده است؛ در حالیشناختی معموالً از نظر
شناختی هستند که ، این عوامل جامعه«مارکس»و « دورکیم»زمینۀ خودکشی، از جمله 

گذارند. در این تحقیق و مقاله، تمرکز بر روی روان فرد برای اقدام به خودکشی تأثیر می
در مورد موضوع خودکشی، در آثار داستانی شناختی شناختی و جامعهبر هر دو عامل روان

 هدایت است تا از دیدگاه علوم انسانی، علت خودکشی هدایت را بتوان بهتر ارزیابی کرد.
 . پیشینة پژوهش:1-2

شناختی خودکشی شناختی و جامعهای حول خودکشی هدایت از دیدگاه روانتاکنون مقاله
های آخر عمر زندگی شخصی و خودکشی و روزدر آثار او نگاشته نشده است؛ اما در باب 
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( 1377)گزارش،  نگاهی به زوایای ناشناختۀ زندگی هدایتای تحت عنوان هدایت، مقاله
 37صادق هدایت و ساختمان شمارۀ ای دیگر تحت عنوان توسط جهانگیر هدایت و مقاله

چنین ت. هم( به قلم سهند لطفی نگاشته شده اس1384)بخارا،  مکرر، خیابان شامپیونه
انگار هدایت، پژوهشی دکتر احمد رضی و مسعود بهرامی در حیطۀ ذهنیت ناامید و نیست

-انجام رسانده( به1385های ادبی، )پژوهش ها و عوامل نومیدی صادق هدایتزمینهبا نام 
شی خودکای، کتابی با عنوان نامهاند. در حوزۀ کتاب، اسماعیل جمشیدی با نگاهی زندگی

ب و بازتا« هدایت»مرور آثار و زندگی : انتشارات زرین( نگاشته است که به1373) هدایت
-پردازد و حتی علل روانی و اجتماعی را برمیخودکشی او پس از اقدام به خودکشی می

ای آماری، نه تحلیلی. محمدعلی همایون کاتوزیان چند اثر در زمینۀ گونهشمارد، اما به
: مرکز( 1373) صادق هدایت و مرگ نویسندهست. کتاب صادق هدایت به چاپ رسانده ا

های تازۀ روالن بارت در مورد نقش مجموعه مقاالتی در رابطه با صادق هدایت و نظریه
: طرح 1372) صادق هدایت، از افسانه تا واقعیتنویسنده و آثار ادبی است. کتاب دیگر 

ده به بررسی جامع از زندگی و نو( به ترجمۀ فیروزه مهاجر نام دارد. در این کتاب نویسن
های ادبی و سیاسی ایران در نیمۀ اول قرن بیستم های پیشرفتاندازآثار هدایت در چشم

: 1380) زندگی و آثار هدایتتوان کتاب های دیگر در این زمینه میپردازد. از کتابمی
مصطفی فرزانه : مرکز( نوشتۀ 1372) آشنایی با صادق هدایتپور و زوار( نوشتۀ یحیی آرین

 را نام برد.. 
 . بحث2
 . خودکشی:2-1

شاید تفکری که در مورد خودکشی در اذهان مختلف قرار دارد آن را عملی شخصی تعریف 
زند تأثیر بسزایی در این عمل کند اما اجتماع اطراف فردی که دست به خودکشی میمی

 هایخودکشی که از آن با نامگذارد. برای دارد و حتی این عمل بر روی اجتماع نیز اثر می
برند، تاکنون تعاریف ( نام می34: 1380پور، )آرین« فریاد عدم انقیاد»و « آخرین اعتراض»

کند؛ اما های مختلف این عمل پیچیده را بیان میمختلفی ارائه شده است که از جنبه
م یا یهر نوع مرگی که نتیجه مستق»توان کرد: ترین تعریفی که از خودکشی میکلی

ست چنان بایدانسته است که میغیرمستقیم کردار مثبت یا منفی خود قربانی است که می
که انسان هنوز  است ایمسئله خودکشی (.6: 1378)دورکیم، « ای به بار آوردنتیجه

ونه گای قطعی پاسخی برای آن نیافته است تا جایی که در گذشته به خودکشی آنگونهبه
شد و علت این عمل تنها بروز اختالالت و مشکالت روانی انسان دانسته که باید توجه نمی

گذاشتند؛ پزشکان میشناسان و روانشد و مداخله در این مسئله را بر عهدۀ روانمی
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وتحلیل قرار گیرد. که باید تمام جوانب در مورد این عمل مورد بررسی و تجزیهدرحالی
در حال انجام است و واضح است « هدایت»ای چون حال که این بررسی حول نویسنده

شناختی در باب زندگی شخصی شناختی و جامعهکه تمامی آثار او سرشار از جوانب روان
ای که او همیشه از آن فراری اوست، باید علل عمل او را هم در خود او و هم در جامعه

مه پیدا کرد. در ادا سوی آن نشانه گرفته است،بوده است و همواره انگشت انتقاد خود را به
« شناختیروان»و « شناختیجامعه»به دو علت موردتوجه در باب خودکشی یعنی علل 

 «خودکشی هدایت»شود و توجه در حوزۀ خودکشی پرداخته میعنوان علل اصلی و قابلبه
 ، آثار داستانی«دورکیم»گیرد. بر اساس کتاب نیز در این محدوده مورد کندوکاو قرار می

ناشی »، «دگرخواهانه»، «خودخوهانه»تواند شناختی که میاز دیدگاه علل جامعه هدایت
-شود و پس از آن بر اساس اندیشهباشد، بررسی می« قهری»و » هنجاری اجتماعیاز بی
شود؛ شناختی خودکشی هدایت بحث میهای روان، انگیزه«ادوین اس اشنایدمن»های 
، «قطع فکر و خیال»، «حل یک مشکل»املی چون: توانند زاییدۀ عوهایی که میانگیزه

مطلع کردن دیگران از »و « دوسوگرایی»، «ناامیدی و درماندگی»، «ماندههای ناکامنیاز»
 باشد.« قصد خود

 شناسی خودکشی:. جامعه2-1-1
توان نادیده گرفت عنوان نمیهیچنقش محیط و جامعۀ پیرامون فرد خودکشی شده را به

که در میان اقشار عامۀ حساب آورد. با اینملی فرعی در امر خودکشی بهعنوان عایا به
گونه جا افتاده است که خودکشی امری کامالً فردی و روانی است و این فرد جامعه این

توان نقش اجتماعی که فرد دهد اما نمیاست که به انتخاب خود به زندگی خود پایان می
های رفتاری هرچند چنین کژ»آید را نادیده گرفت. حساب میدر عمر خود عضوی از آن به

گیرد اما هنوز موضوع آن آشکاری چون خودکشی معموالً توسط فرد در نهان انجام می
های مشخصی است که ممکن است از ماهیت روانی و اجتماعی که دارای الگوها و نظم

-هرحال از دید جامعهبه(. 15: 1379)تیلور، « فرد عضوی از آن است نشأت گرفته باشد
آید و اعتقاد بر این موضوع دارد که این حساب میای جمعی بهشناسی خودکشی پدیده

گذارد و هیچ عمل فردی خارج از چارچوب جامعه محیط است که بر رفتار فرد اثر می
توان نام برد که بر این را می« دورکیم»و « مارکس»شناسان نیست. ازجملۀ این جامعه

هم مارکس و هم دورکیم خودکشی را در جامعۀ مدرن بیشتر بر اساس »کید دارند. مهم تأ
دهند تا شرایط روانی؛ هر دو خودکشی را نشانۀ شرایط اجتماعی موردبحث قرار می

های تجربی در مورد خودکشی دانند و هر دو به دادهتر اجتماعی میهای گستردهبیماری
(. با این تفاسیر از این 33: 1383)مارکس، « فلسفی مندند و نه تأمالت اخالقی یاعالقه
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ای از علت خودکشی فرد دیدگاه باید در پی عوامل اجتماعی و محیطی بود تا گوشه
شناسی خودکشی غالباً موردنظر مشخص شود. دورکیم که نظریاتش در باب جامعه

اعی و اخالقی شناسان قرار دارد، خودکشی را از دیدگاه نظم اجتمموردقبول اکثر جامعه
 کند:به چهار دسته تقسیم می

وتفریط انسجام خودکشی دگرخواهانه )ناشی از افراط ب(خودخواهانه  خودکشی الف(
 اجتماعی(

خودکشی قهری  د(هنجاری اجتماعی )آنومی( خودکشی ناشی از نابسامانی یا بی ج(
 (26: 1379وتفریط در نظم( )تیلور، )ناشی از افراط
های هدایت با عامل موردنظر هر عامل، شواهدی از ارتباط آثار و نوشته حال با توجه به

کنیم و به تحلیل و تفسیر آن برای روشن شدن و نزدیک شدن به علت واقعی بیان می
 پردازیم.خودکشی هدایت می

 . خودکشی خودخواهانه:2-1-1-1
به واژۀ خودخواهی توان دریافت. با توجه تعریف این نوع خودکشی را از نام آن نیز می

ه شدبندد این است که فرد خودکشیاولین مفهوم و تعریفی که از آن در ذهن نقش می
که اش از این نوع عمل دورافتادگی از جامعه و انزوا بوده است؛ به زبانی دیگر هنگامیانگیزه

 یها و انتظاراتهای اجتماعی دچار سستی و ضعف شود و از ارزشپیوند بین فرد با گروه
شود، دچار فردگرایی مفرط شده و نسبت به خودکشی که او را احاطه کرده است جدا 

( 26: 1379تیلور، ) نامند.می« خودکشی خودخواهانه»پذیرتر. این خودکشی را آسیب
داند. او گونه از خودکشی را در پیوند تنگاتنگی با مذهب جامعه میاین« دورکیم»

اند درا حالت متعادل و مناسب برای افراد جامعه می همبستگی و یکپارچگی مذهبی جامعه
سامانی ناب« دورکیم»کند. درواقع و این مهم را با توجه به مذاهب مختلف اروپایی تبیین می

بشر درصدد آموزش »کند. مذهبی جامعه را در ارتباط با این نوع از خودکشی معرفی می
ۀ مذهبی که او بخشی از آن است، زند، زیرا جامعخویش است و دست به خودکشی نیز می

کشد، چون داده؛ ولی این بدان معنی نیست که او خود را میهمبستگی خود را از دست 
آموخته است. حتی این دانشی که کسب کرده نیز موجب نابسامانی مذهب نشده دانش

شود، نیاز به آموختن، بیدار پاشیدگی میاست بلکه زمانی که مذهب خود دچار ازهم
زیست که ای از جامعۀ ایران می(. هدایت نیز در دوره186: 1378)دورکیم، « شودمی

های اجتماعی و فرهنگی در بطن و صورت خود ها و زشتیجامعه سخت دچار ولنگاری
گاه ازنظر او دور ای که هیچبود و همین موجب پریشانی افکار و روان او شده بود. مسئله

هدایت »نمود پیدا کرده است. « آقاحاجی»در رمان کوتاه  نماند و تجلی بیشتر این مسئله
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االری و سخوبی توانسته است به ارائۀ تصویری دقیق و گویا از دیواندر این رمان کوتاه، به
بوروکراسی بیمار حاکم بر عصر حکومت رضاشاه توفیق یابد و نحوۀ روی کار آمدن طبقۀ 

ای که در نظر هدایت (. مسئله171: 1381)غالم،« متوسط بورژوای شهری را گزارش دهد
 آمد:حساب میفروپاشی فرهنگی به

حسین را روسفید کردند؛ در تاریخ ننگ این دوره را سلطانزمامداران امروز ما دورۀ شاه»
کنیم و مثل شود شست. ما در چاهک دنیا داریم زندگی میبه آب زمزم و کوثر هم نمی

هدایت، )« ترین طرزی در قید حیاتیملولیم و به ننگکرم در فقر و ناخوشی و کثافت می
1330: 75.) 

ت شددانست و بهاو این نابسامانی فرهنگی را حاصل از رفتارهای اجتماعی افراد جامعه می
داد و در این راه اقشار مختلف جامعه که در این وضعیت را موردانتقاد و اعتراض قرار می

 ارد:شمهای اجتماعی برمینوان عامل اصلی بیماریعطبقات مختلف پراکنده هستند را به
برداری! ما در حال تعفن و تجزیه هستیم، از صوفی و درویش و پیر اش دزدی، کالههمه»

 (.75: 1330)هدایت، « کار و گدا، همه منتظر پول و مقام هستندو جوان و کاسب
ن سقوط رضاشاه شویم که کار در زمامتوجه می« هدایت»های گیریبا توجه به جهت

بیند و تمامی افکار ای نور در امتداد حرکت جامعه نمیجایی رسیده است که هدایت ذرهبه
اجتماعی کشور را نتیجۀ ناآگاهی مردم و -و شایعات مربوط به بهبود یافتن اوضاع سیاسی

در « قضیه خر دجال»کند. او به این وضعیت در زمامداری استعمارگران معرفی می
 :پردازدمی« لویه خانم و ولنگاریع»مجموعۀ 

باید اصالحاتی بشود، اما این اصالحات باید به دست بز اخفش انجام بگیرد و کوزۀ ما را »
 .(120: 1342)هدایت، « لب سقاخانه بگذارد. عجالتاً خدا کند که ما از چریدن علف نیفتیم

ین رفتن تمامی او در این داستان حتی شعری هم با زبان طنز برای نشان دادن از ب
سراید که شمسی می 20علمی و در کل آگاهی در جامعۀ دهۀ  های امید فرهنگی،روزنه

 خیابانی است:-های محلی و کوچهبیشتر شبیه به ترانه
 بس است ما را هوای بوستان،»
 گلستان، شبدر به 

 گوسبندستان،
 نامردستان، 
 گندستان، 
 (126: 1342)هدایت، « الدنگستان! 
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آورد و نقش حساب میمقابله با اجتماع و قدرت حاکم بر جامعه، خود را بازنده بهاو در 
باید یادآور شد که قدرت این ایام )زمان نوشتن »خود را در میان جامعه گم کرده بود. 

(، تنها نظام رضاخانی نیست؛ مجموعه روابط پنهان و آشکار اجتماعی است 1311داستان: 
« هدایت»(. به عبارتی 67: 1391)خائفی، « نشینداوت میکه در باورهای مردم به قض

کرد که توان هضم این حجم سرنوشت خود را پذیرفته بود و این را با تمام وجود درک می
 ای تنها از اجتماعاعتمادی و پریشانی اجتماعی را در خود ندارد و ناچار باید به گوشهاز بی

 پناه بیاورد:
اند. از اند. تنها او گول خورده بود و به ریشش خندیدهدههای زبردستی بوهمه بازیگر»

اندازه تنها کس سرخورده بود. خودش را بیچیز و همهاش بیزار شد، از همهسرتاسر زندگی
 (.32: 1311)هدایت، « و بیگانه حس کرد. راه دیگری نداشت

ا با نگاهی که درنهایت هم موجب هجرت اجباری او شد ر گرفتهاین فضای غبار« هدایت»
کند. گویی که مرگ در تنهایی بیان می« آقاحاجی»آمیز و ناامیدانه در ضمیر داستان جبر

 داند:را تنها چارۀ رهایی از این وضعیت می
توانم منشأ اثر باشم، من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده، نمی»

ام. توی این کارهدر این چاهک خال هیچکنم اما افتخار می وجودم عاطل و باطل است؛
چاهک فقط شماها حق دارید که بخورید و کلفت شوید اما من محکومم که از گند شماها 

 (.89: 1330)هدایت، « خفه بشوم
های های بیشتری از این گسست عمیق میان هدایت و جامعۀ آن روزتوان نمونهباری می

های اجتماعی است که احوالیان این پریشانزمایران یافت اما آنچه اهمیت دارد مدت
در اغلب آثارش از ابتدا تا پایان عمر از بازگو کردن آن هیچ ابایی نداشت؛ البته « هدایت»

این صراحت هدایت مطمئناً از دیدگاه او در جهت آگاه ساختن افراد اجتماع است، هرچند 
-اند و یا او را به روانت نکردهدرستی و بدون تعصب قضاوهای او را بهزمان نوشتهکه هیچ

های روشنفکرانۀ جامعۀ ایرانی توان تأثیر او را بر دیدگاهاند اما نمیپریشی متهم کرده
 نادیده گرفت.

 . خودکشی دگرخواهانه:2-1-1-2
دقیقًا در مقابل خودکشی خودخواهانه قرار دارد. « دورکیم»این نوع خودکشی از دیدگاه 

گردان نیست بلکه این دیگر مانند نوع خودخواهانه از جامعه رویبه این معنی که فرد 
دیگر فرد در عبارتیهای اجتماعی است. بهخودکشی نتیجۀ افراط انسجام فرد در گروه

-های اجتماعی حل میچنان در گروهخودکشی دگرخواهانه ازلحاظ هویت و شخصیت آن
( درواقع در این نوع 28: 1379کند. )تیلور، گردد که درنهایت اقدام به خودکشی می
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عنوان خواست هیچای از نوع فراموشی خود مواجه هستیم. فرد بهخودکشی ما با مسئله
طور کامل خود را در اختیار خواست و پذیرد و ازلحاظ روانی بهفردی و شخصی را نمی

ی به خودکشدر این نوع خودکشی فرد تقریبًا محکوم»دهد. ارادۀ جمعی گروه قرار می
شود زیرا زندگی، موقعیت اجتماعی، یا رفتار آن فرد طوری است که باید این اقدام را می

 (.27: 1392)هولمز، « انجام بدهد
شناسی خودکشی هدایت در نوع هایی که از جامعهحال با توجه به این تعاریف و نشانه

یوند و شویم که هدایت هیچ پبه دست آوردیم متوجه این موضوع می« خودخواهانه»
ای که او بیزاری خود را همواره نسبت به آن ابراز داشته، خاطری نسبت به جامعهتعلق

گونه که گفته شد همانند شمعی بود که به دلیل روشن وجود ندارد و زندگی او همان
نشینی و انزوا شد و در آن ساختن تاریکی فضای جامعۀ پیرامون خود مجبور به گوشه

قطره آب شد. نشانۀ واقعی گریز و خودداری ه سوخت تا که قطرهگوشۀ تنهایی خود آهست
از مجموعۀ « تاریکخانه»هدایت از حل شدن در اجتماع و تفکر جمعی، در داستان کوتاه 

 موجود است:« سگ ولگرد»
روزی از جامعه فرار خواهم کرد و در یک دهکده یا جای دور منزوی خواهم شد. اما »

خواستم خودمو شهرت و یا نوندونی خودم بکنم. من نمی خواستم انزوا را وسیلۀنمی
 (.133: 1342)هدایت، « محکوم افکار کسی بکنم یا مقلد کسی بشم

 شکلی واضح وجود دارد:نیز به« سایه روشن»این جنبه از تفکر هدایت در داستان 
 همن از لفظ اکثریت و اقلیت و بشر، همچنین کسانی که مبتال به جنون خدمت به جامع»

« شدیمطور ناگهانی تمام میآید. خوب بود همینجور چیزها بدم میهستند و از این
 (.18: 1331)هدایت، 

درست  تواندها، این نوع از خودکشی در باب هدایت نمیپس با توجه به این تفاسیر و نشانه
 باشد.

 هنجاری اجتماعی )آنومی(:. خودکشی ناشی از بی3 -1 -1 -2
شناختی خودکشی، کلیتی از برخی علل خودکشی که پیوند جامعه این نوع از انواع

ان دهد، بیهای اجتماعی که درنهایت فرد را تحت تأثیر قرار میتنگاتنگی با دگرگونی
های رکود و رونق های اجتماعی، دورههنجاریها و بیثباتیکند. به عبارتی منظور از بیمی

های فقر یا رونق اقتصادی، هنجارها و وقعیتدر این حالت، افراد در م»اقتصادی است. 
ر ای که کمتفشار فزایندههای اجتماعی که قبالً رفتارشان را هدایت کرده است تحتارزش

 (.29: 1379)تیلور، « گیرندها ارتباط دارد، قرار میهای جدید و متغیر آنبا موقعیت
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ای متشخص و وادهکه در خان« هدایت»حال هدف از بیان این علت برای کسی چون 
ای متمول متولد شده است، نام به دنیا آمده است این نیست که چون او در خانوادهصاحب

پس دلیل خودکشی او را رونق اقتصادی و شرایط اجتماعی او بدانیم؛ بلکه هدف از بیان 
های موجود در جامعۀ آن زمان ایران هنجاریبه دلیل بی« هدایت»این عامل این است که 

جوی بیش ازآنچه در زندگی داشت، بود. به وشرایط اجتماعی و فکری خود، در جستو 
کند، عاملی است های فرد و آنچه طلب میآمده میان داشتهوجودزبانی دیگر این خأل به

خودکشی »( اما آنچه این عامل را با 30: 1379در جهت تسهیل خودکشی. )تیلور، 
 های منتهیاو از زندگی است که رکود اقتصادی سالدهد، توقع باالی پیوند می« هدایت

 ده است:نهایت تقویت کربه خودکشی، بر زندگی او سایۀ سنگینی افکنده و این عامل را بی
ام به ته کشید یا محتاج به کس دیگه بشم، به زندگی با خودم عهد کردم روزی که کیسه»

 (.137: 1342)هدایت، « خودم خاتمه بدم
اعی و فکری هدایت، شرایطی که در پایان عمر برای او در غربت پیش نوع شرایط اجتم

های اجتماعی تأثیری عمیق بر فردیت و به عبارتی دگرگونی تابد؛آمده است را برنمی
گذاشته بودند و همین موجب سرخوردگی و یاس مداوم او شده بود. « هدایت»شخصیت 

د باشآنچه مسلم می»وب ساخته بود. ای که شرایط اجتماعی او را مغلهنرمند و نویسنده
عنوان یک نویسندۀ هنرمند به همان اندازه در میان افراد خانواده این است که هدایت به

هنجاری (. این بی351: 1376)جمشیدی، « و خویشان گمنام و ناشناس بود که در جامعه
« آقاحاجی»و « آب زندگی»گیر او در داستان  ها و رکود اقتصادی گریبانو دگرگونی

 شود:خوبی بیان میبه
وکور بود و همۀ مردم به درد کری و اهالی آنجا هم بدبخت و فقیر بودند و شهر سوت»

کشیدند و یک دسته کر و کور و احمق پولدار و ارباب دسترنج اللی گرفتار بودند، زجر می
 (.80: 1309)هدایت، « خوردندها را میآن

روز ه صراحت از اوضاع اقتصادی و اجتماعی جامعۀ آنهدایت ب« آقاحاجی»در داستان 
 پردازد:ایران به انتقاد می

مشت وقت دو غرت و نیمش هم باقیه! یکچاپه، آندولت خودش دزده و ملت را می»
 (80: 1330)هدایت، « عاجزی گداگشنه اسمش را ملت گذاشتند! کو دلسوز؟

پولی و شرایط بد اجتماعی حد از بیشود که او تا چه مشخص می« هدایت»با این بیان 
-که جامعه بر سر او آوار کرده بود ناراضی بوده است و موجب شده بود که او نتواند کتاب

هایش را به چاپ برساند. شرایطی که همیشه و همواره پای روشنفکران و نخبگان این 
سفر هدایت  در مورد« محمود هدایت»جامعه را دربند تنگدستی و انزوا قرار داده است. 
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باالخره خودش را از ایران کند و به کراچی »گوید: به هند و چاپ بوف کور در هند می
 ندکپی بکرسید و در آنجا تصمیم گرفت که بوف کورش را ... همان عصارۀ وجودش را پلی

ترسید که به چرا؟ چون می«. طبع و فروش در ایران ممنوع»و بعد زیرش هم بنویسد: 
(. 1314: 1376)جمشیدی، ...« در دیار خود، افکارش را به دیگران بفهماند دالیلی نتواند 

توان گفت که رکود اقتصادی اثری تشدیدکننده بر تصمیم هدایت در اقدام به اکنون می
پاسخی « خودکشی خودخواهانه»خودکشی داشته است. این عامل نیز همچون عامل 

 تر و واالترهدایتی که خواهان اهدافی بزرگ دهد.صریح در رابطه با خودکشی او را ارائه می
 بیند:شده میاست در گردباد دنیای اقتصادی خود را غرق از زندگی

هاست، شر جامعۀ گندیده، شر خوراک اما از همۀ این اشکاالت مهمتر جوال رفتن با آدم»
 )هدایت،« کنهو پوشاک. همۀ اینا دائما از بیدار شدن وجود حقیقی ما جلوگیری می

1342 :132.) 
های غیرمنظمی است که زندگی به معنای گرفتاری در آگاهی« امیل دورکیم»این ازنظر  

های زندگی دهند و فرد را به داشتن رنج و درد بیشتر نسب به لذّترا ناگوار نشان می
 (305: 1378کنند. )دورکیم، متهم می

 های این نوع خودکشیجلوه هنجاری اجتماعی و یافتنبعد از تعریف خودکشی ناشی از بی
شناسی در از دید جامعه« خودکشی هدایت»یابیم که به این مهم دست می« هدایت»در 

قرار « خودکشی آنومی»که نقطۀ مقابل « خودکشی قهری»محدودۀ نوع چهارم، یعنی 
و  شودافراط در نظم فردی تعریف میگیرد؛ چراکه این نوع از خودکشی بهدارد، جای نمی

میل ا»طورکلی نیز باشد. بهمعلول چنین علتی نمی« خودکشی هدایت»است که واضح 
: 1379دانست. )تیلور، چنانی میچنین علتی را در جوامع معاصر فاقد اهمیت آن« دورکیم

30) 
های او با علل های صورت گرفته در آثار هدایت و تطبیق نوشتهحال با توجه به بررسی

رسیم که دو نوع خودکشی این نقطه از بررسی و تحلیل میشناختی خودکشی، به جامعه
 خودکشی خودخواهانه -1های او و عمل او به خودکشی قرار دارند: در جهت اندیشه

-این دو علت که از دید جامعه هنجاری اجتماعی )آنومی(.خودکشی ناشی از بی -2
از جامعه را « هدایت»شناسان نیز در ارتباط با همدیگر هستند، انزوا، تنهایی و دوری 

هیچ شکی در مسیر انتخاب هدایت، یعنی دهند و این انواع خودکشی بیخوبی نشان میبه
 شوند.شناختی محسوب میترین علل جامعهجای زندگی، اصلیانتخاب مرگ به

 شناسی خودکشی:. روان2-1-2
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د و قد هستنکه تعداد زیادی از محققان به آن معت« خودکشی»بعد دیگر مسئله و مفهوم 
است. این دسته از محققان « شناسی خودکشیروان»دانند، علت این امر را در آن می

طورکلی در خود انگیزه و محرکات این عمل پیچیدۀ آدمی را در گفتار و رفتار فرد یا به
کنند و به ارجاع دادن این عمل انسان به خارج از خود انسان معتقد نیستند. فرد دنبال می

ا هها، نوشتهه از محققان تمامی علت را در کلمات و جمالتی که فرد در صحبتاین دست
کنند. یکی از محققان برتر در این زمینه جو میوکند جستهای خود بیان میو گزارش

کا شناسی در آمریاست که خود از اساتید برجستۀ رشتۀ مرگ« ادوین اس اشنایدمن»دکتر 
خودکشی، در تحقیقات خود راهکارهایی نیز برای  کاوانۀروانبوده است. او عالوه بر بررسی 

 انگیز ارائه داده است.مبارزه با این امر خطیر و چالش
شود را ذهنی او در رابطه با علت خودکشی انسان، ذهن فردی که مرتکب این عمل می

حساب به« دردروان»یا « درد روانی»کند و علت اصلی این امر را گرا معرفی میخودکشی
یا « درد روانی»ها معلول نوعی درد و رنج است که من آن را تمام خودکشی»آورد. می
درد ناشی از تحریف یا انسداد ارضای نامم )درست مثل سردرد(. این روانمی« دردروان»

« دیگر خودکشی اصواًل یک نمایشنامۀ ذهنی است.عبارتنیازهای روانی است. به
دهد و خود ن نمایشنامه که در واقعیت زندگی انسان رخ می( ای18: 1378)اشنایدمن، 

سان پذیرد. انفرد بازیگر اصلی آن است مطمئنًا بدون دلیل یا از روی تفریح صورت نمی
« اشنایدمن»ای برای انجام اعمال خود بوده است. دکتر همواره به دنبال نیروی محرکه

همان  حالیپریشان»کند. معرفی می« حالیپریشان»انگیزۀ اصلی این نمایشنامۀ ذهنی را 
نابودی و )گرایی هم محصول این طرز فکر است که مرگ احساس درد و رنج است؛ مرگ

-گرایی نیست. بلکه مرگحالی همان مرگحل است. پس پریشانقطع زندگی( بهترین راه
ته خواسشود، زمینه را برای مرگ خودحالی همراه میگرایی وقتی با باال گرفتن پریشان

گرایی آورد و مرگحالی انگیزۀ خودکشی را فراهم میآورد. درواقع، پریشانفراهم می
 (.21: 1378)اشنایدمن، « چکانندۀ ماشۀ آن است

یده کس پوشانگار بوده است بر هیچای نومید و نیستنویسنده« هدایت»این موضوع که 
و توسط عدۀ کثیری از نویسندگان نیست و مسئلۀ آزاردهنده در این میان، دیوانه خواندن ا

در مورد بیماری « عیسی هدایت»از قول پدر خود « جهانگیر هدایت»و منتقدان است. 
از نظر »نویسد: شناس میها به دکتر مغز و اعصاب و روانروانی عموی خود و مراجعۀ آن

شناس به من چنین گفت: مغزش جسمی هیچ نقصی در او مالحظه نشد و دکتر روان
 کند. باید آن را از برابرال سالم و طبیعی است، فقط دنیا را با عینک سیاه نگاه میکام

(. اما باید 77: 1377)هدایت، « چشمانش برداشت و یا محیط زندگیش را تغییر دهید
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-ودهانگاری بدرگیر چنین نومیدی و نیست« هدایت»دقت کرد که اغلب نویسندگان دورۀ 
بین منتقدان ازنظر صنفان خود زیر ذرهبه نسبت بقیۀ هماست که « هدایت»اند اما این 

فت ای در مخالعنوان نویسندهانگاری قرار دارد؛ گرایشی که اغلب او را بهگرایش به نیست
مانده است.  با دین و مذهب و رسوم معمول در جامعه معرفی کرد و حتی تا به امروز باقی

-جددصدایی با تجدید این سرزمین است. هم انگاری در تاریخهدایت اولین قربانی نیست»
خواهی در عین وانگرش به ایران قبل از اسالم، مبارزۀ با جهل و خرافه و دین و آداب و 

زبانی با مستمندان و محرومان و فاصله عادات و سنن، بدون تفکیک حق از باطل، هم
ب آثار مهمی که در و اغلی اشرافی ... هاگرفتن از طبقۀ خود در عین دلسوزی برای ارزش

د نه انگاری او بودنویژه بوف کور، نتایج نیستکشاکش با هرکدام از این دردها نوشت و به
 (. 75: 1373)میرشکاک، « انگاری اوعلل نیست

اکنون برای پیشبرد هدف پژوهش و روشن شدن ابعاد روانی خودکشی هدایت به بررسی 
 م:پردازیدر آثار داستانی او می کاووو کند

 . حل یک مشکل:2-1-2-1
ه عنوان عملی کزند مگر برای تحقق هدفی. خودکشی نیز بههیچ عملی از انسان سر نمی

 تواند بدون دلیل یاطور مستقیم با اراده و اختیار انسان در ارتباط است مطمئناً نمیبه
د فرتواند برای رهایی از گردابی باشد که هدفی صورت گرفته باشد؛ حال این هدف می

 العملیتواند عکسخود را در طول زندگی حیران و سرگردان گرفتار آن دیده است یا می
ی خودکش»های ذهنی و رسیدن به آرامش باشد. ها و پریشانیبرای پایان دادن به تشویش

یابد یک جواب و ظاهراً تنها جوابی است که فرد برای سردرگمی خود و این پرسش می
 ( 136: 1378)اشنایدمن، « ین مخمصه خارج شوم یا چه باید بکنم؟توانم از اکه چطور می

کند که آرزوی های خود توصیف میای با اوهام و خیالگونههدایت مرگ و خاک را به
 توان حس کرد:خوبی میمرگ و خوشی آن را در قلم هدایت به 

یند بار را میمیان خاک سرد غمناک خوابیده. کفن به تنش چسبیده! دیگر نه اول به»... 
 (.22: 1311)هدایت، « های خفۀ غمگین مانند امروز راو نه آخر پاییز را و نه روز

ان توهای هدایت که میترین داستانگوید که یکی از مهمکه گویی چندی با سخن می 
ت. اس« زنده بگور»وضوح ببینیم داستان کوتاه این خصوصیت از خودکشی را در آن به

ستان که به عقیدۀ گروهی شرح خودکشی اول او در سن هدایت در این دا
ه کند کدرد جوانی صحبت میپاریس است از روان« مارن»سالگی در رودخانۀ وپنجبیست

 حلی نهایی است:عنوان راهدر اندیشۀ خودکشی به
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ا هایم ربار به فکرم رسید که چشم رفتم، چندها، بدون اراده میباری بعد آمدم در کوچه»

های آن از رویم بگذرد، اما مردن سختی بود. بعد هم از م، بروم جلو اتومبیل، چرخببند
یت، )هدا« کندماندم. این فکر است که مرا دیوانه میشدم، شاید باز زنده میکجا آسوده می

1309 :13.) 
گویند. فکر های هدایت کامالً نشان از هدف او برای اقدام به خودکشی سخن میاین جمله

پا زدن در باتالق زندگی است. او وای واضح از دستآسودگی و ترس از زنده ماندن نشانه
کند و باز از حتی در این داستان اوهام و تصورات خود را پس از مرگ نیز بیان می

 گوید:سخن می« آسودگی»
ه دازآنکه مرده بودم اگر مرا در مبال هم انداخته بودند برایم یکسان بود، آسوده شپس»

 .(19: 1309)هدایت، « بودم
هد. دها همگی از بعد روانی، خیال هدایت را در رسیدن به آرامشی ابدی نشان میاین نشانه

کنندۀ تمامی مشکالت خود در زندگی تنها و تنها مرگ را حل« هدایت»دیگر عبارتیبه
 شود.یهدف غایی و نهایی او معرفی م« زنده بگور»دانست و این امر در داستان می

 . قطع فکر و خیال:2-1-2-2
ی هایکند یکی از بارزترین نشانههای روانی فردی که خودکشی میها و اختاللاضطراب

توان مشاهده کرد. معموالً چنین افرادی در دورۀ بیماری خود تا است که در فرد بیمار می
عذاب روانی ها را سخت دچار هایی هستند که آناقدام به خودکشی دچار فکر و خیال

عنوان جواب یا چاره به ذهن یک انسان که قضیۀ توقف فکر و خیال بههنگامی»کند. می
« کند، درواقع جرقه اول زده و نمایشنامۀ خودکشی شروع شده استخاطر خطور میآزرده

های او (. بهترین داستان هدایت برای پرداختن به فکر و خیال136: 1378)اشنایدمن، 
است. شاید یکی از دالیلی که این داستان دارای شهرتی جهانی « بوف کور»داستان بلند 

های روحی باشد. این های هدایت و بیماریاست، مملو بودن این داستان از افکار و خیال
ها نیست بلکه همۀ های روحی و بیان درمان و مداوای این بیماریداستان شرح بیماری

نهان خود )استعاری( به کار برده است و در اولین جملۀ این موارد را در معانی داستانی و پ
خورد و در انزوا می مثل خوره روح را»خود در این داستان از نوعی بیماری روحی که 

( 64-63: 1369پرور، کند که راوی داستان دچارش است. )قانونصحبت می« تراشدمی
 واسطۀخود از زندگی را بهبه نهایت کمال در ابتدای این داستان جداافتادگی « هدایت»

 هاییعنوان زخمها بهخوبی به تصویر کشیده است. او از فکر و خیالاوهام پریشان را به
 توان در میان گذاشت:کس نمیکند که در زندگی با هیچروانی یاد می
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تراشد. خورد و میهایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا میدر زندگی زخم»
شود به کسی اظهار کرد، چون عموماً عادت دارند که این دردهای را نمی این دردها

 (.9: 1315)هدایت، « های نادر و عجیب بشمارند...باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیشامد
حتی موجودات دیگر را به این دلیل که مثل انسان دچار توهمات فکری و روانی « هدایت»

پندارد. او این دیدگاه و نظر خود را در داستان ر میتشوند نسبت به انسان خوشبختنمی
 کند:وضوح بیان میبه« آفرینگان»
های سرگردان با افکار مشت سایهها خوشبختند، آزادند ولی ما چه هستیم: یکآن»

 (.105: 1331)هدایت، « لولیمشوریده که در هم می
ی رهایی از افکار و اوهام هاشاید اغلب متوجه این موضوع باشند که هدایت یکی از راه

-دانسته، اما او فکر کردن زیاد و نوشتن را مایه و مبنای این پریشانپریشان را نوشتن می
 داند:احوالی می

ورزی بکند. خواندن، نوشتن و آدم سالم باید خوب بخورد، خوب بنوشد و خوب عشق»
 (. 22: 1331)هدایت، « آوردها بدبختی است، نکبت میفکر کردن، همۀ این

 . نیازهای ناکام مانده:2-1-2-3
شناختی خودکشی، عدم برآورده شدن نیازهای آدمی است. انسان یکی دیگر از عوامل روان

سان دیگر موجودات در وجود خود مملو از نیازهایی است که سرتاسر زندگی برای رفع به
های دنیایی ابراز بیزاری تن نیاز و تعلقنیز هرچند از داش« هدایت»کوشد. این نیازها می

فکری که او را واقعاً درک کند و هایش از تنهایی و نبود همکند اما همواره در داستانمی
ا هاند، اما تمام خودکشیهدفها بیبسیاری از مرگ»کند. ای شکایت میگونهبشناسد به

( او 137: 1378)اشنایدمن، « د.انشناختی ارضا نشدهبازتاب و انعکاسی از یک نیاز روان
 کند:سراسر از تنهایی راوی صحبت می« بوف کور»در داستان 

 (.73 :1315)هدایت، « زنممن با هوا حرف می»
نشینی درخور برای هدایت در جامعۀ آن روز ایران است. این خود نشانی از نبود هم

ست. او در این کتاب را نوشته ا "بوف کور"هدایت در محیط یأس و ظلمت دیکتاتوری »
تغیب، )دس« های باطنی خود پناه بردهترین رؤیامالیخولیائی مأیوسی است که به شگفت

برای مردمان محیط « رّجاله»دهد در این داستان از لفظ ( او ترجیح می330: 1373
 اطراف خود استفاده کند:

در زندگی محدود  بینم ودر اتاقم یک آینه به دیوار است که صورت خودم را در آن می»
: 1315)هدایت، « هاست که با من هیچ حرفی نداردتر از دنیای رجّالهمن این آینه مهم

39.) 
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گزینی اوست. انزوایی برای خود قائل شده است نشان از انزوا« هدایت»این محدودیتی که 
رساند تا زندگی در کنار شک هدایت را در طول عمر خود بیشتر به آرامش میکه بی

. انگاری داردها! انزوایی که مطمئنًا بیشترین نقش را در گرایش هدایت به نیستالهرجّ
رجوع  توان به آنای است که میانگارانهبوف کور نخستین و معتبرترین اثر ادبی نیست»

 (.51: 1373)میرشکاک، « انگاری در فرهنگ میانجی را پی گرفتهای نیستکرد و ویژگی
توان در داستان شده و ناکام در وجود هدایت را میهای سرکوبلذتها و نمود روشن نیاز

 مشاهده کرد؛ ناکامی که در نهایت به درد تبدیل شده است:« خانهتاریک»
ام، همیشه یه احساس سخت یا یه های دیگرون شریک نبودهمن هیچوقت در کیف»

 (.132: 1342)هدایت، « احساس بدبختی جلو منو گرفته. درد زندگی، اشکال زندگی
 . ناامیدی و درماندگی:2-1-2-4

خوبی نوعی رخنه کرده بودند و در اکثر آثار هدایت بهاین دو احساس در وجود هدایت به
مشهود هستند. او به حدی از زندگی در فضای اطراف خود احساس ناامیدی و درماندگی 

نومیدی مانند هدایت باوجود »دید. داشت که راهی جز خودکشی را برای رهایی نمی
اش در آرزوی سرزمین شگفتی بود که ساکنین آن احتیاجات قهرمان داستان سامپینگه

ناهنجار آدمی را نداشته باشند، سرزمین سحرانگیزی که ساکنین آن را خدایان و قهرمانان 
« هدایت. »(355: 1333)والری، « تشکیل دهند و از جمال و لطف زیبایی سرشار باشد

دانست که گریزی از آن برای او ناامیدی و درماندگی را تقدیر خود میحتی این احساس 
 وجود ندارد:

« ردمکخستگی پدرانم در من باقی مونده بود و نوستالژی این گذشته رو در خود حس می»
 .(134: 1342)هدایت، 

« انهختاریک»خوبی در داستان این سویۀ هدایت نسبت به خود و زندگی شخصی خود به
-صراحت در این داستان خود را معرفی مینویسنده تلویحًا یا به»ر درآمده است. به تحری

گیری به کند. خودی که مزاحم اوست. خودی که باور اوست. خودی که برای او تصمیم
زهدان »خواهد به خودکشی گرفته است. خودی که از همه گریزان است. خودی که می

 (.52: 1382)آزاد، « ... برگرددو « هارجّاله»که جایی دور از « مادر
نیز با همین دیدگاه که تقدیر و سرنوشت « بوف کور»او این درماندگی را حتی در داستان 

 کند:اوست بیان می
 (.10: 1315)هدایت، « گداختزندگی من آهسته و دردناک می»
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این جبرگرایی خاصی که نسبت به شوربختی و ناامیدی خود داشت را در « هدایت»
کند. گویی که این مشکل بزرگ روحی خود را به ذات هم بیان می« زنده بگور»ان داست

 کند:داند و تالشی برای رهایی از این مشکل نمیخود وابسته می
 :1315)هدایت، « ها هست.گیرد، خودکشی با بعضینه کسی تصمیم خودکشی را نمی»

15) 
-یای برای فرد بیمار مکنندهعشده را دلیل قانشناسان نیز این احساس تثبیتخودکشی

ایدمن، آید. )اشندانند، یعنی فرد بیمار معتقد است که کاری جز خودکشی از دستش برنمی
زنده »توان در همین داستان ( اوج این ناامیدی و درماندگی هدایت را می1378: 1378
 بت به یاسگرایانۀ خود را نسمشاهده کرد. او حتی در این داستان نیز عقیدۀ جزم« بگور

کند و شاید این دلیل مهمی باشد برای فردی که احساس ناامیدی و ناامیدی خود بازگو می
 و درماندگی در او تثبیت شده است:

گذارم، به دنیا و مافیهایش اما من از کسی رودربایستی ندارم، به چیزی اهمیت نمی»
-خندند، نمیا به من میهها دربارۀ من سخت بوده باشد... آنخندم. هرچه قضاوت آنمی

ها خندم، من از خودم و از همۀ خوانندۀ این مزخرفها میدانند که من بیشتر به آن
 (.27: 1309)هدایت، « بیزارم

 . دوسوگرایی:2-1-2-5
ها موردتوجه محققان است، دوسوگرایی شناختی خودکشیشاخصۀ دیگری که در بعد روان

فرد در دوراهی نیست بلکه به معنی وجود کورسویی منزلۀ قرار گرفتن است. این شاخصه به
کننده است که تا لحظات آخر او را به نجات از این مخمصه امیدوار نگه امید در فرد اقدام

کنیم مجبوریم خودمان را بکشیم، دوست حال که احساس مییعنی درعین»دارد. می
(. 138: 1378یدمن، )اشنا« داریم کسی به ما کمک کند و جلوی خودکشی ما را بگیرد

همواره به حدی ناامید از نجات خود است و فکر کردن به آن را نیز بعضاً « هدایت»هرچند 
دهد، اما آنچه اهمیت دارد اشارۀ هدایت به این ویژگی در داستان مورد تمسخر قرار می

است. شاید همین یک جمله را از هدایت بتوان به این روشنی پیدا کرد که « زنده بگور»
 گوید:خود نسبت به مرگ و زندگی سخن می« دوسوگرایی»از 
ام بدون اراده، بدون میل، یک آید، زندهآید و نه بدم میاآلن نه از زندگی خوشم می»

 .(19: 1309)هدایت، « داشتهای مرا نگهالعادهنیروی فوق
هایش از داستانکند که او مدام در ای را خاطرنشان مینکته« هدایت»این دوسوگرایی 

حال این کار برایش کورسویی معنا از نوشتن و خوانده شدن آثارش بیزار است اما درعین
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پردازی و نوشتن در داستان زندگی را در پی دارد. این دوسوگرایی هدایت نسبت به قصه
 بررسی است:وضوح قابلبه« بوف کور»
جماع، عروسی و مرگ وجود  هایی راجع به ایام طفولیت، راجع به عشق،چقدر حکایت»

)هدایت، « امپردازی خسته شدهها و عبارتکدام حقیقت ندارد، من از قصهدارد و هیچ
1315 :37.) 

ۀ منزلبیند اما این کار بهپردازی خود را یک عادت میولی در جای دیگر، نوشتن و قصه
ل او با این کار حاپردازی برای او شده است. بااینمعنی شدن نوشتن و قصهپوچی و بی

 کرد:جو میونوعی آرامش را برای خود جست
خرده مانند خوره یا سلعۀ گوشت این خواهم پیش از آنکه بروم دردهایی که مرا خردهمی»

 (.36: 1315)هدایت، « اتاق خورده است، روی کاغذ بیاورم
 . مطلع کردن دیگران از قصد خود:2-1-2-6

شناختی در بحث خودکشی، مطلع کردن اطرافیان از آخرین خصوصیت و ویژگی روان
ز اگر انگیهایی از خود است. این امر غمجای گذاشتن سرنخقصد خود یا به زبانی دیگر، بر

کننده همراه باشد ولی اکثر تواند با نجات فرد اقدامبا دقت اطرافیان همراه باشد حتی می
« اشنایدمن دکتر»اعتنا هستند. به گفته هایی بیها و سرنخاطرافیان نسبت به چنین نشانه

ن، گذارند. )اشنایدمها را هشیارانه یا ناهشیارانه از خود برجای میخودکشی کنندگان سرنخ
-های مختلف خود سرنخ( هدایت جدای از زندگی خصوصی خود، در داستان140: 1378
قصد و نیت برجای گذاشت که نشان از عزم راسخ او برای پوشیدن جامۀ عمل بههایی 

 خود است:
کنم دفعه شوخی نیست و هرچه فکر می باید هرچه زودتر کلک را کند و رفت. این»

 (.17: 1309)هدایت، « کسچیز و هیچدهد، هیچچیز مرا به زندگی وابستگی نمیهیچ
پردگی از رفتن حرف هدایت است که با چنین بی« بگور زنده»ای از داستان این جمله

رسد قهرمان این داستان و افکارش در تمام نظر می بگور چنین بهدربارۀ زنده »زند. می
دور نشد. درواقع خود او قهرمان داستان بود. « هدایت» ای ازهای بعد، لحظهآن سال

یک سال قبل از مرگش وهای پیداشده پس از مرگش را بیستبسیاری از صحنه« هدایت»
جای چند خط پایان داستان، زنده تشریح کرده بود... اگر بهبینی و در همین داستان پیش

یونه اضافه کنیم داستان از هر بگور، گزارش خودکشی با گاز هدایت را در کوچه شامپی
( هدایت در این داستان، هنگام توصیف 304: 1376)جمشیدی، « نظر کامل خواهد بود!

که صحنۀ خودکشی خود را  سازی قهرمان داستان برای انجام خودکشی، گوییزمینه
 کند:بازسازی می
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کردم، هرچه که نوشتم و کاغذ داشتم، همه را یک هفته بود که خودم را آمادۀ مرگ می»
کنند های چرکم را دور انداختم تا بعد از منکه چیزهایم را وارسی مینابود کردم. رخت

ن مر از رختخواب بیرو کهچیز چرک نیابند. رخت زیر نو که خریده بودم پوشیدم، تا وقتی
اشتم. در را برد« اودوکلنی»آید معاینه بکند شیک بوده باشم. شیشه کشند و دکتر میمی

 (.17-18: 1309)هدایت، « رختخواب پاشیدم که خوشبو بشود
پرده سخن های خود بیهمواره از خودکشی و مرگ در داستان« هدایت»بینیم که می

صراحت از مراجعه به پزشک و انجام مداوا ی خود، بهگفته است؛ او حتی در اواخر زندگ
ها، از واقعیت« آفرینگان»( و در داستان 730: 1380کند )دهباشی، داری میخود
آورد، خودکشی را جز همین های زندگی سخن به میان میبستگیها و دلخوشیدل
 آورد:ساب میحآورد و آن را تنها امید زندگانی بههای زندگی به شمار میخوشیدل
نازپری، البته که روی زمین، روی زمین ساز هست، پول هست، شراب هست، خواب »

هست، فراموشی هست، عشق هست، دوندگی، گرسنگی، گرما، سرما، تشنگی، گردش و 
 (.114: 1331)هدایت، « خوشی نداریمحتی امید خودکشی هست. ولی ما هیچ دل

عنوان ها بهها و داستانبه این نوشته« هدایت»ن ای اطرافیاحال با این تفاسیر اگر ذره
کردند شاید کار او به خودکشی ساخته، نگاه میهای خود، نه صرفاً قصه«هدایت»افکار 
تر است هم از های مرگ او نزدیککه به سال« بوف کور»کشید؛ او حتی در داستان نمی

نها ها تها و نوشتهاین داستانتوان به گوید. واقعًا نمیقصد خود برای خودکشی سخن می
 ای خیالی نگاه کرد:به چشم قصّه

هایم خود گرفته بود و در چشم انگیزی بههایم حالت خمار و غمتنم پرحرارت و چشم»
 (.47: 1315)هدایت، « غبار مرگ را دیده بودم. دیده بودم که باید بروم

دکتر »ی که برای خودکشی، های خود با توجه به خصوصیاتدر پایان این قسمت و بررسی
های هدایت ها در داستانبرشمرده بود به انعکاس این خصوصیات و ویژگی« اشنایدمن

ها و خصوصیات را در آثار مختلف هدایت مشاهده وضوح تجلی این ویژگیپرداختیم و به
وجه هیچتوان افسوس خورد که جامعه و اطرافیان هدایت بهکردیم و تنها در زمان ما می
درد رسیده بود. اگر کمی هدایت اند که او به این نقطه از روانبا او رفتار مناسبی نداشته

 وطنان، شایدعنوان یک نویسنده بلکه همچون دیگر همنوعان و همرا باور داشتند، نه به
 شد.او مجبور به خودکشی در غربت نمی

 گیری:نتیجه
های در طبقه« خودکشی هدایت»ها نشان داد که شناسی بررسیاز منظر جامعه 
ر د« امیل دورکیم»گیرد. دو نوع خودکشی که به گفتۀ قرار می« آنومی»و « خودخواهانه»
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دهندۀ انزوا و دورافتادگی از جامعه را بیان نوعی نشانارتباط تنگاتنگی باهم قرار دارند و به
خودکشی »شناختی اما از بعد روان داند نه فرد؛کنند که عامل اصلی را جامعه میمی

برای خودکشی افراد بیان کرده بود را با آثار « دکتر اشنایدمن»خصوصیاتی را که « هدایت
بوده و « دردروان»دچار « هدایت»هدایت تطبیق دادیم و متوجه این مهم شدیم که 

اش سخن گفته و حتی این نوشتن را دفعات از قصد خودکشی خود در آثار داستانیبه
کرده اما کسی از اجتماع اطراف او این مسائل را درد استفاده میفرار از روانابزاری برای 

انگیز هدایت شدند؛ سرانجامی که شاید در جدی نگرفته است و باعث سرانجام تلخ و غم
برای خودکشی و خودکشی برای هدایت به « هدایت»شده بود و نوشته« هدایت»تقدیر 

 وجود آمده بودند.
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 کاوشی در مضامین و درون مایه های طنز میرزاده عشقی

 
 1اسالمی مؤخرموسی 
 بر خود بلرز و زنگ از چهره بباز، چون تازیانه قهار طنز به چرخش درآید.

 )آرتور پالرد(
 چکیده

طنز، زیرکانه ترین شیوه ی انتقاد از مسایل نامطلوب جامعه است که با زبان غیر مستقیم 
 و چاشنی شوخی و خنده، ضمن فراهم آوردن شرایط اعتراض آمیز بر کاستی ها و پلیدی
ها، اصالح آن ها را دنبال می کند. طنز در بیان هنری معانی و مفاهیم نقش بسیار مؤثری 
دارد. میرزاده ی عشقی یکی از برجسته ترین شاعران طنز پرداز دوره ی مشروطه می 
باشد، که این جنبه از کار وی تاکنون تحت تأثیر جنبه های دیگر شعر او ناشناخته مانده 

کیه بر رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با هدف واکاوی مضامین و درون است. این جستار با ت
مایه های طنز میرزاده عشقی صورت پذیرفته است. دستاورد پژوهش حاکی از آن است 
که مضامین و درون مایه های طنز در اشعار میرزاده ی عشقی به ترتیب شامل: طنز 

ن و اقتصادی بوده است. بنابرای سیاسی، اخالقی، اجتماعی، فلسفی، دینی یا مذهبی، ادبی
مضامین و درون مایه های طنز در شعر این شاعر دوره ی مشروطه، کاربردی چشمگیر 
داشته است و از این حیث میرزاده ی عشقی، یکی از برجسته ترین شاعران دوره ی 

 مشروطه در حوزه ی طنز و طنز پردازی به شمار می رود.
 

 مضامین و درون مایه، طنز و انتقاد، شعر مشروطه.میرزاده ی عشقی،  کلید واژه ها:
 
 

  
 
 
 

                                                           
 mosa.eslami1980@gmail.com                                              کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 1
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 مقدمه
هجری  1312سید رضا میرزاده ی عشقی، فرزند حاج سید ابوالقاسم کردستانی در سال 

شمسی در همدان در زمان سطلنت ناصرالدین شاه قاجار به دنیا  1273قمری مطابق با 
، به تحصیل فارسی و «آلیانس الفت و»(، او در آموزشگاه های 2: 1373آمد )حائری، 

فرانسه پرداخت و سپس در تجارت خانه ی یک نفر بازرگان فرانسوی به شغل مترجمی 
روزنامه ای در همدان تحت عنوان نامه  133(، وی در سال 4: 1350)سلیمی، « پرداخت

ی عشقی منتشر ساخت. در همین دوران به استانبول مهاجرت کرد. وی نخستین آثار 
(، عشقی سپس 621: 1386خود را در آن جا به وجود آورد )هاشمی سبحانی،  شاعرانه ی

به همدان برگشت، پس از مدتی به تهران رفت و به جمع نویسندگان و ادیبان آزادی خواه 
 پیوست.

نکته ای که در زندگی میرزاده ی عشقی خودنمایی می کند، جهت گیری خاص سیاسی 
بود که هرگز از آن عقب نشینی نکرد. او نیش تند  وی بود. او دارای عقاید سیاسی خاصی

را با  1919قلم خود را بیشتر متوجه وثوق الدوله، نخست وزیر ایران می کرد که قرارداد 
 انگلیس منعقد ساخت.

او با سخنرانی های تند و قلم نیش دار خود مبارزه ی سختی را بر علیه وثوق الدوله شروع 
برای مدتی او را به زندان بیندازد. عشقی گاه به نمایندگان کرد و وثوق الدوله مجبور شد 

مجلس دوره ی چهارم نیز که اکثریت مجلس را داشته اند، حمالت تند و گاه رکیکی می 
کرد. فعالیت مطبوعاتی عشقی نیز نسبتًا زیاد بود. بعد از انتشار نامه عشقی در همدان، 

.م( انتشار داد و در آن به طرح 19251) روزنامه ی کاریکاتوری قرن بیستم را در ماه مه
مسائل سیاسی و انتقاد از عملکرد دولتمردان و نمایندگان مجلس پرداخت. همچنین در 

 ( به انتشار مقاالت سیاسی خود پرداخت.1921در همان تاریخ )« شفق سرخ»روزنامه ی 
اشناس هجری قمری در خانه ی خویش، به دست دو نفر ن 1342عشقی سرانجام در سال »

 (.621: 1386)هاشمی سبحانی، « ترور شد و ظهر روز ترور، در بیمارستان جان داد.
 

 پیشینه، هدف و روش تحقیق
 پیرامون این شاعر مشهور و برجسته ی دوره ی مشروطه پژوهش هایی همچون:

( نوشته ی 1395«)انعکاس مکاتب ادبی و سیاسی جهان در شعر میرزاده ی عشقی»
 «گیری شعر سیاسی مشروطه و نمود آن در آثار میرزاده ی عشقی شکل»بهمنی مطلق، 

( نوشته ی رسول جهانشاهی و مهدی حسنی باقری صورت گرفته است در مورد 1394)
مضامین و درون مایه های طنز، به طور خاص نیز پژوهش های فراوانی انجام شده است. 
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مین و درون مایه های طنز نگرشی اجمالی به مضا»برخی از این پژوهش ها عبارتند از: 
مضمون و درون »( نوشته ی موسی اسالمی مؤخر و محمد میر، 1394« )پروین اعتصامی
ی محبوبه خراسانی و سعیده ( نوشته1396« )های طنز محسن صالحیمایه در داستان

های حول محور این شاعر مشهور امینی. در این مرور محرز شد با وجود مقاالت و پژوهش
شروطه، تاکنون مقاله و پژوهش مستقلی در زمینه ی مضامین و درون مایه های دوره ی م

 طنز میرزاده ی عشقی صورت نگرفته است.
ـ تحلیلی است که با تحلیل شواهد درون متنی و استفاده  روش خاص این پژوهش توصیفی 

 از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
چه بیشتر میرزاده ی عشقی و اشعارش به هدف از این جستار عالوه بر شناساندن هر 

دوستداران شعر و اندیشه، آگاه نمودن شاعران جوان و عالقمند با مفهوم مفاهیم و درون 
ی عشقی است. و نیز امید است که این جستار برای تحقیق هایی مایه های طنز میرزاده

 که در این زمینه انجام خواهد شد، راهگشا باشد.
نزپرداز دوره ی مشروطه است و در این دوره و قبل از آن نویسندگان وی یکی از شاعران ط

اند. در حقیقت و شاعران بسیاری در زمینه طنزپردازی در ادبیات فارسی ظهور کرده
ی مشروطه، دوره ی رستاخیز طنز در ادبیات فارسی است. از میان خیل طنزآوران دوره»

رج میرزا، میرزاده ی عشقی، ابوالقاسم این دوره افرادی مانند دهخدا، نسیم شمال، ای
 (.129: 1387)باقریان بستان آباد، « الهوتی و حالت، طنزشان کامل تر از دیگران است.

یکی از شاعران و طنزنویسان برجسته ی دوره ی مشروطه که هم در نظم و هم در نثر 
ر و در اختیاقطعاتی طنز آمیز، در روزنامه ی قرن بیستم که خود آن را منتشر می ساخت 

و اعمال نظارت  1299مردم می گذاشت، میرزاده ی عشقی است که بعد از کودتای اسفند 
در مطبوعات و سانسور آنها، جلوی کار او به نوعی گرفته شد. سید اشرف الدین گیالنی 
)نسیم شمال( و میرزاده ی عشقی را می توان نمایندگان واقعی شعر طنز این دوره یعنی 

 (.15-16: 1382ه به حساب آورد. )رزمجو، دوره ی مشروط
 طنز

طنز در لغت به معنای مسخره کردن و طعنه زدن و در اصطالح، شعر یا نثری است که 
در آن حماقت یا ضعف های اخالقی، فساد اجتماعی یا اشتباهات بشری با شیوه های 

 (.180: 1373تمسخرآمیز و اغلب غیر مستقیم بازگو می شود )میرصادقی، 
اشاره و تنبیهی است اجتماعی که هدف آن، اصالح و تزکیه است نه »بر خالف هجو،  طنز

 (.36: 1382)آرین پور، « ذم و مردم آزاری
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 تفاوت طنز با هجو
می توان گفت که تفاوت بنیادین طنز با هجو در این است که هجو کالمی است پرده در 

کت لفظ و دشنام و عدم رعایت عفت غالباً بار رکا»که زشتی ها را بزرگ نمایی می کند و 
جو، )رزم« کالم، توأم است و قصد شاعر در بیان آن برانگیختن خنده و مسخره کرده است.

هرگونه تکیه و تأکید بر زشتی های وجودی یک چیز ـ »(، یا به بیانی دیگر 90: 1372
ـ هجو است ز اشتباهات (، اما در طن28: 1380)نیکوبخت، « خواه به ادعا و خواه به حقیقت 

یا جنبه های نامطلوب رفتار بشری، فسادهای اجتماعی و سیاسی یا حتی تفکرات فلسفی 
 (.34: 1383را به شیوه ای خنده دار بیان می کند )داد، 

 
 تفاوت طنز با کمدی

در طنز از پس هر خنده، هدف و فلسفه ای نهفته است، اما در کمدی خنده برای خنده 
طنز وسیله ای جهت رسیدن به هدف است نه خود هدف، است. پس می توان گفت که 

اما کمدی خود هدف است. وجه اشتراک این دو مقوله را باید در این امر جست که هر دو 
 (.63: 1383منتهی به خندیدن می شوند )ابراهیمی، 

 
 درون مایه های طنز میرزاده ی عشقی

و اشعار بزرگان و ادیبان در  رایج ترین مفاهیم، مضامین و درون مایه های طنز در آثار
تمام جهان، شامل طنز سیاسی، طنز اجتماعی، طنز اخالقی، طنز ادبی، طنز دینی و 
مذهبی، طنز اقتصادی، طنز فلسفی و ... می شود. چون اصواًل طنز برای رفع و نواقص و 
معضالت و مسائل جوامع بشری به وجود آمده و قصد آن اصالح این موارد می باشد، 

راین مسلماً، رایج ترین و مشهورترین مضامین و موضوعات طنز، حول محور این مسائل بناب
 (.202: 1380است. )رحیمیان، 

از مطالعه در اشعار و طنز میرزاده ی عشقی نیز می توان به این حقیقت دست یافت که 
 مهم ترین مضامین، درون مایه ها و موضوعات طنز این شاعر دوره ی مشروطه، نیز شامل
همین مضامین بوده و او تقریباً سراغ موضوعات دیگر کمتر رفته است و بیشتر درباره ی 
مسائل روز جامعه ی خود که اغلب همین مسائل هستند، قلم فرسایی و طبع آزمایی کرده 
است. ضمناً تذکر این نکته نیز ضروری می نماید که بعضی از این مضامین در اشعار و آثار 

است که با هم آمیخته شوند و جدای از هم به کار نروند، مثالً ممکن یک شاعر گاه ممکن 
است در یک شعر شاعر طنزپرداز، طنزی آمیخته در دو موضوع سیاسی ـ اجتماعی، 
سیاسی ـ اقتصادی، اخالقی ـ سیاسی، اخالقی ـ اجتماعی و یا اخالقی ـ مذهبی و عرفانی 
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شعر طنز آمیز همزمان چند مضمون   به کار برده شود. حتی گاه پیش می آید که در یک
دست مایه ی طنز شاعر قرار گیرد. شعر میرزاده ی عشقی نیز در این مورد مستثنی نیست 
و همین روند را گاهی دنبال می کند. اگر بخواهیم آثار و اشعار میرزاده ی عشقی را تجزیه 

استخراج کنیم و در ای های جداگانهها موضوعات و درون مایهکنیم، می توانیم از آن
های مشخصی قرار دهیم. در این جا هر یک از مضامین و درون مایه های طنز در دسته

 آثار و اشعار میرزاده ی عشقی شرح داده می شوند:
 ـ طنز سیاسی1

این نوع طنزها، در زمان های گذشته اغلب از زبان دلقک های درباری و دیوانه نمایان 
در آثار گوناگون مانند حافظ و عبید زاکانی نمود پیدا کرد  شنیده می شد و پس از آن نیز

 (.252: 1377)عزتی پور، 
 طنز سیاسی میرزاده ی عشقی شامل مواردی است که در ادامه می آید:

 ـ فساد رجال سیاسی1
یکی از موضوعات مهم ظنز میرزاده ی عشقی، فساد رجال سیاسی است. این افراد بیشتر 

بودند که برخی قراردادهای استعماری با دیگر کشورها را امضاء می وکالی مجلس و وزراء 
کردند و یا در مجلس جیره خور اجانب و یا استبداد داخلی بودند که در ابیات زیر به آن 

 اشاره می شود:
 غارتگران ملک شده پیشوای لُر     در بی گناه شهر، به غارتگری است ز آنک

 

 یا رب تو مبتالش نماید بر بالی لُر    خلق  آن کو خورد به نام وزرات، حقوق
 

 زین ملت فقیر، کنش مبتالی لُر    آن کو برد به اسم وکالت حقوق مفت 
 

 (341: 1350)میرزاده ی عشقی، 
که شاعر در ابیات فوق از تکرار برخی کلمات مانند: لُر )مقصود لُر عامی و نه شخص 

 شوخ طبعی استفاده نموده است. مشخص( و مناجات و نفرین برای ایجاد طنز و
عشقی در جای دیگری از دیوان خود با مبالغه ی طنز آمیز )همه رجال سیاسی را دزد 

 نامیده( برای ایجاد طنز و شوخی طبعی استفاده کرده است:
 که دزد گردند، به نام دزد پایتختی است     رجال ما همه دزدند و دزد بدنام است

 

 (373همان: )
دیگری از دیوان خود از تمثیل و تشبیه به حیوانات برای ایجاد طنز و انتقاد وی در جای 

از رجال سیاسی استفاده کرده است. یعنی رجال سیاسی خیانت گر را به خر تشبیه کرده 
 است و آن ها را تحقیر کرده است. از جمله در ابیات زیر:

   خری از گلستان باغی گذشت 
 بسی گل به ره دید وقعی نهشت 
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   نسنجید کآن جلوه ی گل، ز چیست؟ 
 نفهمید فریاد بلبل ز کیست؟ 

 

   طبیعی است بر جسم آن شاخسار 
 بدانسان که گل بود، بد نیز خار 

 

   سر خر در آن شاخه ها گیر کرد 
 بسی سر بر آورد و سر زیر کرد 

 

   سر و روی وی، اندر آن شاخسار 
 بیازرد و گلگون شد از زخم خار 

 

   بیا، بنگر، اینک خر بی تمیز 
 که وقعی نمی هشت تا می شناخت 

 

   هر آن خار بر گردنش می نواخت 
 بر آن خیره می گشت تا می شناخت 

 

   مدام از دم آن، حذر می نمود 
 بر آن عاجزانه، نظر می نمود 

 

   چو بر خر ز گل هیچ زحمت نبود 
 نیم دید گل، نیز دارد وجود 

 

   ن ره، من این داستان سرودم از ای
 که بینم در این کشور باستان 

 

   رجال خیانتگر آن سان خرند 
 که بر اهل فضل و هنر ننگرند 

 

 (394)همان: 
 شاعر در اشعار مذکور از رجال سیاسی انتقاد کرده و شوخ طبعی و طنز خلق کرده است:

 ـ ملت فروش2
تمثیل )ملت به آن غالم( برای طنز و شوخ میرزاده ی عشقی در جایی از دیوان خود، از 

طبعی مدد گرفته است و مجدداً از شیوه ی خیانت گری و دزدی ملت به غالمی فروختن 
 انتقاد کرده است. از جمله در اشعار زیر:

   یکی را ز تن جامه در دزدگاه 
 بکندند از کفش پا تا کاله 

 

   سپس آنگاه آن روز تا شب دوید 
 نیمه شب در رسیدکه تا بر دهی  

 

   بشد در سرای خداوند ده 
 که چیزی مرا ای خداوند ده 

 

   که تا پوشد اندام خود این غالم 
 بد اندر دهانش هنوز این کالم 

 

   که خواجه خدمت گزاران بخواست 
 بگفتا کنون کاین غالم زماست 

 

   سحرگه به بازارش اندر برید 
 خروشید و نقدینه اش آورید 

 

   چو آن بینوا این سخن بر شنفت 
 سر از جیب حیرت برون کرد و گفت 

 

   بگفتم غالمی که تن پوشی ام 
 نگفتم غالمم که بفروشی ام 

 

   دلم بس ز کردار آن خواجه سوخت 
 که ما را به نام غالمی فروخت 

 

   نوشتم من این قصه را یادگار 
 که تا یاد دارد ورا روزگار 

 

 (401: 1350عشقی، )میرزاده ی 
که شاعر در ابیات فوق، از دزدی و خیانت گری و ملت فروشی، با حالت طنز و شوخ طبعی 

 انتقاد فراوان کرده است.
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عشقی در جای دیگری از دیوان خویش، از تهکم )دولت شصت و چهار بندی( و تحقیر 
 و می گوید:)گندیدن(، برای دولت و ملت، فروتنی، طنز و شوخ طبعی ایجاد کرده است 

   ای یار لطیفه گوی مرشد 
 با آن همه منطق چرندی 

 

   کابینه ی نیم بند خواندی 
 این دولت آبروی مندی 

 

   دیدی که رغم گفته ی تو 
 شد دولت شصت و چهار بندی 

 

   گویا تو خیال کرده بودی 
 با این سخنان ریشخندی 

 

   کابینه کند سقوط از نو 
 بلندیچون بز بپرید بر  

 

   زین پس تو به این خیال، آن به 
 در خانه بمانی و بگندی 

 

 (407همان: )
 ـ انتقاد از نمایندگان ریاکار3

میرزاده ی عشقی شاعر معروف طنز پرداز دوره ی مشروطه، با استفاده از شگرد تحقیر و 
انون ق تهکم )جنتلمن عالی جناب( و بیان این نکته که نمایندگان ریاکار کشور به جای

 گذاری به خیابان گردی و خوش گذرانی مشغولند، برای ایجاد طنز سود جسته است:
   رند شیادی که دارایی وی 

 یک کت و شلوار و یک سرداری است 
 

   ریش بتراشیده، اسبیل از دو سوی 
 راست باال رفته، کج دو داری است 

 

   گرچه او را نیست، دیناری به جیب 
 درباری استهیکلش چون مردم  

 

   شغل این جنتلمن عالی جناب 
 در خیابان ها قدم برداری است 

 

 (413)همان: 
وی در جای دیگری از دیوان خویش، این نمایندگان ریاکار را با تحقیر خر خوانده است و 

 با حالت شوخ طبعی و طنز، این گوه به انتقاد از آن ها پرداخته است:
   دردا و حسرتا که جهان شد به کام خر 

 زد چرخ سفله سکه دولت به نام خر 
 

   خر سرور ار نباشد، پس خر از چه روی 
 گردد همی ز روی ارادت غالم خر 

 

   خرها تمام محترمند، اندر این دیار 
 باید نمود از دل و جان احترام خر 

 

   خرها وکیل ملت و ارکان دولت اند 
 چه پایه رسیده، مقام خر بنگر که بر 

 

 (425)همان: 
 ـ فریبکاری دول استعماری4

میرزاده ی عشقی در دیوان اشعار خود در جایی از طریق تمثیل و کلمات عامیانه ی طنز 
 آمیزی چون جمبول، از فریبکاری دولت های استعماری انتقاد کرده است:

   هست در اطراف کردستان دهی 
 خاندان چند کرد ابلهی 
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   قاسم آباد است آن ویران ده 
 این حکایت، اندر آن واقع شده 

 

   کد خدایی بود کاکا عابدین 
 سرپرست مردم آن سرزمین 

 

   یا سی ماهست ای یار عزیز 
 حضرت جمبول یعنی انگلیز 

 

 (278: 1350میرزاده ی عشقی، )
 کند و میسپس عشقی از این حکایت طنز آمیز، یک نتیجه گیری سیاسی از آن می 

 سراید:
   یا سی ماهست ای یار عزیز 

 حضرت جمبول یعنی انگلیز 
 

   گر بخواهد آدمی، پی گم کند 
 یا سی های خویشتن را رسم کند 

 

   آن که دایم، کار یاسی می کند 
 و ز طریق دیپلماسی می کند 

 

 (279)همان: 
 است: وی در جای دیگری از دیوان خود در مورد امنیت در کشور آورده

   جان پسر، گوش به هر خر مکن 
 بشنو و باور مکن 

 

   مشهد و تبریز و ری و اصفهان 
 ششتر و کرمان شد و مازندران 

 

   امن بود، شکوه دگر سر مکن 
 بشنو و باور مکن 

 

 (295)همان: 
 امن»که باز شاعر در ابیات مذکور از طریق تهکم و تحقیر با نام حیوانات و عبارت های 

، خواهان امنیت در کشور است و از این طریق «بود، شکوه دگر سر مکن، بشنو و باور مکن
 شوخ طبعی و طنز فوق العاده ای ایجاد کرده است.

 ـ استفاده از استبداد حاکم بر زمانه5
میرزاده ی عشقی در جای دیگری از دیوان خود، از این که در جامعه استبداد حاکم است، 

)به به از این مجلس ملی و آزادی( و مبالغه ی )بلکه از چنگیز، هم  از مدح شبیه به ذم
 تاریخ را در یاد نیست(، برای ایجاد طنز و انتقاد از وضع موجود استفاده کرده است:

 من چه بنویسم قلم در دست کس آزاد نیست     به به از این مجلس ملی و آزادی
 

 اندرین دوره مناسب تر کس از شداد نیست     رأی من این است کاندید از برای انتخاب
 

 بلکه از چنگیز، هم تاریخ را در یاد نیست     حرف های تازه را فرعون هم ناگفته بود
 

 گرچه در سرتاسرش یک گوشه ی آباد نیست     ای خدا این عهد استبداد را ویران نما
 

 بر ضد استبداد نیست هیچ آزادی طلب     گرچه جمهوری است، این اوضاع بر گیر و ببند
 

 (377: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 ـ وطن6

 شاعر در جای دیگری از دیوان اشعار خود درباره ی وطن آورده است:
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   آوخ کاله نیست وطن تا که از سرم 
 برداشتند، فکر کالهی دگر کنیم 

 

 (184: 1350)میرزاده ی عشقی، 
عبارت عامیانه ی کاله برداشتن، برای که در بیت مذکور شاعر از تشبیه وطن به کاله و 

 ایجاد طنز و شوخ طبعی استفاده کرده است.
 ـ جمهوری7

عشقی در مقاله ی قرن بیستم خود با شیوه ی تخریب سمبل ها، جمهوری را به باد 
 تمسخر انتقاد گرفته و می گوید:

 آنتخم لق شکسته آخر، در دهان این و     دست اجنبی چون کرد، کشور عجم ویران 
 

 هاتفی ز غیب، خوش گرفت عیب     گفت فکر جمهوری، هست قند هندوستان
 

   جمهوری نقل پشکل است این 
 بسیار قشنگ و خوشگل است این 

 

 (398: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 و یا در جای دیگری در مورد جمهوری می گوید:

   من مظهر جمهورم، الدرم و بولدرم 
 بولدرماز صدق و صفا دورم و  

 

   من قلدر و پر زورم، الدرم و بولدرم 
 مأمورم و معذورم، الدرم و بولدرم 

 

 (381)همان : 
 «من قائد جمهورم الدرم و بولدرم»

که در موارد فوق از طریق صوت و کلمات عربی )الدروم و بولدرم(، طنز و شوخ طبعی 
 ایجاد کرده است.

 ـ طنز اجتماعی2
اجتماعی هستند؛ نگرانی های فردی، اجتماعی، همراه با آالم طنزهایی که حاوی مضامین 

و دل واپسی ها، تشویق ها و پریشان حالی های عصر و مردم، به شکل طنز مورد نظر به 
تصویر کشیده می شود، هم چنین ضمن خرده گیری از افراد مؤثر در شکل گیری فساد 

فوذ یک جامعه، در قالب طنز و گمراهی، همچون دولت مردان، زورگویان و تیپ های ذی ن
 (.101: 1389به اصالح کژی ها و نادرستی ها همت گماشته می شود. )کازرونی، 

 طنز اجتماعی میرزاده ی عشقی، شامل مواردی است که در ادامه می آید:
 ـ اختالف طبقاتی1

 یکی از موارد طنز اجتماعی میرزاده ی عشقی، اختالف طبقاتی است. شاعر با ایجاد تقابل
و تحقیر )مردکی پیر و پلید و احمق و زنی زیبا و خوشگل( و ارائه ی تصویری نامناسب، 

 از اختالف طبقاتی انتقاد می کند:
 هیچ نافهمیده و ناسوخته غیر از جفتک     مردکی پیر و پلید و احمق و معلول و لنگ
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 زرد رنگ آرمیده چون که دارد سکه سنگ     روی تختی با زنی زیبای در قصری قشنگ
 

 چون ندارم سنگ سکه، نیست باد این سکه سنگ     من جوان شاعر معروف از چین تا فرنگ
 

   مرده باد آن کس که داد آن را رواج 
 احتیاج ای احتیاج 

 

 (304: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 ـ هوچی گری2

تحقیر  میرزاده ی عشقی شاعر طنز پرداز معروف، در جای دیگری از دیوان خود با روش
)مقایسه ی آدمی با میمون( و نام حیوانات )سگ و میمون( و صدای سگ و با انتقاد و 

 تمسخر هوچی گری، ایجاد طنز و شوخ طبعی کرده است و می گوید:
   به پندار دانای مغرب زمین 

 پدید آورد پند تو داروین 
 

   زمانه ز میمون، دمی کم نمود 
 سپس ناسزا نامش، آدم نمود 

 

   آدمیت بر این بی دمی است  اگر
 دمی کو که من عارم از آدمیت 

 

   من ای قوم، جنس شما نیستم 
 دو پا دارم، اما دو پا نیستم 

 

   سگ ار اجنبی دید، عو عو کند 
 مرا نیز این قوم دون هو کند 

 

 (395: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 ـ فقر فرهنگی3

 میرزاده ی عشقی، فقر فرهنگی است:یکی از موارد طنز اجتماعی در اشعار 
 با گل افیون دماغ خود معطر می کنند    ای خدا، این خلق، عطر مشک را ببینند و باز 

 

 (440: 1350)میرزاده ی عشقی، 
که عشقی در بیت مذکور، با ایجاد تقابل و تضاد بین عطر مشک و گل افیون )گل خشخاش 

 ایجاد شوخ طبعی و طنز کرده است.یا تریاک( و انتقاد از فقر فرهنگی، 
 ـ وضعیت زنان4

شاعر در جای دیگری از دیوان اشعار خود و با مدد گرفتن از آرایه و شگرد طنز آمیز تقابل 
 و تضاد، بین زنده بودن و در کفن بودن، از وضعیت زنان انتقاد فراوان کرده است.

 ه بختی، از سیه رختی استکه این اصول سی     زنان کشور ما زنده اند و در کفن اند
 

 (373: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 ـ طنز اخالقی3

در این گونه طنزها، طنز پرداز به زوایا و رفتارهای اخالقی جامعه می پردازد و از منظر 
خود تفسیر به رأی می کند. نیشخندهای حاصل از این نوع تأثر، خنده ی تلخ و تأثری 
هزل انگیز است. موضوع و هدف غایی در این گونه طنزها، بیشتر اصالح رفتارهای فردی 

 (. 252: 1377تی پور، و جمعی جامعه است. )عز
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 طنز اخالقی میرزاده ی عشقی شامل مواردی است که در ادامه می آید:
 ـ فساد جنسی )عیاشی و خوش گذرانی(1

یکی از موارد طنز اخالقی میرزاده ی عشقی، فساد جنسی است. در این نمونه طنز، میرزاده 
برخی دولت مردان و ی عشقی می خواهد با قالب یک نمایش نامه به نوعی فساد اخالقی 

فرزندان آنها را که سرمایه ی ملتی را تاراج و غارت می کنند و به خوشگذرانی و اعمال 
خالف اخالق در هتل های فرنگ می پردازند، به نمایش بگذارد. در این نمایش نامه عشقی 
ه نبا شیوه ی طنزی بسیار استوار و ناب می خواهد این پیام را بدهد که این دزدان سر گرد

ی اموال عمومی یعنی بعضی از شاهزادگان و دولتمردان، نه تنها سرمایه ی ملی را با 
خوشگذرانی های خود به باد می دهند، بلکه اعمال خالف و عرف خود، آبروی ملت را نیز 

 در کشورهای متمدن می برند و اینک قسمت هایی از این نمایش نامه ی طنز آمیز:
 «نمایش نامه ی جمشید ناکام»
پرده باال می رود، اطالق یک هتل زیبای قشنگی موسوم به هتل دوکنت را نشان می »

دهد که )مقراض میرزا( روی تخت خوابیده و )ولنگارخان( هم نزدیکش با یک مادموازل 
قشنگی موسوم به )مادموازل آنه کا( مشغول خنده و شوخی و ورق بازی است. مقراض 

)روزا( واقعاً هیچ حقیقت ندارد! دیدی قریب سی هزار میرزا، و لنگارخان: این مادموازل 
فرانک مرا متضرر کرد و چه طور بیست هزار فرانک ما را دزدید و رفت؟! حاال شنیده ام، 

 یکی از یان ایرانی های الت خودمان را پیدا کرده، هر شب این سینما و آن سینماست.
شما را می دانند؟ فکر نمی کنند ولنگارخان: بله قربان! این زن های فرنگستان کجا قدر 

که شما هر چه باشید، در ایران پسر شخصی هستید و به پدر شما تمام مردم تعظیم و 
به او دل بسته، « مادموازل روزا»تکریم می کنند، ولی فالن پسر، که امروز از ایران آمده و 

ی تومان برای به او بیست س« مادموازل روزا»پسر یک مرد کرباس فروش از ایران آمده و 
 (.194: 1350میرزاده ی عشقی، «)پسرش فرستد...

عشقی در نمایش نامه مذکور از طنز موقعیتی برای نشان دادن فساد اخالقی شاهزادگان 
استقبال می کند، به این صورت که آن ها را با فقر فرهنگی و نادانی از نظر موقعیت در 

دهد و به تمسخر و انتقاد آن ها می  جامعه ای مدرن )هتل دو کنت در پاریس( قرار می
 پردازد.

 
 ـ تنبلی2
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یکی دیگر از موارد طنز اخالقی به کار رفته در اشعار عشقی، انتقاد از تنبلی است. وی در 
ادبیات زیر از طریق طعنه و به کار بردن کلمات عامیانه )چک و کتک(، ایجاد طنز و شوخ 

 دارد:طبعی می کند و از تنبلی نیز انتقاد قراوان 
    ی که هر خواسته ی دل، ز فلک می خواهیا

 آن قدر راضی از خود که کتک می خواهی 
 

    !من به جز تنبلی این را چه بنامم؟ که توهی
 خفته ی هر روز و روزی ز فلک می خواهی 

 

   ! ای که هر روز، حواالت تو در بانک خداست
 !به خدایی خداوند که چک می خواهی 

 

 چه کمک کرده ای آخر!که کمک می خواهی     دراز است، پی آز به خلقکه دست تو 
 

 (378: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 ـ جاه طلبی3

یکی دیگر از موارد طنز اخالقی به کار رفته در دیوان میرزاده ی عشقی، انتقاد از جاه 
اد انتقطلبی است. شاعر از طریق طعنه و سرزنش و عبارات عامیانه ی )چشمت کور( و به 

 و تمسخر گرفتن جاه طلبی، ایجاد طنز و شوخ طبعی کرده است:
 شدی ز خانه ی خود هم جواب، چشمت کور!     خیال خواچگیت بود، بر تمام جهان

 

   جزای نیت زشت توست، این که چنین 
 زهر کنار شوی طرد باب چشمت کور! 

 

 !باب، چشمت کوردر آتش ستم خود ک     شوی ز خوی بد و فعل زشت و نیت شوم
 

 (405: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 ـ نادانی 4

از موارد طنز اخالقی به کار رفته در اشعار میرزاده ی عشقی، انتقاد از غفلت و نادانی است. 
 :وی در جایی از طریق تحقیر شیخ و انتقاد از نادانی، طنز ایجاد کرده است

 را نداده خدا عقل، من چه کار کنمتو     بگو به شیخ مکن عیبم این جنون عقل است 
 

 (380: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 و یا در جای دیگری از نادانی و ابلهی انتقاد فراوان کرده است:

   بوآلو شاعر گویای مغرب 
 حکیم بخرد دانای مغرب 

 

   که اندر چارپایان چرانی 
 و یا ماهی و مرغابی هوایی 

 

   ز هر تیره گروه نسل حیوان 
 ندیدم ابلهی مانند انسان 

 

 (386)همان: 
 ـ طنز دینی یا مذهبی4

این گونه طنزها اعتراض و انتقاد از دین یا خرافات و عوامل مربوط به امور دینی و مذهبی 
 (.36 -12: 1386را شامل می شود )علومی، 

 طنز دینی و مذهبی میرزاده ی عشقی حول مسائل می چرخد که در ادامه می آید:
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 ار روایات مذهبیـ انک1
 یکی از موارد طنز مذهبی میرزاده ی عشقی، انکار روایات مذهبی و دینی است.

شاعر در جایی از دیوان خود با روش تحقیری طنز آمیز، به این مورد پرداخته و طنز خلق 
 کرده است. چون انسان را از نسل میمون می داند. از جمله در ابیات زیر:

   قصه ی آدم و حوا، دروغ است دروغ 
 نسل میمون و افسانه از خاکم 

 

 که نه خود غصه ی مسکن بدونی پوشاکم     کاش هم چون پدران لخت به جنگل بودم
 

 (369: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 ـ دخالت روحانیون در سیاست2

 نبوده، دخالتیکی دیگر از موارد طنز مذهبی و دینی که شاعر نسبت به آن بی اعتنا 
 روحانیون در عرصه ی سیاست است.

 شاعر در جایی از دیوان خود با طعنه زدن از مداخله ی شیخ در مذهب انتقاد می کند:
 که این مباحثه غسل بی نمازی نیست     مکن مداخله در کار مملکت ای شیخ

 

 (367: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 ـ طنز فلسفی5

و چراهایی در مورد خلقت و آفرینش بشر است که مصایبی را این گونه طنزها غالباً چون 
برایش به ارمغان می آورد. مسأله معاد فیزیکی از مسائلی است که سر نیش تر طنز فلسفی 
متوجه آن است و آن را گاه با شک و تردید بیان کرده، سرآمد طنزهای فلسفی در ادبیات 

 فارسی، طنزهای خیام نیشابوری است.
 من می گویم که آب انگور خوش است    بهشت با حور خویش است گویند کسان 

 

   این نقد بگیر و دست از نسیه بدار 
 کآواز دهل شنیدن از دور خوش است 

 

 (12: 1351)خیام، 
 طنز فلسفی میرزاده ی عشقی شامل مواردی است که در ادامه ذکر می شوند:

 ـ قوانین خلقت1
فلسفی میرزاده ی عشقی، قوانین خلقت است. شاعر در  یکی از موارد به کار رفته در طنز

جایی از دیوان اشعار خود با ایجاد تقابل و تضاد طنز آمیز و با به کار بردن نام حیواناتی 
مانند خر و خنزیر، ایجاد طنز و شوخ طبعی کرده است و قوانین خلقت را مورد انتقاد قرار 

 داده است:
 مسخره بازی است این جهان زبر و زیر     از چه بر اوضاع کائنات نخندم

 

   آخر انصاف برده، ای فلک انصاف 
 اندک وجدان، ای آسمان مه و تیر 

 

   گرسنه من، بخل نان مدام خورد خر 
 برهنه تن، پوستین خز، تن خنزیر 
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 (344: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 ـ آفرینش2

 عشقی، آفرینش است.یکی دیگر از موراد طنز فلسفی به کار رفته در دیوان 
وی در جایی از دیوان خود با به کار بردن عبارات عامیانه چون اجاقت کور بود، ایجاد طنز 
و شوخ طبعی کرده و قوانین خلقت و آفرینش را زیر سؤال برده و این گونه به تمسخر و 

 انتقاد آن پرداخته است:
 به این خلقت نبودم زور بود؟من که خود راضی      خلقت من در جهان یک وصله ناجور بود

 

 ؟از عذاب خلق و من یا رب چه ات منظور بود    خلق از من در عذاب و من از اخالق خویش 
 

 ای فلک گر من نمی زادی، اجاقت کور بود؟     ای طبیعت گر نبودم من، جهانت نقص داشت
 

 ؟را؟ مگر مجبور بود از چه کرد این آفرینش     آن که نتواند به نیکی، پای هر مخلوق داد
 

 (338 -337: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 ـ طنز اقتصادی6

این نوع طنز معضالت اقتصادی چون گرانی، احتکار، کاله برداری، فقر و ... را مورد تمسخر 
 (.252: 1377و انتقاد قرار می دهد. )عزتی پور، 

طنز اقتصادی را در میرزاده ی عشقی شاعر معروف دوره ی مشروطه، فقط یک مورد از 
 دیوان خود به کار برده است و آن هم بودجه ی کشور است.

وی با به کار بردن عبارت عامیانه و جناس به نوعی ایجاد طنز و شوخ طبعی کرده است و 
فقط همین یک مورد یعنی کمبود بودجه ی کشور را در بیت زیر بیان کرده و از آن انتقاد 

 قراروان کرده است:
   ! نما قاضی! این همه قاضی کاله خویش

 چه الزم است، که اندر خزانه غازی نیست 
 

 
 ـ طنز ادبی7

این نوع طنز به مسائل ادبی مربوط می شود. مثالً شاعری، شعر جدی دیگری را در نظر 
می گیرد و بر طبق آن شعر طنز آمیز بیان می کند که اصطالحاً به آن نظیره گویی می 

 (.253: 1377گویند. )عزتی پور، 
میرزاده ی عشقی این نوع طنز را یک بار در دیوان خود به کار برده است، که در آن از 

 شیوه ی حافظ شیرازی تقلید کرده است.
( خوانده می شود، تقلیدی parodyتقلید یا نظیره گویی طنز آمیز که در انگلیسی پارودی )

زاء و گاهی تحقیر می شود. است که به وسیله ی تعریف و مبالغه، موجب سرگرمی و استه
تقلید یا نظیره گویی یکی از فنون عمده ی طنز می باشد، اما بدیهی است که هر نوع 
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هنگامی که مقلدی گفتار یا اعمال »تقلیدی جنبه ی طنزآمیز ندارد. به عنوان نمونه 
شخصیت مشهوری را نمایش می دهد، می گویم چقدر عالی است، عینًا شبیه خودش 

 ار وقتی جنبه ی طنز پیدا می کند کهاست. این ک
معایب و نقاط ضعف آن شخصیت به صورت مبالغه آمیزی مورد استهزاء قرار گیرد و چه 

 (.20: 1384)جوادی، «. بسا او را آزرده و ناراحت کند
سعدی شیرازی در بوستان در شیوه ی حماسه سرایی، نظیره ای بر داستان های شاهنامه 

در جواب پراکنده گویی البته به « باب رضا»م بوستان، یعنی ساخته است. در باب پنج
قول سعدی، که مدعی شده بود سعدی در شیوه ی زهد و طامات و پند بلیغ است، نه در 

 خشت و گرز کوپال، می گوید:
   نداند که ما را سر جنگ نیست 

 و گرنه مجال سخن تنگ نیست 
 

   توانم که تیغ زبان برکشم 
 قلم در کشمجهان سخن را  

 

   بیا تا در این شیوه چالش کنیم 
 سر خصم را سنگ بالش کنیم 

 

 (321: 1369)سعدی، 
میرزاده ی عشقی شاعر معروف طنزپرداز دوره ی مشروطه، یک بار در دیوان خود طنز 

 ادبی را به کار برده است و در آن از طریق نظیره گویی از شعر معروف حافظ:
 ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما     نده است به عشقهرگز نمیرد آن که دلش ز

 

 (17: 1385)حافظ، 
ایجاد طنز و شوخ طبعی کرده است. همان طور که می دانیم یکی از روش های طنز ادبی 

 نظیره گویی است. میرزاده ی عشقی می گوید:
   شد دائمی ریاست خرها به ملک ما 

 ثبت است بیر جریده ی عالم دوام خر 
 

 (425: 1350)میرزاده ی عشقی، 
 که نظیره و تقلیدی است از شعر حافظ که شرح آن گذشت.
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 نمودار مضامین و درون مایه های طنز میرزاده ی عشقی

 
 نتیجه گیری

از بررسی برخی اشعار طنز پردازان گذشته به صورت مختصر و اشعار طنز این شاعر طنز 
توان به این نکته پی برد، که طنز در بیان پرداز دوره ی مشروطه به طور مفصل، می 

هنری معانی و مفاهیم نقش بسیار مؤثری دارد. هم چنین از مضامین و درون مایه های 
اشعار طنزآمیز این شاعر دوره ی مشروطه و تأمل در اشعار او می توان به لحاظ منطقی 

ه ی عشقی به ترتیب به این باور رسید که مضامین و درون مایه های طنز در اشعار میرزاد
بیشتر، سیاسی، اخالقی، اجتماعی، فلسفی، دینی یا مذهبی، ادبی و اقتصادی بوده است. 
بنابراین با بررسی کردن مضامین و درون مایه های طنز در اشعار طنز آمیز میرزاده ی 
عشقی، این نتیجه حاصل شد که طنز و طنز پردازی در اشعار این شاعر طنز پرداز دوره 

وطه، کاربردی چشمگیر داشته است و از این حیث میرزاده ی عشقی، یکی از ی مشر
 برجسته ترین شاعران دوره ی مشروطه در حوزه ی طنز و طنزپردازی به شمار می رود.

 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

طنز 
اقتصادی

طنز طنز دینیطنز ادبی
فلسغی

طنز 
اجتماعی

طنز 
اخالقی

طنز 
سیاسی

Series 1

Series 1



 
 
 

 489       های طنز میرزاده عشقیمایهکاوشی در مضامین و درون
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، 218، کیهان فرهنگی، شماره ی «سالح طنز و طنزپردازی»(، 1383ـ ابراهیمی، صادق، )

 63ص
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 (، طنز در مثنوی، تهران: امیرکبیر.1386ـ علومی، محمدعلی، )

، فصلنامه ی «طنز گونه های ادبی فارسی و انواع آن»(، 1389ـ کازرونی، سید احمد، )
 .11بهار ادب )سبک شناسی تخصصی نظم و نثر(، سال چهارم، شماره ی 

 (، کلیات آثار، چاپ ششم، تهران: امیرکبیر.1350ـ میرزاده ی عشقی، رضا، )
 (، واژه نامه ی هنر شاعری، تهران: کتاب مهناز.1373نت، )ـ میرصادقی، میم

 (، هجو در شعر فارسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1380ـ نیکوبخت، ناصر، )
 بیات ایران، چاپ اول، تهران: زوار.(، تاریخ اد1386ـ هاشمی سبحانی، توفیق، )





 

 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 کنکاشی در مفهوم وطن دوستی و مشخصه های آن 

 با تکیه بر اشعار قیصر امین پور
 

 1موسی اسالمی مؤخر
   وطن یعنی چه آباد و چه ویران 

 همین جا، یعنی ایرانوطن یعنی  
 

 )شهریار(
 چکیده

ادبیات از دیرباز آیینه ی تمام نمای احساسات و عواطف بشر بوده است. در این میان 
یکی از مسایلی است که از دیرباز ذهن شاعران را به خود مشغول داشته  "وطن دوستی"

از جمله  و احساسات آنان را در سرایش اشعار وطنی برانگیخته است. قیصر امین پور
شاعران معاصر است که این جنبه از کار وی، تاکنون تحت تأثیر جنبه های دیگر شعر او 
ناشناخته مانده است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با هدف تحلیل 
و بررسی مفهوم وطن دوستی و مشخصه های آن با تکیه بر اشعار قیصر امین پور صورت 

آیند تحقیق نشان از آن دارد که مشخصه های وطن دوستی به کار رفته پذیرفته است. بر
در شعر قیصر امین پور شامل مواردی از جمله؛ عشق و انگیزه به وطن، امیدواری به آینده 
وطن، مبارزه و استقامت در راه وطن و غم و غصه  خوردن برای وطن می باشد. بنابراین 

یکی از مضامین و درون مایه های بارز شعری  وطن دوستی و مشخصه های آن را می توان
 این شاعر معاصر به شمار آورد.

 
: قیصر امین پور، وطن دوستی، اصول و مشخصه ها، ادبیات معاصر، شعر کلید واژه ها

 فارسی.
 
 
 
 

                                                           

 -mosa.eslami1980@gmail.com.                                                  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی1 
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 درآمد
یکی از گسترده ترین ویژگی های مشترک در ادبیات پایداری ملل، میهن دوستی است. 

نان رنگ افراط به خود گرفته است که از آن به میهن پرستی تعبیر این تعلق خاطر گاه چ
شده است که در این صورت تبعات منفی را نیز در پی خواهد داشت، اما میهن دوستی یا 
حب وطن از ویژگی های مثبت آدمیان است که در آیین های الهی نیز به عنوان صفتی 

ز هویت ملی و مذهبی ملل تلقی شده نیکو و پسندیده یاد شده است، به طوری که جزئی ا
و با مصادیقی چون حفظ هویت ملی و تفاخر به گذشتگان همراه گشته است. )فروغی 

(، وطن نیز مانند بسیاری از مفاهیم  ادبیات فارسی در طول قرون 526: 1389جهرمی، 
و دتحول و تکامل یافته است. به طوری که وطن به مفهوم جدید خود ارتباط تنگاتنگی با 

مفهوم ملت و دولت ملی دارد و برگرفته از مفاهیم ناسیونالیستی است. آشکار است که با 
این توصیفات باید گفت وطن به مفهوم جدید خود در ایران سابقه چندانی ندارد. )آجودانی، 

(. اما دلبستگی به زادگاه و زادبوم، در کهن ترین اشعار و نثرهای ادبی دیده 2111: 1382
ر ادبیات کهن فارسی خصوصاً متون حماسی به پاسداری از مرز و بوم ایران در می شود. د

(. شاید 191: 1394حمالت بیگانگان اشاره رفته و به آن افتخار شده است )شریفی پور، 
بتوان گفت ردپای بهره برداری از وطن و مفاهیم آن به عنوان مؤلفه ای برای پایداری و 

وان پس از نهضت شعوبیه و به خصوص در شاهنامه ی مقاومت در برابر دشمن را می ت
 (.166: 1393فردوسی دید )روستا، 

تالش ملت ها برای دست یابی به آزادی و رهایی از ظلم و ستم، سابقه ای به درازای تاریخ 
دارد و به همین سبب، ادب پایداری را باید همزاد تاریخ ظلم و ستم بر بشر دانست. غالی 

یات پایداری، آن را اثری دانسته که با زبانی ادیبانه به مبارزه با زشتی شکری در تعریف ادب
ادب پایداری به مجموعه آثاری گفته می شود که »ها و ستم خارجی یا داخلی می پردازد 

از زشتی ها و فجایع بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همه حوزه های سیاسی، فرهنگی، 
انه سخن می گوید. برخی از این آثار پیش از رخ نمودن اقتصادی و اجتماعی با زبانی ادیب

« فاجعه، برخی در زمان جنگ و یا پس از گذشت زمان به نگارش تاریخ آن می پردازد.
(، این ادبیات از برجسته ترین گونه های ادبیات متعهد است که 11-10: 1979)شکری، 

در جهان عرب ادبیات »در کشورهایی که طعم مرگ را چشیده اند به رشد رسیده است. 
پایداری در معنای جدیدش به تدریج پس از آگاهی عرب ها از تحرکات و جنبش های 

)حیدریان « در ادبیات معاصر عربی مطرح گردید. 19شکل گرفته در اروپا از اواخر قرن 
 (،107: 1390شهری، 



 
 
 

 493       های آن با ....پرستی و مشخصهکنکاشی در مفهوم وطن

 

 

ه اوابستگی و تعلق به مکان، در انسان حس وطن پرستی و عشق به سرزمین و زادگ»
پدری و مادری را از سویی و حق تابعیت و شهروندی را از سوی دیگر فراهم می 

(، وطن در مفهوم ملی مترادف با مفهوم کشوری است با 144: 1383کرانک، «)کند.
مرزهای جغرافیایی، پرچم و مساحت مشخص که دارای تاریخ و هویت است. این مفهوم 

از دوران مشروطه به ادبیات کشور ما راه از وطن که به معنای مدرن و غربی آن است، 
 (.193: 1394یافت و سابقه ی چندانی ندارد. )شریف نسب، 

وطن و میهن دوستی در ادبیات پایداری و دفاع مقدس نیز با فاصله گرفتن از دوران جنگ 
 (.68: 1380تحمیلی این مفهوم از وطن بازتاب فراوان تری یافت )کاکایی، 

هویت ساز پایداری به شمار می رود که در میان هر ملتی مطرح  وطن یکی از مؤلفه های
می شود و عالقه و دوستی نسبت به آن در صیانت از فرهنگ و هویت یک کشور می تواند 

(. نیز یکی از با ارزش ترین داشته های انسان است 139: 1389تأثیرگذار باشد. )کافی، 
(. عشق و عالقه به وطن، 23: 1385، که بدان عشق ورزیده و افتخار می کند. )نیکوبخت

یکی از اصلی ترین درون مایه های شعری شاعران ـ به ویژه شاعران معاصر محسوب می 
(. وطن دوستی یکی از ویژگی های مردم آزاده و ضامن حفظ 11: 1363شود. )ملک زاده، 

(. یکی از 79: 1356استقالل و تمامیت ارضی یک کشور یا سرزمین است. )کسروی، 
شهورترین شاعران معاصر ایران که مفهوم وطن دوستی در اشعار او نمود یافته است و م

 بازتاب فراوانی دارد، قیصر امین پور است.
 این جستار به تحلیل این مفهوم در شعر قیصر امین پور می پردازد.

 
 پیشینه و هدف پژوهش

بررسی شعر »مقاله پیرامون این شاعر مشهور و برجسته ی ایرانی پژوهش هایی همچون: 
( 1391از احمدرضا حیدریان و ندا صدیقی )« مقاومت نزد معین بسیسو و قیصر امین پور

که به تحلیل و بررسی مؤلفه های مقاومت در شعر قیصر امین پور پرداخته است، مقاله 
تحلیل تطبیقی درون مایه های مقاومت در اشعار سمیح القاسم، حسن حسینی و قیصر »

( از روشنفکر و دیگران که این مقاتله نیز در چارچوب ادبیات تطبیقی 1390« )امین پور
در پی کشف مؤلفه های پایداری در اشعار این شاعر بوده و در اکثر موارد نیز به ذکر یک 

بررسی زمینه های دلتنگی در شعر قیصر »مثال برای هر عنوانی اشاره کرده است. مقاله 
ان که به جنبه های نوستالژی و حسرت سروده در ( نوشته ی شریفی1391«)امین پور

شعر شاعر اشارره دارد. با مطالعه ی مقاالت حاضر این نتیجه به دست می آید که اگرچه 
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درباره ی اشعار قیصر امین پور پژوهش های فراوانی انجام گرفته است، منتهی تاکنون 
 ی انجام نداده است.کسی به مفهوم وطن و وطن دوستی به صورت مجزا و جداگانه پژوهش

هدف این جستار عالوه بر شناساندن هر چه بیشتر قیصر امین پور و اشعارش به دوستداران 
شعر و اندیشه، آگاه نمودن شاعران جوان و عالقمند با مفهوم وطن و وطن دوستی و مؤلفه 
های آن در شعر قیصر امین پور می باشد. و نیز امید است که این پژوهش برای تحقیق 

 ایی که در این راستا انجام خواهد شد، راهگشا باشد.ه
 زندگینامه قیصر امین پور

در گتوند خوزستان دیده به جهان گشود. وی  1338قیصر امین پور فرزند مراد در سال 
به عضویت  1382در سال »دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران بود. 

مچنین در دانشگاه تدریس می کرد و همچنان شعر فرهنگستان زبان و ادب درآمد و ه
پس از تحمل هشت سال درد و رنج  1386آبان  8می سرود و سرانجام در سه شنبه 

تصادف در جاده الهیجان ـ لنگرود، به دیار باقی شتافت و در زادگاهش گتوند به خاک 
مقدس  (. وی از شاعران دوران جنگ و دفاع119ـ  113: 1380)سنگری، « سپرده شد.

است که بینش و نگرشش بر اخالق و عرفان استوار است. زبان شعرش همدلی است و 
زبان درد. از شاخصه های زبان و بیان امین پور باید به اندیشه صریح و عریان او اشاره 

امین پور طوری کلمات را کنار هم می چیند که تصاویرش، از عمق و محتوای »کرد. 
ی هیچ گاه اندیشه و منطق شعری را فدای عاطفه و احساس خاصی برخوردار می گردند. و

بیش از حد نمی کند، در نتیجه تصویرهای شعری او تزیینی نیست، بلکه برای القای معانی 
 (.52: 1362)پرهام، « ذهنی اوست.

امین پور در قالب کالسیک و شعر نیمایی طبع آزمایی و قلم فرسایی کرده است. پور 
در زمینه ی شعر، امین پور یکی از بزرگ ترین شاعران »ر او می گوید: نامداریان درباره شع

این دوران است، زبان ساده، برداشت های بدیع و تصویرهای بسیار زیبای اشعارش باعث 
: 1387)محقق، « شده است که در بین دوستداران شعر به شاعری محبوب تبدیل شود.

25.) 
کوچه آفتاب، ظهر روز دهم، مثل چشمه مجموعه های شعری او شامل؛ تنفس صبح، در 

مثال رود، آینه های ناگهان، به قول پرستو، گل ها همه آفتابگردانند، و دستور زبان عشق 
 می باشد.

 مشخصه های میهن دوستی و وطن در شعر قیصر امین پور
وطن و به طور کلی اشعار میهنی در شعر قیصر امین پور به فراوانی یافت می شود و او به 

وان شاعر تنیده است که احساس می کنی عشق و عالقه به وطن و بازتاب مفهوم آن عن
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در شعرش یک ضرورت محسوب می شود. ما در این جستار این مفهوم را در چند عنوان، 
 تحت عناوین زیر تحلیل و بررسی می کنیم:

م و غصه امیدواری به آینده وطن، عشق و عالقه به میهن، مبارزه و مقاومت در راه وطن غ
 و اندوه خوردن برای وطن. اکنون به شرح و توضیح هر یک از این موارد پرداخته می شود:

 ـ عشق به وطن1
مفهوم وطن و عشق بدان در دوران معاصر مهم ترین موضوع مورد اهتمام شاعران بوده 
است. وطن دوستی از مفاهیم واال و شاخص ادبیات پایداری است که تمامی شاعران این 
حیطه به خوبی توانسته اند آن را در اشعارشان بازتاب نمایند. عشق به ایران در شعر امین 
پور موج می زند و یکی از پر بسامدترین مضامین اشعار اوست. در خصوص قیصر امین 

 پور باید گفت جای جای دیوان وی عشق و غرورش به وطنش است.
را ابراز می کند. امین پور همچون او حتی در سروده های جنگش نیز این دوست داشتم 

 شاعران دیگر عرصه پایداری از وطن دوستی و عشق به میهنش سخن می گوید:
   طرح کمرنگی است در یادم هنوز 

 من به یاد دشت آبادم هنوز 
 

 (211: 1390)امین پور، 
پایه و همان گونه که اندوهش را برابر با کوه الوند می داند، غرور وطن دوستی اش را هم

 دماوند می داند و بدان تشبیه می کند:
   اندوه من انبوه تر از دامن الوند 

 بشکوه تز ار کوه دماوند غرورم 
 

 (214)همان: 
 ـ امید به آینده ی وطن2

عشق به میهن و در انتظار آینده روشن بودن موضوعی است که در اشعار اکثر شاعران 
بزرگ عرصه ی پایداری در آثار خود همواره به ادبیات پایداری دیده می شود. شاعران 

ستایش آرزو و امید به زندگی و مبارزه با یأس و نومیدی در راه رسیدن به پیروزی و 
کدام اندوه و رنج را می توان شناخت که با داروی جان بخش »سعادت، گام برداشته اند. 

امید را بزداید و از تپش  امید، تحمل ناپذیر باشد و کدام کوه غم، توانسته دل های پر از
 )سیدی« باز دارد؟ زیرا امید فرآیند فعالی است که جان را از رکود و افسردگی می رهاند.

 (.199: 1390و سالم، 
امید به آینده ی وطن در شعر شاعر میهنی ایران، قیصر امین پور نیز تجلی یافته است. 

ار گرفته و در حال از دست وی نیز وطنش را جنگلی می داند که مورد تهاجم دشمن قر
دادن تمام بود و نبودش است. طوفانی که بر این جنگل می وزد تمام آب را به دست باد 

 می دهد، اما این جنگل هنوز زنده است. همچنان استوار و پایدار است:
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طوفانی از تبر/ ناگه به جان جنگل افتاد/ و هرچه را کاشته بودیم/ طوفان به باد داد/ »

هنوز/ نفس می کشد/ جنگل هنوز هم/ جنگل بود هر چند در دلش/ جای هزار  جنگل ولی
 (.205: 1390)امین پور، « تا ول بود.

امین پور گاه یا در اشعارش انتظار روزهای پر امید آینده را می کشد. او به آینده خیره 
 شده است که آزادی و پیروزی از آن وطنش شود:

 قومی نشسته، خیره به تصویر پنجره     در انتهای کوچه شب، زیر پنجره
 

 (345)همان: 
گاه انتظار به آینده ی وطن با ظهور منجی موعود در شعر امین پور تصویر می نماید. 
اعتقاد قیصر همچون اعتقاد شیعیان این است که منجی ما خواهد آمد و قفل تیرگی را 

 خواهد گشود و وطن را از چنگال ظلم و ستم رهایی خواهد داد:
 آن که در دستش کلید شهر پر آیینه دارد     ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید

 

 (409همان: )
شهیدان در راه وطن نیز در اشعار قیصر امین پور با فدا کردن خونشان به آینده امید دارند 
و آن را به ملت شان منتقل می کنند. اینان با خون سرخ خود پیروزی ملت شان را به 

 هموطنان خود وعده می دهند:دیگر 
شهیدی که بر خواب می خفت/سرانگشت در خون خود می زد و می نوشت/ دو سه »

 (.17همان: «)حرف بر سنگ/ به امید پیروزی واقعی نه در جنگ، که بر جنگ.
 ـ مقاومت و مبارزه در راه وطن3

 د و در هر جایهر انسانی از دیرباز تاکنون به میهن خویش تعلق خاطر خاصی داشته و دار
دیگری که ساکن باشد و زندگی کند، قلبش برای سرزمین مادری اش می تپد، اما این 
وطن دوستی در اشعار شاعرانی که مردم کشورشان از ظلم و ستم رنج می برند، نمایان 
است. قیصر امین پور نیز مبارزان را به مبارزه و مقاومت در راه وطن دعوت می کند. در 

ارزان حتی اگر در مسیر مبارزه دچار سختی شوند، همچنان محکم و قاطع نگاه شاعر مب
 خواهند ایستاد و از وطنشان طبق کالم امام خمینی )ره( دفاع خواهند کرد:

اینان/ هرچند/ بشکسته زانوان و کمرهاشان/ استاده اند فاتح و نستوه/ بی هیچ خانمان / »
 «ایثار بر دوششان درفش قیام است.در گوش شان کالم امام است/ فتوای استقامت و 

 (.145: 1390)امین پور، 
مبارزان نیازی به دعوت به مبارزه ندارند و هماره همچون کوه در مقابل دشمن می ایستند. 

 ای از جنس مقامتاستقامت آنان استقامتی به بلندای تاریخ است و شاید بتوان مجسمه
 و ایستادگی شان در راه وطن ساخت:
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پایداری او را / زان یار سربلند بپرسید/ شاید توان مجسمه ای ساخت/ از جنس اسرار »
 (.16)همان: « استقامت خالص.

اگرچه پژمردگی بر شاعر غالب آید، اما او هماره مقاوم و پایدار ایستاده و در برابر میهنش 
 :خواند از هیچ کمکی دریغ نمی کند و هم وطنانش را همچنان به پایداری و مبارزه فرا می

   سراپا اگر زرد و پژمرده ایم 
 ولی دل به پاییز نسپرده ایم 

 

 (314)همان: 
اگرچه دشمنان ظالم ایران در اشعار امین پور، نمرودیانی هستند که آتش هایشان همیشه 
 شعله ور است، اما مبارزان وطن از این آتش ها بیمی ندارند و آن را خنثی خواهند کرد:

ه کارند/ تا هیمه ای به حیطه ی آتش بیاورند/ اما ما را از آزمایش نمرودیان همیشه ب»
آتش هراسی نیست/ ما بارش همیشه ی باران کینه را/ با چترهای ساده ی عریانی/ احساس 

 (.390)همان: « کرده ایم.
یکی از اشعار قیصر امین پور است که به استقامت در برابر متجاوزان « حکم آغاز طوفان»

 نسل و پشت به پشت هم و متحد اشاره دارد: وطن، نسل در
 (.354)همان: «  نسل در نسل/ از تبار جنون، پشت در پشت.»

حفظ سرزمین و میهن و مبارزه در راه آن و تبع دفاع از این خاک و بوم، برای امین پور 
 همچون شاعران انقالبی دیگر بسیار مهم است از آن جا که این گونه می سراید:

 پس دست کم این آب و هوا را نفروشید    یست به جز اشک و به جز آه سرمایه دل ن
 

 (66)همان: 
وطن و سرزمین و دفاع از آن بر هر شخصی واجب است و امین پور در پی تهاجم به 
دزفول در زمان جنگ، مقاومت را در برابر ناجوانمردان دشمن توصیه کرده و از ادامه دادن 

 راه شهدا می گوید:
   یشتن را واگذاریم مبادا خو

 امام کوفه را تنها گذاریم 
 

   ز خون هر شهیدی الله ای رُست 
 مبادا روی الله پا گذاریم 

 

 (455)همان: 
 ـ غم و غصه خوردن بر وطن4

وطن به عنوان یکی از مؤلفه های پایداری و یکی از انواع تعلقات انسان است که در خطر 
انسان را دچار رنج و عذاب و در نهایت اندوه بر آن می قرار گرفتن آن به هر گونه ای، 

کند. شاعران با سالح قلم این اندوه و غم و غصه را به خوبی در اشعارشان به تصویر کشیده 
اند. اندو.ه و غم بر وطن در اشعار قیصر امین پور نیز نمود بارزی دارد. با  فرا رسیدن و 

ی بر جان شاعر می نشیند. اندوه تجاوز شروع دوران جنگ تحمیلی، اندوه و غم بزرگ



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         498 

نیروهای بعث عراق بر باغ قیصر که همان وطن اوست. او از آرامشی می گوید که روزی 
در سراسر وطنش حاکم بود و اکنون باد بیرحم جنگ آن را به هم ریخته است و همه را 

 عزادار نموده است:
زان/ ناگهان از سر دیوار پدید/ و فصل گل بود و بهار/ فصل پر نقش و نگار/ باد بیرحم خ»

 (.85: 1390)امین پور، « بر این باغ وزید/ بهترین گل ها را / از دل باغچه مدرسه چید.
شاعر اگرچه گاهی به صراحت اندوهش را بیان نمی کند، اما فضای حاکم بر اشعارش این 

ران بمب و مفهوم را به خوبی منتقل می کند. در زمان بمباران شیمیایی که سراسر ای
موشک و جنگ و درگیری بود، امین پور بارانی زرد و شیمیایی را بر سر خود و هموطنانش 

 به تصویر می کشد:
 - 231)همان: « گفتند آسمان همه جا ابری است/ باران زرد/ باران شیمیایی/ می بارد.»

232.) 
 
 
 
 
 

 نتیجه گیری
مایه های شعری شاعران ـ به ویژه عشق و عالقه به وطن دوستی یکی از اصلی ترین درون 

شاعران معاصر ـ محسوب می شود. از آن رو به خوبی در اشعار قیصر امین پور تجلی یافته 
 است.

این پژوهش با بررسی دیوان اشعار قیصر امین پور از شاعران مشهور و برجسته ی ادبیات 
مفهوم وطن  معاصر و استخراج مفهوم وطن دوستی و مشخصه های آن، کوشیده است تا

دوستی و مشخصه های آن را به مثابه ابزاری جهت شناخت بهتر و بیشتر این شاعر معاصر 
فارسی به کار گیرد و اهمیت آن را در نگاه او بررسی کند و نشان دهد. مشخصه های 
وطن دوستی در اشعار قیصر امین پور نمودی کامالً مشخص دارند و به نحوی زیبا و 

نعکاس یافته است. مشخصه های وطن دوستی به کار رفته در اشعار دلنشین در اشعارش ا
او شامل مواردی من جمله؛ عشق و عالقه به وطن، امیدواری به آینده ی وطن، مبارزه و 
مقاومت در راه وطن و غم و غصه خوردن برای وطن می باشد. بنابراین از میان شاعران 

فرادی است که به نحوی هنرمندانه توانسته معاصر ادبیات فارسی، قیصر امین پور از جمله ا
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است از مفهوم وطن دوستی و مشخصه های آن در نظم پردازی و ترسیم فضای شعری 
 خود بهره ی فراوان ببرد.
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، نشریه دانشکده ادبیات و علوم «شعر مشروطه وطن در»(، 1385ـ نیکوبخت، ناصر، )18

 .149 -131، صص 55و  54انسانی دانشگاه تربیت مدرس، سال چهاردهم، شماره 
 





 

 پژوهی ادبیمتنمقاالت ششمین همایش 
 1397آذر ماه 

 
 تحلیل و ردیابی مکانیسم دفاعی فرافکنی 

 های آن با تکیه بر قصاید ناصر خسروو مؤلفه
 

 1موسی اسالمی مؤخر
   چو از تو بود کژی و بی رهی 

 گناه از چه بر چرخ گردون نهی 
 

 (34: 1389)اسدی طوسی، 
 چکیده

خورده است و می توان در آثار شاعران و از دیرباز، علم روان شناسی با ادبیات گره 
نویسندگان، مفاهیم روان شناسی را یافت. فرافکنی یکی از این مفاهیم است که برای 
اولین بار در آثار زیگموند فروید ظهور کرد. فرافکنی یکی از مکانیسم های پدافندی 

 پی برد و )دفاعی( روان شناسی است که از طریق آن می توان به ضمیر و درون هر کسی
شناخت نسبی از شخصیت وی به دست آورد. یکی از شاعران و اندیشمندان بزرگ ایران 
زمین که به جنبه های روان شناختی رفتار انسان توجه دارد، ناصر خسرو قبادیانی است. 
تا آن جا که در جای جای آثار منظوم و منثور او به ویژه در قصاید او تحلیل های روان 

برخی از مسایل و مفاهیم نوین این دانش نظیر خود فریبی، توجیه، شناختی و حتی 
فرافکنی و ... به کرات مشاهده می شود. این جستار با تکیه بر رویکرد توصیفی ـ تحلیلی 
و با هدف واکاوی و تحلیل ساز و کار دفاعی فرافکنی و مؤلفه های آن با تکیه بر قصاید 

پژوهش حاکی از آن است که شاخصه ها و  ناصر خسرو صورت پذیرفته است. دستاورد
مؤلفه های فرافکنی به کار رفته در قصاید ناصر خسرو شامل مواردی از جمله: نقد فرافکنی 
بر قضا و قدر، ذم و نکوهش فرافکنی بر روزگار و تغییر زمانه و نقد فرافکنی بر دیگران می 

مشخصه های بارز شعری این  شود. بنابراین فرافکنی و مؤلفه های آن را می توان یکی از
 شاعر بزرگ دانست.

 
 ناصر خسرو، قصاید، فرافکنی، روان شناسی و ادبیات، اصول و مؤلفه ها. کلید واژه ها:

 
                                                           

  mosa.eslami1980@gmail.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی                                                   1 
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 مقدمه
هـ  481-394ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی، معروف به ناصر خسرو )

ایرانی و از مبلغان مذهب  ق( از شاعران بزرگ فارسی زبان، فیلسوف، حکیم و جهانگرد
(. وی در قبادیان از توابع بلخ متولد شد از اوان 9: 1389اسماعیلی بود. )غالمرضایی، 

جوانی به تحصیل علوم و تحقیق ادیان و مطالعه ی اشعار شعرای ایران و عرب پرداخت. 
 437در دوره ی جوانی به دربار غزنویان و سپس به دربار سالجقه راه یافت. در سال 

هجری قمری خوابی دید و به قول خود از خواب چهل ساله بیدار شد، کارهای دیوانی را 
رها کرد و به سیر آفاق و انفس پرداخت. پس از پیوستن به فرقه ی اسماعیلیه و تبلیغ 
عقاید آنان، امرای سلجوقی در صدد کشتن وی برآمدند، پس به ناچار به بدخشان گریخت 

(. از آثار او می توان 4: 1378ـ.ق( در یمگان وفات یافت )شعار، ه481و سرانجام در سال )
زادالمسافرین، وجه دین، خوان اخوان، دلیل المتحیرین، روشنایی نامه و سفرنامه را نام 

(. یکی از مکانیزم های دفاعی روان شناسی که افراد برای مواجهه با 5برد. )همان: 
گاه به کار می برند، فرافکنی است. در این احساسات و عواطف ناخوشایند به طور ناخودآ

مکانیزم دفاعی، فرد به جای پذیرش و کنترل احساسات و عواطف نامطلوب خود، آنها را 
نسبت به خود دیگری انعکاس می دهد. یکی از مشهورترین شاعرانی که در ادبیات فارسی 

یانی ناصرخسرو قباداین مکانیسم دفاعی یعنی فرافکنی را در شعر خود به کار برده است، 
است. وی از جمله ی نخستین سخنوران فارسی است که به مفهوم فرافکنی در شعر خود 
توجه شایانی داشته است. این جستار می کوشد تا به مفهوم فرافکنی و مؤلفه های آن به 

 عنوان یکی از مکانیسم های دفاعی روانشناسی در قصاید ناصرخسرو بپردازد.
 تحقیق پیشینه، هدف و روش

 پیرامون این شاعر مشهور و برجسته ی ایرانی پژوهش هایی همچون:
(. نوشته ی 1391«)نگاهی به بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان ناصر خسرو قبادیانی»

( نوشته 1388«)از عقل ناصر خسرو تا عقل سنایی»جهانگیر صفری و صدیقه کافتری، 
( نوشته ی 1377« )دی ناصر خسروبررسی افکار سیاسی ـ انتقا»محمد پارسا نسب، 

محمود بشیری، صورت گرفته است. در مورد مفهوم روان شناسی فرافکنی، به طور خاص 
 نقد و نفی»نیز پژوهش های فراوانی انجام شده است. برخی از این پژوهش ها عبارتند از: 

در فرافکنی »ی دکتر احمد کتابی، ( نوشته1394«)فرافکنی در اشعار پروین اعتصامی
فرافکنی در اشعار مسعود سعد »( نوشته ی یداهلل رحیمی، 1386«)مثنوی معنوی

 ( نوشته ی محمد میر و زهرا داور.1395«)سلمان
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در این مرور محرز شد با وجود مقاالت و پژوهش های حول محور این شاعر مشهور و 
مؤلفه  ی وبرجسته ی ایرانی، تاکنون مقاله و پژوهش مستقلی در زمینه ی مفهوم فرافکن

 های آن در قصاید ناصر خسرو، صورت نگرفته است.
روش خاص این پژوهش توصیفی، تحلیلی است که با تحلیل شواهد درون متنی و استفاده 

 از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
هدف از این جستار عالوه بر شناساندن هر چه بیشتر ناصر خسرو و قصایدش به دوستداران 

ه، آگاه نمودن شاعران جوان و عالقمند با مفهوم فرافکنی و مؤلفه های آن با شعر و اندیش
تکیه بر قصاید ناصر خسرو قبادیانی است. و نیز امید است که این جستار برای تحقیق 

 هایی که در این زمینه انجام خواهد شد، راهگشا باشد.
 (Projectionفرافکنی )

نسبت دادن ناآگاهانه اعمال، عیب ها و امیال »فرافکنی یا فراز فکنی یا سویفکنی یعنی 
ناپسند خود به دیگران که در واقع ساز و کاری پدافندی )دفاعی( به شمار می آید. زیگموند 
فروید نخستین کسی بود که این مبحث را در روان شناسی مطرح کرد. آلفرد آدلر شاگرد 

 (.18: 1392فر،  )شایگان«. فروید و از جمله اولین منتقدان این نظریه است
فرافکنی یعنی انگشت اتهام به سوی دیگران گرفتن. فرافکنی، با برجسته کردن و اغراق »

آمیز کردن، صفات شخصیتی منفی یا آرزوهای غیر قابل قبول خود را در دیگران می 
فرافکنی، نوعی مکانیسم دفاعی است که ما بخش های (. »37: 1393گنجی، «)بیند.

مان را به دیگران نسبت می دهیم، یعنی آن چیزی که در واقع نامطلوب شخصیت خود
نمی دانیم خودمان داریم، می گوییم دیگری دارد و در مرحله ی بعدی آنها را محکوم می 
کنیم تا منکر وجود آن عنصر در شخصیت خودمان شویم یا تپق فرویدی و آن عبارت 

دیان، خال«.)انجام اعمال ناخواستهاست از تپق زدن در کالم یا اشتباه نوشتن یک کلمه یا 
1384 :23.) 

اش بر پرتاب کردن رو به بیرون یا رو به جلو داللت دارد فرافکنی در معنای تحت الفظی»
و به فرآیند یا اسلوبی اشاره دارد که افراد به مدد آن، ایده ها، تصویرها و امیال را بر محیط 

شتمل است بر دریافت )ادراک( فعالیت کنند. این بیرونی سازی مبیرونی شان تحمیل می
عقلی، دریافت تصویرها و نشانه ها به عنوان واقعیت )مثالً در رؤیا و خیاالت( و یا مکان یا 

در محدوده ی عین ها )ابژه(، مردم و یا  "خود"بی انگیزه ها و امیال موجود در درون 
 (. 321: 1385)اسولیوان، «. رویدادهای دیگر
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ار اصطالحات . مفاهیم نوین روان شناختی است که زیگموند فروید  فرافکنی، یکی»نیز 
روان شناس و روان پزشک اتریشی، ضمن بحث ساز و کار )مکانیسم( های دفاعی آن را 

 (.11: 1383)کتابی، « مطرح کرد
 کاربرد فرافکنی

ای هکاربرد اصلی این واژه، کاربردی روان کاوانه است که در آن فرافکنی یکی از مکانیسم 
دفاعی علیه اضطراب محسوب می شود. در این معنی خواسته ها و انگیزه های غیر قابل 

، ممکن است موجب ناراحتی شود، به دیگران "خود"ها در پذیرش که بازشناخت آن
این وسیله ی دفاعی کامالً در جهت عکس درون فکنی می باشد و »نسبت داده می شود. 

می کوشد تا تمایالت نامناسب و ناپسند خویش را به  اساس آن از این قرار است که فرد
دیگران نسبت دهد و در نتیجه خود را عاری از هرگونه عیب و نقص بداند و خود را از 
احساس گناه برهاند. با این وسیله ی دفاعی فرد در مورد دیگران با مقیاس خویش قضاوت 

ی کند. انتقاد و سرزنش می کند. مثالً فرد خسیس دیگران را متهم به خسیس بودن م
مدام از دیگران و نسبت دادن صفات و خصوصیاتی به افراد دیگر، غالبًا ناشی از وجود این 
کیفیات در فرد نسبت دهنده است. این گونه فرافکنی، اساسًا نوعی دلیل تراشی است. 

رد پسری که در حال دعوا و کتک کاری با دیگری است، معمواًل او را برای شروع دعوا مو
سرزنش قرار می دهد. هر چند فرافکنی بسیار متداول بوده و بی شک در کاهش دادن 
تنش ها در فرد ناراحت و ناکام مؤثر است؛ اما استفاده ی مداوم از آن برای فرد، خنثی 
می شود؛ زیرا در درجه ی نخست هیچ گونه کمکی به حل مشکل اساسی فرد نمی کند 

م از این وسیله ی دفاعی ممکن است فرد را در اوهام و و در درجه ی دوم، استفاده مداو
 (.134: 1382نوابی نژاد، «.)تخیالت فرو ببرد

کاربرد اول فرافکنی در مطالعات روان کاوانه بود و کاربرد دوم آن در تحلیل برهمکنشی  
زم انگاشته می شود، که مستل« پاسخ کلی پیش بین»و ارتباط است. فرافکنی جزئی از 

 ارزیابی حرکت های دیگری در راهنمایی اعمال خویشتن است.ادراک و 
ست. ا "نقش اشخاص دیگر"پیش بینی واکنش های احتمالی دیگران، متضمن پذیرش »

ه کنند. در این جا فرافکنی ب« فرافکنی»به این ترتیب که مردم خود را در دیدگاه دیگران 
است از نسبت دادن انگیزه ای  دو معنی به کار می رود و در وهله ی اول فرافکنی عبارت

انتزاعی یا انتظار انجام رفتاری به دیگران که با یک نقش متناسب باشند؛ در وهله ی دوم 
به معنایی که کنش گر « دیگری»در دیدگاه « خود»فرافکنی عبارت است از فرافکندن 

سمت محتوای نقش را انجام داده که انگیزه داده شده ممکن است خوب یابد باشد. در ق
دوم یعنی فرافکندن خود در دیدگاه دیگری، گاهی افراد به پذیرش نقش یکدیگر می 
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پردازند که به نوعی همدلی است و یا تالش دارند با این کار تصدیق یا تأیید طرف مقابل 
 (.619: 1376)گولد و کولب، « )که مورد توافق دو جانبه باشد( را دریافت کنند.

 د ناصر خسرومؤلفه های فرافکنی در قصای
فرافکنی، اساسًا به عنوان یک مفهوم روان شناختی و از جمله ی ساز و کارهای دفاعی 
روان به شمار می رود و عبارت است از نسبت دادن ناخودآگاهانه کاستی ها، کوتاهی ها، 

 ی خود به دیگران و یا عوامل خارجی.خطاها، تقصیرها، اعمال ناروا و مشکالت خود ساخته
برآنیم تا در ذیل مؤلفه های فرافکنی را در قصاید ماندگار ناصر خسرو، شاعر گرانقدر اکنون 

 فارسی ـ تحلیل و ردیابی کنیم.
 ـ نقد فرافکنی بر قضا و قدر1

ناصر خسرو، نظیر بسیاری از سخنوران بزرگ فارسی، از جمله پروین اعتصامی و مولوی، 
آدمیان برای نسبت دادن تقصیرات و به تمایل غالبًا ناخودآگاهی که در بسیاری از 

اشتباهات خود به قضا و قدر )معقوالت مشابه آن(، به منظور فرار از مسئولیت، وجود دارد 
 توجه یافته و به تخطئه و مذمت آن پرداخته است.

 ابیات و شواهد زیر مؤید این مدعاست:
   نکوهش مکن چرخ نیلوفری را 

 برون کن ز سر باد خیره سری را 
 

 نشاید ز دانا نکوهش بری را     بری دان ز افعال چرخ برین را
 

   چو تو خود کنی اختر خویش را بد 
 مدار از فلک چشم نیک اختری را 

 

 (142: 1378)ناصر خسرو، 
ناصر خسرو، ضمن قصیده ای دیگر در دیوان خود، آدمیان را از این رفتار سفیهانه و 

مسئولیت گناهان و تنبلی های خود را متوجه قضا و قدر خودفریبانه بر حذر می دارد که 
 سازند:

 چند گویی که بد و نیک به تقدیر و قضاست     از پس آن که رسول آمده با وعد و وعید
 

 که چنین گفتن بی معنی کار سفهاست     گنه و کاهلی خود به قضا بر چه نهی؟
 

 (21)همان: 
 

دانستن تقدیر را به منزله ی مقصر شمردن باری باز در همین قصیده، ناصر خسرو، مقصر 
تعالی تلقی می کند و کسانی را که مرتکب این عمل می شوند ریاکارانی توصیف می نماید 
که به زبان، خداوند را عادل و حکیم می خوانند ولی در دل، وی را مسئول نقصان ها و 

 گناهان و مصائب و حوادث ناگوار می شمارند:
 پس گناه تو به قول تو خداوند تو راست     رد گنه بر سر توگر خداوند قضا ک
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 گرچه می گفت نیاری کت از این بیم قفاست     بدکنش زی تو خدایست بدین مذهب زشت
 

 گویی او حاکم عدل است و حکیم الحکماست     اعتقاد تو چنین است ولیکن به زبان
 

 جهان نیز تو را روی و ریاست با خداوند     با خداوند زبانت به خالف دل توست
 

 (22)همان: 
 

وی در قصیده ای دیگر از دیوان خود، جهان را به منزله ی مادر آدمی و نکوهش آن را 
 کار نادان می شمارد:

   جهان را چو نادان نکوهش مکن 
 که بر تو مرا و را حق مادری است 

 

 بدین مکبری استمرا و را که صنعش      به فعل اندر او بنگر و شکر کن
 

 (110)همان: 
 و نیز:

   نگر که هیچ گناهت به دیو بر ننهی 
 اگرت هیچ دل از خویشتن خبر دارد 

 

 چه بر قضای خدای و چه بر قدر دارد     مباش عام که عامه ز جهل تهمت خویش
 

 (280)همان: 
راهبر خود تلقی می و در جایی دیگر، قضا را خرد و قدر را سخن می نامد و این هر دو را 

 کند:
   هر کس همی حذر ز قضا و قدر کند 

 وین هر دو رهبرند قضا و قدر مرا 
 

   نام قضا خرد کن و نام قدر سخن 
 یاد است این سخن ز یکی نامور مرا 

 

 از خویشتن چه باید حذر مرا؟     و اکنون که عقل و نفس سخنگوی خود منم
 

 (13همان: )
 فرافکنی بر روزگار و تغییر زمانهـ ذمّ و نکوهش 2

ناصر خسرو، در چندین جای از دیوان خود، به مذمت و انتقاد از افرادی می پردازد که 
گناه و مسئولیت همه عیب ها و کارهای ناروا و دشواری های خود را به تغییر بد شدن 

 نانند کهزمانه نسبت می دهند و به این واقعیت توجه ندارند که در حقیقت، این خود آ
دستخوش و دچار دگرگونی احوال و انحطاط شده اند. شاهد گویای این معنا ابیات زیر 

 است:
   چند بنالی که بد شده ست زمانه؟ 

 عیب تنت بر زمانه بر فکنی چون؟ 
 

   هرگز! کی گفت این زمانه که بد کم؟ 
 مفتون چو نی به قول عامه مفتون؟ 

 

 کی شود ای بی خبر این زمانه دگرگون     استتو شده ای دیگر این زمانه همان 
 

 (9: 1378)ناصر خسرو، 
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 و در بیتی دیگر با طرح استفهام انکاری، پاسخ بدیهی آن را خود عرضه می دارد:
   من دگرم یا دگر شده ست جهانم؟ 

 هست جهانم همان و من نه همانم 
 

 (209)همان: 
 نکته اشاره می کند و می گوید:و نیز در جای دیگری از دیوان خود به همین 

   گویی که روزگار دگرگون شد 
 ای پیر ساده دل، تو دگرگونی! 

 

   با تو فلک به جنگ و شبیخون است 
 پس تو چه مرد جنگ و شبیخونی؟ 

 

 (381)همان:
وی در جایی، مقصر شمردن و دشمن پنداشتن روزگار را نشانه و مظهر جهل می داند. 

 بدون مشیت خداوند، کمترکاری ساخته نیست:زیرا که از جهان، 
   چون با خرد، ای بی خرد، نسازی 

 جز رنج نبینی و سوگواری 
 

   آنگه گنه از روزگار بینی 
 وز جهل معاد ای روزگاری 

 

   ناید ز جهان هیچ کار و باری 
 اال که به تقدیر و امرباری 

 

 (30)همان: 
 و نیز

   نگیرد هرگز اندر عقل من جای 
 که گردون خیر داند کرد یا شر 

 

 (205: 1362)دشتی، 
 ـ نقد فرافکنی بر دیگران3

نادیده گرفتن عیب ها و نقاط ضعف خود و انگشت نهادن بر عیوب و نقایص دیگران، اگر 
نه دقیقًا که با مسامحه، از مصادیق فرافکنی است. از این گونه فرافکنی در جای جای 

انتقاد شده است. ناصر خسرو، در چندین جای از دیوان دیوان ناصر خسرو، به شدت 
خویش، آدمیان را به مثابه آیینه هایی تلقی می کند که چهره وخوی سایرین را، زشت یا 
زیبا، عیناً منعکس می کنند. از این رو، بدگویی و یا خوب گویی آنان را از یکدیگر، در واقع 

 به شمار می آورد:« ث نفسحدی»و یا « قیاس به نفس»به منزله ی گونه ای 
 من نه چنانم که می بری تو گمانم    ای بسوی خویش کرده صورت من زشت 

 

   آینه ام من، اگر تو زشتی زشتم 
 ور تو نکویی نکوست صورت و سانم 

 

 (211: 1378ناصر خسرو، )
 بیت زیر نیز مبین همین معنی است:

 آن این و هم این اوستبه جان و دل هم      نباشد دوست جز آیینه دوست
 

 (532: 1348)ناصر خسرو، 
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 ناصر خسرو در مواضع متعدد دیگری، از فرافکنی، به طور اعم، انتقاد می کند:
   چون لعنت کند بر بدان بدکنش 

 همی لعنت او بر تن خود کند 
 

   چو هر دو  تهی می برآیند از آب 
 چه عیب آورد مر سبد را سبد؟ 

 

 (273 :1378)ناصر خسرو، 
 وی از تنها به قاضی رفتن آدمیان شکوه ها و شکایت ها دارد:

   چو خود بد کنیم از که خواهیم داد؟ 
 مگر خویشتن را به داور بریم! 

 

 از آن پس که خود خصم و خود داوریم!     چرا پس که ندهیم خود داِد خود؟
 

 (504)همان: 
را برداشت کننده ی محصول کشت ناصر خسرو در جای دیگری از قصاید خویش، آدمیان 

 خویش و اعمالش می داند:
   بد به تن خویش چو خود کرده ای 

 باید خوردنت ز کشتار خویش 
 

 (177)همان: 
 و نیز:

   ور عیب من ز خویشتن آمد همه 
 از خویشتن به پیش که افغان کنم؟ 

 

 (371)همان: 
همه ی تقصیرها و مسئولیت ها در جایی دیگر، دشمن انگاشتن دیگران را، در حالیکه 

 متوجه خود ماست، ناروا و نامعقول می شمارد:
   ای عجب ار دشمن من خود منم! 

 خیره گله چون کنم ار دشمنم؟ 
 

 (303)همان: 
 و نیز

   چو بد کردی مشو ایمن ز آفات 
 که الزم شد طبیعت را مکافات 

 

 (633: 1357)دهخدا، 
 بودن برخی انسان ها به شدت مذمت می کند:و مخصوصاً از واعظ غیر متعظ 

 ببندم چه دهی؟ نخست خود را 
 چون خود نکنی چنانکه گویی

 

 محکم کمری ز پند در بند 
 پند تو بود دروغ و ترفند

 
 (23: 1378)ناصر خسرو، 

 ابیات زیر هم، کم و بیش، حاوی انتقادها و هشدارهایی از همین گونه است: 
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 بت پرست از بت بدست و توهمی 
 بت نشسته در میان پیرهنت

 

 دست نتوانی از این ملعون وثن 
 توهمی لعنت کنی بر برهمن

 
 (160)همان: 

 چون کنی لعنت همی بر بت پرست؟     گر تو را جز بت پرستی کار نیست
 

 (33)همان: 
 خندی نه بر شاه سمرقندیهمی بر خویشتن      حکایت های شاهان را همی خوانی و می خندی

 

 (334)همان:
 

 نتیجه گیری
این پژوهش با بررسی دیوان اشعار ناصر خسرو قبادیانی از شاعران مشهور و برجسته ی 
قرن چهارم و پنجم و استخراج فرافکنی و مؤلفه ها و شاخصه های آن کوشیده است تا 

یک و بیشتر این شاعر کالس فرافکنی و مؤلفه های آن را به مثابه ابزاری جهت شناخت بهتر
فارسی به کار گیرد و اهمیت آن را در نگاه او بررسی کند و نشان دهد. مؤلفه های فرافکنی 
در دیوان اشعار ناصر خسرو نمودی کامالً مشخص دارند و به نحوی زیبا و دلنشین در 

 اشعارش انعکاس یافته است.
مواردی من جمله: نقد فرافکنی بر قضا مؤلفه های فرافکنی به کار رفته در اشعار او شامل 

و قدر، ذم و کوهش فرافکنی بر روزگار و تغییر زمانه و نقد فرافکنی بر دیگران است. 
بنابراین از میان شاعران کالسیک ادبیات فارسی، ناصر خسرو از جمله افرادی است که به 

های آن در نظم نحوی هنرمندانه توانسته است از مفهوم روان شناسی فرافکنی و مؤلفه 
 پردازی و ترسیم فضای شعری خود بهره فراوان ببرد.
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 کتابنامه
 (، گرشاسپ نامه، تهران: دنیای کتاب.1389ـ اسدی طوسی، ابونصر علی بن محمد، )1
(، مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه ی سید حسین رئیس زاده، 1385ـ اسولیوان، تام، )2

 چاپ اول، تهران: فصل نو.
(، بررسی موانع معرفتی در مثنوی )با نگاهی به اندیشه 1384ـ خالدیان، محمدعلی، )3

 ها و جهان بینی مولوی(، مؤسسه ی فرهنگی و انتشاراتی مختومه مقلی فراغی. 
 (، تصویری از ناصر خسرو، تهران: انتشارات جاویدان.1362ـ دشتی، علی، )4
 جلد چهارم، چاپ چهارم، تهران: امیر کبیر.(، امثال و حکم، 1357ـ دهخدا، علی اکبر، )5
 (، نقد ادبی، انتشارات دستان.1392ـ شایگان فر، حمیدرضا، )6
 (، گزیده اشعار ناصر خسرو، تهران: نشر قطره.1378ـ شعار، جعفر، )7
 (، سی قصیده ناصر خسرو، تهران: جامی.1389ـ غالمرضایی، محمد، )8
فرهنگ و ادب فارسی، با شواهدی از آثار (، فرافکنی در 1383ـ کتابی، احمد، )9

ناصرخسرو، عطار، نظامی، مولوی، حافظ و دیگران، تهران: شرکت انتشارات علمی و 
 فرهنگی.

 (، نظریه های شخصیت، نشر ساواالن.1393ـ گنجی، حمزه، )10
(، فرهنگ عوامل اجتماعی، ترجمه ی 1376ـ گولد، جولیوس و ویلیام. ل. کولب، )11

 اول، تهران: نشر مازیار.ازکیا، چاپ 
(، دیوان اشعار، به تصحیح سید نصراهلل تقوی، 1348ـ ناصر خسرو قبادیانی، ابومعین، )12

با مقدمه ی سید حسن تقی زاده و مجتبی مینوی، به کوشش مهدی سهیلی، تهران: چاپ 
 افست.

تهران: (، دیوان اشعار، به تصحیح مجتبی مینوی و مهدی محقق، 1378ـ ــــــــــ )13
 انتشارات دانشگاه تهران.

، تهران: ابتکار (، رفتارهای بهنجار و نابهنجار، چاپ چهارم1382ـ نوابی نژاد، شکوه، )14
 هنر.
 
 



 

 پژوهی ادبیششمین همایش متنمقاالت 
 1397آذر ماه 

 
 واکاوی شیوه ها و شگردهای طنز آفرینی نسیم شمال

 
 1موسی اسالمی مؤخر

 
   به نام خداوند طنزآفرین 

 به دنیای طنزش هزار آفرین 
 

 )رؤیا صدر(
 چکیده

طنز و شوخ طبعی از دیرباز در رگ های ادبیات هر کشوری ساری و جاری است. نسیم 
در انتقاد خود، در مواجهه با خفقان جامعه اش دارویی بهتر از طنز نمی یابد. او شمال 

کالم بغض آلود خود را در لفافه ای از ریشخند و طنز و تحقیر و در قالب اشعارش به 
مخاطب عرضه می کند. طنز نسیم شمال تسکین دهنده ی آالم مردم زمانه است. این 

تحلیلی و با هدف واکاوی شیوه ها و شگردهای طنز  جستار با تکیه بر رویکرد توصیفی ـ
آفرینی نسیم شمال صورت پذیرفته است. شاعری که به حق با سالح طنز، به جنگ با 
مصایب زمانه خویش پرداخت و مسائل و مشکالت سیاسی، اجتماعی و ... عصر خویش را 

از  آیند تحقیق نشانبا اسلوبی هنرمندانه و گاه با شیوه های نو و ابتکاری مطرح کرد. بر
آن دارد که شگردهای به کار رفته در اشعار نسیم شمال شامل مواردی از قبیل؛ تقلید و 
نظیره سازی، تضاد، مناظره، برلسک عالی یا حماسه ی مضحک، اغراق، ضرب المثل تحقیر، 
 تشبیه، کنایه و ... می شود. بنابراین شگردهای به کار رفته در اشعار این شاعر دوره ی
مشروطه، از تنوع، گستردگی و حسن تأثیر چشمگیری برخوردار بوده و عاملی اساسی و 
عمده در شهرت و ماندگاری این شاعر دوره ی مشروطه و اشعار طنزآمیز او بر شمرده می 

 شود.
 

 : نسیم شمال، شگرد، طنز و انتقاد، شعر مشروطه.کلید واژه ها
 
 

                                                           

  mosa.eslami1980@gmail.comکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی                                                1 
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 مقدمه
هجری  1288النی( معروف به نسیم شمال در سال سید اشرف الدین حسینی قزوینی )گی

(، علت شهرت وی به حسینی آن 43: 1382قمری در قزوین متولد شد )کریمی موغاری، 
بود که از سادات حسینی بود و چون در قزوین متولد شد به قزوینی معروف شد. اما چون 

رت پیدا نیز شهمدتی در دشت گیالن اقامت یافت به گیالنی و در بعضی منابع به رشتی 
کرد. البته در برخی از منابع در این مورد اختالف نظر وجود دارد، اما نظر اکثر ادب پژوهان 

هجری شمسی می باشد. اشرف الدین گیالنی پس از انجام  1288در این مورد مؤید سال 
تحصیالت مقدماتی در قزوین به شهرهای کربال و نجف رفت و به مدت پنج سال در آن 

 (.631: 1386ی کرد. )سبحانی، جا زندگ
سالگی به تبریز رفت و  23سید اشرف الدین بعد از آن به قزوین مراجعت کرده و در سن 

در آن جا در محضر استادان، دروسی چون هیأت، جغرافیا، صرف، نحو و منطق و هندسه 
ی، ررا فرا گرفت. ضمناً در آن جا پیر روشن ضمیری از او دستگیری می کند )کریمی موغا

1382 :43.) 
   در ره تبریز با سوز و تعب 

 خدمت پیری رسیدم نیمه شب 
 

   وه چه پیری صافی روشن ضمیر
 طالبان راه حق را دستگیر 

 

   آن قلندر چون مرا دیوانه دید 
 مست از جام می جانانه دید 

 

   کرد تعلیم همه اسرار حق 
 گشت روشن روح از انوار حق 

 

   از منازل های جانم یاد داد 
 وز سفرهای روانم یاد داد 

 

 (340: 1386)گیالنی، 
وی پس از آن از تبریز عازم رشت شد، هنوز چند سالی از ورود و اقامتش در رشت نگذشته 

هجری قمری صادر شد و او به جمع آزادی  1324بود، که فرمان مشروطیت در سال 
هجری  1325از نهضت مشروطه پرداخت. در سال خواهان پیوست و به طرفداری شدید 

قمری نخستین شماره ی روزنامه یا به عبارت صحیح تر، هفته نامه ی نسیم شمال را در 
رشت انتشار داد. چون هفته ای یک آن را منتشر می ساخت. همیشه در سرلوحه ی این 

 روزنامه این بیت معروف حافظ خودنمایی می کرد:
 

   شمال خوش خبر باش ای نسیم 
 که به ما می رسد زمان وصال 

 

 (408: 1385)حافظ، 
در سال چهارم این روزنامه، روس ها شمال کشور را تحت سیطره ی نظامی خود قرار 
دادند و تا حدی جلوی آزادی قلم و آزادی خواهان را گرفتند و در انتشار روزنامه نسیم 



 
 
 

 515       ها و شگردهای طنزآفرینی نسیم شمالواکاوی شیوه

 

 

های آن به این موضوع اشاره می شمال نیز اختالالتی به وجود آمد. در یکی از شماره 
 (.310: 1386کند)گیالنی، 

نسیم شمال یکی از بزرگترین شاعران طنزپرداز دوره ی مشروطه است. اشعار فکاهی، طنز 
و انتقادی ـ اجتماعی روزنامه اش را به تنهایی می نوشت و چاپ می کرد. این اشعار او به 

ن وی بودند، قرار می گرفت. اخالق شدت مورد توجه و استقبال مردم عامه که مخاطبا
فردی سید اشرف الدین گیالنی زبانزد دیگران بود، چنان که سعید نفیسی درباره ی اخالق 

 شخصی او می نویسد:
مردی بود به تمام معنا مرد، مؤدب، فروتن، افتاده، مهربان، خوش روی و خوش خوی، »

و صاحبان جاه و جالل، گدای راه  صمیمی، کریم، بخشنده، نیکوکار، بی اعتنا به مال دنیا
نشین را بر مال دار کاخ نشین همیشه ترجیح می داد. آن چه که گفت برای همین مردم 

 (.11)همان: « خرده پای بی کس بود
او در پایان عمر دچار بیماری جنون شد. مدرکی در دیوان نسیم شمال وجود دارد که 

 ی را داشته است:نشان می دهد که او قبالً سابقه ی چنین بیمار
 آمد از دارالمجانین این نسیم نامدار    می دهم یک مژدگانی من چه در شاهوار 

 

 چشم ما را کرد روشن از قدومش بی شمار     شکراهلل آن خدایی را که یک بار دگر
 

 می شوید آسوده ای باران دگر زین گیردار     دوستان آمد زمانی را که بودی منتظر
 

 (374: 1386گیالنی، )
سید اشرف الدین گیالنی بعد از تحمل مشقت یک دوره ی اقامت اجباری در تیمارستان، 

 (.37: 1377هجری شمسی، در تهران درگذشت )فخرایی،  1313در سال 
 پیشینه، هدف و روش تحقیق

بازتاب »پیرامون این شاعر مشهور و برجسته ی دوره ی مشروطه پژوهش هایی همچون: 
( نوشته ی قاسم صحرایی، 1386« )شعار نسیم شمال و احمد شوقیمشروطیت در ا

( نوشته 1394«)مقایسه ی بن مایه های پایداری نسیم شمال و صالح محمودی هواری»
ی محسن پیشوایی علوی و مسعود باوان پوری صورت گرفته است. در مورد شیوه ها و 

جام شده است. برخی از شگردهای طنزپردازی، به طور خاص نیز پژوهش های فراوانی ان
جستاری در شگردهای طنزپردازی و انواع آن در مقاالت »این پژوهش عبارتند از: 

نگاهی به گستره ی طنز و مطایبه و »( نوشته ی لیال آقایانی چاوشی، 1390«)شمس
ی علی صفایی و حسین ( نوشته1394« )شگردهای آفرینش طنز در آثار فرهاد حسن زاده

ور محرز شد با وجود مقاالت و پژوهش های حول محور این شاعر مشهور ادهمی. در این مر
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دوره ی مشروطه، تاکنون مقاله و پژوهش مستقلی در زمینه ی شگردهای طنزآفرین نسیم 
 شمال صورت نگرفته است.

ـ تحلیلی است که با تحلیل شواهد درون متنی و استفاده  روش خاص این پژوهش توصیفی 
 صورت گرفته است. از منابع کتابخانه ای

هدف از این جستار عالوه بر شناساندن هر چه بیشتر نسیم شمال و اشعارش به دوستداران 
شعر و اندیشه، آگاه نمودن شاعران جوان و عالقمند با مفهوم شیوه ها و شگردهای 
طنزآفرین نسیم شمال می باشد و نیز امید است که این جستار برای تحقیق هایی که در 

 انجام خواهد شد، راهگشا باشد. این زمینه
 

 طنز و طنزپردازی
برای واژه ی طنز در فرهنگ ها تعاریف متعددی آمده است. عموم طنز پردازان سعی کرده 
اند این هنر را از جلوه های برخورد با نارسایی ها و کمبودها نشان دهند. در مورد تعریف 

واژه ای عربی است به معنای تمسخر و استهزاء و در اصطالح »طنز آمده است که طنز 
ار ادبی اطالق می شود که با دست مایه ی آیرونی و تهکم و طعنه ادب به آن دسته از آث

به استهزاء و و نشان دادن عیب ها، زشتی ها، نادرستی ها و مفاسد فرد و جامعه می 
 saturaو  satiraاصالً از  Satireو کلمه    Satireپردازد. این کلمه برابر نهاده ی واژه ی 
ظرفی پر از میوه های متنوع بوده است که به یکی در زبان التینی اقتباس شده است و آن 

 (.339 -40: 1383)داد، « از خدایان فالحت و زراعت هدیه کرده اند
عالوه بر آن که در طنز پنهان کاری ها، ریاکاری ها و ... که عامالن آن ها ژرفای کار خود 

ز، نادانی ها و را می دانند و آگاهانه به کارهای ناشایست می پردازند، گاهی نیز در طن
شاعر یا نویسنده ی طنزپرداز با به مسخره »اشتباهات انسان ها هدف قرار می گیرد. 

گرفتن اشخاص یا آداب و رسوم و مسائل موجود در جامعه، از آن ها انتقاد و بدین طریق 
آن ها را محکوم می کند، با این هدف که ناهنجاری های اخالقی و نابسامانی های جامعه 

 (.181 -180: 1373)میرصادقی، « وداصالح ش
در طنز، هدف اصلی، بیان و نشان دادن زشتی ها، مفاسد و معایب افراد و جوامع است، 
زیرا طنز می خواهد ناهنجاری هایی را که در صدد پنهان ساختن آنها هستند، آشکارا یا 

ه هدفش است کبه بیان دیگر طنز اشاره و تنبیهی اجتماعی »تلویحی و کنایی بیان کند. 
اصالح است نه مردم آزاری، طنز نویس با درشت نمایی و اغراق در ناهنجاری ها، سعی در 
 «آفتابی کردن و نشان دادن اختالفات عمیق وضع نابسامان موجود با صورت آرمانی دارد

 (.934: 1376)انوشه، 
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 تفاوت طنز با هجو

ت که، هجو کالمی است پرده در می توان گفت که تفاوت بنیادین طنز با هجو در این اس
غالباً با رکاکت لفظ و دشنام و عدم رعایت عفت »که زشتی ها را بزرگ نمایی می کند و 

کالم، توأم است و قصد شاعر در بیان آن برانگیختن خنده و مسخره کردن است ولی طنز 
 (.90: 1372)رزمجو، « برعکس آن است
ر زشتی های وجودی یک چیز ـ خواه به ادعا و هرگونه تکیه و تأکید ب»یا به بیانی دیگر 

 (.28: 1380)نیکوبخت، « خواه به حقیقت ـ هجو است
 

 شگردهای طنزآفرینی سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال(
از آن جایی که طنز، نوعی اعتراض به نابسامی های یک جامعه است، الزم است طنزپرداز 

هایی استفاده کند تا انتقادات خود را غیر مستقیم  برای ابراز این اعتراض از شگردها و شیوه
مطرح کرده و از این طریق، ویژگی های ناپسندی که باعث این انتقاد شده را اصالح نماید. 

ها به ناچار از ابزارها و شیوه هایی استفاده می کند که برای محدودیت زدایی از ممنوعیت
 همان شیوه ها و شگردهای طنزپردازی هستند.

ی اول یک شگرد ادبی است؛ اما وقتی این ز یک گونه ی ادبی نیست، بلکه در وهلهطن»
می  ای ادبی تحویلی بعد، به گونهگیرد، در وهلهی ادبی را فرا میشگرد، سراسر یک گونه

 (.11: 1382)فوالدی، « پذیرد
ت سمی دانیم که محدود کردن اشعار طنزآمیز به شیوه و شگرد خاصی، تقریبًا ممکن نی

و در هر مورد امکان دارد چندین روش برای ایجاد طنز وجود داشته باشد. آن چه مطمح 
نظر است، وجه غالب شیوه ها و شگردهایی است که سید اشرف الدین گیالنی )نسیم 

 شمال( در طنز پردازی به کار گرفته است.
مکن ر گاه مضمناً تذکر این نکته نیز ضروری می نماید که برخی از ابیات شعر یک شاع

است که متضمن و در بردارنده ی یک یا چند شیوه و شگرد طنز باشد و جدای از هم به 
کار نروند. مثالً ممکن است در ابیات شعر یک شاعر طنزپرداز، همزمان چند شیوه و شگرد 
دست مایه ی طنز شاعر قرار گیرد. شعر نیز در این مورد مستثنی نیست و همین روند را 

 می کند.گاهی دنبال 
 اینک در ذیل به شیوه ها و شگردهای طنزآفرینی نسیم شمال پرداخته می شود:

 ـ تقلید یا نظیره سازی1
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( خوانده می شود، تقلیدی است که به parodyاین گونه تقلید که در انگلیسی پارودی )
وسیله ی تعریف و مبالغه، موجب سرگرمی و استهزاء و گاهی تحقیر می شود. تقلید یا 

ره ی طنزآمیز یکی از فنون و شگردهای عمده ی طنز می باشد، اما بدیهی است که نظی
هنگامی که مقلدی گفتار یا »هر نوع تقلیدی جنبه ی طنزآمیز ندارد. به عنوان مثال 

اعمال شخصیت مشهور را نمایش می دهد می گوییم چقدر عالی است، عیناً شبیه خودش 
می کند که معایب و نقاط ضعف آن شخصیت به است. این کار وقتی جنبه ی طنز پیدا 

« صورت مبالغه آمیزی مورد استهزاء قرار می گیرد و چه بسا او آزرده و ناراحت می کند
 (.20: 1384)جوادی، 

 سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال(، از این شگرد در موارد زیر استفاده کرده است:
   شه ایران حکایت با صبا کرد 

 ملتم با من چه ها کردکه دیدی  
 

   من از بیگانگان هرگز ننالم
 که با من هر چه کرد آن آشنا کرد 

 

   حقیقت مجلس شورای ملی 
 عجب اقدام خوش کاری به جا کرد 

 

   بنازم دست ملت را که آخر 
 مرا از قید این شاهی رها کرد 

 

   کنون آسوده دل در شهر پاریس 
 بباید مجلس جشنی به پا کرد 

 

   به دور خوبرویان فرنگی 
 چه شاهان مدتی عیش و صفا کرد 

 

   از این نعمت که ارزانی است ما را
 به هر شام و سحر شکر خدا کرد 

 

 (120: 1386)گیالنی، 
ل سحر بلب»که گیالنی در اشعار باال به شیوه ی نظیره گویی از یکی از اشعار حافظ: 

احمد شاه از سلطنت به طنز و شوخ طبعی سخن به قضیه ی خلع «. حکایت با صبا کرد
می گوید. نسیم شمال در جای دیگری با گزارش اتفاقی روزمره و شیوه ی گفتگو و نیز 
نظیره گویی و تضمین از شعری از فردوسی به نوعی ایجاد طنز نموده و از روزه خواری 

 افراد انتقاد می کند:
   شنیدم که یک دسته ی روزه خوار 

 باغات وقت نهار به باغی ز 
 

   مهیا نموده بساط خوراک
 برای شکم جملگی سینه چاک 

 

   چو دیدند گشته آژان خشمناک 
 فتادند چو بید مجنون به خاک 

 

   یکی الل گردید و خاموش شد 
 یکی دیگر از ترس بیهوش شد 

 

   یکی گفت بیمارم و ناتوان 
 بگیر از من این نسخه را و بخوان 

 

   آژان ها چو رفتند بیرون ز در 
 در باغ بستند بار دگر 

 

   دوباره یکی سفره آراستند
 نشستند و خوردند و برخواستند 
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 (201)همان: 
نسیم شمال در جای دیگری مجدداً از این شگرد برای شوخ طبعی و طنزپردازی استفاده 

 کرده است و با نظیره گویی ادبی و تقلید از ساقی نامه ها از قمار بازی انتقاد می کند: 
   فقط عشق من بر قمار است و بس 

 عرق پیش من زهر مار است و بس 
 

   نه کنیاک می خواهم و نه عرق
 جای عرق می کشم من ورقبه  

 

   بود یا ورق ذکر من 
 بکارا بود دختر بکر من 

 

   بیار ای مالزم بساط قمار 
 بکن مستم از پاسور و غنچه نار 

 

 (17-16)همان: 
 ـ اغراق یا بزرگ نمایی2

این شیوه از متداول ترین شیوه ها و شگردهای مورد استفاده در طنز است؛ زیرا بزرگ 
نجار، از بهترین شیوه ها و شگردها برای نشان دادن ناهنجاری هاست نمایی عمل ناه
 (.2: 1382)اسالمی راد، 

ستایش اغراق آمیز و نامعقول هم می تواند در ایجاد فضای طنزآمیز، مؤثر باشد. هرگاه 
ستایش کسی از حد طبیعی خود خارج شود، به مسخره کردن او ماننده تر می شود 

(. اغراق، گاه نتیجه تشبیهات و استعارات و کنایات است و 52: 1384)شادروی منش، 
 (.7: 1374گاه، به طور طبیعی و خود به خودی، بروز و ظهور دارد )فشارکی، 
 اینک نمونه هایی از اغراق طنزآمیر نسیم شمال در ادامه می آید: 

 استتمام صحبت شان از سجل احوال     به هر کجا که روی قیل و قال و جنجال است 
 

 به خویشتن لقب از نام و از نسب دادند    تمام خلق به فامیل خود لقب دادند
 

   یکی به زمزمه آغاز خودپرستی کرد 
 بریا سرقت القاب پیش دستی کرد 

 

   سجلشان به کمیساریه مقرر شد 
 هر آن لقب که نوشتند ثبت دفتر شد 

 

   یکی نوشت که از نسل کی قبادم من 
 فرزند شیرزادم من یکی نوشت که 

 

   یکی نوشت که اوالد اردشیر منم 
 یکی نوشت که از نسل وشمگیر منم 

 

   یکی نوشت که من خسروی لقب دارم
 یکی نوشت که نادری لقب دارم 

 

 یکی نوشت که من از دوستان هوشنگم     یکی نوشت که من از نتایج هوشنگم
 

 هر محله دو صد شاهزاده بود نهان به     از این مقدمه معلوم شد که در تهران
 

 (202 - 200: 1386گیالنی، )
که سید اشرف الدین گیالنی در اشعار مذکور از طریق اغراق و مبالغه طنز آمیز و با استفاده 

 از کلمات اساطیری، از دزدی و کلک بازی که در جامعه همگانی شده، انتقاد می کند.



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         520 

شود، ناسازگاری لقب ها و فامیل هایی است آن چه که موجب طنز در ادبیات فوق می 
 که به دروغ به خود نسبت می دهند و به آن تفاخر و نازش می کنند.

 ـ تحقیر یا کوچک نمایی3
یکی دیگر از شیوه ها و شگردهای طنزآفرینی نسیم شمال، تحقیر یا کوچک نمایی است. 

یا آن چه مورد انتقاد تحقیر، عبارت است از کوچک شمردن و بی ارزش جلوه دادن آن که 
(، این روش، گاه با تشبیه کردن به حیواناتی 51: 1384قرار می گیرد )شادروی منش، 

 نظیر گاو، االغ و ... و گاه با دشنام دادن است.
کوچک کردن، یکی از شگردها و تکنیک های طنزنویسی است که معموالً کاریکاتوریست 

: 1384ن آوردن اشخاص پر مدعاست )جوادی، ها از آن بهره می گیرند و هدف آن ها پایی
18.) 

نمونه هایی از این شیوه و شگرد که نسیم شمال در اشعار خود از آن بهره جسته است، 
 در ذیل می آید:

   عقل ها و روح ها و مغزها یکسان شوند 
 از ظهور علم مشکل همه آسان شوند 

 

 اتفاق و اختالف آید به پایان ای نسیماین     وانگه این بیچاره حیوان ها همه انسان شوند
 

 می دهد تغییر علم و عقل بر احوال ها     می شود دیو جهالت کشته در گودال ها
 

 (4: 1386گیالنی: )
شاعر در ابیات فوق با استفاده از شگرد تحقیر و کوچک نمایی انسان های نادان به حیوانات، 

 بعی کرده است.از آن ها انتقاد کرده و ایجاد طنز و شوخی ط
 ای محرم اسرار حق حرفی به نامحرم نزن     یاهو به بیش از زاهدان حرفی ز بیش و کم مزن

 

 زاهد چه می دانی برو کنجی بمیر و دم مزن    در پیش مشتی گاو خر دم از بنی آدم مزن
 

 (20همان: )
حیوانات از زاهدان نادان نسیم شمال مجدداً در ابیات باال، با شیوه ای تحقیر آمیز و نام 

 انتقاد می کند و با حالت طنز و شوخ طبعی به اشعار خود ارزش دو چندانی بخشیده است.
 ـ تهکم4

گونه ای به استهزاء گرفتن مخاطب با ایراد کالمی که موهم معنای جدی باشد و در 
ار استواساس تهکم بر ضدیت و مبانیت لفظ و معنی »حقیقت از آن معنا خالی باشد. 

است، ظاهر کالم بر تعریف و تمجید و ستایش شخصی یا چیزی داللت می کند، در حالی 
 (.116: 1380نیکوبخت، «)که حاکی از تحقیر و استهزاء است

نسیم شمال از این آرایه و شگرد طنز آمیز در اشعار خود بهره فراوان برده است و می 
 سراید:
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   تبارک اهلل از این مجلس بهارستان 
 که شد ز خون در و دیوار او نگارستان 

 

   زنیم بر در مجلس لوای مشروطه
 کنیم جان و تن خود فدای مشروطه 

 

   خدا گواه است تمامی دروغ می گویند 
 به حق حق سخن بی فروغ می گویند 

 

 (11 -10: 1386)گیالنی، 
ه و باد انتقاد گرفتکه شاعر در ابیات فوق گفته مدعیان و بانیان دروغگوی مشروطه را به 

از روش تهکم طنزآمیز )تبارک اهلل( بریا ایجاد طنز و شوخ طبعی استفاده کرده است. و یا 
در ابیات زیر شاعر با مبالغه ی مثالً سال دوازده ماه عریان بودن، و تهکم )بزن بال نبینی(، 

 از فقر در جامعه انتقاد می کند و ایجاد طنز کرده است:
 هر چند چشم داریم، اما کریم و کوریم     از علم و عقل دوریمما مردمان دهقان 

 

   سال دوازده ماه عریان و لخت و عوریم
 ای مفت خوار ابتر بزن بال نبینی 

 

 (178)همان: 
نسیم شمال مجدداً در ابیات زیر با مدد گرفتن از شیوه تهکم )تبارک اهلل( به ظاهر مالها 

کند، ولی در حقیقت از آن ها انتقاد می کند و شوخ و روضه خوان ها را تحسین می 
 طبعی ایجاد کرده است:

 به به تمام مجلس مال و روضه خوان است     بنشسته صدر سفره اعیان و بگ خان است
 

 زین بزم دلخواه به به تبارک اهلل    چیزی که نیست پیدا درویش ناتوان است
 

 (176)همان: 
با روش تهکم، واعظ را شیرین کالم می نامد، ولی در حقیقت و یا در ابیات زیر باز شاعر 

 از او انتقاد کرده است:
   گر به منبر واعظ شیرین کالم  

 گوید از غول بیابانی مدام 
 

   گر تمام خلق را خواهد عوام
 غم مخور یا هو که ای هم بگذرد 

 

 (37-36)همان: 
 ـ طعنه و تعریض5

کالمی است که الفاظی که در آن عرضه شده، معنی  تعریض همان گوشه زدن به کنایه و
 (.82: 1385دیگری از آن اراده شده که متضمن تنبیه یا طنزی است )تجلیل، 

سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال( از این آرایه و شگرد، در موارد زیر استفاده کرده 
 است:

 طان، شده جاسوسدر مجلس احرار چو شی      یک سلسله تسبیح به کف از ره سالوس
 

 در مملکت ما شده این دسته چو کابوس    هر صبح عرب، ظهر عجم، عصر شود روس
 

 (201: 1386)گیالنی، 
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که شاعر در ابیات مذکور به روش طعنه زدن از ریاکاری و نفاق در جامعه انتقاد کرده 
 اختالفات مذهبیاست. و یا در ابیات زیر نسیم شمال با روش طعنه و تعریض طنزآمیز از 

 انتقاد می کند:
 به اسم شیعه و سنی به هم قتال کنیم      تالش مان همه این است ما جدال کنیم

 

   ز اختالف روایت به هم در آویزیم
 همه محمدیان خون یکدیگر ریزیم 

 

   ز دور چون که به احوال ما نگاه کنند  
 به عقل و مشعر ما خنده قاه قاه کنند 

 

 (51)همان: 
شاعر در جای دیگری از دیوان خود برخی از افراد بی مسئولیت را که نسبت به وطن 
حساسیتی ندارند، به تمسخر می گیرد. و با روش طعنه و تعریض از این افراد انتقاد کرده 

 است:
 باده با مه طلعتان کشور ری می خوریم      گر وطن بر باد شد، ما روز شب می می خوریم

 

 (55همان: )
 ـ اصطالحات محاوره یا یا عبارات عامیانه6

یکی دیگر از شیوه ها و شگردهای به کار رفته در اشعار نسیم شمال، به کارگیری عبارات 
و الفاظ عامیانه است. طنزپرداز برای نزدیکی بیشتر به خواننده از کلمات و عباراتی استفاده 

اصطالحات محاوره ای را گاهی  می کند که روزمره بر سر زبان ها جاری است. طنزپرداز
در قالب دشنام و نفرین، که برای هجاگویان از آشناترین و در دسترس ترین شیوه ها و 
شگردها بوده، می آورد. گرچه دشنام گویی، جوالن گاه اصلی هجاگویان است، در طنز 

 53: 1384پردازی نیز دشنام های پوشیده و کنایی کابرد ویژه ای دارند )شادروی منش، 
-52.) 

نسیم شمال شاعر طنزپرداز دوره ی مشروطه از این شگرد طنزپردازی در موارد زیر بهره 
 ی فراوان برده است:

   رخسار عالی قرمز و این بی حجابی ها  
 پیداست همچو ماه ز زیر نقاب ها 

 

   هر گوشه ای ستاده فرنگی مآب ها
 فکر الس دسته ی عالی جناب ها 

 

 (139: 1386)نسیم گیالنی، 
شاعر در ابیات باال با روش عبارت عامیانه ی الس زدن از نفاسد اخالقی در جامعه انتقاد 
می کند و یا در جای دیگری از شاعار خود شاعر عبارت عامیانه ی به پای خر و واعظ 

 بودن را آورده و می گوید:
   یک سلسله وافور به کف اول افطار  

 واعظیک سلسله حاضر شده در محضر  
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   گرد آمده در دایره ی منبر واعظ
 افتاده ز اخالص به پای خر واعظ 

 

 (201)هما ن: 
نسیم شمال در جای دیگری از دیوان خود با حالت طنز و شوخ طبعی، عبارت عامیانه ی 

 را آورده است و بر زیبایی طنز خود افزوده است:« کله ی شیخنا ملنگ است»
   تا کله ی شیخنا ملنگ است  

 تا در دل ما غبار و زنگ است 
 

   تا پیر دلیل مست و منگ است
 این قافله تا به حشر لنگ است 

 

 (147)همان: 
شاعر نیز با عبارات عامیانه ی اردنگ و چک، در ابیات زیر ایجاد طنز کرده است و می 

 سراید:
   ز دفتر نام ما یک پاره چک شد  

 جواب حرف قانونی کتک شد 
 

   اردنگ و چک شد نصیب ما همه
 تمام کارها دوز و کلک شد 

 

   معمم می خورد چک از مکال   
 صالی اهل عرفان شد مصال 

 

   کبوتر می کند رقص معال
 امان از سید و درویش و مال 

 

 (115)همان: 
 ـ مناظره7

یکیدیگر از شگردهای ادبی در شکل گیری طنز مناظره است، که گاه دو دشمن و یا پدیده 
در مقام دو دشمن با یکدیگر نزاع و پیکار کرده اند و معموالً هر کدام با خودستایی  هایی

و تحقیر و زبون ساختن دیگری، سعی در مغلوب کردن او دارد. ریشه ی این مناظره ها را 
باید در ادبیات پیش از اسالم جستجو کرد و در ادب فارسی در هر دوره و عصری نمونه 

شاعران و نویسندگان به یادگار مانده است که گاه کل یک کتاب  های بسیار ارزشمندی از
آن ها به صورت مناظره طنزآمیز نگارش یافته است. در این باره می توان به مقامات 

 (.421: 1385حریری و مقامات حمیدی اشاره کرد )پور جوادی، 
د اشعار خو سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال( از این آرایه و شگرد طنزپردازی، در

 استفاده فراوان کرده است، که نمونه هایی از آن در ادامه می آید:
در ابیات زیر شاعر به شیوه ی مناظره ی طنزآمیز که بی ادبی هم به نظر می رسد، 
گفتگوی پدر با پسر خود است که با حالت شوخ طبعی و با به کار بردن عبارت عامیانه ی 

 زگی و تعداد زوجات در جامعه انتقاد کرده است:، از بی ادبی و هر«حنا به ریشت»
 پدر می گوید:

   اگر علم و صنعت نداری به من چه  
 به تحصیل رغبت نداری به من چه 
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   شعور و ذکاوت نداری به من چه
 ز کس خوف وحشت نداری به من چه 

 

 پسر می گوید:
   تو هم گر مروت نداری به من چه  

 من چهبه یزدان اطاعت نداری به  
 

   به یک زن قناعت نداری به من چه
 اگر هیچ غیرت نداری به من چه 

 

 پدر می گوید:
   تو هم ای پسر شب برو در محله  

 خصوصاً به شب های تاریک چله 
 

   ببین عاشقان هر طرف گله گله
 اگر هیچ عصمت نداری به من چه 

 

 پسر می گوید:
   تو هم جان بابا حنا به ریشت  

 دختر گرفتی همه قوم و خویشتسه  
 

   نشان هر سه را روز تا شب به پیشت
 اگر هیچ حالت نداری به من چه 

 

 (20: 1386)گیالنی: 
شاعر در جایی دیگر از دیوان خود، غارت گری بعضی اتباع کشورهای استعماری را در 

ندا  طبعیکشور به صورت یک مناظره ی گروهی به باد تمسخر می گیرد و با طنز و شوخ 
 در می دهد:

 گفت یا مر نارد از رحم و از انصاف دور      پس حسن کور از میان برجست با چشمان کور
 

 از چه پول کور عور خسته جان را خورده ای    بهر کوران جمع کردی پول در چیز به زور
 

 من کور گردد چشمتان از دولت هنگفت      خوب کردم هر چه خوردم هر چه بردم مفت من
 

 یا که هر گردن کلفتی بر ضعیفان غالب است    یک کچل گفتا: مگر این مملکت بی صاحب است
 

 بی حیا از چه نیا با دو قران را خورده ای      اسکناس و اشرفی از بهر تو گر واجب است
 

 (8)همان:
 ـ ضرب المثل8

روزگار خود را  نوعی بهره گیری از زبان مردم است تا مسائل حساس سیاسی و اجتماعی
بیان کند. آن هم به گونه ای که همگان از آن سر در بیاورند. ضرب المثل که زبان مردمی 
است و مانند میراثی در دل های مردم نهفته است و سینه به سینه و نسل به نسل منتقل 
می گردد. شیوه و شگرد دیگری. در طنزپردازی سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال( 

ب المثل، طرز فکر توده ی مردم را به کاملترین وجه بیان و تجربه های اجتماعی است. ضر
و تاریخی طبقات مختلف مردم را به شکلی موجز و با بیانی شیرین مطرح می کند، غالب 
امثال، بر محور خفقان های سیاسی، بی رسمی های اجتماعی، محرومیت های جنسی، 

مادی، شکل گرفته است که نشان دهنده ی تعصبات، خصومت های مذهبی و کمبودهای 
 (.513- 512: 1378مضایق و مظالم ادوار گوناگون تاریخی است )بهزادی اند و هجردی، 
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 تعدادی از ضرب المثل های سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال( در ادامه می آید:
 هربه شاخت نزنآهسته بیا آهست برو که گ      زلزله ها افکنده ای بر کوه و دشت و دامنه

 

 (24: 1364)گیالنی، 
 خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو      از روی وفاداری بر ضد خیانت شو

 

 (37)همان:
 بنویس فالن ظالم در ظلم نمود اسراف      خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو

 

 (36)همان: 
   این ماده بز به حق خدا نر نمی شود  

 خنجر نمی شوددندان مار دسته ی  
 

 (149)همان: 
   احتیاج است آن که ما را خوار کرد  

 رفع مایحتاج ما علم است علم 
 

   آن چه شیران را کند رو به مزاج
 احتیاج است احتیاج است احتیاج 

 

 (36)همان: 
شاعر در همه ی ابیات فوق با به کار بردن ضرب المثل، شوخ طبعی و طنز خلق کرده 

 است.
 ـ تضاد9

یکی از شگردهای بدیهی برجسته که طنزپردازان از آن بهره ی بسیار می برند، آرایه ی 
تضاد است. نویسندگان و شاعران با این آرایه ی بدیهی به برجسته سازی عیوب و 

می پردازند. تضاد آرایه ی ادبی است که در آن واژه هایی را که با  موضوعات مورد انتقاد
د، به صورت بدیهی و هنری در کالم می گنجانند )وحیدیان یکدیگر تقابل معنایی دارن

 (.5: 1379کامیار، 
سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال( از این آرایه و شگرد طنز پردازی، در اشعار خود 

 استفاده فراوان کرده است و این گونه حکایت می کند.
   اندرین سرمای سخت شهر ری 

 اغنیا پیش بخاری، مست می 
 

   ای خداوند کریم فرد و حّی 
 داد ما گیر از فالن السلطنه 

 

   آخ عجب سرماست امشب ای ننه 
 می خورد سر شب جناب مستطالب 

 

    ماهی و قرقاول و جوجه کباب
 ما برای نان جو در انقالب 

 

   وای اگر ممتد شود این دامنه 
 آخ عجب سرماست امشب ای ننه 

 

 (16: 1386)گیالنی، 
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شمال در ابیات فوق از بی تفاوتی دولتمردان در برابر فقر مردم انتقاد می کند. در  نسیم
این جا با نشان دادن تضادی که بین وضع فقرا و مسئولین دارد، ایجاد شوخ طبعی و طنز 

 می کند.
   تشنه لب ماندیم بی آبیم ما  

 خلق بیدارند و درخوابیم ما 
 

   خلق بیدارند و در خوابیم ما
 ر حرص و آز بی تابیم مابه 

 

 (490)همان: 
شاعر در ابیات فوق با ایجاد تقابل و تضاد مثل خواب و بیدار، از عقب ماندگی و فقر 

 فرهنگی در جامعه انتقاد می کند و از این طریق شوخ طبعی و طنز خلق کرده است.
ز می ایجاد طننسیم شمال در جایی دیگر از دیوان خود از تقابل و تضاد بین فقیر و غنی 

 کند و بدین وسیله از فاصله و اختالف طبقاتی در جامعه انتقاد می کند:
   آخ عجب سرماست امشب ای ننه 

 ما که می میریم دور هذا السنه 
 

   تو نگفتی می کنیم امشب چلو 
 تو نگفتی می خوریم امشب پلو 

 

   نه پلو دیدیم امشب، نه چلو 
 سخت افتادیم اندر منگنه 

 

   آخ عجب سرماست امشب ای ننه 
 اغنیا مرغ و مسما می خورند 

 

   با غذا، کنیاک و شمپا می خورند 
 منزل ما، جمله، سرما می خورند 

 

    آخ عجب سرماست امشب این ننه
 خانه ی ما بدتر است از گردنه 

 

 (14)همان:
شوخ طبعی و طنز شاعر در جای دیگری با ایجاد تقابل و تضاد در اعمال اشخاص، ایجاد 

 کرده است:
   جمعی در ذکر خداوندگار 

 بعضی گسترده بساط قمار 
 

   برخی خورده به نهانی نهار 
 چندی الواط برای شکار 

 

   گشته به هر کوچه روان های های 
 آمده ماه رمضان های های 

 

 (62)همان: 
 ـ حماسه ی مضحک یا برلسک عالی10

طنزپردازی، برلسک عالی یا حماسه مضحک است، که  یکی دیگر از شیوه ها و شگردهای
در آن موضوعی عوامانه با انشای عالی و کلمات فاخری بازگو می شود که خاص حماسه 
است. هدف این نوع، به مسخره گرفتن اعمال و رفتار پست و مبتذل است )میر صادقی، 

 برلسک» (، 59-60: 1385
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گردهای طنزپردازی است که در آن الت عالی یا حماسه مضحک نوعی از شیوه ها و ش 
 (.54: 1378)پالرد، « ها و پتیاره ها به شیوه ی قهرمانان حرف می زنند و عمل می کنند

از این شگرد طنزپردازی، در اشعار خود بهره فراوان برده است: و در ابیات زیر با حماسه 
 ی مضحک، شراب خواری را در جامعه به باد تمسخر می گیرد:

 از برای نون سنگک توت شمران می رویم     ه پا برهنه رو به تهران می رویمسر برهن
 

 باده با مه طلعتان کشور ری می خوریم     گر وطن بر باد شد، ما روز و شب می می خوریم
 

 پای بطری هم دگر را جمله قربان می رویم     از شراب کشمش قزوین پیاپی می خوریم
 

 (1386:55گیالنی، )
جای دیگری از دیوان خود با حماسه ی مضحک و نام خوراکی ها و کلمات شکسته  وی در

 ایجاد طنز و شوخ طبعی می کند و از شراب خواری در جامعه انتقاد می کند:
   فصل ییالق چه آب ها می خوردیم 

 دیگ جوش ها کباب می خوردیم 
 

   روی حشیش شراب ها می خوردیم 
 خوردیمپلو چلو با قاب ها می  

 

 (159)همان:                                      «حلوای زرد عسلی چطو شد»                 
مجدداً شاعر در جای دیگری از دیوان اشعار خود با حماسه ی مضحک و برلسک عالی از 

 ریاکاری و نفاق و بوقلمون صفتی در جامعه با حالت شوخ طبعی و طنز انتقاد می کند:
 افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم     لت ایران همه باهوش و زرنگیمما م

 

    ما بک نداریم ز دشنام و ماللت
 ما میل نداریم به آثار و سالمت 

 

   گوباده نباشد سر وافور سالمت 
 از نام گذشتیم، همه مایل ننگیم 

 

 رنج و ماللیمگاه از مشروطه به صد      افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم
 

   الغر ز فراغ و کالهم چو هاللیم 
 یک روز همه قنبر و یک روز باللیم 

 

 افسوس که چون بوقلمون رنگ به رنگیم     شب فکر شرابیم، سحر طالب بنگیم
 

 (225)همان: 
 ـ کنایه11

امد باالترین بس« کنایه»کنایه در لغت به معنی ترک تصریح است، بنابراین در طنز 
می شود، چرا که بهترین فضاهای طنز آمیز و مطبوع ترین لطیفه ها را در بیان محسوب 

(، طنز کنایی به آثاری اطالق می شود 192: 181پوشیده ایجاد می کند )اسالمی ندوشن، 
که در آن ها منظور و مضمون به شکی غیر صریح و با حالت ابهام و اشاره یا تعویض و 

وع طنز، کشف مقصود گوینده مستلزم دقت در عبارت ها استعاره بازگو می شود. در این ن
 (.10: 1382و کندوکاو در معنی ضمنی کلمه ها و جمله هاست )اسالمی راد، 

 در ادامه نمونه هایی از کنایه در اشعار نسیم شمال می آید:
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   خدا گواه است تمامی دروغ می گویند 
 به حق حق سخن بی فروغ می گویند 

 

 به جای ماست سر سفره دروغ می گویند     تمامی دروغ می گویندخدا گواه است 
 

   زنیم بر در مجلس لوای مشروطه 
 کنیم جان و تن خود فدای مشروطه 

 

 (11 -10: 1386گیالنی، )
فاوت که کنایه از ت« به جای ماست سر سفره دروغ گفتن»که شاعر با آوردن تعبیر کنایی 

ریاکاری و دروغ گویی آن هاست، به شیوه ای بارز ایجاد طنز ظاهر با باطن و یا بیانگر 
کرده است. شاعر در ابیات زیر مجدداً از بی صاحب بودن مملکت و بی لیاقتی دولت مردان 

 با حالت کنایه و نیشخند انتقاد می کند:
 یک نفر با غصه ی تبریزیان همراه نیست     هیچ کس از حال آذربایجان آگاه نیست

 

 کبر و ناز و حاجب و دربان در این درگاه نیست     هر روز می آیند و هر شب می روندروس ها 
 

 (29)همان: 
سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال( در ابیات زیر با عبارات کنابی طشت بام افتادن و 
خواب خرگوشی که به ترتیب کنایه از رسوا شدن و خیانت کاری دولتمردان و جهل و 

خبری و عقب ماندگی اجتماعی است، با حالت شوخ طبعی و طنز انتقاد می غفلت و بی 
 کند.

   خائنین را طشت از بام افتاده چون شده 
 اندرین کابینه الحق قافیه موزون شده 

 

 (49)همان: 
 که طشت از بام افتادن کنایه از رسوا شدن و فضیحت است.

   خواب خرگوش که بیدار نگردد ماییم 
 که اظهار نگردد ماییمرمز سربسته  

 

 (46)همان: 
 که خواب خرگوشی کنایه از جهل و نادانی است.

 ـ تشبیه طنزآمیز )تشبیه به چیزی بی ارزش(12
یکی دیگر از شیوه ها و شگردهای برجسته که سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال( 

طنزآمیز است. هدف و برای ایجاد طنز در اشعار خود از آن استفاده کرده است، تشبیه 
مقصود از تشبیه طنزآمیز، تحقیر و تمسخر است. در این نوع تشبیه، کسی یا چیزی را به 

 (.57: 1377موجودات بی ارزش مثل حیوان، مانند می کنند )حلبی، 
نسیم شمال در ابیات زیر با به کار بردن این شگرد، بر شوخ طبعی و طنز اشعار خود 

 افزوده است.
بیات با شگرد تشبیه طنزآمیز، دزدان دغل پیشه به گرگ، شوخ طبعی ایجاد وی در این ا
 کرده است:
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   آیا تو نفهمیدی تهران عرفا دارد  
 صدرالفصحا دارد، تاج الشعرا دارد 

 

 ای خانه خراب این جا آماده ی ذلت شو    دزدان دغل پیشه گرگان دغل دارد
 

 (36: 1386)گیالنی، 
دیوان خود با تشبیه طنزآمیز مال موقوفات به شیر مادر، از بی شاعر در جای دیگری از 

 دینی افراد در جامعه انتقاد می کند.
 منکر حق، خصم دین، غافل ز روز محشریم      گر چه در ظاهر مسلمانیم، باطن کافریم

 

 با وزیران گفتگوی رمز و خلوت مال ماست    مال موقوفات را چون شیر مادر می خوریم
 

 (220)همان:
وی در جای دیگری از دیوان خود با تشبیه طنزآمیز شیخ مفت خور ایجاد شوخ طبعی 

 کرده است:
   خوش می شود بلبل دستان معرفت  

 با شیخ مفت خور مکن عنوان معرفت 
 

 (165)همان:                                «ابلیس را با علم الهی رمیده گیر»              
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 نتیجه گیری
در این جستار دیدم که سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال( با فراست در می یابد که 
در جامعه، طنز یکی از برنده ترین ابزار مبارزه است، از این رو با این وسیله در مقابل 

تی های جامعه ایستادگی می کند. از بررسی برخی پلیدیها و کج روی ها و عیب ها و کاس
آثار طنزپردازان گذشته به صورت مختصر و اشعار طنزآمیز این شاعر طنزپرداز دوره ی 
مشروطه به طور مفصل، می توان به این نکته پی برد، که طنز در بیان هنری معانی و 

 مفاهیم نقش بسیار مؤثری دارد.
ه و شگرد معرفی شد که در سروده های نسیم شمال، در متن نوشتار، حدود دوازده شیو

ایجاد طنز از طریق آن ها صورت گرفته است. تقلید و نظیره سازی، حماسه ی مضحک 
یا برلسک عالی، تضاد، اغراق، تحقیر، اصطالحات محاوره ای و عبارات عامیانه، مناظره و 

ه از میان شیوه ها و ضرب المثل از مهم ترین آن هاست. یافته های پژوهش نشان داد ک
شگردهای به کار رفته در اشعار نسیم شمال، تقلید و نظیره سازی )نقیضه( و تشبیه، به 
ترتیب بیشترین و کمترین میزان طنز را به خود اختصاص داده اند. لذا متوجه شدیم که 
شیوه ها و شگردهای طنز  در اشعار این شاعر طنزپرداز دوره ی مشروطه ی، کاربردی 

یر داشته است و از این حیث سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال(، یکی از چشمگ
 برجسته ترین شاعران دوره ی مشروطه در حوزه ی طنز و طنزپردازی به شمار می رود.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 531       ها و شگردهای طنزآفرینی نسیم شمالواکاوی شیوه

 

 

 کتابنامه
 .14-13، نشریه ی میراث شهاب، شماره ی «راز طنزآفرینی»(، 1382اسالمی راد، زهرا، )

 (، چهار سخنگوی وجدان ایران، تهران: قطره1381ندوشن، محمدعلی، )اسالمی 
(، فرهنگ نامه ی ادبی فارسی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: سازمان 1376انوشه، حسن، )

 چاپ و انتشارات.
(، طنز و طنزپردازی در ایران، چاپ اول، تهران: نشر 1378بهزادی اندوهجردی، حسن، )

 صدوق.
 (، طنز، ترجمه ی سعید سعیدپور، چاپ دوم، نشر مرکز.1378پالرد، آرتور، )

 (، زبان حال در عرفان و ادبیات فارسی، چاپ اول، نشر هرمس.1385پورجوادی، نصراهلل، )
 (، معانی و بیان، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.1384تجلیل، جلیل، )

رهبر،  (، دیوان غزلیات، به کوشش دکتر خلیل خطیب1385حافظ، شمس الدین محمد، )
 تهران: صفی علیشاه.
(، تاریخ طنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسالم، چاپ اول، 1377حلبی، علی اصغر، )

 تهران: بهبهانی.
 (، فرهنگ اصطالحات ادبی، چاپ اول، تهران: مراورید.1383داد، سیما، )

ستان (، انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، چاپ دوم، مشهد: آ1372رزمجو، حسن، )
 قدس رضوی.

، رشد آموزش زبان «شیوه ها و شگردهای طنز مطایبه»(، 1384شادروی منش، محمد، )
 .73و ادبیات فارسی، شماره ی 

 (، گیالن در قلمرو شعر و ادب، چاپ اول، رشت: طاعتی.1377فخرایی، ابراهیم، )
 (، بدیع، چاپ اول، تهران: چاپ نیل.1374فشارکی، محمد، )
 (، طنز در زبان عرفان، چاپ اول، تهران: فراگفت.1382) فوالدی، علیرضا،

(، زندگی و شعر سید اشرف الدین گیالنی )نسیم شمال(، 1382کریمی موغاری، فریده، )
 چاپ اول، تهران: نشر ثالث.
 (، دیوان نسیم شمال، چاپ اول، تهران: سعدی.1386گیالنی، سید اشرف الدین، )

 امه ی هنر شاعری، تهران: کتاب مهناز.(، واژه ن1373میرصادقی، میمنت، )
 (، هجو در شعر فارسی، تهارن: انتشارات دانشگاه تهران.1380نیکوبخت، ناصر، )

 (، بدیع از دیدگاه زیباشناسی، چاپ اول، تهران: دوستان.1379وحیدیان کامیار، تقی، )
(، تاریخ ادبیات ایران، چاپ اول، تهران: زوار.1386هاشمی سبحانی، توفیق، )





 

 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 مادیان هزار دادستان ازدستوران و وظایف دستوری 
 

 1زهرا حسینی
 

 چکیده
یا مجموعه هزار قضاوت، نوشته حقوقی از دوره ساسانیان است  مادیان هزار دادستان        

و احکام حقوقی و مدنی آن دوره را در بر دارد، از این سند، تنها یک دستنویس ناقص که 
در قرن هفدهم میالدی بازنویسی شده، به دست ما رسیده است. با وجود افتادگی و محتوای 

ترین منبع موثق حقوقی ایران پیش از اسالم است. هدف اصلی این باارزش سخت، این کتاب
اریخی ت-با روش تحلیلی مادیان هزار دادستانگفتار، بررسی وظایف و اختیارات دستوران از 

بوده است. پرسش مقاله این است: دستوران چه کسانی بودند و به چه اموری رسیدگی 
امعه مدنی دوره ساسانی چقدر بوده است؟ با بررسی ها در جکردند؟ حدود اختیارات آنمی

در امور  و صاحب نظر احکام موجود مشخص شد، دستوران عمالً مشاوران حقوق شرعی
ها در امور دادرسی آن کردند.قضایی بودند و به برخی از دعاوی مالی و حقوقی رسیدگی می
ان حقوقی را جلب کنند، تا بسیار پر انگیزه ظاهر شدند؛ و توانستند اعتماد مردم و مفسر

شرح وظایف دستوران حدود  ای صادر کردند.حدی که، در حوزه خانواده احکام نوآورانهبه
جزییات سوء استفاده  مادیان،کند. در برخی احکام حقوقی ها را مشخص میاختیارات آن

چه شود. چنانصراحت و روشنی نهی میدستوران از مقام حقوقی خود در امور شخصی، به
 تواند به امور مردم بپردازد.دستوری از مقام خود کنار گذاشته شود، دیگر نمی

    
، متن حقوقی، دستور و مادیان هزار دادستانساسانیان، فارسی میانه، های کلیدی: واژه 

 دستوری
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 مقدمه -1
  1مادیان و دستور  -1-1
موجود از چندین 2یا مجموعه هزار قضاوت تنها نسخه خطی ناقص مادیان هزار دادستان   

مجموعه حقوقی دوره ساسانیان، در نیمه نخست قرن هفتم میالدی گردآوری شده است. 
بر آن بوده است که کند. او مؤلف در مقدمه کتاب، خود را فرخ مرد بهرامان معرفی می

 توانسته اتفاقهایی که بالقوّه میآن هایی که اتفاق افتاده و چهقضایای حقوقی را، چه آن
های گوناگون ساسانیان، در دوره. (287: 1386تفضلی بیافتد، در کتاب گردآوری کند )

های دینی، جامعه ایران را زیر نفوذ داشتند. به این دلیل، قوانین موبدان زردشتی با سیاست
ی رشد کرد؛ امّا در آن دوره، و مقررات فراوان و اغلب پیچیده در مورد قوانین حقوقی و جزای

های مختلف گرد ها و رسالهوجود نیامد؛ بلکه این قوانین در کتابمجموعه مدون جامعی به
: 1377رفت )وهمن کار میصورت دستورالعمل و نمونه کار قاضیان و فقها بهآمد و بهمی

ه ب د دارد و نیزگذاری صفحات وجوهایی که در شمارهها و آشفتگیخاطر افتادگی(. به189
ها با متن فصل، دانشمندانی که در طی صد سال گذشته به خاطر عدم تطبیق عنوان فصل

 اند، و این مشکالت، سوایاند، دچار مشکالت فراوان بودهمطالعه و تحقیق در این اثر پرداخته
ی خصوص اصطالحات مبهم حقوقکار سنگین دیگر یعنی جنگیدن با مبهمات زبان پهلوی به

 .(191 همان:)ن است آ

                                                           
1 dastwar :ت تواند حق یا ادعای مالکیاالختیار، امانتدار، معتمد، متولی، سرپرست، کسی که میدستور، نماینده تام

دارنده قدرت و اجازه دخل و  «دستور»(. یکی از معانی Perikhanian, 1997: 348را به سر و سامان برساند )
انایی است. بر این اساس، در سلسله تصرف، و انتصاب و گماشتگی در امری و کاری از سوی شخص صاحب حق و تو

خود را از زرتشتروتم، یا پیشـوای  «دستـوری»نهایت همه   مراتب روحانیون صاحبان منصبِ برتر دستورانی دارند و در
یکی از امور بایسته بهدین است: یکی این که آن  «دستور»(؛ داشتن 107: 1369)مزداپور کنند روحانی، دریافت می

، به دستوری )=به عنوان موبد <باشد>تردین آگاه <وی>کسی را که از خود  <است که>تر آگاهخود دین  <کس>
(. در زاداسپرم 152-151روان نیاشوبد )همان:  <برای گذر>پل را  <چینود>راهنما، راهنمای دینی( داشته باشد؛  تا 

دستورداری )=دستور دینی داشتن(، به عنوان یکی از پنج خوی آسرونان)=پیشوایان دینی( چنین آمده است: سوم 
: 1385یعنی آنچه داناترین و راستگوترین رَد به دانایی، بیاموزد)= تعلیم دهد( به گفتار راست فرا گیرد )راشد محصل 

(. در 125:  1388تفضلی  -(؛ نک. )آموزگار233: 1389(؛ )راشد محصل Dhabhar, 1909: 22-23(. نک. )73
 (.162-158: 1371ینان، نک. )عریان مورد اندرز دستوران به بهد

 ؛ تفضلی 287-286 :1386(. Perikhanian, 1997:9-18  درباره نسخههای مادیان نک. )2
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مقامات دینی زردشتی  عالوه بر قانونگذاران و مفسران حقوقی،ستان دمادیان هزار دا در      
 ؛اندنیز در نقش قضات ظاهر شده 3دستوران و داوران 2، هیربدان،موبدان 1مانند ردان،

مشاوره دستوران مقامات دینی یا دین مردانی بودند که ضمن هدایت مردم در امور شرعی، 
عمالً مشاوران حقوق شرعی مادیان،  ها را نیز برعهده داشتند؛ بنابرو راهنمایی حقوقی آن
ان دستور به دستور و وظایف او اختصاص دارد.، فصلی در این کتاب در امور قضایی بودند.

 کنند. الزم بهیا حاکمان شرع در این فصل به برخی از دعاوی مالی و حقوقی رسیدگی می
ای و فتواها و احکام نوآورانه 4که، وظایف دستوران فقط منحصر به این فصل نیست ذکر است

 اند.و موضوعات گوناگون صادر کرده مادیان های مختلفنیز در بخش
این گفتار از نوع نظری و با روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته است. هدف آن        

ست. بوده ا مادیان هزار دادستانتوری از قوانین حقوقی دستور و وظایف دستحلیل و بررسی 
دستوران در چه اموری صاحب نظر دهد که صدور احکام بسیار در این کتاب، نشان می

به خط و زبان فارسی میانه )پهلوی ساسانی( نوشته شده است؛  مادیان هزار دادستان. بودند
از این کتاب  نخستین پژوهش مسندها تحلیل و بررسی احکام دستوران و وظایف آن

 ارزشمند حقوقی است.
 پیشینه پژوهش -2-1

                                                           
1  radān ردان، مجریان قوانین شرعی، قاضیان شرعی، پیشوایان دینی که در کار اجرای قوانین مدنی نظارت :

مالکیت و مالیات نهادن بر دارایی و مسایل خرید و معاوضه و (. ردان در باز پس گرفتن 157: 1394دارند )حسینی 
 (.Anklesaria, 1912: 26/17-27/4ارزیابی ارزش اموال آتشکده صالحیت دارند. نک. )

2  hērbedān خواندند که زیر نظر او )موبدان موبد یا دانای دانایان( می «موبذ موبذان»: ریاست مقامات مذهبی را
(. هیربدان هیربد، رئیس کل 638، 1390)هیربذان هیربذ( قرار داشت و سرپرست آتشکده بود )میراحمدی  «هیربَذ»

ها بود و پس از موبدان موبد، مقام عالی روحانیت زردشتی را داشت و گاه معاون یا مشاور او بود. مقام «هیربد»همه 
هیربدان »ها که مراتب روحانیون، ترتیب بیش تری یافت، مترادف بود، اّما بعد «موبدان موبد»گاه با « هیربدان هیربد»

(. هیربد تعلیم دهنده بهدین، برگزار کننده مراسم 645ها را برعهده گرفت. )همان: نظارت بر امور آتشکده« هیربد
(؛ 384: 1385(؛ )راشد محصل 231، 165، 112: 1369یشت و مراسم درگذشتگان)برشنوم(. نک. )مزداپور 

 (.112-101: 1388(. وظایف دین مردان در ایران باستان )فکری 234-233: 1393)میرفخرایی 
3 dādwar داذور، یکی از قاضیانی بود که از جانب داذوران )دادور داوران( برای امور قضایی ارتش تعیین میشد  :

داوری، نک. (. در مورد داور و 672: 1390عهده داشت...)میراحمدی و کارهای قضایی و حقوقی سپاه را بر
(Anklesaria, 1912: 25/16-30/5( ؛)Shaki, 2011c: 557-559.) 
(. فصل کوتاهی با عنوان »چند حکمی که از دستوران شنیده و به دقت نوشته Modi, 1901:95-96  نک. )4

 وجود دارد. در این فصل کوتاه موضوعات متنوع از قول مفسران بیان شده است. جز عنوان، این فصل «شده است
 مطلبی مرتبط با مقاله حاضر نداشت.
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 1های انگلیسی، روسی، آلمانی و فارسی ترجمه شده است.به زبان ستاندمادیان هزار دا     
ها فصل دستور و احکام مرتبط با آن در فصول مختلف ترجمه شده است؛ امّا در این ترجمه

(، 2011aقوانین و وظایف دستوران و دستوری مدون و تحلیل نشده است. منصور شکی)
ای اجمالی به معانی این ، ریشه شناسی این واژه را نوشته است و اشاره«دستور»در مقاله 
  ساسانی و منابع جدید فارسی داشته است. منابع مختلف واژه در

 
 مادیان هزار دادستاندستوران و وظایف دستوری از  -2

های مزدیسنائی است که دستور پیشوای دینی، دارنده این مقام، نگاهدارنده سنت      
های گوناگون (. دستوران در دادرسی42: 1382گاهی در مقام قاضی قرار دارد )ژینیو 

 ای نیزشوند و احکام نوآورانهحضور دارند؛ در انجام وظیفه خود پرانگیزه ظاهر می مادیان
 کنند.صادر می

 2دستور و امور مالکیت -1-2
سیدگی می       ستوران ادعاهای مالی و مالکیتی را ر صادر مید کنند تا کنند؛ و احکامی 

 های دیگر از آن استفاده شود.در موارد مشابه، در دادرسی
 دستور و رسیدگی به تصرف مال غیر:  -1-1-2 

ـــخص ثالث یا مدعی العمومی به عنوان خواهان،  ادعا می ،در حکم زیر      کند، دارایی ش
که، شخص دیگری)فرّخ( آن را در اختیار گرفته است درحالی 3متعلق به شخصی)آذرفرنبغ(

 .طبق حکم، خوانده باید مالکیت خود را اثبات کند 4است.
(16) az dastwarān pad gyāg nibišt kū, ka pēšēmāl gōwēd 
kū xwāstag ādūr-farrōbay (17) xwēš būd ud apādixšāyīhā 
farrox dared, farrox pad nē ēdōnīh ī (1) ān hamāg čiš 
ēdōnīh ī xwēš abāz abāyēd guftan ud agar dādestān pad 

                                                           
( 1973؛ Anahit Perikhanian )3( 1937؛ 2( آناهید پریخانیان)Bulsara این ترجمهها عبارتند از: 1( بُلسارا)1
Nina Garosianنینا گارسویان) ( ماریا ماتسوخ )4؛ 1997( از کتاب پریخانیان در سال  Maria Macuch  )1981 

.1391سعید عریان  (6؛ 1365رستم شهزادی  (5؛ 1993و   

  مالکیت رابطهای است میان شخص و مالی که قانون  آن را معتبر شناخته است که به موجب آن مالک حق هر 2
توان بیرون کرد، مگر به قانون مدنی: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی 39گونه تصرف و انتفاع را دارد. مادۀ 

(.29: 1393ده و همکاران حکم قانون)قاسم زا  

   این اسامی )آذرفرنبغ و فرّخ و مهرین( فرضی  هستند و قانونگذار در مثال به جای کسی استفاده میکند.3
  در ماده 35 تفسیر قانون مدنی امروز چنین آمده است: تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است؛ مگر اینکه 4

کند، بنابراین (. در این حکم نیز، خواهان با مستندات ثابت می31: 1393ران خالف آن ثابت شود)قاسم زاده و همکا
 خوانده برای راستی آزمایی تصرف خود، باید مراسم سوگند را به جای آورد.



 
 
 

 537       هزار دادستان مادیاندستوران و وظایف دستوری از 

 

 

war ud pasēmāl weh-dād(2)estāntar war <pad xwēšīh ī 
xwēš> ayāb pad nē xwēšīh ī 

                       ādurfarrōbay warzišn (MHD13/16-14/2). 

دستوران در جایی نوشته شده است، که اگر خواهان گوید  <قول>از 
غیرقانونی در  <آن را>که دارایی از آنِ آذرفرنبغ بوده است، امّا فرّخ 

ودن )=نادرست بودن( آن همه و اثبات اختیار دارد، فرّخ باید اینگونه نب
و خوانده  <باشد>1مالکیّت خویش را بازگوید و اگر حکم  دادگاه سوگند

باید برای اثبات مالکیّت خویش  <آنگاه>ارجح باشد،  <برای این کار>
 یا عدم مالکّیت آذرفرنبغ سوگند یاد کند.

 تثبیت مالکیت توسط دستوران: -2-1-2
، دستوران مالکیت یک دارایی را برای خوانده تایید کنند؛ مالکیت هااگر در دادرسی      

گیرد؛ سند دیگری برای این مالکیت نیاز آن دارایی به حکم دستوران به خوانده تعلق می
 نیست.

gyāg-ē nibišt kū ka-š pad xwēšīh(17) būd ī dastwarān  

guft ka-z ēn nē gōwēd kū-m pad ān dastwarīh xwēš (1)  

ēg-iz-iš pad dastwarīh ī ōy guft bawēd kū-m xwēš 

 čē any ēwēnag būd (2) nē šāyēd (MHD5/16-6/1). 

ست که هرگاه او )=خوانده( در مورد مالکیت  شده ا شتـــه  جایی نو
شد، اگر این ستوران اظهار کرده با سطِ د ضوع>چیزی تو را نیز  <مو

هســتم. آنگاه نیز،  <این دارایی>نگوید، که من بنابر آن حقوق، مالک 
ــت که، به من تعلق دارد؛  زیرا  <آن دارایی>بنابر حقوق خود گفته اس

     به آیین دیگری ممکن نباشد.
 :و حفظ مالکیت 2توجه به امانتداری -3-1-2

ای که خاطی به شود، و جریمهدر حکم صادره دستوران توجه به امانتداری دیده می       
د. چنانچه بخش مشخصی از یک دارایی به کسی بخشیده دنبال عدم توجه باید بپرداز

اید ماند، بشود، و آن بخش در هنگام مالکیت واگذارکننده از بین برود، آنچه که باقی می
 شود.  به گیرنده داده شود،  یعنی آن بخش باقی مانده تقسیم نمی

                                                           
   در مورد سوگند و مراسم آن، نک. )پورداود 1377: 567-573(؛ )حسینی 1394: 178-177(.1
  دو ماده )614 و615( در تفسیر قانون مدنی امروز، امین را ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده 2

(. در مادیان، نگهدارنده مال، امانتدار است و باید از آن مراقبت 220-219: 1393داند )قاسم زاده و همکاران نمی
 کند.
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pad guft ī dastwarān nibišt (2) kū ka gōwēd kū ēn xwāstag 
ēd bahr tō xwēš ē(w) bawēd kardag ōwōn abāg kū-š tan 

(3) xwēš  az mayān be āwurd bawēd xwāstag 

                            hamēwēn awiš be rasēd (MHD55/1-3). 

بنابر گفتِ دستوران نوشته شده است: اگر کسی بگوید که، یک بخش 
آن  <اگر>ت که، اینگونه اس 1این دارایی متعلق به تو باشد، مقررات

از میان رفته باشد، مطابق  <واگذارنده>)بخش از دارایی( تحت مالکیت 
  رسد.آیین و قوانین جاری دارایی به او )=دریافت کننده( می

ــی -4-1-2 یب دادرس ها در ترت ــتور درآن:عدم توافق فق ــور دس مالکیتی و حض  های 
برای رسیدگی به همه شکایات یا اعتراضات مالی  ،برخی از مفسرین حقوقی معتقدند       

ند، گوینباید جلسه دادرسی ترتیب داد و حضور دستور را الزامی کرد. درواقع، این فقها می
شکایات ساده و بدون پیچیدگی، نیاز به تشکیل جلسه و حضور دستور ندارد؛ در شکایات 

خواهند برای عملکرد ها میآن مبهم نیز، باید مراجع شــرعی وارد شــوند و آن را حل کنند.
 یدستور در این حوزه چهارچوبی تعیین کنند و محدودیت ایجاد کنند. برعکس برخی فقها

سیدگی به امور مالی و مالکیتی نگرانی ندارند و  ستوران در ر ضور همه جانبه د دیگر، از ح
حضور  دونمعتقدند، همه نوع شکایات مالی و مالکیتی باید رسیدگی شود؛ شکایات ساده ب

دستور با تشکیل جلسه دادرسی به انجام برسد و سایر شکایات مالی با حضور دستور انجام 
، هیربدان دخالت مراسم سوگند استو نیاز به  گویی داردتناقضشود. در جایی که خوانده 

 کنند. 
هان اســـت؛ این        عای خوا یانگر غیر واقعی بودن اد نده، ب نان خوا در حکم زیر، اطمی

سند خوانده به انجام میدا ضح و بدون پیچیدگی، با ارائه  سی وا سد و خواهان یا باید در ر
تر از خوانده نشـــان دهد و یا خســـارت ادعای خود را بپردازد، پوســـان وه ســـندی محکم

 داند.ترتیب جلسه را الزامی می ،برای بررسی و مختومه شدن این پرونده 2)مفسر(
ka pēšēmāl pad ēn kū xwāstag man xwēš apādixšāyīhā  
pasēmāl dārēd(10) pasēmāl hamēmāl ud pasēmāl nē 
xwēšīh ī pēšēmāl pad tāšt gōwēd, pas (11) zamān ō 
dastwar xwāhēd, pusānwih ī āzād-mardān guft kū ka 

ēdōn gōwēd (12) ēg-iš zamān ōh dahišn (MHD 5/9-12).                                                                

                                                           
1  kardag.)308 :1394 کرده، احکام پذیرفته، احکام قانونی، قوانین حقوقی، روند قانونی، مقررات )حسینی : 
 اسامی مفسران حقوقی در این مقاله، عبارتند از: پوسان وه آزاد مردان، ابرگ، میدیوماه، وای یار، بهرام. در مورد 2
 .((Perikhanian, 1997: 416-418مفسران مادیان، نک. 
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خوانده به این شکایت کند که دارایی متعلق به من  <از>اگر خواهان 
غیر قانونی در اختیار دارد؛ خوانده اعتراض   <آن را>است و خوانده

 2بگوید، سپس جلسه دادگاه 1کند و عدم مالکیت خواهان را با اطمینان
پوسان وه آزاد مردان گفته  <در این مورد>را با حضور دستور بخواهد: 

چنین گوید، آنگاه باید برای او جلسه دادگاه  <خوانده>است که: هرگاه 
 ترتیب داده شود.

ضور  در بیانعدم توافق فقها در حکم زیر،         سه با ح سان و ترتیب جل شکایات مالی آ
شود، میحل و فصل  ،؛ این دادرسی بدون ابهام با ارائه سند و مدرکمشخص است ،دستور

مفســران پوســان وه آزاد مردان و ابرگ موافق تشــکیل جلســه برای رفع شــکایت و ایجاد 
شکایات، با حضور دستور اطمینان هستند؛ معتقدند می سه دادرسی برای اینگونه  توان جل

 ترتیب داد و به گفته خوانده اعتماد کرد و سند اطمینان را دید و موضوع را خاتمه داد.
ud abarag guft kū zamān ī ō (15) dastwarān zamān ī ō 
ēwarīh bawēd; ka-z-iš xwēšīh ī pasēmāl xwēš guft ēstēd, 
(16) ēg-iz-iš zamān ī ō dastwar ōh dahišn 

                                                                 (MHD5/13-16). 

ــت که  ــه دا <ترتیب> و ابرگ)مفســر( گفته اس ــور جلس دگاه با حض
سه ستوران، جل شد. حتی اگر خوانده خود د ای برای ایجاد اعتماد با

ـــیت آن  شد، آنگاه نیز باید برای او  <دارایی>مالکـ را اظهار کرده با
 وقت دادگاه با حضور دستور،  ترتیب داده شود.

موافق تشکیل جلسه با حضور دستور نیست و وای یار، با تشکیل جلسه  ،میدیوماه      
 دانددادگاه موافق است، اما حضور دستور را الزم نمی

mēdō-(14)māh guft kū-š zamān ō dastwar nē dahišn 

                                                              (MHD5/13-14).  
سر( گف ضور میدیوماه )مف ست که نباید برای او وقت دادگاه با ح ته ا

 دستور ترتیب داده شود
wāyayār nibišt kū pasēmāl ka-š xwāstag ī pad xwēšīh ī 

xwēš guft zamān ī (5) ō dastwar nē bawēd(MHD5/4-5). 

                                                           
1  pad tāšt.با اطمینان، به صراحت : 

2  zamān /zamān ī  ،)منظور از  زمان/ زمانِ، زمان دادگاه، زمان دادرسی، زمان حضور دردادگاه )= در دادگاه  :
وقت دادگاه، جلسه محاکمه دادرسی، زمان تشکیل جلسه دادگاه است. اصطالحی که برای مخاطب آشناست و در 

 (، 233، 1389این فصل موارد مذکور مورد نظر است.   نک.  )راشد محصل 
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وای یار)مفسر( نوشتـه است که، اگر خوانده مالکـیت خویش را بر  
در >ظهـار کرد، نیازی به حضور دستور جلسه دادگاه ا <در>دارایی
 نیست. <دادگاه

گوید و سند محکمی برای رد ادعای خواهان خوانده در حکم زیر، با قاطعیت سخن نمی       
گوید، مال من است؛ چنین دادرسی با حضور دستور حل و کند و میندارد و مجادله می

گویی گویی و یا تناقضد، که واقعیتشود و نیاز به مرجع باالتر دینی و شرعی دارفصل نمی
 خوانده طبق احکام شرعی تشخیص داده شود.

bē ka gōwēd kū tō nē xwēš, čē man xwēš zamān ī (13) 

ō dastwar nē dahišn, čē dādestān be rāyēnīdan čiyōn 

                                   hērbedān gōwēnd(MHD5/12-13).                                        
نیســتی، زیرا مال  <این دارایی>بگوید که، تو مالک  <خوانده>امّا اگر

شود. چه  ستور داده  ضور د ست؛ نباید وقت دادگاه با ح  <لزوم>من ا
 بگویند.   <باید>ترتیب دادن چنین دادگاهی را، هیربدان 

 امور خرید و فروش و رسیدگی بهدستور  -2-2
 1:ردهبَ امور رسیدگی به -1-2-2   

دستور با حضور رده رده و درآمد بَرسیدگی به خرید و فروش بَدادرسی و  ترتیب       
 پذیرد.انجام می
g īahršn ī (5) anšwindi ē pahikārēd kū-pasēmāl pad xwāstag

ī-m az mihrēn xrīd mihrēn-iz pad anšahrīg ī pahikārēd kū 
anšahrīg ī-m az (6) mihrēn xrīd zād zamān 

                                 ō dastwar ōh dahišn (MHD7/4-6). 

ای کند که، درآمد بردهای شکایت/دعوی میخوانده در مورد خواسته  
کند دعوی می <مذکور>که از مهرین خریدم)؟( مهرین نیز در مورد برده 

باید جلسه  <پس> م، زاده شد.ای که من خریددهد( که برده)پاسخ می
 دادگاه با حضور دستور ترتیب داده شود.

 :رسیدگی به اعتراضات خریداران کاال -2-2-2    
رسیدگی به مسایل مالی خریدار در حوزه اختیارات دستور است. چنانچه خریدار       

اگر ، در شــهر خود باید اقدام کند؛ باشــددر ارتباط با کاالی خریداری شــده، معترض 
                                                           

 نگارنده مقالهای در باره حقوق اجتماعی بردگان از مادیان هزار دادستان نوشته است که امید است بزودی چاپ 1
 شود و در اختیار پژوهندگان قرار بگیرد.
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فروشنده در شهر خریدار ساکن نباشد، باید به آن شهر بیاید و دستور یا نماینده تام 
االختیاری برای کار خود انتخاب و تنفیذ اختیارکند، تا به نمایندگی از او در دادگاه 

 حاضر شود.
u-š ēn-iz nibišt kū, ka farrox ī az gōr xwāstag-ē be ō (6) 

mihrēn ī az kāzirōn frōšēd, pas mihrēn pad ān xwāstag 
pēš kāzirōn dādwar hamēmāl (7) bawēd farrox nē 
pādixšāy, bē ka ō kāzirōn āyēd pad dastwarīh andar ēstēd 
(8) bē-š pahikārišn andar būd kē guft kū pādixšāy 

                                                 ka nē āyēd(MHD5/5-8). 

گور  <شهر>که از فرخ او)= وای یار( این را نیز نوشته است که، اگر و
، بفروشد، <است>کازرون  <شهر>،  اموالی را به مهرین که از<است>

کازرون شکایت  دادور با آن دارایی پیش <در ارتباط>سپس مهرین 
مجاز نیست، به جز آن که به کازرون  <به هیچ اقدامی> کند، فرّخ

 <در>او <مورد حضور> امّا در 2اقدام کند؛ 1الت دادنبرای وک  <و>آید
 اند که، قانونی است اگر نیاید.دادرسی، برخی گفته

 :وضعیت حضور دستور در نقش فروشنده -1-2-2-2   
ت. اس مادیانحضور دستور در نقش فروشنده از نکات بسیار با اهمیت بیان شده در         

ضاوت دارد، اکنون در نقش  شادی و ق شرعی و حقوقی مردم نقش ار ستوری که در امور  د
شنده ظاهر می شداری برای مقامات دینی و  شود.فرو صدور چنین حکمی، ه قانونگذار با 

صی  شخ سایل  صاحب مقامی از جایگاه اجتماعی خود، برای رفع م حقوقی دارد، که مبادا 
بنابر حکم زیر، اگر فروشــنده کاال، مقام دســتوری داشــته باشــد و خریدار  3.اســتفاده کنند

 تفاوت باشــد؛تواند نســبت به اعتراض خریدارش بیمعترض خرید خود باشــد؛ دســتور نمی
 باید مانند سایر شهروندان پاسخگو باشد. 

                                                           
1 pad daswarīh کردن دستور و تنفیذ اختیار به او.: برای وکالت دادن، برای انتخاب 

    daswarīh )کسی(، مجوز رسمی)دادن به کسی(، تنفیذ اختیار، انتخاب مختار کردن -2قابلیّت، اهلیّت،  -1: 
وکالت رسمی)کردن کسی به Perikhanian, 1997: 349.دستوری،  داوری، قضاوت ،) 

2  andar ēstēd.شروع کند،  اقدام کند :  
در فروش اموالی که نمایندگی آن را دارد نیز مانند فروش اموال شخصی باید  (.Modi,1901:7/15-17  نک. )3

های آن را بپردازد؛ یعنی، هرگاه دستور بخواهد اموالی را که طبق حکم دادگاه، مالکیت آن را برای پرداخت هزینه
تواند از امکانات دولتی استفاده کند؛ باید مخارج آن در دستمزد دیون متوفی و سایر در اختیار دارد، بفروشد، نمی

. دستور محاسبه شود و او آن مخارج را بپردازد  
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az dastwarān pad gyāg-ē nibišt kū ka dastwar (7) kē 

xwāstag ō kas ud kas kē ān xwāstag awīš frōxt pad ān 

 xwāstag pad any (8) šahr hamēmāl hēnd ō ānōh kū-š 
xrīdārīh hamēmālīh kard ěstēd  nē  pādixšāy (9) bē ka 

                     šawēd u-š uzēnag az xwēš (MHD6/6-9). 

ـه، هر گاه دستور دارایی را   از دستوران در جایی نوشته شده است ک
ــی  به ــد>کس ــده،   <بفروش ــی که آن دارایی، به او فروخته ش و کس

ستور( باید به  شود، او )=د شاکی  شهر دیگر  درمورد  آن دارایی در 
ــده، مجاز خریداری <در مورد دارایی>آنجا که   ــکایت ش ــده، ش ش

     خویش برود.1بلکه باید با هزینه  <که نرود>نیست
ـــ         ـــده به اعتراض ـــود. در حکم اوّل ات خریداران توجه میدر هر دو حکم بیان ش ش

ستوری را به نمایندگی خود انتخاب کند، تا  شهر خریدار برود و د شنده موظف بود، به  فرو
ید ، بابه امور دادرسی رسیدگی شود؛ ولی در حکم دوّم، فروشنده منصب دستوری نیز دارد

ار در این حکم نکات . قانونگذخود در آن شهر حاضر شود و اعتراض خریدار را برطرف کند
 زیر را مورد توجه دارد:

ستثنایی در کار نیست؛ حتی کسی که مقام قضاوت  الف( قانون برای همه یکسان است و ا
صادر می شرعی و دعوی مردم حکم  شود، دارد، و برای امور  شکایتی ب کند، چنانچه از او 

 مانند سایر افراد مراحل دعوی را باید طی کند.
در آنجا الزامی  -که دارای مقام دستوری نیز هست-ل حضور فروشنده ب( برخالف حکم اوّ

است، چون با وجود مقام دستوری، خود باید به امور دادرسی رسیدگی کند و مشابه حکم 
 اوّل نیست که دستوری در آن شهر به وکالت از خود انتخاب کند.

ستور، وقتی برای امو صیکند، باید با هزینه اقدام میری ج( یک د امور خود را پیش  ،شخ
 برد.
 :خسارت وارده دستور درخواست -2-2-2-2   

شد که مالکیت آن را ندارد، اما به        ستوری دارد، دارایی را بفرو صب د سی که من اگر ک
ســبب دســتور بودن در اختیار دارد، مانند هر شــهروند دیگری باید پاســخگوی خواهان در 

صورتی که خواهان  شد. در  سی با شددادر شد محق با ستور خود نداده با  ،و اختیار تام به د
 تواند از مایملک دستور، دارایی و خسارت وارده را طلب کند.می

                                                           
1 uzēnag ،هزینه.  اصطالح »هزینه کردن« در شایست ناشایست معادل خرج کردن در زبان فارسی امروز است :

(. در هیربدستان، به معنی 142: 1369یعنی میهمانی و سفره دادن به مناسبت در گذشت و به یاد کسی )مزداپور 
است)آمده «گران» Kotwal, 1992, 1:78.) 



 
 
 

 543       هزار دادستان مادیاندستوران و وظایف دستوری از 

 

 

ka dastwar gōwēd kū-m xwāstag frōxt (16) bē az xwēš nē 
būd pēšēmāl wināhgārīh agar-iš kāmēd was-iz  gōhrīg az 
dastwar (17) pad xwēšīh be kunēd pādixšāy (MHD7/15-

17).  

دارایی را فروختم، امّا از خویش)=حق خودم( »اگر دستور بگوید که: 
آن خسارت از مایملک  1خواهان اگر بخواهد مجاز است که عوض« نبود.

 دستور طلب کند.
 دادن اختیار تام به دستور و پذیرفتن عواقب آن -3-2

تام دهد، باید عواقب آن را بپذیرد. هر هرگاه خوانده در امور دادرسی، به دستور اختیار       
اشکالی در روند دادرسی از سوی دستور به وجود آید، جریمه آن را باید خوانده بپردازد؛ مثال 
اگر در زمان تشکیل دادگاه، دستور غیبت کند، مانند این است که خوانده در دادگاه حاضر 

 حمل شود و....نشده است؛ جریمه عدم حضور در دادگاه را خوانده باید مت
wahrām guft kū  ka pasēmāl gōwēd kū  harw (12) čē 
dastwar ī  man pad ēn xīr gōwēd, kunēd ud rāyēnēd pad 
guft kard ud rāyēnīd tā xwēš (13) dārēm ka az dastwar 

azišmānd bawēd ma agar wināhgārīh pad azišmānd ēk 
(14) dastwar bawēd ēk pasēmāl bē ēdōn dānēm kū ēdōn 
čiyōn ka az pasēmāl (15) azišmānd būd hē wizīr 

                                   abāyēd kardan (MHD7/11-15). 

هرگاه خوانده بگوید که هر چه دستور »بهرام)مفسر( گفته است که: 
 من، درباره این دارایی بگوید، انجام دهد، و ترتیب دهد، براساس

، گفته، کرده و ترتیب داده است، تا زمانی که خود <من خواسته>
. چنانچه، قصور/ «)مدیریت دارایی خود را بر عهده بگیرم( نگهدارم
از سوی دستور باشد، حتی اگر دستور یا خوانده مقصر باشد،  2کوتاهی

پندارم که: قصور  از سوی خوانده بوده است و باید حکم اینگونه می
 صادر کرد.

اختیار تام به مقامات دستور ندهند؛ هرچند  ،حکم باال، هشداری است که افرادصدور      
ستند و کمها دین آگاهآن شان دیده میتر ه صور در کارهای ستتر ق  ،شود؛ ولی ممکن ا

 شامل کسانی شود که ،ها نیز مانند سایرین مشکالتی به وجود آید، و تبعات آنبرای آن
                                                           

1  gōhrīg(معادل ارزش، مثل، هم ارزش :Perikhanian, 1997: 362.در عوض .) 
 قصور در روند دادگاه، عدم حضور.  «بازماند. از آن»معنی لغوی   māndši-az+ :متشکل از  2
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ــی خود داده ــتوران اختیار کامل در امور دادرس اند. اگر این مقامات اختیار تام به این دس
 نداشته باشند، باید قصور خود را جبران کنند.

 کنار شده در دادگاهبی اعتباری حضور دستور بر -4-2
شود،       شته  ضاوت کنار رود و یا کنار گذا ستوری از جایگاه ق  تواند به دلیلنمی اگر د

ــیاطالعاتی که در حوزه دین و حقوق دارد،  ــخص ــودب نماینده حقوقی ش ، و به کارش ش
ادامه دهد. هشــداری برای افرادی که در کار دادرســی خود به دســتوران برکنار شــده یا 

 کردند.ها تایید نشده، مراجعه میپروانه ادامه کار آن

ka dastwar (12) az dastwarīh nakkīrā bawēd pas <pad 

dādestān>andar ěstēd abāg pēšēmāl dādestān 
rāyēnīdan 

                                                   kār nest (MHD6/11-12).                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ستور از     ضر  <مقام>اگر د سپس در دادگاه حا ستوری کنار رود،  د

 1عتبر نیست.شود و همراه خواهان اقامة دعوی کند، م
 درخواست شورای دستوران -5-2

شورت همکاران دارد، می       ستور اگر الزم بداند که در امری نیاز به م ست د تواند درخوا
 شود.ای برای این منظور ترتیب داده میها را بدهد، و جلسهتشکیل جلسه با آن

dastwar ka pad xwāstag kē pad-iš dastwar ō dastwarān 

    zamān (11) xwāhēd zamān ōh dahišn(MHD8/10-11).                                                                                                                                    
ا ، ب<شده است>هرگاه دستور، برای دارایی که در ارتباط با آن دستور

ستوران،ت ضور د شکیل آن  شکیلح ست کند، وقت )ت سه درخوا جل
 جلسه( باید داده شود.

 امکان حضور دو دستور در امور دادرسی -6-2
تواند در دادرسی تقاضای حضور دو دستور را داشته باشد. وقتی جلسه خوانده می     

سمی  سه ر ستور آن جل ضور یک د شود، با ح ستور تایید  ضور دو د سی با ح دادر
 شود.نمی

dastwar (10) ud mard 2 m[āl pad ē(w) tis 2]ka pasē 

zaman ō dastwar  kunēd ud dastwar  ēk āyēd ud pad 

dādestān andar ěstēd ud ēk (11) nē āyēd, <ān ī āyēd> 

dastwarīh ud rāyēnišn ī <dādestān> pad hamāg ān 

                        dādestān kardan nē tuwān (MHD6/9-11).  
                                                           

1  kār nest .معتبر نیست، مؤثر نیست : 
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ستور  شد >اگر خوانده برای کاری دو د شته با ضای>و  <دا وقت  <تقا
دادگاه با حضور دو دستور کند، و یک دستور بیاید و در دادگاه حاضر 

ــود ــر نمی 1ش ــتور حاض ــتوری و یکی نیاید، دس تواند، به وظایف دس
  2آن دادرسی اقامه دعوی کند. <مورد>و  برای تمام   <بپردازد>

 دستور بدون حضور موکلعدم اقدام  -7-2
ستور تا حضور موکل می      شود؛ د ضر ن سی حا صلی دعوا در دادر تواند هیچ اگر طرف ا

 اقدامی نکند.  
dastwar ka  mādag  nē  mad  ěstēd  ud  nē  dānēd pādixšāy 
ka tā mādag āstāwēd pad (4) dastwar andar nē 

                                                            ēstēd (MHD7/3-4). 

)= غایب باشد(  گاه اصلی)= طرف اصلی دعوا/ موکل( نیامده باشدهر 
سته نمی و ست تا  <که باید بیاید>دان ستور مجاز ا شد( د )=مطلع نبا

 نکند. به عنوان دستور اقدام 3زمانی که طرف اصلی )=ذیحق( بپذیرد،
 چگونگی تغییر زمان دادرسی با حضور دستور -8-2

کند. اگر هر کدام شود و تغییر نمیها با حضور دستور مشخص میمعموال زمان دادرسی     
شود؛ در حکم صادره زیر، طرفین هم در دادگاه حاضر نباشند، غیبت در دادگاه محسوب می

افتد، قانونگذار هماهنگی ی اتفاق میتغییر زمان دادرسی به علت بیماری طرف اصلی دعو
الزم را برای تشکیل جلسه بعدی در همان سال طالب است و در دادرسی او، رعایت زمان 

 کند.حضور بیمار را گوشزد می
zamān ī ō dastwar nē mādag bē anāsān-tan āmār ka-z  

mādag (12) az nērōg ud mizd kam ēg-iz sāl dranāy zamān 
dahišn pad kardag ahy šāyēd pad (13) āmad zamān wēš 

nē dahišn kū ān ī tā hangām ka pad āmad 

                                                 tuwānīg (MHD 8/11-13). 

رف ط <زمانی که>کند بجز نمی <تغییر>وقت دادگاه با حضور دستور 
صلی کم توان و کم درآمد اصلی بیمار به شمار رود؛ حتی اگر طرف ا

باشد. آنگاه نیز در طی سال باید وقت دادگاه داده شود؛ بر اسـاس 

                                                           
1 pad dādestān andar ěstēd.در دادگاه حاضر شود : 
2 rāyēnišn kardan.علیه کسی اقامه دعوی کردن : 
3   āstūdan, āstāw-  .موافقت کردن، تایید کردن، پذیرفتن :āstāwēd.)285 :1394 بپذیرد )حسینی : 
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از پیش ممکن باشد، برای   <اگر تشکیل جلسه>قواعد قضایی موجود 
در >تواند نباید زمانی بیش از آن زمانی که او می <در دادگاه>حضور 
 حضور یابد، داده شود. <دادگاه

های دادرسی را صلی دعوا کم درآمد باشد و توان پرداخت هزینهحتی اگر طرف ا       
چه از نظر جسمی و چه از نظر -نداشته باشد، باید شرایط او را در نظر گرفت؛ وقتی او 

آمادگی داشت، ترتیب جلسه دادرسی را باید داد؛ برای خواهانی که بیمار است،  -مادی
های دادرسی را نی که توان پرداخت هزینهنباید زمان جلسه را طوالنی کرد یا برای خواها

 ندارد، نباید جلسه دادرسی را به زمان دیگری موکول کرد.
 نقش شاهد دردستور   -9-2

ا تواند دونقش راگر دستور در یک دادرسی، اتفاقاً شاهد خوانده نیز بوده باشد، آیا می     
یک دادرسی هم  تواند درنمیبا هم در دادگاه داشته باشد یا نه؟ پاسخ این است که: نه 

دستور باشد و هم شاهد؛ برخی از مفسرین معتقدند که، یا باید به دلیل احاطه دستور به 
فقط نقش شاهد را برعهده  ،یعنی ؛دو شاهد برای خوانده به حساب بیاید ،حقوق دینی

ا نقش دو دستور ر ،به دلیل اشراف شاهد بودن بر موضوع ،بگیرد و برخی دیگر معتقدند
شاهد  دستور برای خوانده در دادرسی داشته باشد؛ که در مورد دو دستور محسوب شدن

 باید حکم صادر بشود.
ka pasēmāl pad xwāstag (7) dastwar, gugāy būd kē guft 
kū pad 2 gugāy būd kē guft kū pad 2  dastwar (8) 

dārišn 2 dastwarīhā dārišnīh rāy wizīr kunišn 

(MHD7/6-8).  

بوده  <او هم > ، شاهددستور 1ایبرای خواستههر گاه خوانده را،   
اند، او باید به عنوان دو شاهد محسوب شود. برخی باشد، برخی گفته

اند، باید دو دستور شمرده شود. برای اینکه دو دستور محسوب گفته
 شود، باید حکم صادر کرد.

 وضعیت معترض بودن به دستاورد دستور-10-2
 تواند طبق مقررات دستاورد دستور را نپذیرد یا به آن معترض باشد.خوانده می     
 :امکان نپذیرفتن حکم دستور -1-10-2  

                                                           
1  xwāstag.)332 :1394 خواسته، دارایی اموال، پول، ملک )حسینی : 
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گناهی، خود پاسخ تواند، اقدام دستور را در دادگاه نپذیرد، و برای اثبات بیخوانده می      
گیرد دهد، اما تعهدی میبگوید و فرصتی از دادگاه بخواهد؛ دادگاه این فرصت را به او می
 که در زمان تعیین شده، همراه یک دستور در دادگاه حاضر شود.  

stēd ud be ěh (9) andar ud pad  dastwarī dastwar ka āyēd
ēraxtēd pasēmāl pādixšāy ka ān ērangīh nē padīrēd  

bē (10) xwad passux gōwēd ud dādestān rāyēnēd bē-š 
iš ō xwāhišn pad (11) dād zamān ō dastwar-ē az-nibišt 

                                                                                         11).-bawēd(MHD7/8 ōh 

هر گاه دستور بیاید)=در دادگاه حاضر شود( و به عنوان دستور اقدام 
کند و محکوم شود، خوانده مجاز است آن محکومیت را نپذیرد؛ بلکه 

ها در دادگاه حاضر شود؛ امّا خود پاسخ گوید و به عنوان یکی از طرف
زمان مقرر با حضور دستور در یک تعهد نوشته شده )مکتوب( که او در 

 جلسه دادگاه حاضر خواهد شد، باید از او خواسته شود.

 بررسی اعتراض خوانده به کار دستور: -2-10-2

سی دیگری، همان       ستور اعتراض دارد و در دادر ستاورد د سی به د خوانده در یک دادر
 ،هک حالیشود؛ در انجام می ، با رضایتکند و کار دادرسی دوم اودستور قبلی را تعیین می

  دارد. خوانده همچنان به حکم دستور در دادرسی اول اعتراض
ka pasēmāl andar pēšēmāl ī fradom pad dastwar nakkīrā 
bawēd ud andar (3) pēšēmāl ī dudīgar dastwar  ān kunēd 
ī-š andar pēšēmāl ī fradom kard (4) pasēmāl ka abar xwēš 

būd ī dastwar  gōwēd, be ěstēd ud pad mad ī (5) az ān 
dastwar pahikārēd ēd rāy ka-š andar pēšēmāl ī fradom 
dastwar nē ān (6) kard ī-š andar 

                              pēšēmāl ī dudīgar guft (MHD8/2-6). 

شد و  ستور معترض با ست، به د در اگر خوانده در ارتباط با خواهان نخ
که در  ــتور را  تعیین کند  هان دوّم )=دیگر(  همان دس با خوا باط  ارت
صرار ورزد( و  ستد)=ا ست کرد، اگر خوانده بر این بای برابر خواهان نخ
مالکیت دســتور را بگوید و بر آنچه که  از آن دســتور به دســت آمده 
هان  با خوا باط  ــتور درارت که دس یل  به این دل ند؛  ــت، اعتراض ک اس

 آن نکرد، که در ارتباط با خواهان دوّم گفته شد.  <حکم>نخست، 
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سی می قانونگذار        ستور برر اما  ؛کنداعتراض خوانده را در ارتباط با نتیجه عملکرد د
گونه اعتراضات که برای این است ، درصددحاصلو بی برای جلوگیری از مجادالت بیهوده

عنوان جرمی پیدا کند. مفســری جرم تناقض گویی را  ،از کار دســتوران هاو نارضــایتی
ـــنهاد می ـــر)کند، اما بهرام پیش چنین کاری تناقض گویی محســـوب  ،گویدمی (مفس

شود، زیرا خوانده اعتراضی به دستاورد دستور در دادرسی دوم ندارد و دستور را هم نمی
یکی بوده، اما رســد ظاهراً موضــوع دادرســی هر دو جلســه تغییر نداده اســت. به نظر می

های خاص حقوقی دســـتاورد آن برای خوانده یکی نبوده اســـت. خوانده از درک ظرافت
. تاکید بســیار ظریفی در این حکم کندعاجز اســت و به نتیجه دادرســی اول اعتراض می

ستور نمی ست و تغییر د شخص و معین ا تواند تغییر در وجود دارد، قانون و احکام آن م
 ود آورد.نتیجه دادرسی به وج

(7) ēraxt. wahrām guft kū tagīhšwabūd kē guft kū pad  

pad ān waštagīh nē ēranjēnišn čē andar pēšēmāl (8) ī  

                  dudīgar tis-iz waštagīh nē kard(MHD8/6-8). 
بود کسی که گفت: او باید به سبب تناقض گویی محکوم شود.   

که، به سبب آن تناقض گویی نباید او را بهرام)مفسر( گفته است 
محکوم کرد، زیرا در برابر خواهان دوّم هیچ تناقض گویی روی نداده 

 است.
ناقض       گذار جرم ت قانون مه،  یک را تعریف می  1گوییدر ادا نده برای  چه خوا کند؛ چنان

شد،  سان نبا سی یک ستور انتخاب کند و نتیجه دو دادر سی، دو د ضوع در دو دادر درآن مو
 گیرد.صورت تناقض گویی خوانده مورد توجه قرار می

 اختیار دستوران در پرداخت دین متوفی -11-2
باید در اختیار دستوران  ،بنابر حکم دادگاه، اموال متوفی برای پرداخت قرض و دین او     

 .قرار بگیرد. سرپرست بعدی خانواده و بانوی خانه باید در این امر همکاری داشته باشند
بدین صورت که مرگ بزرگ خانواده اعالم شود و اگر کسی از او طلبکار است، یا متوفی 

تا بخشی از اموال برای  ،پرداخت چیزی را برعهده گرفته است و... همه مشخص شود
پرداخت تعهدات متوفی اختصاص داده شود و در اختیار دستور قرار بگیرد. دستور به 

رساند. اگر خانواده متوفی تعهدات متوفی را به انجام می خانواده، عنوان نماینده رسمی

                                                           
( به احکام تناقضگویی میپردازد، که نگارنده، آن احکام را نیز به Modi, 1991: 8-10 فصلی در دستنویس)1
 صورت مقاله در دسترس قرار خواهد داد.
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همکاری نکنند و بگویند ما از چنین روند رسمی اطالعی نداشتیم، برای درستی یا 
 شود.اطالعی اظهار کنندگان، مراسم سوگند انجام مینادرستی بی

(6) gyāg-ē nibišt kū ka pad dādestān pēšēmāl sālār ud 

kadag-bānūg hamēmāl…, ka dādestān az ān xwēš būd ī 
(10) kadag-xwadāy  xwāstag wizārdan abāyēd ī <kadag-  

xwadāy dastwarān> tōzišn saxwan ka pad war xwēš būd ī 
(11) kadag-xwadāy ud dastwarān xwāstag wizārdan 
abāyēd ī kadag-xwadāy tōzišn pad nē (12) dānist gōwēnd 
pad ān ī pad ān ēwēnag gōwēnd har(w) 2 war 

warzišn (13) u-šān āhang kard kū ma agar ēk warzēd 

ud ēk nē war dād abāyēd ud warzēd (MHD13/9-13). 

جایی نوشته شده است که، هرگاه خواهان در دادگاه با ساالر و بانوی 
 انوادهخانه منازعه کند...، چنانچه حکم دادگاه این باشد که دینِ بزرگ خ

باید از دارایی او، به وسیله دستوران پرداخت شود،  ساالر و بانوی 
خانواده با سوگند یاد کردن، اعالم کنند که از دارایی بزرگ خانواده و 
دستوران دارای اختیار در مورد آن دارایی، نیز الزام دستوران برای 

ه اینگون آنگاه برای آنچه که«. یمدآگاه نبو»پرداخت دین بزرگ خانواده 
بنابر  1گویند، باید سوگند داده شوند و هر دو باید سوگند یاد کنند.می

ای باشد که یکی سوگند یاد کند و یکی مقررات جاری، نباید وضع به گونه
 نه.

 و تفسیر احکام صادره فقها احکام دستورانصدور -12-2
ین ، به همتوانستند وظایف حقوقی زیادی را دادرسی کنند در دوره ساسانی دستوران    

حکم  دادرسی های گوناگوندر زمینهدلیل آنقدر در کار خود توانمند شدند که بتوانند 
 کنند و احکام مفسران دینی و حقوقی را تفسیرکنند.صادر 

 دستور و تفسیر صالحیت زندانبان: -1-12-2   

                                                           
1 war dād abāyēd باید مراسم تحلیف به جای آورده شود. تحلیف: )دادرسی( کسی را وادار به ادای سوگند :

(.141: 1370کردن )جعفری لنگرودی   
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نظران صالحیت زندانبان (، صاحبAnklesaria,1912: 28/11-29-5در حکمی)       
 1اند.ها را تفسیر کردهاند، دستوران گفته آن)رئیس زندان( را نوشته

دانند؛ در حالی که برخی نظران، وظیفه زندانبان را نگهداری مجرم میبرخی صاحب       
جرم مصالحیت تعیین هویت، نام، مشخصات و تعیین جرم  دیگر، معتقدند که زندانبان

اند که: اند و گفتهرا نیز دارد؛  بنابراین، دستوران این صالحیت زندانبان را تفسیر کرده
منظور از صالحیت زندانبان در تعیین هویت آن است که، اگر دو مجرم مثال یکی دزد 
در روز اول ماه و دیگری متهم به مرگ در روز دوم ماه به زندان آمده باشند، رئیس 

د که کدام متهم در کدام روز زندانی شده است. در مورد تایید نام و زندان باید بدان
مشخصات، زندانبان باید بداند نام دزد چیست و یا نام متهم به مرگ. به نظر دستوران، 
صالحیت رئیس زندان آن است که نام متهمان زندانی شده را بداند، جرم هریک را 

یز ها را ناسد و زمان دقیق زندانی شدن آندقت بداند و زندانیان را از یکدیگر بازشنبه
 ها نیز الزم است.زندانیان،  شناخت دقیق از آن نگهداری بداند. یعنی عالوه بر

 صدور قوانین نوآورانه دستوران-2-12-2
صدور قانون ازدواج تک دختر بدون وظیفه وارث آوری برای پدر در زمان حیات  -1-2-12-2   

 او: 
 کرد و اوالدش فقط یــک دختر بود، آن وقــت آن دخترمیوقتی پــدری فوت      
شته شد. این دختر دیگر نمیپدر می 2«ایوکین» شازنی دا ست، ازدواج پراختیار پاد توان

دستوران این  3کرد و فرزندش متعلق به پدرش بود.باشد، باید با عقد چکرزنی ازدواج می
ر حکمی بسـیار نوآورانه غرور و مانع بزرگ را از سـر راه تک دختران برداشـتند. با صـدو

یار را نصـــیب  ها خانواده که دختر کردند. هرچند ممکن بودتک احترام ازدواج پراخت
سنت شازنی تک دختر خود  ،همچنان طبق  شوندمانع ازدواج پاد صدور این حکمب  ،؛ اما 

های دســت و پاگیر اعتراض دهد، که به ســنتهمراهی قانونگذار را با جوانانی نشــان می
 کردند.می

                                                           
 به دلیل طوالنی بودن حکم، از آوانویسی آن خودداری شد؛ نوشتن آوانویسی توضیح واژگانی و سایر به درازا 1

ای ای از گفته و تفسیر دستوران در این حوزه نوشته شد تا نمونهکرد. خالصهانجامید و کمکی به انسجام مقاله نمیمی
ها بیان شده باشد.  از تفسیر حقوقی آن  

(؛ )حسینی 1394: 202-209(؛ )حسینی 1397الف: Modi, 1991:21-24(؛ )Shaki, 2011b: 149  نک. )2
79-80.)  

  قانونگذار معتقد است، دختر ایوکین اگر در زمان زندگی پدر ازدواج پادشازنی داشته باشد، قانونی است و اگر 3
شود که ازدواج پادشازنی داشته باشد و باید به وظیفه ایوکینی خود عمل پدرش از دنیا برود به او این اجازه داده نمی

(. 92-71الف:  1397ج، نک. )حسینی کند. نکاح او چکرزنی خواهد بود. در مورد انواع ازدوا  
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pad guft ī dastwarān ēd nibišt  kū yōk hē pasčaēta ka 

                               zindag pid šōy (2) kunēd xūb(22/1-2). 
در زنده بودن  به گفته دستوران چنین نوشته شده است که ایوکین 

 پدر شوی کند، خوب است.  
 اگر تنها دختر در زمان حیات پدر ازدواج پادشایی داشته باشد، قانونی و درست است.    

 صدور قانون پذیرفتن فرزند ازدواج چکرزنی توسط پدر چکر به عنوان وارث:  -2-2-12-2
پدر واقعی)چکر        به  ندان ازدواج دوم زن )چکری(، متعلق  پدران فرز مرد( نبود. این 

، توانستندای در مورد فرزندان چکر نداشتند. در صورت نیاز به وارث هم نمیهیچ وظیفه
ـــتوران، پدران واقعی ـــدور قانون نوآورانه دس -فرزندچکر خود را وارث اعالم کنند. با ص

 1توانستند در صورت نیاز به وارث، فرزند چکر خود را به فرزندی بپذیرند.زیستی می
abāg ān ī pad was gyāg pad nibišt ud āwišt ī dastwarān (13) 

padīrēnd frazand ī čagarīhā nibišt ēstēd(A35/12-13). 

سیاری جای اًضمن شتدر ب ست که بنابر نو شده ا شته  سند  ها نو )=حکم( و 
 پذیرند.را می ممهور دستوران فرزند ازدواج چکرزنی

 : صدور قانون پس گرفتن ساالری نابرنا -3-2-12-2
سر نابرنا      ُستُری(ساالری دختر یا پ شد، برای دیگری واگذار می به 2جهت قیمومت)=

ــتوران با صــدور این حکم با فقهایی که  3پس گرفتن آن فقها در اختالف بودند؛ ولی دس
ساالری نابرن ساالری بودند، همراهی کردند. پس گرفتن  وجه ت یعنیا موافق پس گرفتن 

 متوفی یا فرد نیازمند به در پذیرفتن وظیفه وارث آوری برای فرزند و رضایت به خواست
 وارث.

                                                           
   در مورد حقوق فرزندان ازدواج دوم، نک. )حسینی 1397ب: 11-1(.1

هرگاه، کسی بدون فرزند پسر بمیرد، مرد یا زنی وظیفه دارند جانشینی )= فرزند پسر( را برای شخص درگـذشته   2
 (.Perikhanian, 1997: 387شود )اطالق می «ُستُـر»تعیین کنند، به آن مرد یا زن عنـوان 

(.  برخی از فقها، معتقدند چه پسر و چه دختر نابالغ اگر برای قیمومت، Modi, 1901: 50/13-17نک. ) 3
پدر  شود. یعنیها منتقل میها به کسی داده شد، باید آن وظیفه را برعهده بگیرند، و این وظیفه به آنساالری آن

ای از فقها معتقدند، اگر آن فرزند به برنایی انع وظیفه محول شده بشود. عدهتواند فرزندش را پس بگیرد و منمی
تواند آن وظیفه را برعهده نگیرد. گاهی پسر نابرنا از سوی پدر قانونی به پدر چکر می -چه دختر و چه پسر-برسد

 :Modi, 1901ونی بود )شد.  ولی همچنان تا بلوغ ساالری پسر به عهده پدر قانبه عنوان فرزندخوانده واگذار می

شد. در حکمی نوشته شده است (. دختر بسیار کم به فرزندخواندگی داده می9ب: 1397(؛ )حسینی، 76/15-16
-Modi, 1901: 70/10برد )که: دادن دختر به دخترخواندگی وجهه قانونی ندارد و او از پدرخوانده ارث نمی

11.) 
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az dastwarān ōwōn nibišt (10) kū pid sālārīh ī aburnāyag 

 ī-š pad sālārīh be dād hamē ka-š kāmag kāmēd (11)                                                   
                                  abāz stad pādixšāy (MHD 28/9-11). 

پدر، ساالری  <اگر>از قول/ سوی دستوران چنین نوشته شده است، که 
داد،  مجاز است هر زمان که بخواهد،  <به دیگری>نابرنا را برای ساالری 

 آن )=ساالری( را باز ستاند.
ـــاالری نابرنا به دی       گری، معموال دختر نابرنا مد نظر بود، و اگر پدر، دختر در دادن س

شوهر می ساالر دوم به باز پس دادن نابالغ را  شکل بود، باید  ساالری م داد، پس گرفتن 
 که بعد-شد. گاهی طبق عرف، دختر جوان و نابالغی را برای پسری آن ساالری راضی می

ــالگی ــر آن دنیایی ،کردند، تا دختریعقد م -مرده و ازدواج نکرده ناکام از پانزده س  همس
در این دنیا هم به نام آن پسر ازدواج کند و فرزندی برای او به دنیا  و پسر درگذشته باشد

آورد. در این ارتباط با صدور حکم دستوران، باز پس گرفتن ساالری دختر نابرنا، قانونی و 
شکل انجام می ست در کتاب حقوقی بدون م ضایت دختر در یانمادشد. الزم به ذکر ا ، ر

ست ) سیار مهم ا ست که،  .(Modi, 1901:36/9-16ازدواج ب حتی یکبار هم نیامده ا
یک زن متاهل هم  ،یک دختر را باید برای متوفی بی فرزند در نظر گرفت.  طبق احکام

الف: 1397)حسینی  وظیفه فرزندآوری را برای متوفی بی وارث برعهده بگیرد ستتوانمی
توان به این منظور انتخاب کرد. پس گرفتن می -تا زمانی که زایاســـت -(. یک زن را 89

ساالری دختر نابرنا، در نظر گرفتن رضایت دختر برای ازدواج است. صدور چنین حکمی 
ــر ناکام، دختر ازدواج نکرده عقد در جامعه ــت برای پس ــنتی اعتقاد داش ای که به طور س
 شود.ر نوآورانه محسوب میکند، بسیا

 
 گیرینتیجه -3

ن و اند؛ قانونگذارادستوران، این پیشوایان دینی بر منصب قضاوت نشسته مادیاندر      
مفسران حقوقی حضور آنان را در این منصب پذیرفتند و مقررات و حدود و وظایفی برای 

ها مشخص کردند. مثال وقتی که یک دستور به سبب وظیفه موظف است، به شهر آن
خود بفرستد؛ اگر دارایی متعلق به خود تواند شخص دیگری را به جای دیگری برود، نمی

را بفروشد و در این ارتباط خریدار اعتراض داشته باشد، باید به شهری که خریدار در آن 
ساکن است، با هزینه شخصی برود؛ یا اگر دستور، دارایی را که به سبب دستوری اختیار 

ماموریت خود را بپردازد.  آن را دارد، بفروشد و اعتراضی خریدار داشته باشد، او باید هزینه
تواند به سبب دستور بودن از هزینه دولتی استفاده کند یا جبران هزینه رفت و برگشت نمی
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تواند از موقعیت قضایی خود برای پیشبرد خود را از کسی که نماینده اوست، بگیرد. نمی
شخص رسد حقوق وظیفه دستوری مامور خود یا امور محوله استفاده کند. به نظر می

است؛ اگر در روند به انجام رساندن وظیفه محوله مشکلی پیش آید، باید خود دستور آن 
مقامات حقوقی  تری نسبت به سایررا رفع و رجوع کند. دستوران و مردم ارتباط نزدیک

داشتند. به همین دلیل گاهی مردم برای رسیدگی به امور مالی و حقوقی اختیار تام به 
گویند، اگر دهند و میران در اختیار کامل به دستور دادن، هشدار میدادند؛ مفسها میآن

اختیار تام از سوی مردم به دستور داده نشود، در صورت عدم رضایت از دستاورد دستور، 
آنچه مشخص است، دستوران  توان به او اعتراض کرد و تقاضای جبران خسارت کرد.می

ها، ، تا آنجا که در برخی امور، حکم صادره آنتوانستند اعتماد قانونگذاران را جلب کنند
توانند قبل از رسیدگی، تقاضای تشکیل ها میگیرد. آنهای مشابه قرار میالگوی دادرسی

شورای دستوران را بدهند و با همکاران خود مشورت کنند و با اطمینان کار خود را به 
ستوران در حوزه قضاوت است. انجام برسانند. صدور قوانین نوآورانه بیانگر توانمندی د

قانون پس گرفتن ساالری فرزند نابالغ توجه به تامین رضایت فرزند به هنگام بلوغ و 
صدور قانونی که تک دختر در زمان زنده بودن پدر واگذاری تصمیم ازدواج به خود اوست. 

ث مرسوم وارتواند ازدواج پراختیار پادشازنی داشته باشد و پس از مرگ پدر به وظیفه می
مینطور قانون پذیرفتن فرزند ازدواج دوم یا چکرزنی از سوی پدر دوم، از و ه آوری بپردازد

    شود.در جامعه سنتی دوره ساسانی محسوب می دستوران های جسورانهنوآوری
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 «علومیمحمدعلی»نوشتة « پریباد»نقد بوم گرایانة رمانِ 

              
 1معصومه زارع کهن
 2فاطمه حیدری

 چکیده
ن ای که نویسندگاکند؛ دغدغهای را مطرح میگرایانۀ یک متن ادبی، دغدغهخوانش نقد بوم

گرایانه یا نقد سبز، نقدی نوپاست که کشند. نقد بومآن را در نثر و نظم به تصویر می
-کمک به حفاظت از زیست بوم است؛ این نقد، توسط برخی از نظریه تالش آنبیشترین 

تا بتوان رابطۀ تنگاتنگی که بین ادبیات و محیط  پردازان ادبی در قرن بیستم مطرح شد
گرایانه در . جستار پیش رو به بررسی نقد بومزیست وجود دارد را مورد مطالعه قرار داد

رداخته است. اندیشۀ علومی در این رمان، پ« محمدعلی علومی»نوشتۀ « پریباد»رمان 
حیط در م هامداخلۀ غیراصولی انسان به از بین رفتن طبیعت و   ای سبز است کهاندیشه
ابودی ن در نهایت و گسترده محیط زیستکند که در نهایت موجب تخریب اشاره میزیست 

که ا گربه نقد بومهای مربوط شود. در این مقاله ابتدا به بررسی تئوریمیشهر پریباد 
شامل: بوم فمینیسم، نظریۀ گایا، رویکردهای انسان محور، طبیعت محور و دین محور 

 پرداخته است.  نقد بوم گراو در ادامه به خوانش رمان بر اساس اصول است، اشاره شده؛ 
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 مقدمه
بیستم دانشمندان به این نتیجه رسیدند که زمین دچار یک فاجعۀ زیست در پایان قرن 

حاصل آلودگی صنعتی و شیمیایی بیوسفر است. بحران زیست »محیطی شده است که 
رحمانۀ محیطی همچنین حاصل عریان کردگی جنگل ها و منابع طبیعی، انقراض بی

راتر از قابلیت زمین برای های گیاهی و جانوری و انفجار جمعیت انسانی است که فگونه
( از آن پس گروهی از طبیعت دوستان برای 1387:112)آبرامز،« هاست.حفظ و تأمین آن

ات ها و جلساند و با تشکیل انجمنآشتی مردم با طبیعت و حفاظت از آن پیش قدم شده
به ها دادند تا این که نگرانیهای حفاظت از آن را آموزش میمربوط با محیط زیست راه

ای، های متفاوت اسطورهمحافل علمی از جمله محافل ادبی نیز راه پیدا کرد. جلوه
دینی،عرفانی و اجتماعی طبیعت و محیط زیست با ادبیات آمیخته بوده است. در این 
عصرپژوهشگران نقد ادبی آثار ادبی را با نقدهای جدیدتری از جمله نقد بوم محوری یا 

های دانشمندان حوزۀ محیط زیست، ها با نظریات و فرضیهنقد بوم گرایانۀ و تطبیق آن
هور های ظریشه»اند تا بتوانند در حفظ محیط زیست قدمی بردارند. مورد بررسی قرارداده

های اخیر معلول مطالعات چند جانبه دربارۀ طبیعت و مسائل زیست محیطی در دهه
مباحث انسان شناسی و  های نو درتحوالت فلسفی، سیاسی، اجتماعی و طرح اندیشه

-ها و حکایت( در بیشتر داستان1395:980سرشت،)شایان« شناسی در اروپاست.زیبایی
های به جا مانده از بزرگان،  طبیعت مانند یک پس زمینه در داستان وجود دارد و گاهی 

ود و شهای الزم در داستان از طبیعت استفاده میفقط برای پیشبرد داستان و فضاسازی
، «ارنست همینگوی»اثر « پیرمرد و دریا»ها همراه است چون هی طبیعت با شخصیتگا

 آبادی، احمد محمود و بسیاری دیگر.آثار محمود دولت
ور به )پارساپ« مطالعه رابطۀ بین ادبیات و جهان طبیعت است.»گرا به زبان ساده نقد بوم 

است و همین امر باعث از ( گاهی انسان با طبیعت در جدل 15: 1392نقل ازگالتلفتی،
 شود.میان رفتن بسیاری از منابع طبیعی و محیط زیست می
محمدعلی »اثر نمادین « پریباد»این نوشتار در تالش است به نقد بوم محورانۀ رمان 

بپردازد. علومی در حین بیان داستانِ خود به از بین رفتن طبیعت به دست « علومی
 رود. ن هر تکنولوژی قسمتی از طبیعت از بین میکند که با آمدها اشاره میانسان

 پیشینة تحقیق
-شناسی رویکردی نوست هرچند از ابتدای پیدایش آثار ادبی، طبیعت و شخصیتنقد بوم

اند؛ در این باب مقاالت فراوانی نوشته نشده است؛ از جملۀ های داستانی با هم عجین بوده
« گرا، رویکردی نو در نقد ادبینقد بوم»ن به: مقاالتی که در این زمینه نوشته شده می توا
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اشاره کرد؛ نویسنده پس از بیان دیدگاه های گوناگون در زمینه « زهرا پارساپور»نوشتۀ 
ربی محیطی حاصل رشد علوم تج گرایی به این نتیجه رسیده است که بحران زیستنقد بوم

رات علوم انسانی جستجو توان در تفکو مهندسی و فناوری است اما خاستگاه آن را می
های مختلف علوم انسانی از کرد. از این روی مقابله با این بحران نیازمند بازنگری در حوزه

بررسی بوم »در مقاله « نسامیمرتضی حبیبی(. »24: 1391جمله ادبیات است.)پارساپور،
-تار دولعلت انتخاب این موضوع را پیوند آث« گرایانۀ با شبیرو، اثر محمود دولت آبادی

: 1393آبادی با طبیعت و تأثیر دو سویه طبیعت و انسان ذکر کرده است.)حبیبی نسامی،
سرودۀ محمدرضا شفیعی « از زبان برگ»گرایانۀ دفتر شعر نقد بوم»مؤلفاِن مقاله  (95

هدف خود را از نگارش این مقالۀ واکاوی و تبیین نگاه شفیعی کدکنی به « کدکنی
کنند.)بشیریان و زیست از منظر نقد بوم گرا ذکر میموضوعات طبیعت و محیط 

 ( 1396:1همکار،
گرا و چگونگی پیدایش آن، به بررسی بوم فمنیسم، در این نوشتار پس از تعریف نقد بوم

نظریۀ گایا و رویکرد طبیعت محور و انسان و محور و توجه دین به طبیعت و سپس به 
ه شده است، این مباحث برای نخستین بار است واکاوی نقد بوم گرا در رمان پریباد اشار

 گیرد.که بر روی این رمان مورد بررسی قرار می
 بحث و بررسی

 گرا و تاریخچة آن.تعریف نقد بوم1

در یکی از گردهمایی  1970گرا، به عنوان یک مفهوم، نخستین بار در اواخر دهۀ نقد بوم
مجموعه مقاالت کوتاهی با عنوان در مقدمۀ « میشل برنچ»( مطرح شد. WLAهای وال)

گیرد و به منشأ آن در مقالۀ ویلیام چیست؟ تاریخچه این اصطالح را پی می« نقد بوم گرا»
رای گمی رسد. منتقد بوم« گراادبیات و بوم شناسی، آزمایشی در نقد بوم»روکرت با عنوان 

راسمر: تقدس بوم ای در گخانه»اش بر اساس مقاله« کارل کروئبر»برجسته آمریکایی، 
کند برای اولین بار وی عبارت بوم منتشر شد، ادعا می« پمال»که در مجلۀ « شناختی

گراست در حوزه نقد ادبی به کار برده است. به گفتۀ برنچ شناسی را که مرتبط با نقد بوم
 1989گرا در واژگان نقد تا کنفرانس ظاهراً هر دو اصطالح بوم شناسی و نقد بوم

در کوئر دالنای ایاالت متحده مکتوم مانده تا این که گالتفلتی، فارغ التحصیل  (WLAوال)
دانشگاه کرنل و دانشیار گروه ادبیات و محیط زیست دانشگاه نوادا، نه تنها اصطالح نقد 

کند بلکه بر به کارگیری آن به جای اصطالحی که پیش از آن برای گرا را احیا میبوم
رزد. ورفت، اصرار میبه کار می« مطالعات طبیعت نگاری»نقادانۀ  اشاره به شاخۀ پراکنده و

 رالف والدو»موقعیت ادبی نقد بوم گرا در آمریکا مرهون سه نویسندۀ قرن نوزدهم است: 
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که در آثارشان به ستایش طبیعت، نیروی « امرسون، مارگارت فولر، هنری دیوید تورو
 ( 16: 1392اپور،پردازند. )پارسحیات و طبیعت بکر و وحشی می

 طوررسمی، زیست، به محیط و ادبیات مطالعات انجمن پیدایش ، با1990از گرابوم نقد

 این پردازد. مقصوداصلیطبیعت می و انسان میان رابطۀ مطالعۀ به شده ادبی نقد وارد

 زیست، و هشدار محیط از حفاظت به ترغیب طبیعت، در انسان تأثیر مطالعۀ جنبش

 در ایتازه افق گرابوم نقد است. درحقیقت، زمین کرۀ زیستی محیط بحرانی شرایط برای

 این گذارانبنیان از ،«برنچ مایکل» و «اسکات اسالویک »است. گشوده ادبی آثار بررسی
توان از منظر زیستی بررسی برآنند که همۀ آثار ادبی را می ادبی، نقد در تازه رویکرد

 (19: 2003کرد.)کالیتون،

ط ای میان ادبیات و محیگرا )بوم نقد( یا مطالعۀ سبز یکی از تعامالت بین رشتهبومنقد 
( 1391:7)پارساپور،« پردازدبه بررسی رابطۀ ادبیات و محیط فیزیکی می»زیست است که 

وادار کردن انسان به اندیشیدن دربارۀ موضوعی است که باید »گرا هدف دیگر نقد بوم
گرا جلوه های رابطۀ انسان و ( بطور کلی نقد بوم100)همان:.« دربارۀ آن اندیشیده شود

محیط زیست در آثار ادبی و دغدغۀ آن حفاظت از محیط زیست و رابطۀ صحیح انسان با 
 طبیعت است.

 اند ودر این میان چون در بسیاری از آثار ادبی کهن، زمین را به زن و مادر تشبیه کرده
کردند در بین نظریه پردازان اصطالح طبیعت محافظت می ها و ایزدبانوانی ازهمیشه الهه

 ی شود.ااکوفمینیسم یا بوم فمینیسم بوجود آمد که ضروری است به این مفهوم نیز اشاره
 .بوم فمینیسم یا اکوفمینیسم2

رقرار شناسی و فمینیسم رابطه بای از فمینیسم است که بین بوممجموعهاکوفمینیسم زیر
سرکوب مرد ساالرانه زیر عناوین سود و پیشرفت، طبیعت را از »معتقدند ها کند. آنمی

 »ها بر سه مسأله تأکید دارند: ( بطور کلی اکو فمینیست1382:133)هام،« برد.بین می
. نقش زنان در 3. ارتباط بین سلطه بر زن و سلطه بر طبیعت 2. روابط زنان با طبیعت 1

 ( 1385:114)هنشال،« حل مشکالت اکولوژیکی
ترین ها برای استدالل های خود توجیهات متفاوتی دارند یکی از مهمبوم فمینیست

اساسًا زنان بیشتر از مردان از لطمه دیدن و »های آنان این است که معتقدنداستدالل
ی ابینند و در نتیجه اصوالً مسألۀ محیط زیست مسألهآلودگی محیط زیست صدمه می

ب ای و تغییرات آهای سمی باعث تشدید آثار گازهای گلخانهجنسیتی است. افزایش گاز
شود که بر زندگی بسیاری از زنان به ویژه زنان کشاورز تأثیر هایی میو هوایی و آلودگی

های آن مستقیمی دارد و نیز آثار سوء بر سالمت افراد و به ویژه زنان دارد که از نمونه
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( در واقع اکوفمینیسم 1385:423اده،)مشیرز« های خاص زنان است.افزایش سرطان
ا با های سیاسی است که هدف آن بازبینی در رابطه مردان با طبیعت و نیز رابطه آنپروژه

زنان است نقطه عزیمت آن نیز تأکید بر شباهت میان سلطه و ستم مردان بر طبیعت و 
را بر  نزدیکی ها اینبر زنان و نیز نزدیکی زنان با طبیعت است. برخی از اکوفیمنیست

-های اجتماعی توضیح میمبنای زیست شناختی و برخی بر مبنای تفاوت
 (422دهند.)همان:

 «گایا».نظریة 3
بوده و مظهر باروری و سمبل زنانگی و « مادرِزمین»در اساطیر یونان نام« گایا»کلمۀ 

عنوان ای است که در آن سیارۀ زمین را به ، نظریه«گایا»مادرانه زیستن است. نظریۀ 
 شامل سه فرضیه است:« گایا»کند. نظریۀ موجود زنده معرفی می

: هر چیزی بر روی زمین بخشی از یک سیستم درهم تنیده، رو به تکامل و فرضیه اول
 باشد.خودکنترلی می

داند به طوری که : اجزای کرۀ زمین را )محیط موجودات( به هم وابسته میفرضیه دوم
 است و قابلیت خود تنظیمی دارند.ها رابطه برقرار بین آن

تواند کنترل محیط زیست را در اختیار کره زمین به طور عمده، آگاهانه می فرضیه سوم:
بگیرد، به طوری که ارتباط یا پیوند حال و آینده تا حدودی بر اساس این نظریه )نقش 

 (1382:48آگاهانه گایا در کنترل محیط زیست( باشد. )بوتکین و همکار،
د شونها دو عنصر جداگانه در نظر گرفته میفرضیۀ گایا، موجودات و محیط آن -1اساسبر 

باشد؛ تداخل در یک محیط و موجودات در بخش اصلی یک سیستم می -2یا به عبارتی 
د و این گذارعنصر روی دیگری اثر گذاشته و این به نوبۀ خود روی تغییر اصلی تأثیر می

اء و یا دور شدن شرایط اولیه گردد؛ بنابراین نظریه گایا معتقد تواند موجب ارتقبازخورد می
است، موجودات کرۀ زمین و محیط سطحی آن یک سیستم خود تعدیل به وجود آورده 

زمین فرا »( به اعتقاد الوالک97: 1983سازد. )الوالک،که زندگی روی آن را ممکن می
 انسان در آن به وجود آورده، توانستهاُرگانیسمی زنده است که با وجود تمامی تغییراتی که 

 (195: 1387مقدم،)عمارتی« ثبات و هماهنگی خود را حفظ کند.
اردکانی در کتاب اکولوژی خود نظریه مربوط به عالم کبیر و عالم صغیر را به گونه ای 

زمین را به عنوان یک ابرموجود زنده معرفی نموده است. چرخۀ « گایا»نماید: دیگر ذکر می
افتد غذایی حاصل از خاک و سنگ را که بر اثر جویبارها و رودخانه ها به جریان می مواد

ا، هها در حکم رگکند. در این تشبیه رودخانهبه گردش خون در بدن جانوران تشبیه می
 (1383:117جنگل در حکم ریه و اقیانوس به مثابه قلب زمین است.)اردکانی،
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زنده است و تمام عناصر موجود در آن دارای روح  های دینی و عرفانی زمیندر اندیشه
چهارچوب اندیشه گایا از کتب قدیمی ایران »هستند و نباید آن را آزرده و خشمگین کرد. 

گرفته شده است. این واژه به معنی آسیب نرساندن است که بر « آهیمسه»باستان و تفکر 
داند. ای روح با گوهر مشابه میجاودانگی روح و تناسخ تأکید دارد و همۀ جانداران را دار

دهد که افراد بشر باید به تندرستی سیارۀ زمین اندیشۀ گایا این پیام استوار را انتقال می
-( و حتی1386:62)قویدل،« احترام بگذارند و برای حفظ زیبایی و منابع آن بکوشند.

 آن به صورتالمقدور از آسیب زدن به طبیعت پرهیز کند زیرا حیات طبیعت و موجودات 
زنجیروار به هم متصل است و تخریب یک زیستگاه موجب تخریب و از بین رفتن سایر 

شود.الوالک در کتاب گایا به این موضوع اشاره کرده است که تکامل موجودات می
باشد، این تکامل حیات با موجودات و محیط آن ها، فرایندی واحد و متصل به هم می

باشد که این ارتباط بین موجودات و و هوا در ارتباط میها تکامل سنگ ها، اقیانوس
ها به طول خواهد انجامید. ها و آب و هوا در مقیاس بزرگ، مدتها  آناکوسیستم
 (1979:47)الوالک،

 .رویکرد انسان محور4
در این رویکرد حمایت از انسان و منافع آن در اولویت است و محیط زیست ابرازی است 

بشر. این شخص انسانی است که ارزش دارد و تنها عالیق یا اهداف انسانی برای استفادۀ 
( این رویکرد در حفاظت 1384:57گیرند.)لویی،هستند که موضوع داوری اخالقی قرار می

از محیط زیست به دنبال این است که صرفاً انسان بتواند در یک محیط سالم رشد کند و 
ها حفظ گردد.)سراج الدین و ها و آسیبخسارت ها، آفات،محیط او در برابر آلودگی

 (81: 1379همکار،
 .رویکردطبیعت محور5

 شود و در نهایتاگر در رویکرد انسان محور طبیعت عنصری وابسته و تبعی محسوب می
خورد در این رویکرد طبیعت و محیط زیست ارزش ذاتی دارد. در به منافع انسانی گره می

سان و مسایل و منافع مادی وی مطرح نیست. بلکه طبیعت، فی وجه اناین رویکرد به هیچ
( و همچنین باید رابطۀ اخالقی 1393:74نفسه و به خودی ارزشمند است. )نبوی و همکار،

انسان نیز گسترش یابد و به رابطۀ اخالقی جهان طبیعی غیرِبشری نیز پیوند بخورد. 
 )همان(

 .رویکرد دین محور6
های وحیانی بر این عقیده پایبندند که طبیعت و مهربانی با شهاکثر مکاتب دینی و اندی

های آن و حفظ و حراست از آن امری واجب و ضروری است. همچنان که فراوانی واژه
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های قرآن با عناصرطبیعی و سوگند مربوط به طبیعت در قرآن و نامگذاری برخی از سوره
و ویژۀ دین به طبیعت است.در  های طبیعی همگی حاکی از توجه خاصخداوند به پدیده

شود کوه محل تجلی سورۀ اعراف وقتی داستان حضرت موسی و درخواستش بیان می
و اوست کسى که دریا را مسخر گردانید تا از آن گوشت تازه (143پروردگارست. )اعراف:

 پوشید از آن بیرون آورید و کشتیها را در آن شکافندهاى که آن را مىبخورید و پیرایه
 (14.)نحل:گزاریدبینى و تا از فضل او بجویید و باشد که شما شکر]آب[ مى

پس چون به آن ]آتش[ رسید ( 3. )فیل:و بر سر آنها دسته دسته پرندگانى ابابیل فرستاد
از جانب راست وادى در آن جایگاه مبارک از آن درخت ندا آمد که اى موسى منم من 

 (30. )قصص:خداوند پروردگار جهانیان
ه ها در دریا باى که خدا آنچه را در زمین است به نفع شما رام گردانید و کشتیآیا ندیده

دارد تا ]مبادا[ بر زمین فرو افتد مگر به اذن خودش فرمان او روانند و آسمان را نگاه مى
 (65. )حج: خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است]باشد[ در حقیقت 
سورۀ مائده خداوند برای حفاظت هر چه در اختیار انسان گذاشته  87ۀو همچنین در آی

 اى را که خدا براىاید چیزهاى پاکیزهاى کسانى که ایمان آوردهکند: سفارش و تأکید می
]استفاده[ شما حالل کرده حرام مشمارید و از حد مگذرید که خدا از حدگذرندگان را 

 (87.)مائده: دارددوست نمى
کند همگی به ها که خداوند به روز و شب و ماه و خورشید قسم یاد میاز سوره و بسیاری

 جهت اهمیت فراوان موضوع حفظ و حراست محیط زیست است.
 .دربارۀ رمان پریباد7
 1340، نویسنده، پژوهشگر و طنزپرداز معاصرایرانی است که به سال«محمدعلی علومی»

(، 1388(، آذرستان)1389داز: سوگ مغان)او عبارتن در بم به دنیا آمد. رمان های
(، هزارویک شب 1389های غریب مردمان عادی )(، داستان1389(، پریباد)1389ظلمات)

(. وی فارغ 1397( و خانۀ اساطیر )1394(، عطای پهلوان)1391(، خانه کوچک)1393نو)
ر د التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

باگردآوری قسمتی از فرهنگ مردم استان کرمان در ماهنامه ادبی/ فرهنگی 1370سال 
نویسی را در مجلۀ مشغول به کار شد و چندین سال بخش آموزش داستان« ادبستان»
 برعهده داشت. « جوانان»

ت قصه پریباد، این طور اس»رود. داستان پریباد روایت شهری است که یک شبه از بین می
ای نادر از دنیای شود نمونهشود و با عدم تعادل تمام میاز عدم تعادل شروع میکه 
« ناهید دختر مش کیامرث»( این رمان با اتفاق دزدیده شدن 1390:11)علومی،« ها.قصه
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شود. مش کیامرث بعد از شنیدن توسط عواملِ خان، و کشته شدن مادر ناهید آغاز می
یکی از جوانمردان شهر متوسل « طوس»از دست خان به این حادثه، برای رهایی دخترش 

رود. در دهد تا ناهید را نجات دهد. به اتاقش میمی شود. طوس به مش کیامرث قول می
ایش هگیرد به یاری ناهید بشتابند ناگهان از پشت کتفهمین هنگام که طوس تصمیم می

ای هرود. سپس بعد از درگیریزند و تا پشت بام خانۀ خان میدو بال درآورد؛ طوس بال می
فراوانی که با سامخان داشتند هر دو کشته شدند. بعد از مرگ طوس و سامخان شهر 
پریباد دچار اتفاقات زیادی شد. باران خون بارید. بزرگان شهر مات و حیران از وقایع پیش 

شهر  آمده، نزد پیرویس مردی که از همه چیز اطالع داشت و در کالت دیو، در خارج از
کرد رفتند تا از او چاره جویی کنند. پیرویس اتفاقات چند سال پیش پریباد را زندگی می

برای بزرگان شهر یادآوری کرد. زمانی که  طوفان سختی درگرفت و شهر پریباد زیر خاک 
مدفون شد و مردان و زنان زیادی جان دادند. یک روز مردم زنده مانده از طوفانِ خاک، 

شنیدند؛ و به طرف صدا دویدند. زنی با لباس محلی به همراه دختر صدای دلنشینی 
آمدند. با نواخت و همه پرندگان و حیوانات به سویش میکوچکش کنار جوی آب نی می

آمدن بیدخت سرسبزی و برکت به شهر برگشت. مردم طوفان را فراموش کردند. تا این 
د. بعد از کشته شدن طوس و که بیدخت توسط خان مورد تجاوز قرار گرفت و کشته ش

یی جوسامخان هر چه در شهر بود غم بود و ناراحتی. بعد از این حادثه داستان درگیر انتقام
هایی  که در خالل داستان اصلی شود. انتقام خانوادۀ خان از خانواده طوس. و داستانمی

ت را دارد. شود که بیشتر جنبۀ یادآوری خاطراهای گوناگون روایت میاز زبان شخصیت
تفاقات گویند بعد از اکند. میدر پایانِ داستان نویسنده ویرانی شهری را این گونه بازگو می

-وژیها و تکنولبی ماهی مادر طوس و دختر بیدخت شرکتبدی که در پریباد افتاد از آه بی
های آمده به شهر دود شدند و به خاکستر تبدیل شدند. تندباد وحشتناکی درگرفت و 

ریخت. خالصۀ داشت و بر سر و روی شهر و مردم میو شن را از قبرستان کهنه برمی خاک
کالم به یک ساعت نکشید که دیگر پریبادی نمانده بود. هراس دیگری که در این رمان 
آشکارا مشهود است ویرانی محیط زیست و خشم طبیعت است. مردم شهر با آمدن 

عجب و حیرانند وقتی کافه و سینما به شهر تکنولوژی مخالفندند از مدرن شدن شهر مت
ها و مزارع را به جاده تبدیل کردند ها باغآمد و آرامش پریباد از بین رفت؛ وقتی کامیون

وقتی شرکتی بزرگ راه اندازی شد و مردم بیکار شدند و بسیاری از موارد که مربوط به 
 ورد.  خاحترام نگذاشتن به محیط زیست است در این رمان به چشم می

 گرا در رمان پریباد.نقد بوم8
                                                                        .طبیعت و زن1-8
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ا و هو نماد آناهیتا  ایزدبانوی آب و نگهبان آب است رمان پریباد یک داستان کامالً زنانه
آنیما مظهر طبیعت زنانۀ ناخودآگاه ها و رودخانه هاست و نماد فراوانی و خرد است. چشمه

-مرد است. هر مردی تصویر جاودان زن، البته تصویر نهایی زنانه را در خویش حمل می
ران تواند اثر ویهای آنیمای خود با جهان خارج میتمایل مردان برای تطبیق فرافکنی»کند.

که هست بلکه براساس دارد تا جهان را چنان ای داشته باشد. این کار آنان را وا میکننده
( 75: 1378تصاویر از پیش تعیین شده از جهان خارج درذهن خود تصورکنند.)بندرسن

صورت ابتدایی، کسی است که احتیاج به داشتن رابطه با سرچشمۀ زندگی دارد، با زن به»
شوند و اتصال دائمی با آنها مانند ارتباط جدانشدنی ازتمام چیزهایی که باعث رشد او می

( زنان تاثیرگذار در 1388:82)کالرمونت« رفصل که پشت هر زمستانی بهاری است.چها
ای تنگاتنگ دارند. ها با سرچشمه حیات رابطهاند. آنداستان پریباد هم به همین گونه

بیدخت زنی است از تبار پریان در اعتقادات ایرانیان کهن دو تصور دربارۀ پری وجود 
 دانست؛ دیگری تصوری که پرین را پلید و اهریمنی میداشت: یکی تصور منفی که پریا

هاست در ذهن و اندیشه و تاریخ اساطیری را الهه عشق و باروری می دانست. پریان قرن
ها، نامشان تکرار شده است. پری های عامیانه مادربزرگزنده هستند. از اوستا تا قصه

دشت ایزدبانوی باروری و زایش ای و بسیار زیبا و فریباست. در دین زرموجودی افسانه
است؛ که تولد فرزندان، برکت و فراوانی، جاری شدن آبها و رویش گیاهان را به او نسبت 

گرداندند. همانطور دادند. پریزادگان سرسبزی و حاصلخیزی را به زمین تشنه باز میمی
پرآب زندگی های ها و چاهها آمده است پریان در کنار دریاها و رودخانهکه در داستان

های نیک دوستی داشتند و گاهی اسراری کردند. و از همه اسرار خبرداشتند. با انسانمی
های پلید دشمن بودند. در داستان پریباد، بیدخت کردند و با انسانرا برای آنها بازگو می

ند. کزنی است از دیار پریان، چون پریان دیگر در کنار چشمه پرآب با دخترش زندگی می
آمدنش بعد از طوفان خاک و مدفون شدن مردم زیر خاک، برکت و سرسبزی را به شهر  با

دهد و همه جا آباد (  با آمدنش به شهر برکت می1390:98/91باز می گرداند. )علومی،
اید دانم، شتا بیدخت بود، نمی»گیرد. شود. اما با مرگش دوباره بدبختی شهر را فرا میمی

ا هکم رنگ و آبی گرفت همۀ باغآزار بود، پریباد هم کمبان و بیازبس که دل پاک و مهر
زائیدند. ها جفت جفت میها و میششد. ماده گاوهاشان سالم و آبدار و شیرین میمیوه

داد. هوا خوب شده بود، نه گرم بود و نه سرد. سه هردانه گندم صددانه و بیشتر ثمر می
برسر پریباد بارید. یک به یک نهرها خشک شد  روز بعد از مرگ بیدخت ناغافل خاکستر

ه شد کسالی چنان میتا سه سال کما بیش خشکسالی بود. گاهی خشکسالی و قحط
 )همان(« رفت.ها عاشقی از یادشان میعاشق
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دختر بیدخت است؛ که بعد از مرگ مادر زنده « ماهی»از دیگر زنان تأثیرگذار داستان،  

کند اما بعد از مرگ فرزندانش به دست عوامل ریباد زندگی میماند و تا میانسالی در پمی
خان، یک شب آنقدر از بالهایی که از کودکی  توسط عوامل خان بر سرش آمده از جمله 

کند که می گویند پریباد نابود گریه می« طوس»و پسرش « بیدخت»کشته شدن مادرش 
آنقدر بلند و شدید بود و شاید بی ماهی های بیاما شاید صداهای شیون و گریه»شود.می

های بی امانش، مه را صدا زد و شاید هم از آن همه آن قدر اشک ریخت که صدای گریه
 ( 507)همان:« اشک که ریخت مِه جمع شد و همه جای شهر را گرفت و تاریک شد.

خواهند برتری خود را حتی به رخ بر اساس نظریۀ بوم فمینیسم این مردان هستند که می
عت بکشند و قصد نابودی آن را دارند در این رمان هم به همین گونه است مردان و طبی

شود. زن در رمان پریباد زیاده خواهی آنان )عوامل خان( است که سبب نابودی شهر می
مظهر برکت بود اما مردی شیطان صفت با تجاوز به مادر طبیعت و مرگ او باعث ازبین 

 شود.رفتن حیات در شهر می
 .خشم طبیعت2-8
 .طوفانِ بادو خاک2-8-1

سیار گفته سخنان ب سطورۀ باد نیاکان ما  ست: ایزدی که در دربارۀ ا ستا آمده ا اند، در او
ستا واتَ نامیده می ست. این ایزد با پهلوی وات و در او شتی ا شود از ایزدان قدرتمند زرت

ـــی برخوردار های دیگری چون وای، وایو در میان ایزدان از جایگاه و مونام قعیت خاص
ـــمار می به ش یان هند و ایرانی  خدا ـــت. برخی او را از  که هر دو مظهر اس ند. چرا  آور

های ایران آمده است و نیز آنچه جنگاوری و ایزد جنگ هستند. مطابق آن چه در اسطوره
شود وای خوب، ایزدی برکت بخش و آورندۀ باران است. او همکار و از اوستا برداشت می

ا سپارد تا آن را به یاری ابرهتیشتر یا تشتر ایزد باران است. تیشتر آب را به او می همراهِ
شود و به شکل دیوی که با صفات به کشورها برساند. باد در نقش اهریمنی نیز ظاهر می

شت سر ست های نیک به مقابله برمیمنفی، با  خیزد. و همچنین طوفان بزرگ طوفانی ا
د. بر شوها فرستاده میز سوی خدا یا خدایان برای نابودی تمدنکه بنا به گفتۀ اساطیر ا

اساس آن چه گفته شد در اساطیر، باد دو چهرۀ کامالً متضاد دارد یکی در نقش ایزدی و 
رســان نیروهای عنوان عنصــری اهورایی با صــفاتی نیک و پســندیده که حامی و یاریبه

ا هدیوی که با صفات منفی با سرشت اهورایی است و دیگری در نقش اهریمنی و به شکلِ
شاهنامه های نیک به مقابله برمیو آفرینش شترین نمود او را در این نقش در  خیزد و بی

توان مشــاهده کرد. کزازی شــود میو در داســتان اکوان دیو که به صــورت باد ظاهر می
ده باشــد. نماید که وای در پارســی چنان واژۀ نفرین بر جای مانچنان می»معتقد اســت: 
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تواند بود که کاربردی باشــد بازمانده از می« وای برتو»شــود: گاه که نمونه را گفته میآن
گونه ایزد وای یا باد را به ستیزه و ناسازی با بداندیش باورشناسی زرتشتی که در آن بدین

ینی (.در ارداویراف نامه که از کتب د226: 1،ج1390،)کزازی« اندخواندهو بدخواه فرا می
ــت. ــیلۀ انتقام بدکاران اس ــت، باد، وس ــتیان اس ــت »زرتش هنگامی که ارداویراف از بهش

کشــند، از ســروش اهلو و آذر ایزد بیند که بســیار رنج میگوید: و روان بدکاران را میمی
سخ می ست؟آنان پا سانی ا سد که اینان روان چه ک ست  می پر گویند که روان بدکارانی ا

ـــت  ها ، مطابق کامایش کنندگان آب و آتش و باد و دیگر آفریدکه در گیتی در برابر س
شی،«)آورند.اهریمن و دیوان بدکنش به جای می شش و کفا سنده   (148: 1390کو نوی

در داســتان پریباد نیز برای انتقام گرفتن از بدکاران باد و طوفان را بر ســر شــهر روانه 
ستان مایهکند. باد یکی از بنمی سمتی از نام دا ست؛ که ق ستان پریباد ا صلی در دا های ا

            را هم در برگرفته است.                                                                                                        
ردار ای برخوق العادهاعتقاد ایرانیان به باد به عنوان عنصری ذی روح که از قدرت و نفوذ فو

های کهن ریشه دوانده است. مطابق آن چه ها و داستاناست دربسیاری از باورها و افسانه
شود. وای خوب که هرمزد در اسطوره ایران آمده است و نیز آنچه از اوستا برداشت می

اران ب . او همکار و همراهِ تیشتر یا تشتر ایزدبخش و آورندۀ باران استاست، ایزدی برکت
سپارد تا آن را به یاری ابرها به کشورها برساند.تیشتر هرسال است. تیشتر آب را به او می
ند. کمخزن باران در دریای فراخ کرت را باز می "دیو خشکسالی"پس از چیرگی بر ، َاپوش 

طوفان بزرگ طوفانی است که بنا به گفتۀ اساطیر از سوی خدا یا خدایان برای نابودی 
شود.داستان طوفان در تورات و در قرآن به نوح نسبت داده شده است فرستاده می هاتمدن

و در اکثر ادیان طوفان بزرگ به طوفان نوح معروف است. در داستان پریباد  باد نقِش 
ویرانگر، شوم و ترسناک دارد. هرجا طوفان بزرگی اتفاق افتاده، شهر در معرض نابودی 

باد ابرها را از »شدن طوس و اتفاقات ناگواری که رخ داد قرار گرفته است. بعد از کشته
کند. ابرهایی تاراند و ابرها را باالی شهر جمع میها به تازیانه بسته، میباالدستِ کوه

سه »( قبل از آمدن بیدخت نیز 59: 1390)علومی،« طوالنی، که تیره و تاریک بودند.
و زمخت از طرف بیابان وگورستان کهنه شبانه روز باد آمد. همراه خود گرد و خاکی زبر 

ها طعم خاک گرفته بود. غبار خاک تا ته خانه ها آورد. در تمام شهر نانداشت میبرمی
ها طعم خاک و خاکستر گرفتند. شد در تمام شهر نانآمد.شهرداشت یواش یواش خفه می

دوه ها از ترس مردند. بودند کسانی که از نومیدی مردند، کسانی از انخیلی
 (                                                                                    87/86همان:«)مردند.

 .باران خون2-8-2
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بارانی که در داستان پریباد به آن اشاره شده همراه باد است، بادی که شوم و اهریمن 
تا جایی که باران خون است، پس باران از نقش برکت و زایش خارج و شوم گشته است 

بر سرمردم می بارد. بعد از کشته شدن طوس و سامخان وقتی بزرگان شهر دور هم جمع 
کرد و به تندبادی که به آسمان خاکستری ابری نگاه می»بارد. می شوند، باران خون می

( بعداز باران خون 76همان:«)کشید گفت:بارانِ خونوزید و انگار زوزه میهنوز داشت می
د اما هیچکدام باورتان نش»یرویس گفت که بیدخت باران خون را پیش بینی کرده بود.پ

بوی »( بقدری باران خون بارید که 100)همان:« که نشد، ای داد مرا دیوانه حساب کردید.
وزید. بام خیس، لغزنده، خطرناک شده بود. چهره کلو شور و چرب خون برپشت بام می

( 111همان:«)غرق خون بود.
                    

 .بوی نامطبوع2-8-3
در رمان پریباد وقتی بدی و تباهی شهر را فرا گرفت و طبیعت ستیزه جویی خود را آغاز 
کرد؛ بعد از طوفان و باد و باران خون که همه جا را فراگرفت، این بار بوی نامطبوع کل 

 های مردمان بود.شهر را احاطه کرد که گویی بوی بدی
بعد از سه شبانه روز که در پریباد باد آمد و همه جا را خاک گرفت بوی بد و متعفن: 

( حتی 87همان:«)شد دفن کرد.ها را دیگر نمیداد و مردهها میهوا بد بو بود. بوی مرده»
بعد از آمدن کافه به شهر اتفاقات عجیبی  ورزید.ها امتناع میخاک هم از پذیرش مرده

ها، دوباره و دریکی از همان شب»ها در شهر بود اتفاقات ریزش مستراح افتاد یکی از این
های فرسودۀ مستراح های شهر فرو ریختند و باز بوی تعفن همزمان تعداد زیادی از چاه

 (409)همان:« شدید و غیر قابل تحمل تمام شهر را انباشت.
ه برگشت بوی گند هم از اینکه سامخان از قبر خارج شد و به خانه بعدبوی گند عفونت: 

آمدم سرسنجر را بگیرم و دیدم که دل آن را ندارم،از بس که بوی گند »جارا گرفته بود 
 (147)همان:« داد.عفونت می

ی هااز باریکه راهی پر از برگ»: وقتی مهرک به دیدن مادر سنجرخان می رود بوی نم و نا
 (232همان:«)پوسیدۀ نمناک می گذرد. بوی تند نم و نا،تارهای عنکبوت

 .از بین رفتن محیط زیست با آمدن تکنولوژی3-8
 شود. تا جایی که هراسیها در شهر بیشتر میها و بد اخالقیهای نو بدیبا آمدن تکنولوژی

شود و تبدیل به کند. مزارع و رودها که خانه پریان بود ویران میجدید در مردم ایجاد می
شود. کشته شدن ه جای نقالی بود با کافه عوض میها کخانهشود. قهوهجاده و شرکت می
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-شبه نابود میکشاند و شهر یک خوبان شهر چون نفرین پریان، شهر را به نابودی می
های ایتالیایی رمان پریباد است، وقتی به خانه ( آلبرتو یکی از شخصیت12.)همان:شود

 های موسولینی نوشته توضیحای که در زندانآنتونیو در مقاله»باره گفت  ایرج آمد در این
گیرد که منشأ آن تکنولوژی افسار گسیختۀ داده هراسی جدید در جهان دارد شکل می

شود از های کالسیک حاال حتی در دیرهای کوهستان هم نمیاروپاست و برخالف هراس
ها به دشتی سرسبز به ( ورود کامیون423)همان:« این ترس عمیق و مدرن در امان ماند.

دشت یزدان که انارهای شیرین و انگورهای حبه درشت عسگری آن زبانزد بود و حاال نام 
ها و غوم غومی مدام که این دشت پر از نعمت زیر و رو شده بود. صدای غژغژ کامیون

کرد ماتش برده امانی به دور و بر نگاه می( »242-243انقطاع بود.)همان:گوش آزار و بی
ما کرد و گفت ای بابا، پس آن همه باغ کو؟ این دشت که صاف بود حیران شده بود، رو به 

 (243)همان:« اش گرفته بود.ها کو؟ امانی گریهها و باغشده است. پس خانه
 ها.از بین رفتن خوبی4-8

القول مبنی بر دعوت به انجام امور خیر های دینی و اخالقی ادیان الهی همگی متفقآموزه
ریائیان از دیرباز، به دو مبدأ خیر و شر قائل بودند: ازیک سو، آ»و پرهیز از شرو بدی است.

خدایان و از سوی دیگر، اهریمنان قرارداشتند. امور نیک و خیر مانند روشنایی و باران را 
« دادند و امور بد و شر همچون تاریکی و خشکی را به اهریمنان.به خدایان نسبت می

و باورهای ملت ها کامالً مشهود است. شر  ها( این تقابل در داستان43: 1326)معین
همیشه در مقابل خیر قرار دارد و یا برعکس، خیر برای بازستانی حق روبروی شر قرار 

گیرد. ها صورت میگیرد. معموالً این تقابل بین قهرمان و ضدقهرمان در داستانمی
رود. ازبین میضدقهرمان همان اهریمن است که معمواًل در این تقابل باالخره اهریمن 

اعتقاد آریائیان به دو نیروی خیروشر همه ابعاد زندگیشان را فرا گرفته است تا جایی که 
های هستی از این دو نیرو معنا پیدا کرده است. زرتشتیان در کتاب مقدسشان همه پدیده

 گوید: آنان)زرتشتیان( برایکنند. هیلنز در این باره میبه نیروهای خوب و بد اشاره می
سر، دست، گفتن و درگذشتن را برای بیان خوبی و »بیان خوب و بد از کلماتی همچون 

چون گمال )گله(، گو)دست(،  هنگامی که عضوی از نیروهای بد مدنظر است، از کلماتی
( در داستان 68: 1371)هینلز« دو )هرزه گویی( و مردن و هالک شدن استفاده می کنند.

د خیر، و سامخان ضدقهرمان است، و نماد شر. طوس پس پریباد طوس قهرمان است و نما
ونه گاز ربوده شدن ناهید توسط سامخان تصمیم گرفت برای نجات دختر، کاری کند همان

شود، دو که در داستان روایت شده است طوس وقتی آماده کمک برای نجات ناهید می
وس پرو بالی زد و باالتر ط»رود. آورد و پرواز کنان  بر بام خانه سامخان میبال در می
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سوخت و حاال در این باال، نرمه بادی خنک رفت، از درون داغ بود، انگار گُر گرفته بود، می
های کوچک هاشان، مثل بوتهها و درختها بقدر قوطی کبریت، باغوزید. خانهاز هر سو می

ابل خیرو شر که ( داستان پریباد پر است از تق1390:40)علومی،« شد.کنار نهر دیده می
بیدخت  که نماد خیر و خوبی در  -1به صورت موضوعی به برخی از آنها اشاره می شود: 

 -3طوس نماد خیر و سامخان نماد شر  -2داستان است، در مقابل خان که نماد شر است.
 -5آلبرتو نماد خیر و آق بوقا نماد شر  -4بی ماهی نماد خیرو سودابه خاتون نمادشر بی

شمسا و مهرک خواهر  -6خشکسالی که نماد شر و بدی است، در برابر آبادانی قحطی و 
و برادری که یکی نماد خیر و دیگری نمادشر است. در رمان هر جا خیر و خوبی رفت. 

طور که اشاره شد طبیعت خشم خود را بر سر مردمان فرو ریخت. همان
  

 .نابودی شهر پریباد5-8

گیرد. شهر به زیر خاک که خاک و طوفان همه جا را فرا میدر داستان پریباد بعد از این 
 گفتندکه اینهای پریباد، ترسیده میپیرزن»ترسند رود از صدای هوم هوم باد همه میمی

-صدا، صدای تنورۀ دیو است که از کالت می آید. شهر داشت یواش یواش خفه می
بوقا درگیر شد گفت:  بی ماهی دختر بیدخت با آق( وقتی بی86، 1390علومی،«)شد.
هایم، مگذار کاری بوقا گفتمت که نگویی نگفتی، من مادر طوسم، من دختر چشمهآق»

نی، توانی بککنم که...آق بوقا مثل اسب شیهه کشید، غش غش خندید، گفت چه کار می
لرزیدند. به هایش هر دو میبی ماهی هر دو دست ستون کرد. دستتو؟ هان؟هااا؟ بی

سوزانم، آتش کوه طور برخاست. آهسته و بی رمق، گفت: آه بکشم دنیا را میزحمت از جا 
بی ماهی نگاهشان کرد، نفس فرو برد و خواسته و ناخواسته، عمیق در سینۀ من است. بی

آه کشید. آه او انگار صدایی داشت طنین انداز، بلند، همراه آه، هُرمی سوزان برخاست. 
.« کشیدهای سرکش زبانه میگوشه و کنارش شعله اتومبیل ناگهان آتش گرفت، از هر

بی ماهی به خانۀ خان رفت و در خیالش دعوای ( و یا هنگامی که بی526/529)همان: 
طوس و خان را دید و سودابه خاتون مادر سنجرخان که در حیاط با کمر خمیده بوی 

باِل »سوزم ام مینهداد به خاتون گفت: یک عمرِ که دارم از آه تلمبار شدۀ در سیتعفن می
ماهی  بیکشید، زرد، نارنجی،قرمز. .بیاش شعله زبانه میچارقدش را کمی کنار زد. از سینه

اراده آه بی ماهی بی( وقتی بی530)همان:« ها را باز با بالِ چارقدش پوشاند.روی شعله
و  کشیداش برخاست و درهم پیچید و در میان پنجدری زبانه ای از سینهکشید و شعله

ها از شهر چیز را سوزاند. شهر به هم ریخت ترس و وحشت همه جا را گرفت خیلیهمه
گریختند. تندبادی از سمت گورستان آمد و خاک و شن از قبرستان کهنه بر سر مردم 
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( در این 531پاشید. خالصه که به یک ساعت نکشیده، پریبادی نبود، هیچ! )همان:می
نهایت خوب مورد ستم و بی مهری قرار گرفتند با کمک های بیرمان پریان و انسان

طبیعت توانستند انتقام خود را بگیرند و نیستی و نابودی سزای کسانی شد که با طبیعت 
 مهربانه برخورد کردند.و محیط زندگی خود نا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیرینتیجه

همه موجودات و های عقالنی و وحیانی بر این عقیده تأکید دارند که ها و اندیشهحکایت
منابع و معادن طبیعی دارای حقوق اخالقی هستند و بر همگان حفاظت از زمین و هر چه 

توان از زیر آن شانه شود که نمیدر آن است یک مسئولیت مهم و حیاتی محسوب می
ای ها است. رمان پریباد مجموعهگیر خود انسانخالی کرد زیرا صدمات ناشی از آن دامن

های جانکاه شمار ناخوب، رنجشمار خوب و بیهایی بیهای نیک و بد، انساننزیبا از انسا
آدمی، طوفان و خاک و خون و شهری خشکیده در حسرت آب، این داستان جایگاه پریان 
مهربان و دیوان ستمگر است؛ که گاه در چهرۀ انسان و گاه در چهرۀ موجودی دیگر ظاهر 

های نیک است؛ که به مقابله با ستم هی از انسانشوند، قصه، نماد دالوری های گرومی
ر کند،دشوند. شهری که انسان ها را سِحر میخیزند و خود نیز در این راه کشته میبرمی

توان توان در جای جای آن حس کرد. میاش. و شهری که ترس را میپس اتفاقات جادویی
آن از بین رفته است و  گفت روایت پریباد، روایت شهری است که خوبی و مهربانی در

ای هجای آن را پلیدی و ستم گرفته است. رویکرد این مقاله بررسی رمان بر اساس مؤلفه
های این نقد که شامل بوم فمینیسم، نظریۀ گایا، بوم گرایانه است؛ که پس از بیان تئوری

رداخته پ نقش مؤثر انسان و دین در پاسداشت از طبیعت، به بررسی این نقد در رمان پریباد
است که شامل نقش زن در طبیعت، خشم طبیعت که شامل :باد و طوفان و باران خون، 
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بوی تعفن، از بین رفتن خوبی ها، تخریب محیط زیست با آمدن تکنولوژی و در نهایت 
 نابودی شهر پریباد است.
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 چکیده

را باید در خود ادبیات پیدا کرد. نقد انواع ادبی اولین قدم "ادبیات چیست"پرسش فلسفی
کند است. نقد به انسان کمک میدر راه شناخت ادبیات و باعث تحول و زنده ماندن آن 

تا نکات پنهان اثرادبی را بیابد. رمان از انواع ادبی است که بازخورد کوچکی از انسان و 
قد شود. نجامعه است و نقد مبتنی بر نظریه رمان، موجب شکوفایی شخصیت و جامعه می

یری گجهتگراست. رد آدلر از روانشناسان فردادبی روانکاوانه از انواع نقد ادبی است و آلف
آدلر بر آینده استوار است. او بر وحدت شخصیت تاکید دارد و معتقد است رفتار انسان به 

های انسان گوید حقارت منبع همه تالششود. آدلر میوسیله عوامل اجتماعی تعیین می
ی گرااست. شخصیت در رمان به مثابه انسان در جامعه است. فردریک بکمن در رمان واقع

کند که با غلبه بر عقده حقارت و تالش در مورد مردی صحبت می "مردی به نام اوه"خود
-سازد. در این مقاله به روش توصیفیبرای برتری یا کمال، آینده خود و جامعه را می

ن سواالت شود تا به ایتحلیلی به نقد روانکاوانه فردگرا با تکیه بر نظریه آدلر پرداخته می
حقیقی است یا تخیلی؟ وآیا عقده حقارت عامل  "اوه"حقارت  پاسخ داده شود: عقده

بازدارنده شخصیت اصلی رمان ،اوه، از کمال است یا تالش برای برتری هدف نهایی یا 
 خودپسندانه ؟

 
 نظریه آدلر، نقد روانکاوانه فردگرا، مردی به نام اوه، عقده حقارت کلیدواژه:
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 مقدمه 
. است مقاومت نوعی نقد،. است گزاره یک مورد در  دوجانبه قضاوت و داوری مفهوم به نقد
 ها وتق دادن نشان یعنی ادبی نقد .گویند می ادبی نقد را...نامه، نمایش شعر، قصه، نقد »
 ظریف نکات ،"اثر" اگر همچنین،...(. نامه، نمایش شعر، قصه،) ادبی اثر یک های ضعف و
 مه را پنهان نکات آن تا کند کمک خواننده به دارد وظیفه نقد باشد، داشته پنهانی و

 قیقتح در ادبی، نقد کار. است ادبی آثار زدن محک همان ادبی، نقد دیگر، بیانی به. دریابد
 آن ارزش و قدر که آن برای چرا؟. است ادبی اثر های ناخالصی و ها خالصی تعیین همان

 ار،ک این کرد؟ معین را ادبی اثر یک ارزش و قدر شود می طور چه .کند تعیین را ادبی اثر
 زدن رای»  (14-17: 1389رهگذر،«).رفت جلو باید قدم به قدم یعنی. دارد هایی مرحله

 و درست معرفت مستلزم آنها  ناسره و سره و امور بد و نیک ی درباره کردن داوری و
 ادبی علوم و ادبیات همواره اوالً ادبی نقد با( 22:1376 ، کوب زرین. ) است امور آن دقیق

 دهاستفا ادبی ابزارهای از بخش آن از واال آثار بررسی در منتقد زیرا ماند می زنده و متحول
 دور از فرسوده فنی و علمی ابزارهای از برخی خود به خود و است کارآمد که کند می

 به و کند می کشف را جدیدی ابزارهای و معاییر واال آثار بررسی با ثانیاً  و شوند می خارج
 و نیست مؤلف با اثر مناسبات ساختن آشکار نقد، کار» دارد می ارزانی خود کشور ادبیات

 را اثر خواهد می بلکه کند، بازسازی را ایتجربه یا اندیشه متون، راه از تا ندارد قصد نیز
 اینجا، در. کند تحلیل اش درونی مناسبات بازیِ و ذاتی شکل معماری، ساختار، در

 ویلیام» رمان از انواع ادبی است  ( 71: 1371)فوکو،«چیست؟ اثر: آید می پیش ایمسأله
 و آدمی از واقعیت، به نزدیک تقلیدی براساس که است داستانی رمان: است گفته هزلیت
 خود در را جامعه تصویر انحاء از نحوی به و باشد شده نوشته بشری حاالت و عادات

 منثور روایت» گوید رمانو در جای دیگر می ( 405: 1376 صادقی، میر. )کند منعکس
 نداواقعی زندگی نمایندۀ که اعمال و هاشخصیت آن در که توجه شایان طول با داستانی

پس نقد  (411: 1376میرصادقی،. )اندشده تصویر است، پیچیده کمابیش که پیرنگی با
مردی به نام "در جامعه است.رمان های رمان مانند نقد افراد روانکاوانه بر روی شخصیت

گراست که بازخورد انسان در جامعه های واقعاز فردریک بکمن از آن دسته از داستان "اوه
است. عقده حقارت از موانع بازدارنده فرد در رسیدن به کمال است که موجب عقب 

 انانس او نظر هب »شود. آدلر  نظریه روانکاوانه فردگرای را عنوان کرد.ماندگی جامعه هم می
 است مشترک هاانسان همگی در حالـت ایـن چـون کردن؛ حقارت احساس یعنی بودن،

 همۀ منبع حقارت هایاحساس کـرد اعـالم آدلـر. نیـست نابهنجاری یا و ضعف نشانۀ و
 اشین یعنی است؛ حقارت بر درغلبه فـرد ترقـی و رشد پیشرفت،. است انسان هایتالش
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 تخیلی یا واقعی جبران نتیجۀ هـایحقـارت بـر کـردن غلبـه بـرای ما هایتالش از
 را نانـسا تربیتـی نقش ترین بزرگ گیرد می نتیجه آدلر(  139: 1383 شولتز،) «ماست
باشد.  تهداش را تأثیر بیشترین تواند می او با بزرگساالن رفتار و دارد برعهده احـساس ایـن
احمدی «)شخصیت اصلی در جامعه قابل شناخترمان عبارت است از معرفی یک »چون 

توان به خصوصیات ( پس با نقد و تحلیل شخصیت اصلی رمان بکمن می21: 1386،
الت تحلیلی به این سوا-در این مقاله به روش توصیفی های مانند او در جامعه پی برد.نمونه

 شود: پاسخ داده می
  تخیلی؟ یا است حقیقی "اوه" حقارت آیا عقده-1
 برای تالش یا است کمال از ،اوه، رمان اصلی شخصیت بازدارنده عامل حقارت عقده آیا-2

 ؟ خودپسندانه یا نهایی هدف برتری
 

 پیشینه تحقیق
 در مورد نقد روانکاوانه با تکیه بر نظریه آدلر در ادبیات این موارد یافت شد:

معنوی بر اساس نظریه نقد روانکاوانه شخصیت داستان پادشاه جهود و وزیر از مثنوی -
 ، توسط اکبر محبوبه مباشری، انجمن علمی1389آدلر،

با  1390شناسان از ابتدا به سال تحلیل و بررسی تحقیقات ادبی مبتنی بر نظریال روان-
، پایان نامه ارشد فرزانه مهدوی دانشگاه 1391تکیه بر نظریات فروید، یونگ، آدلر و الکان ،

 دکتر غالمحسین غالمحسین زادهتربیت مدرس.استاد راهنما 
، 1392های تهران بر اساس نظریات عادلر،تحلیل روانشناختی شخصیت در رمان شی-

توسط فاطمه آذرشین، در هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادبیات 
 فارسی ایران.

لی قبادی ،  توسط حسینع1393نقد و بررسی روانکاوانه شخصیت زال از نگاه آلفرد آدلر، -
 و مجید هوشنگی در ممرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی.

، توسط عباس عرب و 1394تحلیل روانشناختی اشعار صعالیک بر اساس مکتب آدلر، -
 یونس حق پناه

، توسط 1394تحلیل روانشناختی هجویات حُطینه بر اساس نظریه عادلر و هورنای،-
 نعمتی، در فصلنامه لسان الیمین.جهانگیر امیری و رضا کیانی و فاروق 

 نقدی با تکیه بر نظریه آدلر یافت نشد. "مردی به نام اوه"در مورد رمان
 

 متن
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 نقد ثرن  نقد اثر ادبی تلیل اثر به روش علمی است به منظور دست یابی به پنهان متن.
 اراید باید اثر صاحب اندازه به ادبی منتقد. باشد علمی و خالق ، روشن ، ساده باید ادبی
 در یابزار بعنوان آنها از تا باشد آشنا ادبی علوم  باید ادبی باشد. منتقد خالقیت و ذوق

ه، کاری با نقد ادبی مبتنی بر نظری منتقد .گیرد بهره ادبی اثر عوامل برتری تحلیل و تجزیه
 و بهاما با معموالً  که تازگیشان و برجستگی سبب به را اول طراز متون خواننده کند تامی

 مباحثات آن پی ودر فرویدی روانکاوی ظهور »شناسی روان همراهند بفهمد.  در اشکال
 رومف اریک بالخصوص و هورنای یونگ،کارن آدلر،گوستاو همچون آلفرد هایی فرویدی پسا
 (33: 1395شولتز،«)آمد. وجود به مدرن انسان ذهنی اختالالت و فرایند و مدرنیته نقد به
 دبیا نقد از ایروانکاوانه، گونه ادبی نقد» .گیرد می صورت فرهنگ و جامعه بستر در نقد

 روانکاوی سنت از متأثر رفته کار به هایفرم و هانظریه مفاهیم، ها،روش آن در که است
 نخستین همان از. شد نهاده بنا فروید زیگموند مدرن شناسیروان پدر توسط که است

 و شد رایج زمین مغرب ادبی محافل در نیز روانکاوانه خوانش روانکاوی، پیدایش روزهای
 قدن از شیوه این در. شودمی محسوب ادبی نقد اصلی هایروش و رویکردها یکی از اکنون
 هایهالی به تا پردازدمی آن تاویل به منتقد و نگرندمی رؤیا یک مثابه به متن به ادبی
 فروید موندزیگ .گویندمی نیز روانشناختی نقد روانکاوانه، ادبی نقد به. ببرد پی آن نهفته

 روان کوشدمی آنها در و دارد ادبیات درباره نوشته چندین( میالدی 1939–1856)
 یدیجد مفاهیم طریق این از و کند تحلیل و تجزیه را نویسنده روان یا آثار هایشخصیت

 روانکاوانه تفسیر به «رویاها تعبیر» کتاب در او مثال برای. بپروراند روانکاوی در را
 کارل .ردازدپمی شکسپیر ویلیام اثر هملت نمایشنامه و سوفکل اثر شهریار ادیپ نمایشنامه

 یخاص عالقه ادبیات به دانستندمی فروید پیروان از را خود که نیز الکان ژاک و یونگ
 ردهک فروید روانشناسی وارد را مدرن شناسیزبان هاینظریه که الکان مثال برای. داشتند

 تفسیر و نقد روانشناختی شیوه به را پو آلن ادگار اثر «مسروقه نامه» داستان بود،
نقد روانکاوانه ، شکلی از نقد ادبی است که برخی از » ( و 23: 1383شمیسا،«).کندمی

 (25: 1390پاینده، «)کندهای روانکاوانه را به متون ادبی اعمال میمفاهیم و شیوه
فرویـد  با را خود همکاری سال نه مدت به فروید، شاگرد ،(م1937 – 1870) آدلر آلفرد
 . اسـت آدلر کودکی دوران معرّف برادر، به حسادت و مرگ از آگاهی بیماری،.  داد ادامه

ـه س در.  باشد محروم کودکان با بازی از شد می باعث که بود مبتال استخوان نرمی به او
 چهار در آدلر.  درگذشت بود، وی تخت کنار که تختی روی ترش کوچک برادر سالگی،
کی کـود تولـد بـا سـالگی دو در و گرفـت قرار مرگ آستانۀ در الریه ذات اثر بر سالگی
کـرد،  می ورزش و بود سالم که برادرش به همچنین او.  شد طرد مادرش طرف از دیگر
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 وسـاالن همسن و دوستان به خانواده، از آدلر حقارت احساس .مینمود حقارت احساس
 انجبـر و حقـارت هـای احـساس بـر غلبه برای کرد سعی که تـا آنجا شـد کـشیده نیـز

 های روش و ها بازی به را خود او.  کند تالش سختی به هـای جسمانیاش محـدودیت
 یاتنظر بنیان و شود چیره خود های ضعف بر توانست سرانجام تـا آنکه کرد ملزم سخت
 عنـوان بـه سپس و کرد تحصیل وین دانشگاه در او.  کند آینـده طرحریزی در را خود

 آورد روی عمـومی پزشـک به سرعت به اما.  شد خود شخصی وارد حرفۀ پزشـک چـشم
 م1902 سال در او.  داد تخصص تغییر پزشکی روان و بـه عصب شناسی ، نهایـت در و

 دو ایـن بـین خوبی روابط سال، چند این طی اما کرد؛ آغاز بـا فروید را اش همکـاری
 به م،1911 سال در آنکه تا. کرد می نقد را فروید نظریات از آدلـر بسیاری و نبـود حـاکم
 شد. موهن و پیچیده مشاجراتی وارد او با و کرد جدا فروید از را مکتـب خود رسمی طور
 شناسـیروان مباحـث تبلیـغ بـه آنجـا در و کرد مهاجرت آمریکا به از آن، پس سال یک

 شـد ملی سطح در شهرتش موجب آدلر های سخنرانی و کتابها. خـود پرداخت فردنگـر
 . شـد تبدیل روزگار آن سرشناس شخصیت و آمریکا محبوب اولـین روانشناس بـه و

 اروپا در گردش به توانکاه سخنرانی اد ایر برای که درحالی م،1937 در سال سـرانجام
( 138-137: 1383شولتز،) درگذشت اسکاتلند در و شد قلبی حملۀ بود، دچار مشغول

 نقش فرویـد کـه درحـالی.  گرفتند قرار یکدیگر مقابل در جهات بسیاری در فروید و آدلر
 یندهبـر آ آدلـر گیـری جهـت داد، می قرار تأکید مورد رفتار بر تأثیرگذاری در را گذشته
 لمقاب نقطه در درست بودن، گیرا و ساده عین در آدلر فردی شناسیروان»  . بود استوار
 بندیرتصو یک آدلر، نظریه. دارد قرار یونگ عرفانی عقاید و فروید مکانیکی بندی، صورت
 ،خالقیت همکاری، پرستی،نوع دوستی،انسان همچون هاییویژگی که است بینانهخوش
 خصیتش مورد در آدلر نظریات اینکه به توجه با. داردمی ارزانی بشر به را آگاهی و یگانگی
 استفاده آن از راهنما و الگو عنوان به توانمی بنابراین دارد، اجتماعی جنبه
 وراثتی هایمحدویت از صرفنظر و هشیارانه ما که تلقی طرز این (105: 1386راس،«).کرد
 تصویر یک آدلر،. است خوشایندتر کنیم،می هدایت را خود رشد کودکی، رویدادهای یا

 اساسی ( بخش504: 1378شولتز،«).داد ارائه انسان ماهیت از بینانهخوش و خشنودکننده
 آدلر هک درحالی دهد، می جداگانـه تشکیل های بخش بر شخصیت تقسیم را فروید نظریۀ

 زیست نیروهای وسیلۀ به نه رفتار انسان است معتقد آدلر.  دارد تأکید شخصیت وحدت بر
 یننخست او، نظر به. شودتعیـین می اجتمـاعی عوامل به وسیلۀ بلکه غریزه، شناختی
 واسطۀ به و شود می آغاز روز تولد از کـه است مادر با ارتباطش کودک اجتماعی موقعیت
 گونهچ بداند مادر هرگاه. بیـدار میشود دیگـر شخصی به کودک عالقۀ مادر تربیتی مهارت
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 های ظرفیت تمام صورت آن در تربیـت کند، همیـاری و همکـاری جهت در را عالقه این
 نیز آدلر.  شد خواهد متمرکز احـساس اجتماعی درجهـت کـودک اکتـسابی و مادرزادی

 بر آدلر توجه اما دهد؛می کـودکی توجه نشان هـای سال سازندۀ اهمیت به فروید مانند
 همیتا فروید، با آدلر اختالفات دیگر از .شناختیزیست نه است معطوف اجتماعی نیروهای

 ارد،د تأکید رفتار ناخودآگاه هایکنندهبـه تعیین فرویـد کـه درحـالی. اسـت خودآگاهی
 خودآگاهی موجود نخست وهلۀ در او انسان بـرای.  کنـد مـی تکیـه خودآگـاه بر آدلر
 ایهتجربه وسیلۀ به انسان رفتار نظـر فروید، از.  دارد آگاهی هایشانگیزه به که است

 در او نچهآ باب در نیرومندتری انـسان به گونۀ آدلر اعتقاد به ولی شود؛ می تعیین گذشته
 یم آینده اهداف برای کوشش. گیردقـرار می تـأثیر تحـت کنـد، مـی فکـر آینـده مـورد
 دهدمی قرار تأثیر تحت دهد،می حـال انجام لحظـۀ در انـسان آنچـه و کند تغییر تواند

انسان  تالش منبع حقارت ، کند که احساسهای( آدلر ثابت می193: 1366کلیفورد،)
 های احساس است معتقد آدلر» رفتـاراست. در برانگیزنـده نیرویـی عنوان به همواره

 ایـن چـون کردن؛ حقارت احساس یعنی بودن، انسان او نظر به.  دارند حقارت وجود
 ـالماع آدلـر. نیـست نابهنجاری یا و ضعف نشانۀ و است مشترک هاانسان در همگی حالـت

 فـرد ترقـی و رشد پیشرفت،. است انسان هایتالش همۀ منبع حقارت هایکـرد احساس
 یهـاحقـارت بـر کـردن غلبـه بـرای ما هایتالش از ناشی یعنی درغلبه بر حقارت است؛

»  است باور این بر آدلر ( 139: 1383 شولتز،) «ماست تخیلی یا جبران واقعی نتیجۀ
 چون شود؛ می دچار عمیق ضعف و درماندگی احساس به ابتـدای زندگی همان از انسان
 به نیست قادر و است ضعیف موجودی اطرافیان و با بزرگساالن مقایسه در فهمد می

 نقش ترینبزرگ گیردمی نتیجه آدلر تفاسیر، این با .برآید مشکالت زندگی عهدۀ از تنهایی
 ترینبیش تواندمی او با بزرگساالن رفتار و دارد احـساس برعهده ایـن را انـسان تربیتـی

 خود بدن اعضای از یکی در نارسایی دچار کودکی ، اگر مثـال برای باشد؛ داشته را تأثیر
 رفتار با والدین اگر حال.  دارد خود همساالن به بیـشتری نسبت حقـارت حـس باشد،

 احساس آینده در کودک ، دهند افزایش را بحران ناخواسـته این او تحقیـر و نامناسب
 دیدپ به مشکل، این برابر در والدین مناسب رفتار کنـد؛ اما مـی دائمی درماندگی و عجز
 ردنگ می حقارت دید با زیردستان به آینده در و شودمنجر می فرزند در برتری حس آمدن

 صورت به کودکی در باید احساس این پس. کنده می مـسخر را آنان دستاوردهای و
 تجربۀ اینکه ( با 55– 53: 1376 آدلر،) نباشد تـا ویرانگر یابـد پـرورش سازنده و متعادل
 اب ارتباط درنتیجۀ و نیست ارثی هرگز شود، می شخـصی وارد هـر بـر کودکی در حقارت
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 کودک در منبع سه از تواندمی حقارت عقدۀ. گیردصـورت می محیطـی عوامل و اجتماع
 :  شود ناشی

 های فرد تالش طریق از بدن ناقص اعضای یا اجزاء» بود معتقد آدلر عضوی، حقارت-1
درسـت  دهنـد؛مـی شـکل را شخـصیت ضـعف، یـا نقـص آن کـردن جبران برای

 برای دموسـتنس باستان، دوران در کرد. جبران را خود استخوان نرمی آدلر همانگونه که
روزولـت مریض  تئـودور.  شـد چیـره خـود زبـان لکنـت بر شود بزرگی سخنور آنکه

 دش تناسـب اندام الگـوی بزرگـسالی در آمریکـا، جمهور رئیس ششمین و بیست احوال،
 پندارندعجیـب می و غیرعـادی صـفات یا واقعی کهتری را احساس این محققان بعضی. 
 و هاداشـتن ضعف چنینهم و ذهنی هایمعلولیت و جسمانی عضوهای نقص شامل که

 (17: 1369 منصور،. )است بدن اعضای از یکی در کمبودهایی
ن کانو را خود کودک کهزمانی ». است حقارت عقدۀ ایجاد برای منبعی نیز لوس کردن -2

بـه  ورود محـض بـه بیند،می خود ارادۀ با مطابق را چیز همه و شماردمی خانواده توجه
تجربیـات  خـالی جـای چنـینهم و اخالقـی هاینقصان و هاضعف مدرسه، و اجتماع
 «شـودمـی حقـارت عقـدۀ دچار و کندمی احساس خویشتن در را فردی خوب

 ( 140: 1383شـولتز،)
 جادوای فرزنـد ذهـن تخریب در مهم بسیار عنصری او، بردن یاد از و فرزند به توجهیبی-3

 اجتمـاع، بزرگترین و مدرسـه و خـانواده و محـیط تـأثیر البتـه. اوسـت در حـس حقـارت
 یـا غیرمستقیم مـستقیم عملکـرد کـه اسـت برتـری یـا و حس حقارت ایجاد در عامل

 .باشد شخصیتی هایارمغان از یکی دربردارندۀ تواندمی اجتماع
از  رآدل مقـصود».  اسـت زنـدگی اساسـی واقعیـت برتری، برای تالش داشت عقیده آدلر

 ـدنش کامـل مفهوم به کمال البته.  است کمال برای تالش نوعی به برتری، برای تالش
 برای خود کردن کامل درجهت همیشه انسان ، بنابراین رود؛ می کار به کردن و تمام

 سـوی بـه شـدن، کامـل جهـت در تـالش یعنـی فطـری، هـدف ایـن. کوشدبرتـری می
 ذشتهگ وسیلۀ به انسان رفتار بود معتقد فروید درحالیکه.  است شده گیریآینـده جهت
 باور راگ است معتقد آدلر کـودکی؛ تجربیـات و غرایز وسیلۀ به یعنی شود،تعیـین می

 از سپ زندگی و بهشت یا آینده ما در زندگی جایگاه در ایگونه به رفتار باشیم داشته
 ار مفهوم این آدلر.  کنیم عمل آن اعتقاد طبـق تـا کـرد خـواهیم تالش است، مؤثر مرگ

 ای هستی کمال جهت در ما بـود وقتی معتقـد و کرد بیان خیالی نگری غایت عنوان با
 ار خود زندگی ما. کند می را هدایت مـا رفتـار خیالی های-اندیشه کنیم،می تالش وجود

 الکم آرمان ها، آن امـا فراگیرترین کنـیم؛ می هدایت ها خیال این از بسیاری وسیلۀ به



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         582 

 پیش را مسیر دو زنـدگی همواره در انـسان» رو، ایـن ( از142: 1383 شـولتز،) «اسـت
 نتیجه به پی در تنهـا انسان کـه اسـت شخصی برتری برای تالش نخست،:  دارد رو

. زند می کاری هر بهدست  خود هدف به رسیدن راه در و است شخصی منافع رساندن
 متعادل هایانسان زنـدگی ویژۀ روش ایـن که هاست انسان همۀ موفقیت برای تالش دوم،

 یم سعی و اندیشندنیـز می دیگـران منـافع به زندگی در همواره که است روانی نظر از
-90: 1384)فیست،« یابنـد. دسـت اجتمـاعی برتـری با همسو شخصی برتری به کنند
 رد اجتماعی عوامل تاثیر بر وی تاکید» آدلر، نظریه توجه جالب و اهمیت قابل ( جنبه89

 اگرچه. کندمی جبران را او نظریه بودن ذهنی از بخشی که است شخصیت گیریشکل
 ،است کرده وارد مهمی ضررهای روانکاوی، المللیبین انجمن به فروید با وی نظراختالف

 ارزش فروید، از جدایی و نارضایتی قیمت به حتی اجتماعی عوامل اهمیت بر تاکید اما
 اصل دو بر آدلر تکیه البته(.» 97  :1376کریمی، «) .است داشته را جدایی و زیان این

 ینهمچن. است توجه قابل "آن جبران و کهتری احساس بر غلبه" و "برتری برای کوشش"
 صرفا انسان که باشد این منظور اگر کند،می مطرح را "خالق خود" بحث که جایی در

 که تاس حقی سخن نیست، کودکی دوران تربیتی محیط ویژهبه و محیط و وراثت ساخته
 وشتسرن بر حاکم تواندمی آدمی:»اندگفته برخی که گونههمان. داشت تاکید آن بر باید
 رفتارهایی مجموعه آدلر، ( همچنین391: 1380)شکرشکن،.«آن محکوم نه و باشد خود
 اندخومی "زندگی سبک" بردمی کاربه برتری حصول یا حقارت رفع جهت در فرد هر که را
 و کودک تربیت نحوه و کودکی دوران به مربوط زندگی سبک در را نقش بیشترین و

 بیش کودکی نقش بر نباید اما است، توجه قابل مطلب این البته. دانستمی او با برخورد
 دتوانمی زندگی در او گزینش و انتخاب و انسان اکتسابی هایآگاهی. کرد تکیه حد از

 دیدج اهداف براساس توانمی را زندگی گذشته سبک حتی و کند ایفا مهمی بسیار نقش
 رکتح مدعا، این شاهد. کرد ترسیم زندگی در را دیگری مسیر و داد تغییر نشدهشناخته و

 نقش از نباید طرفی از. اندکرده ایجاد بشر زندگی سبک در ایشان که است تحولی و انبیاء
 آدلر ( روش392همان:«).ماند غافل فرد شخصیت بر اجتماعی الگوهای تاثیر و اجتماع
 عاتاطال به بود، بحث مورد یونگ و فروید با رابطه در که انتقادهایی همه. بود پژوهی مورد

 دهش کنترل صورت به و کرد تکرار توان نمی را او مشاهدات. هستند وارد نیز آدلر روش و
 اما اند، کرده مقاومت علمی تایید برابر در آدلر قضایای اغلب. اند نشده اجرا نیز منظم و

 های احساس رویاها،:  از عبارتند مباحث این. است شده تحقیق مباحث از تعدادی درباره
 .تولد ترتیب و اجتماعی عالقه کودکی، در غفلت و کردن لوس قدیمی، خاطرات حقارت،

 "مردی به نام اوه"فردریک بکمن و 
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 2013 سال سوئدی، در نویسوبالگ و نویسنده استکهلم، در 1981 متولد  بکمن فردریک
 فقه هرشت در را تحصیلتش شد. بکمن شناخته سوئد نویسنده «ترینموفق» عنوان به

 در کارگر و گارسون شاگرد و کامیون راننده عنوان به و کرد رها کارهنیمه مسیحی
 در آزاد نگارروزنامه عنوان به 2007 سال در کرد. او کار به شروع انبارها و هارستوران
 به زودی به و کرد آغاز را اشزندگی از ایتازه دوره استکهلم در مهم چندان نه ایروزنامه
 نام به مردی» رمانش نخستین 2012 سال در. رسید شهرت به نویسوبالگ یک عنوان

 نسخه هزار 600 آیدمی کنندهسرگرم هایرمان قلمرو از که رمان این .کرد منتشر را «اوه
 با فصل هر و دارد فصل چهل اوه، نام به مردی .شد ترجمه زبان 25 به و رفت فروش به

 دخرمی کامپیوتر یک اوه نام به مردی مانند: است؛ شده نوشته جذاب و زیبا عنوان یک
 هک روزی و اوه نام به مردی قطار، در جوان زن یک و اوه نام به مردی نیست، کامپیوتر که

 .  ... و شد لبریز صبرش کاسه دیگر
 ویدگبازمی را میانسالی سوئدی مرد داستان  بکمن، فردریک از "اوه نام به مردی" کتاب
 میان این در. است رسیده زیست قهقرای به شخصیتی و وجودی بحران در گرفتار که

 راهمف را کمال به رسیدن زمینۀ خویش برخوردهای با که شودمی پیدا او زندگی در کسی
 ولی خودمحور و عبوس تنها، مردی  (Ove)اوه حکایت. است ایرانی زن یک او. آوردمی
 دست از را زندگی به امید حقارت، نام به بحران در گرفتار اوه. است گرا،عمل حال عین در

 مۀبرنا ولی زندگی.  بیابد کمال به را راهی آن امید به بخواهد که ندارد چیزی. است داده
 کند،می وصل او زندگی به را پروانه نام به ایرانی زنی زندگی تقدیر. دارد او برای دیگری
 روشنائی، خود برخوردهای و رفتار با پروانه. دهدمی در تن بدان اکراه با اوه که پیوندی

 به ازب و اجتماعی نو، شخصیتی تدریج به اوه و گرداندمی باز اوه زندگی به را شور و امید
 اوه،راههای نام به مردی کتاب در بکمن. کندمی پیدا جامعه، و جهان در تحوالت سیر
 تیشخصی سنخ و اوه دیگری دلیل چند به روانهپ. دهدمی نشان را اندوه و حقارت بر غلبه
 به وجود قهقرای در رمان ابتدای در اوه. شودمی افسردگی بر اوه غلبه باعث که است او
 را زندگی به خود عالقۀ و شور تمامی همسرش پیش ماه چند مرگ پی در او. بردمی سر
 جز چیزی او هویت تمامی. است خود زندگی به بخشیدن خاتمه پی در و داده دست از

 جوئیصرفه زندگی در او اصلی مسئلۀ. نیستند ایشده فسیل هایوعادت هارویکرد ها،باور
 زمینۀ در) اندازراه کار مردانۀ هویت و ماشین از خاصی برند به عشق ،(خست مرز در)

 به آنکه از بیش او خود موقعیت و شخصیت با. است( آن همانند اموری و خانه تعمیر
 هآنک از بیش و است شده سپری تاریخی ایدوره بازماندۀ باشد، داشته تعلق خود جامعۀ
 . است مرده باشد زنده
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 نقد روانکاوانه فردگرا در رمان 
 ـتماهی دربارۀ پرداز نظریه که است تصوری شخصیت، نظریۀ در مهم های جنبه از یکی»

. دهد می پاسخ بنیادین پرسش تعدادی به پرداز نظریه هر. کند¬می بیان انسان
 انفیلسوف شاعران،.  دارد تمرکز است، بودن انسان از منظور آنچه اصل بر که موضـوعاتی

 :دهند پاسخ هاپرسش این به اندکوشیده طوالنی قرنهای طی هنرمندان و
 حـاکم هـاآن بر دیگری عوامل یا کنیم می هدایت را اعمالمان هوشیارانه آیا. 1

 (جبرگرایی)هـستند؟
 (تربیت و طبیعت) محیط؟ یا هستیم وراثت تأثیر تحت نیز ما آیا. 2
 که ددارن وجود ای گسترده شخصیتی الگوهای یا است یگانه انسانی هر شخصیت آیا. 3

 اما(  40: 1383 شولتز،( )یگانگی و عمومیت) دربرمیگیرند؟ را اشخاص از زیادی تعداد
 یپاسخ تاحـدودی توانـد مـی و دارد بسزایی اهمیت روانکاوانه های نظریه بستر در آنچه
 خصیتش.  اسـت فـرد شخـصیت گیری شکل با ابژه ارتباط باشد، سؤاالت این برای قوی
 رب که(  ابـژه) اسـت دیگـران سایۀ این و کند می رشد و گیرد می شکل رابطه در فرد
. است ابـژه وجـوی جـست در زندگی آغاز همان از فرد «منِ » واقع، در. افتد می او «منِ»
 ار فرد رفتار چگونگی پس.  دهد پیوند آن با را خود که چیزی یا کسی وجوی جست در

 پیوند ینا کلیشۀ اولین. کرد جستجو او یافتۀ رشد من و پیوند همین رابطه، این در بایست
کرد و سیگار مادر اوه در کارخانه شیمیایی  کار می». سازدمی مادرش با کودک رابطۀ را

-( و در کودکی اوه، مرد. و پدرش ساکت شد و به ندرت حرف می45بکمن:«)کشیدمی
تنها کلماتی که » گویدداد. اوه میبعد از مرگ همسرش انجام می زد.همان کاری که اوه

درباره موتورها  "ها را جا گذاشته بودظاهراً مادرش این"برای پدرش مانده بودند
 هر. است آوراضطراب و دردنـاک بینیم. جـدایی( رفتاری که ما از اوه می46بکمن: «)بود

 ایجاد او روابط و شخصیت در سرانجام و من کارکردهـای در اختاللی مسیر این در خللی
 دست صتیفر چنین دیگر زیرا کند؛ برقرار رابطه ابـژه بـا بایـد بیابـد، فرصت اگر. کندمی

 رشد او در افسوس و گناه عشق، همدلی، دیگر کنـد، تجربـه را عشق اگر.  داد نخواهد
 ایدارپ اعتماد و من هستۀ تشکیل. باشد داشته خود از خـوب تـصویر توانـدنمی و کندنمی

دهـد  مـی «بد تمامی به پرخاشگری حاوی خود» ابژۀ بـه را خـود جای و شودمی پریشان
برد. اوه او را مردی مهربان و قوی توصیف اما با این حال اوه از بودن با پدرش لذت می

برقراری ارتباط دچار کند. او از کودکی از محبت یکی از والدین محروم است و از لحاظ می
زند. ارتباط اجتماعی اوه ضعیف است. او زندگی خانوادگی را مشکل است. او کم حرف می

 در تجربه نکرده است. احساس حقارت و خود کم بینی حاصل این عدم ارتباط است. اوه
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 آدلـر (51بکمن:«)تازه شانزده سالش شده بود که پدرش مُرد»شودمی یتیم سالگی 16
 اشـاره کودکی دوران در او حقارت های احساس به فرد هر شخصیت رشد و نتکـوی در

 اررفت در گیزنده بران نیرویی مانند همواره حقارت های احساس است معتقد او.  کنـد مـی
 1370 آدلـر،.« ) کردن احساس حقیر را خود یعنی بودن انسان» گوید می او.  دارند وجود

 رآدل. نیست نابهنجاری یا ضعف نشانۀ است، مشترک ما همگی در حالت ایـن چـون(  9:
 و رشد پیـشرفت،.  است انسان هایتالش همۀ منبع حقارت هایاحساس کند می اعالم
 قارتح بر کـردن غلبـه بـرای ما هایتالش از ناشی یعنی است؛ جبران نتیجۀ در فرد ترقی
 رب کردن غلبـه بـه نیـاز وسـیلۀ به خود، زندگی سراسر در ما. مانتخیلی یا واقعی های
. یمشومی برانگیختـه رشـد بـاالتر سطوح به رسیدن برای تالش و حقارت احساس این
 بزرگساالن بـه کـامالً  و درمانـده و کوچـک کودکان  . شودمی آغاز کودکی در فرایند این

 الشت ناامیدی از و خـود والـدین نیرومندی و قدرت از کودک است معتقد آدلر. اند وابسته
 و تربزرگ افراد به نـسبت کودک نتیجه، در است؛ آگاه قدرت آن با مبارزه یا مقاومت برای

 روی کار که را پدر شغل دهداومی پرورش را حقارت هایاحساس خود اطراف نیرومندتر
 یک شودمی متوجّه که برود سربازی به خواهدمی و دهدمی ادامه است، قطار هایریل

به عقیده آدلر  .دهدمی ادامه کارش به ناراحتی با نتیجه در دارد، زاد مادر قلبی بیماری
 عضوی، حقارت: شود ناشی کودکی در منبع سـه این از یک هر از تواندمی حقارت عقدۀ
 صلیا پژوهشی تالش اولین یعنی عضوی، حقارت ۀ دربار تحقیق. توجهیبی و کردن لوس
 باطارت - کرد تأیید را نظر این که - فروید زیگموند با هنوز او که شد انجـام زمانی آدلر،
 رانجب برای فرد های تالش طریق از بدن ناقص اعضای یا اجزا گرفت نتیجه آدلر.  داشت
اوه دچار دو نوع حقارت است که دهند؛ می شکل را شخصیت ضعف یا نقـص آن کـردن

 روز یک کهتا این اوه است.دومی ،حقارت ناشی از نقص سالمتی،عامل مهمتری برای 
 زده سرش به رنگ زرد بزرگ کلیپس یک حالیکه در قرمز، هایکفش با قطار در را سونیا
او برای پنج سال توی »  .بیندمی دارد اشسینه روی طالیی سینه سنجاق یک و است
اری ب آهن کار کرد. بعد یک روز صبح سوار قطاری شد و او را برای اولین بار دید. اولینراه

 آغاز را ایعاشقانه زندگانی دو، آن (52بکمن:«)خندید.بود که بعد مرگ پدرش می
 سفر، نای در کنند، سفر اسپانیا به گیرندمی تصمیم و شودمی باردار سونیا و کنندمی

 دهدیم دست از را شکمش در فرزند هم سونیا و کندمی برخورد اتوبان گاردریل با اتوبوس
 دارند دوست عاشقانه را همدیگر اندزنده که روزی تا امّا،. شودمی فلج همیشه برای هم و
شروع داستان  .دهدمی آموزش شکسپیر فعال، بیش آموزان دانش به مدرسه در سونیا و

 ادهد دست از سرطان علت به را سونیا همسرش، است، ساله نه و پنجاه وقتی است که، اوه
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 را یاسون که اوه. کنند استفاده جوان نیروهای از تا اندکرده بازنشسته اجباری را او و است
 هر. است خودکشی فکر در و ندارد امیدی او، مرگ از پس است داشتهمی دوست بسیار
 ندانسته و ناخواسته را او اقدام این جلوی اطرافیان کند، خودکشی خواهدمی که دفعه
ند کست؟ اوه فکر نمیاین خواسته زیادیخواهد در آرامش بمیرد. اوه فقط می» .گیرندمی
طور باشد.شش ماه قبل، درست بعد از مراسم خاکسپاری همسرش، باید مقدمات این این

 است باردار پروانه، نام، به ایرانی زنی ها،همسایه از ( یکی53بکمن:«)کردکار را آماده می
 و اشساله شش و ساله سه دختر دو با نامدمی”  فندوقی مغز”  را او اوه که همسرش با و

 شکل را زیبایی حوادث و دارند اوه زندگی آخر سال چهار در مهمی نقش گربه یک
 تواندینم که اوه کند.گیرد و برحس حقارتش غلبه میاوه خود برتر بینی را یاد می.دهندمی

 حمله اثر بر روز، یک دهدمی انجام عادت روی از را کارهایش همیشه و بپذیرد را تغییر
 خودکشی فکر از پروانه، خانواده کنار در روز آن از و شودمی بیمارستان راهی مهاجم دو

 آموزدمی هم را کامپیوتر و موبایل با کار حتی و شودمی جدیدی زندگی وارد آید،می بیرون
 ایدنی از است که سنتی ، شخصیت اصلی رمان، مردی اوه .میردمی سرد زمستان یک در و

شود که داند.همین ندانستن در میانسالی باعث ایجاد نوعی حقارت مینمی هیچ جدید،
 نه”» ها غلبه کند.هایش بر آنکند با نشان دادن قابلیتزند و سعی میاوه آن را پس می

 تأکید اننش به زیرکی با را سرش فروشنده!”خوام می کامپیوتر. خوامنمی گفتی که را اینی
 نگاه چپ چپ دلخوری با را فروشنده اوه.” کامپیوتره همون تاپ لپ. ” دهدمی تکان
 خودم. ” دهدمی فشار پیشخان روی معترضانه را اشایقوه چراغ اشاره انگشت و کندمی
 می در کجاش از کلید صفحه وقت اون:”گویدمی لبی زیر سپس …!” دونم می
حس خود کمتربینی  اوه و برگشت ،تنهایی که داستان بحران هاینشانه (9:بکمن)«”آد؟

 او و اندکرده بازنشسته کارش محل از را اوه. شودمی داده نشان خواننده شود، بهدر او می
 یه آدم خوبه:”گفتند اوه به سرکار دیروز. »خوردنمی دردی هیچ به که کندمی احساس

 نسل”  خواهندمی و شده ”کم“ کار دادند توضیح بهش موقع همان!” بکشه را ترمزش کم
هایش را که باعث اوه در یک زمان کوتاه همه وابستگی (21:بکمن«).”کنند کنار بر را قدیم
 هواس االن: “گفتند»دهد. ای برای زندگی داشته باشد از دست میها انگیزهشد با آنمی
 حصب روز یک آدم که دارد حسی چه دانندمی اصالً .” بکشی را ترمزت کم یه که خوبه ات
 مدام اوه (21:بکمن)«خورد؟نمی دردی هیچ به دیگر ببیند و شود بیدار خواب از شنبه سه
خواهد به سونیا برسد. او انگیزه زندگیش را از دست داده او می .است مرگ با کشمکش در

 یک طناب، با بار یک کند، خودکشی خواهدمی که بار هر او، او به پوچی رسیده است. 
 ورط به ماجرایی ،…و شکاری تفنگ با بار یک بیندازد، مترو ریل روی را خود خواهدمی بار
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 چهی رمان، پایان تا که است جالب و گیردمی را حادثه این جلوی و آیدمی پیش اتفاقی
در پی یافتن شخصیت گم  اوه، .کند خودکشی خواستهمی اوه که شودنمی متوجه کس
 ار مدرن دنیای اوه و اندشده مسئولیت بی هاانسان او این است که، بهانه. اش استشده
تاثیر عوامل اجتماعی در انتخاب مرگ به جای زندگی در این رمان به  .بپذیرد تواندنمی

 قسطی را چیز همه همه، روزها این که داندمی خوب آدم» خوبی نشان داده شده است.
. است خودش به متعلق چیز همه حاال. کرده بازپرداخت را چیز همه اوه ولی خرندمی

 ولی داشته را خودش مشکالت نشده، مریض هم روز یک اشزندگی کل در سرکاررفته،
 این. کندنمی قبول مسئولیت کسی دیگر روزها این. پذیرفته مسئولیت کرده، تحملشان

 کاباره که شهرداری بانفوذ کارمندهای و مشاور و چرخدمی کامپیوتر حول چیز همه روزها
 سرمایه و مالیاتی هایپناهگاه. گیرندمی رشوه اجاره قراردادهای امضای بابت و روندمی

 لک که است هاییآدم از پر کشور سرتاسر. کند کار خواهدنمی کس هیچ. سهام در گذاری
. بینداوه تصویر حقارت خود را در گربه می (19:بکمن.«)کنندمی فکر ناهار به فقط روز
 حظهل چند و ایستادند دو هر. ایستاد اوه. شد بلند گربه. شد نزدیک گربه به قدم چند»

 اوه .کردند ورانداز محلی کوچک میخانه یک توی بالقوه آشوبگر و الت دو مثل را همدیگر
 اشتد گربه ظاهراً . کند پرت گربه سمت را اشچوبی هایکفش از یکی که بود فکر این در

 اوه جواب آن با تا ندارد ایچوبی کفش هیچ خودش که گفتمی ناسزا مسلم امر این بابت
 را همسرش او،. است "خود"خودکشی، گم کردن  برای اوه یانگیزه (14:بکمن.«)بدهد را
داده،همسر برای او جایگزین مادری است که در کودکی  دست از دارد، دوست بسیار که

ی هاآورد و از سونیا صدای خندهاز دست داده. مادری که اوه از او صدای بدش را بیاد می
ه شده کاری ک اخراج کارش از کند.نوازشگش را که  برای شنیدن آن احساس دلتنگی می

 خواهدمی که اوه، هویتش را گم کرده است. .تنهاست برای او بجای پدرش است.اوه
. رودیم قطار ایستگاه به بار این و پوشدمی را اشپلوخوری پیراهن و شلوار کند، خودکشی

 شلوار و کت که مردی بیندازد، ریل روی را خودش خواهدمی که هنگامی که است جالب
 حیرانند و کشندمی جیغ همه. شودمی ولو ریل روی و کندمی غش پوشیده، خاکستری

. خوانندمی قهرمان را او همه و دهدمی نجات را مرد و پردمی ریل روی که است اوه تنها و
. کندیم نگاه را دیگری سپس و یکی عصبانیت با و ایستاده رو به رو سکوی لبه روی اوه»

 :بکمن.«)پردمی ریل روی سپس و.« نیست باورکردنی: ” گویدمی خودش به سرانجام
.  است انسان هایتالش همۀ منبع حقارت هایاحساس کند می اعالم آدلر (161

 ایبـر ما های-تالش از ناشی یعنی است؛ جبران نتیجۀ در فرد ترقی و رشد پیـشرفت،
هایش عزت اوه در شکست در خودکشی. مانتخیلی یا واقعی های حقارت بر کـردن غلبـه
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 یک اشم شاید: “کشدمی فریاد اولی ایمنی کاله» کند.پیدا می نفس و خودبرتر بینی
 خشمش او، پای دو شدن فلج و سونیا تصادف از پس اوه (163:بکمن!«)هستین قهرمان

بکمن به تاثیر جامعه بر شکست شخصیت افراد و بیدار . کندمی خالی اثاث و اسباب بر را
تواند مردی ای که میشدن عقده حقارت خفته ناشی از دوران کودکی تاکید دارد وجامعه

 که بود انفجار حال در خشم از قدر آن اوه حین، این در»افسرده را به زندگی برگرداند.
. نکند داغان را اثاث و اسباب تا برود رد جلوی خواستمی ازش هاغروب هرازگاهی سونیا
 و درب به میل چطور دیدمی که این از آمدمی درد به باورنکردنی طرزی به سونیا دل

 شرکت اتوبوس، راننده آن کردن داغان و درب شکست؛می را شوهرش کمر کردن داغان
 توی را خشم این او … کس همه و چیز همه سازها، شراب اتوبان، گاردریل مسافرتی،

 محوطه در اشروزانه هایوارسی طی را خشم این گاراژ، توی کرد،می تخلیه چوبی اتاقک
 نماد اوه( 227: بکمن.«)پراکند هم هانامه توی را خشم این آخر در پاشید،می زمین روی
 یادامه برای امیدی و است درمانده و تحقیر شده و خسته و تنها که است معاصر انسان
 کار  ّ محل به رفتن امیدش تنها بوده، کسش همه که همسرش مرگ از پس. ندارد حیات
عقده  از سرشار مردی اوه، داستان یمایه درون .گیرندمی او از هم را آن و است خود

 هر دمانن اوه. است حساس خود پیرامون مسائل به نسبت که کشدمی تصویر حقارت را به
 کردن خراب برای سفید پیراهن مردهای وقتی. است غم و شادی دچار دیگری انسان
 را اوراق که خواهندمی اوه از و است افتاده طرح در خانه چون آیندمی اوه پدری یخانه
 کرده مشت شلوارش جیب توی در را دستش خشم از و است متنفر هاآن از اوه کند، امضا
 از نآ از قبل تا بیاورد خاطر به توانستنمی. بود متنفر سفید پیراهن مردهای از. »است
 .کردمی حس درونش در سوزان گوی یک مثل را آن حاال ولی باشد، بوده متنفر کسی
 دست. کرد امضا را کاغذ زیر دست یک با … بودند خریده را خانه این اوه مادر و پدر

بکمن اوه را رنگی خلق  (126:بکمن.«)بود کرده مشت شلوارش جیب توی را دیگرش
شوند.اوه از های خودکم بین هرگز رنگی خلق نمیداند. انساناوه این را مینکرده است. 

 یاهس مرد یک او»شود. بیند شاد میکشد او وقتی سونیا را رنگی  میاین موضوع زجر می
گفتند اوه دنیا را سیاه و ها میآدم»گوید:و در جای دیگر می (48: بکمن.« )بود سفید و

 «52بکمن:«)رنگ بود. همه رنگی که اوه در زندگیش داشتبیند؛ اما سونیا سفید می
 تالش و حقارت احساس  بر کردن غلبـه بـه نیـاز وسـیلۀ به خود، زندگی سراسر در ما

 غازآ کودکی در فرایند این. شویممی برانگیختـه رشـد بـاالتر سطوح به رسیدن برای
 در هاو شخصیت. اند وابسته بزرگساالن بـه کـامالً و درمانـده و کوچـک کودکان . شودمی
ا تواند بداند و نمیچون خود را حقیر می. است گریز آدم و تلخ گوشت مردی دیگران، نظر
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 گفتندمی مردم»کند.کند، با آن مبارزه میمدرنیته همراه شود. اما خود را در آن رها نمی
 اصالً. نبود مطمئن باره این در خودش ولی بوده هاآن با حق شاید. است تلخ گوشت اوه

 ینا بود کرده قبول اوه و.” است گریز آدم اوه:”گفتندمی مردم. بود نکرده فکر بهش راجع
 منکر توانستنمی هم خودش و آیدنمی خوشش هاآدم از او که است معنی این به لغت
 روز او طبق عادت هر (47: بکمن.” )نبودند زیرک خیلی مردم هاوقت بیشتر. شود قضیه

 او دچار عقده حقارت. بپذیرد را عادت تغییر تواندنمی و خوردمی زمینی سیب و سوسیس
 یهماهنگ و نظم شانزندگی بود، زنده سونیا وقتی تا»کند. ها زندگی میاست و با عادت

 وارسی به کرد،می درست قهوه شد،می بیدار خواب از شش به ربع یک ساعت اوه. داشت
 دخوردنمی صبحانه سپس و رفتمی حمام نیم و شش ساعت سونیا پرداخت،می اشروزانه

 دقیقه، پنج و هفت ساعت. ساندویچ اوه و خوردمی مرغ تخم سونیا. نوشیدندمی قهوه و
 توی را دار چرخ صندلی نشاند، می شاگرد صندلی روی را او رساند،می ساب با را زنش

های اوه او عادت (288:بکمن)«… رساندمی مدرسه تا را زنش و گذاشتمی عقب صندوق
 ردک قفل را در شد، تمام که زباله اتاق وارسی» گونه کرده است. وسواس را دچار رفتارهای

 داد فشار مرتبه سه خاطر اطمینان برای را دستگیره و صبح، روز هر مثل درست
 همان به. »آیدنمی خوشش مدرن دنیای از و است سنتی مرد یک اوه، (17:بکمن)«…

 ارتک باید آدم که است معتقد دارد، شک بانک کارت و اعتباری کارت به همیشه که اندازه
 خرد،می را اتومبیلش اولین گیرد،می گواهینامه آدم: است این اصولش. باشد داشته بنزین
 می بنزین جا همان همیشه و گیردمی نظر در خودش برای ایزنجیره بنزین پمپ یک
 عوض هوس و هوا روی از را بنزین پمپ و اتومبیل مارک مثل مهم چیزهای آدم. زند
 تحول دچار که است هنگامی او شخصیت قسمت ترینجالب (339:بکمن.«)کندنمی
 ییرتغ این و آموزدمی درستی به را موبایل با کار پروانه، دختر از رمان انتهای در و شودمی
 دختر. »ودشه به سمت برتری  او شخصیت تغییر لی باعث و نیست بزرگی تغییر آنکه با

 دهدمی قول بهش و بگذارد شکلک کوتاه پیامک توی چطوری دهدمی یاد او به ساله شش
اوه برای نشان دادن خود  (369: بکمن.«)دارد موبایل گوشی اوه که نبرد بو اصالً  پاتریک

 نگاری و رهایی از حقارتی که موقع کمک نکردن به سونیا موقع تصادف، شروع به نامه
 ولتد به نوشت، نامه اسپانیا دولت به. پراکند هم هانامه توی را خشم این آخر در»کند. می

. نگرفت هدهع به را حادثه این مسئولیت کس هیچ ولی قضایی، سیستم به پلیس، به سوئد،
 دیگر هایسازمان و قانون از ماده چند به فقط هایشانپاسخ. نبود مهم کس هیچ برای
 خواست در شهرداری وقتی. کردمی باز خودش از را تقصیر این کس هر. کردمی اشاره

. تنوش شکایت هاماه اوه کرد،می کار آن در سونیا که کرد رد را ایمدرسه هایپله بازسازی



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         590 

 دولتی هایسازمان اختیارهای صاحب کردمی سعی. نوشتمی نامه هاروزنامه سردبیر برای
 .«شود لبریز پدر یک انتقام احمقانه حس از وجودش تا گذاشت. بکشاند دادگاه به را
کند او را در اوه ناشی از جنگ او با جامعه است که فکر می شخصیت تضاد (227: بکمن)

 تعمیر را آدریان دوچرخه اوه وقتی است. خشونت، مهربان هم هست پذیرند.اوه در اوجنمی
 چیه؟ دونی می اوه،. »گویدمی اوه هب شگفت ایجمله و کندمی تعجب پروانه کند،می

 (279: بکمن!«)داری قلب هم تو که شه نمی باورش اصالً آدم هاوقت بعضی
 کـودک کـه هنگـامی اسـت معتقـد عـضوی هـایبحـران دچـار کودکانِ دربارۀ آدلر
 هـایاحـساس بـر غلبـه در ناتوانی کند، جبران را خود حقارت های احساس تواندنمی

 عقـدۀ دارای افـراد.  انجامـد-می حقارت عقدۀ رشد به و کندمی تشدید را هاآن حقارت
 احـساس زنـدگی هـایسـت درخوا بـا آمدن کنار در و دارند خود به بدی نظر حقارت

کننداوه در تمام زندگی سعی کرده مانند پدرش باشد. او ساب می ناتوانی و درماندگی
 توانندنمی تصادف خاطر به سونیا و است پدر شود. اوهگیرد و منتظر خرد. زن میمی

 ده هاو گویدمی”  بابابزرگ”  اوه به پروانه یساله شش دختر وقتی و شوند فرزند صاحب
 از دختر» گیرد.اش را میاو سهم برتری.شودمی خیره پایش زیر نامعلوم نقطه به دقیقه
 را اوه و زند می لبخند سپس کند،نمی نگاه کسی شود مطمئن تا کشدمی سرک راهرو
 هد احتماالً … پردمی اتاقش توی و.” بابابزرگ مرسی:”کندمی زمزمه .کندمی بغل سریع
 نامعلوم اینقطه به و نیاورده در را کتش هنوز ایستاده، راهرو توی اوه که شودمی دقیقه
ها را کند.برفگرایش کار میاوه،برای مبارزه با درون (355: بکمن.«)شده خیره پایش زیر

 ند.اوکداشت تعمیر میباشد،او بدون چشم تعمیر قابل که هرچیزی یا رادیاتور کند.پارو می
 نندک تعمیر درستی به را ساده چیزهای توانندنمی که را کسانی ه برای رفع حقارت خود،

 بازسازی را هایشانخانه دارند. »خواندمی”  عرضه بی“ را جدید نسل جوانان خصوص به
. اندشده مشکل دچار داخلی دیوار ساخت برای چوبی هایتیرک نصب در و کنندمی
”  هاهعرض بی”  احتماالً که گویدمی لبی زیر چیزی اوه بنابراین،. کنند کار چه دانندنمی
یکی دیگر  (369: بکمن.«)دهدمی نشان بهشان را دیوار ساخت چگونگی و رودمی است،
های موفق شدن است. های مبارزه با عقده حقارت و رسیدن به کمال مانند دیگ انسانراه

 خودش که ایگربه- گربه کنار»کند مانند دیگر افراد جامعه اطرافش شود. اوه سعی می
 هتل یک. کندمی ورانداز طوالنی مدتی را ابتکارش و ایستدمی - داده نجات برف زیر از

. تاس عملیات انجام آماده و دارد برق تویش که شده پنهان برف زیر حسابی و درست سگ
 سگ آن و خنگول سر به دیگر دفعه اگر. انتقام گرفتن برای منظم و مرتب دستگاه یک

 را ردولگ جانور آن ایرانیت طریق از برق بشاشد، اوه فرش سنگ روی جانور که بزند ولگرد
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. هددمی تکان نفی نشان به را سرش و کندمی جیبش توی را هایشدست اوه … گیردمی
 هن:”کندمی اضافه آخر، دست. ایستدمی جا آن ساکت.” نه… نه… نه: ” کشدمی آه سپس

 جمع را ایرانیت و هاگیره و باتری و. خاراندمی را اشچانه زیر و ”.نه که معلومه نه،…
 هرز سگ آن و خنگول که نیست این نظرش اصالً. بردمی گاراژ توی را همه و کندمی

 خیلی تداف می یادش ولی هستند، که است معلوم نیستند، الکتریکی شوک یک مستحق
 تواندمی هک کسی با دارد فرق است بد که کسی بود کرده یادآوری بهش نفر یک پیش وقت
 دهد که به توصیه پدرش مانده است و مهربانخواهد نشان اوه می (248: بکمن.” )باشد بد

تواند با مردم مبارزه کند با شیوه اوه وقتی نمی. است ایکینه اوه سونیا، نظر است. اما به
 زندگی برد.سبکخیزد. اوه به سبک زندگی خاص پناه میها به مقابله برمیخود با آن
 اشاره که آنگونه.  شـودمـی بعـدی هـای رفتار تمام راهنمایی و هدایت برای چارچوبی
 رد شخص تولد ترتیـب ویـژه بـه اجتمـاعی هایتعامل به زندگی سبک ماهیت کردیم،
 ایهکین“ اوه گفتمی همیشه سونیا». دارد بـستگی کودک – والد رابطۀ ماهیت و خانواده

 خانم چون کرد،نمی خرید محل نانوایی از سال هشت مدت به بار یک مثالً،. است” 
 شـرایطی از یکـی (267:بکمن.« )بود داده پس اشتباهی را پولش دفعه یک فقط فروشنده

 کودکـان.  اسـت شـدگی فرامـوش یا توجهیبی شود، منجر حقارت عقدۀ به تواندمی که
 و کنند حقارت احساس زندگی هایدرخواست با آمدن کنار در است ممکن شده فراموش

 سـبک اسـت ممکـن نتیجه، در.  شوند متخاصم و بدگمان دیگران به نسبت رو این از
 انجـام یـا دیگـران موفقیـت از بیزاری جویی،انتقام:  شود موارد این شامل هاآن زندگی
 نام به هاهمسایه از یکی با سونیا و اوه. هاستآن سزاوار کنندمی احساس آنچه هر دادن
. باردارند زمان هم زن دو و است خوب رون و اوه یرابطه. کنندمی برقرار ارتباط آنیتا و رون
 اندوهگین را اوه همیشه نشدن پدر غم فرزندش، دادن دست از و سونیا تصادف از پس
 یرابطه کندو به همین دلیل،او احساس کمبود می .آوردنمی زبان به که هرچند کندمی

اوه عقده حقارت دیگری را  .شودمی نفرت و خشم و قهر و کینه به تبدیل مرد، دو خوب
 یعتاًطب»کرده به برتری دست پیدا کرده است. که گمان میکند درست زمانی تجربه می

 صادفت از بعد سونیا و اوه که شد شروع وقتی از بالفاصله و ناخودآگاه طور به خصومت این
 رونه ه،نتیج در. کرد کاشی نو او را تراس تابستان، آن در اوه. برگشتند خانه به اسپانیا از

 رونه جه،نتی در. کشید بلندتر نرده یک طبیعتاً هم اوه نتیجه، در. کشید نرده تراسش دور
 یک”  که کرد در قمپز و افتاد راه محوطه توی بعد روز چند و رفت فروشی مصالح به

 یک طفق نیست، استخر هم هیچ بود گفته سونیا به بلند صدای با اوه“.  ساخته استخر
 فوت از بعد (268: بکمن) .«بیشتر نه است، رونه و آنیتا شده متولد تازه پسر برای حوضچه
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 آسایشگاه به را او خواهندمی شهرداری طرف از و شودمی شدیدی بیماری دچار رون سونیا،
 هم دلش و کندمی نگهداری رون از سختی به و است بیماری دچار هم آنیتا ببرند،
 را هاآن حال گاهی و امریکاست در و شده بزرگ هم پسرشان ببرند، را رون خواهدنمی

 برخ با آسایشگاه به رون بردن زور به موضوع از که اوه میان این در شود،می جویا تلفنی
کند گذارد. اوه برتری خود را نسبت به رون درک می-شود. اوه خود را به جای رون میمی
 مأمورین که”  سفیدها پیراهن“ ورود از اندشده دوست هم با که هاهمسایه همکاری با و

 هست هم خبرنگاری دختر میان این در. کنندمی جلوگیری هستند شهرداری رحم بی
 است تالش در مدام قطار، ریل پوش خاکستری شلوار و کت مرد نجات حادثه از پس که
 خبرنگار، دختر. کندمی کمک اوه به امر این در هم او تواند،نمی و کند مصاحبه اوه با تا

تحت تاثیر جامعه و افراد بر افسردگی غلبه اوه . کندمی متهم را سپیدها پیراهن مسئول
کشد. حس کمال در شود و حتی نقشه هم میکند. او با جسارت با ماموران روبرو میمی

 شما که شه می کارهایی همه به مربوط مدارک این»شود. اوه با این همکاری شکوفا می
 رشونگی که رونه مثل بیماری اشخاص کردین، کار رویشان اخیر سال چند این بخشتون و

 انداختین، هاآسایشگاه گوشه را اونا شون، خانواده و خودشون میل رغم علی و انداختین
 یاتفاقات همه بودین، داده را دستورش شما که هاآسایشگاه توی هایباری و بند بی تمام
.« رفتهن پیش درستی به گیری تصمیم روند و شده گرفته نادیده قوانین موردشون در که
 (333: بکمن)

شخصیت حقیر برای شکستن عقده حقارت باید از تنهایی رها شود. اوه برای باال کشیدن 
خود و رهایی از حقارت تنهایی در صدد برگشتن به روزهایی است که خود را در آن گم 

 رون با که شدمی مدتی کند،می ترک دوباره را خانه بعد ساعت یک اوه وقتی»کرده است. 
 نیتاآ پروانه، که حالی در اوه. زدمی حرف آرام صدای با و بود نشسته تنها مننشی اتاق توی

 دونب”  رونه و او باید بود داده توضیح داد،می هل آشپزخانه به ترشرویی با را پاتریک و
 فقط بود، خبربی جا همه از آنیتا چون و. بزنند حرف هم با”  مزاحمتی گونه هیچ
 را هرون دل ته از و بلند خنده صدای بار چند بعد دقیقه چند که بخورد قسم توانستمی

 به زندگی اساسـی واقعیت را برتری برای تالش عقیدۀآدلر (336: بکمن.« )بود شنیده
 او منظور.  کنـیم مـی تـالش آن جهـت در کـه است نهایی هدف برتری،. آورد می شمار

. تنداش برتـری عقـدۀ با ارتباطی مفهوم این و نبود کلمه این عادی مفهوم به برتری از
 سندانهخودپ گـرایش و نیـست دیگـران از بـودن بهتـر بـرای تـالش برتـری، بـرای تالش

 ینا از آدلر منظور.  نیست هم هاموفقیت و هاتوانایی به کاذب عقیدۀ یا جویانه سلطه یا
 ای «کردن کامـل» معنـای بـه التـین کلمـۀ از کمال واژۀ.  بود کمال برای تالش مفهوم،
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ا خواننده را که باو ،باال رفتن عزت نفس  تغییر شخصیت اوه بعد از  .است «کردن تمام»
 تولد جشن شب در خرابکار، دو کند. وقتیمی ت شگفت زدهاو همزادپنداری کرده اس

 متوجه است محوطه در که اوه شکنند،می را محوطه هایخانه از یکی شیشه پروانه، دختر
. شوندمی فراری و کنندمی زخمی را اوه دو آن کند،می حمله دو آن طرف به و شودمی

اش حال،باز اوه خود حقیقی این در و رسانندمی بیمارستان به را او اشخانواده و پروانه
 صدای اوه» . است ممنوع محوطه به آمبوالنس ورود که گذردمی اوه ذهن از شود.می
 نتیجه این به و شوندمی دور و دوندمی برف توی که شنودمی را کارها خراب هایقدم
 غیرقابل سردردش ولی گذشته، ثانیه چند داندنمی. اندداده ترجیح را فرار که رسدمی

 بهش باید زن که است این کند فکر بهش تواندمی اوه که چیزی آخرین … است تحمل
 ورود دیگر، عبارت به. بیاید خانه در جلوی تا محوطه توی آمبوالنس نگذارد بدهد قول

همان شرایط را  اوه حادثه، این از پس (358: بکمن.«)است ممنوع محوطه به اتومبیل
 کندمی احساس اند وکرده اشبازنشسته کار از و داده دست از را همسرش دارد یعنی،

 و پروانه خانواده با چون کندنمی فکر خودکشی به دیگر ندارد،اما دادن انجام برای کاری
 است معتقد شده و حس تنهایی  و حقارت را از دست داده است. آدلر دوست او دخترهای

 با مبارزه یا مقاومت برای تالش ناامیدی از و خـود والـدین نیرومندی و قدرت از کودک
 ودخ اطراف نیرومندتر و بزرگتر افراد به نـسبت کودک نتیجه، در است؛ آگاه قدرت آن

اما با رسیدن به حس برتری و احساس مهم بودن  .دهدمی پرورش را حقارت هایاحساس
ای مهم کند. اوه فهمیده که وجودش برای عدهبر این عقده حتی در میانسالی، غلبه می

آید، اوه در کمک به پروانه نقش دارد می دنیا به است پسر یک که پروانه سوم فرزند است،
گیرد گذارد.حس برتری اوه وقتی اوج می از دست داده میپس فرزند او را بجای فرزند 

 لفنت گوشی پذیرد.اوشود یعنی تاثیر جامعه را می می آشنا مدرن دنیای با کمی اوه که
  (369:بکمن.« )دارد دادن انجام برای کاری روزها که است خوب کل در»خرد.می همراه
وه ا .است گذاشته نمایش به را اوه شخصیتی ویژه از  ، "مردی به نام اوه " رمان در بکمن
پیدا کرده است. بکمن تاثیر افراد و رابطه اجتماعی  کمال یافته و جامع شخصیتی در آخر

گذارد. بکمن برای رفع عقده حقارت اوه بعد از فوت والدینش، را در داستان به نمایش می
-ونشان شکل میاز افراد و جامعه پیرام سازد تا بگوید که اشخاصهایی را میشخصیت

 لتع این به و است کتاب اهل و مهربان زنی گیرند. اولین فرد موثر همسرش است. سونیا
های اوه -بکمن کمبود “. است عادی غیر از بیش چیزی“ اوه که است کرده ازدواج اوه با

 دوست خوندن کتاب:”پرسید زده هیجان دختر»بخشد. را در غیر عادی بودن تجسم می
 ناراحت دختر ظاهراً ولی داد، تکان منفی عالمت به را سرش مردد حالتی با اوه ”دارین؟



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         594 

 مامت داستان کردن تعریف به کرد شروع سپس! کتابم عاشق من: »گفت عوض، در. نشد
 عمرش آخر تا دارد دوست که رسید نتیجه این به اوه و بود دامنش روی که هاییکتاب

 جوان زن بعد، سال چند. … دهد گوش اشعالقه مورد چیزهای درباره او هایحرف به
 از بیش چیزی او فهمید نشست دستش بغل و شد واگن وارد اوه وقتی کرد تعریف

 عضالت و بود چهارشانه ولی بود گستاخانه رفتارش و خشن اعمالش. است غیرعادی
 ستدو هایشچشم و بود آمده کش پیراهنش آستین که بودند برجسته قدر آن بازوهایش
همسر اوه در داستان مانند اوه مادرش را در کودکی از  (146: بکمن) «… بودند داشتنی

دست داده است اما دچار عقده حقارت نشده است. او پدری قوی دارد که اعتماد به نفس 
 بیاید پایین تخت از تواندنمی روز سه تا پدرش، مرگ از سونیا پسکند. را در او تقویت می

 اب چهارم، روز از اما ندارد را این از پس زندگانی تحمل دیگر اسونی که کندمی فکر اوه و
سونیا زنی است با اعتمادبه نفس ویژه و لبی هزار  .دهدمی ادامه زندگی به قدرت و انرژی

سونیا عقده حقارت ندارد پس خیلی سریع با فقدان  شود.خنده.او تسلیم مشکالت نمی
 ار خانه قدرتی و انرژی چنان با و آمد بیرون تخت از سونیا چهارم، روز»آید. پدر کنار می

 آدم یک مثل درست کشید، بیرون پا و دست زیر از سریع را خودش اوه که کرد تمیز
نمونه دیگر قدرت  (186: بکمن.« )بردمی پناه امن جای یک به گردباد جلوی از که عاقل

دهد آزمون می سونیا است.تصادف و قطع نخاع شدن  حادثه از باال و عزت نفس سونیا، پس
 درس نبود حاضر کس هیچ که آموزانی دانش به و گردد.ابرمی تدریس هایکالس و به
 آن ایبر که بود کسی تنها سونیا. »دهدمی درس شکسپیر”  هستند فعال بیش”و بدهد

 آثار برایشان تا داشت احتیاج پسرها و دخترها آن به او و کرد مراجعه شغلی موقعیت
بکمن با نمونه فابل  برای بیان عقده حقارت و حس  (227:بکمن.«)بخواند را شکسپیر

 موثر فرعی هایشخصی ازکند. گربه بیمار و گر،بریری یابی اشخاص داستان استفاده می
ا کند تورد، و اوه را مجبور میبیرون می برف زیر از پروانه که است ایگربهاست.  داستان

 اشخانه در را گربه شودمی مجبور پروانه، اصرار با و خواهد،اوه نمی  اّما او را نگه دارد.
 شود. اوه وقتیو خیلی زود حس مسئولیتش نسبت به گربه اعجاب آور می بپذیرد

 بورمج اتفاقی طور به را اوه که این. »گذاردنمی تنها را گربه برود، بیرون خانه از خواهدمی
 دلیل– جهنم به– کند زندگی کوچک موجود این با میلش رغم علی کامالً اندکرده
 اوه و وا اگر حتی برود، او با باید گربه. بگذارد تنها خانه توی را وحشی حیوان آن شودنمی

 الفاصلهب اوه و او اگر حتی برود، او با باید گربه که شود دعوایشان موضوع این سر بالفاصله
 روزنامه روی ساب، شاگرد صندلی روی باید گربه که شود دعوایشان موضوع این سر

کند به نوعی به سونیا اوه با گربه در جدال است. اوه احساس می (193:بکمن.«)بنشیند
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ای مریض و خیانت کرده که بجای او در خانه یک حیوان وارد کرده است؛ آن هم گربه
 کند که اوه با کهزخمی. بکمن به گربه شخصیت داده است و خواننده گاه فراموش می

 اولش»بکمن برای برای ایجاد حس برتری در اوه گربه را خلق کرده است.  زند.حرف می
 فاصلهبال را کاغذها لحظه همان گربه و نشاند می دوال تبلیغ کاغذ تا دو روی زور به را گربه

. دهدمی لم صندلی نرم تشک روی و اندازدمی زمین روی عصبانیت با عقبش هایپنجه با
 یلیخ طرز به حیوان که طوری کند،می بلند گردنش از خشونت با را گربه اوه لحظه، همان
 هاینامهنقد اضافه به دوال تبلیغ کاغذ تا سه اوه و کندمی فیس اوه به ایآشفته و عصبی
خواهد بر گربه پیروز شود به تالفی می اوه( 193:بکمن.«)دهدمی هل حیوان زیر را کتاب

انند م گربه العمل عکساو اولین تجربه کمال را دارد.  خورد.هایی که از دیگران میشکست
 وقت آن» کمال اوه، برای خواننده، دچار تردید است. یک فرد با درصد هوش باالست.

 دو و دکنمی پاره آرامی به را کاغذ معترضانه، کشیدن چنگول مرتبه سه با گربه که است
 اوه موقع، همان. گذاردمی صندلی روی و بردمی تو کاغذ پارگی الی از را جلویش پنجه

 یچ خوای می حاال: ” بپرسد ازش بخواهد انگار کند،می نگاه کننده تحریک حالتی با را
 هشوک گربه، که طوری کوبد،می ترمز روی محکم را پایش اوه که جاست این ”کنی؟ کار

 هک شودمی جوری اشقیافه و خوردمی داشبورد به دماغ با و شودمی پرتاب جلو به شده،
در  (194-193:بکمن!”)کار این دقیقاً:” بدهد پاسخی چنین خودش سوال به بخواهد انگار

در  را هاآن خواننده بین طنز و تراژدی در حرکت است.  داستان لحناین زمینه  چون 
آور کشد و باید گریهسازد و در میان مرگی که اوه نقشه آن را برای خودش میذهن می

 ند.کزند. و به مبارزه اوه  برای رسیده به کمال فکر میاننده به را به لبخند میخو باشد،

 اوه صورت توی را صورتی بادکنکی آدامس یک بخواهد انگار که است جوری گربه قیافه»
این دقیقاً جایی است که اوه دارای عزت یابد که خواننده زود درمی (190: بکمن.«)بترکاند

 مثل اتاق توی صامت حروف که زند می تشری و توپ چنان“ عامل ”»نفس شده است.
 حیوون جای که کافه! بیرون گربه،:”پرندمی پایین و باال تخس بچه یک

 سفیدها است که پیراهن  وقتی و نشانه دیگر کمال یافتن اوه،  (285:بکمن!«)نیست
آنیتا  وهاند و انتقال دردو  آنیتا، نگاه تشبیه ببرند، آسایشگاه به زور به را رون خواهندمی
 ی،زیرزمین غار یک مثل نگاهش! ” باشم مراقبش تونم می من:”دهدمی پاسخ آنیتا» .ست

غمگین و طنز داستان شخصیت را پرورش  فضای بکمن در (332:بکمن.«)است تاریک
 فضای نویسنده خواهد به کمال  برسد.عقده حقارت اوه کمرنگ شده و او می .دهدمی

، دارد افسرده است روزمره زندگانی یک آن، شخصیت که کرده ترسیم فضایی را داستان
 .است اعتماد بی اطرافیان، به نسبت و کندخود را حقیر و رانده شده از جامعه فرض می
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 طی صبح روز هر که ریخت تویش قهوه مقدار همان درست و کرد روشن را قهوه دستگاه»

 ققاش یک. نوشیدند زنش با بود دیگر هایخانه ردیف در که شانخانه در زندگی دهه چهار
 یچه دیگر روزها این. کمتر نه و بیشتر نه. قوری برای اضافه قاشق یک و فنجان هر برای
 کسی روزها این که این مثل درست. کند دم حسابی و درست قهوه تواندنمی کس
 بـرای تالش در ما کرد پیشنهاد آدلر (13: بکمن) «… بنویسد چیزی دست با تواندنمی

 بـرای تـالش یعنـی فطـری، هدف این. کوشیم می برتری برای خودمان، کـردن کامـل
 نقش اهمیت. بکمن در داستان است شده گیری جهت آینده سوی به شـدن، کامـل
. دهدنشان می در پیروزی بر کمبودها ها و دوستان راپدر، مادر، همسر و همسایه حضور

 هانبهش بنابراین،. کردندمی تماشا تلویزیون و ماندندمی بیدار نیم و ده تا هاشب جمعه»
 هب رفتند،می خرید سپس. هشت ساعت حتی هاوقت بعضی خوردند،می صبحانه دیرتر

 غچهبا در را هاآن تا خریدمی گل سونیا. گیاه و گل مرکز و خانگی لوازم فروشگاه بازارچه،
برگشت به بکمن با استفاده از زمان و  (288:بکمن.«)کردمی تماشا را ابزار اوه و بکارد
 د.دههای گوناگون حالتهای مختلف شخصیت و تغییرات اوه را به خواننده نشان میزمان

-ندهنگری و گاه آی گذشته  طول خواننده را در با ایجاد تعلیق و هنر نویسندگی نویسنده
ا همعه بپردازد.از نمونه برگشت زمانتا به درمان این درد در جاکند.نگری، با اوه آشنا می

 صادفت خاطرات یاد اوه ببرند آسایشگاه به را رونه تا آیندمی سفیدها پیراهن وقتی داریم:
 ارهدوب شانکله سرو حاال و» شخصیت اوه را قوی کرده است. نویسنده،  افتد می سونیا
 بعد از. ودندب نشده آفتابی بر و دور این برگشتند، اسپانیا از سونیا و او وقتی از. شده پیدا
 (206:بکمن.«)تصادف آن از

با این  .شودمی بدترین سپس و زندگی روزهای شادترین اسپانیا به گوید سفربکمن می
رساند که فکر کند اوه هرگز عقده حقارت به جایی میرا خواننده کلمات، و ایجاد پرادوکس،

 راه از روزها بدترین سپس و. بود اوه زندگی روزهای شادترین هفته آن»نداشته است. 
 اتوبوس…» کند.عقده حقارت اوه را بیدار می روزها بدترین و در  (211:بکمن.« )رسید
. دش مطلق سکوت دقیقه یک برای سپس و کرد برخورد گاردریل با شد، منحرف ناگهان
 قرچ قرچ ها،شیشه انفجار سپس و باشد کرده حبس سینه در را نفسش زمان انگار

 می وساتوب پشت که هاییاتومبیل شدید برخورد خورد،می تاپ و پیچ که فلز سنگدالنه
-مـی کمال یا برتری نهایی هدف فقطآدلر معتقد است که  (224 و 223: بکمن.«)راندند
 یا ریبرت ما، همگی نهایی هدف آدلر نظر بر بنا. کند تبیین را رفتار و شخصیت توانـد
 دفهـ ایـن بـه کنیم می سعی متفاوتی بسیار خاص رفتارهـای طریـق از اما است؛ کمال

  بکمنهدف نهایی . دهیممی نشان متفاوت ایگونه به را تـالش مـا از یـک هـر.  برسـیم
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ند تغییرات شخصیت اوه را خواننده بتوا و حرکتش بین زمان حال و گذشته این است که
 یک به که گربه»درک کند و با همزادپنداری به درمان خود یا افرادی مانند اوه بپردازد. 

 باید آدم. اندازدمی بهش نگاهی اوه کردن، خرخر به کندمی شروع و خوردمی قل گوشه
 رتبح مشکالت کردن حل در گرایانه واقع طرزی به هاگربه بسپارد؛ گربه دست را کار

 را رویش روبه گاراژ. کندمی نگاه را پارکینگ دوباره اوه. شد قضیه منکر شودنمی! دارند
 هم با هنوز موقع آن. بودند ایستاده گاراژ آن جلوی رونه با مرتبه صدها. کندمی تماشا
 ؛شوند می زندگی سبک از بخشی رفتارها اینگوید آدلر می( 197:بکمن)«… بودند دوست
 یکار هر. است شده داده ترتیب حقارت کردن جبران برای کـه رفتارهـایی الگوی یعنی
 یفتوص و اسـت گرفتـه شکل ما نظیر بی زندگی سبک وسیلۀ به دهیم،می انجام که
 نیمکمی توجـه خود محیط هایجنبه کدام به ما که کندمی تعیین زندگی سبک. شودمی
 هایتعامل از زندگی سبک کنیم؟می حفظ را هایینگرش چه و گیریممی نادیده را ها آن یا

 اولین زنش و اوه». شـودمـی آموخته دهند،می رخ زندگی اولیۀ های سال در که اجتماعی
 نوزه خانه که زمانی. آمدند هم ردیف هایخانه این به پیش سال خیلی که بودند کسانی
 یکش اسباب جا آن به هاآن از بعد روز یک آنیتا و رونه. درخت از پر اطرافشان و بود نوساز
 (197: بکمن.«)کردند

 کندیم سیر گذشته در اوه کند.خاطرهات با اوه بیشتر آشنا می بکمن خواننده را در میان 
شود خواننده عقده حقارت خود را این رفت و برگشت باعث می. بیآید خود به دوباره تا

 همان» مانند اوه اقدام کند. عقده، آنو به رفع به سبک زندگی اوه توجه کند بازبینی کند 
 یدتأی نشان به را سرش کند،می نگاه را رونه گاراژ در و نشسته سابش توی اوه که طور
 هایچراغ. بوده کی بود باز در این که ایدفعه آخرین آورد یاد به تواندنمی. جنباندمی

 از و شودمی بیدار اول ضربه همان با که زند می گربه به آرنج با کند،می خاموش را ساب
 رفتارهـا هـا، ویژگـی از فـردی منحـصربه الگوی ما (201: بکمن.«)شودمی پیاده اتومبیل

اوه . نامید «زندگی سبک» یا «متمایز منش» را آن آدلر که دهیممی پرورش را هاعادت و
 اینکه زا پس اوه، مرگسبک زندگی را یافت و خواننده با او به این سبک رسید بنابر این 

 با کند،می شروع را زیبایی دوستی پروانه خانواده با و شودمی رها کامل خودکشی فکر از
 از این که خواننده .زیرا است اندوهبار کند،می آشتی رون با و شودمی آشنا مدرن دنیای

زیرا اوه دارای شخصیت تاثیر گذار  گریدمیمردی با کمال یافته مانند اوه را مرده ببیند 
، نشان دهنده مرگ .میردمی سرد زمستان یک در اوه انتخاب زمان مرگ که شده است.

 بین سیرم از فرشی رو دمپایی و ربدوشامبر با پروانه »نه ناشی از افسردگی.  طبیعی است.
 اوه که کندمی باز زاپاسی کلید با را در. زند می صدا بلند صدای با را اوه و دودمی هاخانه
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 سکندری خیسش هایدمپایی با سپس رود،می نشیمن اتاق به عجله با بود، داده بهش
 ظرن به. ایستدمی تقریباً قلبش رسد،می که خواب اتاق در به. رودمی باال هاپله از خوران

 خوشحال و آرام قدر آن را اشقیافه وقت هیچ پروانه. باشد عمیقی خواب در اوه رسدمی
 میرد.دهد انسان کمال یافته زیبا می. بکمن نشان می(370: بکمن.«)بود ندیده

 
 گیرینتیجه

 وانت شخصیت داستان را می با روانشناسی فردگرا ارتباط پژوهش انجام شده، به توجه با
تواند سرنخهای عمیق بسیاری برای حل معماهای چنین نتیجه گرفت:  نقد روانکاوانه می

به رمان در اختیار ما قرار دهد. رمان از انواع ادبی و نمود کوچکی از جامعه است.  مربوط 
 از آدلر آلفرد های داستان همان افراد جامعه با خصوصیات خاص هستند.شخصیت

 شخصیت وحدت بر او. است استوار آینده بر آدلر گیریفردگراست. جهت روانشناسان
اتی شود، صفمی تعیین اجتماعی عوامل وسیله به انسان رفتار است معتقد و دارد تاکید

 ـانویسنده ب بینیم.از فردریک بکمن در داستان می "مردی به نام اوه"که ما از اوه در رمان
روانی  بیان برای به هنگام، هایفضاسازی همچنین و پردازیاز موقعیت گیـریبهـره

ه او. است انسان هایتالش همه منبع حقارت گویدمی آدلر است. کرده  تـالش شخصیت،
 با مرگ پدرش دچار عقده حقارت شد و در شانزده سالگی سرپرست خود شد. شخصیت

 بینیم کهما پرشمار، انسان در جامعه مانند اوه می. است جامعه در انسان مثابه به رمان در
 "اوه نام به مردی"خود گرایواقع رمان در بکمن نیاز به درمان روانکاوانه دارند. فردریک

 ال،کم یا برتری برای تالش و حقارت عقده بر غلبه با که کندمی صحبت مردی مورد در
دهد. دو جوان را در راه او مردی را از مرگ نجات می. سازدمی را جامعه و خود آینده

کند. دوست دیرین خود را که آلزایمر گرفته از دور انداختن رسیدن به اهدافشان کمک می
دهد دهد. او همه این کارها را در حالی انجام میخانه و همسرش نجات میو جدا شدن از 

 این خواهد خود را بکشد. درکه در افسردگی ناشی از مرگ همسرش غرق است و می
این   لرآد نظریه بر تکیه با فردگرا روانکاوانه نقد به تحلیلی-توصیفی روش به مقاله

و حقیقی بود. ا "اوه" حقارت عقده یدیم: این سواالت رس  پاسخ به شخصیت پرداختیم و
تخیلی برای این  دهد.کند و او را زود از دست میدر فقدان مادر، با پدر افسرده زندگی می

 نشد. کمال از ،اوه، رمان اصلی شخصیت بازدارنده عامل حقارت عقده عقده نبود. اما این
 و مهربانی ذاتی  "مسئولیت پذیری"اوه با سرکوب کردن عقده حقارت و رشد دادن صفت 

ها از سالبه کمال رسید. او زندگی خوبی فراهم کرد. ازدواج موفق و عاشقانه داشت و 
او نبود اما به آن رسید و در   نهایی هدف برتری برای همسر فلجش نگهداری کرد. تالش
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پیدا کرد. او نوعی خودپسندی ذاتی داشت که ناشی از شناخت ها جا قلب بسیاری از آدم
 روایت او از وسایل مکانیکی بود و اعتماد به صفات بارز پدر بود که با خود داشت. در

 به خوبی عقدۀ حقـارت جبران جهت در جویی کمال یعنی روانی، ناخودآگاه غریزۀ داستان
 آدلـر به دست روانکاوانـۀ نگـاه از تانداسـ خـوانش در آشـکارا آنچه شـود.مـی مـشاهده

هی نگـا بـا که است گفتاری شخصیت داستان و رفتاری های ظرفیت بیانگر آید، می
مرگ ، دیگـران بـا اوه تفـاوت شخصیت و جـسمی موقعیت. کردیم تحلیل را آن روانکاوانه
رنجورانۀ اوه و  روان رفتارهای بروز و سو، یک از او به محیط منفی نگاه و او با والدین

 جهـت در شخصیت داستان جبرانـی هـایواکنش با جامعه پیرامونش، برخوردهایش
 و درمراحلی ناخواسته او هایپیشرفت کسب هـای ازدست رفته،موقعیـت بازسـازی
 و حقارت عقدۀ .مدعاست این بر دیگـران، گواه بـر اوه در بعضی موارد برتـری سـرانجام

 هـاعرصـه تمام در تا داشت آن بر را او ناخودآگاه شخصیت داستان ، وجود افسردگی در
 بدین سبب در جمع اطرافیانش مردی مهربان و بزرگمنش معرفی بـه مبارزه برخیزد و

 شود.
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Criticism of the psychology of the novel by a man named Oh, 

referring to Bardngergalalder's theory 
 
 

Abstract 

The philosophical question "what is literature" should find in literature 

itself. The critique of literary forms is the first step in recognizing 

literature and causing it to survive. Criticism helps human beings to find 

out the hidden hidden things. The novel is a literary genre that is a small 

feedback from humans and society, and critique based on the theory of 

the novel brings about the prosperity of personality and society. 

Psychoanalytic literary criticism is a type of literary critique, and Alfred 

Adler is one of the individual psychologists. Adler's orientation is on 

the future. He emphasizes the unity of personality and believes that 

human behavior is determined by social factors. Adler says humility is 

the source of all human endeavors. The character is in the novel as a 

human being in society. In his realistic novel, "A Man named Ow", 

Frederick Beckman speaks of a man who, by overcoming the 

humiliation complex and striving for excellence, his future, and society. 

In this article, an analytic-descriptive method is considered to be an 

individualistic psychoanalytic critique relying on Adler's theory to 

answer the following questions: The humble complex "Oh" is real or 

imaginary? Is the obsolescence factor inhibiting the main character of 

the novel, oh, is it perfect, or trying to excel the ultimate or self-serving 

purpose? 

 

Keywords: Adler's Theory, Individual Psychoanalytic Criticism, A 

Man called Ooh, A Conviction 
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 پژوهی ادبیمقاالت ششمین همایش متن
 1397آذر ماه 

 
 آسیب شناسی ادبی داستان رمان شطرنج با ماشین قیامت  

 با توجه به عناصر داستان
 1فروزنده عدالت کاشی

 2دکتراحمد فروزانفر
 

 چکیده
دفاع مقدس و جنگ هشت ساله تحمیلی تاثیری غیر قابل انکار بر جامعه و به خصوص 

.  دفاع مقدس نویسندگان و هنرمندان و زوایای گوناگون زندگی اجتماعی داشته است
ایران وایرانی است که در تاریخ ثبت شده است.  بنابراین جستجو برای یافتن سند مقاومت

داد عظیم و اثر گذاری آن در عرصه هنر و دفاع مقدس این رویهایها و ارزشحقیقت
دهد که ایران وعراق در ادبیات داستانی نشان میرسد.  نمود جنگضروری به نظر می

، داستان و داستان کوتاه و عناصر آنها در ادبیات دفاع اصالت، محتوا و ساختار قصه، رمان
 نج با ماشین قیامت اثر حبیبمقدس شایسته تحلیل و بررسی است.  توجه به رمان شطر

تحلیلی انجام شده است.  که  -این منظر بوده است. که با روش توصیفیاحمدزاده که از
این این رمان و ویژگی سبکی نویسنده بهپس از بررسی عناصر داستان مورد استفاده در

بیشتر  املاین داستان نگاه مثبت به جنگ دارد و برای جاودانگی اثر نیاز به ترسیم کهمی
شود که به فرم داستان و این داستان نشان داده میبر روی عناصر داستانی دارد. در

این داستان در زمره آثار کالسیک قرار های داستان نویسی اهمیت داده شده است.تکنیک
گیرد زیرا با تمام عناصر در جهت تفکر حاکم بر رمان که همان اعتقاد به روایت کالن می

، چرایی، درگیریها و طرز تفکر نوجوانی را در بستر ، احساساتیی دارد. عواطفاست هم سو
کشد. راوی عالوه بر روایت مامریت خود نقبی به مهم به گذشته زندگی جنگ به تصویر می

 زند که منجر به خلق فضای سیال در داستان و روایت آن شده است. اش می
 دفاع، جنگ کلید واژه: ماشین قیامت، عناصر داستانی،
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 مقدمه
 بودن ادبی و داستان روایت بر ادبی شناسیآسیب عنوان به آمده گرد نجاایدر که مطالبی
 ساخت و اصلی مباحث از کلی نمایی مطالب نای.است پایداری یهاروایت وها داستان
 را هخوانند بر بیشتر گذاریی تاثیرهاراه و عناصر، آن ساخت چگونگی و روایت و داستان

 امن به چیزی که آن نخست است استوار فرض پیش چند بر حاضر مطالب. کندمی بیان
 به ما یهاواکنش. ندارد وجود آن ادبی ساختار گرفتن نظر در بدون روایت یا داستان
 احساس بر مبتنی و ارادی غیر خواه مقدس دفاع مورد در بخصوص روایات وها داستان
 عوامل بر همگی دست نایاز تعامالتی حال هر علم، در پایه بر و منسجم کامال یا باشد
 در. کنندمی تعیین را متن هر به ما خاص واکنش نحوۀ کهاند استوار بنایی زیر و اصلی
 نکهاییا و شودمی منفی و مثبت یهاواکنش موجد چیز چه: است نایاصلی هدف واقع

 ما واکنش چون: که آن دوم. کندمی دریافت متن از را معنایی یا مفهوم خواننده چگونه
 که داستانی اصول مبنای بر ناخواه خواه شده چاپ مطلب هر به واقع در یا اثری هر به

 داستان یک خواندن با دارد انتظار خواننده هر و است استوارایم شنیده یاایم خوانده
 کالفی در داستان از جایی در اگر و شود همراه و رود فرو داستان یهابم و زیر در پایداری

 و دکن نظر صرف خواندن ادامه از و کند پرتاب سمتی به را کتاب است ممکن کند گیر
 من سوم فرض. بگذارد جای به خواننده ذهن در نامطلوبی اثر «خوانینیمه» نایبسا چه
 بر ناقص، مبتنی یا آگاهانه، کامل نا یا آگاهانه تواندمی خواننده هر که است استوار نایبر

 روایت ای داستان یک بودن ادبی مورد در، دست یک یا التقاطی و دقیق نا یا دقیق اطالعات
 عناصر چیدمان یا انسجام بدون و ناقص روایت یا داستان یک که جا آن از و. بدهد نظر

 یا ویسندهن که را تاثیری یا بگذارد خواننده بر ناقصی یا مطلوب نا تاثیر تواندمی داستان
ها پرسش پاسخ به شد انجام که پژوهشی با نهایت در پس نگذارد است آن پی در راوی
 .یافتیم دست

 
 پیشینه تحقیق

 
ه یعنی این نمونهایی ازاین نتیجه رسیدیم که پژوهشبا تحقیق و بررسی که انجام شد به 

 بررسی عناصر داستان روی رمانهای گوناگون انجام شده است از جمله:
پردازی تحلیل رمان بی و تن با تاکید بر عنصر شخصیت و شخصیتمقاله بررسی و -1

ز نور مرکمحصول همکاری: دکتر مصطفی گرجی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پیام
 آمل و یوسف رضا حامدی کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی .
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از مهیار که « آتش بدون دود: »مقاله نقد و بررسی ساختار و عناصر داستان رمان -2
 شهرام است. و سوسن پورعلومی

 بررسی عناصر داستانی در مرد از محمد حسین خوان محمدی . -3
تاریخ تحلیلی داستان کوتاه جنگ از آغاز تا پایان جنگ از محمد جواد جزینی را نام -4

 برد. 
بر روی رمان شطرنج با ماشین قیامت یک مقاله به نام، کارناوال گرایی در شطرنج با -5

این رمان ماشین قیامت اثر سحر غفاری و سهیال سعیدی وجود دارد اما در مورد عناصر
 تحقیقی صورت نگرفته است. 

 متن
و  خیّلادبیات چیست و چه ماموریتی دارد؟ ادبیات در نزد بشر ابتدایی که سرشار از ت

توهّم و ترس بود و چشم مظاهر طبیعت دوخته بود که گاه چرا از لطف بود و گاه پر از 
خشم و عتاب. ادبیات و نیروی تخیّل که در آن نفوذ دارد اسارت جسمانی انسان را قابل 

رد، گیکند. ادبیات و دین هر دو از یک منشا مشترک یعنی انسان سرچشمه میتحمّل می
 این تفاوت که دین بیشتر طالب حقارند، یعنی وصول به عالم برتر، باهدفهای مشترکی د

اند. تاثیری که ادبیات بر است و ادبیات طالب حقیقت، اما هر دو راه به آسمان جسته
جامعه بشری نهاده است در ارتباط با خویشاوندی با دین است یعنی هر دو داعیه  اصالح 

 سبک کار ادبیات با دین فرق دارد.  جامعه و بسط دامنه اخالق را دارد اما
ها بوده است در طی هزاران های هنر، خزانه ی بایگانی ارزشادبیات بعنوان یکی از شاخه»

های بشر قابل ثبت شدن و ماندن بوده از طریق ادبیات و هنر انتقال سال آنچه از دریافت
 (. 11:1348ندوشن، اسالمی«)داده شده است

های خوب زندگی کردن بوده ، ادب به معنای مجموع روشایرانو دردر فرهنگ اسالمی 
 است. 

یک اثر همین که از جوهر هنری برخوردار بود، خوب و حقیقی نیز پنداشته میشد و »
تطهیر روح و « هنرمند خود بخود مروّج اخالق نیز بود. ارسطو تماشای تراژدی را موجب

 (. 47:1357رّین کوب، )ز« میدانست»تزکیه نفس
)یاحقی، « شودرمان در معنی عام آن به دوگونه داستان کوتاه و رمان تقسیم می»

226:1391 .) 
رمان باید (. »226:1391فورستر، «)جنبه اصلی رمان جنبه داستان سرایی آن است»

 (. 44:1391)فورستر، « حاوی زندگی بر حسب ارزش نیز باشد
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اوّل اهمیت است و استعداد ادبی در درجه دوم اما بسیار استعداد قصه گویی در درجه 
 مهّم. 

زیرا استعداد فاقد مهارت مثل بنزین بدون ماشین است، که شعله زیاد دارد اما چیزی را »
 (. 20:1391)مک کی، « آوردبه حرکت در نمی

ه ک ای حماسی از هنر و ادبیات موعود است ما به عنوان یک مسلمانادبیات پایداری جلوه
ما باید از « هنر و ادبیات»این ایم. پساینده موعود دوختهای از هنر داریم، چشم بهبهره

اینده موعود بدوزد و هنرمندان ما برای رسیدن به قاف کمال اینهم اکنون چشم به افق
 ای باید تالش کنند. ادبیات پایداری و مقاومت ریشه در کربال و عاشورا دارد. ایندهچنین

شود که در آن شاعران، نویسندگان، اصحاب ات مشروطه به ادبیات دورهای گفته میادبی
ای برای بیان اهداف سیاسی و اجتماعی خود از جمله تنویر افکار هنر، ادبیات را وسیله

 مردم، آزادی و استقرار مشروطّیت قرار داده بودند.
تگی و درد و رنج مردم مبارز، ، پایداری، از جان گذشادبیاتی که به شرح و بیان مبارزه» 

جهت به دست آوردن آزادی، استقالل و رسیدن به برابری و از بین بردن جور و ستم و 
کوتاه کردن دست متجاوزان و اشغالگران از سرزمین اجدادی خود و دفاع از فرهنگ و 

ترابی، «)های مردم آن سرزمین استو حمایت از دین و باور داشتهای قومیسنت
7:1389 .) 

تعبیر شده است و ادبیات پایداری به « ایستادگی»ادبیات مقاومت در فرهنگ معین به 
ای عربی است و در ادب عرب جایگاه اما مقاومت کلمه«. ایستادگی، دوام و توان،مقاومت»

ایران بعد از هشت ای فارسی و در ادب فارسی مورد استفاده است. دردارد و پایداری واژه
انداز این پدیده چشمس مقوله جنگ وارد ادبیات و داستان نویسی شد. زیراسال دفاع مقد

قایع تواند با ثبت هنرمندانه وکند: نویسنده میای پیش روی داستان نویس باز میگسترده
های یک ملّت، نگارگر ها و پیروزیها، شکستها، دالوریو به تصویر کشیدن حماسه

 به مبارزه و مقاومت در برابر دشمن ترغیب کند.  عوارض و تبعات جنگ باشد، مردم را
ا هم ها بادبیات داستانی بخش عمده از ادبیات یا ادبیات تخیلی است و تفاوت عمده ی آن

ن ایگیرد. خواهاین است که ادبیات داستانی همه انواع آثار روایتی منثور را در بر میدر
ر باشد، خواه نباشد، یعنی هر اثر انواع از خصوصیت شکوهمندی ادبیات تخیلی برخوردا

داری داشته باشد در حوزه ای که با دنیای واقعی ارتباطی معنیروایتی منثور خالقانه
 (. 21:1373گیرد )میرصادقی، ادبیات داستانی قرار می
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ها و العاده بیشتر از آدم: تاکید اصلی بر حوادث خارق، قصهادبیات داستانی شامل
رمانس که قصه خیالی منثور یا منظوم است، رمان: اثری داستانی  باشد،ها میشخصیت

 (. 22-24،  1373هزار کلمه باشد )میرصادقی:  40تا  30طوالنی که کمتر از 
ای است که سرو کارش با گروهی از :روایت به نسبت کوتاه خالقانهو داستان کوتاه

 (26هاست که در عمل انفرادی شرکت دارند )همان:شخصیت
ای که به نحوی تابع توالی زمان باشد و حداقل از سه واقعه تشکیل و نقل واقعه: »تانداس

این حوادث نیز با یکدیگر متفاوت است.  این حوادث تشکیل شده و زمان وقوعزمان وقوع
 (.31:1371)داد، « رابطه وقایع داستان با یکدیگر از کیفیت علت و سلولی برخوردار است.

که در آن نویسنده به مدد یک طرح منظم یک شخصیت اصلی را در  داستان اثری است»
یونسی، «)کنداین اثر در جمع تاثیر واحدی را القا میدهد ویک حادثه اصلی نشان می

1364 :14 -10 .) 
داستان به معنای امروزی یک شکل جدید ادبی است که در غرب حدود سیصد سال و 

.  شخصیت داستان یا قصه هر طور شده زبانش نیز ایران نزدیک به صد سال سابقه دارددر
 (. 235:1348، همانطور است، و داستان نویس هر طور باشد، زبانش نیز همانطور )براهنی

 هر داستان عناصر ساختاری دارد تحت  عنوان:
پیرنگ: مجموع سازمان یافته وقایع است که با رابطه علت و معلولی به هم پیوند -1

 (. 1373، 64: خوردند )میرصادقی
. واز عناصر ساخته شده پیرنگ پاسخ به سوال چرا است و با خالصه داستان تفاوت دارد

نقطه  -5بحران  -4تعلیق یا هول و وال  -3گره افکنی -2واژگونی  -1است از جمله 
 گره گشایی پیرنگ ) بازوبسته( -6اوج 

یچیده است چون ساختار پهای جنگی بیشتر بر پایه پیرنگ بسته استوار پیرنگ داستان
 دارد.

شوند ای را که در داستان ظاهر میپردازی: اشخاص ساخته شدهشخصیت و شخصیت -2
 (. 1373، 84نامند )میرصادقی: شخصیت می

 ایستا باشد.تواند پویا یاشخصیت می
های اثری وجود دارد حقیقت مانندی: در کیفیتی که در عمل داستانی و شخصیت -3

 (. 143آورد )همان:تی قابل قبول از واقعیت را در نظر خواننده فراهم میاحتمال ساخ
گرایانه گرا )شرح دقیق واقعیت( و یا مافوق طبیعی و فرا واقع، واقعحقیقت مانندی گاه واقع

 تواند باشد. مثل داستان شطرنج با ماشین قیامت می
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مایه فکر اصلی و مسلط شود. درونچیزی است که از موضوع حاصل می: »درون مایه -4

 (. 174)همان:« هر اثری است
هایی است که داستان را ما آفریند و درون مایه را ها و حادثهموضوع: شامل پدیده -5

 (.218تصویری کند )همان:
موضوع داستانهای جنگ و دفاع مقدس، واقعی است یعنی نویسنده جنگ و دفاع و تاثیرات 

ها و جامعه دست مایه موضوع داستان خود وی شخصیتمستقیم و غیر مستقیم آن را بر ر
 پردازند. دهند و به آن میقرار می

ای است که نویسنده با آن مصالح و مواد : یا زاویه روایت نمایش دهنده شیوهزاویه دید -6
دهد. کند و رابطه نویسنده را با داستان نشان میداستانی خود را به خواننده ارائه می

های تواند درونی یا بیرونی باشد. زاویه دید درونی راوی یکی از شخصیتیزاویه دید م
اصلی یا فرعی داستان است که همان زاویه دید اول شخص است و زاویه دید بیرونی 

 شود. شود و داستان از زاویه سوم شخص نقل میتوضیح داده می
 صحنه و صحنه پردازی:  -7

گویند )میرصادقی: می« صحنه»گیرد ورت میزمان و مکانی که در آن محل داستان ص
449 ) 

ی افکار و عقاید است و در شعر و داستان گفتگو: مکالمه و صحبت کردن با هم و مبادله -8
 (. 466:شود)میرصادقی.  به کار برده می.و نمایشنامه و.

و  تبرد و نوعی زینگفتگو عمل داستانی را در جهت هم سو با هدف نویسنده به پیش می
 آرایش سبکی نویسنده است. 

 سبک یا شیوه نگارش: -9
اسلوب خاص یک نویسنده در نوشتن است که در اثر مطالعات و تمرین در نویسندگی به 

 (506آید )میرصادقی:دست می
 لحن و لحن پردازی: -10

حن . لشیوه پرداخت نویسنده نسبت به اثر است به طوری که خواننده آن را حدس بزند
طور که لحن نباشد، همانیا صمیمی ، رسمیآور موقرانه، نشاطند: تحقیر آمیزتوامی

 (523نویسنده هم طرز بر خورد اوست)میرصادقی:
 لحن رمان شطرنج با ماشین قیامت صمیمی، نسبتا ارزشی است. 

ار های دیگری از هنربه کای از ادبیات یا نمونه: توصیف فراگیر اثر خالقانهفضا و رنگ -11
 (. 531:شود )میرصادقیبرده می
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زاده منبعث از فضای جنگ و خونریزی، مرگ و جنایع انسانی، فضا و رنگ رمان احمد
 نداخته است. اهای سایهو روحی و روانی و عاطفی است که بر شخصیتهای جسمیناراحتی

ایران در حرکت خود با انقالب مشروطه تغییر نگاه داد و با ارتباط ادبیات داستانی معاصر
با غرب و آشنایی با فرهنگ آنان آثار ادبی از جمله رمان و داستان کوتاه آشنا گردید.  

های منظوم ادبیات کهن از قبیل شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی شروع داستان از قصه
های منثور مثل سمک عیار و امیر ارسالن ادامه پیدا کرد.  تا به داستان و با داستان شد

.  در نهایت به رمان در عصر نوین رسید. بعد از رخ داد عظیم انقالب .کوتاه جمال زاده و.
ایران تولدی دوباره یافت. و مضمون جدید و و سرنگونی نظام شاهی، ادبیات معاصراسالمی

بعد از آغاز جنگ هشت ساله آغاز شد.  داستانهای جنگی ابتدا خاطره نویسی نگاه جنگی 
نگارشی  هایاین عرصه با برگزیدن سبکو گزارش گونه بودند و با گذشت زمان نویسندگان

متنوع کوشید تا آثاری متمایز بسازند مثل حبیب احمدزاده در رمان شطرنج با ماشین 
 قیامت:

 :نویسنده نامه زندگی 
 قمحق و کارگردان نویس، دستیار فیلمنامه، ساز نویس، مستند زاده، رمان احمد حبیب

 سال در او.  است بوشهر دلوار ، ازاندکرده مهاجرت آبادان در 1343 سال مهرماه27 در
 دیپلم اخذ از پس 1377 سال امادر. کرد رها را درس تحمیلی جنگ شروع علت به 1359

 رضامداح. گردید تحصیل مشغول نویسی نامه فیلم رشته در و شد دانشگاه وارد متوسطه
 ژوهشپ دکترای اکنون هم و است تهران دانشگاه از نمایشی ارشد کارشناسی التحصیلفارغ
 خواند. می هنر
 چاپ به 1384 سال شد، در نوشته 1375 سال در که« قیامت ماشین با شطرنج» رمان
 با ازیر گیردمی قرار کالسیک آثار زمره در که است احمدزاده داستانی اثر دومین و رسید
 سویی هم است کالن روایت به اعتقاد همان که رمان بر حاکم تفکّر جهت در عناصر تمام
 . دارد
 و عواطف، احساسات، چرایی، درگیریها که است رمانی «قیامت ماشین با شطرنج» رمان
 وراتت از ییهابابخش رمان نای.کشدمی تصویر به جنگ بستر در را نوجوانی تفکر طرز

 دهش آغاز« تکویر سوره» از مفصل است روایتی مجید قران و(متی) ، انجیل(آفرینش باب)
 گجن پایان از پس که است آبادان اهالی از ساله هفده جوانی زندگی روز سه شامل و است
 حولیت دستخوش ساده اتفاق یک دلیل به را او زندگی که اندیشدمی گذشته روزهای به

 . نمایدمی بزرگ
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 را غذا حمل ماشین پرویز، رانندگی مجروحش دوست جای به که است بانی دیده جوان
 مهندس، گیتی، مهتاب) همچون اینظامی غیر افراد با داستان خالل در و دارد عهده بر نیز
 . شودمی آشنا(ارمنی یهاکشیش و

 به زنی دیگرینظامی اّطالعیه با است شده آغازنظامی اطاّلعیه یک با که همانطور داستان
 . رسدمی پایان
 نهمی که زندمی اش زندگی گذشتۀ به هم خود، نقبی ماموریت روایت بر عالوه رمان راوی
 . است شده آن روایت و داستان در سیال فضای خلق به منجر
 :داستان عناصر
 :پیرنگ
 در که است بسیجی سالۀ شانزده، هفده جوان یک از روایتی داستان اصلی چوب چهار
 برایش هک اتفاقاتی و حوادث و است رادار دستگاه یک یافتن بدنبال و افتدمی اتفاق آبادان

 و رعیف یهاداستان شاهد بین نایدر افتدمی اتفاق دستگاه اختناندکار از و کردن پیدا تا
 . است بخشیده خاص رنگ داستان اصلی طرح به که هستیم زیادی اتفاقات
 الگوی و است برخوردار نسبی معلولی و علّت رابطه یک از حوادث و اتفاقات مجموعه
 تشخصی. افتدمی اتفاق روز سه زمانی مقطع در داستان حوادث.  کندمی دنبال را منطقی
 . است حوادث محور صادق یعنی داستان اصلی
 غازآ گذشته به راوی برگشت و داستان اول کهنظامی اطالعیه با داستان اولیه گره(الف
 . شودمی
 مناطق آن در را سامبلین فرانسوی رادار دستگاه یک واصله، دشمن اطالعات به بنا»

 اسرع را، در مزبور رادار استقرار محل از اخبار گونه هر لذا. است نموده مستقر عملیاتی
 (. 11:1394احمدزاده، )«. ..تا نمایید گزارش قرارگاه نایبه وقت

 هر که افرادی با شدن پرویز، آشنا شدن راوی، مجروح به غذا پخش ماشین دادن تحویل
 در که دختری و دیوانه، مادر هستند، مهندس اجتماع از خاص قشر یک نماینده کدام
 . اندادهد دست از را پسرشان تنها که جواد پدر و مادر، کشیشها، کنندمی زندگی بدنام محله
. ندکمی جذابتر را داستان که شویممی روبرو دیگری فرعی یهاگره با ما داستان طول در

 دشمن مهره او آیا» که خود از راوی مکرر سواالت و اش طبیعی غیر رفتار و مهندس
 «است؟
 کهها!بستنی. ..و کندمی فرض جاسوس را آنها دالیلی با نوجوان کهها کشیش بعدی گره

 و(اکپ) اسم باها بستنی روی عرق کلمۀ با که اشمئزازی و کلمه تکرار این با را خواننده
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 دنبال شود، بهمی قطع که برق و هستند خانه سرد یک در دو هر کهها جنازه روی عرق
 . کشاندمی خود
 آیا»بفهمد که است آن پی در خواننده داستان آخر تا که است دیگر، پرویز مهم فرعی گره
 نه؟ یا شودمی خالص راوی و ماندمی زنده او

 :گشایی گره
 طفق برد بین از را آن شودنمی اما شودمی کشف دستگاه که است زمانی گشایی گره
 ساختمان یک در فرعی یهاگره شوند، همهمی باز فرعی یهاکرد، گره گمراه توانمی
 ساختمان در مظنونها همۀ شدن جمع هنگام در داستان تعلیق و اوج. شودمی باز که مترو
 نسامبلی رادار دستگاه یافتن برای صادق جستجوی شروع زمان از بحران یهانشانه است
 . گرددمی آغاز

 خوردگی گره و یابدمی ادامه جوان جستجوی در اولیه موفقیت عدم با داستان بحران
 . رددگمی نمایان جواد پدر و ، مادرهامهندس، گیتی، کشیش با دیدار در داستان نخستین

 وادثح پایان در که نحوی به گردیده رعایت منظم و متوالی طور به داستان در گشایی گره
 . شودمی داستان پایانی ابهام و پیچیدگی رفع و شدن روشن موجب
 برخورد در. باشد پایدار حوادث طبیعی نظم شده سعی زیرا. باشد باز نوع از داستان پیرنگ

 رد نایبر بنا هستیم مواجه خواننده همزادپنداری نوعی با داستان حوادثها شخصیت با
 نظر از نباید. شودمی خواننده مشغولی و عواطف، انگیزش ، موجبهاهیجان و فرود و فراز
 مقدس دفاع یهاجبهه در حضور زمان در نویسنده شخصی زندگی تجربیات که داشت دور
 . است داشته سزایی به تاثیر آبادان و

 :پردازیشخصیت و شخصیت
 صیتشخ چند فقط و هستند فرعی که شویممی روبرو زیادی شخصیتهای با ما رمان نایدر

 . کنیممی معرفی راها آن جا نایدر که داریم محوری
 که باشدمی کوشا، حساس، عاطفی، باهوش فردی داستان در که(بسیجی جوان) راوی

 . است ثارگرایو جرات و پردل و تجربه کم بسیجی جوانان و نوجوانان نماینده
 هک است نسلی نماد و داشته حضورها جبهه در که زمانی. است نویسنده ازای سایه راوی
  شهرش و جنگ سخت دوران اوج در که ندارد، کسی زندگی از خاصی دوران به خاطر تعلق
 . است وطنش هم مال و جان حفظ و دفاع فکر به

 که سلین با درگیر کندمی دیده دنیا بالغ افراد با درگیر ناشی نوجوان احمدزاده، شخصیت
 . هستند خورده سر و گم در سر

 . هستند شدۀ جامعه گم افراد آن شخصیتهای و دارد رئالیستی فضای رمان
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 به بتنس تسلیم نوعی و گیرندمی قرار محیطی جبر نوع یک تحت داستان یهاشخصیت
 تاهمی شناسی جامعه منظر از که خوردمی چشم بهها شخصیت در هستی فلسفه کلّیت
 . کندمی پیداای ویژه
 هرگز تواندنمی خواننده که شودمی غرق راوی در آنچنان نویسنده پردازی شخصیت در
 . کند تفکیک هم از را دو آن جایی در

 مثالً . دارد وجودها نام و اشخاص ذهنی و روحی زوایای در (سمبولیسم) نمادگرایی نوعی
 دخترش، که، مهتاب واند خورده فرسوده جامعه و مرد زخم که است زنانی نماینده گیتی

 رد او با زمانی و کردهمی نگاه زن به باال از زمانی که مهندس یا است تاریکی در همیشه
 . است گرفته قرار تر پایین سطح، شاید یک
 یک شود، نمادمی شناخته« موسی» رمزی اسم با و فهمیمنمی را اسمش هرگز که راوی

همۀ خصوصیات  دارد، با وجود رانایدر فرمودند امام که است بسیجی هزار بیست از نوجوان
 از ناشی که گی مالحظهبی گاه و. ..غذا، پرگذشت، پرتالش، دلسوز بسیجی وارش، کم

 . اوستخامی و جوانی
 را نچهآ درگیرش ذهن تا کندمی درگیر اسالم و مسیحیت تفکّرات بین را نویسنده، راوی

 . کندنمی کوتاهی دین دو هر در مشابهاتی آوردن از مقوله نایدر و برگزیند خواهدمی
 و. بود انتظارمان باران، در تندِ  آن، صدای ازکمی فاصله به آذرخش، و هم، نور بار این»

 هودای نه کس شمع، هیچ نور در. افتاد اخر شام تابلوی به ام چشم! من علیه بر کامالً زمان
 احترام خاطر به حداقل را مدت، تابلو نایدر چرا ولی. شدندنمی دیده دیگر مسیح نه و

 بودند؟ نکرده میزان اش مذهبی
 دارید؟ کبریت-
 . هست من دستی کیف تو. بله-
 راه  من سر تون، پشتهادستی کیف بعد، با و کن خاموش رو سوال، شمع بدون. خب-

 . کردم در، حرکت سمتِ  به و. ساکت فقط!بیفتید
 . مکنی اجرا رو ربّانی عشایِ مراسم داشتیم شب، قصد آخرین بهانۀ به ما1عزیز دوست ولی-
« !حرکت !خونیممی توسل دعای هم شد؛ با اگر !ریم، بخونیدمی که جایی.  نداره اشکال-
 (. 227:همان)

 . است یافته سامان او خاطرات و راوی شخصیت پایه بر داستان اصلی بنیان
 وا که فهمیممی داستان البالی از بلکه دهدنمی خود درباره زیادی اطالعات داستان راوی
 که (غذا پخش)شودمی کاری انجام به مجبور دلیلی به که است ساله هفده بسیجی جوان

 در رساندمی کمال به را دوستی نوع و داندمی خود شخصیت دون و ندارد عالقه آن به
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 دستگاه راز کردن پیدا نهایت در و« است شده مجبور" دهد نشان خواهدمی که حالی عین
 . است داستان محوری هدفهای از که بسیج و ارتش اتحاد کردن محکم و

 را خود احساسات دهد، اومی نشان محکم و احساس بی شخصیتی دارای را خود راوی
 هیجانی تپش به را قلبش میکند، و متمایز را او که، مواردی در جز و دهدنمی بروز
 به که است زمانی کند نرم پنجه و دست مرگ و بیماری با کندمی کاری و اندازدمی

 . نبرد بین از را است سرگرد نمادش که ارتش اطمینان خواهدمی. اندیشدمی هدفش
کنند، می دیگران که است هاییتعریف با کنیممی پیدا راوی شخصیت از ما که شناختی

 مطابق فهمیم، امانمی را جوان نام هرگز است، ما کرده گم« دفاع» در را خود او که انگار
 و زیرکی. است موسی اشرمزی دارد، نام جنک آوارگانِ گروه مسئول عنوان به که نقشی

، جوانی خاطر به اما. است ساخته موفق بسیجی رزمندۀ یک او نهایتش، از بی کنجکاوی
 . داردها انسان ذاتی و زندگی از درکی قابل محدودیت

 در وا. دهدمی او به فروتنی درس(دهدمی رادار دستگاه به کهاسمی) قیامت ماشین با نبرد
 ینائیشب یعنی نعمت قیامت، بزرگترین ماشین، رادار کشف، زندگیش لحظۀ ترینحساس
 .کندمی اطمینان بود مشکوک که آنهایی همۀ به ناچار به و شودمی حادثه دچار

 .«نشستمی قبضۀ خود و آجرها به رو و من به پشت و گذاشت سرش روی را آهنی کاله»
تار،  چشمان بعد، با. شد محو زود خیلی و نشست ام چهره روی سختی آرامش، به حس

 . کردم نگاهها درخت وها خانه ممتدِ  تاریکی سمت به
 . دادم فشار را سیم بی شاسی

 «!کن رحم خودت خدایا»
 ؟ایآماده جان احسان

 ایم. آماده!موسی بله-
 . رَمی اهلل وَلکن رَمیتَ اذا رَمَیتَ پس، ما-

 !اکبر اهلل!جان موسی
 !کن نگاه جارو اون دقیق!مهندس آقا-

. ودب شده پیر سرباز یک شکل آهنی، کامالً  کاله با. گذاشت چشم بر را دوربین مهندس
 (. 262:همان)«

 گیتی
 ود در که او. است سابق روسپی قیامت، یک ماشین با شطرنج در زن اصلی شخصیت

 همسر از. کشدمی گری روسپی وادی به را او همسرش دومین و خورده شکست ازدواج
 بار زیر منجالب از خود نجات برای که زنی. دارد دختر یک دوم ازدواج از و پسر یک اول
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دخترش، مهتاب،  و دهد، اومی دست از خبرچینی با را پسرش رودنمی مهندس پیشنهاد
 از قبل محلی مردان و خارجی ملوانان که جایی. کنندمی زندگی آبادان بدنام محلۀ در

 . کردندمی آمد و رفت محله نایبهاسالمی انقالب
 سفر"نوشتۀ در که است حوا، اغواگر مثل او است کتاب زبان بد شخصیت این

 . است شده اشاره آن به کتاب نخست"پیدایش
 . خورد و چید میوۀدرخت از(زن) پس»

 . خورد نیز او و داد هم شوهرش وبه
 . شدند آگاه خود برهنگی از و شد باز دو هر چشمان گاه آن

 شناسد، نبایدمی را بد و خوب و است شده ما مانند آدم که حال:»فرمود خداوند سپس
 .«بماند زنده ابد تا و بخورد نیز(حیات درخت)میوۀ از که گذاشت

 راند؛ بیرون عدن باغ از را او خداوند پس
 . کند بود؛کار شده سررشته آن خاک از که زمینی در و برود تا
 داد قرار عدن، فرشتگانی باغ شرقی سمت در و
 چرخید، می طرف هر به بار، که آتش شمشیرش با تا
 (1:همان)«(آفرینش باب تورات. )کنند محافظت را (حیات درخت) راه

 و داده دست از مخدر مواد اثر بر را گزنده، پسری و تلخای گذشته باای فاحشه گیتی
 انتخاب با او پردازیاست، شخصیت رفته یغما و تباهی به مردان توسط اش زندگی

 دلیهم تواندمی گیتی که طوری است گرفته صورت رفتارش و حرفهایش کلماتش، آوای
 سیعی حضرت توسط که مجدلیه مریم به را او توانمی وضع نایبخواند، با فرا راها خواننده
 خُرد درهم را بسیجی مسیح غذای وانت که وجودی با.  کرد تشبیه شودمی رهانیده

 یول دهدمی دشنام کلمات تریندرشت با را مادرش و کندمی داغان را اشاثاثیه و کندمی
 قدیم از هک آشنایی با مهندس که کندمی پیدا گیتی وجود در بسیجی که ضعیفی انسانیت
 . بیندنمی داشته

 نکهایاراده، یا بی دلیل، شاید بی ، بسیجی«قیامت ماشین با شطرنج» داستان پایان در
 کارش به عرف طور به دیدار اولین وقت در که« خانم»کنایۀ  پر واژۀ جای چرا؟به بداند
 ترشدخ محبت با مادر تنها که زنی نقش از فراتر زند، گیتیمی صدا« مادر»است، اورا برده

 . شودمی تشبیه مسیح حضرت مریم، مادر به لحظه نایاست، در
 ، ازبار اولین برای. بود سیم بی گوشی به گوشم یکی. نداشت وجود دیگری راه هیچ»

 کار شدن تمام یعنی. قاسم صدای شنیدن. بودم متنفر سیم بی در قاسم صدای شنیدن
 ها. بچه
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 . تنهاست دخترت االن!پایین برو کنممی خواهش مادر-
 . پهلوشه جواد مادر!نه-
 بیداره؟ جواد مادر مگه-
 مهندس حساب بعدداًخودم!برو!مادر برو. کنه دعا مام برای پایین؛ بگو برو!بهتر، مادر چه-

 . رسممی رو
 یرهخ پیرمرد و من به مبهوت و مات و کشید پایین صورتش  روی از را یشهادست گیتی
 . شد
 !باشم دعوا عملیات، میانجی وسط نباید که من آخه!دیگه برو-
 . کرد حرکت به دیوار، شروع به گیتی، دست و
 !مادر-

 . برگشت
 (. 281:همان)«!کن، همین دعا رفتن؛برامون-

 مهندس
 گیرهگوش شخص یک او از زندگی. است «قیامت ماشین با شطرنج»شخصیت  ترینسیاه

 ار او که نفت پاالیشگاهاند.  کرده ترک را او دخترش و همسر. است ساخته گریز مردم و
 بقهط در تنها او. شودمی تبدیل خاکستر به چشمانش پیش کرده، در کمک ساختنش در

 نشینانش هم تنها که گربه تعدادی با طبقه هفت که متروکه ساختمان یک سوم
 هندسم از بسیجی است خصمانه بسیجی و او بین رابطۀ ابتدا در. گذراندمی هستندروزگار

 شهمرزمان به کمتری غذای که است معنی بدان نایو بدهد غذا او به باید زیرا. است بیزار
 هددمیها گربه به را غذا ازسهمی مهندس بیندمی وقتی بسیجی. رسید خواهد پایگاه در

 اشغال را او خانه، بسیجی ندارد، زیرا بسیجی از خوشی دل هم مهندس. شودمی عصبانی
 اشینظام توان دادن نشان برای است، بسیجی شکسته را او آرامش و تنهایی دیوار و کرده

رود، یم نشانه تفنگ با را کاکتوس یهاگلدان از یکی، مهندس دادن قرار تاثیر در، تحت از
 قشهن کردن عملی در بسیجی. است آورده مهندس زندگی محل به را جنگ بسیجی گویی
 کرده متمرکز ساختمان روی را دشمن کاتیوشای رادار، آتش کردن گمراه و کردن پیدا
 ظنسوء جای اعتماد و صبر. شودمی بیشتر، عوض آشنایی از بعد دو آنا بین رابطۀ. است

 هب را گیتی زندگی و« شطرنج»، «خانم»ضمنی معناهای پیرمرد. گیردمی را دشمنی و
 مرد برای را خود بار وهاندزندگی سرگذشت چنین هم مهندس. گویدجوان، می بسیجی
 همۀ گذاشتن از بعد که نایو کردند رها را او خانواده چرا که اینکند،می تعریف جوان

 . است کرده دریافتکمی پاالیشگاه، تاوان پای به عمرش
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 یرتفس سمت بهها آن هستند، گفتگوی طبقه هفت ساختمان سقف رویها آن که زمانی
 . رسدمی مقدس کتب از متفاوت

 گذاشت؟یعنی دنیا نایدر را بازی سیاست بنای که کسی اولین:اول سوال»
 (. 264:همان)«چه؟

 داندمی رد و بحث قابل غیر و درست راها آن که دهدمی ییهاپاسخها سوال به بسیجی
 نای.است پاسخ خداوند مورد دو در که آوردمی دلیل و کندنمی قبول راها آن مهندس اما

 فسیرت دارد، به صورت نایبه انسان زندگی در خداوند که ، نقشی(توهم و بدبینانه پاسخ
 . گرددمی بر جنگ از او بدبینانۀ
 یک وسطت توانستهنمی نویسنده که مطالبی تفسیر و پردازیشخصیت در مهندس کلمات
 جیبسی او. کندمی شایانی کند، کمکمی بیان است راوی که ساله هفده شانزده نوجوان

 از اشنتیجه که داندمی شطرنج بازی یک درای پیاده یهامهره را اشعراقی دشمنان و
 توجه اب و او، خداست واقعی دشمن که گویدمی بسیجی به مهندس. است شده تعیین قبل
 دآینمی در« خدا با جنگ»صورتِ  به اشعراقی دشمن و همرزمانش و نگاه، بسیجی نایبه
 مانده کم مهندس. است سنگینی جرماسالمی جمهوری در و بزرگ اسالم، گناه در که

 ثارای و ندارند اختیاری گونه هیچها عراقی و او که کند متقاعد را بسیجی جوان که است
 . است بیهوده راه نایدرها آن گذشتگی جان از و
 انبی را گویدمی مهندس چه آن مقابل نقطه بسیجی همرزم  و(فرعی شخصیت) قاسم اما
 ایانپ در و کندمی ستایش را جوان شوق و ساحلی، کنجکاوی مقر فرماندۀ قاسم.  کندمی

 . شودمی ظاهر بشر اختیار و اراده آزادی پایۀ بر رمان قالب ساختن برای رمان
 یتمش دیگه که یکی نای.برسونیم بهداری به رو مون دوست نایو بریم باید خب، ما -»

 (. 318:همان)«بمیرن؟ جا ؛این نیست الهی
 بخصوص تیپهای از نمادی کدام هر که هستند مکمل شخصیتهای مهتاب و کشیش دو
 و گناهان کفاره که دخترانی همه گناهی بی و مظلومیت نماد مهتاب.  هستند جامعه در

 رهبانیت  به که دینی روحانیون نماد دهند، کشیشهامی پس را شده مادر به کهستمی
 مشکالتش و جامعه به و برسند یشانهاخواسته همۀ به خواهندمی دعا با و دارند اعتقاد
 یاریاخت بشر و رودمی پیش جبر با دنیا معتقدند که است کسانی همۀ نماد. ندارند کاری

 . ندارد خود از
 :داستان در زن شخصیت حضور

 روحی آسیب حرمان، فشار دچارها آن. است ستاایو منفعل داستان نایدر زنان شخصیت
 . ندارد ندهایبه امیدی کدام هیچ.  هستندجسمی حتی اجتماعی و
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 . میردمی گردنش درای میله با که فروشی سبزی جواد، مهتاب، زن گیتی، مادر
 داستان موضوع

 که تاس بسیجی شانزده بسیجی شانزده راوی، نوجوان شخصیت پیرامون داستان موضوع 
 . گذردمی محاصره در و بمباران و جنگ حال در آبادان در زندگیش از روز یه
 . است دشمن استقرار مغزهای گر تجسس و رانایتوپخانۀ بان دیده او

 زود، نوجوان بسیجیان همۀ نماد که زیرک، کنجکاو. موسی رمزی اسم اسم، با بی نوجوانی
 ییهامحددیت انسان ذات و زندگی از درکش و است تجربه نوجوان، بی او. است شده جوان
 و بار که است شخصیتی و خود با کشمکش و جدال حال در دائم که شخصیتی. دارد

 حمجرو از بعد دارد، نخست را کار دو مسئولیت او چون. شودمی بخشیده او به فعالیتش
 و کند رتبه تنزل و بگذارد کنار را نوجوانیش غرور شودمی مجبور غذا وانت رانندۀ شدن

 . برسد غذا کننده تقسیم یک به توپخانه بانی دیده از
 که یغرب پیشرفته رادار سیستم یک بهها عراقی که شوندمی متوجه ایرانیانکه، نایدوم
 منبع زیاد دقّت با تواندمی کهاند یافته گیرد، دستمی نام"قیامت ماشین" مهندس ابتدا
 آنها رانیایاز کدام هیچ که کند پیدا را راداری باید او. کند شناسایی را اش توپخانه آتش

 اند. ندیده را
 رانظامی غیر افراد از غریب و عجیب مجموعۀ یکنظامی مقررات خالف بر که، او نایسوم
 سر از قبلی راننده که بدهد، کاری غذا ، هماندافتاده گیر محاصره حال در شهر در که

 . ستا نرسیده تکامل به بسیجی نوجوان قلب در که اتفاقی، دادهمی انجام مهربانی و رافت
 عهده به راها آن از مواظبت مسئولیت داستان طول در اما است عصبانی کار نایاز ابتدا
 از. بردمی کار به مراقبتشان و جان حفظ برای را اشنظامی مهارت و زیرکی و گیردمی

 و کندمی اعتماد آنها به او داستان اوج در. کیردمی فروتنی درس قیامت ماشین با جنگ
 . رسداست، می رادار اختناندکار از همان موفقیت، که به

 ازآغ(تکویر سوره)مجید قران و متی ، انجیل(آفرینش باب)تورات از مطالبی با داستان
 و گناه از ترکیبی که، مهندس و بسیجی، گیتی:آن اصلی یهاشخصیت و. شودمی
 که نندکمی پیدا دست ییهاویژگی بهها شخصیت نای. کفر، هستند و تقدّس و گناهیبی

 پنداری ذات همها آن با سنتی مسلمان و عنوان، یهودی، مسیحی به تواندمی خواننده
 راهنمایی و هدایت موسی حضرت مانند جوان بسیجی وظیفۀ رمان دوم نیمه در.  کند
 کتاب در. بسیجی، موسی جوان رمزی نام به استای اشاره اینن،ایموادی به است مردم
 :شودمی حاضر دیگری پیامبر قالب در کندمی بازی را موسی نقش او که لحظه همان اما

 سقف یک زیر درها آن دهدمی نجات را مردم از کوچکی گروه بسیجی(. ع)عیسی حضرت
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 نقاشی قالب در کتاب اول بخش در« آخر شام». کندمی جمع ساده شام یک برای ویران
 . شودمی پدیدار است شده آویختهها ارمنی کلیسای محراب به که
 ، تابلویشده منفجر گلولۀ سوراخ از تر رنگ، پایین سفید گنبد  زیر. کردم بلند را سرم»

 با غبار، ازای الیه شد، زیرمی شده، دیده کج انفجار موج اثر در که مسیح عیسی آخر شام
 . ..خائن یهودای بدتر، قیافۀ همه از و میز دور نشسته اش حواریون کل
 برید؟نمی چرا اونو !سالمه که تابلو این-
 . ..خائن یهودای قیافۀ!برد، فرزند شهنمی را چیزها خیلی-

 برید؟نمی چرا اونو!سالمه که تابلو این
 هک آن عجیب و.  کنارش در دیگران وسط در مسیح!برد، فرزند شهنمی را چیزها خیلی-

 اهنگ و کرد خواهد خیانت او به امشب یهودا دانستمی که ومسیح. نخورده ترکش تابلو
 راگ. کردندمی خورش کاسۀ یک در دست که یهودا؛وقتی به اش عجیب و مستقیم غیر
 ددا حواریون بقیۀ بود، حتماً  کرده برخورد یهودا قلب به سقف یهاترکش از یکی االن
 جای به را یهودا قیامت، همه آخر تا شد؛و شهید خورد؛ یهودامی ترکش زدند، یهودامی

 بیت حائل را آخر، خود شام تابلوی در که عزیز یهودای نای !نامیدند؛آهمی خائن، شهید
 (. 121:همان. )«نوشید شهادت بزرگ، شربت مصلوب آن جای به و کرد مسیح وها ترکش
 تاس مسیح که شود، بسیجیمی اشبحرانی مراحل وارد «رادار فریب» عملیات که وقتی
ا هخیانت به که شودمی شروع متی انجیل ازای گزیده با بیند، رمانمی خیانت بار دو

ود، شمی اشاره کلیسا در «آخر شام» نقاشی در اسخریوطی یهودا به بعد. کندمی استناد
 شکشی وسیله به دوم خیانت چشمان، و خیانت بینایی، یعنی دادن دست از اوّل خیانت
گیرد، نمی را او خائن چشمان جای کندمی التماس بسیجی چه هر هوانس، که ارمنی
 . کندنمی توجه
 در و دشومی رهانیده مسیح توسط که است ماگدالیون ماری یا مجدلیه مریم ابتدا گیتی
 . شودمی تشبیه مسیح مادر مریم به آخر

 زادیبپذیرد، آ کند وادار را جوان بدبینانه سواالت طرح با که است شیطانی اغواگر مهندس
 . نیست کار در عمل
 و جواد، مهندس مادر و کشیش، پدر مهتاب، دو دخترش و جنگ، گیتی آوارگان تمام
. نیست تصادفی هفت عدداند. شده جمع هم کنار در آخر شام برای ، همههاگربه

 متروکه ساختمان« است  طبقه هفت زمین و آسمان»( 12هایطالق سوره) قران اتایمطابق
 تهدای هفتم طبقه در عملیاتی و است طبقه نشده، هفت اما بشود طبقه هشت بود قرار
 . برسد پیروزی به تا شودمی
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 پردازی صحنه و صحنه
 شهریور 31 از که است مقدس دفاع سال هشت از روز سه به مربوط داستان زمان (الف

 تجربیات تمام که روزی سه. یابدمی پایان 2/7/1367 قطعنامه پذیرش تا و شروع 1359
 . است کمال به رسیدن نوجوانی، جوانی از گذار دوره یک
 . سرماست فصل داستان زمان

 (. 20:همان)«. آورد در را اش، اشکمسردی و بود برده پشت به را باد، موهایم»
 روزهای دلمردۀ فضای. است کشور منجمد و روح بی و یخی و سرد روزگار از نمادی سرما
 . است خالی زیادی حد تا که شهری و کندمی توصیف را جنگ
 نابودی و گرسنگی، وحشت، مرگ از پر سرمایی در رانایکشور اقتصاد تپنده قلب که آبادان
 . سدشنانمی و ندیده کس هیچ که(قیامتی ماشین) راداری توسط هم آن است گرفته قرار

 ، عاداتهاشخصیت پیشه و کشور، آبادان، کار شهر، جنوب جغرافیایی محل:صحنه اجزای
شود،  طبقه هشت بوده قرار که طبقه هفت متروکه آنان، ساختمان زندگی روش و راه و

 . بدنام، کلیسا محله
 :مکان(ب

 . گذردمی طبقه هفت متروکه ساختمان در داستان بیشتر. است آبادان شهر-ایران
 خودنماییطبقه،  سه دو یهاخانه میان در ساز، که نیمه دودزده طبقه هفت ساختمان»

 (. 36:همان. )کردمی
 کارون، کلیسا، پایگاه، بازار پایگاه، کنار است، در جنگ صحنه که آبادان یهاخیابان در

 :شهر باز نیمچه
 (. 23:همان)«.شدم رد شهر باز نیمچه بازار تنها وسط از»
 :بود شده تعمیرگاه که مدرسه و
 نگه بود شده تبدیل تعمیرگاه به جنگ شروع از که مدرسه حیاط وسط را ماشین وقتی»

 (. 25:همان)«داشتم؛
 :عمومی یهاخانه و
 هیچ ردیف، بدون قدیمی، به و کوچک یهاخانه. بود شده محوطه وارد درست پرویز»

 خوشگذرانی یهالحظه همان برای فقط را محله و خانه نایکه کردم حس. خاص شکل
 مردهایی و. بزرگ یهاپنجره و بودن چهاردیواری نداشتند؛ جز معیاری هیچ. بودند ساخته

 راای رفتند؛ خانهمی راه بست بن یهاکوچه نای درقدمی شدند؛ چندمی محوطه وارد که
 (. 44:همان)« ...بعد و کردند انتخاب



 
 
 
 ، جلد دومپژوهی ادبیمجموعه مقاالت ششمین همایش متن         620 

 از ارجخ کرده سعی و نموده پردازش تئاتر صحنۀ یک شبیه بیشتر را داستان فضای راوی
 و تکراری یهاشخصیت دارای رمان یهاصحنه اکثر چون نکند بازگو را چیزی صحنه
 یا اهواز آبادان، یا در هستند؛چه هم به شبیه جا همه رزمنده برادران. است هم به شبیه

 یهاصحنه توصیف و دیوانه مهندس پیرمرد آنچنانی جنگ، زنان یهاجبهه از کدام هر در
. است گذار تاثیر و قوی بسیار اما است تکراری و مشابه یهاشخصیت دارای داستان
 خود ذهن در را آن تمام بتواند خواننده که کشدمی تصویر به طوری راوی راها صحنه
 . کند تجسّم

 چپ، صحن درسمت. شدمی نقسیم قسمت دو کلیسا، به شدم، محوطۀ کلیسا وارد»
 .بودند ساخته درس کالس صورت به را راست سمت فضای. داشت قرار کلیسا کوچک

ای رجستهب برنج، تندیس فلز با آن روی بر مرمر، که سنگ از بزرگ تابلوی دو، یک نایبین
« . داد بود؛نشان گرفته دست دو به را عیسی حضرت که حالی مقدس، در مریم از
 (. 30:همان)

 آورندمی در آوار زیر از که است فروشی سبزی زن شدن رمان، کشته نایتوصیف زیباترین
 . است رفته فرو گلویش میان آهنی میله و
 ستاهجنازه مخصوص دیگر در وها بستنی نگهداری برای در یک کهای سردخانه توصیف و
 عرق و برق موتورهای شدن بخار، خاموش آن، نه روی ، عرقهابستنی بر تاکید با راوی و

 . است شده پوشانده گزنده تلخی ازای لههابا گاه گه کهها جنازه
 العملعکس. شدند ناپدید آن تیرگی زیر در النگوها و کشید سریع را زن سرباز، آستین»

. شدمین دیده هنوز زن تنۀ. شد کار به اّولیه، مشغول شدّت به دوباره و. بود سرباز، ناگهانی
 زن قطعه، دست خوردن تکان زد، با بزرگ احتمالًاای قطعه آخرین به اولی، دست سرباز
 . خورد شدیدی تکان نیز
 !است زنده هنوز-

 :زد داد تکاورها از یکی.  خورد شدیدی تکان زن دست دوباره و زد تری بیش زور سرباز
 . نده تکون-
 . ..ماند واج و جهاسرباز. گرفت را دست، سرباز دو با و

 نآ از آرام بعد و آمد باال قطعه گردن، با از زن جسم. کشیدند باال را فشار، قطعه با دو هر
 ابرد؛ت پناه دیوار گوشۀ به و گرفت را دهانش دست پشت قد، با کوتاه تکاور. شد جدا

 خارج دیگر سمت از و شده وارد زن گردن پشت دار، از آج مفتولی میلۀ. نکند استفراغ
 . ودب شده کشته خفگی اثر حتماًبر. دهانش همچنین و بود باز کامالً زن چشم. ..بود شده
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 تماس لحظۀ. گرفت را زن دیگر پای هم سرباز.  گرفتم مچ از را زن پای یک و رفتم جلو
 دجس هم جسد، آن یک پوست به زدن دست. کردم پیدا غریبی زن، حس پای لخت مچ با

 (.  210:همان)« .خوردن ترکش از بود؛بدتر دلخراشی مرگ. ..زن یک
 وخامی و مرگ به نسبت راوی دید نوع از حاکی و نمایدنمی خوشایند چندان صحنه این
 . اوست گی تجربه بی

 :تخیل
 توانمی را تخیل عنصر. است گذار تاثیر و تامل قابل حدودی تا داستان نایدر تخیل
 رحط اصلی تنه با را اجزا یعنی. کرد مطرح اپیزودها و عناصر بین دهنده ارتباط بعنوان
 حال در شهر احوال و اوضاع از واقعی گاهی، روایت داستان نایدر چون. دهدمی پیوند
  .زندگیند و مرگ، غذا فکر که است خون و آتش میانۀ درها رزمنده و مردم زندگی و جنگ

 در یراو که ییهاواگویه مثل است گونه تخیل حدودی تا داستان رئالیستی یهاتوصیف
 (. کلیسا. )است نداشته را آنها دیدن تجربه که کندمی بیان مسائلی با برخورد

 !خورده ترکش مریم حضرت!کن نیگا!کن نیگا-»
 ناآش تصویر. شدمی دیده ترکش یک مریم، جای حضرت قلب در درست گفتمی راست
 وقعمان، م محله حسینیۀ تو که بود ییهاپارچه شبیه تصویر، درست. بود خودش آره بود

 دست دو به شیرخواره اصغر حسین، علی امام که حالتی همان. کردندمی نصب محرم
 بود دهش پیچیده قنداق اصغر، در علی که فرق نایبا. دادمی یزید لشکر نشان و بود گرفته

 (. 31:همان)«. درخشیدمی ماه ، قرصهاصورت جای به  و
 مختلف یهاقالب در را نماد او تخیل. دارد خود داستان در گرایانه نماد نگاهی زاده حبیب

 هجمل از. کرد مشاهده داستان طول در شودبخوبیمی  را مکانی و دینی، فردی، تیپیک
 طتوس صراط پل قیامت، انفجار شطرنج بازی به سمبولین رادار دستگاه آنها ترینمهم

 راوی گلوله اب یکی که تثلیث نشانه هستند تا سه فقط که کاکتوس ، گلهاشهدا، بستنی
 !رودمی بین از

 :مانندی حقیقت
 تجربیات در که هستند مکان و زمان آن جامعه در موجود افراد مثل داستان یهاشخصیت

 اورب داستان تا گردیده موجب لذااند. داشته نقش نوجوانی دوران در نویسنده مشاهدات و
 که امور از بعضی گاهی چه گر. باشد برخوردار نسبی مانندی حقیقت از و شده پذیر
ربه، تج و سن کبر وجود با مهندس نکهاینماید، مثلمی باور قابل غیر و تردید محلکمی
 !صراط پل کردن منفجر مورد در بخورد را نوجوان پسر یک یهاوعده و حرفهای گول
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 به گاه رفتار و مهندس توصیف البته. بردمی پیش را داستان نویسنده مسائل همه وجود با

 . قبوالندمی خواننده به را او لوحی ساده پذیری باور اش عاقالنه غیر گاه
 دادن قرار هدف مورد و سیم بی با کردن صحبت و بمباران لحظۀ به لحظه توصیف

 صحنه وا هصحنه توصیف در بزرگ کمکی توانسته بسیجی بیهوشی و نهایت در ساختمان
 . بپوشاند حقیقت جامعه داستان پذیری باور بهها پردازی
 گفتگو
 تیح و جانبه دو گفتگوهای پایه بر داستان و دارد محوری نقش داستان نایدر  گفتگو

 گوگفت پایه بر داستان هر یهاشخصیت معرفی و اساس و رودمی پیش درونی گفتگوی
 . باشدمی
فکری، اخالقی، عقیدتی،  گیری جبهه و دئولوژیایو افکار به که است گفتگو عنصر در

 و(بسیجی، گیتی، مهندس) داستان اصلی یهاشخصیت البته. بریممی پی افراد سیاسی
. شودیم کشیده(مونولوگ) درونی گفتگوی نوعی به گاه حال مقتضای بهها شخصیت سایر
 خود سیال ذهن با همراهان و جمع در حتی یا و خود خلوت در گاه مثال، بسیجی طور به

 اهگ عنصر نایدر. کندمی بررسی را اشخاص و اطراف مسائل پیوسته طور به. است درگیر
 مثالً. دباش گذشته به برگشت خاطرات تداعی و بیانگر گفتگو عنصر تا دهدمی فرصتی
 از و دبو رفته آنجا به بار اولین و کودکی خاطره و رودمی گیتی محلّه به بسیجی وقتی

 . آوردمی یاد به را خورد باتوم پاسبان
 یانم از آنچه البته باشدمی"روایتی من" معنی به است مفرد شخص اول پایه بر داستان
 اجتماع تلفمخ طبقات از افراد بین فضای بر حاکم گفتمان نمایدمی برجسته گفتگو عنصر
 . دارند را خود داستان کدام هر که است
 ندچ کرده، هر پیدا آن در زیادی نقش رمان، گفتگو نایگونه نمایش سیر خاطر به البته

. است ودهب تکراری گاه و کننده خسته و طوالنی داستان اصلی یهاشخصیت بین گفتگوها
 (. معما جادایو مهندس جواب و سوال)

ها یتشخص فکر طرز بیانگر همگی که دارد وجودها شخصیت بین هم کوتاه گفتگوهای اما
 ریقط از بیشتر نویسنده. باشدمی دیگران یا خود زندگی تعریف گاه و وظایف انجام و

 . دهدمی نشان را افراد شخصیت که ستهاگفتگو
 دریجیت زدن یخ و شدن سرد افتادم؛و فروش سبزی زن فکر به دوباره. بودیم بازار نزدیک»

 . ..دیگر اجساد کنار در بدنش
 جوری چه داشته؛پدرش کوچکی دختر نه؟مثالًاگه یا بودن شده چی؟باخبر اش خانواده»
 چه رو مادرش نبودن ده، پسنمی خبر بهش باشه؛امشب عاقل اگر. داده ؟نه خبر او به
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 سعک وقت هیچ من؛که مثل درست. رفته اقوام خانۀ به گهمی کنه؟حتماً می توجیه طوری
 (. 189:همان. )..داد نخواهم نشون مادرش به رو جواد

 . است احساساتی و جوان بسیجی که فهمیمگویی، می خود نایاز ما
 وتمتفا کامالًها شخصیت مختلف قشر دو میان در رودمی بکار گفتگوها در که ییهاواژه
 ادرم کلمات و است وری دری و ناسزا سراسر بردمی کار به گیتی که کلماتی مثالً. است
 . مادرانه و احساس پر جواد
 :داد جواب تفاوت بی. بود کرده کز و نشسته دیوار کنار

 . خوندمی مهامهره با که کردم انتخاب رو کتابی، اونی توی از. نکردم انتخاب رو مسئله من -
 نیست؟ کامل ات شطرنج یهامهره یعنی -

 . برگرداند دیگری سمت به را رویش
 هستند؟ کامل عالی حضرت یهامهره نه -
 (. 153:همان)«!ندارم بلد شطرنج که من؟من -

 .است فارسی گویش و لحن با و لهجه بدون گفتگوها در استفاده مورد کلمات وها واژه
 . است متفاوت یهاواژه از استفاده درها لحن اختالف فقط
 رنگ و فضا

 زده، خالی، صداهای ماتم جنگی، شهری فضای. است انگیز غم و تار و تیره داستان فضای
 . برد پی رمان فضای به توانمی گفتگو و توصیف با که وحشتناک

 ازگشتب یا بار خداحافظی، اشک هیچ چون.  نیست سیاه انگیزی غم وجود با داستان فضای
 مزاح از راوی هم باز« پرویز مجروحیت»وه انداوج در. ندارد خود در راای شادمانه خانه به

 . داردنمی بر دست دوستانه
 تخت روی االن که لجباز آدم نایبا شدم؟اگرنمی شده خراب نایصبح، سوار امروز اگه»

 رو اش زبانی چرب گول و شدمنمی زبون هم شده وصل بهش لوله تا چند اورژانس
 (. 53:همان)«. .خوردم؟نمی
اما  گویدمی دفعات به کننده منقلب مناظر و کشتار سیل و آبادان غارت و یغما از کتاب

 لکهب. نیست خشن فضای جادایو شمردن حیوانی و انسانی احساسات فاقد معنای به نای
 . است اثر کل در نمادین ساختار ازای پاره

 مایه درون
 هر در که واقعی رویدادهای وها انسان بین واقعی جنگ. است جنگ داستان مایه درون
 انیقرب واقع قیامت، در بازی با شطرنج رمان مایه درون. بیفتد اتفاق است ممکن جنگی
 ، اصرارساحلی مقر فرمانده قاسم کتاب نایعکس، در بر نیست، بلکه نمایی مظلوم و سازی
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ها آن گویدمی بسیجی به مهندس که گونه آن دارند، و عمل آزادیها انسان که ورزدمی
 غلبا داستان نایدر مایه ارائۀدرون نحوۀ. نیستند شطرنج بازی یک یهاپیاده وجه هیچ به

 . گراست واقع داستان چون است صریح
 مفلوکان وها سامان رزمان، بی هم شهادت دوست، امکان شدنشهدا، زخمی جنازه توصیف
 و فضا جادایدر آنان بار وهاندو نشیب و فراز از پر گذشته واند شده رانده همه از که جامعه
ری، فداکا است، فضای اختهاندسایه رمان همه در که فضایی. نیست تاثیر بی مایه درون

 دبع غذاو رساندن در پرویز با نام بی بسیجی همکاری آنها اولین همکاری، گذشت، که
 آن حل به معلومات همه آن با ارتش حتی کهای مساله حلّ  در ارتش با بسیج همکاری
 . است نرسیده

 دید زاویه
 با و. شودمی روایت مفرد شخص اول دید زاویه از و دارد نویسی خاطره سبک رمان این

، 1386تحمیلی، سال جنگ یافتن پایان از بعد سالها کتاب نوشتن تاریخ که نایبه توجه
 انپنه و دید زاویه نوع و است نوشته داده رخ که اتفاقاتی از بعد را وقایع نایاست، پس

 بازی با شطرنج کهمهمی عنصر اما .کندمی تقویت را سبک نای(طرح)پیرنگ داشتن نگه
 اشیاصل شخصیت سه کند، پیچیدگیمی متمایزها نگاری خاطره از بسیاری از را قیامت
 و سیجیب تقدس و گیتی گناهکاری و بسیجی بسیجی، گیتی، مهندس، بیگناهی . است
 . مهندس کفر

 حال در چیز همه دارد، گویا استمراری حال زمانها فعل بیشتر که نایتوجه قابل نکته 
 گره حفظ و طرح داشتن پنهان مورد در مواردی به نویسنده. است افتاده اتفاق حاضر

 راماج پایان از نویسنده گویی که کندمی اشاره متعدد یهاگره با هیجان جادایو داستان
 . ندارد خبر
 :مهندس آقا:مهندس»
 را رحمتش خداوند، بزرگترین!مار زهر و مهندس!درد دل و مهندس!مرض و مهندس-
 را تا سیم، بازی بی اون با داشتی هنوز کردوگرنه علیل و مریض را تو که داد شهر نایبه

 کردید، آقا؟ چه نیستید متوجه مگر. کردیمی دنبال
 . بود شده کامالًشجاع. بودم متحیّر

 که. نکرد فکر به نشستن آقایان، وقت گرفت؟اونمی قرار آتش زیر همه اینشهر، نایِکی-
 !اشنتیجه هم نای.بجنگن قیامت ماشین با

 . ..بود کرده اضافه آمیزش تهدید لحن به هم را اش اشاره انگشت حاال
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 اب چرا !مقصره؟ حتماً من کسی باشن؟ چه شده شهید اگر !محمّد !اسداهلل ها!بچه ها!بچه»
. «ت؟نیس مقصر دادم؟قاسممی شلیک دستور و کردممی بازی مریضی، لج وضعیت نایتو
 (. 311:همان)

 دهدی چنینی نایییهاآدم بسیجی، قاسم، و دید زاویۀ از که واقعی تصویری زاده حبیب
 اعتقاد بدان خود آنچه عرضه برای کندمی درست گاهی جلوه و دهدمی شود، نشانمی
 ار داستان حوادث عامالن و شاهدان از یکی عنوان به نگرانه یکسو دیدگاهی با راوی. دارد
 . کندمی بازگو

 حتی. بردنمی اشخاص ذات عمق به راهی و است خبر بیها شخصیت درون از نویسنده
 . شناسدمی کندمی دیگری از کدام هر که هاییتعریف از را مهندس و گیتی

 وجبم امر نایو کند پیدا پنداری ذات هم و درونی ارتباطها شخصیت با تواندنمی خواننده
. فتدبی کار از بسیجی نوجوان چند توسط باید که شود ماشین متوجهها نگاه همه شودمی
 مذهبی ضد هدف و بود جهانی دسیسه یک جنگ دهد نشان که است ناینویسنده قصد

 . بود مقدس دفاع یک و مذهبی مردم هدف و داشت
 ار خاصی منظره یا فرعی حادثه که مخصوصاًوقتی. شودمی «نمایشی» دید زاویۀ گاهی
 و ترسدمی که مهندس همراه دخترش و گیتی برای بردن غذا مثل. کند بیان خواهدمی
 !شمع و چراغ و فانوس بدون شب تاریکی کند، در فرار خواهدمی

 لحن و سبک
 از و تاس نزدیک محاوره و عامیانه زبان داستان، به نایدر نویسنده نگارش شیوه یا سبک
 . است آورده داستان در ییهانمونه رزمندگان زدن حرف سبک و نوع
 . شودمی نزدیک طنز به نویسنده لحن رمان از ییهاقسمت در

، رزمانش هم و بسیجی یا دارند گونه طنز ، زبانهاشخصیت از نفر بسیجی، دو و پرویز
 . است فرمانده که قاسم حتی و محمّد و اسداهلل

 سبک و دارد داستان بیان در قوی احساسی چون است متمایز رمان نایدر موجود طنز اما
 وام اش نویسنده کیفیت و حالت و هدف، منظور، غرض از را عنوانش که است نوعی از او

 . است گرفته
 خواننده، در کشمکش جادای با بتواند تا است نگارش از خاصی سبک نیازمند جنگ قصۀ

 . بکشد تصویر به را او اطراف خوب، تلخ، بد، شیرین یهاصحنه
 نتیجه
 الهام اقانهخلّ اثری عنوان به قیامت ماشین با شطرنج. است نویسنده شخصی تجربه داستان
 . است پایداری ادبیات در بزرگی حرکت نمایانگر، عراق و رانایجنگ از گرفته
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 با ییاهنامه زندگی صورت به هستند، اغلب جنگ از آمده بر که فارسی منثور آثار بیشتر
 مجازی دهش شناخته و معروف داستانی آثار به نسبت و هستند بینی پیش قابل موضوعات

 واقع و داستان عناصر جزء به جزء بررسی. نیست یکی جنگ ادبیات با نویسی خاطره. ترند
 تا گردیده است، موجب شده دخیل آن در هم جادویی گراییواقع که نایعین در گرایی
 احمدزاده، حبیب نویسنده، آقای سیاق و تفکر و زبان به منظر نایاز  کلی و جامع دید

 جنگ یهاجبهه در و داشته فعالیت مقدس دفاع ادبیات حوزه در چون. باشیم داشته
ایی، آمریک همینگوی ارنست یا و فرانسوی شاعر و نویسنده برتون رهاند داشته، مانند حضور

 توجه با و. است کرده نوشتن به شروع، داستان به آن دگردیسی و نویسی خاطره رویکرد با
نسبت   ار ممتازی اثر توانسته نگارش ینایو آ نویسیداستان اصول به احمدزاده آشنایی به

 . کند به دیگر آثار در این مقوله تالیف
 تواندمیای ازهاند داستان تا نایکه رسیدیم نتیجه نایبه شد انجام که پژوهشی و بررسی با

 سترشگ را خود مطالعات باید ادبیات از مقوله ناینویسنده  باشد اما ادبی گونۀ نای احیاگر
 جاودانه ای در این زمینه ادبی یعنی داستان به جا بگذارد از جمله: اثر دهدتا

 در متن.و استفاده از همه عناصر داستان  نویسی داستان نوین یهاشیوه مطالعه -
 پایداری برای غنی تر کردن اثر. ادبی آثار روی پژوهش و نقد  -
 عقیده و تخیل شدن داخل بدون گران ثارایگذشتگی جان از وها رشادت دقیق ثبت -

 نویسنده
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 . مهر سوره:، تهران21چاپ« قیامت ماشین با شطرنج»، (1387)زاده، حبیب،  احمد -
انسانی و (، ادبیات و عصر فضا، تهران: پژوهشگاه علوم1248علی)ندوشن، محمد اسالمی -

 -مطالعات فرهنگی. 
 . اشرفی :تهران، دوم نویسی، چاپ، قصه(1348)براهنی، رضا -
(، آشنایی با ادبیات دفاع مقدس جهان: بنیاد حفظ آثار و نشر 1389ترابی، ضیاءالدین)-

 های دفاع مقدس. ارزش
 (، فن شعر ارسطو، تهران:امیر کبیر. 1357زرین کوب، عبدالحسین) -
 . مروارید: تهران، ادبی اصطالحات ، فرهنگ(1371)داد، سیما -
، 6های رمان، مترجم:ابراهیم یونسی، چاپ(، جنبه1391فورستر، ادوارد مورگان) -

 :نگاه. تهران
 ، تهران:هرمس. 8(، دایتان، مترجم:محمد گذرآبادی، چاپ1391مک کی، رابرت) -
 سخن. :داستان، تهران عناصر(1373)جمال، صادقی میر -
 ، تهران:هرمس. 14ها، چاپ(، جویبار لحظه1391یا حقی، محمد جعفر) -
 .نگاه:نویسی، تهران داستان ، هنر(1392)یونسی، ابراهیم -


