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 پیشگفتار

 
اکنون که به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و انجمن زبان و ادبیات 

برگزار « زبان و ادبیات فارسیهای پژوهش»هشتمین همایش ملی باشکوه  ،فارسی
پس از حمد و ثنای الهی به دلیل توفیق خدمتگزاری و  دانمشود، بر خود فرض میمی

این همایش پردرخشش، چند سطری درباره توانش و  فرهیختۀمیزبانی میهمانان 
ز در بازنمایی اندکی امساهمتی تا  درآیدبدیل فارسی به نگارش های ادبیات بیظرفیت
، فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمیای شاهکارهای این میراث عظیم در عرصه هجاذبه

 شمار آید.به
 ،دهای برگزیده شرشتهتدقیقات بین این همایش که حوزۀ به مناسبت رویکرد اصلی

ای ادبیات فارسی قرار رشتههای جهانی و ابعاد و شمول بینمحور این جستار، ظرفیت
 شود:خوانندگان فرهیخته تقدیم میگرفته است و به پیشگاه 

 ؛تواند در عصر جدید، ارمغانی نفیس به جامعۀ جهانی اهداء کندادبیات فارسی می 
لفظ،  هم در حوزۀ ی جاودانه با خود به همراه دارد،هایهایی بلند و پیامچراکه هم مضمون
 کند.ضه میهای ادبی، ظرایفی بدیع و پرجاذبه و مسحورکننده را عرشگردها و صناعت

های معنوی این ادبیات از شناخت شهودی و تجربیات نواز متن پیام بلند و روح
است که قادرند از ژرفای زمان  رآمدهبهای پاکی جان دوستانه و عارفانۀگرایانه، انسانحق

دلیل همین چندوجهی و به و درازنای تاریخ بگذرند و با همۀ جهانیان سخن بگویند.
ن همه ابعاد آن را تواای و جامع نمیرشتهن است که جز با رویکرد بینای بودچندالیه

 بازکاوید و تبیین کرد.
 «باید ادبیات فارسی را دربرگیرندۀ پیامی جهانی برای انسان امروزی دانست؟چرا »

  پرسشی بنیادی است.
 ای مسائلهایی از ادبیات همۀ ملل، ظرفیت پاسخ دادن به پارهدر نگاهی کالن، بخش

ر زنند و به تعبیانسان امروز را دارند و بدین وسیله دوران معاصر را با گذشته پیوند می
 (73، 1731)گلدمن، «. آثار ادبی، پل میان گذشته و امروزند» لوسین گلدمن

توان دبیات فارسی ـ با توجه به نوع نگاه گلدمن ـ میدربارۀ ظرفیت و کارکرد جهانی ا
هایی پهناور دارد و پیوسته ادبیات فارسی، اقیانوسی پهناور و مواج است که ساحل :گفت

میراث گرانسنگِ ادب  کند.گران نثار میرجشاگران و تفگوهرهایی رنگارنگ نصیب تما
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، به شناسانهاحث عمیق انسانبه دلیل ماهیت بین فرهنگی و اشتمال بر مبنیز فارسی 

هایی انسان ادبیاتی جهانی تبدیل شده و با در برداشتن تجربیات عظیم درونی و شهودیِ
 ،با پشت سر گذاشتن فراز و فرودهای عظیم تاریخیو  ،خواه و عارفان وارستهبزرگ، آرمان

 ست. ارمغان آورده ا برای نسل امروز و دنیای معاصر هایی اثربخش و راهگشاپیام
های معرفتی است که هم از معادن اصیل و ژرف رودخانه این دریا متشکل از شعبه

ها و هم از اعماق زمین فطرت عارفان های سر به فلک کشیدۀ حماسهها و از کوهاسطوره
 ،اند و عشق و آرمانو صوفیان و تجربیات ژرفای وجود عالمان و معلمان سرچشمه گرفته

 ببسبه همین یای ادبیات فارسی سرازیر شده است.وده که به درنقطه عزیمت همه آنان ب
هر گونه گوهری صید کرد و  ،های گوناگونآدمیان با سلیقه موافق میل همۀتوان می

های توان راه، میهم از طریق مطالعۀ چنین ادبیاتی دریافت.را  آنانهای ها و مطلوبجاذبه
و آموخت ها، آزها و نیازهای درون او با خواسته را مستمرّ آدمی چالشِ تجربه شدۀ

 .درک کردهای مداوم با هواهای نفسانی و مکاید و ماهیت آن را مبارزه
در این  ،های معرفت و ذوق و شهودیابی این رودخانهجان کالم آنکه حاصل جریان

 خواه، میوه دادن نظریات بدیع و بکرهای آرمانهای وجدان و جان انسانگذرگاه
س ابزاری نفی کهیی ؛ شاهکارهاشناسانه و هنرمندانه و آفرینش شاهکارها بوده استانسان

و کارآمد برای فهم مسائل انسان و درک مشکالت مشترک بشر، به عنوان مطلق انسان و 
ی یا مسائلشود و کاربرد آن به زبان و زمان یا یها محسوب منوع آدمی در همۀ دوران

همیشه آدمیان را از تیرگی حّد جهان وا  نیست ومحدود  ای مشخص معین و دوره
 .کندها را تازه میرهاند و جانمی

شناختی در انداز وسیع این ادبیات، دو معدن پربهای انساندر پهنۀ بیکران و چشم 
های حماسی و عرفانی جای دارند که هر لحظه فرزندان این سرزمین، گنجی تازه از حوزه

 د.انآن استخراج کرده
هیچ یک از اقوام به اندازۀ تاریخ تفکر و فرهنگ سرزمین ما، اسطوره،  در تاریخ ادبیاتِ 

حماسه و ادب عرفانی تا این حدّ، نسل به نسل استمرار نیافته و این همه تنوع موضوعی 
ای، ملی، تاریخی، دینی، های اسطورهو مضمونی نداشته است؛ موضوعاتی چون حماسه

های اجتماعی عصر مشروطیت از ثمرات پیوند علیمی حتی حماسهاخالقی، عرفانی و ت
 های فرهنگ بشری، در ادبیات فارسی است. حماسه و اسطوره با دیگر حوزه

ادبیات حماسی ایران، سلسله جنبانی چون شاهنامه دارد که این همه مقلد در طول 
هم از حیث  ورزیمه فردوسی، هم از جهت حکمتحیات ادب ایرانی داشته است؛ شاهنا

وع ترین موضبنیادی نظیر است.ها در ادبیات جهان بیاثرگذاری در طول تاریخ ادبی ملّت
انسان با زندگی، مرگ، سرنوشت، و توجه فردیت آدمی و مؤانست وی  در شاهنامه، چالش

با عالم قدسی است. در مجموع، دغدغۀ بشر در شاهنامه، مبارزه با خودکامگی و انانیّت 
 دیگران و قهاریت زمین و زمان است. خویشتن و
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الودۀ ش اصالًاز این نظرگاه بسیار روشن است.  نیز دستاوردهای ادبیات عرفانی فارسی

های روح و ماهیت کاوی و غور آدمی در شناخت ژرفای خود و الیهادبیات عرفانی بر ژرف
 .خویشتن استوار است

با  کلّی مند است که در مقایسۀهرههایی باز این حیث تاریخ ادبیات ایران از گنجینه
زون افهای ادبیات فارسی رسد؛ زیرا متنتر به نظر میتر و غالباً عمیقادبیات جهان، غنی

 ۀحاصل تعامل و آمیز بیشتر،های آن بیان شد، های عرفانی که صفات و ویژگیبخشبر 
نی در جغرافیایی بسیار های دیالگوها و آموزهها، کهنها، اسطورهها، باورها، آیینفرهنگ

 اًیتهای طوایف گوناگون است و ماهبزرگ است. در واقع ادب فارسی برجوشیده از کنش
ازه های تهای فراوانی برای رساندن پیامظرفیت رو،و ازاینچند فرهنگی و چند آوایی است 

 برای انسان امروز دارد.
ظامی، عطار، سنایی، القضاۀ، نرودکی، فردوسی، سهروردی، عین های ادبیِاگر ارمغان

در نظر آورده شود، دریافته خواهد شد که افزون برادبیات حماسی مولوی و حافظ، همزمان 
دارد که  ایهای جهانی و انسانی برگزیدهو عرفانی، ادبیات وصفی و تعلیمی ایران نیز پیام

 تواند برتارک ادبیات جهان بدرخشد.می
سخن تازه و راهگشا برای  ،«عرفانی»و « حماسی»دو نوع ادبی عمده و برجستۀ در 

مسائل بنیادی انسان که با ماهیت و چیستی  زیراخورد؛ انسان امروز بیشتر به چشم می
مندی یا ترند؛ مسائلی از قبیل احساس هدفها افزونآدمی سر و کار دارند در این متن

معنای هستی، احساس مسئولیت، داشتن درد و رنج ، درک  نبود هدف در زندگی، باور به
مفاهیمی ثابت برای بشر بوده و هستند؛  آدمی در جهان و بحران اخالق و مانند آن، غربت

 ها، مشکل مشترک بشر دیروز و امروز است. توجهی به آنناشی از بی هایو آسیب
 را به نیازهای بشر امروزبرای پاسخ ها ترین دیدگاه، متناسبهای یاد شدهدر حوزه

 نظر داشتن مسائلهای عرفانی با درخوانش عمیق متنباز .توان در متون عرفانی یافتمی
ۀ محققان حوزۀ ادبیات ترین وظیفتواند مهممی ،بشر امروزی و معضالت جامعۀ انسانی

 جهان از اواسط قرن بیستم تاکنون شاهد آن است که ادبیات و فلسفۀ غرب. فارسی باشد
های معنوی، اندیشی و آفرینش رماننگری و معنویبخش، اسطورهنیز به الهیات رهایی

و گنون در عالم فلسفه و پائولرنه چنانکهقدسی، انسانی، عرفانی و اخالقی روی آورده است؛ 
 ها اندیشمند و ادیب است.ای از دهکوئیلو در عرصۀ ادبیات نمونه

سی زبان و متفکران صاحب ذوق ایران بزرگ، در های متعالی عارفان ادیب فارارمغان
به دیگر سخن،  .یک نگاه، بازکاوی ژرفای روح، روان، ضمیر، نهان و زبان همۀ آدمیان است

ی هاعارفان ادیب دیروز ایرانی با ذهن و ضمیر انسان امروزی و مسائل و مشکالت و بحران
ترین مسائل آدمی در عصر جدید سخن اند و با بنیادیهای عصر نو مکالمه کردهانسان
ا امروزه با م اند؛ گویین خویش و ضمیر امروزیان زدهو با سخنانشان پلی میان ذه گفته
ین ا گویند و اگر با شناخت و آگاهی به سراغ آنها برویم، ساکت نخواهند نشست.می سخن
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ناپذیری و محدود نماندن اثرگذاری در حصار دوره و تاریخ معین ادبیات از دیدگاه زمان آثار

د که حیاتی جاودانه و نهای دینی و معنوی مقایسه شود با برخی متننتوانفارسی، می
 1رند.کارکردی ماندگار دا

، ای و حماسیهای اسطورهاز همین روست که سخن عارفان، و ساختار روایت
های دینی، معنایی اگر دین و گزاره (1711)قبادی،  .مدلولی و سمبولیک استچند

ای مواقع و مواضع به دلیل سنخیت فراتاریخی و جاودانه دارند، متون ادبی نیز در پاره
کنند و خواننده را با وضعیت بشر ندگار پیدا میمفهومی و کارکرد معنوی، مفهومی ما

 زنند.گذشته، حال و آینده پیوند می
های زنده و پایدار است. ریچاردز و الیوت، ادبیات، مصداق حقایق و ارزش به تعبیرِ 

پنداشتند که برخی شاید بر همین اساس بود که آرنولد و دریدا می( 161: 1711)برتنس، 
دسی دارند و بازنمودی از جهان خارج هستند و هرگز پایانی برای متون ادبی، کارکردی ق

 (161)همان،  آنها متصور نیست.
شود؛ تر میبا این تمهیدات، دلیل گرایش روزافزون انسان معاصر به هنر و ادبیات روشن

 شکخاز استیالی ضوابط و قواعد تر است و ه انسان پیشین، اندیشمندانسان جدید نسبت ب
های دنیای جدید و سیطرۀ های به هم پیوسته فناوریناشی از سیطرۀ شبکه روحِو بی

انسان امروز  است. و آزرده زدگی ناشی از آن و جباریت نهادهای اجتماعی خستهشتاب
 رسد وآید، با خویشتن بیگانه به نظر میاگر چه در میان جمع می ؛تنها و منزوی است

ی هاتشنۀ معارف تلطیف شده در متن آمادگی دارد. اوهای نو، کامالً عرفتبرای پذیرش م
های عرفانی فارسی است که در عین ژرفای اندیشگانی، در سطح زبان ادبی، به ویژه متن

در جهان امروز، انسان خسته از قهاریت فناوری و  .و ظاهر نیز التذاذآفرین هستند
 شناختی بیشترینسانشود که جزمیات کمتر و عمق اساالری بشر، مجذوب دینی میفن

 یعنی بشر از ؛بیندهای ادبی میداشته باشد و بخش عمدۀ این ویژگی را در اثنای متن
 .هایی هنری و ادبی استبه زیبایی منداندیشد و عالقهزدگی به فراگفتمان میگفتمان

  (41: 1711)ملکیان،
های تاریخی بلکه محدودیت ؛گنجنددر زمان و مکان نمی شاهکارهای ادبیات فارسی

بنیادی روحی و درونی بشر را در  های مسائلزنند و پیچیدگینار میو جغرافیایی را ک
دهند. آدمی برای درمان آالم جدید و نوظهور، بیش از هر چیز به نشان می اعصارهمه 

شناسانه ویژه ادبیات انسانهای فراتاریخی ادبیات، بهداروهای معنوی موجود در پیام
برد که نیروهای فرادستی انسان معاصر در عصری به سر می .و عرفانی نیاز داردای اسطوره

گرایی او را تحت فشار قرار ساالری یا قدرتمداری، دولتهمچون سرمایه ساالری، فن
انسان امروز تنها مانده است و »دهد. سخن اریک فروم در این باره حائز اهمیت است: می

گیرد[ و )او( بهشت خویش آزارد و تحت فشار میکند ]و میخطر از هر سو او را تهدید می
 (11-77. )همان: را گم کرده است
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 های متفاوتی شده است؟ در پاسخ توان گفت:چرا بشر امروز دچار چنین بحران

انسان دیروز به اندازۀ انسان امروز مشغله نداشته و زندگی اجتماعی، تا این حد  یك:
ارتباطات گسترده و گوناگون نبوده است تا درگیر و گره نخورده با ابزار و عناصر فناورانه 

 همه دلهره و نگرانی و اضطراب داشته باشد.این
ر د. انسان دیروز به اندازۀ بشتر بوها مأنوسانسان گذشته، با طبیعت و دیگر انسان: دو
نبوده و فرصتی بیشتر داشته تا دربارۀ طبیعت  فراوان و پراکندهاطالعات  دچارامروز، 

پندارانه با آن ذاتبا آن سخن بگوید و غالباً نوعی احساس هم ندیشد،اپیرامون خود بی
ر ؛ یعنی بشها هم صادق استداشته باشد. این حکم دربارۀ مناسبات آدمی با دیگر انسان

فرصت اندیشیدن و دوست  کرانه نبوده وطالعات پراکندۀ بیقدر مشغول و دربند اآن
داشتن دیگران را بیشتر از آدمیان امروزی در اختیار داشته است. در دنیای جدید، گسترۀ 

طالعات های گوناگون این اها متوجه زمینههای بشر موجب شد تا حساسیت انسانآگاهی
 دائماً در معرض آزردگی و فشار باشد. و شود

طبیعت و انس با پیرامون خود،  پنداری با کیهان وه به دلیل همذاتانسان گذشت سه:
خوب یا بد، درست یا نادرست با نگاه صبورانه در برابر نامالیمات سازش داشت و با 

 شد.آرامش بیشتری نصیبش می ،در نتیجه و کردها مدارا میسختی
طعم تلخ ِجباریت نهادهای قدرت یا قهاریت  ،به طور مستقیم ان دیروزانس چهار:

روابط عمیق عاطفی میان افراد خانواده  در گذشته،چشید. های ناگزیر اجتماعی را نمیروند
عموماً با عواطف فردی سازگار بودند و تا حدی بسیار با ، مناسبات ژرف محله و طایفهو 

 هایتاده و ماندگار جامعۀ سنتی به همراه آداب و آیینهای مستمر، متناسب، جا افبرنامه
 ها در عصربخشیدند و همۀ اینالگوها، اساطیر و معنویت به آدمی آرامش میسنتی، کهن

باید به نقش بارز  دورۀ کنونی،در  رواز این .اندبرج و بارو مانده و منهدم شدهبی ،جدید
 ت در زدودن این آفات، توجه داشت.ای چون عرفان، هنر و ادبیاعوالم تلطیف شده

های قدیم و ارج ادبیات فارسی بر اسطورههایی از شاهکارهای گراناز آنجا که بخش
 افزون بر نگاهِ ،هاآمیز ایرانی استوار است، باید برای فهم درست و جامع آنحکمت
 .دوتوجه شنیز روانشناسی  و شناسیشناسی، مردمشناختی، به مالحظات معرفتانسان

ا شود؛ زیر پرداختههمچنین ضرورت دارد به بازشناسی ابعاد مختلف حکمت دینی نیز 
های دینی آمیخته است و ها و آموزهمایهالگوها، بنهای کهن ایرانی عمیقاً با کهناسطوره
های ایرانی به های معرفتی باستانی، عهد اسالمی و خرده فرهنگکمانی از آموزهرنگین

 وجود آورده است.
ه لکه بای از مسائل معنوی بشر، مربوط به مسائل روزمرۀ آدمی نیست ببخش عمده

گردد؛ یعنی موضوعاتی پیوند خورده با انسان از این جهت مسائل ماهوی و بنیادین برمی
که او انسان به ماهو انسان است. این دسته از مسائل موقوف و منوط به زمان، مکان، 
وضعیت و موقعیت گذرا نیست بلکه از ابتدای آفرینش تاکنون مسئله بشر بوده و هست. 
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یر در نظعظیم و کم یفرصت ،ای از تاریخ طوالنی این سرزمینی در برههعارفان ادیب ایران

های وجود آدمی بپردازند و اند تا به تعمّق در خویشتنِ خویش و ساحتاختیار داشته
ها در همۀ هستی و خود برای همۀ انسانانسانی  حقیقتِ ها را از شناختِترین ارمغانناب

 هایجهان امروز، روح انسان اگر مسئله، معضل یا بحرانِ .ها به هدیه بیاورندرای همۀ زمانب
برگزاری . بازجستهای ناب ادب فارسی توان در متنمی درمان آن رامعاصر را بیازارد، 

آیی ای است برای گردهم، بهانه«های زبان و ادبیات فارسیپژوهش»همایشی با عنوان 
 پردازند.پژوهشگرانی که به این امر می

زاده، استاد ارجمند جناب آقای دکتر غالمحسین از اهتمام شایستۀفرض است در پایان 
رئیس محترم انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی و اعضای دانشمند این انجمن معظم و 
 سرکارخانم دکتر زهرا حیاتی، رئیس سختکوش پژوهشکده کاربردی سازی علوم انسانیِ

این  زبان و ادبیات، رئیس دانشمند پژوهشکده پژوهشگاه و سرکارخانم دکتر زهرا پارساپور
 اندرکاران محترم این همایش ثمربخش سپاسگزاری کنم.دست پژوهشگاه و همۀ

 
 حسینعلی قبادی

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سرپرست
  



 1 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 

 نوشتپی
شاید منظورش از  ؛برگزیده بود« خاموش»و شگفت آن است که مولوی تخلص خود را  .1

 فرماید:گویی و ناطق بودن است. آنجا که میخموشی عین سخن
 روید کالمحرف میکاندرو بی  ای خدا، جان را تو بنما آن مقام 

 (7174، بیت 171)مثنوی، دفتر اول، ص 
 فرماید: و در جایی دیگر می

 بُستان شودسرّ او سرسبزی                چون اندر زمین پنهان شـود دانـه
 (133، بیت 42)مثنوی، دفتر اول، ص 

 عینِ اظهارِ سخن پوشیدنست  فتن بستـن آن روزنستحـرف گ
 (677، بیت 111)مثنوی، دفتر ششم، ص  

 زود گردد با مراد خویش جفت  گفت پیغامبر که: هر که سر نهفت
 (132، بیت 42)مثنوی، دفتر اول، ص 

 فرماید:در غزلیات می
 لک گرسنه گوید که بگو خمش چراییم  ست من اگر سخن نگویمسخنم خورفرشته

 ( 111)غزلیات شمس: 
 :آوردو در مثنوی می

 هـای راز شـدلقمـه کو خـورنـدۀ انی بـاز شـدایـن دهـان بستـی، دهـ
 (7313، بیت 123)مثنوی، دفتر سوم، ص 

 منابع
محمدجعفر پوینده، تهران،  ، ترجمۀشناسی ادبیاتجامعه(. 1731گلدمن، لوسین ) .1

 هوش و ابتکار. 
آیین آینه: سیر تحول  .(1711شکیب ) قبادی. حسینعلی و محمد خسروی .4

 . چاپ دوم. تهران: تربیت مدرس.نمادپردازی در فرهنگ و ادبیات فارسی
مبانی نظریه ادبی. مترجم: محمدرضا ابوالقاسمی.  (.1711) برتنس. یوهانس ویلم .7

 تهران: ماهی.
جستارهایی در باب عقالنیت و ، راهی به رهایی(. 1711ملکیان. مصطفی ) .4

 .. تهران: نگاه معاصرمعنویت
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 گزارش کوتاه
 

های زبان و ادبیات به یاری خداوند مهربان و بلندمرتبه، هشتمین همایش ملی پژوهش
با همکاری انجمن زبان و ادبیات  و فارسی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

های دوساالنه انجمن، سرآغازی دارد مناسبت پژوهشگاه با همایش شود.برگزار می فارسی
 به این شرح:

 ای مختلفِههای پژوهشی در ساختار پژوهشکدهگروهیت یافتن زمان با رسمهم
یقاتِ گروه تحق»های بلندمدت اعضای هیأت علمی، و با تعریف فعالیتپژوهشگاه 

های تحقیقی، برگزاری افزون بر انجام طرح ،«ای در پژوهشکده زبان و ادبیاترشتهبین
های المللی را در فهرست برنامههای ملی و بینهای تخصصی و همایشها، نشستسخنرانی

خود قرار داد. به همین سبب، انجمن محترم زبان و ادبیات فارسی در پایان همایش هفتم 
ر استان هرمزگان برگزار شد، پیشنهاد کرد همایش هشتم با محور قرار د 1774که سال 

 ای، در پژوهشگاه برگزار شود.رشتههای بیندادن موضوعِ ادبیات و پژوهش

 و توشیح قراردادِ برگزاری همایش ؛نامه فیمابین پژوهشگاه و انجمنانعقاد تفاهم پس از
هی، طرحنامه برگزاری همایش در پژوهشگا-عنوان نخستین همکاری دانشگاهیبه هشتم

دو بخش علمی و اجرایی تنظیم و به معاونت پژوهشی و تحصیالت تکمیلی ارائه شد. با 
اندازی شد و فعالیت خود را با راه1771تصویب طرحنامه، دبیرخانه همایش در فروردین 

 در دو مرحله مردادماه و مهرماه، آغاز کرد. مقاله توزیع فراخوان 

ر عمومی همایش که طبق اساسنامه انجمن، اهتمام پژوهشگران به در کنار محو
های مختلف پژوهشی در حوزه زبان و ادبیات فارسی است،  محور ویژه همایش با زمینه

اعالم شد؛ یعنی مناسبات ادبیات فارسی با « ایهای بین رشتهادبیات و پژوهش»عنوان 
تحلیل گفتمان، مطالعات زنان،  هنرهای نمایشی، فلسفه، مطالعات فرهنگی، مطالعات

 .گرا و مانند آنشناسی، تاریخ، نقد بومشناسی، روانشناسی، جامعهشناسی، نشانهزبان

عنوان آخرین مهلت دریافت اصل ماه بههای همایش، پانزدهم آبانبندی برنامهدر زمان
دبیرخانه فرایند و چکیده مقاالت درنظر گرفته شد و با تمدید دو هفته از زمان مقرر، 

 بررسی مقاالت ارسالی را شروع کرد و مراحل آن به شرح زیر است.

  مقاله به دبیرخانه ارسال شد؛ 711در مجموع  -
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 دلیل ارسال در زمان غیر مقرر به نویسندگان بازگردانده شد؛مقاله به 61 -

 مقاله برای تحویل به داوران محترم طی ده روز کدگذاری شدند؛ 741 -

عنوان زمان اعالم نتایج تعیین شده بود، داوری مقاالت به از آنجاکه پایان آذرماه به -
شکل حضوری و با برگزاری جلسات فشرده در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی، و مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، انجام یافت. 

های دیگر، تعدادی از مقاالت که در رم در استانبه دلیل حضور برخی از استادان محت
 شایسته یادآوریحوزه تخصص ایشان بود از طریق ایمیل در اختیار داوران قرار گرفت. 

های مختلف، دبیرخانه را در امر است بیش از چهل تن از استادان گرانقدر از دانشگاه
 .داوری یاری کردند

. قابل پذیرش 4. غیر قابل پذیرش؛ 1: طرح شده بودهای داوری پنج گزینه در فرم -
. قابل پذیرش برای چاپ در مجموعه مقاالت 7برای درج در مجموعه مقاالت همایش؛ 

. قابل بررسی 2پژوهشی؛ -. قابل بررسی در مجله علمی1همایش و ارائه در همایش؛ 
بندی نتایج داوری مرحله اول پژوهشی و ارائه در همایش. پس از جمع-در مجله علمی

و بررسی مجدد و اجمالی هر مقاله، مقرر شد به علت تعداد زیاد مقاالت برگزیده، 
تعدادی برای درج در کتاب مقاالت برگزیده همایش، برخی برای انتشار در لوح فشرده 

پژوهشی، برای چاپ در مجله -همایش و تعداد دیگری با تأیید داوران مجالت علمی
 شوند؛ درنظر گرفته

مقاله  42ساس نتایج اعالم شده در مرحله اول به این ترتیب بود: توزیع مقاالت برا -
مقاله برای برای چاپ در کتاب اعالم  43پژوهشی ارسال شد؛  -برای مجالت علمی

انتشار در لوح فشرده فهرست شد؛ و سایر مقاالت با ساختار یا محتوای  برای 121شد؛ 
 شده قرار نگرفت؛ذیرشمورد نظر همایش متفاوت بود و در شمار مقاالت پ

پژوهشی، و اعالم سیزده مقاله -پس از مشخص شدن نتیجه داوری مجالت علمی -
پذیرش شده، مقاالتِ بازگردانده برای نشر در کتاب یا لوح فشرده بازبینی شدند. با 

جایی از سوی کمیته علمی همایش،  نتایج نهایی داوری اعمال چند تغییر و جابه
 17مقاله، به شرح زیر در سایت پژوهشگاه قرار گرفت: 117مقاالت و شیوه پذیرش 

مقاله برای نشر در کتاب مقاالت  43پژوهشی؛  -مقاله برای درج در مجالت علمی
 مقاله برای نشر در لوح فشرده. 117برگزیده؛  

شده براساس موضوع و رویکرد پژوهش در جدول زیر های پذیرشبندی مقالهدسته -
 خالصه شده است:

 



 11 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 
 تعداد هاع و رویکرد مقالهموضو

 76 شعر کهن فارسی با رویکرد مطالعات سنتی
 12 شعر کهن فارسی با رویکردهای جدید نقد

 13 نثر کالسیك فارسی با رویکرد رویکرد مطالعات سنتی
 14 نثر کالسیك فارسی با رویکردهای جدید نقد

 2 با رویکرد مطالعات سنتیادبیات داستانی معاصر 
 16 با رویکردهای جدید نقدادبیات داستانی معاصر 

 7 با رویکرد مطالعات سنتیشعر معاصر فارسی 
 1 با رویکردهای جدید نقدشعر معاصر فارسی 

 2 )فنون و صناعات ادبی( کلیات ادبی
 2 شناسیدستور و زبان

 1 نقد نظری
 41 ایرشتههای بینپژوهش
 11 اروپایی(تطبیقی )عربی، کردی، ادبیات 

 12 پراکنده موضوعات 
 117 هاجمع مقاله

 

های فکری و تحقیقی ر جریانوادبی، محل بروز و ظه-های علمیجا که همایشاز آن
 در زمینه ویژهبه شده،های ارسالنقد و تحلیل مقالهدر حوزه زبان و ادبیات است، 

ها و که در نشست دشومیقدری سپرده ای ادبیات به استادان گرانرشتههای بینپژوهش
 میزگردهای همایش حضور خواهند داشت. 

سایم که از الف تا یاءِ نوشته و سر بر آستان خداوند یاریگر و مهربان می ،در پایان
 در همراهیِ یار بودمام کرد. هم از رحمت اوست که بختنانوشته این همایش یاری

 همراهانم: 

  و مطالعات  محترم پژوهشگاه علوم انسانی رئیس، حسینعلی قبادیدکتر آقای
 .شاناستادانه هایو حمایت ؛فرهنگی

 ؛، رئیس محترم انجمن زبان و ادبیات فارسیزادهغالمحسین غالمحسیندکتر  آقای 
 .شانو اعتماد بزرگورانه

  محترم پژوهشی و تحصیالت تکمیلی؛ و، معاون سیدسجاد علم الهدیآقای دکتر 
 شان.کنندهتأیید دلگرم

  رئیس محترم پژوهشکده زبان و ادبیات فارسی؛ و رزهرا پارساپوسرکار خانم دکتر ،
 شان. همراهی و همکاری
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  دبیر محترم اجرایی همایش؛ و تالش و کوشش اصغر بشیریعلیآقای دکتر ،

 شان. منتدریغ و بیبی
  کارشناس محترم دبیرخانه؛ و دلسوزی و مهربانی نژادموسوی حمیدهسرکار خانم ،

 وصفشان.حد و بیبی
  نماینده محترم انجمن زبان و ادبیات فارسی؛ و دوستی افسون قنبریسرکار خانم ،

 شان.سوییهمو 
  طراح و گرافیست محترم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات محسن باباخانیآقای ،

 شان. فرهنگی؛ و بذل هنرمندی
 همکاران عزیزم در پژوهشکده زبان و ادبیات؛ استادان کمیته علمی همایش :

 های کشور.ارجمندم در انجمن زبان و ادبیات فارسی؛ و استادان داور در سایر دانشگاه
 

 زهرا حیاتی

 دبیر علمی همایش

 1695بهمن 
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 بررسی تطبیقی مفاهیم عشق، وحدت و رنج از دیدگاه موالنا و فرانکل
 )با تأکید بر داستان پادشاه و کنیزک(

 
 1شهره انصاری
 4مونا مهرپارسا
 7آزاده سیدمیرزایی

 چکیده
نشده و وحشی موالناست. در آفرینش آن هیچ تصنع، تکلف، مالحظه و محصول ذهن رام مثنوی

ناپذیری عشق اشاره کرده است. بارها به ویژگی وصف مثنویخورد. موالنا در قیدی به چشم نمی
نمای عشق است. وی در ی تمامکه آیینه مثنویازجمله حکایت پادشاه و کنیزک در دفتر اول 

هایی از تصویر شاه و کنیزک را در توصیف عشق به کار دستی تمام، جلوهچیرهاین داستان با 
برد و پس از بیان ناتوانی اندیشۀ آدمی در شرح و معرفی عشق، بهترین وسیله در شناخت و می

داند. موالنا عشق را به دو دسته عشق جسمانی و روحانی تقسیم کرده شرح آن را خود عشق می
گزار روش معنادرمانی یا لوگوتراپی، نیز سه بعد را برای ناس اتریشی و بنیانشاست. فرانکل، روان

ی ارشتهعشق بیان کرده که شامل: عشق جنسی، شهوانی )روانی( و روحانی است. پژوهش بین
حاضر، به تشریح و تبیین سه مسألۀ: عشق، اتحاد عاشق و معشوق، و رنج عاشقانه از دیدگاه 

ه آن با عناصر موجود در حکایت پادشاه و کنیزک پرداخته است. هدف فرانکل و تطبیق و مقایس
 .دلیل مطابقتی است که نظریه فرانکل با حکایت یادشده دارداز طرح این موضوع در این مقاله، به

دهد، زندگی پرتالطم و پرفراز و نشیب موالنا و فرانکل به های پژوهش نشان میکه یافتهچنان
مشترک آن دو در مفاهیم عشق، وحدت و رنج منجر شده است. الزمه های گیری دیدگاهشکل

که در نهایت عاشق و معشوق -عشق از دیدگاه هردو، یگانگی و منحصر به فرد بودن معشوق است 
ناپذیر عشق است و به آن معنا . هردو معتقدند که رنج، بخش جدایی-رساندرا به وحدانیت می

ای و با رویکرد تطبیقی و تفسیری اطالعات به روش کتابخانهبخشد. در این مطالعه گردآوری می
انجام شده است و چارچوب پژوهش برگرفته از تفاسیر مختلف داستان پادشاه و کنیزک در 

باشد. در مرحله اول برای تشریح ها و مقاالت مرتبط با معنادرمانی فرانکل می؛ و کتابمثنوی
بررسی شد و پاسخ موارد مورد نظر، استخراج و سپس با  موارد یادشده، برخی از آثار مهم فرانکل

 . تفاسیر مختلف حکایت پادشاه و کنیزک مورد تطبیق و تفسیر قرار گرفت
 : موالنا، فرانکل، عشق، وحدت وجود، رنج، حکایت پادشاه و کنیزک.های کلیدیواژه

                                                            
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی عضو هیأت علمی. 1
 ارشد ادبیات فارسیکارشناس . 2
 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی. 3
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 پیشینۀ پژوهش. 1
های مختلف مقاالتی در مورد جنبه توان دریافت کهبا مراجعه به منابع و ماخذ متعدد، می
تحلیل داستان »اند. ازجمله: قبادی و گرجی که به داستان کنیزک و پادشاه نگاشته شده

اند. همچنین پرداخته« پادشاه و کنیزک بر مبنای شیوه تداعی آزاد و گفتگوی سقراطی
ز ا« تب درسیعشق از دیدگاه موالنا و فرانکل و انطباق آن بر ک»های توان به مقالهمی

قی از احمد شو« تاملی در داستان عاشق شدن پادشاه بر کنیزک»پور، مقاله راضیه سلمان
اشاره  «مفهوم عشق از دیدگاه موالنا و یونس امره»نوبر و الهام باقریان بستان آباد، و مقاله 

ل انکای در بررسی عشق، وحدت عاشق و معشوق و رنج از دیدگاه موالنا و فرکرد. اما مقاله
لذا در این جستار به تطبیق طور مجزا یافت نشد. بر اساس داستان پادشاه و کنیزک به

های موالنا و فرانکل پیرامون عشق، اتحاد عاشق و معشوق و رنج در باب داستان دیدگاه
 پادشاه و کنیزک مثنوی پرداخته شد.

 مقدمه. 1
ظومه عرفانی و روحانی بشر ترین منموالنا جالل الدین محمد بلخی بزرگ مثنوی معنوی

است. در این اثر جاودان، علم و عشق و عرفان، به شیوۀ خاص موالنا در هم تنیده شده 
ترین مبانی مکتب عرفانی موالناست. در واقع عشق کلید رمز احوال است. عشق از بنیادی

ق انگیزترین حاالت بشری عشق است. مثنوی با عشو افکار و آثار اوست. یکی از شگفت
د گوییابد. عشق یافتنی است نه بافتنی. ابن عربی میشود و به عشق پایان میآغاز می

 دیوان کبیر(. اصوال 174: 1711هرکس عشق را تعریف کند آن را نشناخته است )زمانی، 
مدخلی برای درک عشق رمزآلود موالنا به شمس است )تدین،  مثنویو احتماال شش دفتر 

ست ا مثنویهای داستانی نمای روایته و کنیزک آئینه تمام( و داستان پادشا131: 1711
و سراسر درس عشق است و دلدادگی. این قصه تالطم دل است که با کشف عشق بر 

سوی عقل هدایت را به آن های ذهنی خود نفسیابد. موالنا در الیهساحل آرامش دست می
رسد. موالنا در این تر میکند. این داستان با عبور از عشقی کوچک به عشقی بزرگمی

(. وی عشق سوزان 11: 1711کند )زمانی، داستان تعریف عشق را به خود عشق واگذار می
 کنیزک را که به اعتباری شیدایی و به فرجام انسانی عرفانی است بدان منظور در دفتر

درآمدی برای درک یا تجزیه و تحلیل عشق متعالی و الهوتی وی اول آورده است که پیش
الدین که برافروختن آتش عشق در دل جالل-به شمس باشد. شمس رسالت خویش را 

مقدس در جان موالنا شور  لوب به پایان رسانید و این شعلهای مطبه شیوه -محمد بود
عشق راستین و الهام بخش شوق و شور و ناآرامی شد و عرفانی ایجاد کرد و معیاری برای 

 .(132: 1711)تدین،  های زوایای دل و روح گردیداقعیتتدریج نمایشگر وبه
پزشک و شناس، روان(، عصبViktor Emil Frankelویکتور امیل فرانکل )

« معنادرمانی»یا « تحلیل وجودی»گذار نظریه شناس وجودگرای قرن بیستم، بنیانروان
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ها از یکدیگر، و توجه بعدی بودن ماهیت انسان )جسم، روان و روح( و تفکیک آناست. سه

خاص به بعد روحانی، از ابداعات نظریه معنادرمانی فرانکل است. ولی عدم تبیین تمایز 
دقیق میان روان و روح و ارائه نکردن گزارشی از تعامالت و تأثیرات متقابل ابعاد سه گانه، 

(. تجربیات ناگوار فرانکل در 42: 1771رود )حسنی بافرانی، ای آن به شمار میهاز کاستی
های کار اجباری سبب شد تا وی از نظر روحی طول سه سال اسارت و رنج در اردوگاه

گیری نظریۀ لوگوتراپی و معنادرمانی منجر متحول شود؛ همین تحول و دگرگونی به شکل
توان دریافت که شرایط سخت زندگی نچه گفته شد، می(. بنا بر آ2: 1717گردید )فرانکل، 

ای هگیری دیدگاهها را فراهم کرد و به شکلموالنا و فرانکل به نوعی زمینۀ تحول روحی آن
 مشترک بین آن دو انجامید. 

های مشترک موالنا و فرانکل در باب لذا هدف از انجام این تحقیق، بررسی دیدگاه
 شناسانۀ قویانتخاب حکایت پادشاه و کنیزک، بعد روان عشق، وحدت و رنج است و علت

در آن است. به نقل از تدین، داستان سمبولیک و عرفانی کنیزک و پادشاه داستانی 
شناسی حاذق با ویژه آنجا که طبیب الهی چون روان(. به132: 1711شناسانه است )روان

ان وی، سعی در کشف علت های عمیق ذهن و روگذر از عالئم جسمانی و نفوذ در الیه
 بیماری کنیزک دارد.

 مضمون و محتوای داستان شاه و کنیزک. 6
خرد و به شود، او را میداستان در باب کنیزک زیبایی است که شاهی عاشق او می

شود. اما یک عشق سابق، عشق به زرگری برد و طالب وصلش میسرای خویش میحرم
که آمادۀ قبول عشق پادشاه کند و از اینبیمار می که در گذشته مالک کنیزک بوده، او را

شوند، ها آشکار میمانند و عجز آندارد. چون طبیبان از معالجه او درمیشود، محروم می
کند. سرانجام طبیبی الهی که از جانب پادشاه برای نجات کنیزک به درگاه الهی تضرع می

بیمار، راز عشقی را که در حق زرگر  آید، با نفوذ در ضمیرخداوند به درگاه پادشاه می
کند و باالخره با تمهیدی زیرکانه، عشق و التهاب کنیزک را در مورد زرگر داشت کشف می

 کندکند و در دنبال فدا کردن زرگر، کنیزک را آماده قبول عشق پادشاه میخاموش می
 (.16: 1714کوب، )زرین

 منشأ داستان. 5
رود که مأخذ موالنا همان حکایت تصور می مثنوی،از مطابقه داستان پادشاه و کنیزک در 

عروضی است؛ زیرا عناصر حکایت و طرز وقوع حادثه طوری است که با روایت  چهار مقاله
کند که کوب بیان می(. البته استاد زرین1: 1764مشابهت تام دارد )فروزانفر،  چهار مقاله

از قصه  -که شامل طرز تشخیص بیماری است-قسمتی از این حکایت را موالنا ظاهرا 
عروضی یا روایت مشابهی از شهرستانی در باب بقراط و قسمتی  چهار مقالهسینا در ابن

 نامهمصیبتدیگر که مربوط به طرز مسموم کردن زرگر است، از حکایت استاد و شاگرد در 
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ی که مراد خود او را در تقریر حال روح نحوبها تلفیق این اجز هذاعمعطار اخذ کرده باشد. 

و لزوم رهایی آن از تعلقات جسمانی بیان نماید. ظاهرا ابداع موالنا حاکی از قدرت قریحه 
 (.141: 1714کوب، پردازی است )زریناو در قصه

که در کل داستان و تاآنجاکه رمز قصه مربوط به سیر روح در نزول و صعودش -کنیزک 
آید، رمزی از روح انسان است و مقدر شده تا با پادشاه اده و عالم جان نظر میبه عالم م

که درواقع وجودش -عنوان نمودگار عالم ماورای حس، اتحاد بیابد. ولی عشق زرگر به
کنیزک را از نیل بدین سرنوشت  -رمزی از زیبایی و زرق و برق دنیای حس محسوس است

که از جانب خدا و مظهر و رمز -دارد. اما طبیب غیبی تر باز میعالی، به این عشق بزرگ
تدریج ناخوش کند تا چهره بیمار و شود زرگر را بهموفق می -مرشد روحانی صوفیه است

کن سازد، و سرانجام کنیزک را از ناخوشایند او عشقی را که دختر در حق وی دارد، ریشه
ه که عشق ب-زرگ ل به عشق بیک عشق حقیر به یک عشق واال که اولین قدم در راه نی

 (.14)همان،  تعالی دهد -خداست

 تحلیلی دیگر از حکایت پادشاه و کنیزک. 1
رود. او از کانون ارواح شمار میدر این حکایت، پادشاه معرف روح است که سلطان تن به

فس که همان ن-آید و در آنجا با کنیزک برای صید معانی و مفاهیم عالی انسانی بیرون می
ی دنیاست که به سیمای زرگری که نفس اماره شیفتهکند؛ غافل آندیدار می -اره استام

گذارد تا مشتاقان ها را به تماشا میکننده، آنآید که کاالهایی دارد قیمتی و خیرهدرمی
ت که کند، پیران دلیل اسبخرند. منظور از طبیبانی که سلطان به بالین کنیزک دعوت می

هی ندارند تا بیماران را از غم درد و غم نجات بخشند. منظور از طبیب از جهان درون آگا
غیبی، استاد دردشناس حقیقی است که با ساختن دارو، یعنی ریاضت، دنیا را از چشم 

ها به دور که نفس اماره به مرحله نفس ناطقه رسید و از هوسنفس اماره انداخت، تا این
 .(132: 1711)تدین،  جلیس شودشد با سلطان روح انیس و ماند و موفق 

 زندگی موالنا و فرانکل . 3
 (1991-1901زندگی فرانکل ) .3-1

وین  پزشکی دانشکده پزشکیشناسی )نورولوژی( و رواندکتر ویکتور فرانکل استاد عصب
درمانی است که بعد از روانکاوی ( در روانLogotherapyو استاد ممتاز معنادرمانی )

مکتب سوم روان درمانی »شناسی فردی آدلری )مکتب دوم(، به روان فروید )مکتب اول( و
م. در وین متولد شد و دکترای  1712معروف شده است. دکتر فرانکل در سال « وین

پزشکی خود را از دانشگاه وین گرفت. در طی جنگ جهانی پزشکی و سپس دکترای روان
های کار اجباری اسیر بود هها دستگیرش کردند. او مدت سه سال در اردوگادوم نازی
اش برای او باقی ماند. پدر، مادر، برادر و که فقط وجود برهنه( تاجایی17: 1737)فرانکل، 

ها جان سپردند و خواهرش تنها کسی بود که از این همسرش نیز در همین اردوگاه
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کار اجباری های ها جان سالم به در برد. درحقیقت، تجربیات دردناک او در اردوگاهاردوگاه
گرانبها  این تجربیات»گوید گیری مکتب معنادرمانی یا لوگوتراپی منجر شد. او میبه شکل

همه رنج، دیگر چیزی نبود که از آن برای من احساسی شگرف آفرید که پس از تحمل آن
بر  نشیند چونخیزد، بر دل میهایی که از قلب دکتر فرانکل برمیواژه«. بترسم، مگر خدا

 ترینتر از آن است که انسان کوچکهای بسیار ژرف استوار است. صادقانه و ژرفتجربه
 های او واالست و ارزنده. رنگی از فریب در آن ببیند. پیام

در معنادرمانی، فرانکل ریشه اختالالت روانی آدمی را نتیجه ناتوانی بیمار در پیداکردن 
د که بر ناکامی در زندگی جنسی تأکی-د داند. برخالف فرویمعنا و مسئولیتی در زندگی می

نظریه معنادرمانی یا  (.6-2: 1717)کند فرانکل بر ناکامی در معناطلبی تأکید می -دارد
(. هسته مرکزی ۀExistentialisدرمانی فرانکل، مبتنی است بر فلسفۀ وجودی )هستی

دن باید ده ماندر اگزیستانسیالیسم آن است که اگر زندگی کردن رنج بردن است، برای زن
اش را خود جستجو کند و ناگزیر معنایی در رنج بردن یافت. هرکس باید معنای زندگی

ا کسی که چرایی زندگی خود را یافته، ب»مسئولیت آن را نیز بپذیرد. فرانکل معتقد است 
هستیِ انسان، ساخته و پرداختۀ « معنی»از نظر فرانکل، «. ای خواهد ساختهر چگونه

(. 1ت، بلکه حقیقتی است که باید آن را جستجو و کشف کرد )همان، خود او نیس
ا . معناطلبی، ب. وجود معنمعنادرمانی بر سه واقعیت بنیادین وجود انسان تأکید دارد: الف

 (.Kimble, 2000: 5ها و ج. وجود اراده آزاد و اختیار )ها وزحمتدر رنج
طور ان معناست که انسان را بهتحلیل وجودی در شکل معنادرمانی یا لوگوتراپی بد

کند؛ چراکه فقط از طور خاص، از مسئول بودنش آگاه میرنجور را بهعام و فرد روان
توان مسئول بودن را تعریف کرد. در معنویت یا روحانیت یا وجودیت انسان است که می

رسد، خویشتن خویش است و انسان در تحلیل وجودی، آنچه به سطح آگاهی انسان می
 (.72: 1732کند )فرانکل، ین سطح خویشتن را مالقات میا

در داستان پادشاه و کنیزک، پادشاه با دیدن طبیب الهی، خویشتن خویش یا همان 
شناسی تا زمان شود. روانکند و بدان آگاه میبعد روحانی و ملکوتی خود را مشاهده می

ق روحانی او بسیار کم رفته فرانکل، انسان را تا عمق غرایزش پیگیری کرده، اما به عم
(. این در حالی است که از نظر فرانکل هر انسان، وجودی معنوی و 21است )همان، 

بدنی هم دارد با تمرکز در اطراف محور وجودی،  -روحانی است که یک الیۀ ظاهریِ روان
د. باششده نیز میتنها منفردشده، بلکه منسجمانسانی نه روحانی و فردی است، موجود

دهد. نابراین، فقط محور وجود روحانی است که وحدت و تمامیت انسان را تشکیل میب
درحقیقت این تمامیت سه گانۀ )جسم، روان و روحانیت( انسان او را تام و تمام و کامل 

(. در داستان کنیزک و پادشاه نیز موالنا به این سه بعد 11-13: 1732کند )فرانکل، می
ن و سمبولیک اشاره کرده است. از اتحاد این سه بعد وجود شکلی نمادیوجود آدمی به

 گیرد. دمی وحدت وجود و کامل شدن شکل میآ
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 زندگی موالنا. 3-1
حضرت موالنا نیز با وجود چندین فضایل و خصایل و اخالق حمیده و شمایل و مقامات و 

 تبریزی شده بودالدین طالب شمس -نظیر بودکه در دوران خود بی-کرامات انوار و اسرار 
-613: ص 1764الوجوه فدای عشق او گشته بود )افالکی، و خدمت شمس نیز من جمیع

(. عشق مولوی به شمس و شیدایی و شوریدگی حاصل از برخورد این دو )ابرمرد(، 611
 روانکاوی»شدۀ قراری، امید و دلهره، از بودن یا نبودن با شمس، با هیچ اصل شناختهبی

ی و درخور توجیه و تفسیر نیست، بلکه موردی استثنایی است. برای شدن، درک«غربی
وصف عمق شوریدگی مولوی و شکوه اعتراف او، باید به حدیث نفس خود او از این انقالب 

را ( گوش فمثنویها هزار بیت واره و دههزار و پانصد غزلای بالغ بر سهکهکشانی )منظومه
الدین محمد، زمانی به اوج ای عشق جاللطوره(. نقش اس61: 1721داد )صاحب زمانی، 

ق گردد. این عشرسد که با ناامیدی کامل از دیدار شمس تبریزی به قونیه باز میخود می
صورت قراری و ناآرامی بهکه این بیقرار و ناآرام کرد، تاجاییغایت بیفرسا موالنا را بهطاقت

امنی دکه بر پاک-ق معنوی روحانی کرد. فضیلت این عشگری میجنون و سرمستی جلوه
یی سوی کمال، زیباگرایی، حرکتی بهدر این است که در عین واقع -و صفای دل تکیه دارد

شد که محبوبش توان گفت که عشق اعجازآمیز موالنا موجب میو ذات هنری است. می
ۀ مرکار ثگونه که بود، در خود یا سیمای واجد شرایط دیگری مشاهده کند و این را همان

 .(161: 1711)تدین،  تصفیه و تعالی روح و جسم است
حق از پیشگامان پرورش ذوق لطیف عرفانی در مشرق توان بهموالنا و شمس را می

نقش  -که به تولدی تازه تبدیل یافت-ویژه شمس در انفجار روحی موالنا نامید، به
هستی آشنا کرد و نشان داد که ای داشت. شمس موالنا را با ابعاد نامتناهی کنندهتعیین

ای یا پرِ کاهی نیست با همه عظمت علمی، در تندباد ساحت عرفان پویای عاشقانه، ذره
(. شمس از نظر موالنا انعکاس سیمای کائنات و قلب مهرانگیز ساحت عشق و 46)همان، 

همه سوز، خود را از ها و حقیقت هستی است. موالنا در این عشق جهانگر زیباییجلوه
ف رابا تعابیر مختل کند و قصۀ عشققید و بندها حتی از قید و بند عروض و قافیه رها می

 .(167)همان،  نمایدساز می

 های مشترکگیری دیدگاهوجوه مشترک زندگی فردی موالنا و فرانکل و شکل. 1
 که شمس احوال موالنا را دگرگون کرد، تردیدی نیست؛ اما حقیقت پیوند آن دودر این

شمرد، خود ورای حد مریدی و مرادی مرسوم است. اگر موالنا اغلب شمس را مرشد می
عیار بود و مریدان بسیار داشت. شمس جمال جان خود را دانشمندی تمام و شیخی کامل

دید و موالنا متبحرترین و بصیرترین دانشمند اهل دلی در آئینه وجود موالنا منعکس می
 (. 411: 1716قات کرده بود )لوئیس، بود که شمس به عمر خود مال
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های رنج و درد، دانشمندی نامداردر همانند موالنا، فرانکل نیز قبل از اسارت در اردوگاه

ای در تحول های کار اجباری و اسارتش، مقدمهشناسی بود و ورود او به اردوگاهحوزه عصب
و آزادی از خویشتن یا  روحی و روانی او بود. درحقیقت اسارت برای فرانکل نوعی رهایی

 فردیت بود. 
هم از طریق وارهیدن ها و تعلقات ظاهری بود؛ آندنبال رهایی از محدودیتموالنا نیز به

(. به عقیده نگارنده، عشق موالنا به شمس 116: 1711از فردیت مشروط و محدود )تدین، 
ایی بود که او را های مادی و دنینیز سرآغاز دگرگونی روحی وی و گسستن از قید و بند

الدین را گوید، اگرچه حضرت موالنا، شمسسوی کمال انسانی سوق داد. افالکی میبه
)افالکی،  ت او را و چیزی دیگر در خود یافتصورت در دمشق نیافت، به معنی، عظمبه

1764 :677). 
رسد که شمس، موالنا پس از دگردیسی روحی موالنا توسط شمس، چنین به نظر می

گوید و دوری گزیدنش از موالنا بخشی از ارشاد او برای رسیدن به عمد ترک میرا به
ترین عاملی بود که (. عشق مهم416: 1716مرحله بعدی استکمال روحانی است )لوئیس، 

بخشید تا به زندگی امیدوار باشد و وی را مظهر مقاومت به موالنا در فراق شمس، نیرو می
نمود؛ عشق بود که به وی اقتدار، شجاعت و ات و شداید میو پایداری در برابر نامالیم

 (. 177: 1711پروایی عطا کرد )تدین، بی
د کنفرسا بیان میفرانکل نیز در اردوگاه کار اجباری و در آن شرایط سخت و طاقت

 گوید: که برای اولین بار به درک حقیقت عشق نائل شد. او می
ن رازی که شعر، اندیشه و باور بشر باید تریدر اینجا بود که به معنای بزرگ

آشکار سازد دست یافتم، رهایی بشر از راه عشق و در عشق است، پی بردم 
تواند به چیزش را در این جهان از دست داده میکه چگونه بشری که همه

ای کوتاه. بشر در شرایطی که خوشبختی و عشق بیندیشد ولو برای لحظه
شکل عمل اش را بهتواند نیازهای درونیو نمیکند خأل کامل را تجربه می

آید این است که در حالی که مثبتی ابزار نماید، تنها کاری که از او برمی
 تواندکند، میمندانه تحمل میهای راستین و شرافتهایش را به شیوهرنج

 معشوق داردای که از از راه اندیشیدن به معشوق و تجسم خاطرات عاشقانه
 (.61-27: 1717نود گرداند )فرانکل، شخود را خ

فرسا چون درد رسد موالنا و فرانکل پس از گذراندن شرایط سخت و طاقتبه نظر می
 و رنج فراق و دوری، از خویشتن تهی شدند و به عشق حقیقی دست یافتند.

گوید، سه موحد بر اساس سخنانی که شمس در اوقات مختلف راجع به موالنا می
بیند، نخستین مرحله موالنایی است خام که تحول روحی را در موالنا می مرحلۀ پیاپی از

«. ازدنهنوز یکسره از خود تهی نشده است و به تبحر و تسلط خویش در علوم متداول می»
الدین هنوز اطمینان ندارد که هرچه را شمس در این مرحله، به گفتۀ موحد، موالنا جالل
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دهد. موالنا در مرحلۀ بعدی های دیگران ادامه میبگوید، بپذیرد و به خواندن کتامی

؛ «پردازدسراسر وجودش در شمس غرق گشته واز خود به دیگری نمی»پیوند با شمس، 
کوشد او را هدایت کند تا از این استغراق برون آید وبه عالم واقع بازگردد. اما شمس می

ما شمس وقتی که پس کم شامل نخستین جدایی شمس از موالناست. ااین مرحله دست
د. بینآید، موالنا را از نظر تحول روحی کامل میاز نخستین غیبت خود به قونیه بازمی

یافتگی، تعالیم و فیوضات شمس را آنچنان اکنون موالنا در نخستین ظهور از این کمال
 (. 413: 1716کندد )لوئیس، تاباند، بر دیگران منعکس میکه ماه نور خورشید را باز می

توان سه مرحلۀ تحول روحی وروانی را مشاهده همانند موالنا، در زندگی فرانکل نیز می
یابی به معنا، پزشکی نامداری بوده، از کرد. فرانکل نیز قبل از تحول روحی خود و دست

جایگاه اجتماعی واالیی برخوردار بود. اما با دستگیری و به زندان افتادن، وارد مرحلۀ بعدی 
دهد و شود. در آنجا او همۀ تعلقات دنیوی خود را از دست میخود می تکامل روحی

سمت رهایی از خویشتن و رسیدن های بسیار، بهترتیب پس از تحمل دردها و رنجبدین
رود. در مرحلۀ آخر که مرحله رهایی از اسارت است، او دوباره به معنا )عالم ابدیت( می

 گیرد.رمانی و لوگوتراپی شکل میشود و دیدگاهش در مورد معنادزاده می

 مفاهیم نظری عشق. 1
 نویسد:سیدجعفر سجادی می

عشق میل مفرط است، و اشتقاق عاشق و معشوق از عشق است، و به معنی 
فرط حب و دوستی است. عشق نیز چون به کمال خود رسد، قوا را ساقط 

میان محب و گرداند و حواس را از کار بیندازد و طبع را از غذا باز دارد و 
خلق مالل افکند و از صحبت غیردوست ملول شود یا بیمار گردد و یا دیوانه 
شود و یا هالک گردد. گویند عشق آتشی است که در قلب واقع شود و 
محبوب را بسوزد. عشق دریای بالست و جنون الهی است و قیام قلب است. 

قام را تنها ترین رکن طریقت است و این مبا معشوق بالواسطه. عشق مهم
انسان کامل که مراتب ترقی و تکامل را پیموده است، درک کند. عاشق را 

شود در مرحلۀ کمال عشق حالتی دست دهد که از خود بیگانه و ناآگاه می
 (.774: 1764سازد )سوزد و میو از زمان و مکان فارغ و از فراق محبوب می
جازی که ابتدا محبت اند: عشق معشق را به حقیقی و مجازی تقسیم کرده

و هوی و بعد عالقه و بعد وجد و عشق است که منشأ آن هوی و حب 
مجازی است و پس از مرتبت عشق، شغف است که سوزاندۀ قلب است و 
عشق حقیقی الفت رحمانی و الهام شوقی است )العشق شبکه الحق( و ذات 

و  حق که واجد تمام کماالت است و عاقل و معقول به ذات است، عاشق
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معشوق است و به جمله عشق حقیقی عشق به لقای محبوب حقیقی است 

 (.771که ذات احدیت باشد )همان، 
 تعریف لغوی عشق. 1-1

به حد افراط دوست داشتن، دوستی مفرط، مرضی است وسواسی که مردم را به سوی 
ه ها. گویند ککشد. جهت خلط و تسلیط فکر بر نیک پنداشتن بعضی صورتخود می

گویند. چون بر درختی پیچد آن که گیاهی است که آن را لبالب می ذ از عشقه استمأخو
اری شود، صاحبش را خشک را خشک کند. همین حالت عشق است که بر هر دلی که ط

 .(3)سیداحمد حسینی کازرونی،؟:  و زرد کند
 شناسیتعریف عشق از نظر روان. 1-1

تمایالت جسمانی، حس جمال، حس اجتماعی، باشد از یکی از عواطف است که مرکب می
تعجب، عزت نفس و... . عالقه بسیار شدید و غالبا نامعقولی است که گاهی هیجانات 

شود و یکی از مظاهر مختلف تمایالت اجتماعی است که غالبا آمیز را سبب میکدورت
 .(147: 4276الدین همایی، آید )جاللو شهوات به حساب میجز
 فانی عشقتعریف عر. 1-6

عشق به معبود حقیقی که اساس و بنیاد هستی بر آن بنا شده و جنب و جوشی است که 
که کمال واقعی را در عشق باید جستجو کرد. در تعریف طوریسراسر وجود را فراگرفته به

 .)همان( یک ذات باشد و این جز حق را نبوددیگر، جمعیت کماالت را گویند که در 
 اقوال مشایخ. 1-5

فرماید: عشق جنون الهی است نه مذموم و نه ور عارفان جهان، امام جعفر صادق میسر
محمود. احمد خضرویه گفت: حقیقت معرفت عشق به اوست به دل و ذکر اوست به زبان 
و بریدن همت از ماسوی است؛ محمدبن علی ترمذی گفت: حقیقت عشق به خدای دوام 

معرفت و شوق موجب انس است، و هرکه  انس است به ذکر او؛ واسطی گفت: عشق موجب
را شوق و انس نباشد باید بداند که عاشق نیست؛ بایزید بسطامی گفت: عشق او آمد و 

 که یگانه است.هرچه جز دون او بود برداشت، و از ما اثری نگذاشت، تا یگانه ماند چنان
 که طورعشق از مسائل مهم تصوف بلکه رکن و اساس این مکتب عظیم است. همان

دانند، صوفیان عشق را مالک حکما عقل را مالک تشخیص و شناسایی و معرفت انسان می
 .(177و 171: 1714)سید صادق گوهرین،  دانندو شناسایی معرفت انسان می تشخیص

 پیشینۀ عشق در آثار عرفا و فالسفه. 9
ملل بخش ادبیات اصیل اقوام و ترین موضوعی است که همواره روحشک مهمعشق بی

الی سطور آثار ادبی از نظم و نثر حال که این مضمون در البهمختلف بوده است. درعین
شته های مختلف نوهای گوناگون به زبانهای مستقلی نیز در فرهنگگنجانیده شده، کتاب

ها عشق از لحاظ ادبی، اجتماعی، فلسفی و عرفانی مورد بحث قرار گرفته شده که در آن
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در این مورد  های اروپاییترین اثری که در زبانترین و قدیمیمهم است. برای نمونه،

است که به « سمپوزیوم»انگیز افالطون به نام مشهور و دل تصنیف شده، مکالمه
ترجمه شده است. در این اثر ادبی و فلسفی، افالطون معانی مختلف « میهمانی»فارسی،

جمال معرفی نموده است. این عشق را بازگو کرده و حقیقت عشق را عشق به حسن و 
(. از دیدگاه 7: 1727کتاب مهم در آثار فالسفه اسالمی نیز بدون تأثیر نبوده است )غزالی، 

افالطون، عشق، جنون الهی است که به جسم و ماده عالم کون و فساد، تعینات و ظواهر، 
گی و دوگان اعتناست و فارغ از مصیبتقوۀ تمییز و شناخت، موجبات جدایی و انفصال، بی

 کندای سراسر عالم هستی پرواز میسوی منشأ یگانه و یکتدوئیت و منیت و توئی، به
 .(116: 1711)تدین، 

مشرب مکتب در حوزۀ عرفان، ظاهراً عبدالواحدبن زید، یکی از نخستین زاهدان صوفی
کار  هرا برای نخستین بار در توصیف رابطۀ انسان و خدا ب« عشق»بصره در قرن اول، واژه 

: 1714اشاره کرد )پورنامداریان، « عشقنی و عشقته»باره به حدیث قدسی گرفت و دراین
(. در نیمه دوم قرن سوم، برخی از مشایخ بغداد مانند ابوالحسن نوری و بعضی از مشایخ 44

استفاده کردند.  -که تا قرن پنجم رسما وارد ادبیات نشده بود-شام و خراسان از این واژه 
ها موجب پرهیزی محتاطانه از جربۀ ناگوار عرفایی چون حالج و سهروردی، تا قرنالبته ت

شد و این امر تا زمانی ادامه یافت که احمد غزالی، آزادانه و آشکار به کار بردن این لفظ می
 (. 61: 1717این واژه را به تصوف راه داد )کجوری، 

علوم مختلف روی آوردند، به در فرهنگ اسالمی از زمانی که مسلمانان به فلسفه و 
های معروفی که در عشق نیز مانند سایر موضوعات عالقه نشان دادند؛ ازجمله کتاب

یف تأل الزهرههایی مانند های سوم و چهارم و پنجم دربارۀ عشق تصنیف گردید. کتابقرن
 قالعشرساله در مجموعه آثار اخوان الصفا و  رساله در ماهیت عشقابوبکر محمدبن داوود و 

صارع متوان به کتاب های ادبی در باب عشق میشیخ الرئیس بوعلی سینا. از اولین کتاب
اولین  سوانحابومحمد جعفربن احمد السراج القادری اشاره کرد. در این میان،  العشاق

کتابی است که به فارسی در باب عشق نگاشته شده است که اثری عارفانه و صوفیانۀ 
 (. 2و1: 1727محض است )غزالی، 

ی اشاید بتوان گفت که عرفا نخستین کسانی بودند که واژۀ عشق را با بار معنایی تازه
طور رسمی وارد ادبیات کردند. در عرفان اسالمی، گاهی حب و عشق که بدان بخشیدند، به

طار طور مثال، عروند وگاه یکی بر دیگری مقدم است. بهطور واژگانی مترادف به کار میبه
دانستند. اما روزبهان القضات، عشق را مقدمۀ محبت و محبت را منزل خواص میو عین

بقلی بر آن بود که حب مقدمۀ عشق است و چون به حقیقت استغراق رسد، آن را عشق 
نامند. حدیث عشق الهی در عرفان اسالمی، با ظهور رابعۀ عدویه، عارف مشهور بصره می

زد، شد. اما عشق و محبتی که رابعه از آن دم می در قرن دوم هجری، وارد عرفان اسالمی
فاصلۀ زیادی داشت. این مضمون « عشق عارفانه»سویه بود و با هنوز محبتی زاهدانه و یک



 11 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 
تازه در قرون دوم و سوم مسیر تکامل را طی کرد و پس از آن در قرن چهارم هجری 

 (.67و  21: 1717 های اهل تصوف شد )کجوری،وارد کتاب« احوال»عنوان یکی از به
ر بینانه در موضوع عشق نامدادلیل تعمق ژرف و باریکروزبهان بقلی عارفی است که به

طورکلی سه منشأ برای عشق انسان ذکر کرده است: اول منشأ حسی، شده است. وی به
دوم منشأ نجومی و سوم منشأ الهی و ماورائی. عرفا به نوع سوم عشق معتقدند و برآنند 

(. هرچه در عوالم سفلی و علوی و 44: 1717اشق، عشق ازلی است )بقلی، که محرک ع
الهی و طبیعی هست، از آن محبت اصلی صادر شده است و این سبق محبت الهی برمحبت 

 شود که عشق اضطراری باشد و نه اختیاری. بشری موجب می
 

 شناسد:القضات همدانی، سه مرتبه برای عشق میعین
 انسان است به حق؛عشق صغیر که عشق  -
آسانی قابل شناسایی نیست و عشق کبیر که عشق خداوند نسبت به خود اوست و به -

 نظیرش تنها از طریق مثال و گفتاری، رمزی قابل توصیف است؛علت جمال بیبه
ها اند ولی در انتعشق میانه که در ابتدا شاهد و مشهود از یکدیگر مجزا و قابل تشخیص -

 وند. شهر دو یکی می
 کند:ای دیگر بیان میابن عربی این مراتب را به گونه

خواهد به عشق الهی که چیزی جز اشتیاق خدای آشکار شده در مخلوق نیست که می -
 خود بازگردد؛

 عشق روحانی که جایگاه آن در مخلوق است و غمی جز اتصال با معشوق ندارد؛ -
خواهد بدون مالحظۀ جوید و میا میعشق طبیعی یا عشق کسی که به تملک درآوردن ر -

 (.61و  27: 1717اشتیاق معشوق امیالش را فرونشاند )کجوری، 
ألوف االلف المعطف، و دیلمی در کتاب عبهرالعاشقینروزبهان بقلی در کتاب معروفش، 

به پیروی از پیشگام خویش  -که موضوع هردوی آن ها عشق است- علی الالم المعطوف
 عبهرالعاشقیناند. مراتب زیر از کتاب تری برای عشق بیان کردهعحالج، تقسیمات جام

 شود:نقل می
 عشق الهی: و آن منتهای مقامات است، جز اهل مشاهده و توحید و حقیقت را نباشد؛ -
 عشق عقلی: و آن از عالم مکاشفات ملکوت باشد و آن اهل معرفت راست؛ -
 عشق روحانی: و آن خواص آدمیان را باشد چون به غایت لطافت رسند؛ -
 عشق طبیعی: و آن عامۀ خلق را باشد؛  -
 .(11: 1717عشق بهیمی: و آن ازاذل ناس را باشد )روزبهان بقلی،  -

اهیم ای نیست و مانند مفواقع کار سادهالبته باید متذکر شد که تفکیک این مراتب به
 ماند.صوفیان اغلب در حیطۀ نظری باقی می هایبندیو تقسیم
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 شناسانعشق از دیدگاه روان. 10
شناختی است که توصیف آن های روان( یکی از سازهlove) شناسی، عشقدر حوزۀ روان

دشوار و از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان بوده است. درواقع نیاز به دوست داشتن 
 ترین نیازهای انسان از کودکی تا پیری است.اساسیو دوست داشته شدن یکی از 

 ه فرویددیدگا. 10-1
ناپخته، روابط عشقی، نوعی روابط  ، فروید معتقد است که برای افرادروانکاوی دیدگاه در

در  نشده ح رابطۀ به فقط توانندمی عشق وسیلۀبه ناپخته انتقالی است. افراد با شخصیت
شود که درنهایت کودکی خود بپردازند که طی آن طرف مقابل به صورتی دیده می

نامیده  عشق نوروتیکخواهند نیازهای ارضانشدۀ خود را ارضا کنند. او این نوع عشق را می
 (.Chapman, 2012: 3) است

 ( در باب عشقMaslowدیدگاه مازلو ) .10-1
نوعی عشق که کند. می تقسیم نوع دو به را عشق گرا،انسان پردازاناز نظریه یکی

نشدۀ فرد است. یعنی دنبال نیازهای برآوردهخودخواهانه، تسخیری و حریص بوده، به
دیگران را به این دلیل دوست دارد که نیازهایش را ارضا کنند. مازلو این عشق را عشق 

 و باز که و فروتن بالغ است،؛عشقی وجودی عشق، عشق دیگر نوع نامد.کمبود می
شود. میل به سخاوت و تمایل به خویش است و آزادانه ارزانی می متکی به و خودمختار

 (.ibid) شودیگری در این نوع عشق دیده میبخشش و خشنود کردن د
 (Strenbergدیدگاه استنبرگ ) .10-6

سنجی است. بر ( نوعی نظریه دربارۀ عشق ارائه داده که مبنای آن روان1716استرنبرگ )
ها و انگیزشها، اندیشهتوان با توجه به طیف وسیعی از عاطفهاساس این نظریه، عشق را می

هایی مثل عالقه و میل به انسانی دیگر، برقراری ارتباط هایی متفاوت باهم شناخت. پدیده
ای برای نظریه تازه 1711صورتی شایسته و حمایت از یکدیگر. وی در اواخر دهه متقابل به

بر اساس این نظریه، «. وجهی عشقسه»: نظریه عشق ارائه کرد که مبنای آن مثلث بود
 توان در چهارچوب سه مولفه شناخت: میمیت، شور و شهوت، و تعهد.عشق را می

 ( Yalomدیدگاه یالوم ) .10-5
بر این باور است که عشق نوعی از خود  -رودشمار میبه وجودیدرمانگری که روان-یالوم 

شده است که تمامی زندگی فرد را در تصرف خود گونه و ذهنیتی افسونخودی وسواسبی
ه بیشتر دلباختآورد. معموال تجربۀ چنین حالتی باشکوه است. به عقیده او انسان درمی

اشتیاق خویش است تا آنچه اشتیاقش را برانگیخته. ولی در مواقعی شیدایی و از خود 
 (.4114آورد )نگ. یالوم، که لذت بیافریند، پریشانی میخودی، بیش از آنبی
 ( Bowlbyدیدگاه بالبی ) .10-1

کند: گرایش به ایجاد پیوندهای اظهار می -است دلبستگی نظریه که مبدع-( 1711بالبی )
خصوص، مولفۀ اصلی طبیعت انسان است. از نظر بالبی، عشق عاطفی قوی به افرادِ به

http://dir.wikipg.com/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
http://dir.wikipg.com/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C+%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9
http://dir.wikipg.com/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://dir.wikipg.com/wiki/%D8%B9%D8%B4%D9%82+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
http://dir.wikipg.com/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://dir.wikipg.com/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://dir.wikipg.com/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C
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فرآیندی که هرکس بسته به تاریخچۀ رمانتیک، فرآیندی مربوط به دلبستگی است؛ 

 کند.اش آن را متفاوت از دیگران تجربه میدلبستگی

 تعریف، اقسام و مراتب عشق از دیدگاه موالنا. 11
کند، غم به چیز اوست. عشق او را شاد میبیند و عشق همهچیز را در عشق میموالنا همه
او عالم عشق است. اگر در رنج دهد. عالم کند، رنجش میریزد، به او لطف میدلش می

گذارد و برایش پرسد و دست بر سرش میفراق است باز هم همای عشق حال او را می
(. در نظر موالنا، عشق نباید به هرچیز زیبا که 173: 4276کند )همایی، اظهار تاسف می

اتی ذ نوری موقت و عاریتی دارد، بسنده کند. بلکه باید از ظاهر بگذرد و به اصل و منشا
(. عشق انسانی هرچه باشد، درنهایت 177: 1713ها برسد )حسینی کازرونی، همه زیبایی

متوجه به جناب حق و انعکاس عشق الهی است. از این نظر موالنا به مناسبت ذکر عشق، 
کند که هرچه هست معشوق است و زنده واقعی هم جز او نیست. عاشق خاطر نشان می

(. دو وادی مهم 111: 1713جان است )حسینی کازرونی، بی ای ظاهر یا نقشیفقط پرده
 عشق از دیدگاه موالنا به شرح زیر است:

 عشق روحانی یا عشق معنوی یا عشق حقیقی که همان عشق به حق تعالی است؛ -
 .(147: 4276)همایی،  یا عشق غیرحقیقی، موقتی و زودگذرعشق مجازی  -

 مراتب عشق از دیدگاه او به این شرح است: 
 مرحله فقدان دل؛  -
مرحله تاسف: در این مقام عاشق بی معشوق خویش هردم از حیات خویش متاسف  -

 است؛ 
 مرحله وجد -
 صبریمرحله بی -
 هوش باشد )همان(.صبابت: عاشق در این مقام از غلبه عشق، مدهوش و بی -

زند، مطلبی است که در تعریف نگنجد و از آن دم می ، عشقی را که موالنامثنویدر 
اند. مشکافد و پای عقل در توضیحش در گل میچیزی است که قلم در شرحش بر خود می

ر شود. اگترین رمز و سرّ الهی است که باعث قوام عالم و بقای هستی میاین عشق بزرگ
 را خواهد گرفتود را فعشق را از عالم حذف کنند، لشکر عدم و سیل نیستی سراسر وج

 .(177و 171: 1714)گوهرین، 

 تعریف عشق از دیدگاه فرانکل. 11
زا نیست که که از سائقۀ غریزۀ جنسی مشتق شده باشد. ازنظر فرانکل، عشق عاملی پدیده

اعماق  توان بهای است که با آن میای اصلی و بنیادی است و تنها شیوهبلکه عشق، پدیده
تواند جز از مسیر عشق، به جوهر وجود انسانی دست یافت. و کسی نمیوجود انسانی دیگر 
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دهد دیگر، آگاهی کامل یابد. او معتقد است عشق بُعدی روحانی دارد که مارا یاری می

 .(167: 1714)فرانکل،  های واقعی محبوب را ببینیمویژگیصفات و 
ا با شخصیت معشوق، ب از دیدگاه او، عشق عبارت است از ارتباط مستقیم برقرار کردن

همتا بی ناپذیر وعنوان فردی واحد، جایگزینیگانگی و تفرد معشوق؛ عاشق و دلبسته یار به
ه توان بای است که با آن می(. فرانکل معتقد است عشق تنها شیوه477: 1766)فرانکل، 

به  کس توان آن را ندارد که جز از راه عشقاعماق وجود انسانی دیگر دست یافت. هیچ
دهد تا جوهر وجود انسانی دیگر آگاهی یابد. جنبه روحانی عشق است که ما را یاری می

های واقعی محبوب را ببینیم و حتی چیزی را که بالقوه در اوست و صفات اصلی و ویژگی
ای از یک پدیده (. از نظر فرانکل، عشق جنبه161باید شکوفا گردد، درک کنیم )همان، 

نامد. انسان با برخورداری از کیفیت که آن را تعالی خویشتن می تر انسانی استجامع
یابی به فراسوی خویشتن است؛ چه این امر مند دستتعالی خویشتن، اساساً عالقه

ی که ریابی به انسان دیگیابی به معنایی برای تحقق بخشیدن باشد و چه دستدست
 .(44: 1716، تراشانسنگ) رو شود.عاشقانه با او روبه

نا منظور تطبیق با نظر موالدر این پژوهش، دیدگاه فرانکل در باب بُعد روحانی عشق، به
 در همین مورد، مد نظر قرار گرفته است.

های فرانکل و موالنا در باب عشق با نظری بر داستان وجوه مشترک دیدگاه. 16
 کنیزک و پادشاه

 عشق جسمانی .16-1
توان عشق جسمانی نامید. فرانکل شود را میط میعشقی که به غرایز و اعمال جنسی مربو

کند. از نظر او انسان دارای عشق را بر اساس ماهیت درونی انسان به سه مرتبه تقسیم می
سه ماهیت یا کلیت جسمانی، روانی و روحانی است و برای هر سه کلیت سه نگره احتمالی 

رش ترین نگره یا نگابتدایی شق جسمانی است. این عشق،ها عمطرح است. اولین این نگره
ی است که با دیدن ظاهر یار رخ ترین الیه است که همان نگره جنسمعطوف به خارجی

یک کنیزک دید شه بر شاهــــراه/ »آمده است:  مثنوی(. در 473: 1766دهد )فرانکل، می
تپید/ داد مال و آن کنیزک شد غالم آن کنیزک جان شاه// مرغ جانش در قفس چون می

ترین مرحله عشق از دیدگاه که ابتدایی-در این مرحله  (.34: 1737)زمانی،« را خرید
ترین الیه وجودی معشوق یعنی الیه جسمانی و غریزی او عاشق در بیرونی -فرانکل است

  (.471: 1734)فرانکل، کند و فقط در بند جسم و غریزه است نفوذ می
 گونه که ازسانی اصطالحی مخصوص دارد اینموالنا نیز در بیان مراتب و مدارج روح ان

کند که به عقیده او فالسفه، شبح و پرتو مرحلۀ طبیعت و جسم محسوس آدمی شروع می
 که پوشش ظاهری-و سایه ضعیف دل یعنی لطیفه روح انسانی است و چون از مرحله تن 

بع عالم ط گذشتیم، اولین مرتبه باطن نفسانی، مقام جان و روح است. پس از -آدمی است
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تا مرتبه وحی دارای چهار مرتبه کلی است: اول: جسم؛ دوم: روح؛ سوم: عقل؛ چهارم: وحی 

 (. 422: 1711)زمانی، 
از دیدگاه موالنا عشق جسمانی، عشقی است که مبنای آن شهوت است. در شعر موالنا 

ی و کند: اول عشق مجازی یا ظاهری و جسمانعشق در دو چهره کامال متمایز جلوه می
و عامل انگیزه آن چیزی جز انفجار عقده جنسی  -که موقتی و زودگذر است-غیرحقیقی 

نهایت آن نیست. نمونه بارز آن فرجام داستان زرگر و کنیزکی است که یا گره خوردن بی
بیان داشته است و چنین نتیجه گرفته است  مثنویسرگذشت آنان را موالنا در دفتر اول 

ا معشوق خود یعنی زرگر، پس از عملی شدن نقشه پادشاه در که هنگامی که کنیزک ب
دهد، آتش محبت افتد و سالمت خود را از دست میبیمار نمودن او به بستر بیماری می

رود و حاصلی جز ننگ و تدریج از میان میگراید و بهاش به سردی میاو در قلب دلباخته
(. فقدان عشق، آدمی را از پرواز باز 117: 1713آورد )حسینی کازرونی، بدنامی به بار نمی

پذیر پایدار نیست نیاز از دلیل است. عشق بر موجودات میرنده و زوالدارد و عشق بیمی
چراکه عشق بر موجودات زنده پایدار است و عشق رهاننده آدمی از تعلقات دنیوی است 

ویی جسمانی جصورت موقوف باشد، هدف آن لذت(. عشق وقتی به121: 1711)زمانی، 
است و این عشقی که شایسته انسان باشد و بتواند او را از سایر کائنات ممتاز کند، نیست 

دهد، های صوری نمی(. موالنا چندان اهمیتی به عشق111: 1713)حسینی کازرونی، 
هرچند به عقیده او عشق مجازی نردبانی برای صعود به عشق حقیقی و درگاه معبود است، 

 (: 126ش ننگین است )همان، زیرا سرانجام
را// کرد آن هردو صحبت جویروی را/ جفتشه بدو بخشــــید آن مـه

رانــدنــد کام/ تا به صحـــت آمد آن دختر تمام// مدت شش مـاه می
گداخت// چون او شـربت بساخت/ تا بخورد و پیش دختر می بهربعدازآن از 

که تر در وبـال او نماند// چونز رنجوری جــــمال او نماند/ جان دخـــــ
زرد شد/ اندک اندک در دل او ســـرد شد// رخزشت وناخوش و

هـــــایی کز پـی رنــگی بود/ عشــق نبود عاقـبت نــنگی بود عشق
 (111: 1737)زمانی، 

شود، شان سئوال میگونه عشقها و شیفتگانوقتی از حضرت صادق در مورد این
تعالی محبت غیرخود را به اند و حقدند که از یاد خدا خالی شدهفرمایند: دلهایی چنمی
 (.117: 1713کازرونی،ها چشانیده است )حسینیآن

 توان دریافت که اینهای فرانکل و موالنا در باب عشق جسمانی، میبا توجه به دیدگاه
ر دترین مرتبه عشق است که در داستان کنیزک و پادشاه ترین و پاییننوع عشق پست

یابد. عشق جسمانی و جنسی کنیزک به زرگر آرامش قالب عشق کنیزک به زرگر نمود می
را از او سلب کرد، او را در دام بال انداخت و تن او را رنجور ساخت و مانع از آن بود که 



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 60

 
که طبیب الهی دریافت کنیزک به طوریآثار سالمت یا بهبودی در کنیزک ظاهر شود. به

 شته است:بیماری عشق دچار گ
آن کنیزک از مرض چون موی شد/ چشم شه از اشک خون چون جوی 
شد// رنجش از ســــودا و از صـفرا نبود/ بـــوی هر هــــیزم پدید آید ز 
دود// دید از زاریــــش کو زار دل است/ تن خـوش است و او گـرفتار دل 

ــماری است// عاشـــقی پیداســت از زاری دل/ نیست بیـــماری چو بیــ
 (. 32و  71و  71: 1737دل )زمانی، 

که خانه از اغیار خالی شد، شناسی حاذق، بعدازآناز این رو، طبیب الهی همچون روان
د، و گردگیرد و دیده کنجکاوش به دیدگان کنیزک خیره مینبض کنیز را در دست می

هر سوال  کوشد پس از هر پرسش، تصویر محسوس اثرشود. طبیب میها آغاز میپرسش
نه گوشناسانه را اینرا در سیما و نبض کنیزک دریابد. موالنا این مجلس عارفانه و روان

 (:131: 1711تصویر کرده است )تدین، 
نرمک گفت شهر تو کجاست/ که عالج اهل هرشهری جداست// وندر آن نرم

شهر از قرابت کیسـتت؟/ خویشی و پیوستـگی با چیستت؟/ دست برنبضش 
-111: 1737 پرسیـــــد از جور فـلک )زمانی،یک/ بازمیبهکنهاد و ی

111) 

 عشق مجازی .16-1
عشق مجازی یا صوری، پلی است به سوی عشق حقیقی یا معنوی. در عشق مجازی یا 

(. عشق ذاتا 126: 1711ورزد نه به معشوق )زمانی، صورتی، عاشق به خود عشق می
دارند این زیبایی و کند و گمان میظهور میساز است؛ یعنی در مظاهر محسوس صورت

بینند که آن سپارند و سرانجام میکشش از صور محسوسه است؛ مدتی بدان دل می
دانند که زیبایی ها نیست. اما آگاهان طریق عشق میگوی نیاز درونی آنها جوابصورت

تعلق دارد هر مظهر و صورتی از خود آن نیست بلکه از عشق است که به جهان فراحسی 
ها، راجع است به عشق الهی چراکه موالنا (. هرگونه عشق، ولو عشق به صورت112)همان، 

های رنگین و صورتی هم پرتویی است از عشق الهی یعنی مدح و ستایش معتقد است عشق
 .(124)همان،  قیقت مدح و ستایش حضرت معشوق استهر معشوقی درح

وانی است؛ الیه دوم وجود آدمی که مستعد فرانکل معتقد است مرحله دوم، عشق شه
نگره شهوی است. در این مرحله، فقط ظاهر یار او را متأثر و تحریک نکرده است و عاشق 

شود که همان خاطرخواهی از نظر مردم عامی است )فرانکل، وارد ساختار روانی یار می
ود هرچند از (. به تعبیر موالنا، عشق وقتی به آنچه لذت جسمانی است محدود ش471

جویانه خالی نیست و چون نیل به غیرپرستی نشات دارد، باز از شایبه خودخواهی منفعت
 تر فداخاطر عشق بزرگکند، باید آن را کنار گذاشت و بهکمال را برای روح مشکل می
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ای است که همین داستان کنیزک و پادشاه، آن تر دقیقهکرد. این جستجوی عشق بزرگ

 .(16: 1714کوب، )زرین کندیوجه تفسیر مرا به بهترین 
ل گونه که فرانکتوان عشق پادشاه به کنیزک را هماندر داستان پادشاه و کنیزک می

بیان کرده است، عشقی شهوانی دانست؛ زیرا پادشاه از مرتبه جسمانی عبور کرده، وارد 
پادشاه جان خود که نوعی خاطرخواه کنیزک گشته؛ به طوریساختار روانی یار شده و به

داند و همه طبیبان مجرب را از هر سوی نزد خود ارزش میرا در مقابل جان کنیزک بی
 خواند تا کنیزک را درمان کنند:فرا می

چون خرید او را برخــــــوردار شد// آن کنیـــزک، از قضا بیمار شد// شه 
 طبیبان جمع کرد از چپ و راست/ گفت: جان هر دو در دست شماست//

ام، درمانم اوست// جان من سهل است، جان جانم اوست/ دردمنـد و خسته
هرکه درمـــان کرد مر، جــــان مرا/ برد گنـــــج و دُرّ و مر جــان مرا 

 ( 34-37: 1737)زمانی، 
تر بازگشت و شوق اتصال با عالم ماورای جسم است. در قیاس با دنیای عشق بزرگ

 ای استشود، اما فقط مقدمهلی برای نفس محسوب میجسمانی، دنیای عشق زرگر، کما
دهد تا برای نیل به عشق نامحدود که همان عشق به حق است. این که پادشاه اجازه می

طبیب غیبی وجود زرگر را که رمز دنیای حسی است، برای نجات کنیزک فدا کند، البته 
ن و حق، عشق و محبت به اشارت حق است؛ چراکه بر وفق اقوال صوفیه، وقتی بین انسا

دهد بین او و محب او چیزی دیگر فاصله اندازد. غلبه یابد، دیگر غیرت حق اجازه نمی
در این عشق  -که عشق زرگر را باید به خاطر عشق شاه پشت سر بگذارد-کنیزک هم 

خاطر عشق نامحدودی کند؛ او باید این عشق را بناچار، بهتر اما محدود توقف نمیبزرگ
: 1714کوب، حق است، فدا کند و سرانجام در وجود حق محو و فانی شود )زرینکه عشق 

شود و حالت که وارد ساختار روانی یار می-(. فرانکل معتقد است این عشق شهوانی 21
 توان مقطعیناپایدار است. درحقیقت عشق پادشاه به کنیزک را می -شناختی داردروان

 ی برتر و ابدی یا همان عشق حقیقی است.دانست؛ چراکه پادشاه در جستجوی عشق

 عشق حقیقی .16-6
کند، نامتجانس های وحدت را استوار میرود و پایهعشق حقیقی از عالم مادیات فراتر می

سازد سوی خود جذب کرده، با خود متجانس میربا بهدهد و مانند آهنرا به هم پیوند می
 یز عشق حقیقی: (. از دیدگاه فرانکل ن111-111: 1711)تدین، 

 ر و ها را بیشتسازد تا ارزشکند، بلکه بینا و توانا میانسان را کور نمی
 بهتر ببیند؛

 دادنی نیست؛ زیرا هدف اصیل شخص عاشق، وجود عشق حقیقی انتقال
 همتاست؛ ناپذیر و بیروحانی معشوق است که همواره جایگزین
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 بوده، وفاداری  عشق حقیقی، خود ضامن بقا، پایداری و ابدیت خویش

 نیز از لوازم آن است؛ 
  عشق راستین یا حقیقی، به وجود فیزیکی معشوق وابسته نبوده، بلکه

رو، در فقدان معشوق یابد، ازاینمعنای ژرف خود را در وجود معنوی شخص می
 آورد؛هم دوام می

  عشق، مستقل از جسم است و رابطه جسمانی، روش تجلی رابطه
طور که جسم برای عاشق، تجلی وجود روحانی معشوق روحانی است. پس همان

ی جنسی نیز تجلی نیت روحانی اوست )فرانکل به نقل از حسنی است، رابطه
 (.146: 1771بافرانی و آذربایجانی، 

نفوذ در عمق وجود یار با نگرۀ احتمالی سوم میسر است، کند فرانکل بیان میچنانکه 
کند. عشق ورزیدن نشانه ارتباط ژرفای وجود یار نفوذ می همان عشق ورزیدن است که به

 عنوان موجودی روحانی است.با دیگری به
ناپذیر و عنوان هدف نگرۀ واقعی عشق برای عاشق، جایگزیناندرون روحانی یار به

فرد است. بنابراین عشق حقیقی خود ناشدنی است؛ زیرا یگانه و منحصربهتعویض
ویش است؛ چراکه حالت جسمانی در گذر است و حالت کنندۀ پایداری ختضمین

ای است روحانی، با وجود شخص دیگر و شناختی نیز ناپایدار. عشق حقیقی رابطهروان
درک جوهر ویژۀ دیگری، و این جوهر، درنهایت مستقل از هستی است. جوهر، مشروط به 

باالتر است. وجود نیست. ازآنجاکه این جوهر از آزادی برخوردار است، از وجود 
تر است؛ یابد؛ لذا عشق از مرگ قویدلیل عشق بعد از مرگ معشوق ادامه میهمینبه

 بیندزمان و فناناپذیر است و آنچه عاشق میچراکه جوهر یار و وجود یگانۀ او، چیزی بی
راحتی به قلمرو ورای زمان تعلق دارد. عشق، اندکی به جسم معشوق متعلق است و به

فقدان او هم دوام بیاورد و در قلب عاشق زنده بماند. عاشق صادق هرگز تواند در می
 (.417: 1734)فرانکل،  مرگ معشوق درکی واقعی داشته باشدتواند از نمی

بر مبنای دیدگاه فرانکل، برای عاشق واقعی، در عشق حقیقی، رابطه جسمانی یا جنسی 
عاشق تجلی وجود روحانی یار نیز روش تجلی رابطه روحانی است. ازآنجاکه جسم برای 

است، فعل جنسی هم برای او، تجلی نیت روحانی است. نقایص هم بخشی اساسی از 
 (.411روند )همان، شمار میشخصیت به

که برانگیخته از هواهای نفسانی -از نظر موالنا نیز عشق حقیقی برخالف عشق مجازی 
جویی انسان شد فکری و کمالحاصل ر -و ارضاکننده لذات عارضی و زودگذر جهانی است

یرش کند، سهای مختلفی پیدا میبینانه جلوهبوده، با تکامل قدرت شعور و گسترش جهان
لف های مختیابد. جلوهسوی عالی و اعلی ارتقا میتدریجی است و از سطوح نازل و سافل به

یج به تدرنماید و بهمجاز رخ میعشق حقیقی در مراحل نخستین خود در اشکال نیمه
(. 111: 1713شود )حسینی کازرونی، عالی و اعلی و سرانجام به کمال مطلق منتهی می
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عشقی که شایسته انسان و مایه مزیت اوست، عشقی است که )برخالف عشق حیوانی( 

شود. انس روحانی در آن مطرح شده، چیزی است هدفش در لذات جسمانی منحصر نمی
گونه عشق از تجانس روحی آورد. چون اینبیرون می که انسان را از قلمرو حیات حیوانی

ناشی است، آنجا که روح و حیات نیست، دوام و بقای عشق غیرممکن خواهد بود. پس 
(. عشق 111های صورتی هم بر نوعی تجانس روحی مبتنی است )همان، حتی عشق

ب عشق سب کند؛ لذا در راه عشق باید صبر کرد.ها بدل میها را به آسانیحقیقی سختی
گاه معشوق قانع نشود، بلکه دیدار معشوق را دائمی بهشود عاشق به دیدار تناوبی و گاهمی
الدین محمد رازهایی خواستنی در عشق (. جالل111-113: 1711خواهد )زمانی، می

الدین محمد ناشی از این های جاللمشاهده کرد که او را از خود بیخود نمود. ناآرامی
مسأله گذر از عشق انسانی به عشق الهی که با مسخ و استحالۀ نفس عاشق  .دگرگونی بود

(. عشق حقیقی بنای قدس است، بر عین پاکی و 163: 1711)تدین،  پذیر استامکان
 (.11: 1727طهارت، از عوارض و علل دور و از نصیب پاک )غزالی، 

ق ناآرامی کننده جسم و روح است؛ عشموالنا معتقد است که عشق حقیقی درمان
های ظاهری برتر و ای که صد بار از سالمتیکند؛ بیماری است؛ البته بیماریایجاد می

های جسمی و روحی است. لذا اطالق تر است؛ بیماری عشق شفادهنده همه بیماریمطلوب
عاشقی پیداست (: »117 :1711بیماری بر عشق در زبان موالنا جنبه مجازی دارد )زمانی، 

ها جداست/ عشق اسطرالب نیست بیماری چو بیماری دل// علت عاشق ز علتاز زاری دل/ 
 (.71: 1737)زمانی، « اسرار خداست

عموم صوفیه و ازجمله موالنا، عشق را از صفت حق و لطیفه انسانیت و میزان سالمت 
(. حسادت 11: 1717اند )ربیعی، عقل و حس و وسیله تهذیب اخالق و تصفیه باطن شمرده

ورزی است؛ چراکه انسان حسود با شخصی که دوست گرای عشقهای مادینبهیکی از ج
ای از اموال تنزل کند که مالک اوست. او معشوق را تا حد تکهدارد، طوری رفتار می

کند. در رابطه خواهد معشوق فقط از آنِ وی باشد؛ چراکه به داشتن فکر میدهد. او میمی
راکه عشق واقعی مستلزم احساس متقابل عشق واقعی جایی برای حسادت نیست چ

وحدانیت و تفرد هردو است. در عشق واقعی امکان جایگزینی معشوق وجود ندارد؛ زیرا 
 (. 411: 1734توان با شخص دیگر سنجید )فرانکل، معشوق را نمی

یابیم که موالنا و فرانکل در باب عشق حقیقی نظری مشابه دارند. اساس درمیبراین
معتقدند عشق حقیقی صفتی ماورایی، از صفات ذات الهی و حقیقتی است سیال و هردو 

ناپذیر. از دیدگاه هر دو، عشق حقیقی گذشتن از جسم و عشق جسمانی، و مواج و درنگ
رسد عشق حقیقی از نظر موالنا قابل نفوذ کردن در ابعاد روحانی یار است. به نظر می

یان توان آن را بای است که تنها از راه معرفت میهگونوصف و شرح و بیان نیست. عشق به
کند. تنها راه شناخت عشق، کرد. یعنی وقتی که حاصل شد، خود را بیان و تفسیر می

تحقق آن است، تا عشق خود را بر عاشق جلوه دهد و به حقیقت خویش آشنا گرداند. 
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کشاند. زیرا مال میسوی کسرانجام آدمی را به همچنین عشق خواه مجازی، خواه حقیقی،

سازد و این خود نوعی گونه است که چیز یا شخصی را قبله دل میخاصیت عشق این
 توحید است:

عاشقی گر زین سر و گر زان سر است/ عاقبـــت ما را بدان سر رهــبر 
است// هرچه گویم عشق را شــرح و بیان/ چون به عشق آیم خجل باشم 

ر تزبان روشنگر است/ لیک عشـــق بیاز آن// گرچه تفسیر زبان روشنــ
آمد قلم برخود شتافت/ چون به عشقاست// چون قلم اندر نوشــتن می

شکافت// عقل در شرحش چو خر در گل بخفت/ شرح عشق و عاشقی هم 
 (74-71: 1737عشق گفت )زمانی، 

ات موجودنیاز از دلیل است. عشق بر دارد و عشق بیفقدان عشق، آدمی را از پرواز بازمی
پذیر پایدار نیست؛ چراکه بر موجودات زنده پایدار است. عشق رهاننده آدمی میرنده و زوال

 (. 121: 1711از تعلقات دنیوی است )زمانی، 
کنند که در مرحله عشق جسمانی نباید درنگ کرد و باید به مرحله آن دو تاکید می

مچنین هر دو معتقدند که عشق ارتقا یافت. ه -که همان مرحله عشق حقیقی است-باالتر 
 بخشد:حقیقی پاینده و جاودان است و به زندگی آدمی معنایی ژرف می

زان که عشق مردگان پاینده نیست/ زان که مرده سوی ما آینده نیست// 
تر// عشق زنــــــده در روان و در بصر/ هر دمی باشد ز غنـــــچه تازه

جـــانفزایت ساقی است//  عشق آن زنده گزین کو باقی است/ کز شراب
عشق آن بگـــزین که جـمله انبیا/ یافتند از عشــــــق او کار و کیا 

 (.112-111: 1737)زمانی، 
یابیم که عشق پادشاه به حکیم الهی، عشق حقیقی را با توجه به مطالب فوق، درمی

که چنان ،که گویی پادشاه به معشوق حقیقی خود دست یافته استکند. تاجایینمایان می
 داند: لقای معشوق را جواب هر سوال می

دست و پیشانیش بوســـیدن گرفت/ وز مـــقام راه پرســــیدن گرفــت// 
کشیدش تا به صدر/ گفت گنــجی یافتم آخر به صـــبر// پرسان میپرس

ی حق و دفع حرج/ معنــی از صبـــر مفتـــاح ای هــــدیهگفت 
قیل و جواب هر ســـوال/ مشکل از تو حل شود بیالفــرج// ای لقـــای ت

و قال/ ترجمانی هرچـه ما را در دل است/ دستـگیری هرکه پایش در گل 
 (.11-13: 1737است )زمانی، 

 سوی وحدت عاشقانهدعا، گذرگاهی به. 15
های جسم و روان ها، همان عشق روحانی است که عاشق از الیهترین و برترین عشقمهم

ا کند و بهای وجود معشوق )یعنی روح او( نفوذ میترین الیهگذرد و به درونیمعشوق می
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 کند وای که خود و حتی جسم معشوق را فراموش میشود؛ به گونهاو متحد و یکرنگ می

بخشی رود. لذا عشق روحانی موجب اتحاد عاشق و معشوق و کمالاز وجود او هم فراتر می
مثابه عامل یا گذرگاهی شود. در این روند، دعا، بهمی و از بین رفتن درد و رنج عاشق

 سوی وحدت و یگانگی است.به
که همانا سخن گفتن -ترین حالت از نظر فرانکل، الوهیت و ارتباط با خدا در شخصی

توان نقطه اوج ارتباط درونی من و تویی دعا نام دارد. به راستی دعا را می -با خداست
و شنودی بین من و یک من دیگر است که به تعریف از خدا  دانست، بنابراین دعا گفت

شود. به عبارت دیگر، هرگاه آدمی در نهایت صدق و صفا و در خلوت و تنهایی ختم می
ل توان به شکواپسین با خودش سخن بگوید، اویی که طرف خطاب و ارتباط ماست را می

میان من و یک من دیگر است  ناپذیری خدا خواند. درواقع دعا نوعی گفتگوی درونیتوجیه
 (.136: 1777)فرانکل، 

در این داستان، شاه بیداردل مانند همه افراد بشر که وقتی از اسباب ظاهری نومید 
کند و افتد و از اعماق وجود زاری میبرند، به سجده درمیشوند، به درگاه خدا پناه میمی

ین کند، اکه موالنا به آن اشاره می ایرسد. بنابراین نکتهروی دعایش به اجابت میازاین
سد. رشد، به اجابت میاست که دعا وقتی با دل و زبان همراه باشد و خلوص نیت داشته با

تواند با خدا سخن بگوید: تواند از خدا سخن بگوید؛ اما میاز دیدگاه فرانکل، انسان نمی
ا یار و تقد است خدبدان سبب که او مع  (؛1717:34)سنگ تراشان، تواند دعا کند می

 هایمان است:ها و حدیث نفسترین تنهاییترین و نهانیقرین درونی
شه، چو عجز آن حکـیمان را بدید/ پابرهنــــــــه جانب مسجد دوید// 

دانی نهان/ کای کمینه بخششـت ملک جهان/ من چه گویم؟ چون تو می
ــط کردیم راه// ای همیــــشه حاجـت ما را پناه/ بار دیــگر ما غلـــــ

چون برآورد از میان جان، خروش/ اندر آمد بحر بخشـــایش به جوش 
 (.33-32: 1737)زمانی، 

 وحدت وجود: یگانگی عاشقانه. 11
معنای برهنگی است و مراد از آن در تصوف، برهنگی از اعراض دنیوی تجرید در لغت به

جرید به کمال برهنگی از صورت به ظاهر و اعراض اخروی به باطن است. منظور غزالی از ت
معشوقی یا گذشت از آن است. منظور غزالی از تفرید در عشق، یگانه بودن در عشق و فرد 

: 1727گشتن از خلق است. چنانچه گفت در عشق یگانه باش و از خلق چه باک )غزالی، 
از  و (. فراق به تحقیق دویی است و وصال به تحقیق یکی، الجرم از فراق دوگانگی آمد17

 (. 114وصال یگانگی )همان، 
موالنا دست در آغوش شدن پادشاه و آن مرد الهی را به فرو بردن عشق در اعماق دل 

ترین تشبیهات است؛ زیرا درحقیقت پادشاه و جان شبیه نموده است که از زیباترین و عالی
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ترین لطیفترین و صورت عالیآن فرد الهی را از موجودیت جسمانی برکنار ساخته و به

نمود روحی )یعنی عشق( درآورده و آن را در دل و جان خود فرو برده است. مخصوصا با 
که عشق و عاشق و معشوق در نظر عاشق یک شخصیت هستند )جعفری، درنظر گرفتن این

1711 :111 .) 
در دیدگاه فرانکل، وحدت وجود یا تأکید بر فردیت و رشد و تحول شخصی از 

کس از همه نوعی تناقض است، زیرا هیچوجودی است. هر انسانی بههای نگرش ویژگی
ازد. سناپذیر میهای وجود آدمی، او را یگانه و جایگزینمند نیست. کاستیاستعدادها بهره

بنابراین هر انسان وجودی یکتا و یگانه است؛ یعنی متفاوت از دیگران. تفرد و یگانگی 
او کامال ویژه و منحصربهفرد است و فرصتی که آفرین است و مسئولیت وجودی مسئولیت

همتاست. درک صحیح از تفرد وجودی، یگانگی مسئولیت، موقعیت برای انجام آن دارد، بی
پذیر بودن زندگی معنایابی انسان را تسهیل همتایی در سرنوشت و توجه به فرجامو بی
 (.171: 1771)حسنی بافرانی و آذربایجانی، کند می

فرد های منحصربهتوان دریافت که عاشق و معشوق با درک کاستیس میبر همین اسا
رسند. فرانکل معتقد است در وجودی، با یکدیگر پیوند خورده، به تکامل و وحدت می

گونه که هست درک عنوان موجودی واحد و یگانه آنعشق، معشوق با تمام وجود به
پذیرد ا به این عنوان به خود میشود و عاشق او ردرک می« تو»عنوان شود. او بهمی

دست بگشاد و »خوانیم: در این معنا چنین می مثنوی(. در 476: 1734)فرانکل، 
کنارانـــــش گرفت/ همچو عشق اندر دل و جانش گرفت// هر دو بحــــری آشنا 

 .(13-11: 1737)زمانی، « آموخــــته/ هر دو جان بی دوخـــتن بر دوخته
ان این موضوع را یادآور شد که عاشق، معشوق را در خود و خود تودر ابیات فوق می

شود نما میجا آئینه معشوقچیز و همهیابد و در نظر عاشق همهرا فانی در معشوق می
(. عشق سبب پیوند و اتحاد اجزای هستی است. افالطون در رساله 761: 1731)مرتضوی،

(. موالنا 176: 1711دهد )زمانی، میگوید که عشق همه جهان را به هم پیوند می ضیافت
 کند، بلکه عاشق در معشوق فانیتنها فاصله عاشق و معشوق را پر میمعتقد است عشق نه

(. مولوی معتقد است کششی که عشق 111: 1711شود )همان، شود و با او متحد میمی
وصل دارد، در تمام کائنات از عناصر تا ترکیبات دوسویه است؛ هیچ عاشقی جویای 

نحوی خود شکار معشوقی نیست که جویای او نباشد. از این روست که معشوقان هم به
گونه که در دل عاشق جز وجود معشوق نیست، در دل معشوق هم اند و همانعاشقان

 (. 111-113: 1713آنچه هست، وجود عاشق است )حسینی کازرونی، 
رف برقرار است. عشق میان از مبانی مکتب موالنا این است که جریان عشق از دو ط

عاشق و معشوق جریانی دوسویه دارد؛ لذا در مکتب موالنا معشوق به اعتباری عاشق است 
شود و مستحق نیست (. عشق هبه نمی117: 1711و عاشق به اعتباری معشوق )زمانی، 

عشق طرحی نو در جهان  تنها جمال است؛ عشق تنها جمال نیست، افسون هم هست.و 
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ای عظیم قابلیت پذیرش تمام و گونهبخشد. عشق بهجهان را ارزش بیشتر می افکند ومی

 افزاید. ها را میکمال ارزش
عشوق کند که از ماز دید فرانکل، عاشق در تسلیم به معشوق، غنایی درونی را تجربه می

 شود و در تابش عشقتر میتر و ژرفرود. برای عاشق اعتبار کلیت عالم گستردهفراتر می
ه کند، بلکگیرد. عشق آدمی را کور نمیبیند، درخشش میهایی که تنها عاشق میارزش

ها را ببیند. عالوه بر جمال معشوق و افسون عاشق، کند تا ارزشسازد و توانا میبینا می
ناشدنی است، انجام عامل سوم در عشق معجزه عشق است. چون از طریق عشق آنچه فهم

نهد، شخصی که با سر یگانگی و تفرد خویش به زندگی پا می گیرد؛ شخصی تازه بهمی
(. عشق رابطه پیوند است، تعلق به هر دو 476: 1734خودی خود کامل است )فرانکل، 

جانب دارد. اگر نسبت او در سمت عاشق درست شود، پیوند از هر دو جانب مقدمه یکی 
ت است. چراکه به عقیده (. یعنی عشق مقدمه اتحاد و وحد11: 1727شدن است )غزالی، 

موالنا تا هنگامی که عاشق و معشوق به مقام وصل و یگانگی نرسیده، سوز و گداز عشق، 
دردناک و ناگوارتر است. چراکه در این مقام هنوز شخصیت عاشق از بین نرفته و با معشوق 
 وحدت کامل پیدا نکرده است و این سوز ممکن است پیمانه و کاسه استعدادش را لبریز

گویند عشق آزمایشی مشکل است. باری تا یگانگی و اتحاد کند و به این جهت است که می
 درمانیبین عاشق و معشوق نباشد، سوز و گداز در عاشق موجود است و درد هجران درد بی

کند. ها این سوز برای عاشق سازگار است و امید کار وی را آسان میاست. اما با همه این
به دوست پیوست و مراد خویش را بر مراد معشوق منطبق نمود و از  که عاشقپس از آن

سر اراده و شخصیت خود برخاست، دیگر سوز و هیجان بر او ناگوار نیست، بلکه قرین 
راحت و آسایش است. پس سوزی که در هجران موجود است تا عاشق بر شخصیت خود 

آسان و لذت بخش است. در  پشت پا نزده، دشوار است. اما سوزی که در عالم وصال است
آمده است: همین جاذبه و عشق ساری و غیرمرئی است که عالم هستی  نامهمولویکتاب 

که وریطرا زنده و پابرجا نگه داشته است و سلسله موجودات عالم را به هم پیوسته است. به
اگر در این پیوستگی سستی و خللی روی دهد، رشته هستی گسیخته خواهد شد و قوام 

 (.114: 1713و دوام عالم رخت برخواهد بست )حسینی کازرونی، 
های نادرست و گیریگذارد که همه خطرات و جهتموالنا شرطی را برای عشق می

گوید شرط عشق یکی شدن عاشق و معشوق و کند. موالنا میآفات بشری را منتفی می
دیگر محملی برای تصرف  که یکی شدند،ها در یکدیگر است و پس از آناحالل و ادغام آن

ماند؛ زیرا هر دو یکی و تملک یکدیگر و تسلط و حسادت و رقابت و اختالف باقی نمی
هستند و فاصله و دوگانگی وجود ندارد؛ چون دوئیت که منشا این صفات است در میان 

(. غزالی نیز معتقد است، معشوق عرض از عالم جمال 111: 1737باشد )هاشمی، نمی
ا عاشق به بالی تمییز مبتال گشته است که اگر عرض از جالل بودی به کرده است ت

 (. 117: 1727حقیقت اتحاد رسیدی )غزالی، 
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شود و طبق نظر موالنا، پس از تحقق عشق، عاشق در معشوق حل و محو و فنا می

 ماند که پیرامون آنشوند و دیگر فاصله و دوگانگی باقی نمیهردو طرف عشق یکی می
(. عشق حتی اگر ظاهری و این سری هم هست، عاقبت 123: 1737شود )هاشمی، گفتگو 

اند مشود. اینجاست که بین عاشق و معشوق، دوگانگی باقی نمیبه عشقی برتر منتهی می
یابد. پس در عشق و و عاشق در وجود خود و در خارج از وجود، چیزی جز معشوق نمی

یک از آن دو وق فانی شود و در هیچعاشقی کمال مطلوب آن است که عاشق در معش
 (.124-127: 1713باقی نماند )حسینی کازرونی، « منیت»نشانی از 

وقتی عشق دو موجود را بگدازد و در اتحادی ملکوتی و مقدس درهمشان بیامیزد، راز 
شود. دیگر جز دو سرِ یک سرنوشت نیستند؛ دیگر جز دو بال حیات بر آن دو فاش می

(. نهایت عشق درحقیقت اتحاد با خداوند است، و به 21: 1711ری، روح نیستند )جعف
بیان غزالی، عشق باید به جمال تعلق گیرد خواه این جمال همان اهلل باشد که جمیل 
است و خواه جمالی که اهلل محب آن است؛ یعنی تجلی جمال و حسن در صنع که محل 

شوق خداست. زیرا علم و ادراک (. عشق و عاشق و مع173: 1727محبت اهلل است )غزالی، 
او باالترین علم و ادراک و جمالش برترین جمال است. از تجلی آن جمال ازلی، عشق ازلی 
نمودار شده است. پس خداوند در عین وحدت به اعتبار علم ازلی، عاشق و به اعتبار حسن 

، ی کازرونیاند )حسینای برای تجلی پرتوی از آن جمالازلی معشوق است و جهانیان آینه
1713 :71.) 

 سوی تعالی عاشقرنج، پلی به. 13
گفته شد که روح نورانی است و در اثر انس و عالقه به جسم مادی، رنگ قوای حیوانی 

روز کند و روزبهگیرد و شهوات طبیعی بهیمی و سبعی در او اثر میجسمانی به خود می
جهانِ فریبنده مادی پر و بال آن  هایشود و آالیشعالقه او به جسم و مادیات بیشتر می

کند و علت که در حیات دنیوی احساس شکنجه و رنج میبندد؛ چندانمرغ الهوتی را می
اساسی این همه رنج در درون بشر همانا دور افتادن از معانی روحانی و معنوی )معنا( 

 (. 147: 4276است )همایی، 
عالم معنا است. همچنین از ابعاد مهم از نظر فرانکل نیز منشأ رنج انسان دور شدن از 

 هایتواند ارزشنظریه فرانکل، شیوه تحمل رنج و دردی است که انسان از طریق آن می
یر یا ناپذمواجهه با وضعیتی اجتناب»نگرشی را شکوفا کند. از نظر فرانکل رنج یعنی 

 جانی،ربایآذ و بافرانی )حسنیشود که موجب تعالی انسان می« سرنوشتی تغییرناپذیر
همانند رنج و دردی که در عشق وجود دارد و درنهایت انسان را به تعالی و  (.144: 1771

ذیر، ناپکند. تأکید معنادرمانی بر معنای بالقوه رنج اجتنابورای وجود خویش رهنمون می
معنای ( ندارد؛ چراکه آزارطلبی بهMasochismهیچ ربطی با آزارطلبی یا مازوشیزم )

(. از دیدگاه او حتی 111: 1737معناست )فرانکل، قبول رنج غیرضروری و بیپذیرش و 
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راهی برای دریافت معنای  -دهیمکه عنوان رنج بدان می-ترین لحظات زندگی سخت

نیم گزیزندگی است. باالتر از همه آنچه اهمیت دارد، گرایشی است که در برابر رنج برمی
 (.141: 1711 فرانکل،) ذیریمپو طرز فکری است که با آن رنج را می

دادنی نیست. زیرا رازی است گدازد، با دیگر دردها تطبیقای که عاشق را میرنجواره
سوی داند و عاشقان را پس از رنج و عتاب فراوان بهدرونی که فقط معشوق کل آن را می

را  رحشماند و قدرت شکشاند. از این نظر، زبان گفتار از بیان و تفسیرش درمیخود می
ندارد. شاید این از رموز عشق است که زبان قالش گویاتر است. حتی قلم هم از نوشتنش 

ماند و عقل هم یارای قدم گذاشتن در سرزمین عشق را ندارد. پس شرح عشق و درمی
 (:122: 1713عاشقی را نیز از زبان عشق باید بشنویم )حسینی کازرونی، 

اسطرالب اسرار خداست// عاشقی ها جداست/ عشــــق علت عاشق ز علت
گر زین سر وگر زان سر است/ عاقبـت مارا بدان سر رهبـــر است// هرچه 

خجل باشم از آن// گرچه آیمگویم عشــــق را شرح و بیان/ چون به عشق
تراست// چون تفســیر زبان روشنــگر است/ لیک عشــق بی زبان روشن

مد قلم بر خود شکافت/ عقل در شتافت/ چون به عشقآقلم اندر نوشتن می
شرحش چو خر در گل بخفت/ شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت )زمانی، 

1737 :71-74 ) 
انسان نباید از رنج بگریزد باید از آن استقبال کند و بداند که هرچه بیشتر رنج بکشد، 
بیشتر دوست دارد که خود را از منشا رنج هستی یعنی خودش آزاد کند. غم و جفای 

ها همه ها و محنتسوی شادی و سرور و وفای معشوق. سختیشوق، راهی است بهمع
ها آدمی از دلبستگی به دنیا و واسطه آناند و بهجانی و مصفا شدنمراحل ضروری پاک
دهنده قدر و ارزش اوست. حال، واکنش در برابر رنج، نشانشود. درعینخویشتن خالص می

گریزد. تنها راه رهایی از آن بگریزد درواقع از خدا می اگر سعی کند با ترفندهای مختلف
از رنج آن است که بکوشد از نفس خویش به خدا پناه ببرد. اما هنگامی که خدا را برگزید، 

ل دلیهمینیعنی انتخاب کرده که هرآنچه از سوی اوست با آرامش و اطمینان بپذیرد؛ به
ق بهتر از مهر و وفای همه مخلوقات است کند که جور و جفای معشواست موالنا اشاره می

 (.433: 1714)چیتیک، 
پذیرد و اعتقاد دارد که باید ای خاص برای انسان میفرانکل رنج بردن را چون وظیفه

فه تنها رنج را وظیهای پنهانی نهفته در رنج برای رسیدن به کمال بهره برد. او نهاز فرصت
د تفاوتی دانسته، معتقه در برابر کسالت و بیکنندداند، بلکه آن را عنصری حفاظتمی

 شود. تاب آوردناندازد و موجب رشد و پختگی او میاست رنج بردن، انسان را به تکاپو می
یاید که شخص را به وضعیت بهتری ارتقا و تحمل کردن چنین موقعیتی، آنگاه معنا می

را رفتن به ورای آنچه هست دهد تا به تغییر خود مبادرت ورزد. تغییر خود یعنی رشد و ف
اولین قدم در راه رهایی، درک عمیق این موضوع است که انسان  (.141: 1771 فرانکل،)



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 50

 
خواهد از آن بگریزد. مولوی این آگاهی از شود و فقط میمدام متحمل درد و عذاب می

انسان دهد که دردجو و دردجو و دردجو. داند و پندمان میه طریقت عشق میدرد را درگا
تواند معنی درد و رنج را بفهمد، مگر آنکه از مقام هجران و فراق خویش آگاهی یابد. نمی

کشد. ازآنجاکه انسان دلبسته خویش است، از تر باشد، بیشتر رنج میهرچه آگاه
ها سراسر رحمت ها و رنجکشد؛ درحالی که این سختیبیند رنج میهایی که میسختی

کند تا او از دلبستگی به خودش رها شود و تی و رنج میر سخاست. خداوند وی را دچا
 (. 436: 1714اش بکوشد )چیتیک، برای وصول به خود حقیقی

توجه دیگر در نظریه فرانکل، نگاه وی به آثار مثبت و خوشایند رنج، نه فقط نکته قابل
 انه رنج و کشفدر جهان انسانی، بلکه در دنیایی ماورای آن است. به نظر او، تحمل قهرمان

تواند غایت و نهایت هاست، و چون این جهان نمیمعنای آن، ویژگی خاص جهان انسان
تکامل جهان هستی باشد، پس ممکن است بپذیریم دنیای ماورای جهان انسانی وجود 

ل، فرانک)های بشری خود را در آن خواهند یافت ها پاسخ نهایی رنجداشته باشد که انسان
یابیم که پادشاه در این حکایت، پس از بیمار شدن اساس درمیراینب(.147 ص: 1771

کنیزک دچار رنج و دردی شد که با تطبیق دیدگاه فرانکل او را به ورای خویشتن و به 
بعد روحانی وجودش )دیدار طبیب الهی( سوق داد و درحقیقت به گفته موالنا او را به 

 اش رسانید.خود حقیقی

 گیرینتیجه. 11
های موالنا و فرانکل در باب عشق، وحدت وجود ن مطالعه به بررسی تطبیقی دیدگاهدر ای

توان گفت که و رنج با تأکید بر داستان پادشاه و کنیزک پرداخته شد. در ابتدا می
های مشترک موالنا و فرانکل پیرامون عشق، وحدت و رنج به دلیل اشتراکات در دیدگاه

وان تسیر تحول روحی آنان نمایان شد. از مطالب فوق مینوع زندگی و مراحلی است که در 
ورزی از نمودهای لطیف آدمی و مبین حساسیت انسان در گونه نتیجه گرفت که عشقاین

های عاطفی و معنوی اوست. با بررسی های طبیعت و زندگی و همچنین ارزشبرابر زیبایی
داند و جازی را عشق نمیهای صوری و متوان دریافت که وی عشقدیدگاه موالنا می

برایشان ارجی قائل نیست. او این معنا را در داستان پادشاه و کنیزک به بهترین وجه 
داند که راه ایجاد رابط بین کل کند. او عشقی را واقعی و در خور ستایش میتوصیف می

د گونه که فرانکل نیز معتقد است عشق بایو جزء و خالق و مخلوق را هموار کند. همان
دهد. از دیدگاه او نیز الزاما عاشق را غنی سازد و عشق راستین توان شناخت و قضاوت می

دهد. عشق امکان تجربه شخصیت عشق حقیقی امکان دیدن اندرون روحانی یار را می
کند که خود باعث گسترش شخصیت است. عنوان جهانی کامل فراهم میدیگری را به

بیند. آنجا که معشوق چیزی شود که عاشق می کند تا آنعشق معشوق را یاری می
کوشد خود را به تصویر گونه عشق، میاوار عاشق باشد، الیق دریافت اینخواهد سزمی
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گونه او بیش از پیش همان چیزی که خداوند اراده تر کند و اینذهنی عاشق )خدا( شبیه

 کرده و خواسته است، خواهد شد. 
های ویژه ساحت روحانی انسان توجه به نیازها و قابلیتفرانکل محور شخصیت سالم را 

داند. او راه رهایی از بیهودگی و پوچی )عشق جسمانی و تعلقات مادی به دور از عشق می
حقیقی( را بازگشت به اصل وجود انسان یا همان ساحت روحانی و آگاهی از موهبتی چون 

ه پادشاه از عشق مجازی و جسمانی داند. در داستان کنیزک و پادشاه آنگاه کمعنویت می
کند، به ساحت روحانی خویش و درحقیقت به وادی عشق حقیقی که کنیزک گذر می

دلیل که روح بشر برای وصل به سرچشمه خود یابد. بدانهمان عالم معناست، دست می
تاب و مضطرب است که این اضطراب همان عشق است و در این عشق، انسان )عاشق( بی

 اوندی )معشوق( است. و ذات خد
از دیدگاه موالنا و فرانکل عشق درنهایت به وادی وحدت خواهد رسید. طبق نظر موالنا 

شود و هردو طرف عشق، یکی پس از تحقق عشق واقعی، عاشق در معشوق محو و فنا می
دارد در عشق راستین و ماند. فرانکل نیز اظهار میشوند و دیگر دوگانگی باقی نمیمی

گونه که هست درک عنوان موجودی واحد و یگانه آنمعشوق با تمام وجود به حقیقی،
« نیک شد»نیست، بلکه « یک بودن»شود. او معتقد است خویشتن و هستی انسان می

است. بنابراین، وحدت وجود، نهایت کار عاشق است. آن دو معتقدند که رنج بخش 
بدون رنج کامل نخواهد شد و آدمی  ناپذیر عشق است. از نظر فرانکل، زندگی بشرجدایی

ترین معناهای زندگی ها و به ژرفترین ارزشیابد که به عالیدر ورای رنج این فرصت می
یعنی رنج برسد؛ چراکه در درد و رنج، انسان به بهترین جایگاه وجودی خویش دست 

نوعی به هداند برای رسیدن به معنای زندگی کیابد. فرانکل رنج حقیقی را فرصتی میمی
کند و در نتیجه رنج است که آدمی رسیدن به کمال است. چون رنج، شخص را پخته می

هایی چون عشق و رنج کند. بنابراین از دیدگاه فرانکل کسی که از همه فرصترشد می
برداری را کند، درنهایت به آرامش حقیقی و در پناه ابدیت و جاودانگی دست بیشترین بهره

تر تر و صریحاش بسیار کاملها پیش از فرانکل و نظریهن امر را موالنا قرنخواهد یافت. ای
ناپذیری و گریزناپذیری را برای رنج گونه که فرانکل حالت اجتناببیان کرده است. همان

های پست، نهی کردن و کند، موالنا نیز معتقد است طریق درمان عشقو درد مطرح می
که جایگزین کردن عشقی برتر است که همان حقیقت و اجتناب و گریز از آن نیست، بل

 نوعی همان عالم معنا یا ابدیت از دیدگاه فرانکل است.جاودانگی و به

 منابع
. به کوشش تحسین مناقب العارفین(. 1764احمد. )الدینالعارفی، شمسافالکی -

 . تهران: دنیای کتاب.4، چ 4یازیجی. ج 



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 51
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، 7چ .فرهنگ لغات و اصطالحات و تعبیرات عرفانی(. 1764سجادی، سیدجعفر. ) -
 تهران: انتشارات افست سهامی عام.

بررسی مفاهیم معنادرمانی در مثنوی و مقایسه »(. 1716تراشان، ابوالفضل. )سنگ -
 .شناسی و علوم تربیتیدانشکده روان نامه؛ پایان«آن با نظریه فرانکل

 . تهران: انتشارات مطبوعاتی عطایی.خط سوم(. 1721الزمانی، ناصرالدین. )صاحب -

بر اساس تصحیح هلموت ریتر، با تصحیحات نصراله  سوانح.(. 1727احمد. )غزالی،  -
 پورجوادی. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

 . تهران: ویس.4. ترجمه فرخ سیف بهزاد. چ پزشك و روح(. 1734فرانکل، ویکتور. ) -

انتشارات . ترجمه ابراهیم یزدی. تهران: خدا در ناخودآگاه(. 1737فرانکل، ویکتور. ) -
 موسسه خدمات فرهنگی رسا.

ترجمه دکتر نهضت صالحیان و  انسان در جستجوی معنا.(. 1717فرانکل، ویکتور. ) -
 ، تهران: درسا.17مهین میالنی. چ 

. ترجمه مصطفی تبریزی و علی فریاد ناشنیده برای معنی(. 1774فرانکل، ویکتور. ) -
 . تهران: فراروان.1علوی نیا. چ 
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-الدین. ترجمه شهابانسان در جستجوی معنای غایی(. 1777. )فرانکل، ویکتور -

 عباسی. تهران: کتاب پارسه.
 . تهران: امیرکبیر.7. چ مأخذ قصص و تمثیالت مثنوی(. 1764الزمان. )فروزانفر، بدیع -

فصلنامه تأمالت . «معنای زندگی از دیدگاه ویکتور فرانکل(. »1711قربانی، هاشم. ) -
 .61-77، صص 7. ش فلسفی

های زبان و ادبی کتاب عبهرالعاشقین از بررسی ویژگی» (.1717کجوری، هدی. ) -
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نامهپایان«. روزبهان بقلی

 . تهران: زوار.شرح اصطالحات تصوف(. 1714گوهرین، سیدصادق. ) -

ترجمه حسن  ب.موالنا، دیروز تا امروز، شرق تا غر(. 1716لوئیس دین، فرانکلین. ) -
 . تهران: نامک.7الهوتی. چ 

، تهران: 7چ  شناسی.ای بر حافظمکتب حافظ، مقدمه(. 1731مرتضوی، منوچهر. ) -
 ستوده.

 شرکت سهامی انتشار. :تهران پیغام سروش.(. 1737هاشمی، جمال. ) -

 . تهران: آگاه.نامهمولویشاهنشاهی(.  4276الدین. )همایی، جالل -
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 های پهلوانیچهرۀ پیامبران الهی در منظومه
 

 1علی اصغر بشیری
 4علی محمدی

 چکیده
های پهلوانی پس از خصوص منظومههای حماسی، بهحضور پیامبران الهی در بطن داستان

های پهلوانی، که زمان روایت در منظومهموضوعی قابل بررسی است. با توجه به اینشاهنامه 
ها هم در جغرافیای ایران مربوط به پیش از اسالم است و مکان تقریبی بسیاری از این داستان

های پهلوانی های حماسی حضور پیامبران الهی در منظومهکهن است، در بسیاری از منظومه
های ایرانی از رهگذر . این در حالی است که حضور پیامبران الهی در داستانبسیار پرررنگ است

 هایدین اسالم حاصل شده و این موضوع مربوط به پس از اسالم بوده است؛ بنابراین داستان
های پیامبران آمیخته شده های اسالمی و ازجمله داستانایرانی پیش از اسالم با برخی از داستان

 های ایران باستان برای بسیارییل این موضوع این است که پس از اسالم، داستاناست. یکی از دال
د، انها خود را داشته و از سویی دیگر دینی هم که مردم به آن اعتقاد داشتهاز مردم هنوز جذابیت

سرایان جدا بودن این دو موضوع چندان معقول نبوده اسالم بوده و برای بسیاری از مردم و داستان
های ستاناند و دازیستهکه پیامبران الهی به لحاظ زمانی نیز پیش از اسالم می. با توجه به ایناست

ان سرایای برای بسیاری از حماسهمایهها بوده، همین موضوع دستایرانی نیز مربوط به همان زمان
ری از بسیا کرده است. درهای کهن ایرانی را توجیه میگشته که حضور پیامبران در بطن داستان

ز های اساطیری ایران نیهای تاریخی به کنار هم قرار گرفتن نام پیامبران الهی و شخصیتکتاب
اشاره شده است. در این مقاله به نوع حضور پیامبران الهی در آثار حماسی پرداخته شده و 

ده نسوب شهای پهلوانی پس از شاهنامه مهمچنین به اعمالی که به برخی از پیامبران در منظومه
 است.  

 های حماسی، شاهنامه، اسالم. پیامبران، منظومه های کلیدی:واژه

 تعریف مسأله 
های پهلوانی، یکی از مسایل، آمیختگی عناصر سامی و حامی با در سیر تکاملی منظومه

نامه شخصیتی با نام عوج بن عنق اساطیر ایران باستان است. برای نمونه، در داستان سام

                                                            
 آموختۀ مقطع دکتری دانشگاه بوعلی سینا دانش. 1

 عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه بوعلی سینا .2
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(. این شخصیت در اصل مربوط 161: 1774نامه، کند )سامد که با سام مبارزه میوجود دار

به اعتقادت یهودیان است و از رهگذر متون تفسیری اسالمی وارد متون تاریخی شده و 
ای که (. اندیشه74: 1771نامه نیز انعکاس یافته است )افشاری، پس از آن در داستان سام

کند، جریان تلفیق ها را توجیه میقبیل آمیختگیارد و اینهای حماسی وجود ددر منظومه
یا انطباق نام دارد. این دو اصطالح را نخستین بار آقایان دکتر یاحقی و دکترآیدنلو به کار 

و منظور از آن این است که : هجده( 1713و آیدنلو،  147، 1711اند )یاحقی، برده
ه با دین اسالم در ارتباط است، وارد های تاریخی کهای دین اسالم و شخصیتاندیشه

 اند. های حماسی شدهمنظومه
 گوید: ها دکتر شمیسا چنین میدر چرایی این آمیختگی

شود که قدر اشاره میداستان خلط این روایات بسیار مفصل است. همین
تدریج صورت گرفت و مفسران قرآن مجید در آن نقش اساسی این جریان به

پرداختند. برخی فسیر قرآن به شرح احوال رجال نیز میداشتند؛ زیرا در ت
که گذشته از آشنایی با اسرائیلیات با تاریخ  -مخصوصاً ایرانیان-از مفسران 

هایی بین تاریخ برخی از رجال عجم هم آشنایی داشتند، متوجه شباهت
رو تاریخ زندگانی آنان را خلط اسرائیل با رجال ایرانی شدند و ازاینبنی
د و نیز بعید نیست که حتی بسیاری در این کار عمد هم داشته باشند. کردن

های مربوط به جمشید و سلیمان، که کسانی بین افسانهبه هر تقدیر همین
یافتند به گسترش این مطلب هایی مییا نمرود و کاووس و امثال آن شباهت

 (.16: 1731یازیدند )دست می
باشد؛ مانند حضور، اختالط و انطباق. حضور، تواند وجوه مختلفی داشته تلفیق می

یعنی مثالً در متون تاریخی یا حماسی اشاره شده که در دوران فالن پادشاه، فالن پیامبر 
(. 71: 1717التواریخ، زیسته است )مجملمی )ع(بوده است؛ مثالً در دوران منوچهر، موسی

داستان نبرد سام با شدید و  اختالط یعنی آمیختگی دو داستان ایرانی و اسالمی، مانند
ها با هم یکسان انگاشته (. انطباق نیز یعنی شخصیت213-112: 1774نامه، شداد )سام

خی که در بسیاری از کتب تاریشوند؛ مانند یکسان انگاشتن سلیمان و جمشید و یا اینمی
 (. 6: 1716اند )صدیقیان، دانستهکیومرث و آدم را یکی می

سیار مهم و پررنگ در بحث جریان تلفیق، حضور پیامبران الهی در های بیکی از جلوه
های پهلوانی است. این موضوع به دو شکل خود را نمایانده است؛ نخست بطن منظومه

هاست؛ مانند حضور سلیمان در حضور مستقیم یکی از پیامبران الهی در بطن داستان
های مهم داستان کی از شخصیت. حضرت سلیمان در این منظومه، یقبانامهزرینمنظومۀ 

های داستانی دارد. در مورد دیگر هم های داستان نیز کنشاست و در تقابل با شخصیت
زمانی برخی از شاهان با برخی از پیامبران الهی است، مانند شخصیت اشارۀ شاعر به هم
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های نامه که حضور مستقیم ندارد؛ اما در برخی از قسمتدر منظومۀ سام )ع(حضرت موسی

 (.271: 1774نامه، عنوان یکی از پیامبران الهی مطرح است )سامداستان نام او به
نی های داستانخستین منظومۀ حماسی که به برخی پیامبران الهی در کنار شخصیت

فردوسی است که بسیار گذرا به نام برخی از پیامبران  شاهنامۀو اساطیری اشاره دارد، 
نیز  نامهبهمنو  نامهکوشو  نامهگرشاسبهنامۀ فردوسی، در الهی اشاره دارد. پس از شا

شود تا های بعد این اشارات بیشتر میهای دورهاشاراتی وجود دارد. پس از آن در منظومه
 رسد. ، این اشارات به اوج خود میقبانامهزرینای همچون که در منظومهاین

های حماسی ایران مربوط به شود که داستانجا ناشی میاهمیت این موضوع از آن
و جوهای ایرانی قبل از اسالم است و تا حدودی که نگارندگان این مقاله جستشخصیت

اند، در متون پهلوی و اوستایی نامی از این پیامبران نیامده است و حضور این کرده
های دینی ناشی از اعتقادات دینی سرایندگان این آثار است. حتی در این سخن شخصیت

کنند که ثابت کنند منابع حماسی ایران مبتنی بر متون اصیل ه برخی پافشاری میک
 ها قبل از خود هستند، باید تا حدودی تردید کرد. قرن

در این جستار، پس از پیشینۀ تحقیق، ابتدا به حضور پیامبران در شاهنامۀ فردوسی 
به متون تاریخی،  پس با اتکاهای دیگر. ساشاره خواهد شد و پس از آن به منظومه

های این نگرش بررسی خواهد شد. در پایان نیز به کیفیت حضور پیامبران در ریشه
پردازیم. در این های داستانی( میهای پهلوانی پس از شاهنامه )از نظر کنشمنظومه

ه، فرامرزنامجستار هشت منظومۀ پهلوانی مورد بررسی قرار گرفته که بدین شرح است: 
نامه، برزونامه، نامه، سامنامه، کک کوهزاد، بانوگشسبنامه، بهمنکوشنامه، گرشاسب

 .شهریارنامه

 . پیشینۀ تحقیق1
ی ها اشاراتزمانیها و همهایی که از دوران گذشته به این یکسانیترین کتابیکی از مهم

به  116: 1711از مطهربن طاهر مقدسی است )مقدسی،  البدء و التاریخاند، کتاب داشته
 ای ازهای دیگر تاریخی هم به این موضوع اشاره شده و مجموعهبعد(. در بسیاری از کتاب
آمده است. در این دو جلد کتاب  حماسی ایران-فرهنگ اساطیریاین عقاید و اطالعات در 

 های تاریخیاز بسیاری از کتاباطالعات مربوط به شاهان ایرانی پیش از اسالم به نقل 
دورۀ اسالمی تا قرن هفتم گرد آمده است و دربارۀ هر پادشاهی به پیامبران دورۀ او نیز 

، 177-113، 142-147، 32-34، 23-26، 76-74: 1716اشاراتی شده است )صدیقیان، 
، 74، 47، 41: 1711و میرعابدینی،  771، 714، 712، 711، 433-411، 476-477

هایی که در این دو جلد بدان اشاره شده است، بدین (. برخی از کتاب711، 417،463
تاریخ طبری، تاریخ الکامل ابن اثیر، آثارالباقیه از ابوریحان بیرونی، التنبیه و االشراف قرارند: 
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ار گردیزی، االخبیعقوبی، اخبارالطوال دینوری، تاریخ بخارا، تاریخ بلعمی، تاریخ ثعالبی، زین

 و ...  الذهب مسعودیالحکما، مروجسیستان، تاریختاریخ 
 اند و اشاراتیاحقی و آیدنلو از این پدیده به نام جریان تلفیق یا انطباق یاد کرده

: هجده(. آیدنلو در 1713و آیدنلو،  147: 1711گوناگونی به این موضوع دارند )یاحقی، 
پرداخته است و وجوه مختلف تر به این موضوع طور مفصلبه نامهمنظومۀ رستممقدمۀ 

با رستم را بر اساس متون ادبی فارسی بیان کرده است  )ع(آمیختگی داستان حضرت علی
 : نوزده(.1713)آیدنلو، 

 . روش تحقیق6
 های حماسی باید نخستبرای تبیین چرایی و نوع آمیختگی اسامی پیامبران در منظومه

ابتدا در متون تاریخی و تفسیری بوده، به این موضوع توجه داشته باشیم که این اتفاق 
های حماسی وارد شده است. برای درک درست این منظور ابتدا بحث سپس به منظومه

های ایرانی پیش از اسالم در متون تاریخی بررسی خواهد شد. تلفیق پیامبران با داستان
آن سپس به موضوع اشاره به برخی از پیامبران در شاهنامه خواهیم پرداخت، پس 

های پهلوانی و چگونگی این اشارات مورد مطالعه پراکندگی اشارات به پیامبران در منظومه
های پهلوانی که تاکنون ، منظومهشاهنامهقرار خواهد گرفت. در این جستار پس از اشاره به 

نامه، نامه، کوشگرشاسبهایی مانند: اند نیز بررسی خواهد شد؛ منظومهمنتشر شده
، قبانامهنامه، زریننامه، جهانگیرنامه، برزونامه، شهریارنامه، بانوگشسبامنامه، سبهمن

ز ا برزونامهیا  کک کوهزاد. البته در این میان برخی از آثار چون فرامرزنامه و کک کوهزاد
ر ها دارد. دای نکرده و برخی آثار هم اشارات بیشتری به این نامهای پیامبران استفادهنام

بیش از همۀ این آثار از نام پیامبران سود برده و حتی  قبانامهزرینمۀ این میان منظو
این  خاطر گستردگیسلیمان نبی شخصیت اصلی داستان آن است. در این مورد نیز باز به

 اشارات در این اثر از همۀ اشارات صرف نظر شد.
 موردکه در ادیان یهودیت، مسیحیت و اسالم -این جستار به حضور پیامبران الهی 

که خود -هایی همچون زردشت، مانی و مزدک شحصیت پرداخته؛ بنابراین -قبول است
بررسی نشده است؛ چراکه هدف اصلی این جستار  -بخشی از تاریخ کهن ایرانی هستند

بحث تلفیق در تاریخ ایران باستان با تاریخ و فرهنگ سامی و حامی بوده. بر همین اساس 
اپذیر نزردشت به این دلیل بوده که این افراد، خود جزء جدایینپرداختن به مانی و مزدک و 

اند و لزومی نبوده که با شاهان ایران باستان تطبیق داده شوند. در ایران فرهنگ ایرانی بوده
اند. در کتاب اند و برخی مورخان به آن اشاره کردهباستان نیز پیامبرانی وجود داشته

بدان که ایشان مقرّند به پیامبری »نوشته شده است: دربارۀ ایرانیان آفرینش و تاریخ 
جمشاد و پیامبری کیومرث و پیامبری افریدون وپیامبری زردشت و کتاب او به نام ابسطا. 

(.  116: 1711)مقدسی، « آفرید یعنی بهترین آفریدهبعضی از ایشان مقرند به پیامبری به
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ند اکه بسیاری از مورخان در تالش بودهحتی از زاویۀ دیگر نیز به این موضوع پرداخته شده 

زمانی زردشت نبی با برخی دیگر از پیامبران بپردازند؛ برای نمونه بلعمی و بیرونی به هم
 انداو را معاصر و شاگرد الیاس نبی و طبری و ابن اثیر او را شاگرد ارمیای نبی خوانده

شت و مانی و مزدک در بطن که زرد(. به هر روی، با توجه به این414: 1716)صدیقیان، 
ای نخواهد شد. گو ها اشارههای ایرانی حضور دارند، در این جستار به آنتاریخ و حماسه

های پهلوانی نام این افراد آمده است. برای نمونه در که در بسیاری از ابیات در منظومهاین
خورد: زردهشت قسم میای که به شاه کشمیر نوشته است، به نور ، رستم در نامهنامهبهمن

(؛ 71: 1731)ایرانشاه، « آورده بد زردهشتآفرید او بهشت/ بدان نور کهبدان دادگر که»
در این کاخ رخشنده چون بغنوی/ (. » 774حتی فرامرز هم این سوگندها را دارد )همان، 

(. یکی دانستن سلیمان و جمشید یکی 11: 1777نامه، )سام« نگه کن بدین پیکر مانوی
چو » گردد: ها در ادبیات فارسی محسوب میترین بخشترین وشناخته شدهز مهما

 (.14: 1714))فرامرزنامه، « جمشید را بود انگشتری/ به فرمان بدش مرغ و دیو و پری

 زمانی پیامبران و شاهان در متون تاریخی. اشاره به هم5
ز جمله مسایل بسیار مهم های اساطیری ایران ازمانی پیامبران الهی با شخصیتبحث هم

های کهن عربی و فارسی بوده است. در برخی از این متون تاریخی در بسیاری از تاریخ
اند؛ اما در برخی کردهشرح حال پیامبران و شاهان ایرانی و دیگر ملل را جداگانه بیان می

هرکدام ها تأکیدی خاص برای مورخ وجود داشته که حتماً در ضمن وقایع مربوط به از آن
کردند. از شاهان اساطیری ایران، پیامبری که در زمان او مبعوث شده بود، ذکر می

 از این التواریخجامعابن الجوزی و یا  تاریخ منتظمیا  التواریخمجملهایی همچون تاریخ
التواریخ پادشاهان و پیامبران در کنار هم و حتی اند. برای نمونه در کتاب جامعقبیل بوده

که از بخش تاریخ ایران و اسالم، دو باب با این عنوان در این اند؛ چنانادغام شدهدر هم 
 اند و ابتدایباب اول: در ذکر پیغمبرانی که پیش از طوفان نوح بوده»کتاب آمده است: 
تاریخ پیغمبران از نوح تا داود و »(؛ 21: 1774اهلل، )رشیدالدین فضل« تاریخ ملوک عجم

 (.163)همان، « کیانیان از ملوک عجم و تاریخ )ع(سلیمان
ها در بازگویی نام برخی از شاهان به ارتباط این شاهان با برخی در بسیاری از تاریخ

ده شپیامبران نیز اشاره شده است؛ برای نمونه دربارۀ کیومرث در بسیاری از این متون اشاره
 (.6: 1716است که برخی گویند که او همان آدم است )صدیقیان، 

ترین نمونۀ تلفیق جریان مربوط به شخصیت زردشت باشد که گفته شده: از کهن
دختران  -درود بر او -دانست، بدین برهان که آدمزناشویی با خواهران و دختران را روا می»

 (.161: 1734)ثعالبی، « آوردرا به همسری پسرانش در می
فرزند نوح است یا برادر شیث و که کیومرث از نسل آدم است یا این التواریخجامعدر 

 (.  31: 1774اهلل، های گوناگونی مطرح شده است )رشیدالدین فضل... است، قول
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زمانی شاهان و پیامبران در یکی از که بحث به تطویل کشیده نشود، به همبرای آن

شود. فصلی در این کتاب هست اشاره می التواریخمجملاین کتب مشهور تاریخی، یعنی 
اندر یاد کردن که در روزگار هر پادشاهی پیغمبران که بودند و موبدان و سپهبدان »نام با 

(. برای رعایت اختصار در جدولی 17: 1717التواریخ، )مجمل« و معروفان بر سبیل اجمال
 شود.التواریخ عرضه میهای پیامبران با شاهان در مجملزمانیاین هم

 
 التواریخایرانی پیش از اسالم بر اساس مجملزمانی پیامبران و شاهان جدول هم

 توضیحات مجمل التواریخ پیامبر پادشاه
هوشنگ و 

 طهمورث
 « و آن ادریس پیغمبر است» ادریس یا اخنوخ 

 «همه عالم از انس و جن مسخر او بودند» هود  جمشید 
  سپس صالح -اول هود ضحاک 
ابراهیم علیه السالم؛  افریدون 

در عهد نبوت یوسف هم 
 او بود.

 «اسرائیل را از مصر بیرون آوردبنی»موسی

موسی و نبوت یافتن  منوچهر 
 یوشع بن نون 

 

 در آخر عهدش سلیمان نبوت یافت.  سلیمان کیقباد
 السالم بود به زمینپیغمبر سلیمان علیه» سلیمان کیکاووس

 «شام و سبا
خلیل نهم پسر بود از آن ابراهیم »زردشت  زردشت  گشتاسب 

السالم و شاگر عزیر ]عزیز[ بود از علیه
 «آذرآبایگان به بلخ رفت

المقدس بود و به از جملۀ اسیران بیت» دانیال پیغمبر بهمن 
 «روایتی گویند که به عهد گشتاسب بود

ذوالقرنین را احتماالً با وی یکی دانسته  خضر و الیاس اسکندر
 است.

زکریا، مبعث عیسی،  اشکانیان 
یحیی، اصحاب کهف، 

 یونس،جرجیس 

 

   -مانی مصوّر شاپور ذواالکتاف
  مزدک  قباد

چون از پادشاهی نوشروان چهل سال » تولد پیامبر اسالم  نوشروان
 «السالم از مادر بزادیگذشت، پیغامبر علیه

 نامه نوشتن پیامبر برای او  پیامبر اسالم )ص( خسرو پرویز
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  درگذشت پیامبر اسالم  دختپوران
 

(، در 73-17: 1717التواریخ، التواریخ آمده )مجملمطلبی که در این بخش از مجمل
 های دیگر تاریخی نیز آمده است. صورت تفصیلی یا مختصرتر در کتابواقع به
 

 . اشاره به پیامبران در شاهنامه 1
فروسی نیز به برخی از پیامبران اشاره شده است. شیوۀ نقل فردوسی بیشتر  شاهنامهدر 

ای هبر این پایه قرار دارد که نام پیامبری را در حین گفتاری از زبان یکی از شخصیت
کند. از جمله در داستان مزدک و قباد، کسری انوشیروان چنین گوید: داستانش بیان می

ز و مسیحا و هم زند و است// سخن گفتن مزدک آید چو راه فریدون شود نادرست/ عزی» 
 (.33:  3/ ج 1716)فردوسی، « به جای/ نباید به گیتی جز او رهنمای

فردوسی آمده، بر اساس تصحیح دکتر خالقی مطلق  شاهنامههای پیامبرانی که در نام
رخی ببدین قرار است: مسیح، براهیم )ابراهیم نبی(، خضر، سماعیل )اسماعیل نبی( و در 

هایی نیز وجود دارند که با برخی از ملحقات نیز نام موسی. البته در این میان برخی از نام
 -که مربوط به آیین مسیحیت است-ادیان مرتبط هستند، مانند: جاثلیق، اسقف، قسیس 

ها و اصطالحاتی از این قبیل نیز بودند که با توجه به طوالنی شدن بحث و کمی غیر و نام
 شود.نظر میها صرفن از بیان آنمرتبط بود
فردوسی، در میان پیامبران الهی، بیشترین اشاره شاهنامۀ  شود، درکه دیده میچنان

 ها تاریخیوجود دارد و این موضوع نیز بیشتر در بخش )ع(ها و القاب حضرت مسیحبه نام
ان ران و یونهای ایخورد و البته طبیعی هم هست؛ چراکه بیشتر جنگچشم میبه شاهنامه

ده که خود مسلمان بودر دورۀ ساسانیان با مسیحیان بوده است؛ البته فردوسی از نظر این
ند: کاند، با احترام از عیسی یاد میاحترام قایل بوده )ع(و مسلمانان نیز برای حضرت عیسی

چو دوزخ بدانست و راه بهشت/ عزیز و مسیح و ره زردهشت// نیامد همی زند و استش » 
(. عزیز همان عزرا 116: 3/ ج1716)فردوسی، « ست/ دو رخ را به آب مسیحا بشستدر

اند عهد عتیق را جمع کرده و حتی دو سفر نیز بر آن افزوده. نام این پیامبر است که گفته
(. همچنین در بحث خسروپرویز و و 636: 1737در قرآن نیز آمده است )رستگار فسایی، 

: 1/ ج 1711آید )فردوسی، تقادات مسیحیت به میان میراهب مسیحی بارها سخن از اع
(.در داستان اسکندر نیز گفته شده که اسکندر در سیرو سیحت بود به خانۀ کعبه 11-11

 ابا نالۀ بوق و با کوس تفت/ به» رسید و به او گفتند که این حرم را ابراهیم ساخته است: 
ها برده بود// خداوند ود/ بدو اندرون رنجدیدار خان براهیم رفت// که خان حرم را برآورده ب

 (.11: 6/ ج 1716)فردوسی، « الحرام/ بدو شد همه راه یزدان تمامخواندیش بیت
ود و شهای دیگر شاهنامه تأثیر جریان تلفیق دیده میدر بخش اسکندر بیش از بخش

خصوص اسماعیل بارها در این بخش از داستان آمده است؛ نام پیامبرانی چون ابراهیم و به
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ت/ که اخترسنبیرۀ سماعیل نیک»گوید از نسل اسماعیل است: از جمله نصر قتیب که می

 (17: 6/ ج 1716)فردوسی، « ئور براهیم پیغمبرست
نسل اسماعیل را خوار کرده و کند که خزاعه، و همین شخص نزد اسکندر شکایت می

دهد، که خزاعیان را بکشند و بسیاری را از میان برده است. سپس اسکندر دستور می
ود رقدرت را به اسماعیلیان واگذار کنند و پس از آن اسکندر خود پابرهنه به کعبه هم می

 استفادۀ (.یکی از دالیل این فراوانی اشارات پیامبران و در کل21: 6، ج 1716)فردوسی، 
قی گردد که خالبیشتر از کلمات عربی در این بخش از داستان به منابع فردوسی باز می

و حتی  شاهنامههای سریانی وارد مطلق اعتقاد دارد، منابع این بخش، از طریق کتاب
 : سی وسه(.1777شده است )فردوسی،  شاهنامۀ ابومنصوریتر از آن وارد قبل

زمانی منوچهر شاه و حضرت از متون تاریخی به همکه گفته شد، در برخی چنان
ی فردوس شاهنامههای نیز اشاره شده بود، بر همین اساس در برخی از دستنویس )ع(موسی

اشاره شده است؛ مصحح این بیت را  رزمانی موسی با منوچهنیز در داستان منوچهر به هم
جهان داوری/ چو موسی بیاید  کنون نو شود در» اند: در پاورقی داستان منوچهر ذکر کرده

 «به پیغمبری
و ستجدّد عن قلیل »اند: چنین اشاره شده که بنداری نیز به این مطلب اشاره کردههم

نبوۀ فیبعث اهلل عزوجلّ موسی نبیاً بناحیۀ المغرب. فصدّقه و آمن به و ال تحیدن عن 
 (.411: 1/ ج 1716)فردوسی، « طاعته

که برخی منابع تفسیری او را پیامبر است؛ گو اینآمده  شاهنامهنام خضر هم در 
گفته شده، زمانی که اسکندر به  شاهنامهدانند و برخی شخصیتی عرفانی. در می

 بد خضر آن اندر ورا »زن اسکندر بوده است: رود، خضر رایوجوی آب حیات میجست
تأکید دارد که ( و فردوسی 74: 6/ ج 1716)فردوسی، « انجمن آن نامداران سر/ زن یرا

 رخض از شد گم و آمد دیپد/ راه دو اندر یکیتار به گرید سه »خضر پیامبر بوده است: 
/ ج 1716)فردوسی، « دیکش وانیک به یزندگان سر/ دیکش وانیح آب یسو مبریپ// شاه

6 :77.) 
که نام پیامبر اسالم در بخش داستان انوشیروان و داستان یزدگرد و در با توجه به این

ها اشاره شده است، از بحث مطاوی تاریخ قرار دارد و در بسیاری از کتب تاریخی نیز بدان
نیز هر کدام به طریقی  شاهنامههای پس از شود. در منظومهکردن درباره آن خودداری می

ه ها پرداختاند که در ادامه به آنهای خویش اشاره داشتهبه پیامبران الهی در سیر داستان
  خواهد شد.

 های پهلوانی . پراکندگی اسامی پیامبران در منظومه3
تبع ی اشاره شده است و بههای پهلوانبه نام پیامبران الهی در بسیاری از منظومه

وجود های صفویه به بعد به، در متون نقالی که در دورهشاهنامههای پهلوانی پس از منظومه
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های پهلوانی است. حتی در این مهاند هم انعکاس چهرۀ پیامبران بیش از منظوآمده

های طومارها و متون نقالی به مواردی از حضور پیامبران اشاره شده است که در منظومه
پهلوانی مسبوق به سابقه نیست. برای نمونه در طومار نقالی شاهنامه گفته شده که خفتان 

(. همچنین 171دوخته اند )طومار نقالی شاهنامه،  )ع(ببر بیان را در زمان حضرت داوود
در متون نقالی گفته شده زمانی که رستم برای نجات پاس پرهیزگار رفته بود، در راه با 

گوید که تواند او را از پای درآورد؛ پیری آگاه به او میشود و رستم نمیاژدهایی مواجه می
 پرسد که شهریار کیستد کشت. رستم میحربۀ تو بر او کارگر نیست و شهریار او را خواه

 دهد: و پیر پاسخ می
بعد از این به سی هزار سال دیگر پیغمبری به دنیا خواهد آمد که پیغمبر 

السالم باشد و او را پسر عم آخرالزمان باشد و نام او محمد المصطفی علیه
ته که باشد که داماد او باشد... و خدای تعالی او را مرکب و تیغ ارزانی داش

نام تیغ او ذوالفقار باشد... این دد به ضرب آن ذوالفقار آن شهریار باوقار از 
 (. 372: 1771پا درآید و نام اسب او دلدل باشد )طومار نقالی شاهنامه، 

به هر روی انعکاس چهرۀ پیامبران و حتی امامان در متون نقالی خود بحثی جداست و از 
 شود.ورود بدان خودداری می

های پیامبران دارد، های پهلوانی که بیشترین اشارات را به داستانز منظومهیکی ا
است؛ در این اثر سلیمان نقشی اساسی در داستان بر عهده دارد. اما  قبانامهزرینمنظومۀ 

ن تری( شاید مهمنامهنامه وبهمننامه، کوشگرشاسبتر )مانند هایی کهندر میان منظومه
باشد. در این منظومه  نامهکوشهای الهی در آغاز مبران و شخصیتاشارات به زندگانی پیا

های داستان که قرار است داستان که داستان اصلی آغاز شود، یکی از شخصیتپیش از آن
ها داستان دقیانوس و کند که از جملۀ آنکوش را روایت کند، چندین داستان را بیان می

استان دیگر نیز مربوط به یهوداست که (. د131: 1733اصحاب کهف است )ایرانشان، 
دهد و سرانجام به صلیب کشیده شدن عیسی و پس از آن عیسی را به دشمنان نشان می

کند که هنوز وارد داستان ها را زمانی تعریف میاین نامهکوشداستان حواریون او . راوی 
 نامهگرشاسبو  نامهبهمن(. در 132: 1733دندان نشده است )ایرانشان، اصلی کوش پیل

نیز به اشاره مختصر به آدم و هود و شیث بسنده شده و این پیامبران در روایت داستان 
 نقشی چندان ندارند. 

های های متأخر یکی از نمودهای حضور پررنگ عناصر سامی در منظومهدر منظومه
ر دهایی است که با برخی پیامبران ، مربوط به شخصیتنامهسامخصوص در حماسی، به
های مثبت و منفی در رابطه با مسایل دینی در این اثر فراوان به اند و چهرهارتباط بوده

الِ بای به نام زرینهکند، فرشتهخورد. برای نمونه، زمانی که شداد اعای خدایی میچشم می
س به هر ک» آید و قصد دارد که او را پیامبر شداد کند: جبرئیل دارد که بر سام فرود می
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من آمدم ناگهان/ سرافراز گردید اندر جهان// به پیغمبری نام او شد بلند/ بر تخت که 

 (761: 1774نامه، )سام« شداد شد ارجمند
خواهد که امر پیامبری او را بپذیرد تا او را به درجۀ و حتی شداد هم از سام اکیداً می

ی بر ان با دلت// کنکنم نام پیغمبر مرسلت/ اگر راست سازی زب» پیغمبر مرسل برساند: 
 (.764: 1774نامه، )سام« سر سروران سروری/ پرستش کنندت به پیغمبری

وجوه شباهت این مباحث با ادیان الهی کامالً محرز است و نیازی به توضیح ندارد. این 
های فراوانی دارد که در این نمونه جهانگیرنامهو  قبانامهزرینو حتی  نامهسامموارد در 

ها اجتناب که مباحث صرفاً مربوط به پیامبران است، از ورود بدانه به اینبخش با توج
که روایت اصلی اثر مبتنی بر حضور یکی از پیامبران )سلیمان - قبانامهزرینجز شود. بهمی

خی اند و یا برها یا از نام یک پیامبر در حد اشاره استفاده کردهمابقی منظومه -نبی( است
اند. پس از این مقدمه به بیان چگونگی حضور پیامبران در این داشتهای نهم هیچ اشاره

 ها پرداخته خواهد شد. منظومه

 های پهلوانی های غیر روایی منظومهحضور پیامبران در الیه .1
های حماسی مطرح است آن الزم به ذکر است آنچه با نام حضور پیامبران در منظومه

پیامبران اشاراتی شود و یا پیامبری مستقیماً در مواردی است که در بطن داستان به 
که مثالً شاعری در مقدمۀ اثرش نام پیامبران جریان داستان نقش داشته باشد؛ بنابراین این

آورد و یا در را آورده باشد یا در بخش پند و اندرزهایی که از زبان خود مثال می
ی های غیرروایتار حضور در الیههای خویش به این موضوع پرداخته در این جسگیرینتیجه

های غیر روایی در گذاری شده است. با توجه به این موضوع حضور پیامبران در الیهنام
 های پهلوانی خود چند بخش دارد. منظومه

 نامهگرشاسببرای نمونه اسدی در مقدمۀ های پهلوانی: . در مقدمۀ منظومه1-1
دین// بزرگی که با آسمان دار ارانی پاکملک بودلف شهریار زمین/ جهان» گوید: می

بن ابالخیر (. یا ایرانشاه11: 1717)اسدی طوسی، « همبرست/ ز تخم براهیم پیغمبر است
ها توضیح کند و دربارۀ آنسخن از طوفان نوح و گنج قارون می نامهبهمندر مقدمۀ 

 (. 4: 1731دهد )ایرانشاه، می
ر بطن داستان از روایت خارج شده و به گاهی شاعر د . پند و اندرز شاعر:1-1

ه ، در حین داستان گفتنامهکوشکه شاعر در چنانکند، آنگفتاری از پیامبران استناد می
ن، )ایرانشا« به چین دین/ که دانش بجوی ار بیابیاست پیغمبر پاکچه گفته» است: 
ن یو شاعر در حی، پس از عقد بانوگشسب با گنامهبانوگشسبیا در منظومۀ ( 113: 1733

« سعادت اگر شد تو را رهنما/ چو عیسی مریم شوی بر سما» داستان گوید:
 (.146: 1714نامه، انوگشسب)ب
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که این بخش به اصل روایت . اشاره در تصاویر شاعرانه در حین داستان: 1-6
 گردد و در واقع شگردهای شاعرانه است؛ که البته با توجه به روایت داستان چندانبرنمی

فرود آمد از پیل نصّوح تند/ چو بادی که آمد گه نوح تند// چو یک تبره » پسند نیست: دل
بنالید بر شاخ » (؛ 27: 1733)شهریارنامه، « ریش دراز و قوی/ سبیلش چو دمّ خر عیسوی

شه روم را دختری »(؛ 717: 1733)ایرانشان، « گل عندلیب/ چو مرد مسیحا ز پیش صلیب
 (.411: 1717)اسدی طوسی، « رشک بت آزرستدلبرست/ که از روی 

 تواند به وفور یافتهشود این موضوعات در هر اثر شعری دیگر نیز میکه دیده میچنان
های پهلوانی وجود دارد. پس از بیان شود و موارد بسیاری از این اشارات نیز در منظومه

 ود.شوانی اشارتی میهای پهلاین موضوع به چگونگی حضور پیامبران در روایات منظومه

 های پهلوانینحوۀ اشارات به پیامبران در منظومه. 1
ر ای مختصهای پهلوانی، الزم است اشارههای پیامبران الهی در منظومهپیش از اشاره به نام

 های پهلوانی شود. های پیامبران در منظومههم به پراکندگی نام
اند، حضور مؤثر ششم سروده شدههای پهلوانی که در قرون چهارم تا در منظومه

اند، هایی که در قرون نهم و دهم به بعد سروده شدهپیامبران کمتر است. اما در منظومه
 که پیشتر بدان اشاره شد، این حضور شاهنامهتر است. برای نمونه این حضور بسیار پررنگ
همچنین در  گیر نیست.چندان چشم شاهنامهها با توجه به حجم در بطن روایت داستان

گونه است. اما در آثاری نیز وضع همین نامهکوشو  نامهبهمنو یا  نامهگرشاسبمنظومۀ 
که گفته شد گیر است و چناناند این حجم بسیار چشمکه در دور ۀ صفویه سروده شده

ای که سلیمان در این منظومه رسد؛ به گونهبه اوج خود می قبانامهزریندر آثاری چون 
، شخصیت نامهرستمای همچون ها جای دارد. و یا در منظومهسیاری از روایتدر بطن ب

طالب در یک زمان و مکان در کنار هم در روایت بن ابیکیخسرو و رستم و سلیمان و علی
های های پیامبران در منظومه: بیست و سه(. حال به نام1713نامه، اثر حضور دارند )رستم

 شود: پهلوانی اشاره می
های داستانی از این منظر، گاهی شخصیت . صرف اشاره در سیر داستان:1-1

گویند و در آن سخن نیز نام برخی پیامبران آمده است. در این حالت دقیق سخنی می
توان گفت که آیا این اشاره از سوی شاعر بوده و یا در منبع اصلی خود نیز این اشاره نمی

 ها با، برهمن در یکی از مناظرهفرامرزنامهر منظومۀ واقعاً به نام آن شخصیت آمده است. د
فرامرز نیز به سلیمان اشاره دارد و مشخص نیست آیا این اشاره ناشی از این است که 

ک قناعت ز مل»که شاعر در پی آراستن کالم خود است: برهمن با سلیمان آشناست یا این
(. در منظومۀ 114: 1714نامه، )فرامرز« بان مه استسلیمان به است/ قناعت ز فرّ جهان

دار سرای/ همیشه خرد باشدت زلیخا تو را پرده» گوید: ، اردشیر به فرانک میشهریارنامه
 (167: 1733)شهریارنامه، « رهنمای
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د گوینخورد و به او می، گرشاسب، حین سفرهایش به اژدهایی بر مینامهگرشاسبدر 

کنون آمده است اژدهایی پدید/ کز آن »ست: که این اژدها پس از طوفان نوح پیدا شده ا
این  نامهگرشاسب( یا بار دیگر در 31: 1717)اسدی طوسی، « اژدها مه دگر کس ندید

اعتقاد مطرح شده که انسان از گل آفریده شده و این از اعتقادات مسلمانان است و اشاره 
چنین دان که گل  چو بنیاد ما از گل آمد نخست/»به آدم نیز در این بیت مشهود است: 

 (.112: 1717)اسدی طوسی، « بود آدم نخست
پردازد با پیری فرزانه مناظره ، زمانی که اسکندر به سیر و سفر مینامهکوشدر آغاز 

 گوید: کند و این پیر به او میمی
فروز// سوم مایه روز/ که باشد تو را زاین نشان دلکدام است گفت آن گران

که یزدان ز بخشایش او را سرشت// در این روز آدم روز گفتا ز اردیبهشت/ 
بشد زاین سرای/ به مینو فرستاد جانش خدای// چه دانی بدو گفت کاین 

افروز بود// گر این از نبشته بگویی همی/ ز روز بود/ همین ماه و روز دل
خشت گران گل بشویی همی// که هنگام طوفان نبشته نماند/ که ان را 

 (111: 1733)ایرانشان،  کسی برتوانست خواند
خواند، مطلبی در حین بار دیگر زمانی که کوش، مردم را به پرستش خویش فرا می

دندان: داستان بیان شده که مشخص نیست، سخن شاعر است و یا سخن کوش پیل
نبینی که فرزند آدم چه گفت/ چه پیش آمد از راز ما در نهفت// به اندازۀ دانش هر کسی/ »

 (.111: 1733)ایرانشان، « د نبینی بسیگوی تا بهمی
زمانی پیامبران های پهلوانی به همگاهی اوقات در منظومه زمانی:. اشاره به هم1-1

های داستانی با پیامبران روابط که برخی از شخصیتبا شاهان اشاره شده و یا این
مردی  زانه، هنگام بازگشت گرشاسب به ایران با فرنامهگرشاسبخویشاوندی دارند. در 

چنان کرد فرزانه ز آن مرد یاد/ کز اختوخ پیغمبرش بد نژاد// کجا »خورد که: بر می
(. 771: 1717)اسدی طوسی، « نام اختوخ خوانی همی/ دگر نامش ادریس خوانی همی

 نامهسام(. همچنین در 111: 1733هم آمده است )ایرانشان،  نامهکوشنام اخنوخ در 
گفته شده زمانی که آدم به وجود آمد، کیوشان از اجداد نهنگال بر تخت شاهی بوده 

: 1774نامه، )سام« تخت و نگینکیوشان بهنیامد کجا آدم اندر زمین/ که بودی»است: 
411.) 

ر که منوچهعصر بوده است یا اینبا ابراهیم هم )ع(اهللنامه اشاره شده که خلیلدر کوش
 زیسته است: زمان میبا موسی در یک 

همال// خلیل آمد ز تاج فریدون صد و بیست سال/ گذر کرده بود و شده بی
از راه پیغمبری/ درستی ندارد چنین داوری// کز او تا به پیغمبر مارکش/ 
بود چارصد سال و سی سال و شش// همی داند آن کس بر او مهر بود/ که 

 (  234: 1733موسی به گاه منوچهر بود )ایرانشان، 
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ها اشاره دارد در منظومۀ زمانیهای پهلوانی به این همترین ابیاتی که در منظومهمفصل

عصر نوح بوده و حتی بدو است. در این منظومه گفته شده طهمورث هم قبانامهزرین
 بگرویده و گرشاسب به ابراهیم ایمان آورده و سام به موسی ایمان آورده و... 

بگروید// بدی دین نوح نبی در د/ به گفتار نوح نبیدیسرافراز طهمورث پاک
جهان/ میان کهان و میان مهان// چنین تا که آمد خلیل خدای/ صحف آمد 
او را همی از سمای// سرافراز گرشسب بد آن زمان/ نپیچید از امر او سر 

پرستان نگونسار کرد// پس از وی همان// به دین براهیم اقرار کرد/ بسی بت
ی شد کلیم/ که تورات دادش خدای کریم// سرافراز بد سام یل به پیغمبر

آن زمان/ که شدّاد عادی از او شد نهان// سرافراز سام آن دلیر گزین/ درآمد 
کلیم خدا را به دین// همان هم منوچهر و گردان او/ سرافراز گردان و شیران 

سی و او// چو دیدند روشن کف و آن عصا/ نمودند اقرار دین ورا// چه مو
هارون سوی کردگار/ برفتند یوشع بشد آشکار// به پیغمبری یوشع آمد به 
دهر/ همان دین موسی ورا بود بهر// چنین تا که داوود آمد پدید/ به دین 

 (416: 1777قبانامه، کلیم او سخن گسترید )زرین
 هایعصر کیخسرو دانسته شده است و به جنگسلیمان هم قبا نامهزریندر منظومۀ 

به بعد(. همین موضوع در  117: 1777قبانامه، ین این دو نیز اشاراتی شده است )زرینب
زمان با سلیمان دانسته شده نیز آمده است. در این اثر هم کیخسرو هم نامهرستممنظومۀ 

: 1713نامه، فرستد )رستمعنوان پیکی به دربار سلیمان میاست و کیخسرو رستم را به
1.) 

این توضیحات که معموالً در برخی  افۀ شاعر در بطن داستان:. توضیحات اض1-6
های پهلونی وجود دارد، نیز مشخص نیست آیا دیدگاه شاعر است یا در اصل منابع منظومه

داستانی آمده است؛ اما به هر حال آمدن این موارد در داستان نشان از اهمیت این موضوع 
های پیامبران را در کنار پهلوانان مهم بیاورند. اسدی برای شاعران داشته است که داستان

 دربارۀ رد پای آدم در حین داستان گرشاسب چنین گوید:  نامهگرشاسبدر 
به کوه دهو برگرفتند راه/ چه کوهی بلندیش بر چرخ ماه// که گویند آدم 

 جاچو فرمان بهشت/ بر آن کوه برز اوفتاد از بهشت// نشان کف پایش آن
 (171: 1717یدند هر پی چو هفتاد گام )اسدی طوسی، تمام/ بد

اسدی طوسی سپس تا دو صفحه دربارۀ اخراج آدم از بهشت و جدا افتادن از حوا و 
دهد که البته ربطی به داستان خای آدم و حوا بر اساس تفاسیر و اساطیر شرح میدشواری

 (.174: 1717گرشاسب ندارد و مطالعات خود اسدی است )اسدی طوسی، 
.  نامه آمده استبینی ظهور پیامبر آخرزمان از دیگر مواردی است که در گرشاسبپیش

ت: نامه آمده اسبوسیدن سنگ که اعتقادات تشیع است در این بخش از داستان گرشاسب
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تر ز پیغمبران/ بسی خوبی افزود خواهد بر آن// چو رخ زاو بتابی شود دین به فرّ پسین»

 (.177: 1717)اسدی طوسی، « بریزد گناهتباه/ چو سنگش ببوسی 
ای هیکی از موضوعاتی که در منظومه . نسبت دادن برخی اعمال به پیامبران:1-5

 دهد. برای نمونه درپهلوانی آمده است این است که برخی اعمال را به پیامبران نسبت می
 در نهایت سام اوکند و ، عوج بن عنق یکی از مبارزانی است که با سام مبارزه مینامهسام

کند؛ سام قصد داشته که او را بکشد؛ ولی سروش به او دهد و عوج فرار میرا شکست می
چو موسی بیاید به پیغمبری/ ابا عوج سازد همی داوری// ستاند ز تن »کند که: الهام می

هوش این بدنژاد/ ز پیکار موسی دهد سر به باد// به زخم عصا کشته گردد لعین/ ز اندوه 
 (.271: 1774نامه، )سام« پاک گردد زمین او

که  الجثه بوددر منابع تاریخی و متون تفسیری، گفته شده که عوج، هیوالیی عظیم
با  )ع(داد و سرانجام نیز حضرت موسیسرش در ابرها بود و گرمای خورشید او را آزار می
، نامهساماین بخش از (. در 477، 1731عصای خود او را از پای درآورد )الخزاعی نیشابوری: 

شده است، به کشندۀ او یعنی، حضرت  نامهسامبه تبعیت از شخصیت عوج که وارد داستان 
های همین داستان است: موسی نیز اشاره شده و گویی حضرت موسی یکی از شخصیت

موبد که عوج پلید/ ز تخم نهنگال آمد پدید// که موسی پیغمبر  او را بکشت/  چنین گفت»
گفته شده مه پس  نامهگرشاسب(. در 414: 1774نامه، )سام« از او شد درشت روزگارش

های او را برداشت و به از مرگ آدم شیث او را در خاک دفن کرد و بعدها نوح استخوان
 المقدس( برد و آنجا دفن کرد: گنگ )بیتدژهوخت

چو شد سال آدم تمامی هزار/ شد از گیتی کرده زی کردگار// ورا شیث 
شید در خاک تن/ سروش آوریدش ز مینو کفن// نشانگاه گورش اکنون پو

ایدرست/ یکی بهره ازوی به دریا دراست// چو نوح آمد و یافت ایدر درنگ/ 
 (174: 1717گنگ )اسدی، کشید استخوانش به دژهوخت

س پرستی پپرست دارد، اعتقاد دارد که راه بتگرشاسب در پرخاشی که به پیری بت
پرستی هم از شیث خواست/ که از مرگ چون گشت ره بت»وجود آمده است: از شیث به 

 (.727: 1717)اسدی، « با خاک راست
منظور از حضور فعال در داستان، درواقع تغییر سیر  . حضور فعال در داستان:1-1

 های ایرانی و حتیروایت به خاطر حضور پیامبران است. یکی از پیامبرانی که در داستان
ر ترین اثاست. در این زمینه مهم )ع(ای پهلوانی حضوری فعال دارد، سلیمان نبیهمنظومه
است؛ چرا که در این اثر محور داستان پیرامون این است که سلیمان،  قبانامهزرینمنظومۀ 

فرستد و ماجراهایی است که برای او و بعد برای ایرانیان قبا را به درگاه کیخسرو میزرین
ه رود، قبول دارد کر این اثر حتی زمانی که رستم به بارگاه سلیمان میآید. دبه وجود می

زمین و زمان زیر فرمان تو/ چه مرغ و چه ماهی به پیمان تو// »سلیمان پیامبر خداست: 
 (.477: 1777قبانامه، زرین)تو را پادشه کرد و پیغمبری/ نبوده به گیتی چو تو سروری 
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امه، ننیز وجود دارد )رستم نامهرستمم در منظومۀ همین موضوع مناظرۀ سلیمان با رست

هم، اشاره به رفتن زال به نزد سلیمان شده است  شهریار نامه(. در منظومۀ 3: 1713
های نامه نیز اشاره شده که کوش پیل دندان، حوض(. در کوش171: 1714)مختاری، 

 ذر کرد:ها گشفادهندۀ بسیاری درست کرد و بعدها روزی سلیمان نبی بر آن
ها نام خود بر نبشت/ دگر کرد ازاین سان و دیگر بهشت// سلیمان گذر بسی حوض

که دانست  کران// بفرمود تا آصف برخیا/ ها بیکرد روزی بر آن/ بدید آن همه حوض
کردن همی کیمیا// بر آورد از آن شارستانی به رنج/ نهاد اندر او هر چه بودش به رنج 

 (.614: 1733)ایرانشان، 
آمده که خطبۀ عقد دختر شاه زابل را با جمشید هود پیغمبر بسته  نامهگرشاسبدر 
چنان دان که هود اندر آن روزگار/ پیمبر بد از داور کردگار// به آیین پیمانش با او »است: 

 (21: 1717)اسدی طوسی، « ببست/ به پیوند بگرفت دستش به دست
 گیری . نتیجه9

ا ههای پهلوانی نیز پیامبران الهی در بطن داستانرخی از منظومهپای متون تاریخی در بپابه
. در شوددهندۀ جریانی است که از آن با نام تلفیق یاد میحضور دارند و این موضوع نشان
های دینی و اساطیری ایران باستان است. در کردن نگرشاین جریان فکری هدف نزدیک

ان حضور دارند، با توجه به نگرش دینی حاکم های حماسی که پیامبرهایی از داستانبخش
بر شاعران، پیامبران از جایگاهی برتر نسبت به قهرمانان حماسی برخوردارند. در برخی از 

ها اعمالی به پیامبران نسبت داده شده که در متون تاریخی مسبوق به سابقه این منظومه
ید بسته است؛ اما برخی از که هود عقد گرشاسب را با دختر جمشنیست. برای نمونه این

ه در کاین اعمال نیز در متون تاریخی و تفسیری به پیامبران منسوب بوده است؛ مثالً این
ر کشته است. حضو )ع(برخی متون تفسیری گفته شده که عوج بن عنق را حضرت موسی

هایی که به منظومه های حماسی قرن چهارم و پنجم و ششم نسبتپیامبران در منظومه
و یا  نامهبهمنو  شاهنامهاند کمتر است. برای نمونه در دورۀ صفویه سروده شده در

ی هاآید؛ اما در منظومهکمتر سخن از پیامبران الهی در بطن روایت به میان می نامهکوش
 این حضور بیشتر نمایان است.  قبا نامهزرینچون عصر صفوی هم

 منابع 

. 4. تصحیح حبیب یغمایی. چ نامهگرشاسب(. 1717بن احمد. )اسدی طوسی. علی -
 تهران: دنیای کتاب. 

 عشق و شباب و رندی«. از عوج بن عنق تا گندرو دیو(. »1771افشاری، مهران. ) -
ها، نقدها و نظرها دربارۀ ادبیات فارسی و فرهنگ ایران(. تهران: )جستارها، یادداشت

 نگار، تهران.به
 .یعلم :هرانی. تنیمت جالل کوشش به. نامهکوش(. 1733. )ریالخیاب بنن رانشایا -
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. ویراسته رحیم عفیفی. تهران: شرکت نامهبهمن(. 1731. ) ________________ -
 انتشارات علمی و فرهنگی.

 اهگشژوهپ :رانهت ی.راچز کیگانروح حیوضو ت حیحص، تهدمقم (.1714نامه. )بانوگشسب -
 .یگنرهف اتعطالو م یانسان وملع

سید  ترجمه کهن )تاریخ غررالسیر(. شاهنامه(. 1734بن محمد. )ثعالبی، حسین -
 محمد روحانی. مشهد: دانشگاه فردوسی.

. گزینش و تصحیح حمیداهلل مرادی. پارسی نامهانیتاز(. 1714بن حسام. )الدینحسام -
 ز نشر دانشگاهی.تهران: مرک

الجنان و روح روض(. 1731الخزاعی نیشابوری، حسین بن علی بن محمد بن احمد. ) -
ج. مصححان دکتر محمد جعفر یاحقی، دکتر محمد  6. الجنان فی تفسیرالقرآن

های اسالمی آستان مهدی ناصح. ویراستار محمد حسن خزاعی. مشهد: بنیاد پژوهش
 قدس رضوی. 

 . تصحیح میترا مهرآبادی. تهران: دنیای کتاب. فرامرزنامه(. 1716خسرو کیکاووس. ) -

 . تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(. 1733دهخدا، علی اکبر. ) -
. تهران: 4ج. چ  4. های شاهنامهفرهنگ نام(. 1737رستگارفسایی، منصور. ) -

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
تصحیح سجاد آیدنلو. تهران: مرکز نشر میراث  (. سرایندۀ ناشناس.1713نامه. )رستم -

 مکتوب.
ج.  7 التواریخ )تاریخ ایران و اسالم(.جامع( 1774اهلل همدانی. )رشیدالدین فضل -

 تصحیح و تحشیه محمد روشن. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.
 (. سرایندۀ ناشناس. تصحیح سجاد آیدنلو. تهران: سخن. 1777قبانامه. )زرین -
 (. تصحیح وحید رویانی. تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب. 1774نامه. )سام -
 . تهران: فردوس.1. چ فرهنگ تلمیحات(. 1737شمیسا، سیروس. ) -

حماسی ایران به روایت منابع  -فرهنگ اساطیری(. 1716دخت. )صدیقیان، مهین -
 مطالعات فرهنگی.. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 4/ پیشدادیان. چ 1. ج بعد از اسالم

 . تهران: امیرکبیر.7چ  سرایی در ایران.حماسه(. 1717اهلل. )صفا، ذبیح -
 نگار. (. ناشناس. تصحیح سجاد آیدنلو. تهران: به1771طومار نقالی شاهنامه. ) -
 کوششبه. برزو داستان یانتقاد حیتصح .برزونامه حماسه(. 1711عطاء بن یعقوب. ) -

 .نایس یبوعل دانشگاه :همدان ی.محمد یعل
 راخفم و ارآث نمجان :رانهت. یدرمس دیجم اممتاههب(. ناشناس. 1714. )هامرزنرامف -

  هنگی.رف
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ج. تصحیح جالل خالقی مطلق. تهران: بنیاد  1. شاهنامه(. 1716فردوسی، ابوالقاسم. ) -
 دایرۀ المعارف اسالمی. 

 ج. پیراستۀ جالل خالقی مطلق. تهران: سخن.  4. شاهنامه(. 1777فردوسی، ابوالقاسم. ) -
 دماح ناشناس. تصحیح (.1711. )(مجنپ رنق از سیامح یاهظومنم)د زاوهک کک -

 گی.دزن همغن :رانهت .وببحوماب
الشعرا بهار. به اهتمام محمد ک(. ناشناس. تصحیح مل1717التواریخ و القصص. )مجمل -

 رمضانی. تهران: اساطیر.
الدین همایی. تهران: . تصحیح جاللدیوان(. 1714بن عمر. )مختاری غزنوی، عثمان -

 انتشارات علمی و فرهنگی.
ج. ترجمه وتعلیقات محمد رضا  4 آفرینش و تاریخ.(. 1731مقدسی، مطهربن طاهر. ) -

 شفیعی کدکنی. تهران: آگه. 
حماسی ایران به روایت -فرهنگ اساطیری(. 1711میرعابدینی، سید ابوطالب. ) -

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 4/ کیانیان. چ 4. ج منابع بعد از اسالم
 فرهنگی. 

 هدمقم اب. یادجس یندالءایض شوشکهب .هامرنیگانهج (.1711. )ماسقوالاب ،یراته -
 .میالاس اتعطالم هسوسم ،رانهت اهگشدان :رانهت .ققحم یدهم

 . تهران: سخن.از پاژ تا دروازۀ رزان(. 1711جعفر. )یاحقی، محمد -
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 گویی فارسی در سده نهمهای حاکم بر جریان نقیضهتحلیل گفتمان

 
 1وربهره مجید

 4حاتمی اکبرعلی
 چکیده

در تاریخ ادب فارسی از جایگاه خاصی برخوردار است. این دوره را با تمام سدۀ نهم هجری 
ای توجه خاص به انواع ادبی دوره خاطربهتوان اش میهای اجتماعی، فرهنگی و هنریویژگی

تأثیرگذار در زبان و ادب فارسی دانست. از جملۀ ابتکارات شاعران سدۀ نهم، سرودن اشعار 
ها گردآمده است. رشد ین اطعمه، اشربه، البسه و مکیّفات در دیوانای است که با مضامنقیضه

هم پس از ادبیات استعالیی و ترین نیازهای جسمانی بشر، آنچنین نوع ادبی و توجه به اساسی
ای نزدیک به پنج سده و بزرگانی چون سنایی، عطار، مولوی، سعدی و حافظ واالیی که پشتوانه

وعی گذارد، نها بر آن تأکید میبرانگیز است. گفتمانی که این نقیضهلرا دارد، تا حد زیادی تأم
مانی، های آراندیشهپرداختن به علتبهتقابل با گفتمان ادبیات واال و فهمی رسمی ازآن است که 

های زندگی عینی و نیازهای اساسی انسان روزگارش را نادیده گرفته است؛ نیازهایی که واقعیت
ها در حوزۀ فرهنگ د. این دسته از نقیضهدمۀ تحول و تکامل معنوی بشر باشمقتواند حتی می

عامۀ آن روزگار بوده، از منظر روابط بیناگفتمانی نیاز به تحلیل و بررسی عمیق دارند. در پژوهش 
با روش تحلیل انتقادی گفتمان، تقابل این دو گفتمان عالی و دانی )گفتمان سبک واال در  ،حاضر

ایش ها( نشان داده شده، علل پیدی و گفتمانی به سبک رئالیسم گروتسک در نقیضهادبیات رسم
اوی کگویی اطعمه، افینه و البسه در شعر سدۀ نهم با گفتمانواوین نقیضه و رشد ناگهانی نقیضهد

ایی هسازی شعر فارسی در سده نهم متأثر از تعامل گفتمانشود. جریان نقیضهانتقادی تحلیل می
های استعالیی و قدسی خوانندگان از یک سو و فهم و دریافت متضادی برخاسته از فهم موازی و

که دوران انحطاط شعر از این منظر سده نهم بیشتر از آنروزمره گروه عامه از سویی دیگر است. 
اه گون است. در نگهای ادبی گونهو ادبیات فارسی باشد، صحنۀ جدال بین فهم ها، انواع و گفتمان

های غالب و مغلوبی هستند که در حقیقت ایدئولوژیهای عالی و دانی سدۀ نهم گفتمان کلی
طوری که در آن، عالی و دانیِ مندرج در نقیضه هاست؛ بهمتنیِ های ها، نشانهصحنۀ جدال آن

 زیند. محتوای ایدئولوژیک هر گفتمان در تضادی آشکار با هم می
دۀ نهم، هنگی، شعر سان، روابط بیناگفتمانی، مطالعات فرتحلیل انتقادی گفتم های کلیدی:واژه

 .گویینقیضه

 مقدمه. 1

                                                            
 استادیار دانشگاه یاسوج. 1
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یاسوج. 2
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سازی ارتباط تنگاتنگی با زندگی روزمره و طنزپردازی و نقیضه کهاینبا توجه به 

های آن های تودۀ مردم دارد، لزوم پرداختن به مقولۀ مطالعات فرهنگی و کارکردواقعیت
ناپذیر است. زندگی عادی و فرهنگ عامه دو موضوع محوری در این پژوهش امری اجتناب

های هکلی در مطالعۀ تمام جنبطوربهتوان می مطالعات فرهنگی است. البته این اصطالح را
گوناگون تحلیل فرهنگ مثال در های هشیو»به این دلیل که  .برد کارفرهنگ به 

شناسی اجتماعی را در بر نگاری، و نقد ادبی و حتی زیستقوم ی، تاریخ،شناسجامعه
یز از پژوهش دانشگاهی اشاره متما تر این اصطالح به حوزهایی دقیقگیرد. اما در معنمی

از چنین منظری، رویکرد مطالعات فرهنگی در پی  .(163: 1711)ادگار و دیگران، « دارد
وجه تبیشتر جلب  ست. آنچه در عرصۀ مطالعات فرهنگیپژوهی اایجاد گفتمانی نو در ادب

ون ادبیات، سیاست، اقتصاد، معرفتی گوناگونی همچهای هکند، آمیختن حوزمی
شناسی و...با محوریت موضوعاتی مانند فرهنگ عامه، قدرت، شناسی، تاریخ، روانجامعه

های هویت، ایدئولوژی و ....است که نگاه و شناخت نویی را متمایز از شناخت و نگرش
 های فرهنگهدر مقولۀ مطالعات فرهنگی، غالبا به تمام عرصکند. هرچند متعارف ارائه می

تأکید ترین اما عمال بیش ؛شودمیپرداخته -چه فرهنگ رسمی و واال، چه فرهنگ عامه-
پردازانی همچون دنیس نظریهآن به بررسی فرهنگ عامه معطوف است. به همین خاطر 

بررسی فرهنگ عامه است.  معتقدند که مطالعات فرهنگی مختص مک کوایل و هارلود بلوم
از فرهنگ رسمی و منشأ فرهنگ مردم، خود مردم هستند یا برگرفته  کهایندر مورد 

تواند فرهنگ مردم، هم می، اختالف نظر وجود دارد. اما باید گفت که نهادهای رسمی
زمانی که  رسمی و نهادهای قدرت مایه بگیرد.هم از فرهنگ  برساخته خود مردم باشد،

د رسنظر میبهباشد. تر میاین تأثیرپذیری مشخص ،در پی نقد فرهنگ رسمی است
ن تر، پرداختروشن عبارتبهویژگی مطالعات فرهنگی، انتقادی بودن آن است. ترین مهم

مردم، نوعی تقابل جدی با کسانی است که  های زندگی روزمرهبه فرهنگ عامه و واقعیت
دانند و معتقدند فرهنگ عامه در برابر فرهنگ نِ نخبگان جامعه میفرهنگ برتر را از آ

گران فرهنگی از سویۀ جاست که مطالعهو متعارف جامعه، ارزشی ندارد. اینرسمی 
دمیک اکنند که در گفتمان آکنگرند و اساسا به متونی توجه میدیگرگفتمان به مسائل می

نگ عامه، ساختار قدرت و فرهنگ رسمی بسا پژوهش در فرهشدند. چهفرودین انگاشته می
د. از قضا نقد قدرت و سیاست بکشاند و اشکاالت آن را آشکار کنموجود را به چالش 

بر قلمرو فرهنگ از کارکردهای اساسی ها فرهنگی موجود و مقاومت در برابر سلطۀ دولت
ن در آ دنبال فرهنگی دموکراتیک است کهامه است. در حقیقت فرهنگ عامه بهفرهنگ ع

 به فرهنگ غیررسمیسرای قرن نهم هجری ها دیده شوند. شاعران نقیضههمۀ آرا و اندیشه
برابر فرهنگ  د و از این بابت نوعی مقاومت سیاسی درندهمجال بروز می )فرهنگ عامه(

 ه وچنین مقاومتی عبارت از خند سازوکارهای کنند.ایجاد میخواه رسمی، و نظم تمامیت
 بود.  خواهدنقیضه نواع آن چون کارناوالسک و طبعی و اشوخ
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هایی باشد که در اندیشهترین از مهمها رسد مفهوم برابری افراد و فرهنگنظر میبه

( Discourse) گفتمان .شودنشان داده میها گفتمان حاکم بر این دسته از نقیضه
مجموعه یا دستگاهی بینشی است که از راه واژگان و گفتارهای نهادینه شده، بر  معنایبه

ن ای خاص برای سخشیوه»دیگر گفتمان عبارت است از: . به بیانی گذارداثر میها ذهنیت
 .(11: 1777 )یورگنسن و دیگران،« و فهم آن یا فهم یکی از وجوه آن جهان گفتن درباره

 1724نخستین بار در سال  -ای استرشتهایش مطالعاتی میانکه گر-اما تحلیل گفتمان 
ت. البته زلیک هریس به این کار رفبهانگلیسی شناس زبان هریس،زلیک ای از در مقاله

این روش تا کرد. اگرچه به جمله و متن توجه می شناختیاصطالح صرفا با نگاهی زبان
پردازانی همچون تفکران و نظریهم بعد از هریس،است،  یشناسزبانحد زیادی وامدار 

 کارتری بهمیشل فوکو، ژاک دریدا، میشل پشو و... تحلیل گفتمان را در معنای وسیع
مختلف علوم سرایت های هبه حوز شناختیاند و آن را از دایرۀ مطالعات صرفا زبانبرده

 دادند. 
ظر گرفته ید در ندر تلقی این دسته متفکران از تحلیل گفتمان، تنها متن نیست که با

اید نیز ب فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و...های عوامل بیرون از متن همچون زمینهشود بلکه 
  با متن بررسی و تحلیل شوند. برای مثال، در ارتباط

گذار تحلیل گفتمان توان او را بنیانکه می- میشل فوکوهای هدر دیدگا
( و زمینه textمتن ) ای تعاملی بینتأکید بر این است که رابطه-شمرد

(contextوجو )اوضاع اجتماعی، زمینۀ  د دارد. در تحلیل گفتمان مجموعه
ا هوقوع متن یا نوشتار، گفتار، ارتباطات غیرکالمی و رابطۀ ساختار و واژه

 (.147: 1771زاده،شود )صالحیای کلی نگریسته میدر گزاره
عنی ؛ یفهم گفتمان میسر است به نظر فوکو، فهم وقایع سیاسی و اجتماعی از طریق

خوبی تبیین و تفسیر کرد. فوکو همچنین معتقد بهتوان آن را با فهم گفتمان هر دوره می
پیدایش ای، فرهنگی خاص غلبه دارد و شرایطی خاص سبب در هر زمان و هر جامعه است

در پی آن است که »بندی . وی با توضیح قواعد صورتچنین فرهنگ غالبی شده است
سوی یک نظام زبانی معرفتی مستقل و متمایز را در تاریخ بشناسد و عناصر همهای هردو

حقیقت فوکو (. در11: 1731ران، )ضیم« ها را معین کندآن را گردآورد و قواعد حاکم بر
داند. البته در دیدگاه فوکو قدرت صرفا ت را سبب ظهور این فرهنگ غالب میعامل قدر

. است که همه در آن گرفتارندای بلکه شبکۀ پیچیده ،ی آن نیستدر اختیار دولت و نهادها
ی دانش و تبارشناسی حقیقت و قدرت، تالش شناسوی با عرضۀ دو روش دیرینه هرحالبه

 کرد تا گفتمان علوم اجتماعی و انسانی را را از نو بنا کند.
گفتمان را  اکثریت رویکردهای موجود تحلیل گفتمان، برداشت فوکو از

 همچنین متکی بر این عقیدۀ فوکو هستندها آن ...مشق خود قرار دادندسر
کم تا حد زیادی به نحو گفتمانی برساخته که حقیقت چیزی است که دست
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تمامی این رویکردها برخالف فوکو اعتقادی ندارند که  حالاینباشده است. 

ر د هاآن در هر دورۀ تاریخی صرفا یک رژیم گفتمانی وجود داشته است؛
ر ف دهای مختلکنند که در آن گفتمانمقابل تصویری پرتعارض ارائه می

برند ر میسهم برای کسب حق تعریف حقیقت به یا در رقابت با کنار یکدیگر
 .(76: 1777)یورگنسن، 

 این است رسدنظر میتمان انتقادی دراین پژوهش مهم بهآنچه در کاربرد تحلیل گف
را درمقابل همدیگر ها آن ایی کرد وشناس که ابتدا دو گفتمان متناقض و مخالف را باید

قرار داد، موارد اختالف آن دو را مشخص کرد تا نتیجۀ دلخواه و تحلیل درستی حاصل 
در  د.ها نیز باید مشخص شوکانی گفتمانشود. از سوی دیگر، مقطع زمانی و موقعیت م

تحلیل، مشکالت اجتماعی را مورد توجه قرار داده و مفاهیمی چون  این نوع»حقیقت 
 «ندک، نابرابری و... را بررسی میطبقه، جنسیت، فمنیسیم، نژاد، هژمونی، منافع، عدالت

را فراموش کرد. در تحلیل گفتمان ها البته نباید تعامل گفتمان (.2: 1717)یارمحمدی، 
شود و افراد جامعه از مسائل مهم اجتماعی میهای زیرین گفتمان کشف هانتقادی، الی

ر گها پیدا خواهند کرد. بنابراین تحلیلدرک بهتری از گفتمان درنتیجهگردند و آگاه می
 خصیفراتر از ذهنیت شهاست. باید کننده گفتمانکسی است که تحلیلانتقادی گفتمان 

ی ارائه درستبتواند تحلیل از ایدئولوژی، سلطه، قدرت و سیاست باشد تا فارغ کند و  کار
 ونداند که پرده از روی صورت ظاهر متمی خود را موظف گر انتقادی گفتمان. تحلیلدهد

مردم مخفی مانده  دیداز و متون مختلف  هادر پشت واژه ها، جمله زبانی بردارد و آنچه را
ختی سن بهگر انتقادی گفتمااما واقعیت این است که تحلیل. کندها آشکار آن است، بر

  ئدئولوژی به تحلیل بپردازد.تواند فارغ از سیاست و قدرت و امی
ور ط)آن داندطرف نمیسیاسی بی لحاظبهتحلیل گفتمان انتقادی خود را 

داند( بلکه خود را رویکردی طرف میگرا خود را بیکه علم اجتماعی عینیت
سیاسی متعهد به تغییر است.  لحاظبهآورد که یشمار مبهانتقادی 

بخش، جانب گفتمان انتقادی تحت عنوان رهایی رویکردهای تحلیل
های گیرند. این نقد قصد دارد نقش پرکتیسدیده را میهای ستمهگرو

گفتمانی در حفظ و بقای مناسبات قدرت نابرابر را آشکار کند تا از این 
به  تغییرات رادیکال ایجادهای انتقادی را برای طریق نتیجۀ تحلیل گفتمان

 .(111-112: 1777خدمت بگیرد )یورگنسن، 
های تاریخیِ موازی قائل نظریۀ گفتمانِ الکال و موفه که به وجود گفتمان با این همه،

ویی گتری را برای رویکرد انتقادی حاضر به جریان نقیضهاست، چارچوب نظریِ مناسبت
 Interdiscursivityر روابط بیناگفتمانی )آورد تا در آن از منظمی سدۀ نهم فراهم

Relationsها نهای رقیب واکاوی شود و صحنۀ جدال گفتما(، تقابل گفتمان
(Discursive Struggle )ها نموده شود. در چنین انواع و فهمای تقابلِ نقیضه صورتبه
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ست ا دهی به معناها فرضی پذیرفته است و مسلمهای متقابل در شکلجدالی نقش هویت

ها نیز پیوسته در حال دگرگونی خواهد بود. همچنین بدیهی است که معانیِ مبتنی بر فهم
منجر »های تاریخی ( قدرت اجتماعی در روابط بین گفتمانDominanceغلبه یا سلطۀ )

های سیاسی، فرهنگی، طبقاتی، قومی، نژادی و جنسیتی خواهد شد که به انواع نابرابری
 .(van Dijk, 1993: 249-250« )شودها اعمال میسسات و گروهها، مؤاز سوی نخبه

 بحث. 1
ای که ونهگگیرد؛ بهگویی گسترۀ وسیعی را در زبان فارسی و ادبیات جهان در بر مینقیضه

گویی در ادب فارسی به دو صورت جد و هزل آن را یک نوع ادبی دانست. نقیضه توانمی
 گوییگویی، نظیرههایی را که درجهت جوابنقیضهشته است. اخوان آن دسته از وجود دا

ه شود، نقیضۀ جد و نقیضو رد یا تخطئۀ شعرشاعری دیگر یا اثری ادبی و فکری سروده می
در ادبیات  .(47: 1731 اخوان ثالث،نامد )نگ. دی فرنگیان را نقیضۀ هزل میپارو معنایبه

رد. سایمون بکار به پارودی راخود واژۀ  فن شعرسطو نخستین فردی است که در غرب، ار
د شدر دوران یونان باستان، نوع خاص ادبی که پارودیا نامیده می» دنتیث هم معتقد است

« شدشعری، جوایزی در نظر گرفته میهای وجود داشته است و حتی برای آن در رقابت
 د و هرکدامانان و منتقدان تعاریف متعددی از نقیضه ارائه کردهپردازنظریه .(11: 4111)

 د، اماانو کارکردهای نقیضه اشاره داشتهها بنا بر نگرشی خاص در تعریف خود به ویژگی
ن مشخص ناظر بر تجربۀ ایرانی آ طوربهکه -اگر بخواهیم تعریفی از نقیضه به دست دهیم 

 باید گفت:  -فارسی باشدهای هی نقیضشناسو نوع
گویی، تقلید همه نوع مهمل سازی در ادبیات ایران، عبارت ازفن نقیضه

مسخره یا جواب چیزی به نظم یا نثر و برساخته از آثار یا سبک خاص، 
جدی و مشهور ادبی است؛ مبنی بر این غرض زیباشناختی که تأثیری 

اه از رابطۀ دو متن داشته فکاهی، طنزآمیز یا انتقادی در خوانندگان آگ
 (.46: 1777ور، )بهره باشند

ه گیرد و بگفتار شخص دیگری را درجهت اهداف خود به کارمی پردازبنابراین نقیضه
وگویی میان تضاد گفتبخشد. این معانی تازه سبب ای میمعانی و گفتارهای تازه آن

 شود.اصلی مینقیضه و متن 
قرن نهم در تاریخ زبان وادب فارسی اهمیت فراوانی دارد. در این قرن شاعران و 

که مقارن عصر -فراوانی خلق کردند. در این دوره های هو نوشتنویسندگان بزرگ، اشعار 
مثل شیراز، تبریز، هرات و سمرقند  شعر و هنر در برخی مناطق مهم ایران -تیموری است

مهم و حتی آخرین دورۀ مهم قدیم در های هرواج و رونق داشت. صفا این دوره را از دور
میزان اهمیت این  .(141 :1ج /1731داند که دیگر تجدید نشده است )می ادب فارسی

ادبی درخور مطالعۀ دقیق است. های هعصر از جهت کثرث شاعران و نویسندگان و گون
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ای به این درجه از اهمیت تاکنون در تاریخ تردیدی نیست که پس از آن، دوره» روازاین

« پیموده...دورۀ تنزل و انحطاط را مرتبا  ایران پیش نیامده است و پس از آن ادب ایران
گویی نقیضه ازجملهدر این قرن، شاعران به انواع مختلف ادبی  .(446: 1771)نفیسی، 
را دورۀ انحطاط شعرفارسی عصر شاهرخ  ویژهبهالبته احسان یارشاطر این دوره  اند.پرداخته

  داند:می
دوره سلطنت شاهرخ از جهت کمیت شعرا در ادوار قابل مالحظه ادبی ایران 

ادبی ایران برابری های هدورترین لحاظ وفور شعرا با درخشان است و از
کند، اما از نظر کیفیت باید این دوره را از ادوار انحطاط ادبی و تنزل می

شعر فارسی محسوب داشت. از مظاهر این انحطاط یکی آن است که در 
 ناین دوره به شاعر بزرگی که بتوان نامش را را در ردیف شعرای نامدار ایرا

 (.111: 1711) خوریمبر نمی ،قرار دارد
ای دیگر نیز معتقد هستند که عصر تیموری، عصر انحطاط زبان فارسی است. آنان عده

 طوایف ترک تسلطمغول و  ۀحمل راثرزبان ترکی ب نخست، رواج رااین انحطاط  ۀعلت عمد
 ایدانند به گونهمی های اداری و نظامی و میان مردم )در بعض نواحی(دستگاه، در دربارها

گر . دیاندحتی بعضی از رجال ادب این عهد زبان ترکی را بر زبان فارسی ترجیح داده که
حامی شعر و ادب از چنین دربارهای بان فارسی در خراسان و عراق و هممراکز ز کهاین

 همین امر باعث شد .بار دور شد و به دست عامه افتادنتیجه شعر از درمیان رفت و در
هارت و قدرت کالم و وسعت اطالعات شاعران قدیم که بر اثر تحصیالت متمادی و دشوار م

 مربی شاعران تبایساستادان زبان فارسی که می کهاینسوم  .از میان برود ،آمددست میبه
 کار شعر و نثر به دست نتیجهدراز میان رفتند و  تدریجبه ،و نویسندگان جدید باشند

ها آن این مسائل و اموری از قبیل .غالب آنان از فنون ادب کم بود ۀرکسانی افتاد که به
تیموری از لحاظ  ۀباعث شد که زبان فارسی در مراحل انحطاط سیر کند و شعر و نثر دور

واقعیت این است که این دیدگاه، برخاسته  .زبان و افکار چندان مورد توجه و اعتماد نباشد
ست که شعر و ادبیات را محصول ذهن نخبگان جامعه خواهی اگرا و آرماناز ذوق سنت

 دهد. بررسی فرهنگداند و معیار سنجش را ادبیات درباری، عرفانی و استعالیی قرار میمی
ادبیات، ما را با  ایِ مندرج در تواریخ رسمیکلیشه و ادب این دوره نیز به دور از معیارهای

بعد زبان فارسی آشنا خواهد های هعمق تحوالت سیاسی اجتماعی این دوره و حتی دور
های هقارۀ هند فراهم شد. تذکرگسترش زبان فارسی به شبههای هساخت. در این دوره زمین

امه پیدا صوفیانه، ادهای هسبب گسترش فرقشته شد. حتی ادبیات عرفانی هم بهبسیاری نو
یث گسترش نهم از حیابد. به هرحال قرن نگاری در این دوره رشد فراوانی میکرد. تاریخ

 نقش مهمی در تاریخ ادب فارسی دارد.ها آن سازیهای مختلف و عمومیدانش
 و قالب قصیده و با بیانی سخته و استوار تا اوایل قرن ششم، شعر فارسی بیشتر در

ظهور شاعرانی چون سنایی، عطار،  ،شد. اما از آن پسمبتنی بر مسائل عینی سروده می
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تر سوق داد؛ به نحوی که مفاهیم ذهنی و عقالنی سمتبهفارسی را  مولوی،حافظ و...شعر

دمۀ تدریج مقهای استعالیی این شاعران، بهههای بدیع و اندیشخیالیتوان گفت نازکمی
زبانان و دورشدن شعر شود. درقرن نهم، براثر غلبۀ ترکاندیش هندی میظهور سبک نازک

ک راید و به گویش عوام نزدیگعف و سستی میاز مبانی فرهنگی پیشین، زبان شعر به ض
های هها و گونشود و توجه به تفنند. درنتیجۀ این امر از ارزش معانی کاسته میشومی

ای در توحید و مدح های جداگانهیابد. معما، ماده تاریخ و دیوانادبی جدید افزایش می
 این قرن، گردآوری و تدوین دواوین ادبی ترین گونهیابد؛ اما ابتکاریائمه و پیامبر رواج می

مبتکر  .ای اعم از اطعمه و اشربه و مکیّفات و البسه سرایی استنقیضههای هو مجموع
ادبی شیخ ابواسحاق حالج شیرازی معروف به شیخ اطعمه است. تا قبل از وی،  گونهاین

سایی ف ستگارجدی و در قالب دیوان شعر وجود نداشته است. البته ر صورتبهیی سرااطعمه
ز قبل احالج، به نقل از برخی محققان براین باور است که  در مقدمۀ خود بر دیوان اطعمه

بن منوچهر ابیاتی در وصف الدین احمدبسحاق اطعمه، افرادی چون ابن رومی و شمس
وجود دارد. اما  «سکباجیه»ای به نام ، مقامهمقامات حمیدیاطعمه و اغذیه دارند یا در 

سرایی را با روشی خاص و طنزآمیز با تأثر از عبید زاکانی تکمیل کرد و اطعمه بسحاق کار
یبات مربوط به توصیف اطعمه های خوب متقدمان یا معاصران، کلمات و ترکبا گرفتن غزل

به  عملی مقرون و برده کارمرتبط با معانی حکمی وعرفانی به جای لغات و ترکیباترا به
پس از بسحاق اطعمه شاعرانی . (111: 1714 ،بسحاقه است )نگ. داد شوخی و مزاح انجام

 ازجملهسرایی روی آوردند. صوفی محمد هروی دیگر به تقلید از شیوۀ وی، به اطعمه
هایی مدون در ستایش انواع اطعمه سروده کسانی است که در همین قرن در هرات، غرل

. احمد اندشاعران پیشین پرسیده داند کهها را پاسخ به سؤاالتی میاست. صوفی این غزل
 «هااشت»اطعمه از معاصران بسحاق، میرزا بسمل شیرازی و میرزا عبداهلل گرجی معروف به 

ز دیگران شاعرانی در قرن سیزده، تقی دانش، مشهور به حکیم سوری در قرن چهارده ا
گونه این یی ادامه دادند. در روزگار معاصر نیزسرااطعمهبسحاق را در  هستند که شیوه

 یحیی سیبک ر قرن نهمد شود.ادبی کم و بیش در مجالت و نشریات مختلف سروده می
ظام ن همچنینسراید. می ی در موضوع خمریات و مکیفات و حشیشهاینیشابوری نقیضه

 اطعمه بسحاق را ندارد.های هقاری، دیوانی در البسه سروده است که البته شهرت نقیض
های قرن نهم، سرمشق قرار دادن شعر شاعران بزرگی پردازیضهنکتۀ قابل توجه در نقی

صوری،  لحاظبهسلمان ساوجی و...است که هم  چون حافظ، سعدی، خواجوی کرمانی،
ی واال و غالبا استعالیی را هایزیباشناسانه و هم از نظر محتوایی اشعاری آرمانی و اندیشه

ظیره شد، نقیضه نامیده میهم، اغلب آنچه نرسد تا قبل از قرن نمی دارند. به نظرعرضه می
های شخصی یا حسادتی که با دیگر انگیزه دلیلبههایی است که شاعران گوییو جواب

سوزنی و عبید بیشتر به طعن و های هشد و در مورد نقیض، سروده میاندشاعران داشته
اجتماعی. هرچند هجو و همان مفهوم اصلی نقیضه در ادب عرب نزدیک بود تا نوعی صدای 
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 ش اثری برتر بوده است. اماها در جهت آفرینگوییاز نظر نباید دور داشت که برخی نظیره

 حسادت هایشان از روینقیضهدر پی استهزا و تمسخر نیستند و  گویان قرن نهم فقطنقیضه
زندگی  وبلکه بیشتر آفرینشگر خنده و طنزی هستند که صدای مردم عادی  ،اندخلق نشده

توان یافت که شاعران هایی مینشانه ،شنیده شود. از سوی دیگر اقعی آنان از درون آنو
ها آن زتوان ااند که با تحلیل دقیق میان کردهاز، اسراری را در قالب نقیضه بیپردنقیضه

توجه معشوق سعدی تمام فکر و ذهنش در شب و روز، م رمزگشایی کرد. در زمانی که
دوست ای  مشنو»سراید که ر دگری ندارد و چنین میخوشی کاخود است و گویی از سر

، (271: 1712« )شب و روز بجز فکر توأم کاری هست یا /که بعد از تو مرا یاری هست
به انواع غذا، از اسرار نهفته در  یابیدستبسحاق پس از ردیف کردن آرزوهای خود برای 

 منغالب ظن / سرّی نیستبی اطعمه،میل بسحاق به این » گوید:آرزوهای خود سخن می
مثالی دیگر، نظام الدین قاریبا  عنوانبهیا . (117: 1714« )آن است که اسراری هست

هنرمندی تمام، واژگان مربوط به البسه را چنان با واژگان عرفانی و نحو کالم عارفانه 
ا سد شاعر تنهرنظر نمیبهتوان گفت ناسازها را جمع کرده است. د که میکننشین میهم

ای رفتار اجتماعی ناسالم را در پی نشان دادن هنر شاعری خود باشد. این شیوۀ کار گونه
 «ای در طمع خام افتادهرکجا برهنه/ اندام افتاد در ازل پرتو کرباس بر» کند:گوشزد می

  .(71: 1771 )نظام قاری،
رفا داند و صاز سر شوخی میها را نوعی تفنن و ای که نقیضهانگارانهبرخالف نگاه ساده

 داند و درنتیجه با نگاه مرسوم در حد نازلی از فرهنگ قمدادمی آن را نوعی مطایبه شاعرانه
ها، مسائل بسیاری را برای خوانندۀ آگاه روشن های بینامتنی نقیضهتعمق در الیه شود،می

تغییر در ذوق ادبی، خواهد با برهم زدن قوانین ادبی مرسوم، نمی خواهد ساخت. آیا شاعر
ژه به فرهنگ عامیانه و بهره گرفتن از زبان و بیان خاص، تأکید بر طنز و خنده، توجه وی

دار، پرده های ریشهکوچه بازاری و در یک کالم خارج شدن از کلیشه هایالفاظ و خواسته
ن روزگار خود ها بردارد و بر نیازهای اولیۀ انساها و بی عدالتیها، نابرابریاز نابسامانی

وگوهای طبقات مختلف مردم در میان هیاهوی خواهد گفتنمی تأکید کند؟ آیا شاعر
خواهد به نادیده گرفتن فرهنگ عامه اعتراض اشراف و طبقات حاکم شنیده شود؟ آیا نمی

تواند ای که میشود؛ جنبه خواهد جنبۀ مادی وجود انسان را نیز یادآورکند؟ آیا نمی
عامدانه  ، چرا شاعرباشد؟ اگر کارکردهای خاص نقیضه نباشد نوی فردمقدمه کمال مع

ها ضهنقی زند؟ آیا ساختار نادرست قدرت، عاملی در پیدایشمنطق معمولی زبان را برهم می
 هایبه ویژه نقیضه) منتظره بودن ساختار نقیضه هاهد بود؟ اصال ناسازی، غریب و غیرنخوا

دلیلی متقن بر ای جدید را در ادب فارسی ایجاد کرد( اطعمه و اشربه و البسه که گونه
گرت خضری شود رهبر به غار عاشقان »بود:  شده خواهدهای مطرحرسشپاسخ مثبت به پ

برگی  بزهاین س بی کن صوفی که بیا تجدید/ به شهر سبز ما بینی سمرقند و بخارا را/ یارا
 .(143: 1713، بوری)سیبک نیشا« کنار آب رکناباد و گلگشت مصلی را نیست
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رفت. ها را نادیده گها نباید تعامل میان گفتماناشاره کردیم در تحلیل گفتمان کهچنان

سندگان و خوانندگان دریافت در این ارتباط، معانی گوناگون و متنوعی از طرف نوی
فتمان، تحلیل گ» توان گفتبنابراین میشود. د و روابط پنهان متون نیز آشکار میگردمی

انی زب های گوناگونهای گفتمانی است که در شکلشف معانی ظاهری و مستتر جریانک
ها با شعر سرمشق، تعامل دوجانبۀ نقیضه .(11: 1712)بشیر،  «شوندو فرازبانی آشکار می

آور را در جهت بیان مفاهیمی اجتماعی و انتقادی لزوم معانی نوین و مکالماتی از نوع خنده
 وگویی است.ناظر به ویژگی گفتاین رابطۀ متنی اور باختین، ب کند. درگوشزد می

گیرد، از نوع گفتمان تقابلی است؛ تقابلی کامال وگویی که در این ارتباط شکل میگفت
ح آن را به کشد و سطدنیای استعالیی حافظ را به چالش می برای مثالآشکار که 

 پرداز، دخالت دارد:آگاهی نقیضه دهد. در این تقابل، قصد وهای زندگی، سوق میواقعیت
 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت )حافظ،/ زاهد پاکیزه سرشتای عیب رندان مکنالف. 

1731 :21) 
 که خمیرش به فطیر تو نخواهند سرشت/ بورک پاکیزه سرشتای  عیب کاچی مکن

 (73: 1714 )بسحاق،
 )حافظ، پنهان خواهد شد آشکارا دردا که راز/ دستم صاحبدالن خدا را رود زدل میب. 

1731 :7) 
: 1716بر بار نه تو اکنون این دیگ ماس وا را )صوفی، / مطبخی خدا راای  نواییمبی امروز

171) 
 )حافظ، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا /رود زدستم صاحبدالن خدا رادل میج. 

1731 :7) 
 ،)سیبک نیشابوری من معذور دار ما راشیخ پاکداای / ۀ سبزبا دامن مرقع کردیم سفر

1713 :171) 

و  سازیپرداز به مفهومشود توجه خاص نقیضهآنچه در این رابطۀ تعاملی برجسته می
ی امنتها به شیوه سرمشق است؛ یعنی همان سیاق عبارت.پردازی گویندۀ شعر مضمون

د. این شوها میابزاری مناسب سبب خلق نقیضه عنوانبهناهمگون، تقابلی و دیالکتیک 
به تأثیرات متقابل متن و زمینه بر دهد و هم های معنایی را نشان میشیوه هم دگرگونی

 پردازد:یکدیگر می
 خود به چشم عاشقان صورت نبدد/ آید که گویم مثل اوستکس به چشمم درنمیالف. 

 (236: 1712 )سعدی، غیر دوست
 تمغز و پوس بسانتن درون پوستین باشد / بود به عالم یار و دوستقبا و پیرهن ن جز

 (37: 1771 )نظام قاری،
 پادشاهی کامران بود از گدائی عار داشت/ یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض. ب

 (17: 1731 )حافظ،
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برد و بر میی تقابلی در خصوص غذاها به کارشکلبهبسحاق اطعمه همین مضمون را 

 افزاید:نده و طنز میعنصر خ
پادشاهی کامران بود از گدایان عار / گر مزعفر با عدس ننشست، جرم سفره نیست»

 .(77: 1714 )بسحاق،« داشت
شود. اما و طنز می برابر لحنی جدی، سبب ایجاد خنده همین تقابل ناهمگون، آن هم در

 ،فظ و مفاهیم آن نیسترسد این خنده در پی مبارزه یا به حاشیه راندن غزل حانظر میبه
کند بلکه آن را ای راستین، دوگونه و فراگیر است که لحن جدی را رد نمیخنده» بلکه

 همان معنای مثبت و آفرینشگرانه این(. 161: 1711 ،آدورنو) «سازدمی پالوده و کامل
)غزل  در اشعار اطعمه، اختالف میان دو دیدگاه استعالیی خنده در باور باختین است.

 اندیشد و دیگری)شعر اطعمه( که یکی به تعالی و گاهی ماورا می حافظ( و مادی و زمینی
 شود:مانده است، باعث طنز میدر بند نان 

 ظ،)حاف هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را /یار مردان خدا باش که در کشتی نوحالف. 
1731 :6) 

: 1716خرد طوفان را )صوفی،  که فراموش کند اهل/ صوفی خسته بگوید ز غم نان چندان
121) 

ها در ورای این خنده و طنز، کارکردهای اجتماعی و انتقادی و حتی اصالحی نقیضه
موسیقی و فضای شادی را هم طلب نباید نادیده گرفته شود. اندیشۀ شادی و خنده، 

 یکی هستند. احتماالهای سرمشق، دارای اوزان شاد و ریتمرو اغلب غزلکند. ازاینمی
د، آفرین باشبخش و شادیشود که شعر شاعر، امیدمی صدایی جامعه سبباستبداد و تک

انتقادی خود، بار غم و اندوه جامعه را در های هبیان دیدگا برعالوهکند میزیرا شاعر سعی
و از  آمریکایی-آلمانیشناس فیلسوف و جامعه هربرت مارکوز کند. شعرش حل

که بازتاب جامعه نیست بلباره معتقد است که هنر رت دراینفوپردازان مکتب فرانکنظریه
  العمل نسبت به جامعه است. از نظر ویعکس

آن، توجیه طرد و انکار است، غایت هنر غیر هنر خواه در شکل دینی یا
 ...ناسازگاری با وضع موجود و نشان دادن ناخشنودی و پرخاشگری است

هنرمند به جامعۀ پرآشوب زمان خود این شیوۀ طرد و نفی، دینی را که 
  (.72: 1764)مارکوز،  پردازددارد، می

د و بر انسرایان، این دسته از اشعار سرمشق را بیشتر پسندیدهنقیضه دلیلهمینبه
ظاهری آشکار  خود را در پشت این شادی و خنده اجتماعی-اساس آن دیدگاه انتقادی

 اند.ساخته
 هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد )حافظ، /جهان ندارد جمال جانان میلجان بیالف. 

1731 :37) 
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ی، )صوف توان گفت او را که جان نداردحقا که می /هر گرسنه که این دم در سفره نان ندارد

1716 :111) 
 که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت )حافظ،/ ای زاهد پاکیزه سرشت عیب رندان مکنب. 

1731 :21) 
سیبک ) ای زاهد پاکیزه سرشت عیب رندان مکن /ه سرشتی چو به خلوت صد بارپاکیز سبز

 (111: 1713 نیشابوری،
 (317: 1712 دارند و من هم )سعدی،/ همه کس دوست میرفیق مهربان و یار همدمج. 

 (37: 1771 )نظام قاری، دارند و من همهمه کس دوست می/ قبای صوف با دستار بیرم
مان گفتدر زبان، ادبیات و هنر برای خلق  بازتاب آناست که  ظرفیتیدارای فرهنگ عامه 

 بودن مادی و جسمانی ه و طنز مردمی، گوشه و کنایه،مؤثر خواهد بود. خند بسیار جدید
یدن کش به چالشدهد(، سم گروتسک باختین را نشان میاصلی که پایه و اساس رئالی)

های فرهنگ ها، از ویژگیخاص و گروهرتباط آزادانۀ میان اشهای رسمی حاکم، اارزش
یی در چنین وگوگفتدهد که خاصیت ها نشان میعامیانه است. توجه به این ویژگی

که به  اندرا یافته هاییقابلیت ،در فرهنگ عامه یانسرانقیضهست. زیاد ا فرهنگی بسیار
ز آمیکمهر نوع گفتمان تحهای اجتماعی، سیاسی، ایدئولوژیک و گوییمقابله با تک

تسلط ادبیات رسمی، سلطۀ قدرت و  دلیلبههای متمادی . فرهنگ عامیانه تا قرنبپردازند
خنده و طنزی که از تقابل آگاهانه با غزل  شد.ای محققان نادیده گرفته میذهنیت کلیشه

ضاد و مقابله با فرهنگ شود، توجه به نیاز اولیۀ جسمی بشر، نوعی تحافظ ایجاد می
ار رسد، اشعمی تارها و آواهای مختلفی که به گوشرایج در ادبیات فارسی، گف شدهرسمی

سمت بهای را اطعمه را در ادب فارسی برجسته کرده است و ناخودآگاه توجه هر خواننده
برخالف زبان تر زبان مردم عادی و کوچه و بازار است که د. از همه مهمکنآن معطوف می

، است. الفاظسرایان را فراگرفته های اطعمهانها، سراسر دیوکامال ادبی و فاضالنۀسرمشق
را باید در فرهنگ مردم ها آن هایی که نشان و حضورترکیبات، اسامی خاص و عبارت

ها سبب دهد. این ویژگیشکل میپرداز را عادی پیدا کرد، زبان غالب شاعران اطعمه
حاکم شنیده شود و  با طبقه تلف مردم عادی در تقابلوگوهای طبقات مخشود گفتمی

در ضمن آن نشان داده شود. وقتی حافظ با استعاره و ها آن زندگی واقعی و اجتماعی
دل ما به دور رویت ز » گوید که:می تشبیه )زبان ادبی( با معشوق خود از دلدادگی سخن

طعمه بسحاق ا، (37: 1731« )که چو سرو پایبند است و چو الله داغ دارد/ چمن فراغ دارد
یی تقابلی با حافظ، وگوگفتبا تکیه بر فرهنگ عامیانه و تعبیرات آن، ضمن ایجاد 

ای که خواننده نیز زند؛ به گونهنوع خود را نیز فریاد میاحتمالی خود یا هم هایمحرومیت
که به / چه خوش است باغ بورک، چو ز پیش قلیه آید» با این گفتمان همراه خواهد شد:

 .(144: 1714« )، به میان باغ داردبیل، کفچه روغن



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 15

 
 )نگ. ندایان بیشتر در پی تفنن و مطایبه و فکاهی بودهسرااطعمهبرخی معتقدند که 

هایی که از اشعار نشانهاما با قراین و  ،(776: 1777و براون،  141: 1731، اخوان ثالث
ی ضمن طوربهکه  توان یافتای را میاهداف اجتماعی و انتقادی برجسته آید،میاطعمه بر

های هشود. اصال ناسازی، غریب و غیرمنتظره بودن ساختار نقیضو غیرمستقیم القا می
اهد خو این ادعادلیلی متقن بر  -جدید را در ادب فارسی ایجاد کرد ایکه گونه-اطعمه 

 ایانهنش نماید،ظاهر غریب و بعید میبهنشینی زبان، هرچند بود. ساختار بدیع در محور هم
های هکند. از سوی دیگر نشانن میاست که خواننده را به مواجهه با متنی طنزآمیز رهنمو

ی، شدۀ زبان فارسای و رسمییر ناگهانی زبان کلیشهها، تعابیر و تغیمتنی نقیضهدرون
اساز های نبلکه کارکردی اجتماعی دارد که بنیان ،واند از سر تفنن و مطایبه باشدتنمی

های مثال وقتی حافظ در یکی از غزل دهد.ر را هدف انتقاد خود قرار میجامعۀ عصر شاع
گوید و صوفیان را حریف و نظرباز و خود را بدنام سازی با گردش ایام سخن میخود از هم

 گردش / هرکه در دایرهچه کند کز پی دوران نرود چون پرگار» سراید:داند و چنین میمی
« دازین میان حافظ دلسوخته بدنام افت/ ریفند و نظرباز ولیصوفیان جمله ح// ایام افتاد...

گیرد که هر خواننده متوجه کار میبهبسحاق اطعمه درجواب او تعابیری را ، (31: 1731)
کاربرد زبانی با قراین  شده خواهد شد. بدون شک چنین شیوهها و آرزوهای سرکوبناکامی
 / معده، دالرام افتادالبهوش ترکانه مرا د» ست:هامشهود، حکایت دردها و حرمان کامال

 کاین دم از گرسنگی/ طشت حلوا چه بری از پی نعشم، فردا// ام در طمع خام افتاد...سوخته
 .(111: 1714) «طشت من از بام افتاد

اطعمه سهم بسزایی های هدر سرودن نقیض بافت تاریخی و اجتماعی جامعه عصر شاعر نیز
 گرفت، ها نادیدهپیدایش اطعمهفارسی را در  زبان گوییرایج نقیضهاید سنت نب اگرچهدارد. 

ا هم بپردازی، آنن است که پیدایش ناگهانی چنین گونه جدیدی در نقیضهواقعیت ای
تر نیادی)غذا(، باید علتی ب نیاز جسمانی بشرترین فرد پرداختن به اساسیبهویژگی منحصر

که پیوندی -که ادبیات، نهادی اجتماعی است باشیم شته داشته باشد. اگر درنظر دا
ای ههکند زندگی را به شیواجتماع دارد و سعی میهای هناگسستنی با تحوالت و پدید

ضاع اطعمه و اوهای همشخص خواهد شد که میان پیدایش نقیض -متفاوت به تصویر بکشد
ر کید بکه تأ-در نقد ادبی جدید  کهایناجتماعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. ضمن 

حضور شواهد فراوانی در درون متن، خواننده را در پذیرش  -خواننده در خوانش متن است
فراوانی های هشواهد و نشان سازد.های اطعمه مجاب میهانتقادی نقیض-کارکرد اجتماعی

توان یافت که عامل تاریخی و اوضاع جامعه در سرایان مورد نظر میرا در ابیات اطعمه
تر ارتباط شاعرانی چون خاصی نقش اساسی دارد. نکتۀ جالبهای هین نقیضسرودن چن

ی رو شکمبارگبسحاق اطعمه و میرزا عبداهلل گرجی با دربار حاکمان عصر خود است. از این
، اما آورسرودن اشعار طنزآمیز و خنده ن و فقر و محنت مردم را دستمایهو سیری درباریا
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زیرا آنان آشکارا گرسنگی مردم و سیری اهل دربار را  د؛انمند و آگاهانه قراردادههدف
 نویسد: می د. رستگار فساییدیدنمی

 هاها و شیرینی، آشها، رودگانی، جگرانواع چربی[ ای که بسحاق به]عالقه
اغلب یادآور فقری گسترده و عمیق در  ،داردها ابراز میمانده سفرهو ته

کیفیت و احتماال پر زیان در کشور ئی متروک وکمجامعه و فرهنگ غذا
شود که شاعری چون انگیزتر میاین امر وقتی تأثرآمیز و تأمل ماست...

وید و غذاهای بسیار معمولی را گها سخن میبسحاق با شیفتگی ازآن
ست، مسلما بسحاق در این امر نماد هاآن ستاید و آرزومند برخورداری ازمی

های اجتماع و مبین شدن آرزومندیفقر وسیع مردم عصر خویش و حقیر
مغول در ایران  قتصادی وسیعی است که پس از حملهبحران اجتماعی و ا

عنوان بهغذا و حداقل معیشت را  درنتیجه بسحاق مسالهحاکم شده بود و 
  (61-64: 1714) ساختای بسیار مهم و حیاتی مطرح میپدیده

 که آشکارا از روزگار شاعر-سرا را شاعران نقیضههایی از شعر با توجه به مطالب باال، نمونه
 کنیم:ذکر می -اندو بافت تاریخی آن تأثیر پذیرفته

 /ره کرد و لحمشه دل میل به ب/ حسن و شرفی تمام دارد// آن ترک که گرده نام داردالف. 
 (121: 1716 بنگر چه خیال خام دارد )صوفی،

// آن داد به شاهان، به گدایان این داد که/ آنتو و حلوای مزعفر، من و خرما و عدسب. 
بر سر خوان آب یخش کاوین  در زمان/  نان عروسی است که بسحاق چو سیر آمد از او

 (147: 1714 )بسحاق، داد
ا ندارم بهر بغر// اند آن غله تاراجکه ترکان کرده /مانم در این شهرکنون خود گشنه میج. 

 (44)همان،  یر تتماجهمی پیچم به خود چون ت/ یک سپر آرد
 چو رختت چرکن است// بر او این دست مالیدن چه حاصل/ بهای نرمدستی چون ندارید. 

به هر سو  /به بازار مزاد رخت قاری// عبیر و مشک پاشیدن چه حاصل/ یار بر جیبای 
 (177: 1771 )نظام قاری، هرزه گردیدن چه حاصل

 خرم آن کز نازنیان بخت برخوردار داشت/ هرکه خورد اسرار از سیری نعمت برنخوردم. 
 (114: 1713 )سیبک نیشابوری،

پرداز، بسحاق اطعمه اغلب از نقیضۀ تضمینی استفاده کرده است؛ در بین شاعران اطعمه
یعنی واژگان مهم یا کل یک مصراع غزلِ سرمشق را در شعر خود آورده است. از این جهت 

اطب گزیند، بیشتر توجه مخشعر سرمشق برمی تقابل و حالت تدافعی که بسحاق در برابر
از به د. البته این شیوه، نیکنتر میطنازانۀ سخنش را برجستهگریِ انگیزد و مکالمهرا برمی

سرمشق را در جای درستی مهارت شاعر دارد که بتواند آن واژگان کلیدی یا مصراع متن 
اصال برای همین جای عاریتی  انگار آن سخن»ای کهگیرد، به گونه کارهخود ب در نقیضه

. (164: 1731 )اخوان ثالث،« ورده، گفته شده بوده است و الغیرآ سازنقیضهکه سخنگوی 
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ارکرد ک صریحای کامال گونهم تعامل دو نوع گفتمان متفاوت بهاطعمه، مفهوهای هدر نقیض

 تضمینیی هاهمورد بحث از نوع نقیضهای هکند. بسیاری از نقیضخاص خود را ایفا می
شابوری یها ابتدا در شعر بسحاق و سپس در شعر سیبک ناست. بسامد این دسته از نقیضه

ها آن هایی هستند که درتضمینی نقیضههای هست. نقیضو صوفی هروی بسیار باال
ها که در اصل وضع نخستین و نزد شاعر اولی برای مشاهیر کلمات و یا ابیات یا مصراع»

 ای بیان مقاصد نقض و نقیضهبوده است، نقل و تضمین شده باشد برامور و بیانات جدی 
نشان دادن  برعالوهازی پردنقیضهاین شیوۀ  .(161-161: 1731 )اخوان ثالث،« و هزل

هتر، ب عبارتبهافزاید. ها نیز میشهرت سرمشق، بر میزان زهرخند و انتقاد اجتماعی نقیضه
ای هنرمندانه نشان شیوهو ناکامی محرومان، به ای گرسنگانمفاسد اجتماعی جامعه، آرزوه

او  مخاطب و آشنایی پرداز به ذائقهانگر توجه نقیضهشود. چنین کارکرد هنری، بیداده می
 با شعر سرمشق نیز خواهد بود. 

 پرور است )سعدی،پیغام آشنا، نفس روح /تر استرود سخن دوست خوشاز هرچه میالف. 
1712 :221) 

// تر استرود سخن دوست خوشکز هرچه می/ آن همه ذکر مزعفر است در شعر من از
: 1714 )بسحاق،پرور است / پیغام آشنا، نفس روحرسد از مطبخم به دلبوی کباب می

71) 
 هرکس که این ندارد حقا که آن ندارد )حافظ،/ جمال جانان میل جهان نداردجان بیج. 

1731 :37) 
 ی،)صوف توان گفت او را که جان نداردحقا که می /ندارد هرگرسنه که این دم در سفره نان

1716 :111) 
 پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت )حافظ،/ تقوا بدر افتادم و بس ب. نه من از پرده

1731 :21)  
: 1714 )بسحاق، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت/ نه منم در طلب نان که ز بهر گندم

73) 
« قوات پرده»در برابر « طلب نان»تقابل تضمین مصراع دوم شعر حافظ، با برعالوهبسحاق 

 ن حالت تدافعی در مقابل شعر حافظبر لطف سخن خود و جلب توجه مخاطب و نشان داد
ر تدر بیت نقیضه، هم لطف تلمیح را افزون« گندم» رسد آوردن واژهنظر میبهافزوده است. 

دهد. از قضا عصر خویش نشان می را در جامعهده است و هم غم نان از شعر حافظ کر
 پرداز برایاضافه کردن این عنصر به متن نقیضه، همان حالت دفاعی است که نقیضه

 گیرد.کار میبهتکمیل متن اصلی 
ان عیب رند» نمونۀ دیگر، بسحاق بسیاری از واژگان مهم غزل معروف حافظ یعنی عنوانبه

 رکاخود به ع پرمفهوم آن را دقیقا در نقیضهسه مصراو « زاهد پاکیزه سرشت...ای  مکن
طف ل واژگان و مفاهیم بسحاق در برابر واژگان و مفاهیم حافظ بر برده است. تقابل طنازانه
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رداز پیضهدرونی شاعر نقهای هسخن بسحاق، جلب توجه خواننده و بیان اندیشه و خواست

 :داللت دارد
 ،)حافظ که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت/ شتزاهد پاکیزه سرای  عیب رندان مکن -

1731 :21) 
 که خمیرش به فطیر تو نخواهند سرشت /بورک پاکیزه سرشتای  عیب کاچی مکن -

 (73: 1714 )بسحاق،
برده است. در بیت حافظ، استعارۀ  کارباال واژگان مهم شعر حافظ را به بسحاق در بیت

که بسحاق همان را در بیت خود درخصوص  رفته کاربه)زاهد پاکیزه سرشت(  ایتهکمیه
نهد. همین نیز آورده است. حافظ در شعر خود، رندان را بر زاهدان برتری می« بورک»

تر یتاهمکند و کاچی را که غذایی کمشیوه را بسحاق درمقایسۀ بورک با کاچی انتخاب می
ت ای اساجتماعی نهفته دهد. این ترجیح دارای کارکردبر بورک ترجیح می ،از بورک است

 که با دقت در آن متوجه فقر مطرح شده در نقیضه خواهیم شد.
 ظ،)حاف آن درود عاقبت کار که کشت یهرکس/ من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش -

1731 :21 ) 
 هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت )بسحاق، /اگر او تخم گیاه کارد و ما سیر و پیاز -

1714 :73) 
نوعی ترادف یا تقابل عمدی میان کلمات  شود که اومشخص می ا دقت در بیت بسحاقب

در مصراع اول بیت خود با مصراع اول بیت حافظ ایجاد کرده است؛ یعنی تخم گیاه را 
دیگر این است که  ض کرده است. نکتهمترادف نیکی و سیر و پیاز را مترادف بدی فر

تخم گیاه کاشتن را به یک نفر  کند؛ اما بسحاقمی میر مفرد من و تو استفادهحافظ از ض
 ولی کاشت سیر و پیاز را به گروه -که احتماال وضع و اوضاع خوبی دارد- دهدنسبت می

 دهد. شاید با ایننسبت می( که احتماال وضع و اوضاع خوبی ندارند« ما»یعنی ) بسیاری
 دهد.ثروت را نشان می ناعادالنهاکم بر جامعه و تقسیم طبقاتی ح فاصله نوع کاربرد ضمیر،

شود که سرایندۀ نقیضه در اثر خود هدفی ها، مشخص میبا دقت در زبان و ساختار نقیضه
 ها، جدی تلقی شود.تواند مانند متن سرمشقکند که میانتقادی را دنبال می-اجتماعی

 گیرینتیجه
 توانشاعران میهای هبا خوانشی نو از نقیض ویژهبه ،با تأمل در ادبیات قرن نهم هجری

ین جدال ب شعر و ادبیات فارسی باشد، صحنه که دوران انحطاطگفت قرن نهم بیش از آن
 رها و انواع ادبی در این عصگون است. اتفاقاً دانشهای ادبی گونهفهم ها، انواع و گفتمان

رچند تا قبل از قرن نهم، سرودن و بر غنای زبان و ادب فارسی افزوده است. ه تنوع یافته
گیری انواع طور کل زمینۀ شکلبهسابقه نداشته است اما قرن نهم ای دواوین نقیضه

 شکلبهخاص، آغاز پیدایش گونۀ جدیدی  طوربهادبی را فراهم آورد و های تفنن
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 گویی اطعمه و البسه و اشربه و مکیفات بود. بسحاق شیرازی نخستین کسی بود کهنقیضه

دیگری  ا پدیدآورد. پس از بسحاق، شاعراندر این قرن دیوان شعری را در وصف انواع غذاه
چون صوفی محمد هروی، احمد اطعمه، موالنا نظام قاری و سیبک نیشابوری و در قرون 

 ،(مشهور به حکیم سوری)و تقی دانش  (معروف به اشتها)متأخر میرزا عبداهلل گرجی 
با سرمشق قراردادن شعر بزرگانی همچون  این گروه از شاعرانشیوۀ وی را ادامه دادند. 

که از جهت  هایی سرودندنقیضه حافظ، سعدی، مولوی، خواجو، سلمان ساوجی و...
و ت نامبرده، مفهوم بینامتنیهای هاجتماعی و ادبی قابل بررسی و تحلیل هستند. در نقیض

ن یی که در ایوگوگفتد را دارد. ای کامال صریح، کارکرد خاص خوگونهتعامل گفتمان به
رابر ب گیرد، از نوع گفتمان تقابلی است. همین تقابل ناهمگون، آن هم درارتباط شکل می

رسد این خنده در پی مبارزه نظر میبهشود. اما و طنز می لحنی جدی، سبب ایجاد خنده
شگرانه و آفرین ای راستینخنده بلکه ،یا به حاشیه راندن شعر سرمشق و مفاهیم آن نیست

اطعمه و البسه اختالف میان دو دیدگاه استعالیی )شعر شاعران بزرگ( و  است. در اشعار
تر زبان شود. از همه مهممادی و زمینی )شعر اطعمه و البسه و مکیفات( باعث طنز می

زبان کامال ادبی و فاضالنۀ شاعران رسمی  برخالفمردم عادی و کوچه و بازار است که 
ات، فاظ، ترکیباست. السرایان را فرا گرفته های نقیضهکالسیک، سراسر دیوانادبیات 

دا را باید در فرهنگ مردم عادی پیها آن هایی که نشان و حضوراسامی خاص و عبارت
شود که ها سبب میدهد. این ویژگیپرداز را شکل میکرد، زبان غالب شاعران نقیضه

در تقابل با ایدئولوژی و فهم طبقۀ حاکم شنیده وگوهای طبقات مختلف مردم عادی گفت
ها نقیضه روازایندر ضمن آن نشان داده شود. ها آن شود و زندگی واقعی و اجتماعی

یابند و با توجه به بافت تاریخی و اوضاع اجتماعی روزگار انتقادی می-کارکردی اجتماعی
کنش نمادین( وضعیت پراکسیس غیرمستقیم ) صورتبهشاعر، در قالب طنز و خنده و 

ها حکایت فقر و نیازمندی مردم جامعه کشند. بسیاری از این نقیضهموجود را به چالش می
تواند شناخت نسبتا است. توجه به این ارتباط تاریخی و اجتماعی میان متن و جامعه می

ها، ضهرو، ظهور این دسته از نقیاینازدقیقی از اوضاع و احوال جامعۀ قرن نهم ارائه دهد. 
کند و یمکند که با گفتمان رسمی زبان فارسی ارتباطی تعاملی پیداگفتمانی را ایجاد می

. افزایندها به آن گفتمان رسمی میآرزوها، نیازها و توقعات دلخواه خود را در قالب نقیضه
 ،ندگیردر تقابل جدی با همدیگر قرار می هاست که اگرچهاین همان معنای تعامل گفتمان

ی قرن نهم داراهای هپذیرند. در یک تحلیل نهایی، نقیضهمدیگر نیز تأثر و تأثر می از
 هستند:( گفتمان مثابهبه ادبیات)کارکردهای زیر 

 رد؛طنز و خندۀ مثبت و نه ویرانگر که انتقادهای اجتماعی خاصی را به دنبال دا -
 عامه.تکیه بر فرهنگ عامه از حیث بازتولید زبان و بیان آرزوهای  -
 اهیم استعالیی و فرهنگ رسمی حاکم؛توجه به نیازهای بدنی انسان در تقابل با مف -
 های معمولی زمان و مکان؛های موجود؛ یعنی ارتباط با گسترهتأکید بر واقعیت -
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توجه به اهمیت واالی خوردن و نوشیدن و نیازهای زندگی جسمانی و ایجاد فرهنگی  -

 ته با تأکید بر دوری از شکمبارگی؛برای خوردن و آشامیدن؛ الب
بینی استعالیی گرایی و تقابل گروتسکی با جهانر وجود نوعی واقعتو از همه برجسته -

 گذشته شده بود.های هموجود و مبارزه با عقیده ضدمادیتی که دامنگیر ادبیات سد

 منابع
ترجمه  .شناسی ادبیاتدرآمدی برجامعه .(1711) .و و دیگرانتئودور، آدورنو -

 تهران: چشمه. .محمدجعفر پوینده

 تهران: زمستان. .انسازنقیضهنقیضه و  .(1731) .اخوان ثالث، مهدی -

ترجمه  .مفاهیم کلیدی در نظریه فرهنگی .(1711) .ادگار، اندرو و دیگران -
 تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی. .ناصرالدین علی تقویان

تصحیح  .کلیات بسحاق اطعمه شیرازی .(1714) .بن حالجبسحاق اطعمه، احمد -
 میراث مکتوب. :تهران. منصور رستگار فسایی

تهران:  .هاای برای کشف ناگفتهتحلیل گفتمان دریچه .(1712) .بشیر، حسن -
 دانشگاه امام صادق.

اصغر . ترجمه علیتاریخ ادبی ایران، از سعدی تا جامی(. 1777براون، ادوارد. ) -
 حکمت. تهران: دانشگاه تهران.

بخند با حافظ: رویکردی پدیداری به طرز سخن -بگو(. 1777ور، مجید. )بهره -
 . تهران: قطره.گویانحافظ و طنز نقیضه

به اهتمام محمد قزوینی و قاسم  .دیوان(. 1731الدین محمد. )حافظ شیرازی، شمس -
 غنی. تهران: زوار.

. به تصحیح محمدعلی فروغی. کلیات سعدی(. 1712. )سعدی، مصلح الدین عبداهلل -
 تهران: هرمس.

ر کتاب قلندریه درتاریخ: )د، دیوان اسراری(. 1713. )یحیی سیبک نیشابوری، -
 تهران: سخن. .(. محمدرضا شفیعی کدکنیهای یک ایدئولوژیدگردیسی

های روش درآمدی برتحلیل گفتمان میشل فوکو؛»(. 1771صالحی زاده، عبدالهادی. ) -
 .117-111. صص7. ش 4. س معرفت فرهنگی اجتماعی «.تحقیق کیفی

 .تهران: فردوس.1ج  .ایرانتاریخ ادبیات در (. 1731صفا، ذبیح اهلل. ) -

. به کوشش ایرج افشار. تهران: میراث دفتر اشعار صوفی(. 1716صوفی، محمد هروی. ) -
 مکتوب.

 . تهران: هرمس.میشل فوکو، دانش و قدرت(. 1731ضمیران، محمد. ) -

 . ترجمه محسن مؤیدی. تهران: امیرکبیر.ساحتیانسان تك(. 1764مارکوز، هربرت. ) -

http://www.bargedan.com/author.php?id=1111446
http://www.bargedan.com/author.php?id=1111435
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. تهران: کتابخانه، موزه و کلیات نظام قاری(. 1771احمد. )بن امیرنظام قاری، محمود -
 اردهال. مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی و سفیر

نهم( یا آغاز انحطاط  شعر فارسی در عهد شاهرخ )قرن(. 1717یارشاطر، احسان. ) -
 تهران: دانشگاه تهران. .در شعرفارسی

 . تهران: هرمس.رایج و انتقادیشناسی گفتمان(. 1717اهلل. )یارمحمدی، لطف -

ترجمه  .نظریه و روش در تحلیل گفتمان (.1777، ماریان و لوئیز فیلیپس. )یورگنسن -
 هادی جلیلی. تهران: نشر نی.

تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن  (.1771نفیسی، سعید. ) -
 تهران: کتابفروشی فروغی. .دهم

- Dentith, Simon. (2000). Parody. London: Routledge. 
- Van Dijk, Teun A. (1993). "Principles of Critical Discourse 

Analysis". Discourse & Society. London &. vol. 4(2): pp. 249-
283. 
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آبادرمان کلیدر، اثر محمود دولتمحمّد قهرمان گل در فردیّت فرآیند  
 

1اطهر تجلی اردکانی  
4نسیم صادقی  

 چکیده
 شخصیّتی ان،انس وضعیت شناخت به یاری و بیستم قرن اندیشۀ بر تأثیر نظر از یونگ گوستاو کارل

یری گجمعی و چگونگی شکل ناخودآگاه الگوها،کهن های بدیع او دربارۀنظریه آید.شمار میمهم به
ات مطالعۀ ادبیّ های یونگ از طریقای نو بر شناخت روان انسان گشود. اغلب یافتهفردیّت، دریچه

ی هاتوانند بستر مناسبی برای تحلیلو اسطوره حاصل شده است. بنابراین متون ادبی می
 ، شاهکار محمودکلیدرهای فارسی معاصر، شناختی بر مبنای نظریات او باشند. از میان رمانروان

ور از منابع درخ ها و نیز توصیف حاالت روانی قهرمانان، یکیلحاظ تحوّل شخصیّتآبادی، بهدولت
ای های پویمحمّد( از شخصیّتشناختی از منظر یونگ است. قهرمان اصلی داستان )گلمطالعۀروان

ش کوش مقاله این در رواین یابد. ازاین رمان است که فردیّت و تعالی تا حدودی در وی تحقّق می
یّت به بررسی شخص و از منظر فرآیند فردیّت، یونگ، تحلیلی شناسیروان مبنای بر شده است

الگوهای آنیما، سایه، نقاب و پیر خردمند در این پرداخته شود. با بررسی کهن کلیدرمحمّد در گل
شود. پژوهش حاضر با روش تحلیل کیفی شخصیّت، چگونگی تکامل روحی وی نشان داده می

 شود.شناختی انجام میمحتوا و بر اساس نقد روان
 محمّد.یونگ، فرآیند فردیّت، کلیدر، گل های کلیدی:واژه

 . مقدمه1
های سرعت رشد کرده، زمینۀ مطالعۀ رشتهبه حاضر عصر در ایرشتهتحقیقات میان

 شناسروان نظریات اخیر دوران در گوناگون را در ارتباط با یکدیگر فراهم نموده است.
 هایشاخه از شناختی،روان نقد. است کرده پیدا فراوانی کاربرد ادبیّات در یونگ، معروف،

 مبانی از کیی زند.می پیوند شناسیروان به را ادبیات که است ادبی نقد پویای و جدید
 سیرم در بشر شدن دهنده کاملنشان که است فردیّت فرآیند نظریه ونگی شناسیروان
 در هایشفعّالیّت دلیلبه یونگ گوستاو کارل. اوست های وجودیجنبه همه تعادلی رشد
 در را یونگ. است معروف تحلیلی شناسیروان عنوان تحت اینظریه ارائۀ و شناسیروان
 فوردهام، فریدا تعبیر به کنند.می قلمداد کاویروان نوین دانشِ گذارانپایه از فروید کنار

                                                            
 دانشگاه یاسوج ،. استادیار زبان و ادبیات فارسی1
 آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یاسوج. دانش4
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 تحلیلی شناسیروان اصول از یکی. است کرده تکمیل یونگ گذاشته، ناگفته فروید هرچه

 وبمحس یونگ رشدی ترین مفهوممهم مفهوم، این است؛« فردیّت فرآیند یا تفرّد» ونگی
 منظور، این تحقّق برای. کند رشد پایدار وحدتی جهت در دارد گرایش روان. شودمی

 رشد کامل طور به و یابند تمایز کامالً باید دهند،می تشکیل را روان که گوناگونی اجزای
 هال) کندمی یاد یابیفردیّت عنوان تحت رشد و شدن متمایز فرآیند این از یونگ. کنند

 (. 111: 1732 نوردبای، و
 پسس کندمی آغاز نشدهتفکیک تمامیّتی حالت در را زندگی انسانی، هرفرد

 به و کندمی رشد نیز فرد شود،می گیاه و کندمی نمو دانه که گونههمان به
 چندهر. کندمی پیدا تحوّل یافتهاتحاد و متوازن دهنده،تشخیص شخصیّتی

 کامل توازن کامل، دادن تشخیص و تمیز تفکیک، یعنی آن، هایهدف
 زا و است نادر بسیار بسیار آن به حصول باشد، عملی هم اگر کامل، اتحاد
 سکهیچ بودا، و (ع)مسیح عیسی چون معدودی افراد استثنای به یونگ نظر

 رتأثی از اجتناب به قادر کسهیچ. است نیافتهدست  تکاملی چنین به
 (. 173)همان،  نیست الگویانهکهن طلبیاتحاد این نیرومند

 با را یهنظر ابتدا دارد سعی یونگ، فردیّت فرآیند نظریه به خاص نگاهی با این پژوهش
 با ندهنگار ابتدا راه، این در. کند واکاوی ،کلیدر در محمّدگل شخصیّت بر انتقادی رویکرد
 ردنک پیاده با سپس کرده، اییشناس را فردیّت مراحل زمینه، این در موجود منابع مطالعۀ
 محمّدلگ وجودی ابعاد است آن بر داستان، قهرمان شخصیّت بر تکیه با کلیدر در آن مبانی

 کند. ترسیم خواننده برای رویکرد این با را

 . بیان مسأله1-1
های داستان مهارتی بسزا دارد. با مطالعۀ پرداختن شخصیّتآبادی در محمود دولت

ا هبرد. این شخصیّتها پیشناختی آنتوان به بُعد روانهای وی میهای داستانشخصیّت
حوّل رسند. این تاکثراً حالت ایستا و راکد ندارند و در جریان داستان به رشد و بالندگی می

هاست. شخصیّت وی در رزتر از دیگر شخصیّتمحمّد، قهرمان اصلی داستان، بادر گل
رود و به همین روی، قابلیّت سوی تکامل و فردیّت پیش میجریان حوادث داستان، به

اب الگوهای آنیما، سایه، نقمطالعه را بر اساس نظریّۀ فردیّت یونگ داراست. با بررسی کهن
 توان سیر فردیّت را در وی نشان داد. محمّد میو پیر فرزانه در گل

 . ضرورت و اهمّیّت تحقیق1-1
هم ای در این حوزه فرارشتهپیوستگی موضوعات علوم انسانی، زمینه را برای مطالعات میان

که از منظری هنر است و از منظری دیگر در زمرۀ علوم انسانی جای -کند. ادبیّات نیز می
اسی، شننوع مطالعات است. ازجمله، میان ادبیّات و روانبستر مناسبی برای این -گیردمی

شناسانی چون فروید و یونگ برای تبیین ای که روانپیوندی آشکار وجود دارد به گونه
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ر اند. بنا بویژه در قالب داستان مدد گرفتههای خود از اسطوره و ادبیّات بهبرخی از نظریّه

سی شناختی باشد. با بررو تفسیر مفاهیم روانتواند محملی برای توضیح این، داستان می
شود و از این تر میشناسی، فهم مطالب پیچیده در این علم آسانآثار ادبی از منظر روان

 شناسیعنوان هنر، با مفاهیم مهم در روانگذر، خوانندگان ضمن لذّت بردن از ادبیّات بهره
 شوند.نیز آشنا می

های آبادی، در شرح احوال روانی قهرمان، محمود دولتاز میان نویسندگان بنام ایرانی
 ها،، با تعدّد فراوان شخصیّتکلیدرهای خود، مهارتی خاص دارد. شاهکار او یعنی داستان

لحاظ محمّد، بههاست. در این میان گلهای گوناگون روانی انسانعرصۀ نمایش ویژگی
تی شناخای برای مطالعۀ روانشایستهپیمودن مسیر تکامل و رسیدن به فردیّت، نمونۀ 

 خصوص از زاویۀ فرایند فردیّت از نظر یونگ است.به

 پژوهش . پیشینۀ1-6
 گرفته است شکل یونگ شناسیروان اساس بر ایران در ادبی نقد در که آثاری ازجمله

 هسه بیابان گرگ بر تفسیر و نقد شمیسا و سیروس دکتر از روح یک داستان به توانمی
 فارسی ادبیات مورد در کاویروان مکاتب تأثیر با که آثاری سایر. کرد اشاره کبیری قاسم از

 ابراهیم محمّد اثر آثارش کاویروان و هدایت صادق است: توجه قابل و شده نوشته
 واژۀ کارگیریبه لحاظبه و است رسیده چاپ به 1717 سال در که است شریعتمداری

 هایشخصیت به داستان نویسندۀ تحلیل جاییجابه و شناسیروان جایبه کاویروان
 رویکرد با مقاله و یک کتاب چند اما است. اهمیّت حائز فروید، آرای با وی آشنایی و داستان
 :کرد اشاره زیر آثار به توانمی جمله آن از که است شده نگاشته فردیّت

نظریۀ یونگ )امینی، تحلیل اسطورۀ قهرمان در داستان ضحّاک و فریدون بر اساس  -
1711) 

 (1717های پریان )مری لوییز فون فرنس، کتاب فرایند فردیّت در افسانه -
 (1716تحلیل داستان سیاوش بر پایۀ نظریات یونگ )اقبالی و دیگران،  -
 (1711انداز نظریات یونگ )آفرین، بررسی رمان شازده احتجاب از چشم -
 (1717ه بر شخصیّت رستم )تسلیمی، فرآیند فردیّت در شاهنامه با تکی -
نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان بر اساس نظریه فرآیند فردیّت در فصلنامه ادبیّات  -

 (1771شناختی )سعید بزرگ بیگدلی، عرفانی و اسطوره
پیکر نظامی بر اساس تطبیق و بررسی فرایند فردیّت در گنبد اول و دوم هفت -

 (1771انی باراندوزی و چمنی گلزار، شناسی تحلیلی یونگ )ترکمروان
 (1774نامه )اتونی، فرآیند فردیّت در حماسۀ بهمن -
 فردوسی شاهنامه هفتواد کرم داستان در الگوهاکهن و نمادها شناختیروان تحلیل -

 (1771جعفری،  طیبه و چوقادی زینب طغیانی، )اسحاق



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 15

 
 بر یهتک با کلیدر در فردیّت نظریۀ فرآیند بررسی به که جهت این از پژوهش این اما

 شیپژوه و تحقیق بارهایندر تاکنون است نو و بدیع کامالً پرداخته، محمّدگل شخصیّت
 .رسدنظر میبه ضروری رهیافت و نگاه این با پژوهشی چنین انجام و نگرفته صورت

  . بحث1
 شناسیادبیات و روان. 1-1

 یا نوع عنوانبه نویسنده شناختیروان مطالعۀ» را ادبیات شناسیروان از منظور ولک رنه
 ادبی رآثا در موجود شناختیروان قوانین و هاسنخ مطالعۀ یا آفرینش فرآیند مطالعۀ یا فرد

 وارن، نآوست و ولک رنه) داندمی ادبی اثر خوانندگان هر بر ادبیات تأثیر مطالعۀ سرانجام یا
 از ینچیداو لئوناردو و داستایوفسکی شکسپیر، مورد در فروید تحقیقات مثالً(. 14: 1716
 کوشندمی نقّادان از دسته این. کاودمی را نویسنده یا هنرمند روان و است اول دستۀ

 و تألیف قدرت کنند، بیان و ادراک را نویسنده یا شاعر درون احوال و باطنی جریان
 و جامعه و محیط که را تأثیری راه این از و بسنجند را وی قریحۀ و ذوق ترکیب استعداد

 یۀسج و فکر نوع گونهبدین کنند. مطالعه دارد، هاجریان این تکوین در مواریث و سنن
 در فروید اوانۀروان تحلیل(. 11: 1717 کوب،زرین) نمایند معین را شاعر ذوقی و روحی
 اما شده بنا شواهد ترینضعیف پایۀ بر که است اثری نخستین داوینچی لئوناردو مورد

  .هنرمند یک از کاوانهروان است تحلیلی هرحالبه
 و دانستمی کاوانروان ترینبرگزیده را نویسندگان که فروید گویی
 گشودن با بود، گرفته وام به ادبیات از را خود کاویروان مفاهیم ترینبنیانی
 نویسندگان برابر در ایتازه اندازچشم که روان ناخودآگاه قلمرو هایدرواز

 ادبیات به گذاشتمی اختیارشان در ایتازه روایتی هایشیوه و گستراندمی
 (. 13: 1731 یاوری،) کردمی دین ادای

 (Individuationفردیّت ) . فرآیند1-1
 دادن پرورش و شخص استعدادهای برآوردن یعنی شدن، فرد یعنی تفرّد ساده، زبان به

 ثلم محیطی نیروهای اما است؛ ناپذیراجتناب و فطری تفرّد، سویبه گرایش. شخص خود
 عمان یا کنندمی کمک آن به کودک-والد رابطۀ ماهیت و اقتصادی و آموزشی هایفرصت

 (. 141: 1731 شولتز،) شوندمی آن از
 گونههمان به سپس کندمی آغاز نشدهتفکیک تمامیّتی حالت در را زندگی انسانی، هر

 دهنده،تشخیص شخصیّتی به و کندمی رشد نیز فرد شود،می گیاه و کندمی نمو دانه که
 و تمیز تفکیک، یعنی آن، هایهدف چند هر. کندمی پیدا تحوّل یافته اتحاد و متوازن

 اربسی آن به حصول باشد، عملی هم اگر کامل، اتحاد کامل و توازن کامل، دادن تشخیص
 ،بودا و (ع)مسیح عیسی چون معدودی افراد استثنایبه یونگ نظر از است. نادر بسیار
 یرومندن تأثیر از اجتناب به قادر کسهیچ است، نیافته دست تکاملی چنین به کسهیچ
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 دیگری فرد تا فردی هر دید از ...مرحله این چند هر نیست؛ الگویانهکهن اتحادطلبی این
 (. 173: 1732 نوردبای، و هال) کندمی تفاوت
 شودیم بدنی فعّالیّت و بدن رشد صرف بیشتر زندگی نیروی جوانی و کودکی دوران در

 کمتر راه آن در نیرو این سالمندی، دوران در خصوصبه و بعد به سالیمیان دوران از و
 روانی هایفعّالیّت در یعنی گردد.می روانی نیروی به تبدیل آن مازاد و شودمی مصرف

 نزدیک خود کمال به را آدمی و رودمیکار ... به و ذوقی علمی، ادبی، کارهای تفکر و تأمل
 شتربی او بالقوۀ هایاستعداد کند، کسب بیشتری معلومات و تجارب آدمی هرچه. »کندمی

 (. 31: 1733 سیاسی،« )سازندمی ممتاز و مبرز را او شخصیّت و گردندمی بالفعل بهتر و
 راهنمای که را هاییارزش و رفتارها باید تفرّد برای تالش جهت سالمیان اشخاص

 ارهشی آگاهی به را آن شوند، مواجه خود ناهشیاری با و کنند رها اند،بوده زندگی اول نیمۀ
 گوش خود رؤیاهای به بایدها . آندهند انجام گویدمیها آن به را بپذیرند آنچه و بیاورند

 اشکال یا کردن نقاشی نوشتن، طریق از کنند؛ دنبال را هایشانپردازیخیال و دهند فرا
 (. 141: 1731 شولتز،) دهند پرورش را خود خالق تخیل بیان، دیگر

 موجودیّت منظوربه که معنی بدین. است( فطری) ذاتی و خودمختار فرآیند تفرّد،
 است شده مقرّر قبل از هرکس شخصیّت ندارد، خارجی هایمحرک به احتّیاجی یافتن،

 هک همچنان اما. کند رشد وی جسم که شده مقرّر که ترتیبی همان به. بیابد تفرّد که
 نیاز دارد، تحرّک و ورزش و تمرین و مناسب غذای به سالم رشد برای انسان جسم

-هال) است سالم تفرّد جهت تربیت و تعلیم و مناسب تجربیّات کسب محتاج نیز شخصیّت
 (. 177: 1732 نوردبای،

 خودمان تیرۀ جنبۀ از محافظت برای (Personaپرسونا ) از زندگی، اول نیمۀ در
 که هنگامی اما. ببینند را ما خوب هایویژگی فقط مردم خواهیممی کنیم،می استفاده
. داریممی نگه مخفی خودمان از راها آن کنیم،می پنهان دیگران از را سایه نیروهای

 گاهیآ. کند تغییر باید حالت این خودمان، شناختن یادگیری فرآیند از بخشی عنوانبه
 دهد؛یم تریکامل و ترعمیق بُعد شخصیّت به سایه، سازندۀ و مخرّب جنبۀ دو هر از بیشتر

. ندکمی وارد زندگی به را سرزندگی و خودانگیختگی شوق، و شور سایه، هایگرایش زیرا
 ۀجنب از آگاهی. کنیم های دیگر هماهنگجنبه با را های شخصیّتجنبه از یک هر باید ما

-جنسی دوگانگی باید ما. شودمی طرفۀ شخصیّتیک رشد موجب فقط ماهیتمان خوب
 صفات سنّتی طوربه یا خود آنیمایی الگویکهن بتواند باید مرد. بپذیریم نیز را خود روانی
ردانه م صفات سنّتی طوربه یا آنیموس قادر باشد باید زن و دهد نشان را ظرافت مثل زنانه،
 جنس هایویژگی از شناخت این بود معتقد یونگ. جرأت( را نشان بدهد )نظیر خود

 س،جن دو و عاطفی هایویژگی پذیرفتن. است تفرّد فرآیند در ترین گاممشکل مخالف،
 نوالدی به مربوط تأثیرات از رهایی آخرین عنوانبه و گشایدمی را خالقیت جدید منابع

 (. 141 )همان، کندمی خدمت
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 برای .بپیماید را تفرّد فرآیند تواندمی شخصیّتی نظام که هر است خودآگاهی با تنها

 برابر و مساوی هایفرصت از باید شخصیّت جوانب و سطوح تمامی سالم، تحوّل و رشد
 شود، غفلت شخصیّت قسمت یا بخش یک از اگر زیرا گردند؛ برخوردار یافتن، تفرّد برای
( غیرعادی) های ناهنجارراه به وجود ابراز و اظهار برای شده، واقع غفلت مورد بخشِ این

 واهدخ خلق( نامتعادل و کج) تناسببی شخصیّتی نظام، یک تورم آنگاه. شودمی متوسل
 (. 111: 1732 نوردبای، هال،) کرد

 از توانـدمـی کـاوروان و انـدمشابه هایخواسته دارای کاو،روان تا بیمار از ها،آدم
 دارای را هـاآدم روان فرویـد. یابـد راه ناخودآگـاهش بـه بیمار با پنداری ذاتهم طریـق

 ناخودآگـاه بـر افزون هاانسان همۀ که است باور این بر یونگ و داندمی مشابهی سـاختار
 بنـابر. انـدجهـانی و جمعی ناخودآگاه دارای -داشت باور بدان فروید که-نژادی و فـردی

 خورد،می چشمبه هاانسان فردی و جمعی ناخودآگاه در آنچه او، یاران و یونگ سـخنان
 والگـکهـن آن به که است انسانی تجربیات از جهانی اشکال و الگوها ایماژها، از عبـارت

 (. bain, 1991: 1339) گوینـدمـی
 سایه، نچو الگوهاییکهن درباره فردیّت فرایند نظریۀ یونگ کارهای مفیدترین از یکی

 زدن کنار با آدمی ونگ،ی نظریه طبق. است پیرخردمند و زنانه روان مردانه، روان نقاب،
 ازنیتو و هماهنگی تواندمی خویش، درون آنیمای به توجه نیز و سایه به پرداختن و نقاب
 وانستت خواهد فرد کار، این انجام با. درآورد کنترلشان تحت و کند برقرار عناصر این بین

 مسیر در و ایی کندشناسرا وجودش روشن و تاریک ابعاد و بشناسد را خویش حقیقت
 که است شخصیّت یاور و یار نیز خردمند پیر راه این در. بگیرد کمکها آن از فردیّت

 رس بر الینحل موانعی و مشکل هرجا باشد. شخص راهبر فردیّت فرآیند طی در تواندمی
 . آیدمی فائق آنان بر خردمند پیر رهبری فرد با گیرد، قرار راه

  کلیدر رمان ازای . خالصه1-6
 روایت کلیدر. افتدمی اتفاق منطقۀ خراسان در بیست دهۀهای سال در کلیدر داستان
 سرزمین از قبل هاسال در شده کوچانده کُرد، اصلیّت با عشایر است مردمانی زندگی
 :سرزمین این مردمان بیشتر مانند شودمی روایتای خانواده زندگی. خراسان به مادری
 خروار. نمونۀ مشتی

 و ددار نام بلقیس همسری. گویندش کلیشمی که است مردی سالکالن خانواده پدر
های ادترش اثر بر داستان حوادث بیشتر که- است محمّدگل فرزندان این از فرزندانی. یکی

 هم دیمی رونقکم زراعت کنند،می معاش امرار پروریدام با خانواده. گیردمی شکل او
ها آن دنش تلف و گوسفندان بیماری و قحطی بروز. شودمی سپری سختیبه زندگی. دارند
بلقیس  برادر دختر مارال روزها، همین در. کندمی تحمیل بر خانواده بیشتری فشار

. آوردمی پناهها آن به است، زندان در هم پدرش و مرده تازگیبه مادرش که هم )عبدوس(
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 سرخورده بسیار را محمّد(گل اول )همسر زیور اتّفاق این. کندمی ازدواج مارال با محمّدگل
 ربودن برای خانواده مردان دیگر همراهبه محمّدگل دهد.می رخ هم دیگر اتّفاقاتی. کندمی

 دایی و مدیار بین این در کنند.می اقدام اوست، عاشق بلقیس برادر مدیار، که دختری
 چادر به مالیات گرفتن برای مأمور چند شب یک. شوندمی حسین( کشته دختر )حاج

 که دارد را زیور به تعرّض قصدها امنیه از یکی خانواده مردان نبود در. آیندمیها کلمیشی
 دندار مالیات دادن برای چیزی و است محمّدگل دوش بر که مالی فشار نیز و موضوع این

 د،گویمی محمّدگل خود که طورآن ایتفنگ(  و اسب کلمیشی )عشق قول به طورهمین و
 کمک و عمویش همراهی با شودمی باعث زندان از ترس و داده انجام که قتلی از ترس
 دستگیر را محمّدگل آخر در و دهدمی لو را او محمّدپسرخالۀ گل. بکشد راها امنیه زنان
 اربابان جلوی شود.می یاغی آن از پس و گریزدمی زندان از همراهانش با او اما کنند.می

ها افسانه او از که دهدمی نشان خود از یهایمردانگی و ایستدمی حکومت و زورگو
 ردینب در و پذیردنمی را فرار یا تسلیم ننگ آخر در. مردم برای شودمی پناهی. سازندمی

 دهد.از دست می را کسانش و خود جان -آوردمی خاطربه را کربال صحرای که- نابرابر

 محمّدفردیّت در گل فرآیند . سرآغاز1-5
ها و پرداختن به سایه و آنیما سرآغاز فرآیند فردیّت رهایی از هنجارها و نقاب ،از دید یونگ
ترین رمان اجتماعی ادبیّات ایران بزرگتردید بی کلیدرم یرمان عظ .شودمحسوب می

ده واقع دهد در روستای سوزنهای دهه بیست در خراسان رخ میاست. داستان درسال
که قلم  یها در محیطپایداری شخصیّت ؛آور استدرمنطقه کلیدر. بیشتر جاها حیرت

، ای، سرودیمرثیهای است، زده است. حماسهگونه زنده و پویا نقشآبادی اینتوانای دولت
د یآیهایش ممحله کلمیشی و آنچه بر سر آدم .فقیرانه و نجیبانه ؛کلیدرای است عاشقانه
روید و پرپر دارد. گلی در کهنستان خراسان میها ذهن را درگیر خود نگه میتا مدت

رونق جز دامداری به کشاورزی کممحمّدش گویند. خانوار کلمیشی بهشود. گلی که گلمی
داند. اعتقاد دارد که برای خود نمیۀ محمّد این کارها را شایستاما گل ؛اندیم نیز سرگرمد

 ت: محمّد استری پا به هستی گذاشته است و این تفکّر سرآغاز فردیّت گلکارهای بزرگ
ه بود، مرد اسب و بیابان، مرد گرگ و سگ محمّد مرد چوب و چادر و گلّگل

زار و دیم. مرد ایل بود. ؛ نه مرد کشت و کشتهای خراسانو ستیغ تیز کوه
ده ای چون سوزنمرد راه و خاک و رود و اُفت و خیز، نه مرد النه مورچه

 (. 33: 1717آبادی، )دولت
  :گویدپیرخالو در مورد او می .رسدنظر میتر از سنّش بهمحمّد بزرگگل

ای یا نه، که شدهدانم تو ملتفت به نظرم آمد که برای خود مردی بود. نمی
گویم. نه که پیرتر؛ بعضی از مردها از عمری که دارند پیرترند، چه می

ترند. به سن بیست و شش، بیست و هفت بیشتر نبود، اما به نظرم پخته
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آمد. چه معلوم که همو آدم خاموش در جنگ خیلی سرد و گرم چشیده می

  (.41آذربایجان سر چهل مرد را نبریده باشد؟! )همان، 
نواز و چاالک با دل، میهماندست و گشادهمردی است، دلیر، گشادهمحمّد آزادهگل

جنگ با  ،جنگ با حکومت ،جنگ با اربابان ؛گر ایلیاتی. مرد جنگ و خونروح طغیان
ای شوم. و ستیز با پنداره یحقارت. مردستیز. ستیز در بیابان، ستیز در گله، ستیز با قحط

 داند گانه است. همان که مردن در رختخواب را ننگ میآسایی بیمردی که با تن
ها شاید دلتان بخواهد که مرد پیر شود، ناخوش بشود و در شما زن

خواهید، نه؟ اما نه! نه ما مردهای رختخواب پرپشمش بمیرد، همین را می
اند. خاک این سرزمین، در جور بودهپای کرسی هستیم، نه پدرهایمان این

بینی ا خون ما مردم آبیاری شده، ما ایلیاتی هستیم. نمیروزگارها بۀ هم
ایم؟ عزیزدردانه نیستیم کنیم، چه جوری زندگی کردهچه جور زندگی می

هایت را پاک کن! گریه و زاری دیگر بس ما. مرد جنگ و جدالیم. اشک
 (. 11است. حاال وقت کار است )همان، 

 نویسد:پرور میقانون
محمّد در دو سطح قابل بررسی است: در ت گلدر پایان داستان، شخصیّ

بینیم. او مردی است که مردم محمّد را فقط از دور مییک سطح ما گل
سازند و چون یک قهرمان حماسی کارهای خارق ها میاو افسانه ۀدربار

حال داستان در سطح دیگری نیز ادامه دهند. درعینعادت به او نسبت می
، پرورگرایانه )قانونحمّد، شخصیتی است واقعمیابد. در این سطح گلمی

1763 :112 .) 
حاصل، سخت عشایری و وابستگی به ایل و گذران زندگی درصحراهای بی یزندگ

حمّد ماز گل ،گونه مشکالت کوچک و بزرگ و نیز کار پردردسر چوپانیرو شدن با همهروبه
ل دانسانی است شریف و پاکفردی ساخته صبور، آرام، شجاع و همچنین بسیار درستکار. 

محمّد های دیگر گلگیژهای مردانی چون شیدا و عباسجان. از ویا از پلیدیو مبرّ
ش اکه خصلت بلقیس و دیگر اعضای خانواده ،نوازی اوست و این نه فقط خصلت اومهمان

 مارال که دیگر ؛ابدیآنان جایی می ۀای، هر غریبی بر سفرهم هست. هر مسافری، هرتشنه
 ،آوردپناه می ،بلقیس ،اشعمه ۀدستی به خانجای خود دارد و وقتی در آن روزهای تنگ

محمّد باز شد: رونق. زبان گلبی ۀسفر»گوید: گونه او را خوشامد میمحمّد اینگل
دانی، امسال سال خشکی بود. سفره از آینه که رنگی ندارد. ما را دخترخالو، خودت که می

 (. 67: 1717آبادی، )دولت« به کرم خودت ببخش
تر است. مثالً در فرار خواهرش شیرو. او ش پختهمحمّد از سنّبسیاری جاها رفتار گل

 گونهمحمد جوان را اینسال خانواده دارد و بیگتر از مردان کالنرفتاری بسیار بخردانه
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 ناچاریم وانمود کنیم .خروش مکن. آرام بگیر. نباید بگذاریم کسی بفهمد»دهد: اندرز می

 (. 411)همان، « ایم به شویشرعی و خدایی بوده. دختر را به دلخواه خودمان داده
کلمیشی است. وقتی  ۀگویی ستون خانواد ؛رسد مغز متفکّر خانواده اوستبه نظرمی

اما کسی به او کمک  ؛محمّد برای خرید دارو به پول نیاز داردگل ،افتدفاق میبزمرگی اتّ
مّد محشود از بابقلی بندار درخواست کمک کند و در مالقات گلکند. در آخر ناچار مینمی

محمّد و نیز مجبور شدنش به دورویی و گل ۀباز هم رفتار پخته و پیران ،با بابقلی بندار
شود و این هم ستودنی است. خاطر خانواده آشکارا دیده میتحمّل تحقیر و خواری به

نشان از هوشمندی و نیز  ،گونه رفتار کندد نام مجبور است اینمحمّکه دالوری گلاین
شجاعت و دلیری بسیار  اوز چون اشجاعتش دارد. تحمّل این خفت از سوی مردی سرافر

 خواهد: می
ر ترین کسان بترین تحقیر را، ازسوی توانامحمّد که به وقت سیری کمگل

ها، برخود و بر ددانست؛ که غرور خشماگینش در برخورخود روا نمی
ه ک -چه بسا- بهاخویشانش آشکار بود، که در توانایی بر سر آبگاه و آب

کارش به زد و خورد کشیده بود؛ همو که نایب آشپزخانه را جلوی صف 
اش تپانده بود، اینک جلوی سربازها از زمین بلند کرده و با سر میان دیگ
م دید و دوانست ببیند. میتبابقلی بندار، خردی و خواری خود را آشکار می

 (. 721آورد، نیازمند بود )همان، برنمی
ماجرای مدیار و  ،حاصل از آن یسالی و بزمرگی و قحطبنابراین، حوادثی مانند خشک

حمّدی مگل ،هایی که به خانواده رو کردهکشته شدن او و فرار شیرو و چنین ادبار و بدبیاری
کند دست به جنایت بزند. پس از مدتی هم جبور میماست، مده آرا که از نداری به تنگ 

 بازگشت گاما دیگر مردان خانواده در راهی بیگریزد و باما از زندان می ؛شوددستگیر می
 خود و کسانش را بر سررد و جان یپذنهد و ننگ تسلیم را نمیسر به طغیان می گذارد.می

 نهد.این کار می
گونه بیان این ،شودبه مرگش منجر می رامحمّد زندگانی و روزگار خود و آنچه گل

ل با ناچاری سر گرفت، بعد از آن با غرور دنباله یافت، چند گاهی است کار من اوّ»کند: می
« کنم و در این منزل آخر هم خیال دارم، با عشق تمامش کنماش میکه با عقل حالجی

 (. 4146)همان، 
د: گویمحمّد میکند. زمانی که خطاب به خاندیگر نیز به این عشق اشاره میو در جای 

کار این دنیا تو به ۀکی از ما بماند. همان به که تو بمانی، کینیبیا وداع کنیم. اگر بنا باشد »
 چنین این را قهرمان که است عشق آری(. 4332)همان، « آید تا عشق منبیشتر می

 ردب آید چون عشق و است کرده علم زورگو اربابان و سلطه نظام مقابل پروابی و باکبی
 گاهیهتک که بسازد شخصیّتی محمّدگل از شده باعث که است عشق این. را فرزانه دل هوش
 .کنند آرامش احساس او کنار در رعیّت و شود واقع مردم
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 محمّد الگوی آنیما در گلکهن. 1-1
در  یزنانگۀ به جنب زنانه و مردانه توأمان وجود دارد.به نظر یونگ، در هر انسانی دو جنبۀ 

ل ونگ قبویشود. اگرچه یمگفته « موسیآن»در زنان  یمردانگۀ جنببه و « مایآن»مردان 
 یهاهورمونح یها و تشراز کروموزوم یناش یبودن تا حدود یت دو جنسیّفیدارد که ک

داند. به نظر یزن و مرد م یشتر حاصل تجارب نژادیت را بیّفین نوع کیاست، ا یجنس
 ،یسنگن همیاند، اکرده یخ با هم زندگیونگ، چون زن و مرد صدها هزار سال در طول تاری

« موسیآن»ات جنس مخالف را در هر جنس، باعث شده است. در مردان یّخصوصکسب 
« موسیآن»غالب است و « مایآن»رد و در زنان یگیه قرار میدر سا« مایآن»غالب است و 

 (. 17: 1737، یمیرد )کریگیقرار م هیدر سا
طور مداوم بر روان ونگ بهیها که به اعتقاد پیتا یترین آرکدهیچیپترین و از مهم یکی

مستتر درون مرد ۀ عت زنانیا طبیروان مؤنّث درون مرد ما یما است. آنیآن ،گذاردیما اثر م
توان آن را یم یکه در کالم وچنان ؛استونگ ی یالگوهاترین کهنما از مهمیاست. آن

 (. 171: 1731، یاوریروح مرد دانست ) یبانوبزرگ
 عشوقیم به خاطر انسان زیرا دارد؛ بسیار تأثیر زندگی شریک انتخاب در ویژهبه آنیما

« قعش. »اوست( زن وجود مردانه عنصر) آنیموس یا آنیما از بازتابی و آیینه که سپاردمی
 وردنآ پدید با زیرا است، تاثیرگذار فردیّت رساندن سرانجام به در که است الگوییکهن

 دوران دلیلهمینبه کند؛می متعادل و هماهنگ را ناخودآگاه و خودآگاه درونی انسجامی
 .کندمی بروز شخصیّت تکامل از ایمرحله معموالً که است هاییزمان از شیدایی

 و خواههدایت قهرمانی به را محمّدگل که اوست در مارال عشق تکاملی سیر همین
 شنق محمّدگل شخصیّت تکاملی سیر در رواین از و کندمی تبدیل ضعیفان داردوست
 آگاه ناخود و ذهن ای،واسطه نقش در و شودمی آشکار فردیّت سیر در دارد. آنیما مؤثری

 (. 426: 1714 یونگ،) کندمی هماهنگ و آشنا اشدرونی هایارزش و هاخواسته با را مرد
 غرایز بین شودمی شروع جنگی درونش بیند،می را مارال محمّدگل که بار اول همان از

. کندوادار می طغیان به را زیربهسر و آرام محمّدگل،زیبا و جوان مارال. داریخویشتن و
 زینظربا شکلبه غرایز این نمود کند.می بیدار را محمّدگل درون شدۀسرکوب غرایز مارال

 خوددار و ضخیم نقاب رفتن کنار و سایه از است نشانی چند )هر مارال تصاحب بعدها و
 قانع هاکمترین به دیگر که جسوری محمّدگل تولّد در دارد. پررنگی نقش محمّد(گل

 ورود ،نیست راضی هم اشحقیرانه و فقیرانه زندگی به و زیور به دیگر کههمچنان نیست،
 کنندۀکامل مارال گیراند،می را آتش که ایجرقه و او خستۀ روح بر است تلنگری مارال
 . است محمّدگل وجود

 آنیمایی تجسّم پس .(111: 1766، ستّاری) شوندمی گرجلوه الگوهاکهن قاب در غرایز
 در هک است غریزی تمایالت برخی گربیان سویک از ترسا، دختری شکلبه صنعان شیخ
 شکستن به محمّدگل پنهان تمایل سو دیگر از و اندشده فراموش و وانهاده زمان گذر
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 لاشکا صورتبه را ناخودآگاه تصاویر آنیما و دهدمی نشان را( سایه به پرداختن) تابوها

 . کندمی آگاه ورزد،می آگاهش ناخود در آنچه از را شخص و رساندمی آگاه ضمیر به نمادین
 دوش به دوش های مختلفصحنه در که داستان قهرمان یاور و یار است زنی مارال
 ستونی همچون هایشنوزایدل با و هاحرف با حرکات، با او کند.می فشانیجان شوهرش

 متعدد هایجنگ در. فرستدمی جنگ هایمیدان به را او و است محمّدگل گاهتکیه محکم،
 سوق کمال سویبه را او و شودمی محمّدگل امن گاهتکیه عاطفی، و فکری جهت از مارال

 . دهدمی
 ادرشم به که کندمی ازدواج با زنی دلیل این به تنها مرد که مسلّم است واقعیّتی این
 بر آنیما فرافکنی اولین همیشه که روستازاین(. 13: 1717 ،یونگ) ندارد یا دارد شباهت

 کند،می ترغیب زیور با ازدواج به را محمّدگل آنچه(. 31: 1732، بای نور و هال) است مادر
 است هاییشباهت -اوست در آنیما از ایجلوه هم دلسوزی همین که- دلسوزی از جدای

 که هنگفت هایش، جاییمصاحبه در نه و کلیدر در نه آبادیدولت دارد. بلقیس به زیور که
 کوشسخت است زنی زیور یابد.درمی را نکته این خواننده اما دارد، شباهت زیور به بلقیس

 مه بلقیس. است گونهاین نیز بلقیس دامداری. و کشاورزی کار در چه و خانه کارِ در چه
 مّدمحگل. دارد سینه در دردها بسیار و است تالش تکاپو و در پیوسته کند.می کار همه

 رجا بیشتر اشبچه واسطۀبه را زیور محمّدگل که آوردنمی هم ایبچه نیست، زیور عاشق
 ،فرزند و عشق زمانهم تقریباً کردن پیدا شدن، داربچه و مارال با ازدواج از پس حتّی. نهد
 در ریشه محمّدگل انسانیّت از جدای هااین. راندنمی را او و خواهدمی را زیور هم باز

 خاطربه اندیشه این ناخودآگاه ماند،می بسیار بلقیس به زیور. دارد او ناخودآگاه پندارهای
 ؟مصیبت همه این میان در هم آن باشد قوی گونهاین تواندمی چگونه زن این که رسدمی

 در محمّدگل انگیزۀ تکیده... . و الغر دو هر دارند، هاییشباهت نیز ظاهر در حتّی گویی
 نبدو او، بیوۀ گرفتن زنی به و دوستش به مسئولیّت حس از جدای زیور به دادن پناه

 زیور محمّدگل عشق، یافتن و مارال از پس حتّی است بلقیس با زیور شباهت همین تردید
 ببینمش، خواهممی است زنم شده؛ تنگ برایش دلم: »داردمی دوست بیشتر نیز را

 زیور رود،می تکامل به رو که محمّدگل با همراه .(1671، آبادیدولت) خواهمشمی
های زمزمه آخرین این کند.می خود شرمندۀ وی را آخر در که پیمایدمی را راه این چنانآن
 بتعاق...  زیور – زیور: »است شنیدنی شود،نزدیک می بسیار مرگ به که آنگاه محمّدگل
 رب بلقیس مثبت آنیمای تأثیر گونهاین پس .(4162)همان، « کرد خود شرمندۀ را من
 دیدهرنج زن این و کند پیدا زیور با روحی پیوندهای آرام آرام شودمی باعث محمّدگل

 دهد.می جان محمّدگل راه در که است حمایتش مدیون و محمّدگل شیفتۀ آنچنان
 لکما در مهمّی عامل خود این و کندمی نزدیک کمال به بسیار را زیور محمّد،گل مهربانی

 محمّدگل دارد. تریبخشنده روح و ترمهربان قلب متعالی فرد یک هست؛ هم محمّدگل
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 هم با را شخصیّتش در های متضادجنبه و کندمی متعادل را اشدرونی تمایالت تمامی
 . تهاسجنبه این از یکی ساختن متعادل نیز زیور بیشتر داشتن دوست دهد.می آشتی

 کند حس مرد اگر گیرد.می شکل مادر توسط معموالً روان مادینۀ های فردیجلوه
 و ناتوانی خشم، صورتبه وجودش روان مادینۀ است، داشته او بر منفی تأثیری مادرش
 نبۀج بساچه شود چیره منفی هایگرایش این بر بتواند مرد اگر اما. کندمی بروز تردید
 شیرزنی. داردوامی تحسین به را ما بلقیس(. 437: 1733، یونگ) شود تقویت اشمردانه
 نگ.) کرده مادری هم شیدا و موسی ستّار، چون دیگرانی برای پسرانش برای فقط نه است
 آورد،می زبان بر که کالم هر و دارند بلقیس به چشم همه(. 323-321: 1717آبادی، دولت
اما در مورد احتمال  عزیزانش برای گریدمی خون دل در دیگران. برای است قلبی قوت

 رادرب. کارد است برای نر برۀ روز، آن بیاید هم اگر»: گویدمرگ آنان، خطاب به عبدوس می
 خود جای به را کدامشان هر من.... من. عبدوس امندوخته پسرهایم عافیت به چشم من

 و(. 1111)همان،  «امندوخته چشم هم عافیتشان به اما دارم،می عزیز هایمچشم مثل
 (. 411 همان،!« )بالکش زینب من بالکشم زینب: »کندمی وصف را خود گونهاین

. انددمی کارد برای را نر برۀ که مادری فرزند است. بالکش زینب این فرزند محمّدگل
 آنقدر شاآزادگی و پایداری در نیز و محمّدگل شجاع شخصیّت گیریشکل در بلقیس تاثیر

 .آینه بر است حشوی بیشتر توضیحات که است پررنگ و واضح
 است مرد روح در زنانه روانی هایگرایش تمامی از تجسّمی مادینه، عنصر

 پیامبرگونه، هایمکانیسم مبهم، هایخویوخلق احساسات، قبیل از
 به نسبت احساسات شخصی، عشق قابلیّت غیرمنطقی، هایحساسیت

 کمتر دیگر یهاآن از اهمیتش که خودآگاه با روابط سرانجام و طبیعت
 (. 431: 1733، یونگ) نیست

 در مهمّی نقش و شودمی دیده وضوحبه محمّدگل شخصیّت در هم آنیما از جنبه این
 الزم که جاهاآن. پرعطوفت قلبی با همتابی است دالوری دارد؛ رفتارهایش گیریشکل
بادی، آنگ. دولت) ریسیدن و بافندگی مانند خوانندش زنانه که پردازدمی کارهایی به است

1717: 441-417 .) 
 از خسته محمّدگل قتی و بینیممی بارها ندارد. بدی رفتار حیوانات به نسبت حتّی

 یشخص چنین است بدیهی. خود غذای بعد است شتر نوالۀ فکر به اول رسد،می بیابان
 شپیرامون آنچه از کشدمی زجر او باشد. اعتنابیها آن عذاب و آدمیان به نسبت تواندنمی

 ار او که است چیزهایی هااین. همنوعانش گیبیچار مردم، تنگدستی اربابان، جور است؛
 داشتهن را دیگران غم و باشد خود عافیت فکر به تنها تواندنمی کند.می قدمثابت راهش در

 رشدیافته، آنیمای این. دهد نجات را عزیزانش و خود جان توانستمی وگرنه باشد،
را  یادن تمام گویدمی طبیعت؛ عناصر همۀ به نیز و کندمی ترنزدیک زیور به را محمّدگل

 د.شونمی دنیا به چسبیدن و ماندن باعث دنیا داریدوست این(. 1672 همان،) دارد دوست
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 گونهآن که- مردمانش به را دِینش تا نباشد، ناتمام راهش تا گذردمی چیزهمه از او

 .باشد کرده ادا -دارندمی دوستش و داردمی دوستشان
، فوردهام) است پیوند در زمین و آب با آنیما الگویکهن معشوق، و مادر از جدای

 های ایرانیاسطوره در و است پیوند در و سازگار آنیما با نیز( وطن) زمین(. 23: 1711
(. 241: 1711 پورداوود،) است رفته سخن آن از گاتها در که اندانگاشته ایزدبانویی برایش
 مبارزات به را او که است نیرویی دارد، مردمانش و خود سرزمین به محمّدگل که عشقی
 هزدقحطی سرزمین داریدوست شکلبه وی درون آنیمایی الگویکهن دارد.وامی دلیرانه

 و خود جان محمّدگل که رودمی پیش جاآن تا و کندمی ظهور اشبیچاره مردمان و
 .کندهمین عالقه فدا می سر بر را کسانش

 محمّددرگل نقاب الگویکهن . بررسی1-3
 معیارهای و توقعات با رابطه در فرد هر که ماسکی یا صورتک از است عبارت نقاب

 از رونی،د تایپیآرکی احتّیاجات به گوییپاسخ منظوربه نیز و سنّتی و فرهنگی اجتماعی،
 این. است تایپگیرد، آرکیمی نشأت آن از پرسونا که مرکزیهستۀ  کند.می استفاده آن

 (. 16-13: 1717 شاملو،) گیردمی سرچشمه نژادی تجارب از نیز تایپآرکی
ود ت واقعى خبازیگران نمایش، وقتى نقشى متفاوت از شخصیّ ۀدر روزگار گذشته، هم

 ۀعنصر متمرکز و ضرورى و نمون»ند؛ زیرا نقاب دزکردند، نقاب به چهره مىبازى مى
یک روایت  شود،نویسى است. وقتى که در داستان حاضر مىلى از شخصیّت در داستانمفصّ

 ,Herskovits« )آیندکند و عناصر دیگر با آشکار شدن او به وجود مىمند خلق مىقدرت
2010: 21) . 

با آن در  یکه آدم یاافهیوضع و حال و ق یمعنن واژه را بهیونگ ای ،ن اساسیبر ا
و ن اجتماع است که با آداب و رسوم یغالباً ا یبرد؛ ولکار میبه ،شودیاجتماع ظاهر م

با  یافه گاهین وضع و حال و قیار ایاختکند. یل میافه را به او تحمین قیخود ا یهاسنت
که خود گران چنانیدن منظور که در نظر یرد؛ به ایگیصورت م یموافقت خود آدم

ت است و شخصیّ یشینماا ی یشخصیّت اجتماع ن پرسونایگر شود. بنابراخواهد جلوهیم
 (. 27: 1771، یاسین ماسک قرار دارد )سیر ایدر ز یهر کس یو خصوص یواقع

است که شخص از آن برخوردار  یعمومای هنقاب چهر یالگوکهن ،شولتز ۀدیبه عق
(. 112: 1771است ) ینشان دهد که غیراز خود واقع یشخصعنوان است تا خود را به

: 1717)فوردهام،  دینما¬یزشت را بهتر م یکرهایاست که پ ینقاب هم چون لباس خوب
71 .) 

 ۀاین نقش را با زدن ماسک و نقاب بر سر صحن« یک ماسک» ۀنامبازیگران نمایش
هاى واقعى خود نقش بازى مىها در زندگىکنند؛ اما گاهى انساننمایش، بازى و اجرا مى

ها را کنار گذاشت. یونگ معتقد است ها باید این نقشى که براى شناخت آنکنند؛ تاحدّ
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اند. الگوى نقابکهن ۀها زیر سلطها، در زندگى خود مانند بازیگران نمایشتشخصیّ این

بندى است. دسته اول، آن الگوى نقاب، به دو دسته قابل تقسیمیونگ، کهن ۀدر اندیش
الگوى نقاب، درواقع آن چیزى است که کهن» نویسد:است که یونگ در تعریف آن مى

: 1712 ،)یونگ «کنند، هستشخص و دیگران فکر مىباشد، چیزى است که شخص نمى
437  .) 

تى است که همانند و مساوى با خود واقعى یک نمایش شخصیّ]نقاب[ 
نیست. پرسونا، یک ماسک اجتماعى یا ساختگى است و هر یک از ما در 
پى آنیم که از طریق آن عنایت و توجه و تأثیر و پذیرفته شدن توسط 

. چیزى است که بین خود و دنیاى خارج ما دیگران را به دست آوریم
 (.Allner, 1993: 58) کندگرى مىیمیانج

الگوها هم نقش مثبت قائل است هم نقش منفى. یونگ براى نقاب همچون سایر کهن
ها نقاب هاى خود و بهتر عمل کردن به آنها براى سازگارى با نقشاو معتقد است انسان

کنند. این نقش مثبت نقاب است. نقش خود را ایفا مى زنند و با آن نقاب،بر چهره مى
هاى اجتماعى بر چهره درحقیقت، نقش مثبت نقاب آن است که ما، در پذیرش نقش

جامعه از مردم توقع دارد که در زندگى نقشى ایفا کنند و معموالً این هدف »زنیم، زیرا مى
 ،)مورنو« کسب حیثیت شخصى است-خالف هدف اصیل فرآیند فردیّت ،عادى اعمال ما

1716 :66 .) 
کند؛ در دید یونگ، این نقاب خطرى براى فرد ندارد؛ زیرا او را با اجتماعش سازگار مى

قدرى پیش رود که جایگزین شخصیّت اصلى انسان شود، تا حدى که شخصیّت اما اگر به
ها به فکر ایفاى نقش خود باشد، شخصیّت و جامعه اصلى در این میان گم شود و فرد تن

نقاب، آدمى را از آن  ۀبیند. یکى از مخاطراتى که او درباراز این نقاب بزرگ آسیب مى
  .سو و یکى شدن با آن استدارد، یکبرحذر مى

کند و سایرین را به این باور سو شدن با نقاب، جعل فردیّت مىیک [زیرا]
ر براى خود فردى شده است. فردیّتى که فاقد حقیقت دااندازد که نقابمى

است؛ بلکه فقط نقابى است که شخص جهت ایفاى نقش اجتماعى خاص 
آوایى و یکى شدن زند... بشر بهاى گزافى از بابت این همخویش بر چهره مى

شکل تندخویى، بدخلقى، عواطف پردازد و بهمى« نقاب»با « من»
ها بروز اى وسواسى در رفتار انسانو اندیشه هاها، شرارتمهارنشده، ترس

 (. 63کند )همان، مى
 ۀدانند زیر سایکه نمى ی استهایى در شخصیّت افراددستۀ دوم، دربرگیرندۀ نقاب

اش به این موضوع اشاره یاى یکى از بیماران روانىؤاند. یونگ در تعبیر رنقاب پنهان شده
کوبد؛ اى کالهش را به دیوار مىهنرپیشه»مضمون که یایى با این ؤکند. او در تعبیر رمى

گوید: ، می(431: 1737)یونگ،  «اى مرکزى داردوار با نقطهبه جایى که شکلى دایره
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تى خاص در زندگى شخصى صاحب رؤیا اشاره دارد. او تاکنون راجع به هنرپیشه به واقعیّ

را جدى بگیرد و با  شخودگذاشت پروراند که این خیال نمىخودش خیالى را در سر مى
 جا(. حالت جدایى که اکنون به دست آورده بود، ناسازگار بود )همان

ها کنار داد او با واقعیتت این بیمار، نقابى است که اجازه نمىآن خیال، در شخصیّ
ه هاى آگاه و بالغى مانند یونگ متوجّداند که نقاب دارد و انسانآید. اما این فرد خود نمى

 -الگوى خود استرمزى براى کهن-کردن کاله که یک مانداال بشوند. پرتاها مىاباین نق
پرورانده، جدى دهد که این فرد، خود را در آن زمان که آن خیال را در سر مىنشان مى

ضادند، ت در تگرفته است. بنابراین از نظر یونگ، برخى پندارها و افکارى که با واقعیّنمى
مفهوم جمعى،  ،نقاب .ها را نیز مانند دستۀ اول باید کنار زدو آنشوند نقاب محسوب مى

 راستىات، هنرى است که اگر بهکلى و جهانى موجود در روح بشر است و از سویى، ادبیّ
یعنى  ،ترین قلمرو ذهن و روح اوبرخاسته از ناخودآگاه هنرمند باشد، آدمى را با پسین

 کند. همان روح جمعى آشنا مى
 چوپان ایل، مردان دیگر همچون ایلیاتی و است مردی داستان ابتدای در محمّدگل

 رگرمس محمّدگل» نیز: ریسیدن کند،می بافندگی گاهیگه درود،می هم دیمی گندم. است
 اگر تنباف از. بافتمی و نشستمی چادر کنار هاساعت. بود زمستان پتک و علیجک بافتن

« مانریس و شتر کپان کمر، شال برای نخ. بردمی نخ ریسیدن به دست شدمی حوصلهبی
 و چوپان یکی هستیم: روروبه نقاب سه با ما مورد این در(. 441: 1717 آبادی،دولت)

 تناسب به قهرمان شود،می مالحظه که طورهمان. بافنده دیگر سه و کشاورز دیگری
 اب خود موقعیّت هر در و بزند مختلفی هاینقاب کندمی سعی است، آن در که موقعیّتی

، نآ پذیرش با که است نقاب خصلت این شود. سازگار بتواند زندمی چهره بر که نقابی
 .کندمی سازگار جامعه با را خود شخص
 و دستگشاده اما تنگدست کشیده،رنج مادری و پدر برای زحمتکش است پسری او

 آنچنان نه و جوان بسیار نه زنی، زیورنام برای است همسری. پُردل و خوددار دل،گشاده
 کندمی دزدی که محمّدخان چون برادری برادران، برای مشاور و خوب است برادری زیبا.

 برای است ایبرادرزاده و ...نام جویای و است جوان که محمّدبیگ چون دیگر برادری و
 که جسور خواهری خواهری، برای برادری راهزن. و شجاع و است گستاخ که عموخان

 مادر و پدر برای فرزندی مقام در. است دارا را هانقش این همۀ محمّدگل گویند؛ شیرویش
 و مشاور بعد مرحلۀ در و دارد شانزندگی مشکالت رفع در سعی زحمت و کار با خود

 خانواده دارد سعی که کندمی بازی را رهبر نقش اینجا در و است خانواده فرزندان راهبر
 او از هک زنی گیرد؛می زنی به را زیور نام به زنی کهاین دیگر کند. هدایت درست راه به را

ها . آندارد چهره بر را بیوه و تنها زنی برای همسر نقاب نیز نقش این در و است تربزرگ
 حمّدمگل روح اما خانواده. افراد برای است گاهیتکیه او کنند.می سر زندگی صبورانه و آرام

 : کندمی ناله درون از اینچنین زندگی. از آرزده و است خسته
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 آرام آرام شوی،می چالنده داری نرم نرم آیا تو محمّد؟گل کشیمی چه

 پیری هم؟ آن جوانی، در شوی؟می پیر داری قدم به قدم شکنی؟می داری
 خانوار همۀ سنگینی کس، چندین بار! گوییمی سخن پدرانه چه. زودرس

 دارد دم به دم کالمت که شاید است این از هم داری، برشانه را کلمیشی
 (. 711)همان،  شودمی شکسته شود،می نرم

 همین از است. متفاوت دهد، انجام است مجبور آنچه با خواهدمی محمّدگل آنچه
 آنچنان اجتماعی با را خود تا زده چهره بر را خرسندی و صبوری نقاب این که روست

. دکن سازگار حکومت و ارباب از و طبیعت از ترسان و دستتنگ خورده،توسری سرخورده،
 سختیبه که چیزهایی اندک همین به باشد قانع است مجبور باشد. گونهاین است مجبور او

 .کرد زندگی گذرانها آن با توانمی
 ت،اس چادری که پناهی سر کند؛سر می انسان، زندگی برای هاستترینکم آنچه با او

 عذاب بسیار هرچند باشد؛ پناهی را خانواده تا کندمی کار همه شیری. و خشکی نان
 آن شد کجا کشید؟می زبانه هایتاستخوان در که غروری همه آن شد کجا» کشد:می

 محمّدگل نقاب آزارد.می را او جوان روح چیزها این(. 711)همان، « دیوانگی؟ جوانی، همه
 بهترین تیراندازه و کرده هارشادت سربازی دوران در که بوده جوانی او بجاست. اینجا در

 مردان همچون رفتار در سال به ظاهر، وجوان گونه است: مردیاما این بوده است؛
 یبرا محمدگل تالش از است اینشانه هم شتر این حتّی آرام. شتری بر سوار سال؛کالن
 گونهاین هیزم آوریجمع هنگام در را او حال آبادیدولت. اشصبورانه گونهاین رفتار

 «ندکبرمی هیزم ناچار نشینیآفتاب چون کار،به مردی چون دم این در» کند:می توصیف
 .است هیزم کنندهجمع، اجتماع در محمّدگل دیگر نقاب(. 771)همان، 
 به من دست» دارد ابا ارتکاب دزدی از و کندنمی قبول را دزد منفی نقاب محمّدگل

 پسر آید.می پیش قحطی و بزمرگی ماجرای بعد(. 713)همان، « شودنمی دراز مردم مال
 به کمک برای آن از پس و کندمی رد را او به کمک برای محمّدگل درخواست اشخاله

 رد که همو» کند: زبانیخوش بگوید، تملّق است مجبور و رودمی بندار بابقلی خانه در
 نکای... دانستنمی روا برخورد ترین کسانتوانا سوی از را ترین تحقیرکم سیری وقت

(. 721)همان، « ببیند توانستمی آشکارا را خود خواری و خردی بندار، بابقلی جلوی
 اشخانواده زندگی گذران برای داستان قهرمان که دید توانمی وضوحبه قسمت دراین

 .بردارد خانواده دوش از باری بتواند تا کندمی بازی را گدا نقش اجباربه
 هب ارباب آالجاقی نزد را های مارالگوشواره بناچار که شودمی بد قدرآن زندگی اوضاع

 شخصیّت با زیرا دهد؛می آزار را او دارد، چهره بر محمّدگل که نقابی اینجا تا گذارد.می گرو
 نآمد کنار برای محمّدگل کردن توانا آن مثبت نقش اما است. تضاد در بسیار اشواقعی

 . است اشخانواده امور گذران و زندگی سخت شرایط با
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 یزن مورد این در. است حقیقت از غیر دیگری نقش در کردن وانمود دقیقاً نقاب معنای

 و دارد نگه امان در مردم ناسزای و تهمت از را خانواده که دارد سعی دیگر نقابی زدن با
 ار خود گونهاین محمّدگل که روزهایی همین در. گیردمی باب این در را بهترین تصمیم

 و مدیار ماجرای دهد؛می نمایش را اشواقعی خود که آیدمی پیش اتّفاقی نمایاند،می
 یمحمّدگل اینجا در مدیار. شدنکشته و چارگوشلی حسین حاج کشتن و صوقی ربودن

 دختردزدی به ،(713 همان،) شودنمی دراز مردم مال به دستش خودش گفتۀ به که
 مدیار جنازۀ به را خود هاشلیک مقابل در شجاعانه میان این در. کشدمی هم آدم و رودمی
 نچهآ را. تحقیرشدن آوردنمی تاب زیرا نماند زمین بر تا گیردمی دوش به را آن و رساندمی
 گویی است؛ اما خانواده مردان بقیۀ و مدیار همیاری دارد،وامی کار این به را محمّدگل

 نفسی اشپیرانه نقاب و تالش و زحمت همهآن بار زیر تا محمّدگل سوی از است طغیانی
 فرد هک شودمی پدیدار وقتی سایه الگویکهن. دهدمی نشان را خود اینجا در سایه بکشد.
. بپردازد خود درونی امیال پاسخ و حقیقت به دارد سعی و برداشته چهره از را هانقاب
 قبیلیاین کارهای گویی و است بزرگ آرزوهای مرد نیست؛ دامداری و کشت مرد محمّدگل

 .نگردمی را تریوسیع افق او کند.می خفه را او
 شیفتۀ محمّدگل که زیبا مارال... جوان خستۀ روح بر است تلنگری هم مارال ورود

 و شودمی پاره محمّدگل ضخیم نقاب مارال، بکر وجود شدن دریده با زمانهم اوست؛
« یکی این مثل! است من زن او امشب از» و بردمی خانه به و کندمی عقد را او شب همان

 هایخواهش به نیز اندکی دارد دوست محمّدگل است. دیگر طغیانی هم . این(114)همان، 
 هاامنیه ماجرای بعد، مدتی کند. شیطنت اندکی مشکل همهاین میان در و بپردازد دلش
 باشد هرچه دارد،می وا کار این به را عمویش و محمّدگل آنچه .هاآن کشتن و آیدمی پیش

 «امکرده خون من هستم قاتل چون امترسیده بله») ترس چه تفنگ، و اسب عشق چه
 بازهم شودمی باعث هرحالبه حکومت، جور از نفرت چه ،(346-343 همان، نگ)

 راهی در محمّدگل که این نظر از دهد؛ نشان بیشتر را خود اشخودِ واقعی محمّدگل
 از اما شوند؛می دستگیر و دهدمی لو راها آن اشپسرخاله آن از پس افتد.می بازگشتبی

 .شودمی برداشته نقاب کامالً و گریزندمی زندان
 واقعی دمحمّگل پس این از کرد.بازی نقشی نباید و شودنمی دیده نقاب به نیازی دیگر

 چهرۀ نقاب زدن کنار با محمّدگل نهد.می هدفش راه در را نیرویش تمام که بینیممی را
 .دهدمی نجات نقاب با شدن کیی خطر از را خود و دهدمی نشان را خود حقیقی

 محمّدگل در سایه الگوی. کهن1-1
 اعمال مسئول و بوده بشر طبیعت حیوانی و شیطانی وجه همان سایه، ازلی صورت

 در ایبالقوه خطرهای(. 144: 1737راس، ) ماست اخالقیغیر و ظالمانه پرخاشگرانه،
 الگوییکهن ،هاآنترین قوی ترین وخطرناک اما دارند؛ وجود الگوهاکهن تمام با ارتباط
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 شیطانی معموالً جامعه آنچه. دارد «سایه» عنوان تحت را مرموزی و منحوس نام که است

 خود) سایه الگویکهن(. 116: 1771 شولتز،) شودمی نمایان سایه در داندمی غیراخالقی و
 هایشکل از که است نژادی میراث است، شخصیّت حیوانی و پست بخش( ما ترتاریک
 لودآهوس اخالقی،غیر هایفعّالیّت و امیال تمامی شامل سایه. رسیده ما به زندگی ترپایین

 (. 176)همان،  است شدهمنع و
 .ماستدرون  ۀزمال و لگوهااکهن ترینظریفو  ترینساحسّاز یکی « سایه»ی لگواکهن

(. 416 :1761 ،گـیون« )منابهنگاو نیافته قنطبا، اییابتد، است حقیری اعموماً چیز سایه»
ت هنیااز ذبخشی ، یگرد رتاـه عبـ. بدرویـمر ماـشمقابل فضائل به ۀنقط ۀلمنزسایه به»

 (. 117: 1712، یونگ« )هستیمد آن جووماست که منکر 
ست این ا یـسایه یک یهاخصلتو از ست اسایه ه، گادآخو یهاجنبهاز نجا که یکی از آ

که د کر ینتیجهگیر هـگوننـیان اوـتیـم، دـتناقض باشد و تضادر « منبا »اره که همو
نیم به اتومی، یمدکررض تعا ال ودـج، نشـتس حسان( اگاهمادآخون )مادجوه در وهر گا
تحت تأثیر را همان گادآخوه و شد راـکهـبستاو دکه ینو ا ببریمپی ن مادجوودر سایه 

 چنین میگوید: از قول یونگ سایه بارۀ در شولتز ست.ار داده اقر
م نجااکه معموالً دارد می وا هاییرکا منجاابه را که سایه ما  نوشتیونگ 

معموالً ل، عماا گونهینابه ام قداز اهیم. پس دنمیزه جان امادبه خوها را آن
عا اد شت. یونگر واداین کام انجاابه را ما ی چیز کهاین یم برورزمیار صرا

 (. 176: 1731) ماستیی ابتداین چیز« بخش اکه »د میکر
ای گونهبه رـفکس و ساـحاد ـی هماننـلو ،هستندا هم جداز قعاً واسایه د و خو

ئمی دا یگریز ه وستیزدر سایه د و وخ ،یند اجووند. با اردهخوه به هم گر ناپذیرییاجد
 (. 77: 1712) سته انامید «شـبخاییـهر جنگ»آن را که یونگ ی چیز، برندسر میبه

 کندمى تالش فرد -خواندمى« یابىفردیّت» را آن یونگ که- شخصیّت تکامل روند در
« خود» مفهوم با فرد بیشتر شدن آشنا با که گاهىتکیه بیابد؛ خود درون را اتکایى نقطۀ
 هدف . ... سازدمى جدا عامه فرهنگ متداول هاىکلیشه» از را او و شودمى فراهم او براى
 دارد؛ وجود «خود»در  طبیعى طوربه که است متضادى هاىکیفیّت انسجام فرایند این
 به(. Stein, 2000: 206)« است فرد روزمرۀ زندگى در تعادل ایجاد ضامن انسجام این
دربرمى را پیچیده فرایند این از مهمّى بخش آنیما و سایه از آگاهانه درک یونگ، نظر

 آن تمایالت و ناخودآگاه از بخش آن به سایه یونگ شناسىروان در نظر، یک از. گیرد
 عوامل یا افراد روى راها آن و دارد ابا آن خودآگاهانۀ پذیرفتن از فرد که شودمى اطالق
 تالش به نیاز» ناخودآگاه از بخش این درک یونگ، نظر به. کندمى فرافکنى دیگر بیرونى
 هوجو این بودن واقعى به فرد که است این مستلزم آن درک و دارد اخالقى امور در بسیار
طاقت آزمون همان (. اینJung, 1979: 14)« نماید اذعان[ آگاهانه اىگونه به] تاریک
 است قادر فرد که مادامى زیرا افکند؛مى هراس به را افراد اکثر» که است دشوارى و فرسا
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ها آن با مستقیم مقابلۀ از کند فرافکنى خود پیرامون محیط بر را ناخوشایند هاىجنبه این

  (.Jung, 1990: 44) «ورزدمى اجتناب
نفس ای بردی متعدّت صفاد. به نفس تعبیر کرن عرفاان در تومیرا سایه ی لگواکهن
ات لذا و هواز  تقبیل تبعیّالگوی سایه است، از دقیقا منطبق با کهنکه ند ادهبر شمر

 ص دررـحدت، حساک و مساو ابخل ، بینیدخوو کبر و عجب و دروغ، یی دورو ،حسی
 (. 362: 1731دی، سجا نگ.ات )لذت و شهو

 محمّدگل در را غریزه از هاییجنبه آب، در مارال به محمّدگل داستان، نگاه ابتدای
 انعری تن از چشم تواندنمی و نگردمی را مارال تشنه هایینگاه با محمّدگل. دهدمی نشان

 رحالهبه کند.نمی و نکند درازیدست مارال به که رودمی کلنجار خود با بسیار و بردارد او
 .نگ) هست او همراه همیشه دهد، انجام را کار این نتوانست چرا که افسوس و اندیشه این

 محمّدگل و شودمی اطالق تاریک امیال از بخش این به سایه(. 77-73: 1717 آبادی،دولت
 که اریب نخستین یونگ، عقیدۀ به. است درونی غرایز و امیال ای ازسلسله به پاسخ پی در

 عبیرت به )یا روانی اختفای به متوسّل انسان کرد، ابداع را گناه تصور و فکر انسان ذهن
 پدید را سایه ناخودآگاه، در تمایالت این و شد آن وانشاندن( و سرکوب شناسانروان

 مارال و او آغوشیهم اوّلین کشاند.می گناه به را او مارال به محمّدگل احساسات. آوردند
 چیره عقل بر غریزه اینجا. باشد او شرعی زن مارال کهاین از قبل دهد؛می رخ زاربوته در

 باعث اتفاق همین اما بینیم.می را مارال و محمّدگل شخصیّت از تاریک ایجنبه. شودمی
 قیعش به محمّدگل و رود کنار بیشتر خیلی مارال و محمّدگل داریخویشتن نقاب شودمی

 .بیابد را خود راه بازتر ایاندیشه با آن از حاصل آرامش کنار در و برسد کامل
 و نامساعد شده،سرکوب پنهان، هایجنبه شامل و ناخودآگاه ضمیر از بخشی سایه

 من، با ستیز در همواره و است شخصیّت شدۀشناخته کمتر یا ناشناخته صفات کلی طوربه
 تهالب. خواندمی« نجات نبرد» را آن یونگ که چیزی دارد؛ قرار خودآگاه، ضمیر مرکز یعنی
: 1712 یونگ،) دارد نیز های اخالقیانگیزه و طبیعی غرایز مانند خوبی کیفیّات سایه
 آنیمای) مارال به یابیدست به درنهایت که است نفس با محمّدگل ستیز این .(111

 .دهدمی یاری را او فردیّت تکوین مراحل سیر در و شودمنجر می( اشوجودی
 خانواده مردان و او اقدام محمّد،گل وجود در سایه الگویکهن بررسی در دیگر نکتۀ

 و ارمدی قتل به دخترربایی این دارد. دوستش مدیار که دختری صوقی، ربودن برای است
 مدیار هم هرچقدر. شودمنجر می نادعلی جنون و صوقی آوارگی چارگوشلی، حسینحاج

 است. دزدیناموس کار این ندارد؛ توجیهی کار این باشد، صوقی خواهان
 اند،آمده مالیات گرفتن برای که را ایامنیه دو عمویش و محمّدگل برفی، شبی در

 اند؛هآمد مالیات گرفتن برای ظاهراً هاامنیه این. برندمی بین از را و جسدهایشان کشندمی
 .چارگوشلی حسین حاج قتل جرم به اوست گرفتن هاامنیه هدف داندمی محمّدگل اما
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رس دلیل تانگیزاند تا بهمحمّد و عمویش را برمیسایه در اینجا شیطانی است که گل

ها اند و تصاحب اسب و تفنگ و البته ظلمی که بر آنقتلی که انجام دادهعلت زندان بهاز 
محمّد در راه رود، دست به قتل بزنند. نقش مثبت سایه در اینجا قرار دادن گلمی
گونه نمحمّد را ایگل یآباداینجا دولت .بازگشتش و کنار زدن بیش از پیش نقاب استبی

)همان،  «محمّد از او پلنگی پرداخته بودبرف نشسته بر سیاهی پیکر گل»کند توصیف می
 محمّد بیدار شده.(. پلنگ وجود گل611

 ستا انسان طبیعت حیوانی جنبۀ یعنی غرائز، خشن و وحشیانه جنبۀ سایه
 دارد جای همگانی ناخودآگاه در و رسیده ارث به حیوانی اجداد از که
 درواقع سایه. است سایه همان ناخودآگاه انسان که گفت توانمی طوریبه

 آن و داندمی شخصیّت پایین سطح را آن فروید که است چیزی با معادل
 (. 11: 1733سیاسی، ) خواندمی نهاد را

خواهند که ارباب میروند و از نجفسنگرد می ۀارانش یک شب به ده قلعیمحمّد و گل
ه ها بگردند، امنیهها بدهد. وقتی به قلعه میدان برمیود را به آنهای خها و فشنگتفنگ

وش محمّد گگل .شوداشکین کشته می .کنندها حمله میسرکردگی استوار اشکین به آن
شجاعت و  ۀاز آن روز به بعد، آواز .کندشان میبرد و به شهر روانهها را میدو نفر از امنیه

شکل زورگویی و پیچد. سایه در اینجا بههای اطراف میقلعهمحمّد در دهات و قدرت گل
 شود.نمایان می ،آن چیزی که آن را مثله کردن گویند ،رحمانهزورگیری و رفتاری بی

 من دـباید، وـخف رـط به سایهاز  حرکتدر ت نیّدافریند آفردر  ،یونگ ۀنظریّ طبق
، یدّما تاـتعلّقات، ذـلت و هوـش، یـطلبهاـج مانند سایهمنفی ی هایژگیاز وند ابتو

د پس تولّـسل( و اـکمد )خو به تا کندر عبو طمعص و حر، غیبت، غفلت، خودخواهی
 دد.گر نائل ثانویّه

دهد در مقابل زورگویانی چون نجف ارباب محمّد مهربان را یاری میگل ،این سایه
ها ادامه پیدا و امنیه یناین سایه در قتل استوار اشک ،یری کند و بعدگزور ،ازرق چشم

فاقات باعث باال رفتن اعتماد به نفس اما این اتّ ؛سایه و پلیدی است ،کند. نقس قتلمی
ترسند زورگویان از او بیشتر می ،ابدیشود و اعتبار بیشتر میتر میشود، قویمحمّد میگل

ابد یتری میه مستحکممحمّد جایگاگل ،فاقپس از این اتّ .پردازندها میو مردم از او افسانه
روح و محمّد بیشخصیّت گل ،ها اگرنبودسایه .داردو با اطمینان بیشتر گام برمی

ه در بلک ،رفتنداز بین نمی ند،کردها مجال بروز پیدا نمیاگر سایه. شدکننده میکسل
 ،سایه .کردندبدتری بروز پیدا می شکلو در شریط بحرانی به ندماندمحمّد میناهشیار گل

گرداند بیش از حد منطقی و خوددار و خودآزار را به حالت تعادل بازمی محمدِگل، در اینجا
ای نداشته باشد تا بتواند شدهسرکوب ۀتا حالت جمود پیدا نکند و فردی باشد که عقد

 خویشتن خود را پیدا کند و راه رسیدن به فردیّت در او هموارتر شود.
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 به دزدانه نگاه: قبیل از مواردی شامل محمّدگل در یهسا نمود کهاین سخن حاصل

 دودلی و تردید درنهایت و دولت مأمور غارت و قتل دخترربایی، وی، با آغوشیهم مارال،
 مسیر در محمّدگل وجودی تاریک وجوه این. است اربابان و مردم طرف انتخاب برای

 این از تواندمی خردمند پیر مشاورۀ و آنیما همراهی با و شوندمی حل فردیّت فرآیند
 ایهس را غیراخالقی رفتارهای منشأ جامعه. برسد خود کمال و تعالی به و کند عبور هاورطه

 ودش چیره خود ماهیّت از جنبه این بر بتواند باید فرد رسیدن، آرامش به برای که داندمی
 یعنی شود؛می تنبیه و طرد از طرف جامعه فرد نشود، رام انسان ماهیّت جنبۀ این اگر و

 بنابراین. کرد بیان منطقبی نهاد نیازهای شدن برآورده در فروید که اینتیجه همان
 هک افرادی که شود تبدیل فردی به توانست هولناک و سخت مسیری طی با محمّدگل

 این در شاناجتماعی هویّت با دارند، قرار او مجاورت در اخالقی و عاطفی و جسمانی
 هاونهنم این شود. سربلند گیرد، قرار آن با پیوند در که کسی هر و شوند سهیم داستان

 پیش تعالی سویبه را شخصیّتش محمّدگل رمان، گسترش با زمانهم که است آن گواه
 عهده به حقایق دنشناسانو دادن شکل در ایکنندهتعیین و مرکزی نقش و بردمی
 .گیردمی

 پیرخردمند جلوۀ . ستّار1-1
 آن زا که دانشی و قوۀ تعقّل حکم به که یابدمی نمود شخصیّتی قالب در الگوکهناین

 تمثب شخصیّت که مواقعی در و نمایدمی ایفا را مرشد پیرو نقش همواره است، مندبهره
 آن از تواندنمی که استافتاده گیر موقعیتی در یا شده مواجه الینحل معضلی با داستان
 وی رهایی موجبات خردمندانه راهکارهای و نصایح ارائه با، آمده کمک او به یابد، رهایی

 معموالً دانا پیر چهرۀ(. 114-117: 1737 یونگ،) آوردمی فراهم هاموقعیت گونهاین از را
 ظاهر مرجعی هرگونه یا و بزرگ پدر و استاد معلّم، روحانی، طبیب ساحر، هیئت در

 گرنمایان دیگر، طرف از و الهام و درایت ذکاوت، بصیرت، تفکّر، مبیّن که شود؛ مرجعیمی
 (. 114-117)همان،  است یاوری به میل و بینیخوش قبیل از اخالقی خوب خصایل

 طرحم الگوهایکهن از یکی دانا، پیر یادآور مقام، این در ستّار الگویی،کهن نقد منظر از
 :تاس پرورده خیال در گونهاین از را او شمایل و شکل آبادیدولت. است فردیّت فرآیند در

 را سرش پشت کم موهای دستچین، کالهی. داشت پشت بر ایکوله مرد
 و کج چوبدست به و بسته هاپوتین ساق زیر را شلوار مچ بود. پوشانده

 شانه خم داشت. خم کمی. نبود کشیده قامتش. داشت تکیه ایکوله
 شچک و سندان گذارهایش، و گشت در کهاین از شاید بود. بیشتر راستش
 به را کارش تخته و گرفتمی راست دست به همیشه را هایشروب و زیر و

 چپ، حمایل کار تخته بود چنین نیز اکنون کرد.می حمایل چپ شانۀ
 (. 311: 1717 آبادی،دولت) راست به آویخته ایکیسه
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 جریان در که گونهاین ظاهری با مردی. اندازدمی پیامبران یاد به را ما تصویر این
 مگانه. باشد داشته نامی چه نیست مهم دیگران برای. است آگاه بسیار فهمیممی داستان

 ینگاه و مشتاق قلبی با هست. جاهمه اما دوزپینه این. شناسندمی دوزپینه نام به را او
 خسته هایجان به بخشیدن التیام کارش دارد. نظر زیر را چیز همه آگاه، روانی و آرزومند

 .کند درمانش تا مجروح روح بر دوزدمی پینه گویی .هاآن برای درمانی و است
 ستّار. .. ؟«چیست: »بود ستّار با پرسش این همواره. دارد بسیار فلسفی هایسوال ستّار

 دم خواستمی. شدمی جسته بایستمی رمز کلید این... بداند بسیار مردم از تا خواستمی
)همان،  شود ایشان زبانهم تواندمی چگونه بداند کوشیدمی همواره کند، کشف دم به

671 .) 
 انجام به هستی جهان از را وجوهایشجست ابتدا مرحلۀ فردیّت، در پیر خردمند

 نای گذاشتن سر پشت با کرده، واکاوی را فلسفی سؤاالت و ذهنی معماهای و رساندمی
 چنین نمودار ستّار. شود دیگری راهنمای تواندمی و رسدمی دانایی مقام به مراحل

 رمسی این در. در حرکتند گانهی نقطۀ کی سویبه همه دارد اعتقاد او. است شخصیّتی
 (. 317)همان، « شکندنمی را پوسته نرسد تا جوجه» است معتقد
 هن تصویر و آیدنمی خوشش او از محمّدگل ستّار، با داستان قهرمان برخورد اوّلین در
 ابعاد به نسبت محمّدگل جاکهازآن. آیدمی وجودبه ذهنش در او از خوشی چندان

 کسی همان که داندمی چه. است نادانی روی از نگاهی چنین ندارد، شعور او شخصیّتی
 به را اشزندگی که است کسی که داندمی چه. اوست برای خردمندی آورپیام که است
 آشنایی از بعد که است مشهود رمان جای جای در محمّدگل سطحی نگاه ریزد؟می پایش

 که اییج تا شودمی گرفته او از دوزپینه این واسطۀبه نگریسطحی این کمکم ستّار، با او
 .رعیّت اعتماد مورد و شودمی مردم پناه و پشت

 پسر ستّار از بعد. است محمّدگل برای سختی و رنج این و افتدمی زندان به ستّار
 یستک دوزپینه این که پرسدمی خودش از مدام زندان در و افتدمی زندان به نیز کلمیشی

 زده ستّار مورد در بینیهای خوشجرقّه نخستین که اینجاست است؟ من با مدام چرا و
 یکار چه من با بیاید، خوشم او از نشده هم بار یک که کسی دوز؟پینه این اما: »شودمی

 یک مثل! شده سایه یک مثل است؟ قسمت بینم؟می را او روممی جا هر چرا داشت؟
 (. 777)همان،  «!آیدنمی هم بدم کنممی گمان اما نیامده خوشم او از هرگز! همزاد

 گزافه اگر ستّار، و» :شودمی اندوهگین بسیار برندمی زندان به را محمّدگل وقتی
 (. 714)همان،  «پاشید فرو هم در محمّدگل خود از بینش ننماید،

 ردّ زیرا. است زندان در او برای که کندمی تعریف محمّدگل برای زندان در ستّار
 ندخواستمی من از» این، ازغیر به و بود زده سرباز ستّار و خواستندمی ستّار از را محمّدگل

 خدمات ادامه در(. 771)همان،« !ایداشته دست هاامنیه کشتن در تو که بدهم شهادت
 رزانهف پیر نقش اینجا و دهد آشتی را دالور و محمّدگل کندمی تالش بسیار که است ستّار
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 داده است نجات را او کند،می را محمّدگل جان قصد دالور وقتی. است آشکار کامالً بودن

 دریپ مانند دوز،پنبه ستّار. کندمی رنگ پر محمّدگل خیال در را فرار فکر که اوست هم و
 زندان از فرار برای را شمل )یکی از اوباش شهر( کند.می هرکاری محمّدگل برای دلسوز

 دچار سردرگمی او هویّت مورد در هم شمل حتّی و کندمی ترغیب محمّدگل خاطربه
 (. 1116)همان، « عیّار؟ ای دوزی پنبه تو» پرسدمی او از شده،
 نهسی صبورانه هابازپرس برابر در و ماندمی زندان در. است محمّدگل دستگیر جاهمه او
 اردد راهنمایی نقش و است محمّدگل خدمت در باشد وابسته حزبی هر به او کند.می سپر
 و توجّه همهاین از است حیرت در هم محمّدگل خود و حتّی داستان دلیر چوپان برای

 که امکرده تو حق در خیری کار چه ام،کرده تو به خدمتی چه من: »او از ستّار داریجانب
 ستّار هدف راستی(. 1112)همان، !« کنی؟می کمک من به رسد،می دستت جا هر

 کند؟می خطر چنین که است دیده محمّدگل وجود در چیزی آیا چیست؟
 یبترت که خواهدمی او از فربخش سرگرد محمّد،گل با ستّار ارتباط دلیل نزدیکیبه

 و کندمی اعالم باطله را ستّار پروندۀ سرگرد درعوض و کند فراهم را قهرمان با مالقاتش
 حد چه تا اما آیدمی میان به ستّار بودن حزبی از هاییصحبت رمان این در. است آزاد

 مشاور و است محمّدگل خدمت در وجود تمام با او هرحالبه. نیست معلوم دارد، صحّت
 .اوست اول

 ودوج که است فرزانه پیری نمودار و خردمند قهرمانی داستان، این در ستّار شخصیّت
 وجود سراسر که دارد اعتقاد ستّار. است کرده محمّدگل شکوفایی و رشد صرف را خود
 اما بیندمی که است عشق این وجود از خبربی او خود اما فراگرفته، عشق را محمّدگل

  که است معتقد نیست؛ آن به دانای
-بی این کشد،می زبانه او در که کینه و خشم این است، جوهر پارچهیک

 اهپختگی این ها،تابیبی و هانگرانی این ها،درنگ و هابرآشفتن و هاقراری
 -چموش اسبی کره چون-گنگ  شتابی با کهاین ها،مایگیخام این هم و

 سلیقۀ و اراده و میل به را خود پیرامون دنیای تمام تا دارد آن سر و تازدمی
 دیوارها بر سر و تنگناها بارحیرت درک و هادشواری این کند. هماهنگ خود

 خود. ندارد وقوف بدان خود که عشقی. است عشق نشانۀ همه این کوفتن،
 بینای. نیست واقف بدان که است کرده عشقی وقف را خود وجود کلّ را،

 ایپرده محمّدگل چشمان بر. نیست امّا خود کار دانای هست اگر خود کار
 در جانکاه تردیدی و است شده کشیده مغموم حال عین در و غبارآلود
 توان روشن چگونه و موقع چه را نگاه چشم این. زندمی دلدل نگاهش

 ( 1344)همان،  هنگام؟ چه به و چگونه دید؟
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 نهات و دارد قرار ناپذیرچاره و دشوار وضعیّتی در قهرمان که یابیممی زمانی را دانا پیر
 ایشهاندی شکلبه معرفت این پس باشد؛ او ناجی تواندمی روحی کنشی یا آگاهانه تأمّلی

 (. 111: 1761 یونگ،) کندمی جلوه پیردانا قالب در یعنی مجسّم،
 بر محمّدگل که جاستآن یاری اش اوج نقطۀ و یابدمی ادامه ستّار دریغبی هایکمک

 کند، مجازات اربابان خاطربه را هارعیّت که خواهدمی و گیردمی قرار تردید دوراهی سر
 است مردم با حق که کند روشن را او کندمی سعی و دهدنمی را اجازه این او به ستّار امّا
 ورج چه آالجاقی مثل کسی با تو: »پرسدمی محمّدگل از خردمندانه و زورگو اربابان با نه

. (1341: 1717 آبادی،دولت) «محمّد؟گل باشی داشته توانیمی برخاستی و نشست
 ترعاقل باید اما گیردمی شوق گریۀ مردم کارگره گشایش در محمّدگل تالش از گویدمی

 (. 1371)همان، نکند حکم نادعادالنه و نادیده و باشد ترسنجیده و
 : گویدمی ستّار

 هک نیستی مردی تو است، روشن من حرف محمّد؛گل نپیچانیم را همدیگر
 .بینیمی را چیزها این شام تا بام. بینیمی داری خودت باشی، دور دنیا از

 که است سال هزار انگار آدمش هر. بینیمی داری را مردمرعیّت را، مردم
 هزار از بیش در را هااین. تربیش هم سال هزار کشد؛می بار دارد بندیک
 .کشندمی بار شانگرده از دارند جور همان و اندداشته نگاهشان پیش سال

 داد خواهیمی تو باالخره کهاین مرد، با مرد حرف این است، تو با من حرف
 هم و آیندمی شکایت به ارباب هم تو پیش... ها؟ بستانی؟ کی از را کی

 !محمّد؟گل چیست، تو با من تکلیف! هارعیّت
 ها. آنکنم شور تو با امآمده بلوک هایرعیت طرف از من! من امثال تکلیف

 زورشان و خواهندمی را حقشان. بکنند باید چه که پرسندمی تو از
 باز را چشمشان وقت هر اما دارند تو به چشم. خالیست دستشان. رسدنمی
 شانبرای این! بینندتمی اربابشان یسفره روی ببینند، را تو تا کنندمی

. هست چی تو با تکلیفشان دانندنمی. شودنمی حالیشان است، مشکل
ها آن و ستهاآن کارۀچه محمّدگل که بدانند را این خواهندمی باالخره

 (. 1371-1374! )همان، محمّد؟گل کارۀچه
 تدرس راه که دارد سعی ستّار و است گرفته فرا را قهرمان وجود سراسر دودلی و تردید

 کندمی آگاه اربابان حیلۀ از را محمّدگل سخن، ادامۀ در و سازد روشن او برای را حقیقت و
 حقیقت و حق راه به را قهرمان درنهایت نباشد.ها آن بالی سپر خواهدمی محمّدگل از و

برادر  را گویی او که کندمی کمک ابواب همۀ در قهرمان به چنان ستّار. کندمی رهنمون
)همان، « مگر ایخورده من مادر پستان از شیر: »گویدمی محمّدگل و داندمی خود

1373 .) 
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 عنوانبه او از همه که جایی تا کندمی باز را محمّدگل جان و ذهن هایشاندرز با مدام او
 اجیر خودت برای معلم »: گویدمی ستّار مورد در اربابنجف برند.می نام محمّدگل معلّم
)همان،  «شودمی فروش و خرید عقل که بینممی دارم تازه هم را این خوب...  ای؟کرده

 یّتشخص که بود معلّمی ستّار. دارد اشاره ستّار بودن فرزانه پیر به هم معلم لفظ .(1177
 وجود با که بود مرادی قهرمان برای او برد. پیش تعالی سویبه گام به گام را محمّدگل

 به را او تا نداشت بر راهنمایی و ارشاد از دست خود، مرید هایرویکج و هاگستاخی
. کردن دریغ او برای کوششی هیچ از و کرد محمّدگل وقف را خود. رسانید های انسانیّتقلّه

 شازندگی بسا چه و رسیدنمی زندگی از مرحله این به محمّدگل نبود ستّار اگر درواقع
 .گذشتمی کلیدر افراد دیگر بسان

 گیرینتیجه
فردیّت، از نیروهای درونی خویش به سوی محمّد در قالب یک قهرمان، در سیر خود بهگل

های مختلف آن گیرد. آنیمای وی، که مارال، بلقیس و زیور، جلوهای مثبت بهره میشیوه
رساند. بخشی از نوعان و فداکاری برای آنان به او مدد میهستند، در جهت عشق به هم

عشق و موجب پدید آمدن  -گویی وی به غریزۀ جنسی استکه پاسخ-محمّد سایۀ گل
شود. سایۀ دیگر او یعنی لطافت در روح اوست که به ایثار در راه نجات مردم منجر می

ا هباکانه در مقابل خانزند تا بیتمایل به خشونت و قتل، تهوّر و شجاعت را در وی رقم می
و حکومت قد علم کند و در رویارویی با آنان هراسی به دل راه ندهد. اطاعت از اربابان و 

ایی هگویی از آنان و نیز پذیرش قید سرپرستی خانواده و تالش برای امرار معاش نقابتملّق
هستند که در سازگاری با جامعه و طبیعت و نیز جلب قلوب مردم پس از شورش علیه 

دهند. ستّار، نماد پیر فرزانه، وی را در شناخت جامعه و اندیشیدن زورمندان، او را یاری می
 سر پشت با محمّدشود. بنابراین، گلاز چنگال ظلم رهنمون می راهی برای رهایی آن

 را اشزندگی و خود که شودمی تبدیل انسانی به رمان، این در فرودهایی و فراز گذاشتن
 که هایینقاب زدن کنار با نیز و آنیما کمک با مسیر این در و کندمی اجتماع وقف

 و ییراهنما با سرانجام و شدهسرکوب تمایالت از برخی به پرداختن و بوده گیرشگریبان
 که جایی تا برسد فردیّت به تنگناها، این از گذر با تواندمی( ستّار) پیرخردمند مشاوره

 اگرچه. کند فدا راه این در را خود جان و درآید رعیّت و مردم پناه و پشت عنوانبه
 ت،اس خود ویژۀ اشتباهات و تردیدها دارای و زمینی و بشری اخالق با شخصیّتی محمّدگل

 سیک آن تنها کامل شخص یونگ دیدگاه از. شمار آوردبه ناکامل شخصیّتی را او تواننمی
 مردانه روان نقاب، سایه، چون نفسانی هایخواهش و های زمینیخواسته همۀ که نیست

 شدن انیشیط شدت از تنها و بیاید کنارها آن از برخی با باید بلکه کند، سرکوب را زنانه و
 رونید هایتوانایی با کسی هر باشند. بودا و مسیح مثل توانندنمی هاآدم همۀ. بکاهدها آن

 است دسته این از محمّدگل. خیزدبرمی های خویشخواسته با همراهی یا مبارزه به خود،
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 راه نای در توانسته که است محمّدگل شخصیّت از جنبه این مرهون نیز کلیدر زیبایی و
 ود این مهار کردن و سایه و نقاب با خود کردن هماهنگ نیز و ستّار راهنمایی و مشاوره با

 .یابد دست مهم این به شخصیّتی مهمّ جنبۀ

 منابع
 «.انداز نظریات یونگبررسی رمان شازده احتجاب از چشم»(. 1711) .آفرین، فریده -

 . 7-76صص .3 ش .4 س .نامه نقد ادبیفصل
تحلیل اسطورۀ قهرمان در داستان ضحّاک و فریدون بر (. »1711امینی، محمدرضا. ) -

. صص 71. ش نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز«. اساس نظریۀ یونگ
27-61. 

. ش 11. س نامهکاوش«. نامهفرآیند فردیّت در حماسۀ بهمن(. »1774اتونی، بهزاد. ) -
 .711-431. ص 43

پژوهش «. تحلیل داستان سیاوش بر پایۀ نظریات یونگ(. »1716ن. )اقبالی و دیگرا -
 .12-67. صص 1. ش زبان و ادبیّات فارسی

نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان »(. 1771) .بزرگ بیگدلی، سعید و احسان پورابریشم -
 .ناختیشنامه ادبیّات عرفانی و اسطورهفصل «.بر اساس نظریه فرآیند فردیّت یونگ

 .7-71 صص .47ش  .3 س
تطبیق و بررسی فرایند (. »1771گلزار. ) ترکمانی باراندوزی، وجیهه و ساناز چمنی -

. «شناسی تحلیلی یونگپیکر نظامی بر اساس روانفردیّت در گنبد اول و دوم هفت
 . 11-47. ص 11. ش 1. دانشگاه آزاد سنندج. س نامه زبان و ادب فارسیفصل

فرآیند فردیّت در شاهنامه با تکیه بر »(. 1717) .انتسلیمی، علی و سیدمجتبی میرمیر -
 .47-11 صص .11 ش .پژوهیمجله ادب«. شخصیّت رستم

 .معاصر فرهنگ: تهران .7. چ 1ج  کلیدر.(. 1717) محمود. آبادی،دولت -
 .چشمه: تهران .نوشتن نون .(1717) محمود. آبادی،دولت -
 تهران: بعثت. فرد. جمال سیاوش ترجمه. شخصیّت یشناسروان(. 1737)آلن.  راس، -
 مهاجر. پرویز موحد، مترجمان ضیاء .نظریه ادبیّات(. 1716) وارن. آوستن ،ولکرنه -

 تهران: نیلوفر.
 تهران: سخن. .آشنایی با نقد ادبی(. 1717) .کوب، عبدالحسینزرین -
 در مثل و رمز«. یونگ یشناسروان در اساسی مفهوم سه(. »1766) جالل. ستّاری، -

  توس.: تهران ستّاری. جالل تألیف و ترجمه کاوی.روان
: تهران .6 . چعرفانی تعبیرات و اصطالحات فرهنگ(. 1731) سیدجعفر. سجادی، -

 .طهوری
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تهران:  .شناسىهاى شخصیّت یا مکاتب روانهنظریّ(. 1733) .سیاسى، على اکبر -
 .دانشگاه تهران

 .روان: تهران محمدی. سیدمهدی ترجمه .های شخصیّتنظریّه .(1731) شولتز، دوان. -
 .(دیگران و)کریمی  یوسف ترجمه .7چ . های شخصیّتنظریّه(. 1771)ــــــــــــ.  -

 .ارسباران نشر: تهران
 میربها. ترجمۀ مسعود .یونگ یشناسروان برای مقدمه .(1711) فریدا. فوردهام، -

  .جامع: تهران
. تهران: شرکت های پریانفردیّت در افسانهفرایند (. 1717فون فرنس، مری لوییز. ) -

 سهامی انتشار.
 صص .4ش  .3سال  .نامهایران«. عروج یک یاغی »(. 1763) .پرور، محمدرضاقانون -

112. 
  ارسباران.: تهران .اجتماعی یشناسروان(. 1737) یوسف. کریمی، -
 مهرجـویی. داریـوش ترجمـۀ .مدرن انسان و خدایان یونگ،(. 1716) آنتونیو. مورنو، -

 .مرکز: تهران .1 چ
 .شناسى تحلیلى یونگمبانى روان(. 1732) .جى. نوردباىاس، و ورنون هال، کالوین -

تهران: مرکز فرهنگى انتشارات جهاد دانشگاهى واحد تربیت  .ترجمۀ محمّدحسین مقبل
 .معلّم

: تهران جهان. دو انسان، دو متن، دو :ادبیّات و کاوی روان(. 1731) حورا. یاوری، -
  .ایران تاریخ نشر

 سلطانیه. محمود دکتر ترجمه .هایشسمبول و انسان(. 1712) گوستاو. کارل یونگ، -
 .جامی: تهران

تهران: . سلطانیه ترجمۀ محمود. هایشسمبول و انسان(. 1733) ــــــــــــــــ -
  جام. انتشارات

ترجمه . خویش روح جوی و جست در امروزی انسان .( 1714) ــــــــــــــــ -
 رضوی. قدس آستان مشهد:. فرامرزی لیال/ فریدون

 انشارات: تهران. پور اسماعیل ابوالقاسم ترجمه. پنهان ضمیر .(1712) ــــــــــــــــ -
 کاروان.

 .4 چ فرامرزی. پروین ترجمۀ .کیمیاگری و شناسیروان(. 1737) ــــــــــــــــ -
 .جامی: تهران

: مشهد فرامرزی. پروین ترجمۀ .مثـالی صورت چهار(. 1761)ـــــــــــــــــ  -
 .رضوی قدس آستان معاونت
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: تهران .7 چ صدفیانی. لطیف دکتر ترجمه .زندگی روح(. 1731.. )ـــــــــــــــــ -
 .جامی
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 هاتیشخصی بالغت بازنمایی گفتار شناسسبك
 مثنوی« تمحتسب و مس»و « صوفی و خادم»در دو داستان 

 
 1نژادحسن علی

 4تقی پورنامداریان
 چکیده

« ادمصوفی و خ»ی داستان هاتیشخصی بازنمایی گفتار شناختسبکهدف از این پژوهش تحلیل 
ی بازنمایی گفتار و معرفی هاوهیش( یکی از DSاست. گفتار مستقیم )« محتسب و مست»و 

. کندمیرا آشکار  هاتیشخصی زبانی هامشخصهکه نگرش، داوری و  هاستتیشخصغیرمستقیم 
یزش و هم با انگ کندمیو باورپذیر  گراواقعراوی از طریق گفتار مستقیم هم روایت خود را مستند، 

ک، ، نحو، سبمثنوی. در بازنمایی گفتار مستقیم داستان سازدیمی آن را جذاب شناختییبایز
شخصیت بازنمایی شده است؛ بنابراین جهیت کالم منسوب به و و وصفاصطالحات و شاخص، 

خواهد آن سخنان به کند که گاه نمیها نقل میراوی از این طریق سخنانی را از زبان شخصیت
المه ی در مکریگنوبتی، گذارنام، تنوع بالغی در اندازچشماندیشه،  راوی منتسب شود. همچنین

داده است. راوی از طریق بازنمایی  از طریق گفتار مستقیم نشان هاتیشخصو روابط بینافردی 
اولیۀ مخاطب و متناسب با موضع بالغی )رتوریکی(  فرضشیپ برخالفگاه  هاتیشخصگفتار 

خود، رویداد یا شخصیتی را مهم، برجسته و محوری و یا بالعکس آن را غیر مهم و فرعی نشان 
 داده است. 

محتسب و »، «صوفی و خادم»(، DS) ی، بازنمایی گفتار مستقیمشناسسبک های کلیدی:واژه
 مثنوی.« مست

 مقدمه. 1

 Representation) و بازنمایی گفتار (Mimsesis) بخش زیادی از یک داستان را محاکات

of Speech) ی ساده و سرراست امسأله« بازنمایی گفتار. »دهدمیها شکل یتشخص
های گوناگون با کارکردهای متنوعی دارد و بالغت خاص خود را بلکه شیوه ،نیست

. عبدالقاهر اندکردهتعریف « ی حال سخن گفتنمقتضابه»طلبد. قدما، بالغت را یم

                                                            
 ۀ دکتری دانشگاه خوارزمیآموختدانش .1
 . استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی4
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 به داندمی( بالغت را خصوصیتی در کیفیت نظم کلمات به یکدیگر 131 جرجانی )متوفی

  :یگردعبارتبه(. 33: 4111نی، ای از آن عاید گردد )جرجایدهفاجهی که و
های مطابقۀ کالم با مقتضای حال بالغت، علمی است که بر اساس آن راه

که ینا ؛ یعنی رسیدگی بهشودمییر بخشیدن بر مخاطب( بررسی تأث)یعنی 
گمان یباست و در جای دیگر چه نوع دیگر.  مؤثردر کجا چه نوع سخنی 

 یل وتفصبهاست و جای دیگر  مؤثرجا، خالصه و کوتاه سخن گفتن  یک
)شفیعی  در جای دیگر پوشیدگیجا صراحت الزم است و  طوالنی، در یک

 (. 141: 1771 کدکنی،
را  کنشگران« کنش و گفتار»)رتوریکی( گاه  ی بالغیهاهدفترتیب، راوی با ینابه

)نمایشی(.  ددهمیها را نشان ؛ اما گاهی با محاکات آنکندمی (Telling) گزارش و نقل
 ها، کنترل کامل راوی بر روایتیتشخصرو، در یک سر طیف بازنمایی کنش و گفتار ینازا

؛ در سر دیگر طیف، دادن کندمیکه راوی با نقل، همۀ و قایع را از زبان خود گزارش  است
انجامد و کنش و گفتار یمکه به محو کامل راوی  به شخصیت است کامل یاراخت

 یاهگ، راوی گریدعبارتبه. شودمیمستقیم و به شیوۀ نمایشی ارائه  طوربهها یتشخص
نهایت  که گذردمی ی فرعیاز بعضی رخدادها گویی و نقلیوۀ خالصهو به ش سرعتبه

 در مقابل حداقل سرعت را مکث توصیفی. نامندمی (Ellipsis) سرعت را حذف
(Descriptive Pause) غالباً لحظات حساس داستان را با در این شیوه  که نامندمی

ای گونهبه. کشندبه تصویر می راجزئیات  تمام (Showing) نشان دادنبا درنگ توصیفی و 
 شود. ایجاد می رفتار و گفتار کنشگران برای خواننده ،هاکنشکه توهمی از نمایش مستقیم 

، هددمیمهم نشان غیری از شیوۀ نقل، رویدادی را فرعی و ریگبهرهگاهی نویسنده با 
که این شیوه در بالغت و  کندمییا گاهی او با شیوۀ نمایش، رویدادی را مهم و برجسته 

 ها همچون صحنۀیتشخصسزایی دارد. در شیوۀ نمایشی، ی داستان اهمیت بشناسسبک
در  گویند. حالیمپردازند و سخن یمحضور راوی به ایفای نقش مستقل، بی طوربهتئاتر 

های متنوع دیگری وجود دارد که روای با گرایش به هر سمت یوهشمیان این دو سر طیف، 
چه بیشتر داستان را زند تا هریمای متناسب با بالغت داستان دست یوهشبه گزینش 

 و توجه مخاطب را جلب و حفظ کند.  ترجذاب

  پژوهش مسألۀ. 1
ال ی حمقتضابهها یتخصکه ش کندمیداستان ایجاب در شاهکارهای ادبی روایی، بالغت 

و این است که در د مسألهگوینده و مخاطب و متناسب با بافت کالم سخن بگویند؛ حال 
ها، اهداف بالغی )رتوریکی( یتشخص، چگونه نوع محاکات گفتار مثنویداستان یادشدۀ 

ش چه تناسبی با نق هایتشخصراوی را محقق ساخته است؟ همچنین نوع بازنمایی گفتار 
 ها در گفتمان روایت دارد؟و جایگاه آن



 111 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 

  فرضیۀ پژوهش. 6
 هاگ ،یر گذاشتن بر مخاطبانتأثفرض بر این است که راوی با اهداف بالغی خود برای 

 یری او در گفتگوها برجسته وگنوبتشخصیتی را از طریق نوع بازنمایی گفتار و میزان 
 برخالفمهم؛ و گاه موضع بالغی راوی دیگری را غیرشخصیت محوری نشان داده است و 

یجان و پویاست پرهرو داستان برای مخاطب جذاب، ینازاهای مخاطب است؛ فرضیشپ
 کند. و او با کنجکاوی ماجرا را دنبال می

  پیشینه پژوهش. 5
و سپس شرت در اثر  1سبک داستاندر کتاب  (Short. Leech, M. G) لیچ و شرت

و منبع کار سبک  اندکردههای گوناگون ارائۀ گفتار و تفکر را معرفی یوهش، 4دیگرش
ه ی داستان شدشناسسبکشناسان بعدی چون سیمپسون و فاولر و توالن و و ردانک در 

 است. 

 «گفتار بازنمایی»چارچوب نظری . 1
یدئال ارائۀ داستان، محاکات و نمایش کنش اکه شیوۀ  اندآنبر  هنری جیمزکسانی چون 

ای از هر یزهآمبر آن است که  رتوریک داستانین بوث در و . اما7هاستیتشخصو گفتار 
شاهکارهای (. Booth, 1961: 16) است ترمناسب« نشان دادن»و « نقل»دو شیوۀ 

بط ظریف و ، نگرش و روااندازچشمشوند؛ تا یمای از این دو شیوه خلق یزهآمادبی با 
یگر، راوی دعبارتبهها در جهان داستان بازنمایی و محاکات شود. یتشخصپیچیدۀ 

یی از روایت با استناد به جهان هابخش؛ اما در کندمییی از روایت را با نقل بیان هابخش
ارد. گذیمها را به نمایش و بخشی از گفتار و کنش آن کندمیکنشگران، خودش سکوت 

اجت که حآنیبدر متن نمایشی باید امور، خود بدان صورت جلوه کنند »و به گفتۀ ارسط
که در فن خطابه باید خطیب با حجت ثابت یدرصورتبه استدالل و تقریر در میان باشد، 

یگر در داستان، دعبارتبه(. 1767:111)«شودمیاین نکته از کالم گوینده استنباط و  کند
« کنش و گفتار»محاکات و نشان دادن مثل حجت و دلیل در خطابه است. بازنمایی 

جای داستان، سخنان راوی را مستند یجاهایی هستند که در یننگها همچون یتشخص
ها، این است که هر یتشخصفواید محاکات کنش و گفتار  ازجملهدهند. یمو واقعی جلوه 

ها با راوی متضاد باشد، راوی با محاکات، سخنانی یتشخصدئولوژی نگرش، تفکر و ای وقت
خواهد کسی آن را به راوی منتسب کند. لذا ینمکه  کندمیها بیان یتشخصرا از زبان 

رانند. یمها هستند که این سخنان را بر زبان یتشخصکه خود  کندمیمخاطب باور 
. بالغت محاکات و بازنمایی مستقیم شودمیمسئولیت آن سخنان از راوی رفع  روازاین

 یتشخصهایی را از کنشتا بدان حد است که گاه مخاطب سخنان و « کنش و گفتار»
ها د آنتوانینمکه راوی با هیچ استداللی  کندمیباور  آن رایجه و درنت بیندیمشنود و یم
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ت ها را محاکاتیشخصی استدالل، برشی از زندگی واقعی جابهرا به مخاطب بقبوالند. او 

 . کندمینما، داستان را باور یقتحقمخاطب با این استناد کند و می
 تاس شدهلیتشکلیچ و شُرت معتقدند ساختار هر داستان ساده، حداقل از سه الیه 

(leech,1981: 269).  حضور دارند که خطاب به همدیگر در هر الیه، گوینده و مخاطبی
اسب متن هاتیشخصکه در هر الیه، گفتار  کندمی. بالغت داستان ایجاب ندیگویمسخن 

 هاتیشخصالیۀ داستان،  نیتریدرونبا اقتضای حال گوینده و مخاطب آن الیه باشد. در 
ی ارائۀ گفتار هاوهیش. تنوع ندیگویمخطاب به مخاطبانی در جهان داستان سخن 

 بالغی و سبکی حائز اهمیت است.  ازنظرن ها در گفتمامتناسب با جایگاه آن هاتیشخص
 

 
 

 (ibid, 271لیچ و شُرت ) ازنظری ساختار گفتمان داستان، هاهیال
 

. الیۀ 1: شودمیشکل فوق، ساختار هر داستان ساده، حداقل از سه الیه تشکیل  بنا بر
داستانی(. های یتشخصالیۀ کنشگران ) .7نیوش و روایت-الیۀ راوی .4خواننده، -نویسنده

ترین الیه است، اما ینیعخواننده(، ملموس و  -، الیۀ بیرونی )نویسنده«واقععالم »در 
ۀ ین الیه است. در الیترملموسکنشگران(، عینی و ) یدرون، الیۀ «عالم متن»برعکس در 

طرفه است؛ یعنی در لحظۀ آفرینش متن، نویسنده فعال ، رابطه یک«خواننده-نویسنده»
 «شنویتروا-راوی»لحظۀ دریافت هم تنها خواننده فعال است. همچنین در الیۀ است و در 

نیوش هم یترواو  کندمیطرفه است؛ زیرا تنها راوی است که روایت رابطه یک هم
های فرضی )غایب( روایت را نقل نیوشیترواشنود. در متن ادبی، راوی اغلب برای یم

حظۀ نیوشان در لیتروااست؛ زیرا  گرفتهکلش هیژو یاگونهبه مثنوی. این الیه در کندمی
ر . راوی هم در حضواندبودهیرگذار تأثبالطبع بر خلق اثر اند و داشته حضورآفرینش اثر 

تر است، نه همچون اغلب متون ادبی، یکنزدها به شخصیت واقعی خود )مولوی( آن
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راوی در »را به گفتۀ بوث، شاعر؛ زی شخصیتی پیراسته و فراتر از شخصیت واقعی نویسنده/

تر از انسان یآرمانوجودی خود را در اثرش، گاه بسیار برتر و « من»نیوش یترواغیاب 
. اما رابطه و تعامل در (Both, 2005: 85) «کندمیواقعی گرفتار در امیال و نیازها ارائه 

 ی شخصیتی کنشیوقتی است. یعنی چندبعدهمچون زندگی واقعی، « کنشگران»الیۀ 
 هیانگراواقعی اگونهبه، مخاطبان به کنش و سخنان او گویدمییا سخنی  دهدمیانجام 

 ین و پویاترینترملموسحال یندرعترین الیه و یدروندهند. این الیه یمنشان  واکنش
، عبارت ین الیۀ متنترملموسی شناختسبکبنابراین تحلیل ؛ الیۀ جهان داستان نیز هست

 کنشگران داستان. « کنش و گفتار»است از: تحلیل 
اً )چون ینع زباناز طریق « گفتار»زیرا ؛ است« بازنمایی گفتار»ین نوع محاکات، ترناب

گو یلۀ زبان بازوسبهتنها ترجمانی از کنش « کنش»اما در محاکات ؛ یابدیمآینه( بازتاب 
. تواند کارکردهای متنوعی داشته باشدیمبه بافت موقعیتی با توجه  گفتارپاره. هر شودمی
 گفتاری کنشدهند؛ که به آن یمکنش را شکل ی نوع ،گویندیم ایجمله ی افرادوقت

(Speech Act)  و کارکردهای چون درخواست، دستور، خواهش، توضیح دارد  شودمیگفته
 ,leech) کندمیو رفتاری  واکنش ها را و ادار بهگذارد و گاه آنیمیر تأثو بر افراد 

کارکرد و تنوع کنش  ختار دستوری جمالت محدود است،ینکه تنوع ساا با. (290 :1981
با توجه به بافت موقعیتی و ارتباط اجتماعی بین  گفتارپارهگفتاری زیاد است و هر 

ر هتواند کارکردهای متنوعی داشته باشد و معانی ظریف و پیچیدۀ جهان یمها یتشخص
 شاهکار ادبی را بازنمایی کند. 

( تا گفتار NRSA) ی گفتاریهاکنشبازنمایی روایی ها از یتشخص «بازنمایی گفتار»
تنوع دارد. نوع بازنمایی گفتار به این بستگی دارد که راوی بخواهد ( FDS) مستقیم آزاد

و چه  سخن بگویند تا با نحو و کلمات خودشان ها فردیت بدهدیتخصچه مقدار به ش
چه حضور و کنترل راوی بیشتر هرمقدار خودش کنترل روایت را به عهده داشته باشد. 

تر است و هرچه حضور راوی یکنزد ی گفتاریهاکنشبازنمایی روایی باشد، روایت به 
از  امهرکداستفاده از کند. میگرایش پیدا گفتار مستقیم آزاد کمرنگ باشد، روایت به 

های ارائۀ گفتار، بالغت و کارکرد خاص خود را دارد. زمانی بالغت داستان ایجاب یوهش
مهم یرغاز ماجرایی فرعی و  سرعتبهی گفتاری هاکنشا بازنمایی روایی که راوی ب کندمی

مستقیم، کنش، لحن، نحو و کلمات  طوربهبگذرد و در مقابل جایی الزم است که مخاطب 
ی زنده و داستان شودمیهای متنوع باعث یوهشود. ترکیبی از این شخصیت را ببیند و بشن

بازنمایی روایی »و  ییگراواقع درجۀباالترین « گفتار مستقیم آزاد»جذاب خلق شود. 
. در بین این دو سر کندمیصدای شخصیت را ارائه  درجۀکمترین « ی گفتاریهاکنش

تان های داسشخصیتتفکر و  گفتاربرای بازنمایی  ی متنوعهاوهیشطیف، پیوستاری از 
ی گوناگون بازنمایی گفتار و هاوهیش «سبک داستان»در کتاب  شُرتو  چیل. وجود دارد

 :اندمعرفی کردهمفصل  طوربه تفکر را
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 Narrator’s Representation of یگفتارهای بازنمایی روایی کنش -1

speech acts. (NRSA) 
 Indirect speech (IS)غیرمستقیم:  گفتار -4
 Free indirect speech (FIS) گفتار غیرمستقیم آزاد: -7
 Direct speech (DS) گفتار مستقیم: -1
 Free Direct speech (FDS) گفتار مستقیم آزاد: -2

های ارائۀ گفتار، بالغت و کارکرد خاص خودش را دارد؛ لذا یوهشاز  هرکداماستفاده از 
ای هیمانقشو گاه  شودمیث ایجاد انحراف در مسیر روایت باع هرکداماستفادۀ نامناسب از 

. زمانی که بالغت شودمیو توجه مخاطب از ماجرای اصلی منحرف  شودمیفرعی برجسته 
از ماجرایی فرعی و  سرعتبهکه با گزارش روایی محض  کندمی)رتوریک( روایت ایجاب 

ل بیان شود؛ یتفصبهمهم بگذرد؛ اگر با درنگ توصیفی و گفتار مستقیم، ماجرایی فرعی غیر
که در فرایند روایت از اهمیت کمتری  کندمیی را ایجاد اصحنهتوهم ارزشمند بودن 

؛ یا جایی که الزم است شودمیبرخوردار بوده است؛ لذا باعث انحراف در جریان روایت 
به  اعتنایییبحو و کلمات شخصیت را بشنود، اگر راوی با مخاطب با گوش خودش صدا، ن

روح و یبروایت  ،خالصه ماجرا را نقل کند طوربهاین نیاز بالغی، با گزارش محض و 
باعث  های متنوعیوهش. ترکیبی از این شودمیو فردیت شخصیت زایل  شودمی بارکسالت

تان ی از داسهاصحنهگویی نمایشی راوی با شیوۀداستانی زنده و جذاب خلق شود.  شودمی
موارد  ازقرار گیرد و  موردتوجهتا بیشتر  کندمیو لحظاتی از زندگی شخصیت برجسته 

گاه راوی با تعدیل سخنان شخصیت، بخشی از »گذرد. یممهم با سرعت و خالصه غیر
« کندمیها رها یتشخصو گاه ما را بین نگرش مستقیم  دهدمیکنترل خود را نشان 

(Leech, 1981: 290). 

 «صوفی و خادم»تحلیل بازنمایی گفتار و تفکر داستان . 3
در  ی متنوع است.هانگرشها با یتارائۀ شخصیت، روایکی از امتیازهای بازنمایی نمایشی 

با کلمات،  (DD) یممستقتا از طریق کالم  شودمیاین شیوه به شخصیت فرصت داده 
خاص خود سخن بگویند. در داستان صوفی و خادم دو شخصیت  اندازچشمساختار نحوی و 

ها و اختالف ی فردی آنهامشخصه. اگر تمام اندمتفاوتدارای دو صدای « صوفی و خادم»

شیوه های ارائة گفتار 

های روایی کنشبازنمایی
NRSAگفتاری 

ISگفتار غیر مستقیم 
زاد گفتار غیر مستقیم آ

FIS
گفتار مستقیم DS

گفتار مستقیم آزاد  
FDS
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ی با بازنمایی روای صرفاً ،شودمی گرجلوهها ها که در گفتار آنیتشخصنگرش و زاویه دید 

یی متن از بین چندصداظرایف تنوع  هاتننه»شد، یم( ارائه NRSA)ی گفتاری هاکنش
(. 447 :1716)توالن،  «رفتیمرفت؛ بلکه فردیت و زبان متعلق به شخصیت نیز از بین یم

( آشکار کردن تناقض و تضاد DS) میمستقبنابراین یکی از امکانات بازنمایی گفتار 
ادراکی محدود  اندازچشمپویاست. در این شیوه راوی با گزینش  شکلیبه هاتیشخص
، باعث هاتیخص. او با اعطای فردیت به شکندمیها را بازنمایی ، گفتار آنهاتیشخص

ی زبانی خاص هامشخصهی درونی خود را با هایو نگران اندیشه ها احساس،آن شودمی
ری به ارزیابی و داو ترگستردهخود آشکار کنند. لذا مخاطب از جایگاه برتر و دانش ادراکی 

 امالًکی زبانی هامشخصهضوح و جزئیات تعامل، از و بیشتر بر دیتأک. راوی برای پردازدمی
تان . در این داسدگیریمتعاملی مثل اصوات، ویژگی گویشی و کیفیات خاص زبانی بهره 

 گفتن اوست که بیانگر تربیت او در محیط خانقاه است. « الحول»مشخصۀ کالمی خادم 
 کاه و جو مهیراست کن بهر به/ روگفت خادم را که در آخر ب-
 ستا کارها کار من نیا میاز قد/ چه افزون گفتن است نیگفت الحول ا-
 هاش سستو دندان رستیکه آن خر پ/ اش را از نخستکن آن جوتر  گفت-
 هابیترت نیاز من آموزند ا /مِها ییگویچه م نیگفت الحول ا-

ی و واقع کندنمیی بین خود و شخصیت احساس افاصلهدر گفتار مستقیم مخاطب 
، به گوش گویدمیکه سخن  گونههمان. صدای شخصیت ردیپذیمبودن داستان را 

جهیت کالم به خود شخصیت منتسب است. در و و بنابراین نگرش، ایدئولوژی .رسدیم
( بازنمایی شده و فعل DS) میمستقاین داستان، گفتگوی صوفی و خادم به شکل گفتار 

 اندازچشمرا دارد. از ها آن . راوی تنها نقش بازگویی گفتار مستقیمشودمیتکرار  «گفت»
 دنگذاریمی خود را مستقل از روای به نمایش هاشهاندی «صوفی و خادم»ی، شناختروان

. تگر داستان، صوفی اس. کانونیکندمیو راوی تنها ساختار ذهنی شخصیت را محاکات 
. ذهنیت دهدمیی درونی، افکار و احساسات و خواب او را نشان اندازچشمراوی با انتخاب 

یماً ستقم؛ بلکه به کمک نحو او شودمیتوصیف  تنهانهیش هااحساساندیشۀ شخصیت و  و
 . شودمیبازنمایی و محاکات 

 .شودمیاداشته و استنباطی راوی به هاقضاوتدر این شیوه مخاطب بدون 
و  پردازدمیاندیشه، عمل و احساس شخصیت  خاطب به بازسازیم

ا آفریند که خواننده ریمرا  خألی اگونهسرراستی و مستقیم بودن گفتگو، 
 (. 12: 1717)وردانک،  کندمیکشاند و او را درگیر یمبه درون خود 

ا خادم بوجهیت کالم صوفی تکلیفی و امری )مثبت( است و بیانگر اقتدار او در تعامل 
یی کلی و عام را با هاقتیحق)منفی( است. او « معرفتی»جهیت کالم خادم و اما؛ است

ی یهاگزارهتا صوفی را اقناع کند. او نگرش و داوری خود را از امور با  کندمییقین بیان 
ی دال بر حدس و گمان در گفتار هافعلو  زیبرانگدیترد. لذا قیدهای کندمیقطعی بیان 
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خادم بیانگر و جهیت منفی اوست. او دهندۀ تعمیمی کلی و هاگزاره. شودمیناو دیده 

تا اعتماد  کندمیبیان  بخشنانیاطمی قطعی و هاگزارهشناخت و داوری خود از امور را با 
 و اطمینان صوفی را جلب کند. 

 و دهدمیراوی با بازنمایی گفتار مستقیم، از طریق طنز هم ریاکاری خادم را نشان 
را همچنان  هاتیشخص(، DSهم دغدغۀ سطحی صوفی را. لذا راوی بدون داوری با شیوۀ )

ها با راوی متفاوت و متضاد است، بهترین . چون نگرش و تفکر آندهدمیکه هستند نشان 
به  هایداورتا همۀ سخنان، نگرش و  شیوه برای بازنمایی روایت، ارائۀ مستقیم است

 اًصرفهدف بالغی راوی این نیست که  بیترتنیابهشخصیت منتسب شود نه راوی. 
ی از اختالف و ماجرای و صوفی و خادم را ارائه کند و مثل اغلب متون تعلیمی اخالصه

ر، حاض وشانینتیروادر حضور  خواهدیماو  بلکهی از آن بپردازد؛ ریگجهینتپیشین به 
یری و اقناع بیشتر مخاطب، سخنان ؛ لذا برای باورپذکندو جذاب ارائه  انهیگراواقعروایتی 

اطب را مخ گریدعبارتبه. کندمیخود را با برشی از گفتار مستقیم صوفی و خادم مستند 
 طورهبتا هر دو شخصیت  نشاندیمبه تماشای بازی نمایشی )تئاترگونه( صوفی و خادم 

 جهیدرنتو مستقیم به ایفای نقش بپردازند. از این طریق توهمی از واقعی بودن ماجرا 
ی را مطابق با اهداف رگذاریتأثو باالترین  شودمیحقیقت مانندی آن برای مخاطب ایجاد 

رسانۀ گفتاری »بالغی راوی خواهد داشت. نباید از یاد برد که مولوی از تمام امکانات 
 هگرفتیمچون لحن و آهنگ صدا و تنوع بیانی در لحظۀ آفرینش مثنوی بهره « شفاهی

  از رسانۀ نوشتاری بیشتر بوده است. مراتببهیی آن گراواقعز دو شخصیت و است؛ لذا تمای
از طریق نزدیک کردن  هاداستانیکی دیگر از اهداف بالغی راوی واقعی جلوه دادن 

آن به تجارب زندگی واقعی مخاطبان است. او سخنانی را با گفتار مستقیم از زبان صوفی 
؛ انددهیدمولوی چنین گفتگوهایی را بارها شنیده و  وشانینتیرواکه  کندمیو خادم مطرح 

که چنین فردی در چنین شرایطی این سخنان را  کنندیم دییتألذا تمام این سخنان را 
اندیشۀ  ی ونیبجهانهم « گفتار مستقیم»، راوی با بازنمایی بیترتنیابه. راندیمبر زبان 

و هم توهمی از  کندمیها آشکار آنرا از طریق نحو و کلمات خاص خود  هاتیشخص
  :. به گفتۀ ارسطوکندمیواقعی بودن را به مخاطب القا 

اندیشه(، قدرت در بازیافتن تعبیر و بیانی است که مراد از آن )بازنمایی
ن همان امری است که در مورد مقتضی حال و مناسب مقام باشد، و ای

ان شاعر درواقع. دیآیمشمار از شئون فن سیاست و بالغت به هاخطابه القای
 که لغت داشتندیمقدیم به اشخاص داستان خویش زبان و لغتی منسوب 

اشخاص داستان خویش  کارانتازهو زبان متداول در محاورات عادی بود. اما 
: 1767) اهل بالغت سخن بگویندکه به زبان و لغت خطبا و  دارندیامو را

141 .) 
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ها را ، آنهاداستانمولوی با هدف بالغی )رتوریکی( سعی دارد با واقعی جلوه دادن 

ها تیشخص« گفتار»به بازنمایی « یگفتگو ساز»با  روازاینمستند و باورپذیر کند. 
ها یتشخصاز  هرکدام (Turn-Talking) «یری در مکالمهگنوبت». در یک گفتگو، پردازدمی

به هر فرد، متناسب با جایگاه  شدهدادهو میزان نوبت اختصاص معنادار است. در هر گفتگ
ا یکنندۀ مبادالت کالمی و همچنین شروعاجتماعی او و نقش او در فرایند روایت است. 

ها نوع روابط بینافردی یتشخصاز  هرکداماز طرف  هاخطابدهنده بودن و یا نوع جواب
« صوفی» گفتارهااین داستان در همۀ  در. (short, 1996: 207) کندمیها را نشان آن
  ی کالمی است و خادم تنها جواب دهنده است:هاکنشۀ کنندشروعمخدوم،  عنوانبه

فت گ// شیمنبل بنه بر پشت ر یدارو/ شیپ شیگفت پاالنش فرو نه پ
 یجمله راض// جنس تو مهمانم آمد صد هزار /گزارحکمت یالحول آخر ا

 کنگفت آبش ده ولی// ما شیهست مهمان جان ما و خو /ما شیاند از پرفته
/ اندر جو تو کمتر کاه کن گفت// ام بگرفت شرمگفت الحول از تو /گرم ریش

 /را بروب از سنگ و پشک شیگفت جا// سخن کوتاه کن نیگفت الحول ا
با رسول  /پدر الحول کن یگفت الحول ا// خاک خشکبر وی  زیتر رر بودو

 یگفت الحول ا /گفت بستان شانه پشت خر بخار/ /اهل کمتر گو سخن
گفت رفتم کاه و  /را بست چست انیگفت و م نیخادم ا// بدار یپدر شرم

 جو آرم نخست
 شدهدهداۀ مبادالت کالمی، میزان بازنمای گفتار و تفکر اختصاص کنندشروععالوه بر 

مهم و محوری شدن شخصیت  بیترتنیابهبیشتر از خادم است؛  مراتببههم  به صوفی
صوفی متناسب با نقش او در فرایند روایت و موضع بالغی راوی است که بیشترین توجه 

دۀ دهنقلی ندارد؛ او تنها جواب. اما خادم هیچ گفتار مستکندمیمخاطب را به صوفی جلب 
 شده دادهیرکالمی به او اختصاص غیرازاین تنها دو کنش غی صوفی است و هاخواسته

 خطاب برد، او را الیقِیمگری خادم پی یلهحی صوفی به ریاکاری و وقت ،ست. در پایانا
گفت آن خر کو به » :کندمیلذا گفتار خود را خطاب به عام مطرح  داندنمیقرار دادن 

 /شب ال حول بوده چونک قوت خر ب// نداند راه کرد وهیش نیجز بد /شب الحول خورد
 «سجودر اند شب مسبح بود و روز

ی است که شناختسبک( یکی دیگر از شگردهای Elegant Variation« )تنوع بالغی»
ی هاشاخص»کاربرد نام و »شود؛ به این معنا که ( آشکار میDSدر گفتار مستقیم )

( مختلف برای یک فرد در فرایند روایت، بیانگر زاویه دید و Social Deixis« )اجتماعی
رو ینازا(. Short, 1996:273« )راد درون روایت استی مختلف بینافردی افهانگرش

 ارمعنادی اگونهبهگیرد. اغلب یمی گوناگون از آن بهره اندازهاچشمراوی برای نشان دادن 
در داستان به این وسیله نشان داده  هانگرشو  اندازهاچشمو پیچیده تنوع ظریفی از 

 در ذیل سطح کالمیی را شناختسبک. بوریس آسپنسکی این شگرد شودمی
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(Phraseological Plan)  داستان در  اندازچشمتنوع »زاویه دید قرار داده است. به گفتۀ او

در  (Naming) یگذارنامو  (Diction, Describe) هاصفو ،هاشاخصسطح کالمی با تنوع 
رو هر ینازا(. Uspensky, 1973: 17) «شودمی گرجلوههای گوناگون یتشخصگفتار 

و  هایفتوصها بالطبع در اجزای کالم او چون یتشخصیری در زاویه دید و موقعیت تغی
مثال در فرایند روایت یک شخصیت ممکن است با  طوربه. شودمیهم آشکار  هاشاخص

عیت و موق اندازچشمبازتابگر  هرکدامشود که  هی گوناگون و یا تنوعی از القاب نامیدهانام
 طوربهی کالمی شخصیت )هامشخصهدر  اندازهاچشمترتیب تنوع ینابهمتفاوتی است. 

، گزارمها، حکمت»ین داستان القابی چون یابد. در ایمخاص در کالم مستقیم( انعکاس 
اه و جایگ اندازچشم؛ بیانگر شودمیبا آن نامیده « صوفی»که « جان ما، خویش ما، ای پدر

 نیاز من آموزند ا/ مها ییگویچه م نیا گفت الحول» نه راوی: ،اجتماعی خادم است
ت الحول گف// شیمنبل بنه بر پشت ر یدارو/ شیپ شیگفت پاالنش فرو نه پ// هابیترت

 «...جنس تو مهمانم آمد صد هزار /گزارحکمت یآخر ا
 فوصمخدوم، در گفتار مستقیم خود هیچ نام،  عنوانبهاما صوفی از جایگاه برتر خود 

خادم مشفق، خادمک، ». اما در تنهایی خود خادم را کندنمییا لقبی را برای خادم ذکر 
 کهیطوربه؛ کندمیبیان  طرفهکی یاگونهبهی خود را هادرخواست. صوفی نامدیم« برادر

خادم از جایگاه فرودین خود  کهیدرحالی خادم ندارد هاجوابگفتار او ارتباط چندانی با 
ی انهگوبهی مخدوم هادرخواستتمام گفتار خود را بسیار دقیق در پاسخ به  کندمیتالش 
 طرفانهیبی اگونهبهرا  هاتیشخصی گفتار وقتبیان کند. عالوه بر این، راوی  کنندهاقناع

خود به داوری دربارۀ آن بپردازد.  تواندیممخاطب  ،کندمیبه شیوۀ مستقیم بازنمایی 
ی صوفی را بیانگر شخصیت درپیپی متنوع و هادرخواست توانمیحتی  کهیطوربه

 او تعبیر کرد که نوعی طنز اجتماعی است.  خواهادهیزحریص و 

 «محتسب و مست»تحلیل بازنمایی گفتار و تفکر داستان . 1
( DS) گفتار میمستقختی یکی دیگر از کارکردهای بازنمایی شناییبایزانگیزش 

ست. بر این مبنا هر گفتاری )هرچند واقعی(، ارزش بازآفرینی ندارد؛ بلکه باید هاتیشخص
راوی در  رونیازای در روایت داشته باشد. شناختییبایزعالوه بر پیش بردن پیرنگ، نقشی 

با محاکات گفتار مستقیم، اهداف گوناگونی چون معرفی « محتسب و مست»داستان 
روایت برای اقناع مخاطب، جذابیت داستان با  ، مستند ساختنهاتیشخصغیرمستقیم 

فرصت  هاتیخص. راوی با محاکات گفتار مستقیم به شکندمیدنبال  انهیگراواقعانگیزش 
، اثبات و یا محکوم کنند. همچنین دییتأ، خود را هاآنتا با کلمات و نحو منتسب به  دهدمی

بازنمایی، احترام به قدرت استنباط و ارزیابی مخاطب از وۀ یشیکی از دالیل گزینش این 
 ی، باعثپردازتیروا؛ لذا این شیوۀ ستبدون ارزیابی راوی ا هاتیشخصرفتار و گفتار 

. در داستان شودمیی از آن ریگجهینتمشارکت مخاطب در فرایند بازسازی روایت و 
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ر . ددهدمینشان  نده و واقعیبازنمایی گفتار به زمان حال، روایت را ز« محتسب و مست»

(، DS) «گفتار مستقیم»از طریق بازنمایی  هاتیخصاین داستان نزدیک شدن راوی به ش
  است:« محتسِب»و هم برای ریشخند « مست»هم برای همدلی با 

 :گفت// هنگام سخن دمست هوهو کر /«آه کن نیه» :گفت او را محتسب
آه از درد // یو تو از غم منحن من شاد» :گفت /«کنییگفتم آه کن هو م»

 :محتسب گفت// «است یخوران از شادمی یهو یهو /است یدادیو غم و ب
ز رو تو ا» :گفت// «زیست نیمعرفت متراش و بگذار ا /زیخ زیندانم خ نیا»

 یا» :گفت مست// «ایتا زندان ب زیخ ی،مست» :گفت /«کجا من از کجا
 «توان بردن گرو یاز برهنه ک /محتسب بگذر برو

؛ شده است هتعاملی استفاد کامالًی هامشخصهاز  هر دو شخصیت میمستقدر گفتار 
ب با ی که مخاطاگونه. به هاتیشخصاص زبانی خاصوات، ویژگی گویشی و کیفیات  مانند

که چنین شخصیتی در این موقعیت این کنش  کندمیتوجه به تجارب روزمرۀ خود باور 
نمایشی در صحنۀ ایجاد  جهیدرنت( و DS)گفتار به شیوۀ ارائۀ داشت. با و گفتار را خواهد 

واننده خ غالباًطبیعی،  طوربه. گرددیم دیتأکو جزئیات تعاملی واقعی  وضوحداستان، بر 
 ی راوی. هاگزارشمشتاق است تا شخصیت با کلمات خودش حرف بزند نه 

ر ؛ زیرا دهاستآنمتناسب با جایگاه اجتماعی  طرفکیازی در مکالمه ریگنوبتمیزان 
« ستم»است که از قدرت حاکمیت برخوردار است و « محتسب»ۀ گفتگو کنندشروعابتدا 

دهنده است. اما از سوی دیگر متناسب با اهداف بالغی راوی در جهت برجسته و جواب
 مراتببهبه او  شدهداده، میزان کالم اختصاص «مست»محوری نشان دادن شخصیت 

است اما « محتسب» سؤالی او متناسب با هاجواب هرچنداست. « محتسب»بیشتر از 
دنبال به چالش کشیدن فردی مقتدر )محتسب( است. صادقانه نیست؛ بلکه با زیرکی به

لذا گفتار او هم متناسب با مقتضای حال خود و مخاطب است و هم متناسب با بافت و 
هم متناسب با بافت موقعیتی این  هاوصفامیدن و موقعیت کالم. تنوع بالغی در ن

« معرفت متراش» وصفبا  بارکو ی« مستی» وصفدو بار او را با « محتسب»گفتگوست. 
از او یاد « محتسب»با عنوان  بارکتنها ی« مست» کهیدرحال. دهدمیمورد خطاب قرار 

دلیل اختالف و تضاد بین دو تیپ شخصیتی، یکدیگر را بدون به هاخطاب. در اغلب کندمی
 . دهندیمهیچ نامی مورد خطاب قرار 

 «محتسِب»ی قطعی، جواب هاگزارهی )منفی( است. او با معرفت« مست»وجهیت کالم 
تا او را اقناع کند؛ که بیانگر میزان شناخت و اطمینان در ارزیابی اوست. از دیگر  دهدمیرا 

ی علمی هاگزارهی است که در هاییگویکلی عام و هاگزارهی و جهیت منفی، هامشخصه
متناسب با و جه منفی او هدفمند است؛ زیرا با « مست»ی هاییگویکل. لذا رودیمبه کار 
آه از درد و غم » :کندمیی علمی( مخاطبش را بهتر اقناع هاگزارهیی عام، )چون هاگزاره
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 /گفت مست ای محتسِب بگذر برو»؛ «است یشاداز  خوارانیمهوهوی  /است یدادیبو 

 «.از برهنه کی توان بردن گرو
ی کلی هاگزارهمخاطب  جهیدرنتاست؛  شدهمطرحدر هر دو بیت، ادعاهایی عام 

و باور  دییتأرا  «از برهنه کی توان بردن گرو»و « است یشاداز  خوارانیمهوهوی »
ی که جواب خواننده به آن بل اندیبالغیی هاپرسش هاییگویکل»فاولر گفتۀ . به کندمی

 آن را متوجه تیمسئولو  شودمییی حکیمانه ارائه هاگفتهاست و ادعاهای کلی در قالب 
 .(147: 1771« )تا شخصیت کندمیجامعه 

، به «محتسِب»همچنین تکرار آن در عبارات « مست»در عبارات « این، آن»شاخص 
خوردم و از  ایناز » دهدمیرد و روایت را زنده و واقعی نشان اشاره دا هاتیشخصمکان 

مکانی اشاره دارد که شخصیت در آن  نیترکینزدبه « این»شاخص «. امخوردهکه  آن
« مست»ی کارپنهان؛ زیرا کندمیی طنز داستان را تشدید پارادوکسۀ یمااست و  قرارگرفته

 ۀیچند الی کارپنهاندر تقابل با  دهدمیکنارش نشان « یسبو»او با فاصلۀ را در حد 
اعتقاد دارد « مست»همچون طنزهای حافظ )نگرش مالمتیه(، «. محتسِب»و « شیخان»

 ندخوریمپنهانی شراب « شیخان باعقل و با امکان» کهیدرحالی او عیان است؛ خوریمکه 
خوردم که  اینگفت از  /گفت هی مستی چه خوردستی بگو» :خودند «دکانبر سر »و 

 «.همچو شیخان بر سر دکانمی/ و با امکانمی باعقلمن اگر »؛ «اندر سبوهست
دارد. حال راوی « محتسِب و مست»فرضی معین دربارۀ طبیعی، پیش طوربهمخاطب 

ی مخاطب ارائه کند که در آن هافرضشیپروایتی برخالف  خواهدیمدر این داستان 
منظور بهترین شیوه در ارائۀ روایت، بازنمایی . بدین گویدمیحکیمانه سخن « مست»

ی جز اچاره؛ زیرا در شیوۀ گزارش روایی، مخاطب هاستتیشخص( DS) میمستقگفتار 
اما در شیوۀ نمایشی )گفتار مستقیم(، ؛ پذیرش منفعالنۀ داوری و نگرش راوی را ندارد

 طوربهب مخاط دهدمیازه اج و زدیآمینمراوی سخنان شخصیت را با سخنان خود 
ت مخاطب در فرایندی فعال به قضاو تیدرنهاکه این مستقیم کلمات شخصیت را بشنود؛ تا

و ارزیابی سخنان شخصیت بپردازد و احساس کند که در پذیرش و یا رد آن مختار است. 
الیعقل برسد )فرض اولیه خود پیش برخالفی اجهینتمخاطب به  خواهدیمچون راوی 

« مست»ست. در پایان هاآنبودن مست(؛ لذا بهترین شیوۀ ارائۀ روایت گفتار مستقیم 
گیر « خر در خالب»مانند « محتسِب» کهیدرحال، گویدمیزیرکانه و حکیمانه سخن 

. از فهمدینمرا « مست»ی هاحکمتکه چیزی از  کندمیضمنی اقرار  طوربهو  کندمی
 گفتارها، خودشارائۀ ست تا او را محکوم کند؛ ولی در فرایند در تالش ا« محتسِب»ابتدا 

 «محتسِب»که با سکوت  شدهارائه« مست»ی آخر داستان از زبان هاتیب. شودمیمحکوم 
 . ردیپذیمضمنی این شکست را  طوربه او بیترتنیابههمراه است؛ 

 یریگجهینت. 1
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برقراری گفتگوی مستقیم بین  مثنوی داستانی هامشخصه نیتربرجستهیکی از 

مستقیم به وۀ ی حساس داستان را به شیهاصحنهست. بدین طریق مولوی هاتیشخص
ا و ب شوندیمدر صحنه حاضر  هاتیشخص. در بازنمایی مستقیم، خود گذاردیمنمایش 

نزدیک  هاتیخصبه ش قدرآنمخاطب  بیترتنیابه. ندیگویمزبان خاص خود سخن 
. این نزدیک شدن شنودیمها را سخنان آن نیتریخصوصی خودش هاگوشکه با  شودمی

 هادغدغهمحدود خود  اندازچشمست تا با زبان و هاآنگاه برای ریشخند  هاتیخصبه ش
 ها را ببیند و بشنودی خود را فاش کنند و مخاطب از موقعیت و دانشی فراتر آنهاشهاندیو

اما راوی گاهی برای همدلی و همدردی به ؛ خند بگیردها را به ریشو با ارزیابی خود آن
( ارائه DS« )گفتار مستقیم»گونۀ ها را به . راوی گفتار آنشودمینزدیک  هاتیخصش

 شخصیت را احساس کند و با او همدلی نماید. عاطفۀ تا مخاطب از نزدیک  کندمی
ثنوی این است ی مهاداستان( کالم در DS&FDS) میارائۀ مستقیکی از امتیازهای 

 که این برندیمی متناسب با موقعیت و جایگاه خود را به کار هاشاخص هاتیخصکه ش
از زاویه  هاتیشخص. همچنین دنزنیمروایتی زنده و پویا را رقم  هاشاخصو  گرهااشاره

. از این طریق ارزیابی و کنندیمی و خطاب گذارنامی مقابل خود را هاتیشخصدید خود 
د از دیگر فوای هاتیشخصجهیت کالم و شدن ه. برجستشودمینگرش شخصیت آشکار 

جهیت مثبت، میزان دخالت فرد در امور و محیط اطراف و ارائۀ مستقیم گفتار است که در
و تردیدهای شخصیت  هاگزارهجهیت منفی میزان قطعیت وکه این و یا دهدمیرا نشان 
 . کندمیور آشکار را در ام

، تعامل در الیۀ «نیوشیتروا -راوی»و « مخاطب -نویسنده»در مقایسه با دو الیۀ 
ی شخصیتی کنشی انجام وقتی است. یعنی چندبعدهمچون زندگی واقعی، « کنشگران»

ترین الیه یدروندهند. این الیه یمنشان  واکنش مخاطبان به کنش و سخنان او دهدمی
 فواید محاکات کنش ازجملهین و پویاترین الیۀ داستان نیز هست. ترسملموحال یندرعو 

د ها با راوی متضاد باشیتشخصنگرش، تفکر و ایدئولوژی  وقتو گفتار این است که هر 
خواهد کسی آن را به راوی ینمکه  کندمیها بیان یتشخصاو با محاکات، سخنانی از زبان 

ها هستند که این سخنان را بر یتشخصکه خود  کندمیمنتسب کند. لذا مخاطب باور 
. بالغت محاکات شودمیمسئولیت آن سخنان از راوی رفع  روازاینرانند نه راوی. یمزبان 

هایی شکنتا بدان حد است که گاه مخاطب سخنان و « کنش و گفتار»و بازنمایی مستقیم 
ی کنند که راوی با هیچ استداللیمباور  آن رایجه درنتبینند و یمشنود و یم یتشخصرا از 

ی استدالل، برشی از زندگی واقعی جابهها را به مخاطب بقبوالند. او تواند آنینم
 . ندکمینما داستان را باور یقتحقمخاطب با این استناد کند و میها را محاکات یتشخص

 کندمی گرا، سعیی گذشته، نویسنده با نگرشی نتیجهدر اغلب متون داستانی تعلیم
گیری( در ادامۀ یجهنتی از داستان را ارائه دهد تا هدف و پیام اصلی خود را )اخالصهتنها 

ی قتواما ؛ ای برای بیان آن هدف تعلیمی استیلهسآن بیان کند. در این شیوه، داستان و 
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هاست تا صدای یتشخصصدای غالب داستان، صدای  ،شویمیموارد جهان داستان مثنوی 

دهنده صدای غالب را دارد. یمتعلکه در اغلب متون تعلیمی پیشین، راوی یالدرحراوی. 
مخاطب  دهدمیازه اج و کندمیراوی در حین نقل روایت، گاه سکوت  مثنویدر داستان 

ی مخاطب غرق در لذت وقتها بنشیند. یتشخص« کنش و گفتار»به تماشای مستقیم 
ها بیان شود یتشخصهمۀ سخنان از زبان  دهدمی، راوی اجازه شودمیتماشای داستان 

و  ازدپردمیگیری یجهنتو به  شودمی صداهمهای داستان یتشخصو گاه با شخصیتی از 
تا مخاطب خود از تماشای آن به نتیجۀ  کندمیگیری رها یجهنتگاه داستان را بدون 

ن و ی تعلیمی، خود داستاهاهدفعالوه بر  مثنویبنابراین در ؛ دلخواه برسد
 . شودمیاصلی و محوری داستان  هدفپردازی یتشخص
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 «خندتش»داستان های گفتمانی معناشناسی نظامنشانه
 

 1خلیل الهیشهال 
 4زهرا جاللی طحان

 غفار برجساز7

 چکیده
 ت.های گفتمانی اسمعناشناسی، شناخت چگونگی کارکرد، تولید و دریافت معنا در نظامنشانه

وضعیتی  از تغییر ایجاد و گفتمان گیریشکل باعث مهم، گفتمانی عوامل عنوانبه شَوِش، و کنش
شَوِش،  و هوشمند گفتمانی هاینظام کنش، شوند.می تغییر از پس هایحالت و دیگر وضعیت به

های گفتمانی هدف این پژوهش بررسی انواع نظام .آوردمی وجودبه را احساسی گفتمانی هاینظام
عامری است و مسأله اصلی آن پرداختن به شرایط اثر حسن بنی« خندتش»در داستان کوتاه 

و شَوشی داستانی با موضوع دفاع مقدس است. این های گفتمانی کنشی تولید معنا در نظام
دهد که گفتمان تجویزی ها نشان میپژوهش به روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. بررسی

 های حسیادراکی و عاطفی با فعالیت گونه-های حسیمایۀ اصلی طرح داستان است و گفتمان
ند های فرایوارهدند. همچنین طرحگرهایی برای کنش اصلی داستان میگیرند و ضایعهشکل می

شوند و ترسیم مربع معنایی و مربع تنشی داستان از دیگر پرداز )راوی( نشان داده میعاطفی گفته
  های این پژوهش است.دستاورد

 معناشناسی، نظام گفتمانی، مربع معنایی، مربع تنشی. -نشانه های کلیدی:واژه

 . مقدمه1
شناسی برآیند نشانه (discursive semio-semantics) معناشناسی گفتمانی-نشانه

ساختارگرا  یشناس(. نشانه11-73: 1711احمدی،  نگ.ساختگرا و پساساختگراست )
( مفهوم )مدلول کی)دال( و  ریتصو ایصدا  کی وندیکه نشانه را پ-براساس نظر سوسور 

 ای متقارنمدلول، رابطه وشناسی پییرسی، رابطۀ دال بنا نهاده شد. در نشانه -داندیم
تن دلیل در نظر نگرفگیرد، بهطور کامل در نظر میاست و هرچند پییرس مرجع نشانه را به

توان از کند، هنوز نمیادراکی که فرایند معنا را هوشمندانه کنترل می-عامل حسی

                                                            

 لمی دانشگاه شاهد عهیأت عضو  1 
 کارشناس ارشد دانشگاه شاهد. 2
 عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد. 3
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شناس (. یلمسلف، زبان11: / الف1711معناشناسی گفتمانی سخن گفت )شعیری، نشانه

ا فرایندی دو سطح بیان و محتو ۀشناسی سوسور را تکمیل و رابطنظریۀ نشانه انمارکی،د
شناسی یلمسلفی، برخالف (. نشانه11)همان،  کرددال و مدلولی  ۀرا جانشین رابط

 ۀای بین دو سطح بیان و محتوا، رابطگرا، با اعتقاد به حضوری جسمانهشناسی ساختنشانه
ایی، )شعیری و وف کندیادراکی و سیال تبدیل م-ای حسیه رابطهو درون را ب ندنیای بیرو

 نشانه-(. گرمس در تکمیل بحث سطح زبانی یلمسلف، سطح بیان را برون4: 1711
(exteroception) نشانه-و سطح محتوا را درون (interoception) نامد و می

در  امی واقعی( رپرداز یا سوژه )حضور جسمی تخیلی و نه جسگیری انتزاعی گفتهموضع
نامد. جسمانه می( corps proper) نشانه یعنی جسمانه-ارتباط با این دو نشانه جسم

جاست که مرزهای پایگاهی است که احساس و ادراک سوژه در آن جای گرفته و از آن
ی معناشناسشناسی ساختگرا به نشانهعبور از نشانه ۀشوند و زمینجا میمعنایی جابه

 ۀمعناشناسی گفتمانی به مطالع(. نشانه14: الف1711کند )شعیری، فراهم می را گفتمانی
حت ت یمعناساز ندیفرا رایز» پردازدیم یگفتمان یهامعنا در نظام دیو تول یریگشکل

بر  یگفتمان یها(. نظام4: 1774 ،یری)شع« نظارت و کنترل نظام گفتمانی قرار دارد
 دارد.  هین تکزبا یداریو پد الیس ا،یپو ،یندیفرا

سط ب ،یگفتمان یریگموضع یهمواره ما را با نوعیی ایدلیل پوگفتمان به
. ندکیرو مواگرا روبه ایسو همگرا و ناهم ایسو هم یروهاین نیروابط، تعامل ب

یی هاو گستره (intensité)ها فشاره جادیسبب ا یتنش گفتمان نیا
((extensité پسکندیم لیزنده تبد یکه گفتمان را به کنش شودیم . 

 دیولو کنشگر با ت ردیگیشکل م یگفتماندر طول گفتمان است که کنش 
 (. 76: / الف1711 ،یری)شع شناساندیبه ما م شیاز پ شیمعنا خود را ب

 یعوامل کنش یعنیهستند،  (action) بر کنش یمبتن ای یگفتمان یهانظام نیبنابرا
 هستند.  (état) بر شَوِش یمبتن ای برند،یرا به جلو م تیروا

موجب  یابرنامه ققضمن تح تواندیکه م شودیگفته م یکنش به عمل
و  (Greimas) رمسگِ دۀیگردد. به عق گرید یتیبه وضع یتیوضع رییتغ

که خود  ییروا ی،اتحقق برنامه یعنی ی(، کنش گفتمانCourtés) کورتز
در گفتمان حاصل  ینینظام همنش ای ییروا ندیسبب استفاده از فرابه 
 .(11: 1711 ،ییو وفا یری)شع. شودمی

 یاملوصال ع ۀکنندانیب ایدر آن قرار دارد  یاست که عامل یحالت ۀکنندفیتوص»و شوش، 
 Landowskiالندوفسکی ) اریک نظریه به بنا(. 14 )همان،« است یارزش یاگونه ایبا ابژه 
Ericاساس بر معنا بروز آن در که یا کنشی نظامی است هوشمند گفتمانی ( نظام 

است. در این نظام  شدهنییتع پیش اهداف از بر مبتنی و ریزیبرنامه تابع ،شناختیشرایط
 گفتمانی نظام در رو هستیم ومدار روبهبا سه گونه گفتمانی تجویزی، القایی و مرام
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ادراکی -حسی ،(tensive-emotiveعاطفی )-تنشی جریان سه تابع معنا بروز احساسی،

(sensitive-perceptiveو ) زیبایی( شناختیesthétiqueاست. در ) نظامی، چنین 

( Sensitive co-Equilibriumحسی ) ترازیهم مثل هاییدارای ویژگی گفتمان
 (.Landowski, 2005: 43( است )Co-Presenceحضوری )هم و پدیدارشناختی

مواجه  یاملتع ینظام»ما با  یعن؛ یبر حضور است یمبتن ی،شَوش ای یاحساس ینظام گفتمان
آنچه دو طرف رابطه در هنگام ارتباط  یعنیبر خود تعامل  ا،یپو یژگیرغم وکه به میهست

 یاملتع رد،یگیکه بر اساس حضور شکل م یتعامل حس نیدارد. چن هیتک ،کنندیحس م
 (.41: 1711 ،ییو وفا یری)شع« است «یحضور»

با رویکرد « خندتش»های گفتمانی داستان شناخت و تبیین نظامهدف این مقاله 
های گفتمانی حاکم بر این معناشناسی است. مسألۀ اصلی آن بررسی انواع نظامنشانه

 هایداستان و پاسخ به این پرسش است که چگونه در داستانی با موضوع جنگ نظام
 وارۀ عاطفی،گیری طرحلگیرد؟ همچنین شکهای روایی شکل میاحساسی در بطن نظام

 دهد.مربع معنایی و تنشی را در داستان نشان می

 . پیشینه تحقیق1
(، تنها کسی است که ساختار 1717) داستان کوتاه ایرانحسین پاینده در کتاب 

را از دیدگاه رئالیستی با هرم فرایتاک مطابقت داده است و برای این منظور « خندتش»
غاز، میانه و فرجام( و زمان و مکان را بررسی کرده است؛ بدین گانۀ داستان )آاجزای سه

و  پردازدمی« کنش خیزان»چینی برای ترتیب که نویسنده در بخش آغازین به زمینه
که -کند. در بخش دوم )میانه( زمان، مکان و شخصیت اصلی را به خواننده معرفی می

شی شود و کشمکشروع میوگویی بین شخصیت اصلی و پیرمرد است، کنش خیزان گفت
راوی به پایان رسیده و رویدادها آهنگ  کشمشگیرد. در بخش فرجام، معین شکل می

اک با هرم فرایت« خندتش»گیرند )کنش افتان(. از نظر پاینده ساختار کندی به خود می
 کامالً مطابقت دارد. 

 . معرفی نویسنده6
 ،یسندگیاز ورود به حوزۀ نو شیپ . اومتولد شد رازیدر ش 1716سال  ی،عامریبنحسن 

 یمکارو ه ینگاربه روزنامه یسپس مدت ،تئاتر آغاز کرد یخود را با کارگردان یهنر تیفعال
گ اش را با پرداختن به حوزۀ جنعامری فعالیت نویسندگیبنی مختلف پرداخت. اتیبا نشر

، ست، به گوشماینجا مجنون ا اند از:آثار او عبارت و دوران دفاع مقدس شروع کرد.
آهسته  ،نفس نکش، بخند، بگو سالم، بابای آهوی من باش، فهمندها بهشت را میگنجشک

دلقک به دلقک  هایداستان همجموعو  دهندها بوی پرتقال میفرشته، شوموحشی می
با اقبال خوبی از سوی منتقدان مواجه شد که  الالیی لیلیو  خنددنمی

(ghatreh.com« .)الالیی یکی از دوازده داستان، مجموعه داستان کوتاه « خندتش

http://www.ghatreh.com/
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 «یلیل ییالال»منتشر شد و دو داستان این مجموعه:  1711است؛ این کتاب در سال  لیلی

 شدند. یریهوشنگ گلش ۀزیجاۀ دیبرگز «عکس گرفتن با چشم گنجشک»و 

 داستان. خالصه 5
 دراز است. در راه دیگرانسرباز جوانی مسئول رساندن پیامی از جبهه سوسنگرد به بیشه

کنند و او خواهان رفع اتهام از خویش است. داستان با به او به چشم سرباز فراری نگاه می
شود. راوی با خستگی پاسخ ای از سوی راننده تانک شروع مییک نگاه و یک سؤال کنایه

کند که گوید و تنها حس میگذارد بفهمد راننده تانک چه میدای گریه نمیدهد. صمی
د تا برغرولند کرده و از غیرت و فرار گفته است. راوی برای تبرئه خود دست به جیب می

کردن قمقمه به او  ته و سرخواهد که با کاغذ پیغام را نشان دهد. زنی از او آب می
ی سؤال وپرسد. او نیز با نگاه دراز را میز پیرمردی راه بیشهفهماند که او نیز تشنه است. امی

اش کند و راوی تانک و رانندهدهد. هواپیما جاده را بمباران میشبیه راننده تانک پاسخ می
گیرد که برگردد، ای تصمیم میشود و لحظهبیند. دچار تردید میرا در حال سوختن می

 ترکشکند. پایش نفجار او را به پایین جاده پرت میدهد. موج اولی به راه خود ادامه می
بیند که برای دفن کردن جنازه دو دختر با کاسۀ مسی چاله است. پیرزنی را می خورده

(. راوی 11: 1711عامری، )بنی« نگاهش مانند نگاه سنگین رانندۀ تانک است»کند. می
زند و دماغش او را پس میاما پیرزن دست ؛ کند به او کمک کند)سرباز جوان( سعی می

کند. او تنها کسی است که با راوی کشد. دخترکی در اطراف پیرزن بازی میرا باال می
 جا آمدهزند و برای چه آنگوید که چقدر حرف میکند. دخترک به او میارتباط برقرار می

ه آن جا نیست ک کسچیهکنم... و من... خیلی آنی احساس تنهایی و دوری می»است، 
هایی اند یا پیرمردهایی از کار افتاده یا دخترکمثل من مردی جوان باشد. همه یا زن

زند: هر مردی از باالی پل داد می»کند. (. او باز دست در جیب می14)همان، « بازیگوش.
ها زن و رمردهایپ)همان(. او به « کی آن پایین پناه گرفته بیاید باال با ماشین برود عقب.

گوید که فرار نکرده؛ اما او کند تا بیایند روی پل. راوی به پیرزن میکمک میها و بچه
ش دهد و مأموریترود و کاغذ پیغام را به او میکند. به پیش راننده جیپ میاعتنایی میبی

پیرزن »افتد. ای که پیرزن بشنود. جیپ به راه میدهد به گونهرا با صدای بلند توضیح می
کند و دست تکان می و منگوید و دخترک نگاه به او و مادرش چیزی به دخترک می

دهد. پیرزن به او نگاه ها دست تکان می(. راوی با خوشحالی برای آن11)همان، « دهدمی
 )همان(. « و من همین برام مهم است... که بدانم دیگر نگاه آتشریز ندارد»کند. نمی

 گفتمان و مکان. بعد زمان 1
کلی است. در متن هیچ اشارۀ مستقیمی به زمانی خاص نشده و از  کامالًزمان داستان 

توان به زمان وقوع ماجرا پی برد. داستان در روزی گرم، هنگام حملۀ فضای داستان می
ای بین گیرد. اما بعد مکان اندکی آشکارتر است. جادهعراق به سوسنگرد شکل می
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تان افتد. مکان داسدراز اتفاق میکنار بیشهدراز؛ ماجرا در نزدیکی پلی سوسنگرد و بیشه

اله دراز، چشود. سوسنگرد، جاده، بیشهای در آن دیده نمیباز است و هیچ جای بسته کامالً
 مکانی موجود در متن داستان هستند.های نشانه و پل

 های گفتمانی. نظام3
 تجویزی گفتمان. 3-1

 شدهنییتعامۀ از قبل ]گفتمان تجویزی بر[ رابطۀ بین دو کنشگر و برن
کند. در این نظام تعاملی، یکی از دو طرف موظف به پیروی و داللت می

شود. در چنین نظامی، ای است که به او داده میهماهنگی خود با برنامه
کند کنشگر بر اساس برنامه یا قرارداد تنظیمی یا دستوری عمل می

 (. 13: 1711ی و وفایی، ریشع)
گر برتر نسبت به کنش یتیکه در موقع هستیممواجه  یگزارما با کنش در این گفتمان

زار گکنش نیرابطه ب ینظام نیاو را وادار به انجام کنش کند. در چن تواندیقرار دارد و م
( و competence. کنش خود دارای دو مرحله توانش )است نییگر از باال به پاو کنش

دست شگر توان الزم برای اجرای کنش را به( است. ابتدا کنperformanceپردازش )
پردازد، ممکن است کنشگر در پردازش کنش به موانع و آورد و سپس به انجام آن میمی

 گزارکنششوند. های کنشی، شناخته میمشکالتی برخورد کند که تحت عنوان، ضایعه
اگر کنش بر  ؛دشوپس از انجام کنش و قبل از اجرای قرارداد وارد مرحلۀ ارزیابی آن می

کند؛ در غیراین صورت گر پاداش خود را دریافت میاساس قرارداد انجام شده باشد، کنش
تی شروع شناخشود، حتی ممکن است تنبیه شود. ارزیابی با فعالیتپاداشی نصیب او نمی

 م کرد:توان ترسییابد. این نظام را با الگوی زیر میشود و با فعالیت کاربردی خاتمه میمی

 
 

گری است که بر ساختار اصلی داستان بر اساس گفتمان تجویزی است. راوی کنش
ساند. دراز بررضا( باید پیغامی از جبهۀ سوسنگرد به بیشهگزار )علیاساس دستور کنش

دراز حرکت سوی بیشهسرباز جوان است و توان پیاده رفتن را دارد و به همین منظور به
هگذرانی )راننده تانک، پیرمرد، پیرزن( که سرباز را در شناختی توسط رکند. ارزیابیمی

بازی ها او را سرمنفی است، زیرا آن کامالًشود. این ارزیابی بینند، انجام میمسیر حرکت می
پندارند که به جبهه پشت کرده است. ارزیابی کاربردی در پایان داستان توسط فراری می

علت دور شدن سرباز از خط مقدم از کودک  شود. وی بعد از اطالع ازپیرزن انجام می
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خواهد که برای او دست تکان دهد این رضایت قلبی پیرزن از سرباز همچون پاداشی می

 شود.است که باعث شادی و احساس رضایت در وی می
 

 
 

های کنشی بسیاری مواجه راوی یا سرباز جوان در بین مسیر انجام کنش با ضایعه
های کنشی در . ضایعهبازداردرا از ادامۀ مسیر و رساندن پیام  شود که ممکن است اومی

 از: اندعبارتگفتمان متن 
( با آوردن énonciateur) 1پردازشود؛ گفته. خستگی که باعث کندی حرکت او می1

( énonciataire) 4یابای اخباری این خستگی را برای گفتهجمالت کوتاه دو تکه
ها بروید. بچه شماگویم: اند. فقط میهام آهستهند. قدماپاهام خسته»کند: ملموس می

 (. 33: 1711عامری، )بنی« منتظرتان هستند.
به او گران داستان که به چشم یک فراری از جنگ های دیگر کنشو کنش برخوردها. 4

دهند که در گفتمان کنند و سرباز را از نظر عاطفی تحت تأثیر خود قرار مینگاه می
 پردازیم.آن می احساسی به

هواپیما : »داردیبازمکند و او را از حرکت . هواپیمای دشمن که بارها جاده را بمباران می7
ای اندازۀ خودم. هرم پرم داخل چالهشوند. میها از زیر شکمش جدا می. بمبدیآیبازم

« سوزد.گذرد. دستم و گوشۀ پیراهنم میکنم که از باالی سرم میآتش را حس می
 (. 31مان، )ه

دهد که سوزند، راوی را تحت تأثیر قرار میاش که در آتش می. دیدن تانک و راننده1
بی . میل عجیآورمیدرمکاغذ پیام را از جیبم : »بازگرددگیرد، به میدان جنگ تصمیم می

« دارم.افتم. قدمی هم طرف سوسنگرد برمیبه پاره کردنش دارم وقتی یاد نگاه راننده می
مأموریت خویش را به پایان برساند.  رزمانشهم، اما او باید برای کمک به )همان(

 )همان(. « توانم. برگردمشود، نمیاما نمی»دهد. دلیل به راه خود ادامه میهمینبه
 خواهد.. زنی که برای پیدا کردن فرزندش از او کمک می2
ی ترکش حتماً»کاهد: م می. خوردن ترکش به پایش که توانایی او را برای رساندن پیغا6

 (. 11)همان، « دهد.ام دردش عذابم میام. حاال که سرد شدهچیزی خورده
تواند به این داند که انجام مأموریت او میهای کنشی سرباز میبا وجود تمام ضایعه

و  شودگزار میها خاتمه دهد؛ چون دیگر توان انجام کنش را ندارد، تبدیل به کنشضایعه
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ل دلیزیرا وی به؛ کندهای ستاد واگذار میکنش )رساندن پیام( را به یکی از بچهانجام 

 داشتن جیپ، توانش الزم برای انجام مأموریت را بیش از او دارد.

 . گفتمان القایی3-1
هر دو طرف کنش یا برنامه در تعامل با یکدیگر سبب تعیین کنش »در این نظام گفتمانی 

یعنی یکی از دو طرف تعامل باید طرف دیگر را به اجرای  ؛شوندیا شکل گرفتن آن می
گونه، دو کنشگر موقعیتی (. در این11: 1711)شعیری و وفایی، « کنش متقاعد کند

گذارد و کنش مورد نظرش را و یکی از دو طرف، بر توانش دیگری تأثیر می یکسان دارند
اغوا، تحریک، تهدید، ترس، تحذیر هایی چون: کند و برای این منظور از شیوهبه او القا می

ۀ وارگیرد. طرحکند. در پایان، کنش نیز مورد ارزیابی و قضاوت قرار میو... استفاده می
 شود:شکل زیر نشان داده مینظام گفتمانی القایی به

 

 
 

صورت ضمنی و غیرصریح است. به نظر کار رفته در این داستان بهگفتمان القایی به
 صورتبه و لفافه در باید همواره القائات»  .Orecchioni(-Kerbratcاورکیونی )

 حضور ظهور و ازها آن گریز و بودن پنهان القائات، وجودی اصل شوند و بیان پوشیده

این القائات به دو شیوه کالمی و غیرکالمی انجام (. 141: 1711تجرق،  )اسداللهی« است
شود. شیوۀ کالمی آن با استفاده از کنایات برای ارسال پیامی جدی و انتقادی است که می

شوند. شیوۀ غیرکالمی بارز موجود در متن نیز استفاده می بردهکار برای تخریب راوی به
شود. داستان با یک کالمی همراه می هایاز رمزگان نگاه است که در اکثر موارد با کنایه

ند. کآید. نگاه به من میسری از برجک تانک بیرون می»شود. نگاه و یک کنایه آغاز می
(. این نگاه و پرسش 33: 1711عامری، )بنی« گوید: کجا؟ سوسنگرد این طرف استمی

هۀ جب تأکیدی مبتنی بر تحذیر و تحقیر است؛ به این معنا که چرا سرباز خالف جهت
کند. همین شیوه دربارۀ گفتمان کند و فراری بودن را به راوی القا میجنگ حرکت می

د: گویچرخد روی تفنگ و پا و دست و صورتم. مینگاهش می»کند: پیرمرد نیز صدق می
گر است و چرخش نگاه او بر (. نگاه او نیز مالمت31)همان، « جا هم رسیده؟جنگ به آن

کند، تو که مجروح نیستی. اسلحه هم صورت این معنا را القا میتفنگ و پا و دست و 
بر  ایی مبتنیجنگی. این القائات را با عبارت کنایهروی و نمیدراز میداری، چرا به بیشه

و دور شدن سریعش که حتی برای گرفتن جواب « جا هم رسیده؟جنگ به آن»سرزنش 
یغام برد تا شاید پیش دست در جیب میکند. راوی برای تبرئۀ خوایستد، تکمیل مینمی
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 های القاییگفتمان شوند.منتظر گرفتن جواب نمی کدامچیهها نشان دهد؛ ولی را به آن

 کندای اغوا میاش در آتش راوی را برای لحظهمتن همراه با صحنۀ سوختن تانک و راننده
تی ح بازگرددبه جنگ  که برخالف دستوری که به او داده شده، کاغذ پیغام را پاره کند و

 دارد.سوی سوسنگرد برمیقدمی نیز به
از  بارکند. ایناین نگاه مبتنی بر تحقیر و تحذیر بار دیگر وجود راوی را احاطه می

هایش است؛ با این تفاوت که نگاه دیگر سوی پیرزنی که در حال کندن گور برای نوه
م از گوشۀ چشم نگاه»چشم است:  یی و از گوشۀاعتنایبمستقیم نیست، بلکه همراه با 

دماغش را باال »کند و (. پیرزن در جواب سؤاالت راوی سکوت می37)همان، « کندمی
اعتنایی کردن است. پیرزن با ای از بی( که کنایه17،11، 14، 11، 11)همان، « کشد.می

ی ایش و آوارگهکند که او در مرگ نوهاش به راوی القا میاعتناییو بی« آتشریز»نوع نگاه 
کند، گاه به تفنگم، گاه به پیرزن گاه از گوشۀ چشم نگاه به من می»مردم مقصر است: 

(. راوی در تعامل با پیرزن برای مجاب کردن او به حرف 11)همان، « مادر آن دخترک
 آید ازت با یک مرد حرفکم می»کند: زدن از شیوۀ کالمی مبتنی بر تحریک استفاده می

دهد تا خود را بزرگ جلوه می« یک مرد»(، راوی با بیان محکم نشانۀ 11، )همان« بزنی؟
رون اعتنا از چالۀ گور شده بیشود. پیرزن بیشاید پیرزن سکوتش را بشکند، اما موفق نمی

اند فهمزند و بدین گونه به سرباز میگذارد. دست به کمر میآید و دخترها را در آن میمی
تر است و برخالف به مرد بودن نیست. او خود از هر مردی قوی به خود متکی است و نیازی

 ریزد.ها خاک میای بر روی جنازهانتظار راوی بدون هیچ اشک و گله
سازی پیرزن، علت دور شدن از میدان جنگ در قسمت پایانی داستان راوی برای مجاب

یرد. گدیگری کمک میدلیل از شیوۀ القایی همیندهد. ولی فایده ندارد. بهرا توضیح می
 دهد، بهرود و مأموریتش را با صدای بلند توضیح مینزد رانندۀ جیپ که آشناست، می

 دهد تا به فالنای که پیرزن صدای او را بشنود و در همان حال، پیغام را به راننده میگونه
به پیرزن چیزی »آمیز نیست، اما این عمل او موفقیت ظاهراًموقعیت برساند. اگر چه 

« دهد.کند و دست تکان میمی و منگوید و دخترک نگاه به او و مادرش دخترک می
( و دست تکان دادن دخترک که با رضایت مادر و پیرزن است نشانۀ موفقیت 11)همان، 

 راوی در رابطۀ تعاملی خویش است.

 . نظام گفتمان اخالقی، مرامی )اتیك(3-6
ل است که در آن یکی از دو طرف نوعی تعام [مدار یا اتیک]گفتمان مرام

مرامی به کنش رو -فرهنگی یا وظیفۀ اخالقی –بر اساس اخالق اجتماعی
آورد. البته زمینۀ اعتقاد به انجام دادن وظیفۀ فرهنگی یا اخالقی، باور می

ها وجود دارد )شعیری و ای در انسانشکل ریشهاست. باوری بنیادی که به
 (.17: 1711وفایی، 
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ا کند با او حرف بزند تشود، تالش میرو میای که با پیرزن روبهراوی، لحظه کنش اتیکی

. کنداما پیرزن مقاومت می؛ پیرزن هر چه که در دلش تلنبار شده بگوید و درد دل کند
زند. ولی راوی کند؛ اما او دستش را پس میکند برای کندن چاله کمک میراوی سعی می

کَند. در قسمت دیگری از داستان نیز، بر اساس اتیک رفتار دردی با وی میباز برای هم
بیایند ها ها و بچهو زن رمردهایپکنم کمک می»که مجروح شده، کند و با وجود اینمی

 شود.( و سوار جیپی بشوند که به عقب برمی17: 1711عامری، )بنی« روی پل

 ادراکی-. گفتمان حسی3-5
 حسی جریانات یعنی؛ ما هستند زبانی تولیدات مایۀگفتمانی، احساسات بن نظام این در

بویایی،  چشایی، المسه، شنیدن، دیدن،»انسان  های حسیگونه پردازند.می معنا تولید به
 های اولیه تولید معنا هستند. مایه« حرکتی

اه معنای به کارگیری دیدگادراکی به-بررسی فرایند گفتمانی در بعد حسی
ادراکی در ارتباط با دنیای پیرامون -مدار و پذیرش حضوری حسیهستی

های ادراک حسی خود در تولید معنا است. این دیدگاه با رجوع به سرچشمه
شناسی در تولیدات زبانی قائل بوده و نگاهی نوعی هستیبه در تولید معنا

 (.111: 1774همراه دارد )آیتی، پدیدارشناختی به فرایند تولید معنا به
شیوۀ حضور یا شیوۀ عملکرد هر یک از دو طرف »ی است. حضوردر این گفتمان، ارتباط، 

حرکت کنشگر شود که به واکنش یا درگیر تعامل، موجب احساس در طرف دیگر می
خند داستان رئالیستی جنگی است که تش(. 41: 1711 ،ییو وفا یری)شع« انجامدمی

 ای واقعی ازکار گرفته تا حادثهپرداز تمامی حواس را بهراوی در بطن آن قرار دارد و گفته
ت. حس اس افکندهتصویر بکشد. دیدن بر تمامی داستان با نشانۀ نگاه سایه جنگ را به

ای، پوستۀ جدیدی نمایان سازد و با انفصال پوستهها را از پوستۀ خود جدا میدیداری سوژه
حرکتی -شود. نگاه رانندۀ تانک در حقیقت برقراری رابطۀ تعاملی است که راوی با حسیمی

زمان (. هم33: 1711عامری، )بنی« نشانش داد. راانگشتم طرف آتش »دهد. پاسخ می
کند و حس شنیداری او را تحت کنترل راوی را احاطه می هابچهها و ه زنصدای گری

گیرد. حس دیداری و آورد که قدرت درک کالم رانندۀ تانک را از او میخویش درمی
پوش، جنازه و ای که پر از ماشین، تانک، زرهشنیداری راوی کامالً فعال است. دیدن جاده

جا را بمباران گذرد و آناز روی جاده می بارهاکه زخمی است و صدای گریه و هواپیمایی 
 ها.ها و تانککند و صدای انفجار بمبمی

خواهد، با حس حرکتی شنیدن مقدمۀ حرکت است. راوی در جواب زنی که از او آب می
های دهم، با تکانهام را باال میکنم، شانهام را براش سروته میقمقمه»دهد: پاسخ می

ها (. انفجار بمب33)همان، « ام.هاست آب نخوردههمد من هم ساعتتا بف مأیوس سر



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 165

 
کنم هرم آتش را حس می»کند. ای را نیز فعال میی، حس المسهداریحس شنبر عالوه

 )همان(. « گذردکه از باالی سرم می
پرداز در داستان چون صدای هواپیما، ی شنیداری خارج از آستانۀ تحمل گفتهصداها

های در حال های دیداری چون تانکها همراه با ابژهها و بچها، گریه و نالۀ زنهانفجار بمب
گذارد که برای دور ها چنان بر راوی تأثیر میها و زخمیسوختن، دستی قطع شده، جنازه

اما حضور پدیداری هواپیما بر کل فضای ؛ کندشدن از این صحنه شروع به دویدن می
تواند بگریزد: پرداز از آن نمیپوشاند و گفتهدیگر را میداستان احاطه دارد و صداهای 

آید و گذر . فقط صدای سوختن میخوابندیفرو م. تمام صداهای ناله دیآیبازمهواپیما »
کوبد. (. موج انفجار او را به زمین می31)همان، « پر صدای هواپیما و باز آتش، آتش، آتش

اس درد در قفسۀ سینه و مزۀ شوری خون پرداز نیز با احسحس المسه و چشایی گفته
هایی چون دو جسد که با ها و سوژهشوند. راوی با پرت شدن به زیر پل، ابژهوارد عمل می

را  کند. نظرشای سفید رویشان کشیده شده و پیرزنی که با کاسۀ مسی چاله میپارچه
ه ه پیرزن است ککند. دو نگاه متفاوت در این قسمت داستان وجود دارد یکی نگاجلب می

ری دیگ ؛ ومعنای ضمنی دارد و گفتمانی غیرصریح که در بخش القایی توضیح داده شد
ای از گفتمان نگاه دخترک و راوی است که بیشتر جنبۀ دیداری دارد و راوی را به مرحله

 کند.عاطفی وارد می

 عاطفی-گفتمان تنشی. 3-1
 گیری و تولید نظام عاطفیمعنای بررسی شرایط شکلمطالعۀ جریان عاطفی گفتمان، به

ز ا ییمعنا یریگهدف ییروا یدر نظام گفتمانو چگونگی ایجاد معنا از طریق آن است. 
 یتیبه وضع یتیوضع رییمعنا تابع تغ دی. تولردیگیسرچشمه و با رفع نقصان شکل م اننقص

کنش  آن یاست که مبنا داریناپا یمعنا عنصر ،یعاطف یم گفتمان( است؛ اما در نظاستای)ا
 یو گاه یشوش ،عاطفی ،یفلسف یدر نقصان دیها را باآن یریگشکل یمبنا»بلکه  ستین

گفتمان که  یعاطف ندیدر فرا لی(. عناصر دخ177: 1774 ،یری)شع« جست. ریناپذجبران
 ماًیکه مستق (modal verbsمؤثر ) افعالعبارتند از:  گردندیدر متن م یباعث معناساز

 ستن،یخواستن، با»که شامل  گذارندیم ریتأث یندارند، اما بر افعال کنش ینقش کنش
(، آهنگ aspectیا نمود ) (rythme)آهنگ . شوندیم« دانستن، توانستن و باور داشتن

منظور از آهنگ، »شود. ای خاص ظاهر میگفتار هدفمند است و بر اساس نظم و برنامه
چگونگی روند حرکت گفتمان است و نمود شرایطی است که بر اساس آن روند حرکت 

 رانگیب تواندیکلمات و جمالت م تمیر یکند ای یتند(. 124)همان، « یابدفرصت بروز می
از  یکی (،corps properجسمار ) گر در آن قرار دارد.باشد که شوش یایعاطف یفضا

مثل قرمز شدن،  ییهاجسم است. واکنش قیآن از طر انیمهم بروز عواطف بهای وهیش
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مطلب هستند که  نیا انگریو... همه ب دنیپوزخند زدن، از جا پر دن،یلرز ،یدگیپررنگ
  .کنندیدر جسم بروز م یعاطف یهاتیاز فعال یبعض

قبل از هر  یگر عاطفشوش ([emotional scenesهای عاطفی )صحنه]
که قادر به این یعنیخود در صحنه حضور دارد؛  یجسمان تیبا قابل زیچ
العمل نشان دادن است. حس کردن، لمس نمودن و عکس دن،یشن دن،ید

ان موضوع اذع نیبه ا دیبا م،یریرا بپذ ییهایژگیو نیبا چن یگراگر شوش
ه شود ک یگردانبه صحنه لیتبد تواندیم یگر عاطفکه هر شوش میینما

 (. 161داشته باشند )همان،  یدر پ یکامالً عاطف یبار شیهاصحنه
در گفتمان، آن را از حالت  یاندازسازچشم(، perspectiveانداز یا دورنماسازی )چشم

 هیوچه زا یکه عامل گفتماناین رساند،یم یو به نظام عاطف کندمیخارج  یو کنش ییروا
زایی یا سکون، کنششده مؤثر است.  دیتول یدر معنا کندیرا اتخاذ م یو موضع یدید

است که به کنش منجر  یشوش یکی :دو کارکرد دانست یدارا توانیرا م یعاطف شوش
 یخاص یعاطف یگر که در فضا( شوشگید یافتاد تو م،ی)از هول حل ۀدر جمل شود،یم

 ۀدر جمل .و سکون است ییزداشوش، کنش گریاما کارکرد د .پردازدیقرار دارد به کنش م
 یاز انجام هر کنش یحالت عاطف انیگر با غل)از شدت ترس زبانش بند آمده بود( شوش

  ماندیبازم
 لیکنش تبد دیتول یبرا یگاهیپا ایبه مرکز  یعنصر عاطف کهیدرصورت

که آن را  یدیجد ندیو فرا شودیبسته م ایمتوقف  یعاطف ندیشود، فرا
تنها خود متوقف نه یاگر عنصر عاطف یشود. ولآغاز می مینامیکنش م

 سکون و یشود، ما با نوع زین یگریگردد، بلکه مانع بروز هر نوع کنش د
 (. 162)همان،  میشویسرکوب مواجه م

حرکت زمان و خستگی ریتم کندی که بر کل فضای داستان احاطه دارد، کندی 
های مشابه کند. این کندی با جمالت کوتاه و تکرار صحنهیاب القا میپرداز را به گفتهگفته

شاره ای و فیابد و خستگی جسمانهها، عبور هواپیما: صدای ناله در متن تجلی میچون نگاه
ار بحران کند. سرباز دچعاطفی ناشی از ترک میدان جنگ را در نظر راوی چند برابر می

عاطفی است. او که خواهان جنگیدن با دشمن است، برای انجام مأموریت به عقب 
گر های مالمتهای عاطفی که به وسیلۀ نگاهشود. این نقصان در بین راه با فشارهبرمی

 شود؛ تاتر میشود، قویهای عاطفی بر او وارد میرانندۀ تانک، پیرمرد و پیرزن و صحنه
های هایی از صحنهت کاغذ پیغام را پاره کند و به جنگ برگردد. نمونهجایی که ممکن اس

  عاطفی موجود در متن:
چاله دارد چنگ به  یقطع شده افتاده باال یاست... دست ادیناله ز یصدا

اش در آتش دورتر تانک آشنا و راننده، ماندی. به دست زن مزندیخاک م
 یکس یمبادا پا رو گذرمیآرام م هایها و زخماز وسط جنازه، سوزندیم
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 نیتمام صورتش خون ست،ی. زنردیگیرا م میمچ پا دیآیم یدست، رمابگذ

  (31همان، ) ؟یدی: بچۀ مرا نددیگویکه م
. زندیها کنار مجنازه یرا از رو دیپارچۀ سف دیآیم گوشیباز یباد

باز  شانیکیآلود. دهان و خاک یو خون شانیپر یبا موها اندییهادخترک
است. انگار در لحظۀ آخر آب خواسته بوده و همان دم جان داده بوده 

 (. 37همان، )
دهند که برای نجات از فشاره تالش های عاطفی چنان راوی را در تنگنا قرار میفشاره

کند تا با پیرزن صحبت کند. برخالف آغاز داستان دیگر نقصان عاطفی نیست که راوی می
 روی پیرزن بنشیند ودارد که روبهدارد، بلکه انرژی تنشی او را بر آن میرا به کنش وامی

زند. برای راوی زمان متوقف ، اما پیرزن دست او را پس میکنددر کندن چاله به او کمک 
پرداز وارد خلسۀ سکوت شود. توقفی که با توقف حرکت در مکان همراه است. گفتهمی
ای سیاری که در اطراف اوست، رها گشته و چون مجسمهای که از صداهای بگونهشود بهمی
است  7شکستهنشیند. این سکوت غیرمنتظره، شکلی از انتظار در هم جان به نظاره میبی

د: نشیند تا شاید پیرزن او را ببخشای غیرمعمول است. سرباز به انتظار میکه مقدم بر واقعه
ی شنیدن صدااندازۀ آن دو دخترک، بینشینم به نگاه کردن عمیق شدن چاله، بهمن می»

ای که (. تنها واقعه11)همان، « ها و حتی هواپیما. انگار زمان ایستادهها و آتش و نالهتانک
خندد و با او کاهد حضور دخترک است که به راوی میشکند و از فشاره میسکوت را می

( و زمانی 11)همان، « کند.طوری که مرا هم گرم می»زند و نگاهش گرم است: حرف می
 «زنی تو؟ کار و زندگی نداری آمدی اینجا؟چقدر حرف می»کند: که دخترک او را طرد می

ای راوی را در یک آنیت از حضوری به وضعیت حضوری دیگر منتقل (، تکانه14)همان، 
دهد که تنهایی، خلسۀ حضور حذف زمان را نشان می« خیلی»با قید « آن»کند. این می

)همان(؛ زیرا « کنمو من... خیلی آنی احساس تنهایی و دوری می»گیرد: در برمی راوی را
کسی نیست که در آن مکان نیست و هیچ« مردی جوان»ای مانند او هیچ حضور جسمانه

 حضور حالها او را به بفهمد او برای چه به اینجا آمده است. صدای بوق ماشین و دویدن
رود. رد شدن پیرزن و دخترک از روی رد خونی که از می. به طرف ماشین گرداندیبازم

دهد زیرا زخمی بودنش او را به مردمی پای زخمی اوست. حس بخشیده شدن به وی می
 گذارد وکند. زمانی که دستش را کنار دست پیرزن میهاست، نزدیک میکه در بین آن

قوّت قلب »شود: میکشد. اندکی از فشاره عاطفی او کاسته او دستش را عقب نمی
(. علت به عقب برگشتن خویش را به پیرزن و بعد برای راننده جیپ 17)همان، « گیرممی
دهد، ای که دخترک برای او دست تکان میگوید. تا خود را از فشاره رها سازد. لحظهمی

 تنش به پایان و او به گستره عاطفی رسیده است.

 وارۀ فرآیند عاطفیطرح. 3-3
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ری گیشکل .کنندیعمل م یندیصورت فرامند بوده و بهگفتمان نظام یطفهای عاگونه
معتقد  یژاک فونتن دارد. عاطفی بستگی هایتنش و مؤثر افعال شناخت فرایند، به این

گفتمان را به  یعاطف ندیفرا یکه سازمانده-کالم  یاست که طرح ساختمان بُعد عاطف
های دارد. سازه یها بستگها و تنشسازه یعنی یبه اجتماع دو سطح عاطف -عهده دارد

 یفعاط یگرهات شوشیکنندۀ هونییمؤثر هستند، تع یهای فعلکه همان نشانه یعاطف
آهنگ، نوا و نقطۀ  اند،یهای عاطففشاره ایها که همان گستره یتنشهای هیهستند و نما

مراحل فرایند عاطفی . (134: 1774 ،یری)شع کنندیم نییرا تع یعاطف ندیاتکا در فرا
 سازد، شامل مراحل زیر است:گفتمان را که هر متنی شکل خاصی از آن را می

از نظر  خاصی و حضوری عاطفی حس مرحله این در عاطفی: تحریک یا بیداری . مرحله1
بروز  مرحله این عاطفی در هایتنش شود.می ایجاد گرشوش در ایگستره یا ایفشاره

 کند.گر تغییر میحرکت شوشکنند و آهنگ و می

 وارد مؤثر( )افعال های عاطفیسازه مرحله، این در عاطفی: توانش یا آمادگی . مرحله4

 تواندمی هویتی شود. چنینمی فعلی مؤثر ظاهر هویت با عاطفی شوند. شوشگرعمل می

 عاطفی توانش که مرحله این در .گردد او برای خاصی عاطفی مشخصۀ کشف سبب

« کند.می پیدا را هویت عاطفی کسب برای الزم آمادگی گرشوش شود،می نامیده نیز
 (. 137)همان، 

 هویت گرشوش و دهدمی رخ تغییر این مرحله، در عاطفی: شوش یا هویت . مرحله7

 تردیدهای و تصورات خیاالت، تمام گر ازشوش آورد.دست میبه را خود عاطفی خاص

 تثبیت او عاطفی شوش و رسدمی خاص عاطفی حالت و حس یک به و کرده عبور خود

 .شودمی

 شود.نمایان می گرشوش جسمی فعالیت با مرحله عاطفی: این هیجان . مرحله1

پوست، ضعف یا  رنگ تغییر ای،ماهیچه یا انبساط انقباض لرزیدن، مثل هاییفعالیت
 ... و قدرت جسمی

 و ارزیابی به عاطفی است، فرایند مرحله آخرین که مرحله عاطفی: این ارزیابی . مرحله2
 پردازد. می نظر مورد فرایند در مورد قضاوت

عاطفی  رفتاری با که ایجامعه یا بیننده مخاطب، توسط عاطفی ارزیابی
 تنظیم و عاطفی رفتارهای تعدیل سبب و پذیردمی انجام است، شده مواجه

 ارزیابی و قضاوت شود.می سطح اجتماعی در رفتارها این تبادل چگونگی

ارزیابی  و قضاوت و آن استمرار و تثبیت موجب عاطفی نمایۀ یک به مثبت
 نوعیبه توانیممی ما ترتیب، این به شود.می آن حذف یا تعدیل سبب منفی

 (. 136-133یابیم )همان،  دست عاطفی تعادل منطق یا

وارۀ نخست در بخش کند. طرحوارۀ عاطفی را در طول داستان تجربه میراوی سه طرح
گیرد. بیداری ها و سخنان راننده و پیرمرد شکل میاول داستان و برخورد راوی با نگاه
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گیرد و حضور آمیز رانندۀ تانک و پیرمرد در راوی شکل میهای سرزنشعاطفی با نگاه

 وجودکند و جرقه کنش را بهو فشاره وی را دچار تنش میعاطفی خاصی از نظر گستره 
ارد و« بایستن»و « توانستن»، «خواستن»های عاطفی یا افعال موثر آورد. راوی با سازهمی

تواند زیرا باید مأموریتش را انجام خواهد که به جنگ برگردد ولی نمیشود. او میعمل می
آورد. او شرمنده و وجود میرا برای او به دهد. این عدم توان آمادگی کسب هویت عاطفی

دهد. به طرف جیبش  بروز را خاصی جسمی هایالعملعکس خود اززده است و  خجالت
بم کاغذ پیغام را از جی» اش کاغذ پیغام را بیرون آورد:گناهیبرای اثبات بیبرد تا دست می

(. یا 31)همان، « ام.بردهمن دست در جیبم »(؛ 33: 1711عامری، )بنی.« آورمیدرم
ود که شدارد. ارزیابی عاطفی توسط راننده و پیرمرد انجام میسوی سوسنگرد قدم بر میبه

شان منفی است و بدون دانند و ارزیابیداوری عملکرد راوی را فرار از جبهه میبا پیش
 دهند.شنیدن پاسخی از طرف وی به راه خود ادامه می

شدن و پرت شدن راوی زیر پل و دیدن وم داستان و با زخمیوارۀ دوم در بخش دطرح
گیرد. بیداری و تنش عاطفی با حس دیداری در های دو دختر شکل میپیرزن و جنازه

هایش است، دیدن آید: دیدن پیرزن که در حال کندن گور برای نوهوجود میراوی به
خواهد که به پیرزن در کندن میهای آتشریز پیرزن به او. روای های دو دختر و نگاهجنازه

زند و بدین گونه شوشگر دهد و زیر دست او میچاله کمک کند اما پیرزن اجازه نمی
شود: اعتنایی پیرزن کالفه میآورد. ابتدا از بیدست میآمادگی الزم برای کسب هویت را به

کند: می ( و بعد ناگاه احساس تنهایی و غربت11)همان، « چیزی نمانده کالفه شوم.»
(. کالفگی، غربت و تنهایی 14)همان، « کنممن خیلی آنی احساس تنهایی و دوری می»

کنند. او را دچار هیجان نموده همراه با حس گناهکاری که دیگران به او منتقل می
 ؛دهد)همان(. ارزیابی عاطفی را انجام می« کند.جای تنم شره میعرق از همه»که صورتیبه

 داند.راننده و پیرمرد ارزیابی منفی دارد و سرباز را فراری و مقصر میاو نیز مانند 
وارۀ سوم در بخش پایانی داستان با رسیدن جیپ و کمک راوی به دیگران آغاز طرح

. این گیردشود. بیداری عاطفی راوی با امید به بخشیده شدن توسط پیرزن شکل میمی
یکی با دیدن سایۀ پیرزن و دخترک که از شود. بیداری به دو صورت در متن نمایان می

( و دیگر زمانی که 17)همان، « دودگرمایی در بدنم می»گذرند: روی رد خون او می
قوت قلب »کشد: گذارد. او دستش را عقب نمیدستش را نزدیک دست پیرزن می

ت خواهد که بخشیده شود، پس باید دیگران را از مأموری(. راوی می11)همان، « گیرممی
دهد ای مأموریت خود را برای راننده توضیح میگونهخویش آگاه سازد و برای این منظور، به

اس شود و به آرامش احستا پیرزن بشنود. با تغییر نگاه پیرزن به او آمادۀ کسب هویت می
ه شود کیابد. حس بخشیده شدن از طرف پیرزن باعث خشنودی وی میرضایت دست می

کنم... با دست خونی دیگرم دست برای جرأت پیدا می»دهد: میبا بیان جسمی نشان 
بار تغییر دهد اما این)همان(. باز ارزیابی عاطفی را پیرزن انجام می« دهم.ها تکان میآن
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 وگوید و دخترک نگاه به او و مادرش پیرزن چیزی به دخترک می»کرده و مثبت است: 

 (. 11)همان، « دهد.کند و دست تکان میمی من

 شناسی. گفتمان زیبایی3-1
 یعنی ،است یعاطف-یو تنش یادراک-یدو نظام حس دهیچک یشناسییبایز ینظام گفتمان

این نظام  .شوندیو احساس لذت م ییبایز جادیهر دو نظام مذکور، درنهایت موجب ا
حضور شوشی است که معنا زاییدۀ  نوعی با دنیا پدیداری سوژه با بر رابطهگفتمانی مبتنی 
 این رابطه است. 
شود و حاصل این عبارتی[ حسی از سوژه با حسی از دنیا وارد تعامل میبه]

رای زند. معنایی که بشناختی است که معنا را رقم میتعامل دریافتی زیبایی
کند و بیشتر به خلسۀ معنایی ای ما را از دنیای واقعیت جدا میلحظه

شناختی )تکان از درون( د و سوژه پس از تجربۀ عمیق زیباییشباهت دار
 (. 1-7: 1717)گرمس،  شودبازمیدوباره به دنیا 

ه ها با یکدیگر برگرفتدر این داستان رابطۀ عنوان با محتوای متن و همچنین رابطۀ سوژه
تواند معنای ضمنی عنوان را، که نکتۀ یاب میگفتهشناسانه است. از این ارتباط زیبایی

 کلیدی داستان هستند، در متن حس کند. 
معنای خندۀ آتشین و خندۀ تلخ است که با نگاه آتشریز پیرزن رابطۀ خند بهتش

ریز در وجود راوی عجین شده و زمانی جرأت خنده پیدا مستقیمی دارد. این نگاه آتش
زی وجود ندارد. ادغام حضور سوژه با نگاهی که از بیرون به کند که دیگر نگاه آتشریمی

اه ای با نگشناسی سوژه است. سوژه چنان رابطهپردازد، نشان دهندۀ زیباییقضاوت او می
بر نگاه رانندۀ تانک، پیرمرد و پیرزن، نگاه دخترک مرده را نیز سنگین برقرار کرده که عالوه

داند نه ست که خود را در مرگ دخترک مقصر میداند. در حقیقت این سوژه راوی امی
های زد. چشمام که با پیرزن مو نمیها دیدهکنم چیزی در جنازهحس می»کس دیگر: 

 (. 14: 1711عامری، )بنی« عسلی و... و بعد سنگینی یک نگاه.
عنوان مظهر ایستادگی و قدرت در داستانی که زن نماد ناتوانی و ضعف حضور پیرزن به

کند که از او زیرا سوژه برخالف آن چیزی رفتار می؛ شناسی استحضوری زیباییاست 
گفت هر آنچه در دلش شد، میهر کس دیگری بود سر درد دلش باز می»رود: انتظار می

ای شکایتی. دماغش را باال انتظار اشک دارم، یا حرفی گله»(؛ 11)همان، « تلنبار شده بود
(. سوژه با این 11)همان، « صورت هر دو جنازهریزد روی خاک می ؛ وکشدمی

شود. تمام تالش سوژه )راوی( برقراری رابطۀ ای فاتح میزدایی تبدیل به سوژهآشنایی
تعاملی با وی است تا بتواند رضایت او را جلب کند. همین تالش باعث به وجود آمدن 

 رزن برای کندن چالهشود. هنگامی که راوی به پیها میشناسی بین سوژهرابطۀ زیبایی
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ای ناشی از توقف زمان فرو زند. راوی در خلسهکند و پیرزن دست او را پس میکمک می

 ی در مکان همراه است: هر حرکترود که با توقف می
آن دو دخترک،  اندازۀبهنشینم به نگاه کردن عمیق شدن چاله، من می

ما. انگار زمان ها و حتی هواپیها و آتش و نالهشنیدن صدای تانکبی
تا  ایام به قهر در گوشهام، نشستهها خوردهایستاده، من از مادرم کتک

 (. 11شاید دلش به حالم بسوزد )همان، 
ای از سکوت گیرد و در خلسهسوژه راوی زیر سلطۀ حضور قدرتمند پیرزن قرار می

الژیک برای او ای نوستشنود و تجربهشود که از آن همه صداهای بلند هیچ نمیوارد می
اند و راوی به دوران کودکی شود؛ در رویای راوی پیرزن با مادرش یکی شدهتداعی می

ای از سکوت، موقعیت ویژۀ دو سوژه و رابطۀ عاطفی و زند. انتظار، خلسهخویش گریز می
 شناسی در این متن است.ها تشکیل دهندۀ فرایند زیباییتنشی بین آن

ز ای که اعنوان سوژهشناسی دارد، حضور دخترک بهاییسوژۀ دیگری که حضوری زیب
ۀ دیگر متن )راوی و پیرزن( است؛ چنان سوژکاهد و رابط بین دو فشاره تنشی راوی می

دهد. قطع ارتباط دخترک با راوی باعث بر راوی اثرگذار است که به او قوت قلب می
 کس مانند او نیستکه هیچ شود، او به مکانی که در آن حضور دارد دقت کند و ببیندمی

شناسی دخترک در پایان داستان کند. این حضور زیباییو در یک آن احساس تنهایی می
شود. پیرزن از دخترک نمود بیشتری دارد، زیرا واسطۀ ارتباط عاطفی پیرزن و راوی می

خواهد برای راوی دست تکان دهد. این حس حرکتی با دست تکان دادن راوی پاسخ می
میق های عشود که بیانگر ارتباط هر سه سوژۀ داستان است. داستان بیانگر رابطهمی داده

دلیل ارتباط مستقیم مردم ای چون سوسنگرد بهزدهی جنگشهرهاانسانی است که در 
 گیرد.دفاع با جنگ و فجایع انسانی ناشی از آن شکل میبی

 . ارزش و فراارزش3-1
 یهانظامکه  است یاهحرب "فراارزش"که  دارند تأکید تهنک این بر زیلبربرگ و فونتنی»

)شعیری، « شودمی ارزش بروز سبب ،نموده کنترل گفتمان در ها رامعنایی آن بار و ارزشی
های نظام ارزشی گفتمان بر آن استوار (. فراارزش پایگاهی است که بنیان177: 1774
ترین ارزشی که در این داستان وجود دارد، ایستادگی در برابر دشمن متجاوز و باال است.

هاست و مفهوم ضمنی کل متن این معنا را ها و بچهخصوص زندفاع بهدفاع از مردم بی
های از نظر عامل -که نظام ارزشی داستان بر آن استوار است-هایی فراارزش کند.تداعی می

ی پشت جبهه است روهایناز دیدگاه راوی فراارزش رساندن پیغام به فاعلی متفاوت است. 
اما از دیدگاه افراد دیگر فراارزش ماندن ؛ که مهمّات و نیرو برای جبهه سوسنگرد بفرستند

 سرباز در خط مقدم و جنگیدن با دشمن است.

 (carré sémiotique. مربع معناشناسی )1
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راه دارد، همواژه که نفی یکی اثبات دیگری را به مربع معنایی بر اساس تضادها و تقابل دو

بنا بر اعتقاد ژوزف کورتز، مربع معناشناختی، نوعی بازنمود دیداری و »گیرد و شکل می
 میسر را بازنمودی چنین به یابیدست آنچه اما ؛واضح از مقولۀ معناشناختی است

(. در 146: 1771 )شعیری،« است کالم پویای فرآیندۀ جانب همهۀ مطالع سازد،می
رزمان راوی، برگشتن به جنگ و رفع اتهام رساندن پیغام برای کمک به هم« خندتش»

کند و برگشتن به جنگ، رساندن پیام و کمک رساندن به فراری بودن را نفی می
 توان ترسیم کرد.گونه میکند. مربع معنایی داستان را اینرزمانش را نفی میهم

 

 

 (tension square/carré tensif. مربع تنشی )1
فرآیند  وارۀطرح گفتمان، حوزۀ در هوشمند های فرآیندیوارهطرحترین مهماز  یکی»

 و یافشاره بعد دو دارای که است (-Dimension tensive Process tensifتنشی )
 و عاطفی بُعد همان فشاره فرایند، (. در این نوع171: 1711)شعیری، « است ایگستره
 گیرد. بهاست و تنش بین فشاره و گستره شکل می شناختیهوشمند و بعد همان گستره
 ادراک و احساس تا شودیم سبب که است انرژی همان فشاره» زیلبربرگ و فونتنی عقیدۀ

 ادراک، و احساس دنیای در که است کمی ساختارهای همان گستره و نمایند تر بروززنده
 & Fontanille« )نمایندیمکنترل  یا هدایت را ادراکی-حسی گرشوش جریان

Zilberberg, 1998: p 14 .)جهت باشد، یعنی هر روند تغییر فشاره و گستره هم اگر
( است converseگرا )سو یا همدو در جهت افزایش یا در جهت کاهش باشند، مربع هم

و گستره در و اگر روند دو بعد در دو جهت مخالف باشد، یعنی فشاره در جهت افزایش 
 گیرد.( شکل میinverseیا واگرا ) سوناهمجهت تقلیل باشد یا بر عکس، مربع 

 سو یا همگراست و آنشود: یکی مربع همدر این داستان دو گونه مربع تنشی دیده می
ز ای به سوژۀ دیگر آتشریهای مختلف به سرباز است که از سوژههای سوژهدرجه کیفی نگاه

 رشد و صعودی دارد.طفی وارد بر سوژه حرکتی روبهشود و فشاره عامی
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سوست، فشاره عاطفی وارده بر راوی سیر نزولی دارد و راوی با دوم مربع تنشی ناهم

نوعی گشایش و انبساط دست تکان دادن دخترک و رضایت پیرزن از شوک هیجانی به
 رسد. معنایی می

 

 
 

 گیری. نتیجه9
های توان دریافت که بسیاری از نظاممی« خندتش»معناشناسی داستان از تحلیل نشانه

شناسی عاطفی و زیبایی-ادراکی، تنشی-گفتمانی از قبیل تجویزی، القایی، مرامی، حسی
وان تپردازند؛ بنابراین میهای متفاوتی به تولید معنا میدر متن حضور دارند و از زاویه

ای مناسب برای تحلیل از این دیدگاه های دفاع مقدس نمونهتاننتیجه گرفت که داس
 است. 

 کنند. گفتمانهای واقعیّت از نظام روایی پیروی میها بر اساس برشاین داستان
دهد و گفتمان القایی با شیوۀ مبتنی بر تحذیر و مایۀ داستان را تشکیل میتجویزی بن

گذارد؛ اما فرایند تولید معنا در تأثیر میهای داستان تحقیر بر رابطۀ تعاملی سوژه
ر از جنبۀ تبیشتر جنبه شوشی دارد و بُعد انسانی و عاطفی آن بسیار برجسته« خندتش»

ادراکی او را در داستان -روایی آن است. حس دیداری و شنیداری راوی، حضور حسی
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ای که نهآورد به گووجود میعاطفی را به-کند و این حضور فضای تنشیتقویت می

سربازی است  راویدهد. پرداز )راوی( شکل میهای عاطفی مختلفی را برای گفتهفرایند
انجام  دراز( راعنوان نیروی نظامی باید وظایف تجویزی خود )رساندن پیغام به بیشهکه به

های حسی و دهد در برخورد با مردم جنگ زده و دردمند و سرزنش دیگران وارد نظام
تنها نظام گفتمانی تجویزی که از نوع کنشی و روایی است با ؛ بنابراین نهشودعاطفی می

 گیرند، بلکه گاهی نظامنظام گفتمانی عاطفی از نوع شوشی در کنار یکدیگر قرار می
ی در شناسگیری از نظام زیباییای برای نظام کنشی است. همچنین بهرهاحساسی ضایعه
د و باعث کنیاب جذاب و پذیرفتنی میرا برای گفته های گفتمانی، داستانکنار دیگر نظام

بع شود. با ترسیم مریاب و متن میهای داستان و همچنین گفتهارتباط عمیقی بین سوژه
های درونی راوی بازنمود دیداری پیدا کرد و با ترسیم مربع تنشی ها و تقابلمعنایی تضاد

 درجۀ کیفی تنش عاطفی راوی نمایش داده شد.

 تنوشپی
 پرداز: کسی که مسئول تولید گفته یا گفتمان است.. گفته1
 خوان: دریافت کننده یا مخاطب گفتمان است.یاب یا گفته. گفته4
شود، چیزی عادی است، انتظاری که منتظر آن وقتی انتظار تبدیل به عادت می. »7

غیرمنتظره چیزی ای نیست چرا که از قبل مشخص است. اما العادههستیم انتظار فوق
است که انتظار آن را نداریم و این سکوت سرچشمه تفکری نستالژیک است که تصویر یا 

یل شود و این تخدلیل نستالژی تخیل آفرین میهمینکند. بهتخیل دیگری را زنده می
 (.13: 1717)گرمس، « بخشد. هر چند این معنا ناقص باشدمعنایی دوباره حیات می

 منابع
یما ن "چوپان داریپ"معناشناسی گفتمان در شعر -بررسی نشانه(. »1774م. )آیتی، اکر -

 .112-141ص : 111ش  ،بهار .جستارهای ادبی«. یوشیج
 .تهران: مرکز .متن تأویل و ساختار(. 1711) بابک. احمدی، -

 ترین کربرات،کا دیدگاه از معناشناسی(. 1711شکر. ) اهلل تجرق، اسداللهی -

 فرهنگی. و علمی تهران: .اورکیونی
 تهران: ققنوس. الالیی لیلی )مجموعه داستان(.(. 1711بنی عامری، حسن. ) -

 . تهران: نیلوفر.ایرانداستان کوتاه در (. 1717پاینده، حسین. ) -
. سیال معناشناسی-نشانه به راهی(. 1711وفایی. ) ترانه و شعیری، حمیدرضا -

 .فرهنگی و تهران: علمی
 یهاپژوهش زبان«. ادبی گفتمان تنشی فرایند مطالعۀ(. »1711شعیری، حمیدرضا. ) -

 .411-113 صص: 42ش ، پاییز. خارجی

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/876
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/876
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/52971
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 معناشناسی- نشانه تا ساختگرا شناسینشانه از»/ الف(. 1711)شعیری، حمیدرضا.  -

 .21-77 صص. زمستان: 1ش . 4. س فصلنامه تخصصی نقد ادبی. «گفتمانی
-مبانی نظری تحلیل گفتمان رویکرد نشانه»/ ب(. 1711شعیری، حمیدرضا. ) -

 .22-34 صص: 14، ش 11. بهار پژوهشنامه فرهنگستان هنر«. معناشناختی
 .سمت تهران: .نوین معناشناسی مبانی(. الف/ 1771)ــــــــــــــــــ .  -
ن: . تهرامعناشناختی گفتمان-تجزیه و تحلیل نشانه(. 1774)شعیری، حمیدرضا.  -

 سمت.
 .علم تهران: شعیری. حمیدرضا . ترجمۀمعنا نقصان(. 1717) آلژیرداس. ژولین گرِمَس، -
 ؛یعامریحسن بن یبرا»(، 1774 بهشتیارد 41) .سنایا رانیا انیدانشجو یخبرگزار -

 قطرهوبسایت  ،«نیگزعزلت سندۀینو
 < www.ghatreh.com/news/nn14008654> 

- Fontanille J. et Zilberberg Cl. Tension et signfication. (1998). 
Sprimont-Belgique, Pierre Mardaga. p 14  

- Landowski, Eric. (2005). "Les interactions risquées". Nouveaux 
Acts Semmiotiques. 101, 102, 103, Limoges, Pulim. 
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های علم معانی ها و تفاوتبوطیقای کاربردشناختی بررسی شباهت
 )بالغت( و نظریه کاربردشناسی زبانی

 
 1زادهراضیه حجتی

 چکیده
میالدی  61-21های دهه هایی که در احیا و بازسازی دانش معانی در فاصله سالاز میان نظریه

توان نام برد. هدف اصلی کاربردشناسی، اند، از کاربردشناسی زبانی میسهم بسزایی ایفا کرده
های هاست. کاربردشناسی زبانی به بررسی پدیدههای زبانی و کاربران آنمطالعه رابطه میان صورت

 ان است.پردازد و هدف آن اساساً درک منظور کاربران زبزبانی از منظر کاربرد واحدهای زبانی می
برد. های میان این دو پیتوان به شباهتبا در نظر گرفتن مبانی کاربردشناسی و علم معانی می

یافته عبارتی، ساختارهای عینی و فعلیتها به زبان کاربردی، یا بهها، توجه آنازجمله این شباهت
 بالغت در بان دارند.ها نیز نگاهی است که هر یک به مقوله ززبان است. ازجمله عوامل افتراق آن

ی که کاربردشناسحالیر اصل، تبیین اعجاز قرآن بود. دربستری دینی نضج یافت و هدف از آن، د
سی است که جنبه توصیفی آن بر جنبه تجویزی بالغت سنتی شنازبانای از دانش نوین شاخه

ر دشده را مدنظتقدم دارد. این مقاله تحلیل مبسوط نقاط شباهت و تفاوت میان این دو شاخه یا
توان با تلفیق این دو نگاه، راهی به اصالح و قرار داده و برآن است تا دریابد که چگونه می

 سی ادبی گشود.شنازبانها در عرصه مطالعات کارآمدسازی هر چه بیشتر آن
 کالمی، گزاره.بالغت، معانی، کابردشناسی، کنش های کلیدی:واژه

 مقدمه. 1
ختی و فلسفه تحلیلی را شنازبانهای مهم در زمینه مطالعات امروزه یکی از حوزه

دهد. کاربردشناسی زبانی به بررسی می به خود اختصاص« کاربردشناختی»های پژوهش
پردازد و هدف آن اساساً درک منظور می های زبانی از زاویه کاربرد واحدهای زبانیپدیده

کاربردشناسی فراتر از ساختارهای دستوری و ظاهری نظام  ،درحقیقتکاربران زبان است. 
د. بنابراین هدف اصلی دارمی زبان گام برداشته و توجه خود را به مقصود کاربران معطوف

 ست.هاآن های زبانی و کاربران، مطالعه رابطه میان صورتآن
، ی از معنیتواند توصیفییک از نظریات مطرح در حوزه معناشناسی نمجاکه هیچازآن

های معنایی در ارائه دهد و برخی از جنبه ،یت زبان مطرح استدرواقع کهچنآنآن

                                                            
 دانشگاه اصفهاناستادیار زبان و ادبیات فارسی، . 1
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شناختی، فقط کاربردشناسی زباندر حوزه مطالعات  شود،ی نادیده گرفته میمعناشناس

های خود، در جایگاه گوینده یا مخاطب( در تحلیل)دن عنصر انسان است که با وارد کر
واند در تمی گرهای موجود دارد که با تکیه بر آن، تحلیله سایر روشاین مزیت را نسبت ب

های هر یک به مورد معنی مورد نظر افراد، اهداف، مقاصد و تصورات آنان و نیز کنش
، رایج ترین تعریف کاربردشناسی، مطالعه 1711هنگام گفتار بحث کند. در اوایل دهه 

 عنوانهبهای جدیدتر، کاربردشناسی را اما کتاب معنی در کاربرد یا در بافت مورد نظر بود،
  آورند.می «تفسیر گفته»یا « منظور گوینده»

بیعت ط درستیبه توانیم بدون درک کاربردشناسی، نمی معتقد است که ما جفری لیچ
ناسی، ششناسی با معنیزبانزبان را دریابیم. او همچنین در بیان تفاوت میان این شاخه از 

 طبیعی جمالت است، در صورتی ی مطالعه معنیشناسمعنیکند که می ه اشارهبه این نکت
 هاست.که کاربردشناسی مطالعه معنی درگفته

 ،رفتاری کالمی که میان دو یا چند نفر شکل گرفته مثابهبه این قبیل مطالعات، به زبان
قدرت عمل  دهد که در موقعیت و بافتی خاص، این رفتار چگونه بهمی پردازد و نشانمی

وع که با موض ست دو یا چند گفته راشود. مثال کافی امی و توانشی مخصوص به خود مجهز
ابیم یمیدر ، با هم مقایسه کنیم. در آن صورت،کار رفتهبهمشابه در چند اثر ای مایهدرونو 

ر یک متعلق به ه ...(از بافت ادبی، شناختی، اجتماعی و)اعم  که شرایط و مقتضیات بافتی
 گذارد.یم های مختلفی را برای ایجاد تعامل و ارتباط به نمایششده، تواناییهای یاداز گفته

که موید -ی خاص خود، عناصری از متن را شناسروشکاربردشناسی با استفاده از 
ایر نمونه ضم عنوانبه) -نشانگان ارتباطی یا آثار و عالئمی از حضور گوینده در اثر است

های فعلی، های حاضر در متن، زمانها و کارگفتشخصی، قیود زمانی و مکانی، کنش
 های میان این متونکند و تفاوتها و ...( تحلیل میهای هر یک از گفتهها و تضمنناگفته

نهایت، با تکیه بر میزان کاود و درمی را در سطوح مختلف متکلم، متن و مخاطب باز
یرگذاری بر مخاطب، اقدام به رایند ارتباط و درجه تاثموفقیت متون کالمی در ف

 کند.ها میآن کشناسیزیباییگذاری هنری و ارزش
ین است که نخستای کالمیهیکی از رویکردهای مطرح در کاربردشناسی، نظریه کنش

گفتارهایی که وی در طی مجموعه درسمطرح کرد و  1771آن را در سال آستین  بار،
هاروارد ارائه داد، گسترش یافت. این مجموعه، بعدها در سال  شگاهدر دان 1722سال 
انتشار یافت. سرل و دیگر « داد انجامها کار توان با واژهچگونه می»، با عنوان 1764

ن، شرایط آ برعالوه با اصطالحات دیگری توضیح دادند. بندی آستین راان نیز ردهشناسزبان
های ز تشریح کردند. بنابراین، از دیدگاه نظریه کنشها را نیتحقق هر یک از این کنش

های زبانی از جنس کنش و فعل هستند و اگر بپذیریم که زبان ماهیتی کالمی، گفته
زبانی توان در جهان غیرهای زبانی، میتوان انتظار داشت که با گفتهکنشی دارد، می

 ه نویسندگان و شاعران، درتحوالتی پدید آورد. با استفاده از همین ویژگی زبانی است ک
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، کنندخود را خلق می شناختیو معرفت شناختیهای هستیحوزه هنرهای کالمی، دیدگاه

آورند و به باورها و افعال مخاطبان خویش را پدید میهای کالمی مخاطبان و شخصیت
های دهند. پژوهش حاضر بر آن است تا با تشریح کنشواقعی نیز سمت و سوی دلخواه می

ثانیاً با مقایسه کاربردشناسی و علم معانی نتایج  اوالً به نقد و سنجش آن بپردازد؛کالمی، 
 آید. کار به عملی، شکلبههای بالغی، ای ارائه دهد که در تحلیلآن را به گونه

 روش تحقیق و پیشینه موضوع. 1
ی فراهم ای و اسنادکتابخانهتوصیفی و با استناد به اطالعات -این پژوهش، با روش تحلیلی

های ضمن تعریف کنش) تا ابتدا آمده است. برای تحقق اهداف تحقیق، کوشیده شده است
 های کالمیست، نظریه کنشنخهایی که از آن در دست است( بندیهو ارائه اهمّ ردکالمی 

ی با ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن، موارد شباهت و تفاوت رویکردها نقد شود، سپس
قیق های تحها و فرضیهپرسش .مورد تحلیل و بررسی قرار گیردبالغی  کاربردشناختی و

 حاضر به قرار زیر است:
 ها:پرسش

 هایی میان بالغت و کاربردشناسی زبانی وجود دارد؟ها و تفاوتچه شباهت -
های موجود در حوزه بالغت سنتی تواند بر رهیافتمی های کالمیآیا نظریه کنش -

 ثیرگذار باشد؟تا
 اهداف:

اصول علم مبانی بهره  توان برای کارآمدتر کردن برخی ازمیهای کالمی از نظریه کنش -
 گرفت.

های ادبی و گیری الیهاهتمام به رویکردهای کاربردشناختی بر فهم مخاطب از شکل -
 گذارد.بالغی متون ادبی تاثیر می

را در  استفاده از مبانی کاربردشناسی در دانش بالغت اسالمی، دستاوردهای مهمی -
 دارد. همراهبهتحلیل متون ادبی با خود  منظوربهطراحی یا بهبود الگوهای زبانی 

موارد  ،اندهای کاربردشناختی پرداختهثاری که تا کنون به بررسی و تبیین دیدگاهازجمله آ
 زیر شایان ذکر است:

به نظر (. 1711) ها در زبان فارسی؛ مجتبی عالیشاهالمثلناسی ضرببررسی کاربردش -
-روی امثال فارسی، کمتر با رویکرد انتقادیکه با وجود کاربست این نظریه  رسدمی

 ادبی به آن نگریسته است.
می ؛ فاطمه بهراهای دستوری و کاربردشناختی پدیده اشاره در زبان فارسیبررسی جنبه -

های گفتارویژه، پارهه. میدان این پژوهش نیز تنها به حوزه کلی زبان فارسی و ب(1711)
روایی اختصاص یافته و از متون رواییِ دارای نقل قول های غیر مستقیم، تعاملی و غیر

 سخنی به میان نیامده است.
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رد ف؛ رها زارعینامه معاصر()مبتنی بر دو نمایش های گفتمان فارسیبررسی ناگفته -

 . تهار زبانی متون ادبی نیز داشنگاهی به ساخت(. این رساله، تنها اثری است که نیم1712)
پیش روی پژوهشگران  های تحقیقی بسیاری با این رویکردروشن است که هنوز زمینه

داخته ها پرآن گسترده است که هنوز به (شناسان و متخصصان بالغتسبکویژه ادبی )به
 .نشده

 های دانش بالغت و کاربردشناسی زبانیو شباهتها تفاوت. 6
. دریافتها آن هایی را میانتوان شباهتبا در نظر گرفتن مبانی این دو شاخه از علم، می

ی، ساختارهای عبارتبهیا  عالقه هر دو را به زبان کاربردی توانها میاین شباهت ازجمله
اد کرد. ی -شودها به پارول یا گفتار تعبیر میآن از که امروزه-یافته زبان عینی و فعلیت

نیمه قرن سوم )د، صرف نظر از زمان پیدایش شوها محسوب میآن آنچه عامل افتراق
، سده پنجم قبل از میالد در بالغت یونانی و قرن بیستم میالدی 1هجری در بالغت اسالمی

 برای کاربردشناسی(، نگاهی است که به مقوله زبان دارند.
که - به خلق ابزارهای زبانی -شناسندکه آن را اغلب هنر اقناع مخاطب می- الغتب

 و موفقیت او را بر حسب تناسب، می پردازد -بردکار میبه مناسبت موقع و مقام بهگوینده 
دینی  در بستریسنتی -کند. دانش بالغت اسالمیکارایی و خالقیت این ابزارها بررسی می

بود. بالغت یونانی نیز سه کارکرد  قرآنان ابتدا، تبیین اعجاز از هم نضج گرفت و هدفش
آفرینی، اقناع و متاثر کردن گرفت که عبارت بود از: لذتظر میعمده را برای زبان در ن

ی است و بر همین شناسزبانای از دانش نوین که کاربردشناسی شاخهمخاطب. در حالی
ک از هر ی جاکهازآن ت سنتی تقدم دارد.ویزی بالغاساس، جنبه توصیفی آن بر جنبه تج

 که امکان تاثیرگذاری-این دو شاخه از مطالعات زبانی، توجه خود را بر ساختارهایی از زبان 
معطوف کرده است،  -آورندانجام فعلی معین را فراهم میبر دیگری، ترغیب یا اجبار او به 

ق خل بالغت است که کار بر ز یک سو،ا گر اشتراک مساعی دارند. با وجود این،با یکدی
مطالعه سازوکارهای زبانی را بر عهده دارد؛ و از سوی  و ها و مقتضیات کالمیموقعیت

آن دسته از فرایندهایی را که  شود که کاربردشناسی بررسی و توصیفِدیگر، دیده می
خود  آورد، وجهه همتداخل موقعیت و بافت تولیدی فراهم می ها را درامکان تفسیر گزاره

 قرار داده است. 

 های کالمیکنش بندیطبقه. 5
ی هاطرح نظریۀ کنش یانظریه کاربردشناسی زبانی  او( و همکاران 1711-1761آستین )

و  های کالمیهت تعریف دوبارۀ صدق و کذب گزارهاولین گام در ج عنوانرا به کالمی
مطرح اد بنیجویانه و بافتارتباطصورت ابزاری بهانتزاعی  بازگرداندن زبان از صورت نظامی

 افعال»یا « های کالمیکنش». کاربردشناسی زبانی، از واحدهایی اتمیک به نام کردند
ه ن، مبنی بر این است ککند و اساس انتخاب آن، قول ویتکنشتایاستفاده می« گفتاری
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 «دیگر، شکلی از زندگی است عبارتبهتأثیرگذاری بر جهان و بر دیگران و ، سخن گفتن»
(1958: 58.)  

 عد منظوری، بُ(actionnel) عد کنشیها دارای ابعاد چندی از قبیل بُاین کنش
(intentionnel) ها را ترکیب، بعد قراردادی و بعد بافتی است. کاربردشناسی، این کنش 

در حکم واحدی  و تبادل را (monologue) گفتاریعنوان واحدی تکبهرا  خطابهکند تا می
ها برای تولید و شناسایی این کنش کهاینتعریف کند، گو  (dialogique) صداییچند

 (.Fouquet, 2004: 39)کند مکالمه با دیگران کفایت می
گوینده قرار  (intentions) و نیات این نظریه در درون نظریۀ دیگری مبتنی بر اغراض

ر را بیان کند، این امر نشانگای گزاره« احمد»گیرد. به این معنی که اگر شخصی به نام می
 قصد کند« رضا»است. حال اگر شخص دیگری به نام ای نیت او بر تولید چنین گزاره

را دریابد، باید نیت یا غرضی را که در پشت آن پنهان شده است، با توجه « احمد»گزارۀ 
. در این کندقرار دارند، تأویل و تفسیر  که او و احمد در آنای قعیت و بافت ویژهبه مو

)وضعیت ذهنی یا موقعیتی که شخص درگیر در « هدف»شرایط، اصطالح دیگری به نام 
آید که گفتگو را برانگیخته و آن را هدایت گفتگو قصد دارد به آن برسد( به میان می

هدفی سوق  سویمند، هر یک از طرفین گفتگو را بهتی غایتفعالی مثابهبه گفتگو»کند. می
 Vernant) «دهندۀ توافق یا عدم توافق میان گویندگان استدهد که نشانمی

ور را به ظه آنگویندگان  داده،انجام های کالمیکنش را این فعالیت غایتمند .(1994:94,
 د. نرسانمی

ی زبان، صرفاً اخبار از واقعیت نیست، گوید، نقش اصلطور که آستین می، هماندرواقع
زبانی طبقه  هایگزاره داد. در میان انجامتوان بلکه با زبان افعال متنوع و بسیاری می

با این حال، نه صادق است و نه کاذب، دارد؛ های خبری وجود دارد که صورت جمله مهمی
 نجامابلکه  ،یا واقعیتی نیست وضع و حال ادای این جمالت توصیفِزیرا قصد گوینده از 

یکی از آن اهدافی  یغ بودنبل (.47 :1713، سرلوسیله همین جمالت است )بهیک فعل 
همان چیزی است که  این موضوع .بریمکار میبهآن تحقق در راستای  است که کلمات را

 .اندزبان از آن غفلت ورزیدهفالسفۀ علمی
 که برای خود و در خود شکل گرفته است. کنش نمادین استای زبان شعر نیز گونه

زبان بالغی، عبارت از نوعی الزام ]و  سازی برای عمل است ونوعی آماده کنش علمی
هر کنشی در اصل، از یک باور سرچشمه  کهاین)نظر به  است تحریک[ به عمل یا باور

اشتباه در کاربرد  ز(. بنابراین، جادو ارودشمار میبه گرفته و باور نیز همان کنش اولیه
 (،adressed language) گرایانه زبان خطابیکاربرد واقع»گیرد. می تأبالغت نش خاصِ

فعلی معین، به استفاده جادویی از زبان با هدف ایجاد جنبش  انجامالزام افراد به  منظوربه
ترین آخرین و شاید مهم(. Burk, 1969: 39« )و حرکت در اشیاء تبدیل شده است
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تأثیرگذار در حوزۀ کاربردشناسی زبانی، به مکتب فلسفه زبان روزمره و فالسفۀ  حلقۀ

  .دانشگاه آکسفورد تعلق دارد
ف کش درصدد چگونه با کلمات کار انجام دهیمآستین با انتشار کتاب از این میان، 

بندی در ابتدا، تقسیم او گیرد.می اجتماعی در نظر یکنش عنوانبههایی برآمد که زبان را راه
 که به اظهار-ها را بر پایۀ اخباری و انشایی )اجرایی( استوار ساخت. دستۀ نخست گزاره

 تناسب )با موقعیت( ،و دسته دوم ،قابل صدق و کذب است -پردازدواقعیت و اخبار از آن می
دریج، آستین به  (.Austin, 1962: 14-15کند )صدق و کذب می را جایگزین

یرا اوالً به ز .جای آن نشاندای را بهگانهبندی پنجرا تغییر داد و دسته اشبندی اولیهمتقسی
های اخباری نیز در حکم گزارهروند، شمار میبههای انشایی، کنشی همان اندازه که گزاره

 (.6: 1713سرل، )انشایی نیز بیان شود  صورتبهتواند های اخباری میاند؛ ثانیاً گزارهفعل
هر یک به نوبه خود، با  هارنیش سرل، باخ و(، Vendler) ان دیگری نظیر وندلرشناسزبان

ه پرداختن ب جاکهازآنهای جدیدی سعی در تکمیل الگوی کار آستین داشتند. ارائه مدل
 .اندهشدنشان داده  ها از حوصله این نوشتار خارج است، در قالب نمودار زیرهمۀ این مدل

 
 (Robinson, 2006: 85) های کالمیبندی کنشدسته جدول

 آستین وندلر سرل هارنیش باخ/
هدف 
کنش 
 کالمی

 اخباری
Assertive 

 توصیفی
Representatives 

 توضیحی
Expositives 

 توضیحی
Expositives 

بیان . 1
 اطالعات

 

 تعهدآور تعهدآور تعهدآور تعهدآور

الزام . 4
گوینده به 

 فعل انجام

 

 تصدیقی
Acknowledgment 

 عاطفی
Expressives 

 رفتاری رفتاری
Behavities 

واکنش . 7
 به رفتار

 

 دستوری
 دستوری

Directives 

پرسشی و 
 ییانشا

 انشایی
Exercitives 

اعمال . 1
 قدرت
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 و تاثیری حکمی

Effective 

 اعالنی
Declaratives 

 و اجرائیحکمی
Operatives 

 حکمی
Verdictive 

عالم . ا2
 حکم
 

 
شود. چنانچه از رویکردهای های کالمی به موارد یاد شده محدود نمیبندی کنشطبقه
شناسی، رسانه و ارتباطات، دین، همچون روانشناسی، جامعه شناسی، نشانه)مختلف  علمی

 هایتوان بر اساس موضوع، غایت یا روشبه آن نگاه کنیم، می (هنر یا هر منظر دیگری
ها، تغییرات خرد و کالنی در آن پدید آورد که همین امر، اخهمعمول در هر یک از این ش

 . ای آن استرشتهپذیری باال و قابلیت انطباق میانگویای انعطاف

 های کالمینقد کنش. 1
ی همچنان برا ،در تبیین و بر شمردن این قواعد انشناسزبانسایر با وجود تالش سرل و 

ه قرار بها آن ازای توان به پارهوجود دارد که میدیگر مشکالتی از قواعد تشخیص بسیاری 
 زیر اشاره کرد:

تضمن م یگفتارافتد که پارهگاه اتفاق می ؛عدم تطابق یک به یک میان گفته و کنش -
ی پوشهم یکدیگربا  های کالمیدیگر، انواع کنش عبارتبهچند کنش متفاوت است. 

ترغیبی است، احساس گوینده  کهاینهای اعتراض و تهدید ضمن مثال، کنش رایبدارد. 
 رود. یشمار مبهعاطفی نیز  روازاینکند و را نسبت به مخاطب منتقل می

 . برای مثال،هاکنشانواع مند میان کارکردهای فرعی هر یک از ای نظامفقدان رابطه -
مراتبی وجود ندارد و لسلهس هان رابطو التماس در زب های تقاضا، درخواستکنش نمیا

 . نشان دادروشنی ن قواعد، تفاوت میان هر یک را بهتوان با کمک اینمی
تحلیل ساختار یک  ؛یک رویداد کالمیهای کالمیمند میان کنشای نظامفقدان رابطه -

های موجود میان انواع کنشمند نظامای مستلزم کشف و توصیف رابطهرویداد کالمی
پردازد و توجه او بیشتر معطوف به تعریف، ر آن است. نظریه سرل به این نکته نمید

یی منفرد و مستقل از هم واحدها عنوانبه های کالمیبندی و کارکرد انواع کنشطبقه
 (.117: 1716)رمضان زاده،  بوده است
معنی بیانی )منظوری( از غیر کنش هر واردی که مانع از استنتاج درستم ازجمله

شود و نظریه مذکور را در معرض نقدهای گوناگون قرار گفتار میک جمله یا پارهری یوص
 (cf: Alston, 2000: 202توان به نکات زیر اشاره کرد )دهد، میمی

وقتی کسی  ،برای نمونه :شودمنظوری خاصی نمی هاستفاد ایگاه از جمله. 1-1
آن کند. در نیت معینی را دنبال نمی هدف و شال آزمایش میکروفون است، جمالتدر ح

عینک از چشمانش »معنایی را نیز بر زبان آورد و بگوید حال، اگر فرد جمالت ظاهراً بی
، دستیا جمالتی از این  «کردی سرخ دریاچه را هرز میهاعلف»یا « دوب هبیرون زد
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 ای متونهآن صحبت کرد. در پار شناختیتوان از کنش منظوری یا حتی توان معنینمی

 خوریممیبرگاه به مواردی مشابه  (مدرن یا موج نویید برخی اشعار پستمانن) یا انواع ادبی
عیت زمان خود و تابهای ادبی زدن به سنت که گوینده مثالً با نیت هنجارشکنی و پشت پا

ونه گکند که فاقد هرسرودن اشعاری می اقدام به آنارشیسم ادبی،گریزی و از نوعی قاعده
ها که سخن گفتن به قصد ارتباط، اظهار، اخبار، پرسش، مثال گونهاینانسجام است. در 

توان کنش یا توان منظوری را استدالل، بیان احساس و جز آن صورت نگرفته است، نمی
 در کالم شناسایی کرد. 

 :مجاز( و )اعم از تشبیه، استعاره (figurative) های مجازیکاربرد گزاره .1-1
از مند کند که به روشی نظامکاری مبادرت می انجامها، گوینده به گزاره گونهاینر د

ش آت»مرتبط با آن مشتق شده است. مثالً ممکن است کسی بگوید:  منظوری ظرفیت
 منظوری این جمله ظرفیت )حافظ(. شاعر با استفاده از «رخسار گل، خرمن بلبل بسوخت

د واقع قصکه بهرکیب استعاری را آفریده، بدون آنچنین ت -که اخبار از آمدن بهار است-
 هایهای مجازی، فرض پیشین ما را مبنی بر اثبات گزارهاخبار داشته باشد. وجود گزاره

اخبار  از ظرفیت زیرا گوینده ،کنددر زبان ادبی تأیید می «شبه اخباری»یا  «نیمه اخباری»
دور شدن و چرخش  وسیلهبهبا کمک آن و نیز  ،هبار منظوری گزاره خود واقف بود عنوانبه

آن فوق فاقد  هگزار کهایناز معنای اخبار به این گزاره دست یافته است. با توجه به 
و به کالم ا کهاینمعیارهای ارتباطی است که در گذشته از آن یاد کردیم و نیز با مالحظه 

توان سختی میبه است، تهمخاطب و هم صحبتی با وی صورت نگرف قصد ایجاد واکنش در
نچه در علم معانی اسالمی، معینی را تعریف کرد. آ هبرای آن کنش منظوری یا غرض ثانوی

 هجمله فوق را ذیل غرض ثانوی ،شوداغراض یا معانی ثانویه جمالت خبری مطرح می ربارهد
ان هم ،چنین جمالت استعاری، آنچه اهمیت دارد هدربار کهدرحالی .گنجانداخبار می

 ازد. سها و آواهاست که نفس پیام )کارکرد هنری( را مؤکد میادای واژه هکنش بیانی یا نحو
مانند وقتی که بازیگر  :در زبان آمیزیا کنایهی وجود کاربردهای پارازیت. 1-6

ش نمای کهدرحالی«. هوا بس ناجوانمردانه سرد است»نمایش در حال خواندن شعری بگوید 
عکس  و« شیر است فالنی»در یک روز گرم تابستانی روی صحنه آمده باشد. و یا بگوید 

 همجموعتوان این مورد را تسامحاً زیرمی(. البته irony)استعاره تهکمیه یا  آن را اراده کند
 قرار داد.  قسم قبل

 زبان:در  (multivocality« )تکثر معنا»چندمعنایی یا  هوجود پدید .1-5
پذیرای چندین  در پی آن،ها در زبان معموالً حامل بیش از یک معنا و بسیاری از گزاره

عالم و عابد و صوفی همه طفالن » هدر گزار برای مثال، شود.می زمانظرفیت منظوری هم
 منظوریهای توان ظرفیتگفتار، میمتناسب با موقعیت ایراد این پاره ،)سعدی(« رهند

رهای رفتا ههشدار )در صورت مشاهد ،ار )در صورت جهل مخاطب(متعددی از قبیل اخب
کلم( و در صورت وجود باورها و اعتقادات متضاد در مت) تکبرآمیز در مخاطب(، استهزا
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غرض ثانوی یا همان کنش منظوری  ه، داوری دربارمرهمین ا نظایر آن را تشخیص داد.

. ذاردگمی بندی دقیق آن را ناموفقتهدس برایای نتیجه، تالش برای ارائه قاعدهو در گزاره
های منظوری کردن کنشمند ترین مانع بر سر راه قاعدهبزرگ ،در زبان ویژگیوجود این 

 (context) زمینه هبتوان نقش برجستاز همین طریق، است و شاید بیش از هر جای دیگر، 
  داد.های منظوری موجود در زبان تمییز و موقعیت کالم را در تعیین ظرفیت

 هاشباهت ؛و علم معانیهای کالمیکنش. 3
واحد  عنوانبه «جمله»ها یا افعال کالمی، از جای کنشبه طبق سنت ،در علم معانی

سپس آن را به دو دستۀ کلی جمالت اسمیه و فعلیه تقسیم  کرده،شناختی استفاده زبان
مرار و فید استجمله اسمیه غالباً مفید معنی ثبوت و جمله فعلیه م :گویندکنند و میمی

 )اعم اندههای دیگری که برای انواع جمله بر شمردیبنددستهنظر از دوام است. اما صرف
ازند پرداغراض خبر به این موضوع می مبحثدر  ،(یو طلب یرئیسی، خبرغیر از رئیسی و

 رود:کار میبهکه خبر در اصل برای دو غرض 
شود و آن را فایده خبر  است که باید به مخاطب منتقل جمله یا عبارت متضمن حکمی .1

  ؛نامندمی
گوینده به حکم یا غرض کالم خود واقف است و آن را  کهاینآگاه کردن مخاطب از  .4

 .(21: 1731عتیق،  گ.)نگذارند نام می« خبر الزم فایده»
 و شودکس که خبر خطاب به او ایراد میآن ه خبر بر این اصل متکی است کهفاید

اطالع و خواهان آگاهی یافتن بی از حکم یا مضمون آن یابد،می گیریجهت وی سویبه
ع رف ههایی است که غرض گوینداز آن است. فایده خبر شرط الزم برای تمام انواع کنش

و متون  علمیهای توان اخبار مندرج در کتاببه همین علت می .جهل از مخاطب است
شمرد. اما غرض رب هجملآن  از ،تالیف یافته است آموزش و تعلیممختلف را که به قصد 

ز مضمون حکم که متکلم به مخاطب بفهماند ا این است ،خبر یا همان الزم فایده آن دوم
خورد خشم خود را فرو می آن که ییتو: »گوییموقتی به کسی می برای مثال،آگاهی دارد. 

دیگران  هایلغزشبخشاید و از ورزد و در اوج قدرت میو به هنگام غضب، شکیبایی می
آگاه کردن مخاطب از  ما قصد ،«آوردبرمیخواهان را اجابت فریاد نیازگذرد و میدر

 مکارم اخالقی از را مانآگاهیمان این است که های اخالقی او نیست، بلکه منظورفضیلت
ابت را مثالً به اج او، ویترتیب با مدح اینکنیم و به قرارا شبه شأن و منزل ،نشان دهیم وی

در چنین جمالتی  .نیز ترغیب نماییم. این همه، چیزی بیش از اخبار است اشهخواست
 کهینابلکه تناسب و موفقیت آن را باید بررسی کرد. مثالً  ،صدق و کذب جایگاهی ندارد

 ؟موافقتی هست (التماس یا مدح ،درخواست)منظوری موجود در آن  میان خبر و کنش
یعنی آیا گوینده قادر است با ادای این جمالت منظور خود را به مخاطب منتقل کند یا 

ا با توجه زیر .خیر. اگر پاسخ مثبت باشد، دلیل بر موفقیت در ارتباط میان مخاطبین است
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ای مقصود )استعمالی( و معنای محمول و چه در علم اصول دانستیم، دریافت معنبه آن

شرایط موفقیت در ارتباط است. وانگهی،  ازجملههمچنین تطابق این دو با معنی وضعی 
برد؟ به همین علت نیز در  پی به معنی مقصود در آن تواند از ظاهر کالما مخاطب میآی

 گفتارارهپکاربردشناسی معاصر، معتقدند که لزوماً میان کنش منظوری و کنش بیانی یک 
 ،ها و عباراتتباین وجود ندارد و در هر حال، توجه به قواعد معناشناختی و صوری واژه

 .(cf: Alston: 196راهنمای ما برای درک کنش منظوری آن خواهد بود )
مل ح مطابقت نداشتناند، گفته علمای اصول کهچنآنآن درسین، به نظر نمیبا وجود ا

تون در آن دسته از مویژه به بینجامد. و استعمال الزاماً به شکست در فرایند ارتباط کالمی
 آن را ،های موجود در متنادبی که به متون باز معروف است، نظام ساختارشکنانۀ داللت

رهاند و مخاطب را در کشف معانی و واحد می یو برداشتمعنا  دراز محدود ماندن 
با  .گذاردآزادتر می ،متن نیهای زباالبته در چارچوبۀ هنجارها و نشانه ،های دیگرداللت

 گذاریادبی، فاصلهغیر ارتباط ادبی، برخالف ارتباطات هرمیزان موفقیت در  وجود این،
با فاصله  ،اتبیانی در ادبیغیر بیانی و کنشاست. کنش کنش غیربیانی و  کنش بیانیمیان 

ر درساند. یاری میایی آن عنهای مفقاگرفتن از هم به موفقیت در زبان متن و گسترش 
خبر را با  فایدهو الزم  صریح منظوریهای توان فایده خبر را با کنشعلم معانی، می

 قیاس کرد.  منییا ض (indirect illocutionary acts) مستقیمغیر های منظوریکنش
در  زیرا این کنش ،کنش بیانی در کاربردشناسی همواره با فایده خبر یکسان نیست

ی مفید معنای مجاز تواندکه می-کارکرد هنری و متن پیام گرایش دارد  سویبهزبان ادبی 
 یمتن علم واقعیت در به اخبار مستقیم از فقطکه فایده خبر درحالی -گرددو استعاری 

 توانبدین معنی که می؛ منظوری است یکنش اشاره دارد که خود در حکم خصصییا ت
ر خبار همچون بسیاری دیگاِاین  «.نمایمبدین وسیله تو را از فالن قضیه مطلع می: »گفت

راحتی به بهاما خواننده از محتوای جمله  ،شودهای منظوری در جمله ذکر نمیاز کنش
ی است تفاوت همانندمیان فایده خبر و الزم فایده خبر  تفاوت برد. بنابراینوجود آن پی می

مستقیم وجود دارد و نباید آن را با کنش بیانی و غیر که میان دو نوع کنش مستقیم و
منظوری مقایسه کرد. البته در کاربردهای روزمرۀ زبان، کنش بیانی بر معنای مستقیم و 

زیرا جملۀ طلبی  .شودشامل خبر نمی فقطاما این امر،  ؛صریح عبارات داللت دارد
ا! این ساقی» گوید:شود. مثالً وقتی شاعر مییمستقیم بیان م شکلبهخبری( نیز )غیر

 مرادش، )مولوی(« تا بداند هر یکی کو از چه دولت دور بودن/ معجبان آب و گل را مست ک
ادبیات نیز بسیار زیرا در  ؛نیست )برای مثال، نهی( توصیه، خالف معنای ظاهر از امر یا

  ها بر وفق مقتضی ظاهر )معنای ظاهری( ادا شود.افتد که گزارهاتفاق می

 و علم معانیشناسی رعایت اقتضای حال مخاطب در کاربرد. 1
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ار ت انکحال ،گاه مستلزم مؤکد کردن خبر است. این تأکید عمل به اقتضای حال مخاطب

. از نیستنی یی به این تأکیدابتدا در خبرِ کهدرحالی ؛دکنمی طرفیا تردید را در مخاطب بر
 نیز نزدیک به همین مطلب را( performative language) «کنشی زبانِ»در نظریه 

 شود. منظور از کنشمی ها به دو دستۀ صریح و ضمنی تقسیمکنش جاآنتوان دید. در می
ذکر شود. و مراد از کنش  بیانی( آن در گزارهست که کنش منظوری )غیراای صریح، گزاره

(. چهارگزاره زیر را در نظر Thomas, 1997: 47) تکنش در گزاره اس نیاوردنضمنی، 
 بگیرید:

 گردد. مستردّآبان  7های کتابخانه باید تا که همه کتاب« کنیممی به شما یادآوری» -

 گردد. مستردّ آبان 7های کتابخانه باید تا ، همه کتاب«محض یادآوری» -

 گردد. مستردّ آبان 7های کتابخانه باید تا که کتاب« شودمی یادآوری» -

 گردد. مستردّ آبان 7 تای کتابخانه باید هاهمه کتاب -

رفته است و محتوای گ انجام یکنش منظوری یکسان های باالدر تمام مثال
ر مثال اما د .به کتابخانه است هایک ناظر بر یادآوری تاریخ بازگشت کتابمعناشناختی هر

 نوانآستین ع کهبااینه است. کار رفتبهکنش ضمنی ها،مثال سایرو در  ،اول، کنش صریح
 یک ازنایی تفاوت ماهوی وجود ندارد، هرمع از نظرکند که میان این دو نوع کنش می
حوۀ یا تفاوت در نشناختی سبک یمتضمن تفاوت وآید می کارها در یک گونه زبانی بهآن

 من»و « کنممی من عذرخواهی»ۀ از دو گزار ،بر پیام یا اجزای آن است. برای نمونهتأکید 
من به شما »ها: این مثالدوم دارد. اما در  از گزاره تریرسمیگزاره اول، صورت ، «متأسفم
مثال  ،«امموقع فرستادهبهنامه را تقاضا»و « موقع فرستادمم تقاضانامه را بهدهمی اطمینان

تری نیز برخوردار است. از توان و قدرت باال -گیردرا در برمیصریح  ینشک که-اول 
مرا به جان تو سوگند و صعب سوگندی/ که هرگز از تو نه گردم نه بشنوم » بیت همچنین

یری از توان تأکیدی و تأث سوگند، استفاده از کنش صریح دلیلبه)شهید بلخی(، « پندی
اعم از تأکیدی و )ها انتخاب شکل جمله هطورکهمانبیشتری برخوردار است. پس 

به احوال مخاطب وابسته است، در اینجا نیز انتخاب  (انکاری و ابتدایی ،تأکیدی یا طلبیغیر
است  ذیرپامکانتنها با در نظر گرفتن موقعیتی  (اعم از صریح یا ضمنی) ینوع کنش اعالم

ذکر کنش  برای مثال، مضمون قضیه وجود دارد. کاری نسبت بهنکه در آن، ظن یا ا
خود  سبب تردیدی است که گوینده در مخاطبدر مثال باال، به« سوگند»منظوری 

 کند.می احساس
در  انشکنند و هنگامی که سخنمی آغاز با کنش ضمنی سخنشان را گویندگانبیشتر 

 ,Thomas) کنندمی مخاطب یا شنونده مؤثر نیفتاد، با کنش صریح رشته کالم را دنبال

 نابصریح اجت (. بسیاری از گویندگان زبان، در شرایط متعارف از کاربرد کنش48 :1995
های دستوری صریح، مانند زمانی که خص، کنشها )باألزیرا حضور این کنش ،کنندمی

کند که در می ( به مخاطب این مطلب را القادر میان استتقاضا یا سفارشی  درخواست،
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صورت به، شما برای خود کهاینیا  ،عدالت و برابری وجود ندارد و شما روابط میان او

یل تحمبر او  دارید خواست خود راقصد  وسیلهاینبههستید و  قائلحقوقی را  طرفه،یک
 .ملزم کنیدکاری  انجامبه  را یو یاکرده، 

 ،تیدرسیقیناً، قطعاً، به هم از طریق ادات تأکید )مانند همانا، البته، ،مؤکد کردن کالم
های کالمی صریح و الم و نون تأکید در عربی( و هم از طریق کنش نَّأ ،إنّدر فارسی و 

ه طور ک. همانشودمی در علم معانی سنتی به گونه اول بیشتر توجهپذیر است. امکان
د. نکرو میروبهی هایرا با خطرکالم جداگانه  طوربه های صریح،گفتیم، ذکر و حذف کنش

برانگیزی ارتباط زبانی در ادبیات، شیوۀ با عنایت به حساسیت ها،این ظرافتتوجه به 
که -زبان تعلیمی  در گونۀ ویژهه. بکندرا ایجاب میها مخصوصی از کاربرد کنش

سوی مخاطب )دوم شخص( بوده و ارتباط به قصد تأثیرگذاری بر دایرۀ گیری پیام بهجهت
 ،یه، توصمرهای ترغیبی )مانند اکنشدر  یا -گیردمی فکری، رفتاری و احساسی او صورت

دتاً عمهای صریح کنش ،تعاملی برابر میان طرفین برای حفظ رابطۀ هشدار، نهی و غیره(
 از ،هزدایی کردشود که از زبان حساسیتای انجام میبه شیوهها آن یا ذکر شودمی حذف

هان پن/ دنکنمی گ و عود چه تقریردانی که چن»بیت  کالم نکاهد. در گذاریتوان تأثیر
-که حافظ در شخصیت رند الابالی  دلیلاینبه، )حافظ(« کنندمی خورید باده که تعزیر

ناشکیبایی وی را در  سراغ دارد وحساسیتی  -که طرف خطاب شعر او قرار گرفته است
ذف با ح داند،می خوبیبه -لقاگر مفهوم ریا و تظاهر استکه در نظر او ا-کاری برابر پنهان

به  ن آنکرددهم و نظایر آن( و منسوب می هشدار کنم،می کنش ترغیبی صریح )توصیه
« امر»کاهد و با انتقال می از دشواری و فشار این حکم چنگ و عود،هایی چون شخصیت

موقعیت را  رنگ نشان دادن سوگیری و ذهنیت خود،شخص و کمشخص به سوماز اول
کند. البته تأمل در تغییر می تأثیرگذاری کالم و قبول آن از جانب مخاطب فراهمبرای 
ا زبان ر چون چنگ و عود،ای انهپندارشخصیت یت متکلم و بیان حکم از زبان اشیاماهی

کشاند و کنش دستوری و ترغیبی آن نیز ماهیتی مجازی و هنری می از حقیقت به مجاز
 تلزمکه مسکلمه  خاصمعنای به)شعر، با تعلیم  اینساحت در  بنابراینگیرد. می به خود

، بلکه حکم و ترغیب را باید در سر و کار نداریم (استرابطه نابرابر میان معلم و متعلّم 
 قلمرو عالم خیال ارزیابی کنیم.

 های کالمیهای بالغت سنتی با تکیه بر نظریه کنشنقد اسلوب. 1
 زبان در علم معانیعنوان واحد بررسی . جمله به1-1

را از حیث کلمه، کالم و متکلم ها آن در علم معانی به تعریف فصاحت و بالغت پرداخته و
. در این علم، تفاوت فصاحت و بالغت در مقصور بودن اولی به لفظ و 4اندهبررسی کرد

 : بالغت عبارت است از اند:هبه معنی است. در تعریف بالغت گفت دومی
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راک غرض با الفاظی روان و عذب که خالی از تکلف باشد، اصابت معنی و اد

زیاده از نیاز نباشد و نقصانی که آن را از رسیدن به غرض بازدارد، در آن 
مشاهده نشود. اگر با این الفاظ، معنی لطیف یا حکمتی غریب یا ادبی نیکو 

 هاین صورت هم، کالم بغیر  افزاید و درنیز توأمان گردد، به ارزش کالم می
نفس خود قائم شده و از سوای خود )یعنی حکمت یا ادب( مستغنی 

  (.61: 1711حسین، )گردد می
انند دمی« مطابقت با مقتضی حال همراه با فصاحت»سپس در تعریف بالغت کالم، آن را 

 باشد.« کالم مطابق با احوال شنوندگان»افزایند: بالغت یعنی و بر آن چنین می
ه احوال مستمعان با هم مغایرت دارد، کالم واجد مراتب متفاوت در این صورت، مادام ک

آن حال که اقتضای  کند دیگر است وخواهد بود. پس، آن حال که اقتضای اطناب می
کند دیگر... و میزان پذیرفتگی کالم به مطابقت آن با این اعتبارات و احوال وابسته ایجاز می

که (. پس هنگامی37 )همان،متعلق است است و انحطاط آن نیز به نقض این مطابقت 
ایم، بلکه را از حیث لفظ و صوت توصیف نکردهگوییم فالن کالم بلیغ است، بالغت آن می

هت آن تکوین یافته است، وصف به اعتبار افادۀ معنی و وصول به غرضی که کالم از ج
ی( که با هم بالغت از صفات مفردات )الفاظ»گوید: که جرجانی می طورهمانایم. کرده

به همین دلیل، بالغت را بر دو رکن استوار  (.37)همان « ترکیب نیافته باشد نیست
 سازند:می

 ؛همنشینی الفاظ مفرد و مرکب -
 با مقام و موقعیت خاصی را برساند.که معنی مناسب ای گونهترکیب الفاظ به -

 ه استکند، بلکه شایستنمیفایت ک تنهاییبهدر این ترکیب، فصاحت و انسجام الفاظ 
ت کالم در گرو (. معهذا، شناخت بالغ31 )همان،احوال مستمعان نیز در نظر گرفته شود 

 د. لیکنکه مانع از رساندن معنی مقصود شوگونه خطا و لغزشی است دور بودن آن از هر
ادل ه معی کشناسزباندر تعبیر علمای بالغت با کالم در اصطالح « کالم»باید دانست که 

 کامل با معنی و مضمونی واحد )خواه یک جمله یا چند جلد یمتن است و بر« گفتمان»
ه بالغی این است ک هایبان کتمؤلفازیرا شیوۀ اغلب  کند، تفاوت دارد.کتاب( داللت می

ها از حیث بندی انواع جملهبعد از تعریف فصاحت و بالغت و ذکر عیوب آن، به طبقه
دهند و کمتر، از سطح جمله یک را جداگانه شرح میه و اغراض هرری یا انشایی پرداختخب

گیرند. یکی از دالیل آن، شاید کاربرد زیاد علم نحو در به سطوح باالتر کالم فاصله می
 د. باشها آن رسانیالفاظ آن از وجه معنی« و انسجام ترکیب»و « نظم کالم»تبیین حدود 

بر « نظم»ر پایۀ نظریۀ با تعریف بالغت ب ،ازدالئل االعجعبدالقاهر جرجانی در کتاب 
گونه که علم نحو اقتضا کالم این است که اساس آن را، آن معنی نظم»ست که این ادعا

: 1761، )جرجانی« بنا کنی کند، بگذاری و کالم را بر پایۀ قوانین و اصول این علممی



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 111

 
شود، از زمره مربوط می(. او همچنین هر معنایی را که درستی و نادرستی آن به نظم 171

 (.171 )همان،داند مقاصد نحوی می
اشکال زبانی است که در  بنابراین، مدار نظم کالم بر مقاصد نحوی و بر اساس وجوه و

آید. اما الزم است بدانیم که اوالً این وجوه و اشکال نهایتی ندارد؛ ثانیاً وجود مینظم به
حاظ لبهدر مقاصد و اغراضی است که کالم  بلکه ،مزیتی در خود ساختارهای نحوی نیست

شود و نیز به سبب موقعیت بعضی مقاصد نحوی است نسبت به بعضی دیگر. وضع میها آن
تنکیر مسندالیه یا تقدم مسند بر آن سبب نظم و لطافت کالم شود،  مثالً اگر در کالمی

 زیت تلقی شود. دلیل بر این نیست که این ویژگی در همۀ انواع کالم مؤثر واقع و م
آن، مقاصد  ازجملهدارد که  همراهبهنحوۀ ترکیب کلمات مطابق علم نحو فوائدی را 

توان فواید خالصه، می طوربههاست. های عبارات و جملهکالم، اغراض گویندگان و داللت
« الفاظ مفید»ها نیز صدور دانست که مراد از این داللت« های کالمداللت»علم نحو را 

ای از قواعد و قراردادهای مشخص اساس مجموعهاما داللت کالم مطابق علم نحو براست. 
دار شدن آن ب صحت و درستی کالم و معناتنها موجها آن گیرد که رعایتصورت می

 از کالم را بر برخی دیگرای شود. اما مزیت یا فضیلتی که به استناد آن بتوان گونهمی
 ردد که بدانیم این موقعیت،گی این اختالف آشکار میشود. زمانرجحان داد، محسوب نمی

نهایت قدرت ترکیب موجود بی کند. پس از میانمی اقتضاکدام ساختار یا معنای نحوی را 
دود قواعد مح برخالفگزینیم. بنابراین، نظم می، یک ساختار را به اختیار خود بردر زبان

در علم نحو سخن از »به همین علت، کند. تبعیت نمیو معین نحوی، از قوانین معلومی
درستی و نادرستی کالم است و در نظریه نظم و بالغت مبتنی بر نحو، سخن از حسن و 

 (.164: 4113 الخولی،)« قبح آن است
توان دانست که وابستگی بالغت به نحو تا چه میزان با توجه به آنچه ذکر شد، می

ه در بالغت نیز جمل پردازند،ازجمله نمیدر نحو نیز عمدتاً به سطوح باالتر  جاکهازآناست. 
اند: ( لحاظ شده است و در تعریف آن گفته22 :4113)ابوحاقه، « غتمنطق بال» عنوانبه
(، زیرا 21 )همان،« از الفاظی است که محتمل معنای کاملی باشدای جمله، مجموعه»

، بالغت تنها در لفظ نیست بلکه از الفاظ و عالوهبه. الفاظ مفرد، فاقد معنی واحد است
بلیغ یرغ توان بلیغ یالفظ مفرد را نمی جاکهازآنمعانی به یک اندازه ترکیب یافته است. 

شود و در هر جمله )خبری یدانست، بنابراین بالغت در کالم مرکب یعنی در جمله یافت م
ظ با معانی یا بالعکس، معانی با الفاظ دنبال مالئمت و تناسب میان الفاو انشایی( به

 . اندهگردد. این مالئمت یا تناسب، همان است که عمدتاً از آن به اقتضای حال تعبیر کردمی
نشی که ها را بر حسب نوع کچند جملههای کالمی، هرکه در نظریه کنشدرحالی

 ین نظریه، به تجزیه وماند. اواحد زبانی تنها به جمله محدود نمی کنند،دارند، بررسی می
پردازد که در حقیقت تحلیل فعل مضمون در سخن یا توان منظوری )غیر بیانی( می

شود. می معنی است و با تحقیق این فعل، مقصود از ارتباط زبانی حاصل کنندهتعیین
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متنی،  یشناسزبان ویژهبهختی، شنازبانجای جمله در مطالعات بهکالمی جایگزینی کنش

اژه و از حد کالمیزیرا کنش گذارد؛اختیار گوینده و مخاطب می تری را درپذیرانعطافابزار 
کالن  ندایی(، متن یا گفتمانِ جملهشبهها )جملهشبه)مانند آواها و اصوات( تا حد 

های معادل ها )مانند صوتصوتای آواها و اسمترتیب، گاه پارهگسترش است. بدینقابل
( نیز در موقعیت و بافتی 241: 1711فعل: افسوس، آه، دریغ، کاش و غیره( )فرشیدورد، 

د و حاوی بار مضمون ه مخاطب تولید شوافاده غرض و معنایی ب منظوربهتواند معین می
له که در علم معانی در زمرۀ جمدر سخن )کنش منظوری( خاصی باشد. همچنین مناداها 

نظر از برخورداری از ساختمان جمله هستند نیز صرفشبه درواقعآیند و حساب میبه
ا روند. اما باید افزود که توان یشمار بهگفتاری  یفعل توانندستوری یک جمله کامل، مید

دانند و بدین وسیله، آن را می گفتارپاره (property) خواص ازجملهکنش منظوری را 
نده گوی کهاین، نظر به درواقعکنند. جدا نمی گفتارپارهیا صریح  اغلب از معنی ضمنی

معین، خطاب  (prosody) ای با آهنگکند که در برگیرندۀ جملهی را بیان میگفتارپاره
نده ست که گویجاآنبنابراین کنش یا توان منظوری  مشخص است.به شنونده در بافتی 

نجام اه بفهماند که او با ادای این کلمات، در حال قصد دارد به شنوند گفتارپارهبا ادای یک 
. (keith 1986: 176)قبیل اخبار، ترغیب، تهدید، تأکید، تأیید و مانندآن است کنشی از

 گفتاررهپاادای یک  وسیلهبهتوان کنش منظوری، یعنی کاری را که گوینده از همین رو نمی
 دهد، از خواص معنایی آن متمایز کرد. می انجام
سیاق »زیرا جمله تنها به  یافت؛ تفاوتی عمده را توانمی گفتارپارهما در کاربرد جمله و ا
 عنوانبه (utterance/énoncéگفتار )پاره کهدرحالیو نظم میان کلمات اشاره دارد، « کالم

های انتزاعی جمله از ویژگی« و بافت معین کالمیختی برآمده از کنششنازبانواحدی »
 ;Garric, Nشود )ارتباط دارد، نزدیک می سویبه گیرد و به گفتمان که رو فاصله می

Calas, 2007: 187). 

 صدق و کذب جمالت در علم معانی. 1-1
دانند و دربارۀ جمالت انشایی جمالت خبری را قابل صدق و کذب می در علم معانی فقط

آن را بر زبان آوریم، فاقد وجود  کهآنپیش از  ر این است که مدلول لفظ انشااد باعتق
نیست  قابل صدق و کذب انشا طابقت بکند یا نکند. بنابراینخارجی است تا بتواند با آن م

 (. 31عتیق: )
ل شود؛ زیرا مدلو، استفهام، تمنی و ندا نیز میاعم از امر انشااین قاعده شامل تمام انواع 

یک از این انواع، پیش از انعقاد سخن وجود خارجی ندارد. البته علمای معانی این مطلب هر
ر کردن نظعلت صرفکذب نیست، فقط بهمحتمل صدق و  انشا کهاینافزایند که را نیز می

 توان مستلزمگرنه هر انشایی را میها و التزامات معنایی آن است وضفرگوینده از پیش
 (.67: 1737هاشمی، )نگ.  7ق و کذب دانستخبری با قابلیت صد
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ی زیرا منظور اصل اندیشد؛تر به لوازم معنایی آن میقبیل جمالت، کماین مخاطبِ ولی

اهمیت دارد. با وجود این، چنین نیست که  انشانفس  ، بلکهالزم معنایی آن نیست انشااز 
دا ی از خ)یعن« ستغفراهللا»هر خبری را هم بتوان رد و تأیید کرد. برای نمونه، در عبارت 

توان قائل به صدق و کذب بود؟ خبری است، چگونه می ایجمله کنم( کهطلب آمرزش می
توان مضمون کالم گوینده را که استغفار به درگاه الهی دیگر، از چه طریق می عبارتبه

 (felicity) جای صدق و کذب، اقتضادر کاربردشناسی، به 1است، انکار یا تأیید کرد؟
اند؛ زیرا آنچه اهمیت ( )عدم تناسب( را جایگزین کردهnon-felicity) )تناسب( و عدم اقتضا

به  المیکغیر و بافت بلکه رعایت مقتضیات سیاق کالمی گفتار،پارهمحتوای  تنهادارد، نه
و موفقیت آن در جهت تشخیص کنش منظوری  گفتارپارهنسبت با اغراض گوینده از ادای 

طب و تأثیرگذاری )بروز رفتار یا باور مورد نظر( بر وی بوده است. در نظریه از جانب مخا
دارد، رعایت همه ای کنندهتعیینو نیز در کاربردشناسی آنچه نقش  های کالمیکنش

)بازگشایی(  (opening) گیرد و آغازجوانب و شرایطی است که ذیل اصل همکاری قرار می
( در کالم truthfulness) سازد. راستگویی و صداقتو تداوم همکاری و تعامل را میسر می

 یکی از شرایط تحقق این همکاری است. نیز
یا  «اغراض الخبر البالغیۀ»البته الزم به یادآوری است که عالمان بالغت، در بحث از 

به موارد  -پردازداین اسلوب میو گاه متضاد که به اغراض ثانوی -معانی بالغی خبر 
 اند؛هقبیل وضع خبر برای افادۀ معنی تمنی، انکار، نفی، امر، نهی و دعا اشاره کردمتعددی از

ن توا. لیکن با قدری تأمل میاندهاما از احتمال صدق و کذب این جمالت سخن نگفت
ابل تعریف است بخشی برای هر اسلوب )اعم از خبری و انشایی( قدریافت که قواعد قوام

ت ابل رد و تایید نیساسلوب خبری چه موقع ق توان تعیین کرد که هرمبنای آن میکه بر 
توان محتمل صدق و کذب دانست. برای اسلوب انشایی را چه وقت می و بالعکس، هر

تواند جمله خبری در معنای اخبار باشد )فایده ، هم می«کرد!خورشید طلوع »، جمله نمونه
 موقع به جا نیاورده است،رای کسی که مثالً نماز خود را بهبر در معنی توبیخ بخبر(، هم خ

نسبت به کسی که در اقامۀ نمازش الوقوع تصور کنیم، امر است و اگر آن را مضارع محقق
نانچه گرنه چصورت اول قابل رد و تایید است؛ و در کند. بنابراین، مثال باال فقطدرنگ می

یا  رود.حتمال صدق و کذب در آن نمیی توبیخ یا امر بدانیم، اآن را حامل کنش منظور
با کنش ترغیبی )از نوع دعا و التماس(  گفتاریپاره دقیقاً معادل« استغفراهلل»ملۀ ج
 است.« اللهم اغفرلی» صورتبه

 ها )کنش غیربیانی و کنشعدم تفکیك میان توان منظوری و بار تأثیری جمله. 9
 ضمن بیانی( 

شود، با موقعیت و بافت ارتباط پیوندی ی که بیان میگفتارپارهکنیم که هر  اگر تصور
ا رفتار کنش ی عنوانبه گفتارپارهناگسستنی دارد، این واقعیت را نیز باید بپذیریم که 
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گرانه های مختلفی است. نخست، سطح معنایی یا داللتمشخص زبانی، دارای سطوح و الیه

از گویندگان زبان، زمانی که قصد برقراری ارتباط با یکدیگر  یکطور طبیعی هربه .آن است
را دارند، با ترکیب کلمات در محور همنشینی و با تکیه بر قواعد نحوی و آوایی زبان، 

آفرینند. در مرحله دوم، با گفتن آن کلمات، معنایی را منظور های معناداری را میگزاره
ها نآ فراوانی دارد که پیشتر به بعضی از هایبندیهای منظوری، طبقهکنند. کنشمی

اری که یعنی ک-که در اینجا باید بیفزاییم تفاوت میان کنش منظوریای اشاره شد. نکته
و هدف ( force illocutoire)« توان منظوری»با -دهدمی انجامای با ادای یک گزاره گوینده

 گزاره است.  ( هرbut illocutoire) منظوری
است که هدف  (intensité) کنش غیربیانی، میزان تاکید و شدتی توان منظوری هر

 تور و درخواست یا امر و دعا ازدس ،د. برای نمونهشومنظوری این کنش با آن محقق می
 منظوری واحدی ندارد. صورت نحویاما توان  ؛برخوردار است یهدف منظوری یکسان

است که امکان تعریف ای نشانهجمله )اعم از اخباری، پرسشی، امری یا عاطفی( در حکم 
(. هدف منظوری Bracops, 2010: 217آورد )و تشخیص توان منظوری را فراهم می

کنش منظوری، خود را به  انجامهنگام د است که یکی از طرفین ارتباط تعهای نیز گونه
 توان با کنش تأثیری هرظوری را می(. هدف منibid: 213) بینداجرای آن ملزم می

 که متعاقب با-ها و تغییرات رفتاری زیرا در هر دو به واکنش عرض دانست؛فتار همگپاره
 شود. اشاره می -آیددر طرفین ارتباط پدید میمیکالاجرای کنشی 

تا اندازۀ زیادی بستگی به این دارد که مخاطبان قادر به درک  میزان موفقیت ارتباط
 امنیت تفاهم و»هر گوینده باید طوری سخن بگوید که  روازاینمنظور گوینده باشند. 

د. کنش یا همان هدف گفتارش تأمین کنپارهرا از توان و کنش منظوری « درک متقابل
م ه ق هدفی باشد )مانند کنش ترغیبی(،تواند در راستای تحقتأثیری سخن نیز، هم می

 ی راجعزمانی که به کس نش تعهدی(.د )مانند کی غیربیانی تلقی شوکنش یجهنت عنوانبه
دهیم، ضمن هشدار )که کنش منظوری ما را ندادن کاری هشدار می انجامیا  انجامبه 

 تواند ارعاب مخاطب باشد،که این هدف میدهد( به دنبال هدفی نیز هستیم تشکیل می
اب ارع انجام ندادن کاری است. بنابراینیا  انجاماما نتیجه این ارعاب، بازداشتن مخاطب از 

هشدار دانست. حال « کنش تأثیری»و بازداشتن مخاطب را « هدف منظوری»را باید 
 در آن صورت آمیز و مناسب با موقعیت بوده باشد،ممکن است کنش منظوری ما موفقیت

خواهد بود. اما این آمیز ارعاب محقق شده و کنش تعاملی ما موفقیت« هدف منظوریِ»
منجر  -انجام عمل باشدکه بازداشتن مخاطب از - لخواهلزوماً به نتیجه و تأثیر د ارعاب

د. در این حال، محقق نشدن تأثیرات عملی هشدار در رفتار فردی مخاطب همواره شونمی
 د. انجامبه شکست ارتباط نمی

ه ی، در بحث از خبر به فایدبندی جمالت به خبری و انشایدر علم معانی، بعد از تقسیم
 ینهمچنکنند. اغراض ثانویه خبر را جداگانه بررسی می ،اره کردهخبر و الزم فایده خبر اش
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ی آن به طلبی )شامل امر، نهی، استفهام، تمنی و ندا( بنددستهنیز ضمن  انشادر بحث از 

 شاانیعنی ) دربارۀ قسم اولطلبی )شامل مدح و ذم، صیغه عقود، قسم، تعجب، رجا(، غیر و
های آن، به بیان معانی و اغراض یک از گونهۀ هرعد از ذکر معانی اصیل و اولیب طلبی(،

گویند که گاه از معنای اصلی خود ، دربارۀ امر، میبرای مثالپردازند. نیز میها آن ثانویه
متناسب با سیاق کالم و قرائن حالیه به معانی  ، عدول کرده،است« ایجاب و الزام»که 

دعا، التماس، تمنی، تعجیز، اهانت، ارشاد و وعظ، اباحه، اذن، تهدید و غیره  ازجملهدیگری 
(. یا در خصوص استفهام، با بیان انواع ادوات 67-31: 1711شود )ابوحاقه، نیز متصف می

 به تصوری و تصدیقی، معنای اصلی آن را )یعنی معلوم کردن امرها آن استفهام و تقسیم
جمله اظهار تحسر، استخفاف ی و اغراض بالغی استفهام ازمعان سپسمجهول( ذکر کرده، 

 (. 31-32 )همان،کنند و عدم احترام، استبعاد، تفاخر و نظایر آن را عنوان می
هایی که برای های فوق و مثالیک از انواع اسلوبتأمل در معانی و اغراض ثانویه هربا 

کالم، از قرائن حالیه در تشخیص  توان دریافت که اوالً نقش سیاقشود، میهر کدام ذکر می
این اغراض به مراتب بیشتر است، و دوم آن که در بحث اغراض خبر، میان منظورگوینده، 

 شوند. و تأثیر آن در مخاطب تفاوتی قائل نمی گفتارپارههدف 
 ها دقت کنید:به این نمونه

 تفاخر و تعجیز: اولئک آبائی فجئنی بمثلهم؛ -
(: دانی که چه گفت زال با expository) ر )سؤال توضیحی(امر یا تاکید بر خب -

 ؛)سعدی( دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمردرستم گرد/ 
 لیس سواءً عالمٌ و جهول.ترغیب مخاطب بر امری:  -
های فوق، خارج از های بالغی، همچون مثالشده در کتابهای ارائهجاکه نمونهازآن

شود، پی بردن به قرائن حالیه جز از طریق عرضه میمنفرد  ایجمله تن و تنها در سطحم
با  بههایی در ذهن یا پیوند دادن آن با پیشینه و زمینه فرهنگی مشافرضایجاد پیش

گونه اصلی این (presupposition) فرضپیش فرهنگ خود قابل تصور نیست. در مثال اول،
لی فرض قبمناسب با پیشای یدنبال آن معانی ضمنو به« شاعر، پدرانی دارد»خواهد بود: 

رت ای صومقایسه مخاطب تقاضای مقابله با مخاطب را دارد؛ پس شاعر آید:به تصور در می
ان و برتری گوینده بر مخاطب است. یا در مثال شرط مقابله، اطمینان به رجحداده است؛ 

 د که:کنفرض را ایجاد میاین پیش« نتوان» (modal verb) وجود فعل وجه نمای دوم،
تواند حقیر و بیچاره باشد. معنی ضمنی این دشمن میاساساً دشمنی وجود دارد؛ 

ر یا دحقیر شمردن دشمن، خطرانی به دنبال دارد.  بدین قرار خواهد بود:نیز فرض پیش
 و« اند و بعضی جاهلها عالمبعضی انسان»فرض اصلی ما چنین است: پیش مثال سوم،

 مخاطب مخاطب یا عالم است یا جاهل؛قابل بیان است:  صورتاین  بهمعنی ضمنی کالم 
 عکس(.با منزلت عالم برابر نیست )و بر اگر جاهل باشد، منزلت او
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های دیگر از همین وضعیت برخوردار است؛ یعنی ابتدا تبعاً غرض ثانوی در تمام مثال

 اسب بامتنشاعر سپس  آورد،طب پدید میهایی را در ذهن مخافرضفرض یا پیشپیش
دهد که با جمع برآوردی از معنی یا غرض احتمالی سخن در ذهن خود ترتیب می هاآن

 لد. حاصشوبه معنی ثانوی گزاره منتقل می درنهایتفرض و معنی ضمنی، میان پیش
وق س« تعجیز»و« تفاخر»طبیعی ما را به معنی  طوربه ترکیب میان این دو، در مثال دوم

ترتیب، امر یا تأکید بر خبر و ترغیب شده بهگر نیز معنی حاصلر دو مثال دیدهد و دمی
 مخاطب به قرار گرفتن در جایگاه عالمان خواهد بود. 

ی ها و معانی ضمنفرضپیشبتوان از طریق ترتیب دادن  گفتارپاره اگر در مواجهه با هر
غرض کالم یا ( به معنی یا تری داردکه جنبه قراردادی ییهافرضپیش ویژه)به کالمی

اگر  ایم ومواجه دست یافت، با سیاق کالمی گفتارپارهمندرج در  کالمیکنش اصطالحبه
جز از طریق قرائن خارج از کالم رسیدن به آن معنی ممکن نباشد، با قرائن حالی 

که در کاربردشناسی از آن -ها دیگر از کنشای این قرائن ما را به وجود گونه؛ ییمروروبه
 کند. داللت می -شودیاد می« غیرمستقیم هاینشک»به 

 گیری. نتیجه10
در نظریه کاربردشناسی زبانی، های کالمیاین مقاله با معرفی اجمالی از الگوی کنش

شناسان رواج دارد، برشمرد. زبانها در میان های متعددی را که از این کنشبندیتقسیم
را شامل: ها آن هایکاربردشناسی، تفاوتهای میان بالغت و شباهت با مطالعه سپس

گزینش واحدهای زبانی متفاوت )جمله در دانش معانی و گزاره و گفتمان در 
کاربردشناسی(، معیارهای مختلف برای سنجش صدق و کذب جمالت و عدم تمایز میان 

های در قالب کنشها آن ها در اولی و تفکیک میانتوان منظوری و بار تاثیری گزاره
ظوری و تاثیری در دومی، ارائه داد. با این روش، نگارنده در صدد برآمد تا کارایی بالغت من
های موجود در زبان شناسی امروز، با تکیه شاخه معانی را به یاری اصول و دیدگاه ویژهبهو 

 بر کاربردشناسی زبانی گسترش دهد و لزوم اهتمام به بالغتی کاربردی را گوشزد نماید.

 نوشتپی
 مبنای این زمان بندی را تاریخ تالیف اولین کتاب معتبر در زمینه بالغت اسالمی، یعنی .1

ق تالیف و به ابن ابی  .ـه 477جاحظ قرار دادیم که به قولی، در سال  البیان و التبیین
  دواد، قاضی متنفذ و متعصب معتزلی تقدیم شد.

 البته به استثنای بالغت که تنها در کالم است.. 4
نش گفت انشایی با کثالً در عبارت: اللهم اغفرلنا ذنوبنا در عین به کار بردن یک پارهم.7

که  «أنا طالب مغفرتک»خبری به این شکل تبدیل شود:  ایتواند به جملهدعایی، می
 . (67 ، ؟:قابل رد و تأیید نیز هست )جواهرالبالغه
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خواهد بود که « بیامرزاد خدا مرا»این خبر، قابل تاویل به کنش دعایی به صورت . 1

شکل ضمنی و غیرمستقیم در لباس خبر بیان شده و صورت دیگری از عبارت به
 رود.شمار میبه« اللهم اغفر لنا/ لی الذنوب»

یا به  éintegr های کاربردشناسی، از جمله کاربردشناسی الحاقی بسیاری از شاخه. 2
ی ادغام شده در زبانشناسی،که کاربردشناس Oswald Ducrot« اسوالد دوکرو»تعبیر 

های آنگلوـ ساکسون، در تفسیر پاره گفتارها دخالت برخالف جریان مشابه در سنت
کند، تا بتواندآنجا که معناشناسی با در نظر گرفتن تمام امکانات خود از توصیف می

ماند، وارد عمل گردد، بر مبنای نظریۀ شرط غیر صدق معنی باز می
vericonditionnelle non- ها، کارکرد استوار شده است، زیرا در همه این شاخه

جدلی و استداللی کالم بر نقش اخباری و اطالعاتی آن تقدم دارد. به باور کاربرد شناسی 
زبان، هر پاره گفتاری الزاماً جدلی است زیرا نقش زبان تنها در توصیف عینی واقعیت یا 

شود ) به گونه ای که بر اساس خالصه نمیهای واقعی انتقال اطالعات یا گزارش پدیده
نگرش شناختی به مخاطب امکان دهد تا بازنمایی و توصیف مناسب و دقیقی از جهان 
برای خود بسازد(، بلکه نقش عمده زبان، توضیح روابط موجود میان مخاطبان است. 

( (Bracops, 2016: 204. 
 پذیرد،با مقاصد و نیات خود میدهد، تعهدی را نسبت مثالً گوینده ای که قولی می. 6

دهد، در نظر دارد که مخاطب را به انجام عملی معلوم ترغیب گوینده ای که دستوری می
 نماید و غیره.
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 نقد انجمنی
 خوانی گفتمان نقد حاکم بر محافل ادبی ایران در اواخر عصر مشروطهباز

 
 1سیدمحسن حسینی

 4سراییپارسا یعقوبی جنبه
 چکیده
عالوه بر قرائت . اندهای ادبی عصر قاجار بودههای ادبی اواخر عصر مشروطه، تداوم انجمنانجمن

ها های رایج در این انجمنترین فعالیتشعر، از اصلیو نقد  ، اقتراح ادبی و حک و اصالح شعرشعر
های نقد و مبانی به کار گرفته شده در ها، شیوهتوجه در این انجمنیکی از موارد قابل. بوده است

توصیفی اصول و معیارهای نقد -تحلیلیۀ در پژوهش حاضر، سعی شده است به شیو. هاستآن
، آزادیستان و های ادبی دانشکده، ایرانه، نظیر انجمناین دورۀ های برجستادبی رایج در انجمن

 . ، تحلیل و معرفی شودبندیخراسان طبقه
های ساختارشکنانه، ، پرهیز از نوآوریبندی به معیارهای نقد کالسیکگرایی و پایسنت

د قگرایانه از نوآوری و تجدد، ذوقی و استحسانی و تاثری بودن نقدها، پرداختن به نبرداشت سنت
 هایهای نقدترین ویژگی، کاربردی بودن، و در نهایت فقدان انسجام، از مهماخالقی و معنا محور
ه اند کها جوانان پرشوری نیز بودهگاهی نیز در بعضی از انجمن. ها بوده استادبی در این انجمن

ازه اد طرزی تاین اصول را به چالش کشیده، تحت تاثیر تجددمآبی و ادبیات اروپایی، در پی ایج
 . اندبرآمده

، انجمن ، انجمن ادبی دانشکده، نقد شعرهای ادبی مشروطه، انجمن: نقد ادبیکلیدی هایهژوا
  .ادبی ایران

 مقدمه. 1
شود که در زمان و های شاعران و ادیبان گفته میانجمن ادبی به آن دسته از نشست
اعضا و نیز نقد و بررسی و حک و اصالح ۀ دتولید مکانی معین با هدف قرائت آثار تازه

 ها آموزشهای مذکور، در این انجمنالبته در کنار فعالیت. شده استاشعار آنان برگزار می
 . شدمستقیم یا غیرمستقیمِ اصول نقد شعر یا نقد ادبی نیز انجام می

ز های شعر فارسی نیدورهتوان تا آغازینبرگزاری این جلسات را میۀ اگرچه سابق
های گسترش فعالیت تاثیرگذار انجمنۀ زندیه را دورۀ جستجو کرد، شاید بتوان اواخر دور

                                                            
 لرستان دانشگاه ،فارسی ادبیات و زبان استادیار. 1
 دانشگاه کردستان ،دانشیار زبان و ادبیات فارسی. 2
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 با در پیش «انجمن ادبی مشتاق اصفهانی» ادبی ایران دانست؛ یعنی زمانی که اعضای
 . دندش داران مکتب بازگشت ادبی، طالیهپردازان پیشینگرفتن شیوه و اسلوب سخن

های سیاسی عصر های ادبی به پیروی از انجمنین انجمنقاجاریه، اۀ در اواخر دور
شده، در کنار مسائل اجرایی انجمن، گاهی اصول و  نامهمرامنامه و مشروطه دارای نظام

ها اغلب با انتشار این انجمن. باورها، اهداف و شیوه وروش کارشان را نیز مشخص کردند
ر ، در کنامخاطبانشان را گسترش دادهۀ ر، دایارمغانو  دانشکدههایی چون ها و مجلهنشریه

  .نقد ادبی و نقد شعر منتشر کردندۀ شان را در حوزچاپ آثار اعضای انجمن، اندیشه و شیوه
ایی، گرها معموالً تاکید بر سنتاگرچه اصول حاکم بر نقد شعر در بیشتر این انجمن
قد زانه و ترویج اصول نهای نوپردارعایت اسلوب شعری گذشتگان و پرهیز از ساختارشکنی

اند ها جوانان پرشوری نیز بودهادبی رایج در ادبیات کالسیک بوده، گاه در بعضی از انجمن
ایی، ، تحت تاثیر تجددمآبی و ادبیات اروپگرایان را بر نتابیدهکه اقتدار سنت و دیدگاه سنت
 . انددر پی ایجاد طرزی تازه برآمده

اندن ، خو، اقتراح ادبی، حک و اصالح شعر، نقد شعرشعر در گذشته، ایراد خطابه، قرائت
های انجمن متون نظم و نثر با هدف آموزش آثار ادبی گذشته به اعضا، از عمده فعالیت

 های نقد ادبیآنچه در این مقاله بررسی خواهد شد، بررسی اصول و مالک. ادبی بوده است
ر د. نیز یاد کرد« نقد انجمنی»با عنوان  توان از آنهاست؛ مقوله ای که میدر این انجمن

های ادبی ایران در روزگار مشروطه نظیر انجمن ترین انجمناین بررسی، تعدادی از مهم
، ، انجمن ادبی آزادیستان، انجمن ادبی فرهنگستان ایرانادبی دانشکده، انجمن ادبی ایران

رفته، اصول نقد ادبی مورد توجه قرار گ. ش. هـ 1711تا  1411ی هاسالۀ محدود در
 . ها بررسی خواهد شدحاکم بر آن

 تحقیقۀ پیشین. 1
(، 1713، پور)آرین از صبا تا نیما(، 1767، کوب)زرین نقد ادبیهایی چون اگرچه در کتاب

 سیر نقد شعر در ایران(، 1731، )شمس لنگرودی تاریخ تحلیلی شعر نو
 های ادبی ایران از مشروطه تا انقالب اسالمیانجمننامه پایان(، 1711،زاده)غالمحسین

)ایرج « های ادبی در مجالت فارسیجریان»های ( و مقاله1733، )سیدمحسن حسینی
های ادبی ایران انجمن»(، 1761، )حسن امداد« های ادبی شیرازانجمن»(، 1726افشار، 

ای به موضوع پراکنده های( اشاره1711منش، )عباس کی« .ش. هـ1772از اغاز تا سال 
 بندی و تحلیل حاضر به رشتهطبقهشکل به ظاهر منبع مستقلی در این خصوصشده، به

 . تحریر درنیامده است

 (1605تا  1115های ادبی عصر مشروطه )ترین انجمنمهم. 6
 ۀپرشکوه هزارساله از صحنۀ های درباری بعد از یک دورشاه انجمنپس از مرگ ناصرالدین

محافل ادبی ۀ های ادبی مردمی که دنبالبا این وصف، انجمن. 1ایران رخت بربستادبی 
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عصر بازگشت بود، همچون گذشته و با رونقی تمام بین طبقات مختلف مردم در شهرهای 

 . 4تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، رشت و تبریز به حیات خود ادامه داد
ها ای که از تبعات آن بود، انجمنبعد از وقوع نهضت مشروطیت و در فضای باز سیاسی

ها باعث شگفتی و ای پدید آمد که گاهی زیادی آنفرهنگی-و مجامع مختلف سیاسی
انجمن وجود  111نویسد: در تهران باره میایوانف، مستشرق روسی، دراین. شدحیرت می

. (471: 1723انجمن تاسیس و منحل شد )رایین،  111داشت و در والیات نیز جمعاً 
و تشکیالت حزبی بوده  نامهمرامشان، های فرنگیبیشتر این مجامع، به پیروی از نمونه

. دادندفعالیتشان را گسترش میۀ داشتند و با انتشار نشریات گوناگون و عضوگیری، دامن
 های سیاسی پرشور، مجامع ادبیِ بازمانده از عصر قاجار را از جلوه و رونقاین انجمن

ن داشت. های جدید ادبی در شکل و هیاتی تازه به میدان بیایدانجمن انداخت و باعث شد
نامه برای تعیین حدود فعالیت انجمن، نامه و نظام، تنظیم اساسمرام و هدف مشخص
، برگزاری منظم جلسات و انتخاب یک نام مشخص برای انجمن، از چاپ و انتشار نشریه

 . ی جامعه را بر عهده گرفتندویژگی این محافل بود که در عصر آزادی راهبر
های ادبی این دوره در تهران، انجمن ادبی ایران بود که به همت وحید ازجمله انجمن

این ۀ هرچند وحید طرح و الگوی اولی. تاسیس شد. ش. هـ1471دستگردی در سال 
های قدیم اصفهان گرفته بود، تحت تاثیر محافل سیاسی عصر مشروطه انجمن را از انجمن

از خود و  نامهمراموی در این . خاصی برای انجمن تدوین کردۀ نامو نظام نامهمرام
 نام برد و اهداف انجمن را چنین برشمرد:« علمداران انقالب ادبی»عنوان فکرانش با هم

محافظت ادبیات . 4ها؛ گزاری از آناحیا و پیروی ادبی گذشتگان و سپاس. 1
 تشویق. 7اس از کیفیات دنیای جدید؛ از فقدان مزایای قدیم در حین اقتب

 علمی، جدید موضوعات ترویج. 1امتیازات؛  اعطای و مسابقه به معاصر ادبای
 تیاترنویسی، نگاری،افسانه ترویج. 2 ادبی؛ زبان به اجتماعی و فنی اخالقی،

 نظر تجدید. 6 شده؛ تعقیب کمتر فارسی زبان در که غیره و سرودسرایی
ه؛ الرعایالزم قواعد از االتباعالزم قواعد تفکیک به فارسی فصاحت قواعد در
 ادبی روابط عقد. 1 زبان؛پارسی ممالک ادبیات در فکر روح وحدت تولید. 3

 (:3-6)ش اول ۀ دور، 1477)ارمغان،  بین ایران و سایر ممالک متمدنه
476-477). 

 ۀابتدا در خان ای یک بار،طور منظم هفته، معاون و منشی بهانجمن با انتخاب رئیس
دو سال در نقاط دیگری ازجمله منزل دکتر حسینعلی قزل ایاغ -خود وحید و بعد از یکی

قال با انت. شدوزارت فرهنگ تشکیل میۀ و میرزا رضا خان نایینی و در نهایت تاالر آیین
رفته افرادی فاقد صالحیت درآن راه یافته، با طرح انجمن به تاالر وزارت فرهنگ، رفته

. نظران دیگر از انجمن شدند، باعث خروج وحید و جمعی از صاحبئلی غیرمرتبطمسا
کردند، عبارت بودند از: شاعران و ادیبانی که در این دوره در انجمن شرکت می
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العلما گرکانی، محمدعلی بامداد، ، شمسالسلطنه سمیعیالشعرای بهار، ادیبملک

. ،و غالمرضا روحانیآبادی، عباس فراتلتمیرزا یحیی دو، حاجمحمدهاشم میرزا افسر
، کریستین سن( نیز به عضویت افتخاری جمعی از خاورشناسان معروف )مانند هانری ماسه

 .(171: 4 ج /1713پور، )آرین آن پذیرفته شده بودند
ۀ انجمن ادبی ایران در این دوره تاثیر زیادی در هدایت ذوق شاعران و راهبری جامع

همچنین افتتاح شعبات متعدد انجمن در  ارمغانۀ انتشار نشری. ایفا کردادبی آن عصر 
 . شهرهای مختلف، بر میزان این تاثیرگذاری افزود

های ادبی مطرح در این دوره، انجمن ادبی دانشکده بود که ابتدا در از دیگر انجمن
ید ذوق تهران )رشید یاسمی، سعبه همت چند تن از جوانان خوش. ش. هـ 1472سال 

 سپس. تشکیل شد« جرگه دانشوری»، عبداله انتظام، عباس اقبال( به نام نفیسی
الشعرای بهار ریاست آن را بر عهده گرفت و نام انجمن نیز به دانشکده تغییر کرد ملک

 ای بااعضای این انجمن برای پیشبرد اهداف خود ماهنامه. (147: 1774، )رشید یاسمی
 14 با. ش. هـ1471 سال اردیبهشت تا 1473 اردیبهشت از» نام منتشر کردند که همین
نخستین شماره از ۀ در سرمقال. 7(21: 1711پروین، ) «رسید چاپ به مجلد 11 در شماره

 یک دارای» دانشکدهۀ ، مجلاست آمده -منتشر شد« مرام ما»که با عنوان -این نشریه 
 و سیاسیه مناقشات» از دوری بر رکارانشانددست و است «متجدد آزاد فکر و جوان روح

 ت،اس «سیاسی و ادبی دالالن و تجار به معمول آنِ و این هجو یا مدح برروی که تفنناتی
ادبیات ایران با احترام به اسلوب لغوی ۀ تجدید نظر در طرز و روی. )همان( اندکرده تأکید

اضر منظور و تعبیرات اساتید متقدم و با مراعات سبک جدید و احتیاجات عمومی حال ح
به نقل از  ،الشعرای بهاراز مقاله مرام ما به قلم ملک 1شماره  ،)دانشکده نظر قرار گرفت

 .(1713: 4 / ج176 ،پوررینآ
های شعری قدیم های جدید در قالباندیشه آل دانشکده را ریختنرشید یاسمی ایده

اش از حوادث مهمی که در طول تاریخ حیات انجمن و نشریه. (171: 1774دانست )می
الشعرای بهار و تقی رفعت )نویسنده نشریه ای بود که بین ملکرخ داد، مشاجرات قلمی

های بین کهنه و نو در ادبیات معاصر تبریز( اتفاق افتاد که جزو نخستین جدال تجدد
 . شدمحسوب می

 پایتخت با ساکن مترجمان و نویسندگان و پژوهشگران و شاعران از بزرگی شمار
 یخراسان معظم سردار صبا، علیرضا الفت، ابراهیم هنری، رضااند: کرده همکاری دانشکده

 یسی،نف سعید یاسمی، رشید غالمرضا آشتیانی، اقبال عباس ،(تیمورتاش عبدالحسین)
 بداهللع امیری، اهللحیبب انتظام، عبداهلل ،(سمیعیان)ریحان  یحیی ،(مقبل)رخشان  احمد

 .)همان( ایمنصور و جعفرخامنه اصغرعلی زاده،تلگرافچی
 نثر و منظ درای تازه مکتب» ،دانشکده انتشار با بهار بر این باور بود که الشعرایملک

اند؛ کرده همکاری او با «اندایران افتخارۀ مای که ادب بزرگ رجال غالب و آمد وجود به
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توفیق چندانی در انقالب ادبی به همراه نداشت  دانشکدهنرم اگرچه مشی آرام و نرم

 ،دانشکده توفیق ترینمهم»داستان با ایرج افشار، توان هممی. (614: 1737 کوب،)زرین
ۀ نحو در تجددی موجد قطعاً[ که... ] دانستای ادبی نقدهای و تحقیقی مقاالت را انتشار
  .(337: 1726) «شد قدیم ادبیات نقد و سنجش

شد، انجمن های ادبی دیگری که در این دوره در اصفهان تشکیل میازجمله انجمن
شاعران اصفهان، در سال  بود که به همت میرزاعباس خان شیدا، از ادبا و ادبی دانشکده

را نیز در  دانشکدهۀ شیدا برای نشر آثار اعضای انجمن مجل. تشکیل شد. ش. هـ1474
 .(771: 1726، )سپنتا منتشر کرد1717سال 

-الملک )شوریده شیرازی( زمان با انقالب مشروطه، محمدتقی فصیحدر شیراز نیز هم
در منزلش انجمنی مرکب از شاعران  -کلی دور بودخواهی بهکه از تب و تاب مشروطه
امداد، )بود  کلیات سعدیهای این داراالدب تصحیح از فعالیت. شیرازی تشکیل داده بود

د ای بود که وحینیز شبیه همان شیوه کلیات سعدیتصحیح متن ۀ شیو. (4617: 1761
ای از انجمن ادبی ایران هم در شعبه. بردبه کار می کلیات نظامیدستگردی در تصحیح 

 . در شیراز تاسیس شد که لطفعلی صورتگر از اعضای آن بود. ق. هـ1711سال 
انجمن ادبی خراسان به همت میرزامحمدخان  در همین دوران در مشهد، نخستین

معارف ۀ ( ریاست ادار1712تا  1711) هاسالالشعرای بهار( که در آن زاده )برادر ملکملک
نیا و محمود فرخ تاسیس خراسان را بر عهده داشت، و با همکاری کسانی چون دانش بزرگ

 .(4116: 1761)سیار،  شد
ادیب نیشابوری ریاست انجمن را بر عهده  که به نیابت از-سیدحسن مشکان طبسی 

مشکان  سفر». را منتشر کرد دبستان ادبیۀ برای نشر آثار اعضای انجمن، مجل -گرفته بود
حت آمد تتاثیر نبود چراکه از سراپای دبستان برمیبه اروپا و مصر در نشر این مجله بی

ۀ مشکان در شمار. (337: 1726)افشار،  .«شودتاثیر مجالت اروپایی و مصری منتشر می
 اول این مجله نوشت:

ای است علمی و ادبی ]برای[ ترویج زبان فارسی ]مجله دبستان[ مجله
دبستان بر ضد این . امروزی و بحث در چگونگی و تکمیل و تهذیب آن

عقیده است که باید در زبان فارسی تصرفی شود و مثال به فرس قدیم رجوع 
 .)همان( شود

در تهران، در تبریز نیز به راهنمایی استادان دبیرستان  دانشکدهۀ زمان با انتشار مجلمه
)سال  ذوق آن، انجمن دبیرستان محمدیهآموزان خوشمحمدیه و تالش جمعی از دانش

را نیز در همان سال  مجله ادب مرامشاناین عده برای تبلیغ . ( تشکیل شد.ش. هـ 1471
ت مقاال ادبۀ مجلنویسد: در ه خود از اعضای این انجمن بود، میپور کآرین. منتشر کردند

اشعار خود تراجم احوال بزرگان،  ،تربیتی، بهداشتی و قطعات ادبی ،تاریخی، علمی
شعار . شدهای خارجی به نظم یا نثر درج میشده از زبانمحصلین و شعرهای ترجمه
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 /1713 ،پورآرین) «ایمرا فراموش نکردهروزیم لیکن فردا ما اوالد ام»جوانان ادب این بود 

 . رعدی آذرخشی و اسماعیل امیرخیزی از اعضای این انجمن بودند. (471-447: 4 ج
از جوانان دیگری ۀ همین عده با همکاری عد ،(.ش. هـ 1477)در سال  کمی بعدتر

نام  انآزادیستای را گذاشتند که بنیاد انجمن و مجله ،به رهبری تقی رفعت ،شور تبریزپر
این مجله با چاپ . بود «هواخواهی از تجدد در ادبیات»آزادیستان ۀ شعار مجل. گرفت

بحث جدی و اصولی راجع به تجدد در ، عالم نسوانۀ منظوم دربار هایها و قطعهلهمقا
ای به سبک و شیوه ،طور نمونه از تقی رفعت و شمس کسمایی، و درج اشعاری بهادبیات

 .)همان( امتیاز داشت اشدورهجالت همنو بر سایر م
زمان با سرکوب قیام هم ،تقی رفعت ،مدیر آن. سه شماره منتشر شد از این مجله فقط

و پس از شنیدن خبر  (قلی هدایت )مخبرالسلطنهخواهان آذربایجان به دست مهدیآزادی
ربوط مباحث مرفعت پیش از انتشار این مجله نیز . محمد خیابانی خودکشی کرداعدام شیخ
 . دنبال کرده بود تجددۀ را در نشری نوآوریبه تجدد و 
 ،های روشنفکریاحزاب و جریان ،هاو تحت تاثیر گروه 1711تا  1416ی هاسالدر بین 

تحت  عموماًها این انجمن. خصوص رشت تشکیل شدمتعددی در گیالن و بههای انجمن
ۀ اندیش در (های تبریزهمچون انجمن)ادبی خارج از ایران -فکریهای تاثیر محافل و جریان

، دمیترجاء آ ،ای چون امید ترقیهای ادبیانجمن. ادبی بودند-اجتماعی-اصالحات سیاسی
 شان بههایی بودند که ویژگیفردوسی از زمره انجمن گلشن و ،فرهنگ ،جمعیت اخوت

 . 1بود جامعه اصالح راه در هنر گرفتن خدمت

تن پرداخ -ها بودها از دیگر انجمنکه به نوعی باعث تمایز آن-ها ویژگی بارز این انجمن
 هر انجمن ادبی یک بخش تئاتر هم داشتکه طوریبه ؛به امور هنری مخصوصا تئاتر بود

انجمن  ،هاازجمله این انجمن. دادقرار میالشعاع که گاهی ادبی بودن انجمن را تحت
حسین نان مدراس رشت با راهنمایی میرزاای از جواانجمن را عده این. بود فرهنگ رشت

 ،مرام جمعیت. تشکیل دادند. ش. ـه 1471میرزا حسین روحی کرمانی در سال  و جودت
اعضای جمعیت برای رسیدن به اهدافی چون . ترویج معارف و اصالحات فرهنگی بود

شرکت زنان در اجتماع و گان، ، بهداشت رایسوادیبیمبارزه با  ،آموزش و پرورش رایگان
مجالس سخنرانی و  و اعضای جمعیت شوری در سر داشتند. کردندتالش می
آموزی هم ادچند کالس سو. نددادترتیب می متعددی های اخالقی و تربیتینمایشنامه

را با مدیریت تقی رائفی منتشر مجله فرهنگ  1471جمعیت در سال . دایر کرده بودند
. شماره منتشر شد 11فقط  ،انقالبات گیالن دلیلبه ،سال نُهدر طول  از این مجله. کرد

 ( 447: 1713، پوررین)آ
مسائل ۀ در زمین های مختلفقسمت زیادی از مطالب این مجله به تحقیقات و بحث

 شکدهدانو  تجددنویسندگان این مجله هم به تأسی از نویسندگان . ادبی اختصاص داشت
له له تغییر خط ازجمان سهمی و مقامی داشته باشند. مسأدر تجدد ادبی ایر کردندسعی می
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. محمود حریری، (331: 1726افشار، ) هایی بود که مورد توجه این جوانان قرار داشتچیز

حسن میالنی از اعضای این انجمن و محمد کریم کشاورز ،رضا روستا ،علی خمامیمحمد
 . بودند

هم های دیگری در گوشه و کنار ایران انجمن ،ان ذکر شدهایی که نامشغیر از انجمن
بیشتراین محافل با پیدایش انجمن . شددوستان بر پا میبودند که به همت شاعران و شعر

شعبه انجمن ادبی ایران فعالیتشان  عنوانبهادبی ایران روش کار خود را تغییر داده بعضا 
  .، اصفهان، همدان، کرمانشاه و کاشانمثل انجمنهای ادبی شیراز. را استمرار بخشیدند

 های ادبی این عصرهای عمومی انجمنویژگی. 5
های مشترکی را برای عموم توان ویژگیهای ادبی عصر مشروطه میبا بررسی مجدد انجمن

های سیاسی با انتخاب نام و تحت تاثیر جمعیت عموماًکه این ازجمله. این محافل برشمرد
از تر منظم ،مشخصی برای خود تدوین کردهۀ نامو نظام نامهمرام، ای روشنخط مشی

 با و تمشروطی انقالب تاثیر تحتها انجمن این. اندهای پیشین به فعالیت پرداختهانجمن
 قرار توجه مورد را آن اصالح و اجتماع به توجه جامعه، فرهنگیهای نیاز گرفتن نظر در

اهی نگنیمبا  گنجاندند. همچنین معموالًمی اصل عنوانبهآن را شان نامهمرام در دانند ومی
. اندهاجتماعی بود سیاسی ودار اصالحات ادبی، داعیه ،اجتماعی به نوعی-به مسائل سیاسی

ر ای هم منتشهای این دوره با هدف انتشار آثار و افکار اعضای انجمن نشریهبیشتر انجمن
بودند )غیر از جمعیت فرهنگ رشت و تجدد  گراسنت بیشترهای این دوره انجمن. اندهکرد

  .ها دید(ستیزی آندر سنتتوان تاثیرات قفقاز و ترکیه را تبریز که می
های های ادبی این دوره این است که بر خالف دورهتوجه در مورد انجمناز نکات قابل

. عصر خود بودندذوق از جوانان خوشهمه  هاعضای اصلی و گردانندگان آنا ،قبل و بعد
های ادبی را از شیراز و اصفهان به تهران و تبریز و رشت اینان توانستند مرکزیت انجمن

 . منتقل کنند
 عبارت بود از ،ها وجود داشتهایی که در این انجمنترین فعالیتترین و اصلیمهم

. شداصالح بزرگان انجمن نیز همراه می اعضا که با نقدهای ذوقی و حک و شعرخوانی
 های ادبیهای ادبی رایج در انجمنادبی نیز از فعالیت ، اقتراحشعرخوانی همچنین غیر از

 رایندبس شعر نآۀ دربار شاعران تا بود موضوعی طرح یا اقتراح ادبی پیشنهاد. این دوره بود
 ات شدمی مطرح غزل یک از بیتی یا مصراع گاه. گرفتمی صورت شکل سه معموال به و

که در اصطالح بدان ) بسازندآن ۀ قافی و وزن بر اشعاری و بروند آن استقبال به شاعران
 وهشنک. بسرایند شعرآن  مورد در تا شدمی مطرح موضوعی نیز گاه؛ (گفتندغزل می طرح

 ،)ارمغان جهان نکوهش یا ستایش و ،(427ص،1716سال، (1)ش  1 دوره ،)ارمغان افیون
 )نیکوهمت، 2افشارشاه دهلی به دست نادر فتح و (،174 ص،1717سال، 11 دوره، 11 ش
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 لبق همچون) فارسی به فرنگی پیشنهادی اشعارۀ ترجم. بود اقتراحات این ازجمله (1767

 . بود ادبی اقتراح سوم نوع (خانلری عقاب و میرزاایرج مادر
 ،برپایی نمایش ،های علمی و ادبیبرگزاری جلسات سخنرانی و خطابه ،تصحیح متون

حید دستگردی در دفتر برگزاری جلسات آموزش فنون شاعری )همچون مجلس درس و
 رفتهدستاز ژاستادان یادبود و بزرگداشت و ،ادب بزرگان شامخ مقام از تجلیل ،(مجله ارمغان

 . شدهای ادبی این دوره محسوب میهای انجمناز دیگر فعالیت

 های نقد انجمنیویژگی. 1
ترین مراکز نقد عمده ،هایی که ذکرشان گذشتویژه انجمن، بههای ادبی این عصرانجمن

ی نقد بر معیارها بیشترها اگرچه معیارهای نقد این انجمن. شعر در این دوره بودند
گام  ،توانستند با آموزش مستقیم یا غیرمستقیم فنون شاعری ها، آنکالسیک استوار بود

برخی از اصول مورد  ،آیدآنچه در پی می. کیفیت شعر این عصر بردارند موثری در ارتقای
این اگرچه . خاص استشکل به و نقد شعر ،عامطور به ها در نقد ادبیتوجه این انجمن

را در قالب نقدهای کالسیک و با آن  توانمیصورت نظریه تدوین نشده، بهشیوه از نقد 
( این شیوه 1732( و فتوحی )1767) کوبزرینپیش از این  .جای داد انجمنی نقد عنوان

-از آنجا که تعبیر انجمن . نامیده بودند «محفلی»یا « نقد مجلسی»طورکلی به از نقد را
و تر دقیق -6ها اطالق شده نشستگونه این از زمان حزین الهیجی به بعد بر که ظاهراً

  .منی استفاده شوددر این مقاله ترجیح داده شد از اصطالح نقد انج ،نمایدمیتر رایج
 به معیارهای نقد ادبی کالسیك بندیپایو  گراییسنت .1-1

 ترین ویژگیشاید بتوان اصلی ،های ادبی عصر مشروطههای انجمننامهمرامۀ با مرور دوبار
های نقد کالسیک و سنتی شان به معیاربندیپایمشروطه را ۀ نقدهای انجمنی دور

احیا و پیروی ادبی گذشتگان و »انجمن ادبی ایران ۀ ناممراماولین اصل . دانست
-476: 1477 سال ،اول دوره، 3-6 شارمغان، ) اعالم شده بود« هاآنگزاری از سپاس

477).  
ی سبک عراقاز  که اواز بیشتر ذوق گرداننده مؤثر بود؛ ایناین نوع نقد هم ب هرچند در

تر بیشبه هرحال  شاعر را اشعر شعرای دوران بداند. کدام گزیند یایا خراسانی کدام را بر
 . الدین وطواط بودشمس قیس رازی و رشیدهای همان معیار موردنظرهای معیار

 رفاًص ،از طرفی. تابیدندبرنمیشان کاریۀ این محافل گاه مجال هیچ نقدی را به شیو
 . دادندحضور میۀ های محتوایی اجازبه برخی نوجویی

زمایش از بعضی قیود لفظی قریحه برای آی از جوانان صاحباگر گاهی یک
 معموالً. گرفتمورد استهزا قرار می ،شمردیا معنوی تجاوز را جایز می

؛ ودب سوادیبیاتهام  ،رفتگذاران به کار میکه در نبرد با ابن بدعتای حربه
ا ت سعی داشتند قطعاتی به سبک قدما بسرایند موزان غالباًبه این سبب نوآ
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مهارت و قابلیت خود را در این کار به ثبوت برسانند و نشان دهند که 

بلکه با علم کامل و عزم راسخ  ،شاعران نوپرداز نه از روی جهل و بیچارگی
 .(3: 1733 ،)خانلری اندی خدمت به ادبیات فارسی کمر همت بستهابر

 های ساختارشکنانهنوآوری از پرهیز .1-1
که نهایت ایگونهبه. شکنانه بود، اجتناب از هرگونه نوآوریِ ساختارنقدویژگی دیگر این نوع 

زعم خودشان متجددانه در خصوص مضرات ا در سرودن اشعاری با مضامینی بهتجدد ر
خت ای که سنکته. اندبرق و فواید تلگراف دانستهتیر چراغ ،، افیون و تعدد زوجاتالکل

 . مورد اعتراض جماعت نوگرا واقع شد
ه نگاهی ببا نیم ،«مرام ما»ای به نام و در مقاله دانشکدهمجله ۀ بهار در نخستین شمار

 تبریز نوشت:  تجددۀ شده در نشریمسائل مطرح
 رانای ادبیات در جدیدی مشیخط تعیین و ادبی روح ترویج برای دانشکده

 محیطی مطابق اجتماعیه، هیئت فعلی احتیاجات موافق[ و] شودمی ایجاد
 مرام اصل را نرمینرم و آرامآرام تجدد یک نمود، خواهد تکمیل را ما که

 پدران تاریخی عمارتۀ تیش را تجدد [کهآن  جای به و. ایم]ساخته خود
 در و نموده مرمت را هاآن فعالً ،[دهیم] قرار خود ادیب نیاکان و شاعر

 تکامل، سیر با کهتری نوآیین یهانابنی ریختن به عمارات،آن  پهلوی
 . [پرداخت خواهیم] ،روندمی باال جرزهایش و دیوارها

 ینا. نبودند پروابی نوگرایی در او همکاران و بهار ،آیدبرمی نیز این مقاله از کهچنان
 اپچ تجددۀ روزنام هایرادیکال بعضی از نوگرا و نویسندگان انتقاد مورد خویشتنداری،

 ،رفعت تقی که آنجا تا .3آمد پدید قلمی برخوردهای نشریه، دو میان. گرفت قرار تبریز
مکن غیرماین شیوه از تجدد نرمشان را  ،دانشکده، ضمن رد مرام انجمن ادبی تجدد سردبیر

 کدهدانش قاموس سر در را هوگو ویکتور سرخ کاله! من عزیز: »دانست و نوشت غیرمنطقیو 
 دوم ،66 ش )تجدد، «است برنخاسته هنوز تهران، نوجوانان دوات ته در توفانی. مجوی

 .(12: 1/ ج1731،شمس لنگرودیبه نقل از  1776 الثانی ربیع
یش هاشور تجدد ادبی و اجتماعی ایران بود و در نوشتهکه از دلباختگان پر-تقی رفعت 

اقتدار سنت را  -دسته از جوانانی است که در پی تغییر بودهآن  ه بود که جزونشان داد
 وهپنداشت با این شیدانست و میکار میی بهار را محافظهالشعراامثال ملک و ،تافتبرنمی

 ۀادبیات قدیمی ما از منابع اولی او اعتقاد داشت:. شود تحولی در ادبیات ایجاد کردنمی
رختخواب آن  وسیع تراکم یافته و به حال رکود و سکون در ایحوزه ، درخودش دور افتاده

 ،نامیمب کاریمحافظهسد  راآن  توانیمی که میسد سدید؛ ه استفراخ مستقر و متوقف شد
ی گوییم متصدمی. وقتی حوض وسیع محبوس داشته استآن  این امواج متراکم ادبی را در

ت ما عبارۀ د که مقصود و نقششومعلوم می ،وریمیم در این زمینه جریانی به وجود آهست
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به نقل  ،161، ش تجدد) ر و رکود استراختن در بنیان این سد سدید استماندا از رخنه

 .(21: 1/ ج 1731،شمس لنگرودی از
ساله به سرودن اشعاری پرداخت ر این بنیانِ هزارانداختن د برای رخنه خود او عمالً

قوافی آن  در ،شعری قدما تفاوت داشتۀ که هم از حیث فرم و هم از لحاظ مضمون با شیو
مورد حمله مدافعان شعر  دلیلاین، و بههای متساوی نداشتمصراع ،رعایت نشده بود

 .7کالسیک قرارگرفت

ن آ نو به تقی رفعت در آنچه با عنوان نزاع کهنه وکه البته از نظر دور نباید داشت 
ر )نظی دار مشروطه و انتقادهایی بود که روشنفکران مشروطهمیراثنوعی به ،زددامن می

 . ( بیان کرده بودندخان آخوندزادهخان و فتحعلیمیرزاآقاخان کرمانی، میرزاملکم

 ، نوآوری و انقالب ادبی گرایانه و محدود از تجددبرداشت سنت .1-6
نوجویی در رگ و ۀ اندیش کههای ادبی عصر مشروطه به مرور زمان و پس از اینانجمن

رک د،همه با این. ندبرآمد در پی تجدید نظر و انقالب ادبی ،جامعه رسوخ پیدا کردۀ ریش
 . یکدیگر متفاوت بود ها از تجدد و انقالب ادبی باو دیدگاه هریک از این انجمن

، زبانی مبهم ،زبان مورد استفاده در مجادله بر سر تجدد در شعر فارسی
پهلو و پیچیده بود که قابلیت تفسیرهای گوناگونی داشت و این چند
 شان از تجددکنندگان و تلقیرها در نهایت به ایدئولوژی تفسیرتفسی
تمامی محصوالت  ،ادبی در حال ظهور نتیجه این گفتمانِدر. گشتبازمی

 ،)کریمی حکاک کهنه و نو :دادفرهنگی را در دو قطب مخالف جای می
1711 :177).  

ۀ انجمن مدرس جمعیت فرهنگ رشت، آزادیستان و)مثل ها معدودی از این انجمن
فراطی اشکل به ،طلبانه قفقاز و استانبولتجددهای اندیشه تحت تاثیر (محمدیه تبریز

ۀ دیشان گروهی نیز با. خواستار رها کردن سبک ادبی گذشته و تقلید از اروپاییان شدند
 .در قالب سنتی شدندآن  تری خواهان اخذ مضامین جدید و طرحمتعادل

مضامین نو و مظاهر  ،نظر داشتند با حفظ سنن ادبیها در اکثر این انجمن
این بود که از حد پرداختن به . تمدن جدید را در شعرشان وارد کنند

سیاسی و انتقادی در همان اسلوب گذشته ولی  مضامین اجتماعی و احیاناً
 رفتندنمی گیری در به کار بردن الفاظ جدید فراترک سهلاند با

 .(62: 1711،زاده)غالمحسین
به مسائل محتوایی و ترویج موضوعات  تجدد عمدتاً ،انجمن ادبی ایران نامهمرامدر 

تاکید  نامهمرامهمچنین در این  بود.محدود شده  ،اخالقی به زبان ادبیو جدید علمی 
 دقواع در حد تفکیک تجدید نظر در قواعد فصاحت فارسی ]صرفا[ۀ محدودبود که شده 
 .(477-476: 1477 سال اول، ، دوره3-6 )ارمغان، ش الرعایه استالزم قواعد از االتباعالزم
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ها از تجدد و نوگرایی متفاوت از مهم این بود که تعریف هریک از این انجمنۀ نکت

ت و تجدد تقی رفع و یک چیز بود دانشکدهتجدد مورد پذیرش گردانندگان . یکدیگر بود
بیانگر همین تفاوت در دید  دانشکدهاین فقره از  ظاهراً. جمعیت فرهنگ رشت چیز دیگر

 و نگاه است:
تا وقتی که احساسات عمومیه و اخالق ملیه و افکار هیئات اجتماعیه ما به 

 هایحال حاضر مستقر و باران ترقی و تجدد به قدر یک قطره در زمین دماغ
جله م بینم که مثالفایده میبی ،اکثریت افراد این آب و خاک نباریده است

های خود را با خطوط مقطعه به طبع رسانیده و اشعار خود را با سیالب
های خیلی تازه که موزون اروپایی وفق داده و مقاصد خودمان را در لباسنا

قدری زود . آوریم، به جلوه درمبین استدر کشور ما ناآن  هنوز مفهوم
شسته و یک قدری و انتقاد بی بینم که دیوان سعدی و حافظ را در آبمی

جریان معین را مسدود نموده و آب را به طرف باال بدون ضرورت جریان 
 .(332 :1726 ،افشار) دهیم

، نتابیدهتبریز و رشت را برهای های انجمنکه تندروی بهار با این مقاله اذعان کرد
خن س ادبیاتۀ از تجدید نظر در طرز و رویو اگر  ،عنوان حامی ادب سنتی به میدان آمدهبه

ی انجمن ادب. اساسی و بنیادین یتحولی صوری و ظاهری است تا تغییر گوید، مرادشمی
ابداعژ  و نوآوریمبلغ این نگرش باشد که  عمالً بود صدددرها گونه برداشتدانشکده با این

پذیر است )کریمی حکاک، نظام سنتی ادبیات فارسی امکانۀ محدود شناسانه درجمال
مقاالت یکی از اصول بنیادین هواداران گونه این بهار با ،گذشته از این. ۀ(446: 1711

بودند تحول ادبی از تحوالت اجتماعی آن  اصالحات ادبی در قرن نوزدهم را رواج داد که بر
 .(412)همان، « شودسیاسی ناشی می

 اعرش»که  دانستمیآن  معیار تجدد ادبی را عبارت ازکه این وحید دستگردی نیز با
گردن  تقلید را بهۀ رشت ،نو انگیختهۀ دارای افکار تازه و مضامین بکر بوده و در سخن شیو

از بهار هوادار تر بسیار سرسخت (،124: 11-7ش ، 1717سال  ،)ارمغان «نیندازد
موضوعات جدید در شعر  ارهای نقد قدمایی بوده، نهایت نوآوری را در مطرح کردنمعی
 . دانستمی

نیز در مورد انقالب ادبی شبیه رییس انجمن ادبی خراسان، مشکان، نایبهای دیدگاه
د مشکان نیز با تقلی. کردمطرح می دانشکدهۀ الشعرای بهار در مجلعقایدی بود که ملک

الب رخصوص انقداو . ارج گذاشتن میراث ادبی نیاکان مخالف بودبی صرف از شعر اروپایی و
 ادبی معتقد بود:

رت است از رفع نواقص و تطبیق با مقتضیات عصر و خروج انقالب ادبی عبا
اند که مقید باشند که هرچه پیشینان گفتهاز مضایق تقلید سابقین نه آن

بلکه آنچه خوب و مقتضای عصر حاضر است اخذ کنند و آنچه  ،خراب کنند
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رکیک و سخیف است و بر خالف مقتضای وقت است ترک نمایند بعضی از 

  .(337: 1726)افشار،  کنندرا تقلید ن هاآن
ار را روزگآن  های ادبیبرداشت و تلقی گردانندگان انجمنۀ خوبی نحوبه ،آنچه گذشت

هم ، آنشکلی محدود، تجدد ادبی بهبر این اساس. دکناز تجدد و انقالب ادبی آشکار می
حق ظهور و  نوآوریبخش از آن  واقعقوانین نقد قدمایی پذیرفتنی بود. دردر چارچوب 

اختی شنگرایان ومبتنی بر معیارهای نظام جمالسنتۀ بروز داشت که مطابق ذوق و سلیق
، قرار داشت خارج از سیطره و اقتدار سنتکه  هرگونه نوجویی ،با این نگرش .آنان باشد

 . محکوم به فنا و نیستی بود
ان مخالفت جوانواره با هم ،به تجدد و نوگرایی گرایانهاقتدار نظرانه ونگاین رویکرد ت

، دستاوردهای هااندیشیجزمگونه این اینان با انتقاد از. شدرو میروبهطلب نوجو و تجدد
  ند:گرفتبه باد استهزا میگونه این شان راطلبیتجدد ،ادبی این محافل را ناچیز شمرده

 و بزرگان آثار تقلید ،گرفتمی انجام که مهمی کار انجمن]ها[ این در
 اهآن موضوع که گرفتمیدر گاهی نیز ادبیهای بحث. بود قدیم سخنوران

از قواعد قدیم ادبی مانند صنعت ردالعجز علی الصدر و فرق میان ذال 
گاهی مطالب جدید مانند تشویق به  .رفتنمی معجمه و دال مهمله فراتر

پوشیدن لباس وطنی و استفاده از قلمکار اصفهان و معایب تعدد زوجات به 
کردند و این ظاهرا کمال ها را پس و پیش میآمد و گاهی قافیهنظم درمی

 ( 6 :1 ج/ 1733 ،خانلری). شدخواهی شمرده میتجدد
 ، استحسانی و تاثری بودن نقد 10ذوقی .1-5
م نقدی حاکۀ که شیو آیدهای ادبی چنین بر میمانده از انجمنجاهای بهگفتارها و مقاله از

ن آ در پی منتقد ،شیوه این در. ثری بوده استنقد ذوقی یا تأۀ بر این محافل همان شیو
 . کند بیان ،گذاشته او بر ادبی اثر که را است تا تاثیری

 عاطفی هاییحالت ها ودادن کنش نشان بر مبتنی است ،نقد نوع این در کار اساس
 پراحساسهای واکنش ها وداوری ،نظرها معموال شامل و برانگیخته منتقددر  ادبی آثار که

ا عمدتدر این نوع نقد  «قضاوت». است اثرآن  مستقیما ناشی از و شورانگیزی است که
این  ،بیر آناتول فرانسبه تع. اندیشه و استدالل تا عقل و مبتنی است بر عاطفه و احساس،

 ماننده است شاهکارها میان در حساس روحیهای ماجراجویی شیوه از نقد به
(Abramz, 1999: 50-51). 

نای نقدشان بر مبۀ ها نیز همچون شیواینۀ پژوهانو متنشناسانه سبکهای نوع بررسی
تصحیح روشی که وحید دستگردی و شوریده شیرازی در . همین رویکردها بوده است

ای بوده، مبنمبتنی ی وشهودی اند هم بر همین رویکرد ذوقی یا شمّمتون به کار گرفته
 . نظری یا استداللی محکمی نداشته است
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 یفیتک و چگونگی به گوییپاسخ به ملزم را خود اساسا یشمّ شناسیِسبک
 بر تشناخ و نقد نوع این نتایج .داندنمی سبکیهای مشخصه به یابیدست
 این رب عقیده گفتمان این در .گیردمی شکل غیراستداللی گفتمانی مبنای
های روش با نه کرد ادراک شناسیکزیبایی احساس با باید را سبک که است

 است این در یشمّ شناسیسبک نقص. آماری و شناسیزبان دانش بر مبتنی
ۀ دربار ابتداییهای گذاریارزش به و کشاندمی بد و خوب به راها قضاوت که

 (.141: 1771 )فتوحی، شودمی منجر سبک بودنِ بد یا خوب
ذوقی و های ریگذاارزشازجمله این  ،خصوص رجحان شاعری بر شاعر دیگربحث در

 . های ادبی این عصر جریان داشتمستدلی بود که در انجمنغیر
ارزش و مقام ۀ بحث دربار ،هایی که در محافل ادبی رایج بودازجمله بحث
بحثی بود که اشعر شعرای دو قرن  ارمغانازجمله در مجله  .شاعران بود

ای نشاط و صبا و عده ،الممالکادیبای عده ،ای قاآنیعده .اخیر کیست
استواری نداشت و بر ذوق و ۀ ها البته پایاین داوری. یغما را مطرح کردند

 .(627: 1767 ،کوبزرین) متکی بودها نویسندگان آنۀ سلیق
ودن مستدل بادبی این عصر نیز متوجه غیرهای منتقدان و گردانندگان انجمن بیشتر

دسته نقدهایی بودند که آن  این نقدها از .ها شده بودندهای ذوقی و تاثری این انجمننقد
: 1766) «بار برای ادبیاتهای شخصی مهلک و زیانگویی و برداشتجز لغو»به تعبیر دیچز 

ضمن اعتراض  ،های ادبیرو برخی از گردانندگان انجمنینااز. نداشتچیزی در بر  (117
 . جویی و اصالح افتادندزبه فکر چاره،به این شیوه از نقد

که روش گذشتگان بوده  -توان از بهار یاد کرد که گفته بود با معیار ذوقازجمله می
ار، )به ا ذکر کردرآن  توان دلیل خوبیِنمی ولی ؛توان فهمید شعر خوب چیستمی -است

 موضوع شعر خوب عمومی را مطرح کرده،او برای حل همین مشکل  .(1ص ،6ش ،1731
را به آن  و مختلف توجه نشان داده،های به پسند و ذوق عموم مخاطبان در زمان

اگرچه وی  بنابراین. ها مربوط دانسته بودروانی و اجتماعی عموم انسان هایویژگی
 ،انتخاب بر مبنای ذوق شخصی مورد اعتراض قرار داده بود دلیلبه منتقدان گذشته را قبالً

های ترین معیارمنحصر به زمان خاص را یکی از مهمدر اینجا انتخاب ذوق عمومیِ غیر
 .(146: 1711 ،زاده)غالمحسین خوب عمومی دانسته است شعر

 قاد به ادبیات متعهد و تعلیمی بودن شعرپرداختن به نقد اخالقی و اعت .1-1
ها و نیز بررسی اشعاری که در این محافل خوانده شده این انجمنۀ ناممرامۀ با مرور دوبار

های توان پی برد که یکی از رویکردمی است، یا موضوعاتی که به اقتراح گذاشته شده
هت در جآن  اعتقاد به اخالقی و مفید بودن شعر و نیز کاربرد ،حاکم بر این محافل نقدیِ

یلیپ های سر فها و دیدگاهاندیشه در تاریخ نقد کالسیک با که-این رویکرد . تعلیم است
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تربیتی -، بیشتر از آنکه به متن بپردازد به محتوای اخالقیسیدنی ثبت و ماندگار شده است

 دهد.متن اهمیت می
 باعثآن  شـمردن بـیهوده و لغو و شـعر بـه پیرایشگران هجوم دهم،شانز قرن اواخر در

 را عرش بودن تعلیمیۀ نظری، شعر از دفاع کتاب نگارش با سیدنی فیلیپ سـر تا شد
 قیاخـال فـضایل تـعلیم و معرفت ابالغ شعر اصلی هـدف نظریه، این در. کند ریزیطرح

 ،یاخالق تعلیم از نطر شعر ،سیدنی نظر از. مسرت و لذت ایجادآن  ضـمنی هـدف و ،اسـت
 اصخ امتیازات از را احساسات و شور افالطون، خالفبر وی. است مؤثرتر تاریخ یا فلسفه از

 أکیدت اخالقی هایفضیلت بـسط راه درآن  از استفاده امکان بر بلکه ،ندانسته شیطان
 .(171: 1766 )دیچز، است ورزیده

های ادبی این عصر نیز هنوز همچون سیدنی و بسیاری از منتقدان کالسیک در انجمن
 . اندبر این امر تاکید کردهشان نامهمرامای برای شعر بوده در جستجوی فایده

های لوحه و محور سایر معیاررواقع س، شعر متعهد و ملتزم درگذشته از این
توان از نوع اشعار و آثاری همین موضوع را می کهچنان ایشان بوده است؛

های خارجی ترجمه شده است نیز به روشنی استنباط کرد یا که از زبان
 نشان دادها این انجمن نامهمرامدر اصول آن  شواهدی را برای

 .(113: 1711،زاده)غالمحسین
 ون ستایشِدر جلسات انجمن مباحثی همچکه این همچنین از اشارات وحید مبتنی بر

 لزوم تربیت نسوان خواری، یا حفظ زبان فارسی، وکاری و مفتو نکوهش بی ،سعی و عمل
 21: 6ش، 1س ، 1477 ،)ارمغان شودیده یا تغزل انشاد قصآن ۀ مطرح شده است تا دربار

یکی حفظ  :اندشمردهآید که اینان دو محور اصلی را از وظایف خود میچنین برمی ،(24-
جویی در ر در ایجاد اصالحات اجتماعی و نودیگر تعهد شاع ،میراث ادبی و زبانی فارسی

 . ی مفیدمحتواۀ ارائ
 مند نبودن نقدهانظام .1-3

دیگر نقدهای انجمنی است؛ درواقع نقدهای های فقدان نظام و انسجام ساختاری از ویژگی
که در سنت نقدنویسی فارسی نیز مشاهده  اندها به همان مشکلی دچار بودهاین انجمن

این نقدها فاقد نظام معنادار و منسجم و روشمندی است که از طریق  بیشتر. شودمی
های ادبی ای محوری با هدف تحلیل ارزشاندیشه یا ،ایده ،نظریه بتوان بهآن  یهاگزاره
 . دست یافت متن

در برابر عنصر لفظ، وزن آن  توجه به معنا و محتوای شعر و اصالت دادن به .1-1
 و قالب
شان محور به شعر داشته، تلقیرویکردی معنا ادبی این دوره،های گردانندگان انجمنبیشتر 

ک های هرینامهمرامنگاهی دوباره به . ی شعر از کهنه به نو بوده استمحتوا تغییر از تجدد
ادبیات، ۀ نظر در طرز رویتجدید  های ادبی این دوره شاهدی بر این مدعاست:از انجمن
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و طرز ادای عبارات اساتید مقدم با مراعات سبک جدید  ،احترام به اسلوب لغوی تمرکز بر

 دانشکدهانجمن ادبی ۀ ناممرامۀ چکید ها کهاین عبارت. حال حاضر و احتیاجات عمومیِ
 دوره ادبی اینهای انجمنۀ عنوان اصول نقد ادبی در هم، با کمی تغییر در لفظ بهاست

 .(411: 1722 ،کوبزرین) پذیرفته شد
ا هانجمن :اساسی پی برد اینکته توان بهها میهای این انجمننامهمرامۀ با مرور دوبار

ی که هایتعریف. اند تا اصالح ساختار و لفظهبرآمد آن در پی تغییر محتوا یا اصالح اغلب
همچنین معیارهایی که در  ،انددادهشاعران و نویسندگان در این دوره از شعر ارائه 

همه در یک چیز با هم » ،اندک هایبا وجود تفاوت ،اندسنجیدن شعر شاعران به کار بسته
در برابر عنصر لفظ، آن  توجه به معنا و محتوای شعر و اصالت دادن بهآن  اند ومشترک

 .(117: 1711 زاده،)غالمحسین «و قالب استوزن 
ن . او ضمهای ادبی عصر استدیدگاه انجمنۀ در این خصوص چکیدالشعرا دیدگاه ملک

د ارزش ؛ هرچنمعتقد است که لفظ باید تابع معنی باشد ،جانب معنی بر لفظ ترجیح دادن
انسان فطرتاً به حقایق و معانی، بیشتر محتاج  به نظر او، .کندنمی خوب را نیز انکار لفظِ

 که: کند او اشاره می. تهیو الفاظِ میانصورت به است تا
خاسته ادای حقایق بردر  کاری و عدم مقدرت اشخاصصنایع لفظیه از بی

 رد العجز الی ،مراعات النظیر ،صنعت تطبیق ،ن نازل شدروزی که قرآ. است
التحقیق روزهایی که رودکی و شهید بلخی ، و علیالصدر و غیره در کار نبود

و  هو قافیه به فارسی تدوین نشده بودیع علم بد شاید ابداً ،اندگفتهشعر می
ۀ شود کلمات فصیحاین است که دیده می در میان عرب نیز شهرتی نداشته.

 وقتسنات کالمی را داراست. مع ذلک هیچغالب نکات و محکه اینبا ،اولیه
از معانی پیروی  جا الفاظند که قهراًتابع الفاظ نبوده و همهها معانی آن

، مربوط به یک روح شودکه در کلمات اولیه یافت می کنند و فصاحتیمی
کتسبه و قیودات فنیه مرئی و مقدرت آسمانی است و ابداً به معلومات مغیر

  بستگی ندارد.
وقتی ارباب فن در  :گویدداند و میناشی از ضعف در معنی میتوجه به لفظ را بهار 

الفاظ و صنایع و مبتکرات صوریه یابند به ذیل معنی، خود را عاجز میۀ میدان مسابق
  .(211: 11ش  ،1س ، 1731گروند )بهار، می

 یباًتقر ،پ کردچا ارمغانۀ ای که در باب نقد شعر در مجلوحید دستگردی نیز در مقاله
ش ر الفاظکه دناز آتر که پیش استآن  : شعر خوب، اظهار داشتههمین نظر را تایید کرده

، 1714 ،)ارمغان نشین شودعروس معنایش در قلب حجله کر جمیلب ،گوش گرددۀ گوشوار
 (.71: 7و 1، ش 7س 

عر در این نقد شۀ توان شیومی ،بنابر آنچه گفته شد و با نگاه دوباره به تاریخ نقد شعر
توان های ادبی میدر بررسی نظریه. های کالسیک به حساب آوردها را جزو شیوهانجمن
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ه ؛ چراکمعنی جستجو کردۀ یقاهای کالسیک را در مسالطجدید و بوهای مرز بین نظریه

و رسیدن  ،ی مشخص و معلوم در شعریمعنا های کالسیک در مورد وجودتمام نظریه
های جدید در نظریه ،در مقابل .اتفاق نظر دارند ،مخاطب به همان معنای مورد نظر شاعر

 . تکیه شده استآن  بر محو معنای شعر یا چند معنا بودن
 11هاعملی و اصالحی بودن نقد ،کاربردی .1-1

 عبارت بود از شد،انجام میها هایی که در این انجمنترین فعالیتترین و اصلیمهم
اصالح بزرگان انجمن نیز همراه  اعضا که عموماً با نقدهای ذوقی و حک و شعرخوانی

 هایشعرۀ های اصالحی خود را دربار، دیدگاههای ادبیانجمن سنجِنکتهمنتقدان . شدمی
 ،نددیداگر نقص و خطایی لفظی یا معنوی در شعر می و کردندصراحت بیان میاعضا به

صورت و معنا، عاری از لحاظ  که شعر ازهمچنین درصورتی .آمدنددر پی اصالحش برمی
واالترین و  -ای عصر صفویخانهمچون منتقدان نقدهای محفلی و قهوهه-اشکال بود 

 .14انددادهترین شیوه برای ارائه بیت یا مضمون را پیشنهاد میهنری

محافل ادبی و  شاعری که ازۀ دربار مجمع النفایسۀ الدین خان آرزو در تذکرسراج
چون در تمام عمر صحبت به از »: نویسدمی ،بهره بوده استبی نشینی استادان شعرهم

پس اگر اتفاق صحبت بزرگان فن  ؛گوید از مغتنمات استدرک نکرده آنچه میخودی را 
 .(141: 1712) «ترقیات نمایان خواهد کرد ،او را دست دهد

بی ادۀ که منبع خوبی برای بررسی اوضاع و جامع-الشعرا دیوان بیگی نیز در حدیقه
که در  شعریهای ادبی اصفهان بر دیگر محافل ضمن ترجیح انجمن -عصر قاجار است

 ها از اصالح شعرهای ادبی این انجمنفعالیتۀ در زمر ،شدهگوشه و کنار ایران بر پا می
یب در هر چند روز انجمنی ترت. بالنسبه به بعضی جاهای دیگر باز اصفهان»کند: نیز یاد می

از  بنابرایننمایند و کنند و حک و اصالحی در اشعار یکدیگر میدهند و غزلی طرح میمی
 .(1111: 1766، )دیوان بیگی .«جاهای دیگر بهتر است

این گفته او که در ذیل احوال طالع کازرونی آورده است نیز حکایت از میزان تاثیر 
 : محافل ادبی در تربیت شاعران دارد

دگی و گرفتاری خلق انجمن شعرا هاست در شیراز جهت افسرچون مدت
 ه خودشزور طبع و سلیقالع به میرزا طحقیقت شود درنمی خوبی فراهمبه

 رسد که بهگاهی در اشعارش کلماتی به هم میشاعر است و از این رو گاه
 .(1171 )همان،شود تر میاندک تصرف و تغییر بهتر و خوش

 آزاد .ی ادبی اواخر عصر قاجار و مشروطه نیز دنبال شده استهاهمین شیوه در انجمن
  :نویسددر این خصوص می ،های ادبی کاشان و همدانعضو انجمن ،همدانی

 یآرا و افکار مقابل در که را خود نثر یا شعر نثرنویس یا شاعر که وقتی
 ،گذاشت تنقید معرض در را خود سخن و داشته عرضه دانشمندان از جمعی

 ای شعر معایب یا محسنات هبرآمد انتقاد مقام در غرضانهبی انجمن یاعضا
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 خود که شاعر. گفت خواهند او به و کرده صرافی را مترسل یا شاعر نثر

 یا نویسنده .نیست اعتراض از خالی شعرش ،است خویش سخن صراف
 هک افتدمی اتفاق کمتر گذاردنمی تنقید معرض در را خود کالم که منشی

 او کار و سخن صراف ادبی انجمن پس .کند پیدا تامه مقبولیت سخنش
 .(611: 1711) است منثور و موزون سخنان صرافی

 محور بودن نقدها شعر .1-9
یز یی ننویسی و سرودسرانگاری و تیاترافسانهها از ترویج این انجمنۀ ناممرامهرچند در 

رویکرد اصلی و  .(477-476دوره اول: ، 3-6ش ، 1477سخن به میان آمده )ارمغان، 
های معدودی هرچند انجمن ؛بوده است شعرغالب مباحث طرح شده حول محور شعر و نقد 

 . اندبه اجرای نمایش نیز پرداخته های ادبی رشت و تبریزنیز بودند که همچون انجمن

 های انجمنی کارکرد نقد. 3
انجام اش نقد سنتیۀ های ادبی و شیوهای تندی که از کارکرد انجمنرغم داوریعلی
ه ک ها و نیز حک و اصالحاتیشده در این انجمنمطرحمطالب که از یاد نباید برد  شد،می
ه کیفیت شعر این عصر نسبت ب در ارتقاینقش بسزایی  ،گرفتاشعار اعضا صورت می بر

پرورش ذوق موجب که این ها و محافل جدای ازاین انجمن ،عالوهبه. قبلش داشتۀ دور
 .بسزایی داشتفراوان شاعران از یکدیگر نیز نقش  ند، در تاثیر گرفتنشدمی عامه

بررسی و اص محافل ادبی ایران نبود و در دیگر کشورها نیز قابلای که ظاهرا خشاخصه
ادبی برخی از کشورهای اروپایی را در قرون ۀ جمله شوکینگ که جامعآن از. تایید است

تاثیرگذار در پرورش های جزو نهاد را ادبی هایانجمن»که ضمن این ،اخیر مطالعه کرده
 .پذیری شاعران از یکدیگر نیز سخن گفته استتاثیراز  ،(111: 1737« )مه دانستهذوق عا

مفتون و مجذوب وابستگی با  انمنداز مردم مانند هنرای هیچ طبقه و دسته ،در نظر او
تنها شناخت و تعریف کسانی که خودشان دارای استعداد و . نوع و سنخ خویش نیست

ید و مشاهده و موفقیت دیگران او را به تقلید و آدر نظر او به حساب می، قریحه هستند
 ،ها و محافل هنری در آفرینش هنریوی با مهم دانستن تشکیل گروه. انگیزدپیروی برمی

ۀ علت رشد نمایش در دور ،الیزابتۀ ادبی آلمان با انگلستان در دورۀ جامعۀ مقایس از
 دانست که: الیزابت را ناشی از این واقعیت می

بودند و فقط در اینجا بود که همه مردان با استعداد در لندن جمع شده 
که در آلمان همان رفت حال آنمندی بر روی هنرمندی دیگر باال میهنر

زیستند و نفوذ و تاثیر متقابلی وجود عصر مردان با استعداد منزوی می
 .(61-63، ها بیدار کند )همانها را در میان آننداشت که بهترین قدرت

 گیرینتیجه. 1
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ی این دوره بیان های شعرهای نقد ادبی در انجمنرخصوص معیارز برآیند مطالبی که دا

 : توان چنین نتیجه گرفتمی ،شد
 چون دانشکده وای های ادبیانجمن ،پهلوی اولۀ اواخر عصر مشروطه و ابتدای دور در. 1

 ؛اند، سردمداران نقد ادبی بودهایران
ه اند کهایی هم بودهانجمن ؛ هرچندنقد سنتی بوده است اغلبها اساس نقد این انجمن. 4

  ؛اندهای جدیدتری در نقد ادبی داشتهدیدگاه
در پرورش استعدادهای شعری و پرورش ذوق  این محافل سنتی بود،ۀ اگرچه شیو. 7

 ؛اندشاعران تا حدودی موفق بوده
 تاکید بر مبانی نقد کالسیک،عبارت بود از: ها معیارهای نقد شعر این انجمن. 1

ه به توج ،اعتقاد به تعلیمی بودن شعر ،شکنانهساختارهای نوآوریپرهیز از  ،محوریمعنا
، تاثری و عملی همچنین ذوقی، تجدد محتوایی، رجحان معنی بر لفظ و شعر بر نثر

  ؛بودن نقد
 و اقتدار سنتد نتوانستند از سیطره کارانه از تجددرک محافظه دلیلبهها این انجمن. 2

زعم خودشان تازه موضوعاتی که بهۀ گاه از دریچرهایی یابند؛ درنتیجه اگرچه گاه
چگاه نتوانستند ریسمان هی ،و بالی زدند شعر قدمایی پرۀ نمود در فضای بستمی

شان نقادیۀ باره از دست و پای قریحه شعری و شیویکرا به های کالسیکبوطیقا
 . آیندبه پرواز در نوآوریزادانه در آسمان تجدد و بگشایند و آ

 نوشتپی
 :1/ ج 1767 ،کوبزرین: نگاه کنید بههای ادبی انجمنۀ سابقاطالع یافتن از برای . 1

: 1711انوشه، ؛ ادبی عصر صفوی؛ صفحات متعددۀ جامع؛ 1732، فتوحی ؛611-612
 .1733؛ حسینی، 141-177

 .1737؛ امداد، 1733کنید به حسینی،  اهدر این خصوص نگ. 4
؛ صدر 1731؛ بهار، 411-411: 1766محیط طباطبایی،  درمورد دانشکده نگاه کنید به:. 7

 .416: 1726؛ نفیسی، 273: ردیف 1767هاشمی، 
 . 47: 1761 ،نوزاد: در این خصوص بنگرید به. 1
 حمودم دکتر طرف از آیندهۀ مجل دوم سال در افشار نادرشاهۀ وسیلبه دهلی فتح موضوع. 2

 مطلع بهای قصیده فرخ از شاعران انجمن ادبی خراسان با محمود. شد پیشنهاد افشار
 :زیر

 قدر و قضا فرمانبرش و بنده بود که/ خاور خسرو و خراسان خدایگان
 (. 7166-7164)نیکوهمت،  کرد شرکت ادبی اقتراح این در که بود شاعرانی ازجمله

حزین  ،آیی شاعران به کار بردهانجمن را برای گردهمۀ کسی که واژظاهرا نخستین . 6
 .(64؟: المعاصرین، )نگ. تذکره الهیجی بوده است
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 . 121-176: 1713 پور،آرین: به بنگرید قلمی، برخوردهایآن ۀ دربار. 3
 پنداشتکه می ور دیدگاه شوکینگ بوداش یادآستیزی متعصبانهرفعت در سنتۀ شیو. 1

که در سراسر جهان الینقطع ادامه -خواهی جوانان های آزادییکی از مشخصه و ویژگی
یک جوان تنها با به دور افکندن عناصر . علم کردن حال در برابر گذشته است -دارد

خود را  -ها را تحمل کندتواند آننمی شخصا که-سنتی و از گذشته انتقال یافته اقتدار 
نچه سنتی است با مخالفت عمدی و ارادی علیه هر آرین وجه این امر به بهت. یابدمی

 آن افزاید یا باهایی که به این مخالفت میجاست که همه چیز، از اینگیردصورت می
گیرد نیز به این دلیل شود جزء امور مورد حمایت و پشتیبانی او قرار میهم صدا می

همین واقعیت . پردازدمیاست که وقتی نسل قدیم با یک گرایش جدید به مخالفت 
 ( 116: 1737)شوکینگ، . جانبداری کندآن  شود که نسل جوان ازساده سبب می

 :. ازجمله ایرج میرزا که سرود7
 ادبیات شلم شوربا شد/ در تجدید و تجدد وا شد

 تا شوم نابغه دوره خویش / ها را پس و پیشکنم قافیهمی
ذوق عبارت از »است: نوشته جرجانی در تعریف ذوقکوب به نقل از عبدالقاهر زرین. 11

مزیت و رجحان کالمی بر کالم آن  وسیلهاحساس روحانی و وجدان باطنی است که به
 ( 22: 1767کوب، )زرین« .شوددیگر ادراک می

نقد » اند:برخی پژوهشگران نقد ادبی مدرن را به نقد نظری و نقد عملی تقسیم کرده. 11
نماید که به معنی اصول کلی و نیز ادبی مشخص را مطرح مینظری نوعی نظریه 

هایی است که شناخت و تحلیل آثار ها و مقولهبندیای از اصطالحات، دستهمجموعه
 ۀنقد عملی به بحث موردی دربار .شوندارزیابی میآن  هایشان بر مبنایادبی و نویسنده

 ( Abramz, 1999: 50-51)« .پردازدآثار و نویسندگان مشخص می
 آرزو بر این بیت حزین الهیجی: خان :کندشفیعی نقل می. 14

 ها راتاچند به روز آرم تاریکی شب /کده عاشق از چهره منور کنظلمت
های اگر شب. شب به روز آوردن است نه تاریکی به روز آوردن»ایراد گرفته است که: 

سهوی واقع شده، باید لفظی  قاری: گویا در این بیت. شد، حسابی بودتاریک موزون می
کده عاشق از چهره ظلمت» مثالً:. شدمانند شمع یا چراغ یا غیره در مصرع دوم ذکر می

 (174: 1732کدکنی، )شفیعی« شمع تا چند به روز آرمبی تاریکی شب /منور کن

 منابع
. 7چ . (. دو جلدسال ادب فارسی 121تاریخ ) از صبا تا نیما(. 1713. )یحیی، پوررینآ -

  تهران: زوار.
ص ، ص11، ش 11 س .ارمغان «.کند؟انجمن ادبی چه می» .(1711آزاد همدانی ) -

617- 611 . 
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 . های مختلف، دورهصاحب امتیاز حسن وحید دستگردی ارمغان -
 41دوره  .راهنمای کتاب«. های ادبی در مجالت فارسیجریان. »(1726). افشار، ایرج -

 . 311-331صص ،(14-11)ش 
 ،2ج  .دکتر محمود افشارۀ ناموار «.های ادبی شیرازانجمن. »(1761). حسن ،امداد -

 . موقوفات دکتر محمود افشار : بنیاد، تهران4617-4611صص 
 . نشر ما :تهران .های ادبی شیرازانجمن .(1737). ________ -

. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد ادب فارسیۀ فرهنگنام(. 1711انوشه، حسن. ) -
 .اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات

تهران: . . به کوشش مهرداد بهاردانشکده (.1731. )تقی، محمدالشعرا(ملک) بهار -
 .انتشارات معین

 انتشارات تهران: .[بهار مهرداد کوشش به] دانشکدهۀ مجل(. 1731بهار، مهرداد. ) -
 .معین

. «انجمن ادبی متولد شدای که در یک مجلهدانشکده، . »(1711) .ناصرالدین ،پروین -
 .21-21، صص 63ش  .شعر

های ادبی ایران از مشروطه تا انقالب انجمن. (1733). محسنسید ،حسینی -
ادبیات و علوم ۀ ، دانشکدکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیۀ نام. پایاناسالمی

 . دانشگاه تربیت مدرس ،انسانی
 هاشم محدث.. به تصحیح میرالنفایس مجمع .(1712) الدین علی.خان آرزو، سراج -

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی :تهران
غالمحسین یوسفی و محمدتقی ۀ ترجم .های نقد ادبیشیوه .(1766). دیچز، دیوید -

 . : انتشارات علمی. تهرانصدقیانی
به تصحیح عبدالحسین  .حدیقه الشعرا .(1766-1761). دیوان بیگی شیرازی، احمد -

 . زرین تهران:. نوایی
 :، تهران4ج  .فراموشخانه و فراماسونری در ایران(. 1723). ، اسماعیلرایین -

 . کبیرامیر
ص ص (،7)ش  3دوره  ،یغما «.شعر در عصر حاضر(. »1774). ، غالمرضارشید یاسمی -

146-174 . 
مجله  «.ای بر نوجویی در شعر فارسی معاصرمقدمه. »(1722). حمید ،کوبزرین -

ص (، ص4)ش  14دوره  .دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی
411 -412 . 

 . کبیر. تهران: امیر2. چ جلد دو .نقد ادبی .(1767). عبدالحسین ،کوبزرین -
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، (1-3)ش  14دوره  .آینده «.های ادبی اصفهانانجمن. »(1726). ساسان ،سپنتا -
 . 774-771صص

، 2ج  .دکتر محمود افشارۀ ناموار«. انجمن ادبی خراسان. »(1761) سیار، عبداهلل. -
 .بنیاد موقوفات افشار :. تهران4111- 4116 صص

 . تهران: آگاه .شاعری در هجوم منتقدان .(1732) .، محمدرضایکدکن یعیشف -

 ردیفکمال.  اصفهان: .ایران مجالت و جراید تاریخ(. 1767). محمد صدرهاشمی، -
273. 

 . : نشر مرکز. تهران1ج  .تاریخ تحلیلی شعر نو .(1731) .لنگرودیشمس محمد،  -
تهران: . ایفریدون بدرهۀ ترجم .شناسی ذوق ادبیجامعه. (1737) .لوین ل ،شوکینگ -

 . توس
. 1661سیر نقد شعر در ایران از مشروطه تا . (1711) .زاده، غالمحسینغالمحسین -

 . روزنهتهران: 
ۀ مجل ؛زبان و ادبیات فارسی «.ادبی عصر صفویۀ جامع. »(1732). محمود ،فتوحی -

 ، ش1736تان زمس-1732، بهار دانشگاه تربیت معلم دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 . 36-17، صص 14-17

 . : سخنتهران .شناسیسبك .(1712). ___________ -
. جعفریمسعود ۀ . ترجمتجدد در شعر فارسیۀ طلیع .(1711) .کریمی حکاک، احمد -

 . مروارید :تهران
 انتشارات تهران: .ایران مطبوعات تحلیلی تاریخ(. 1766). محمد طباطبایی، محیط -

 بعثت.
 .توس . تهران:)شعر و هنر( 1ج  .هفتاد سخن .(1733) .، پرویزناتل خانلری -

دوم ۀ دور .سخن .«ایران ادبی مجالت به گذرا نگاهی»(. 1726). محمود نفیسی، -
 .416 ص (،46)ش

 . گیلکانرشت:  .تاریخ نمایش در گیالن .(1761) .نوزادر، فریدون -
 ،6 ج افشار. محمود دکترۀ ناموار«. دهلی فتح اقتراح از یادی» نیکوهمت، احمد. )؟(. -

 .7166-7164صص
- Abrams, M. H. (1999). A Glossary of Literary Terms. Seventh 

Edition. Cornell University . 
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 هاهای اقتباسیِ مهرجویی با منابع ادبی آنعنصر مکان در فیلممقایسه 
 )مورد مطالعه: گاو، دایره مینا، درخت گالبی، مهمان مامان(

 
 1زهرا حیاتی
 4ناهید چوپانی

 
 چکیده

محقق  ایرشتههای بینهای فرهنگی و هنری با رویکرد پژوهشبررسی پیوند ادبیات با دیگر حوزه
گیرد. در مطالعات سنتی اقتباس بیشتر بر موضوع تطبیقی نوین قرار می شود که ذیل ادبیاتمی

شود و هدف پژوهش، پاسخ به این پرسش است که فیلم چه میزان به داستان و فیلم تأکید می
هایی را حذف یا اضافه کرده است؟ در مطالعات ساز چه بخشداستان مکتوب وفادار بوده و فیلم

گیرد که چگونه کارگردان توانسته است از رد توجه منتقدان قرار میاقتباسی جدید، این نکته مو
، در این مطالعاتیک داستان مکتوب ادبی، روایتی سینمایی با ابزارهای ویژه سینما ارائه دهد. 

توجه به ابزارهای دو رسانه، مسأله اصلی تحقیق است؛ مانند تغییراتی که در انتقال عناصر روایی 
 در پژوهش حاضر،شود. گیرد و با عناصر سبکی سینما پردازش میت میداستان به فیلم صور

های سینمایی مهرجویی از متون داستانی و ابداعات وی در مواجهه با متن، در چگونگی اقتباس
که به ترتیب بر اساس « مهمان مامان»و « درخت گالبی»، «مینا دایره»، «گاو»های فیلم

گلی  نوشته جایی دیگرغالمحسین ساعدی، داستان  نوشته دونیعزاداران بیل وآشغالهای داستان
هوشنگ مرادی کرمانی ساخته شده است، مورد بررسی  ، نوشتهمهمان مامانترقی و نیز داستان 

تفاوت  ها برعنوان قلمرو تحقیق انتخاب شده است. در تحلیلقرار گرفته و شیوه پردازش مکان به
 است.  ها تأکید شدههای ادبی و تصویرهای سینمایی و داللت معنایی آنتوصیف

 یگر، دایره مینا، مهمان ماماناقتباس، عنصر مکان، آشغالدونی، جایی د واژگان کلیدی:

 
 مقدمه. 1

ای از ای است که شاخهرسانهای یا بینرشتهمطالعات ادبیات و سینما، پژوهشی بین
توان سیر آن را از مطالعات سنتی تا جدید دنبال آید و میشمار میمطالعات تطبیقی به

                                                            
 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی. 2 
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 آورد وگویی رویهای اولیه به داستانبهی جهان با پشت سرگذاشتن تجرکرد. سینما

ای هبیشترین حجم تاریخ سینما ناظر به سینمای داستانگو است. بیان داستان در طی سال
سازی باعث شد هنجارهایی در روایت سینمایی شکل بگیرد که مخاطبان فیلم متمادیِ

وایت رتولید و درک توانند در فرآیند آشنایی نسبی با این هنجارها، می سینما به واسطه
گیری این کنند و با بازسازی داستان در ذهن خود از فیلم لذت ببرند. شکلشرکت 

نامه دو منبع مهم به بهره نبود و داستان و نمایشهای غیر سینمایی، بیهنجارها از تجربه
پردازی، سینما به موضوعات گویی و روایتهای داستانآمدند. عالوه بر شگردشمار می

انست آن را از ادبیات و تئاتر اقتباس کند. به همین سبب، توداستانی نیاز داشت و می
سازان به تدریج دریافتند در سینما شکل گرفت و فیلم adaptationاقتباس ادبی 

های مشهوری که قبال ًمخاطبان بسیاری را جذب کرده بود برای جذب توان از داستانمی
ادبی، چنان جان و مایه بگیرد تماشاگرانِ بیشتر، سود جویند. این امر باعث شد اقتباس 

 تباسی بههای اقتحلیل فیلمبه تدریج، که به بخش اعظم تولیدات سینمایی تبدیل شود. 
، ترتیبکتاب و فیلم را اساس قرار دادند و به اینای تبدیل شدند که مقایسه مطالعه

لم تأکید فیاقتباس شکل گرفت. مطالعات اولیه، عموماً بر موضوع داستان و  مطالعات سنتیِ
دادند که فیلم چه میزان به داستان مکتوب وفادار کردند و به این پرسش پاسخ میمی

هایی را  حذف یا اضافه کرده است؟ در مطالعات اقتباسی جدید ساز چه بخشبوده و فیلم
ان دهند که کارگردشود و منتقدان به این پرسش پاسخ میبر تفاوت دو رسانه تأکید می

ته است از یک داستان مکتوب ادبی، روایتی سینمایی با ابزارهای مختص به چگونه توانس
 سینما ارائه دهد.

 
 . پیشینه پژوهش1

رت صوهای انجام شده پیرامون اقتباس، معموالً از طرف سینماگران و بهبسیاری از پژوهش
ر به تهای اقتباسی با اثر ادبی صورت گرفته است. در این آثار، بیشمقایسه موضوع فیلم

های نگارش فیلمنامه بر اساس متون روش تاریخ اقتباس پرداخته شده و درباره سابقه
 ست:هاای از این پژوهشداستانی نیز توضیحاتی ارائه گردیده است. تألیفات زیر نمونه

 :نامهاقتباس برای فیلم؛ 1761شهناز مرادی کوچی،  :اقتباس ادبی در سینمای ایران 
؛ 1712محسن دامادی،  :چگونه داستان را به فیلمنامه تبدیل کنیم ؛1717محمد خیری، 

 . 1771، محمد علی فرشته حکمت، اقتباس در سینماو 
 به پیوند بیش از گذشتههای فرهنگی و هنری هشتاد به بعد، نهادها و سازمان از دهه

فه های فردی اضاهای فکری در این زمینه به فعالیتادبیات و سینما توجه کردند و جریان
مجموعه مقاالت »(، 1717«)اقتباس فارابی ویژه فصلنامه»شدند. نمونه این دستاوردها، 

ادبیات  فصلنامه» ( از سوی فرهنگستان هنر و 1713) «اندیشی سینما و ادبیاتاولین هم
یلم فموضوع  ها کمتر به مقایسهاست. در این پژوهش نشر فرهنگستان (1774) «یتطبیق
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ی ذاتی دو هاتفاوتنویسندگان بیشتر به بعد نظری اقتباس،  شده و و منبع ادبی پرداخته
 .اندکردهتوجه  های سینمایی که از متن ادبی شده،یا ویرایش رسانه ادبیات و سینما

ظرفیت آثار ادبی را برای تبدیل شدن به فیلم و فیلمنامه  ها،ای دیگر از پژوهشدسته
مهرویی و (؛ 1711) محمد حنیف :های نمایشی شاهنامهقابلیتاند؛ مانند بررسی کرده

ادبیات  (؛1713زهرا حیاتی ): خسرو و شیرین در سینما مستوری: بازآفرینی منظومه
 محمد حنیف :ی ملیآن در رسانهگیری از های بهرهجنگ و دفاع مقدس و قابلیت داستانیِ

سینما و ساختار (؛ 1774) علیرضا پورشبانان :تاریخ بیهقی، روایت سینمایی (؛1771)
 (؛ و مانند آن. 1731) احمد ضابطی جهرمی :تصاویر شعری شاهنامه

دوم دهه هشتاد، در اکثر مطالعات اقتباسی،  توان گفت تا قبل از نیمهطور خالصه میبه
وع فیلم و منبع ادبی آن با تکیه بر متن مبدأ، مورد تجزیه و تحلیل قرار موض مقایسه

مطالعات تطبیقی،  ای ذیل شاخهرشتههای بینگرفت؛ اما در پایان این دهه، پژوهشمی
نظری،  هایمندتر شد و روند اقتباس و فیلم اقتباسی با تکیه بر چارچوببه تدریج نظام
 رد.گیرسانه و تفسیرهای جدید از متن، مورد بررسی قرار میهای خاص هر توجه به ویژگی

 (1777)حیاتی، 
 
 . بیان مسأله و ادبیات نظری6
نی ادبیات امری ذه ؛اساس سینما و ادبیات با یکدیگر متفاوت استدارند سیاری عقیده ب

 کند.و این تفاوت، امر اقتباس را مشکل می و سینما روایتی بصری است
و تأثیر  ؛آن است نه تصویر خودش را دارد، زبان ماده رمان ابزار ویژه»

تنها، همانند تأثیر فیلم بر جمعیت تماشاگر  آن بر یک خواننده صمیمانه
حاضر در سالنی تاریک نیست. دقیقاً به همین دالیل است که تفاوت این 

های مناسب را به موضوعی بسیار دو ساختار زیباشناختی، جستجوی معادل
 (21: 1717)بازن، « کند.ل میظریف تبدی

گاه  و شوددر اختیار خواننده گذاشته میمطلب به صورت توصیف  ،در انواع داستانی
کند. اما همین موضوع عواطف و احساسات درونی است که از طریق واژه انتقال پیدا می

ر دویرجینیا ولف در مثال مشهورش برای ناتوانی سینما  در سینما باید نشان داده شود.
 گوید: مییابی برای توصیفات ادبی لمعاد

 یافتنی است پرهیز کند: حتیچه که فقط با کلمات دستآن سینما باید از »
 «عشق من چون گل سرخی است که در ماه ژوئن روییده است»ترین تصویر ساده

ها را به ما نشان احساس طراوت، گرما، جریان رنگ سرخ و لطافت گلبرگ
که  اندآمیختهپذیر با ریتمی درهمفکیکبه نحوی ت ،ساتدهد. این احسامی

 (66: 1711جرج بلوستون، «)ندای اشتیاق و تردید در عشق را با خود دارد.
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های خاص خود ویژگی، همانند هر هنریو  ای متفاوت با ادبیات استسینما رسانه

 نویسد:می «روایت ادبی، روایت سینمایی» را دارد. اوحدی در این مورد در مقاله
ویژه خود را دارد و موضوع را  هایها و محدودیتتوانایی ،ایهر رسانه»
د در کنکند. ویژگی سینمایی اقتضا میحسب آن تعیین و تنظیم میبر

یک معادل تصویری پیدا  ،ای داستان و رمانمقابل توصیفات چندین صفحه
ی او یا با  اشارهای را حذف یا اضافه کند کند یا بر حسب نیاز فیلم، صحنه
دو  هایها خصیصهگنجد، گذری کند. اینبه توصیفاتی که در تصویر نمی

ها در ساختار روایی یک اثر ادبی و اقتباس تفاوت ان دربارهتومی رسانه است.
سینمایی آن بحث کرد اما مشکل در این فرض است که اگر چنین 

، که این فرض یعنی هایی وجود نداشت، هر دو اساساً  یکی بودندتفاوت
 (21: 1713« )معناست.یکی بودن اثر سینمایی و اثر ادبی، اساساً بی

تفاوت نظام و ساختار  ها در تعامل دو هنر، ناشی ازبنابراین بسیاری ازمحدودیت
های اقتباسی را به ناتوانی در بازآفرینی داستان در یکی از دالیلی که فیلمها است. آن

ها از توصیفاتی است که در داستان وجود دارد. تفاوت برداشتکنند، خود محکوم می
در هنگام خواندن داستان، خواننده بنا به تخیل در ذهن خود، تصویری دلخواه به وجود 

داستان  خوانندهذهنی همراه شخص ماندگار است. زمانی که  آورد و این تصویرِمی
وی پرده ر ت، متوجه تفاوت تصویرِفیلم اقتباس شده از همان داستان اس مکتوب، بیننده

ابد تشود و به علت همین تفاوت است که فیلم اقتباسی را برنمیبا تصویر ذهنی خود می
  کند.حکم به عدم توفیق آن میدر بیشتر موارد، و 

نظیر،تنها یک تلقی تصویری را که مطلقاً هیچ سینما در صراحتی بی»
داستان ندارد، مقابل آن  خوانندهها و از جمله تلقی مزیتی بر سایر تلقی

که این تصویر، اغلب با تصاویر ذهنی دیگران همخوان جادهد و ازآنقرار می
 (111: 1713)مستور، « انگیزد.های متفاوتی را بر مینیست واکنش

 های زیر آمده است:نسبت ادبیات و سینما، در گزاره دربارهنظرها  بعضی خالصه
بیان در رمان، واژه  بیان است. واسطه این دو رسانه، واسطهترین وجه تمایز مهم -

و در فیلم، تصویر متحرک است. سینما و ادبیات دو زبان جدا از هم هستند که 
عینی است و ادبیات روایت  ،اقتضائات روایی خودشان را دارند. روایت سینمایی

 ذهنی دارد.

دازی از واژه استفاده پرشخصیت و ایده رمان برای بیان داستان، توصیفِ»
برد. این دو کند و فیلم برای بیان داستان، از تصویر و ماجرا سود میمی

کنند و با هم همکاری متضادند که در مقابل هم مقاومت می اصلِ دو رسانه
 (14: 1711)سیگر،« ندارند.
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که کتاب را بیشتر فرهیختگان تر است؛ چنانمخاطبادبیات نسبت به سینما کم -

 کند؛های بیشتری را جذب میگروهکنند ولی سینما ه میمطالع

ای جمعی و چندحسی است که بر حضور ذهن تماشاگر تکیه فیلم، تجربه»
ای خصوصی و تک حسی است و بیشتر دارد، حال آن که ادبیات، تجربه

 (47: 1717)جینکز، « شود.العمل میمنتج به پاسخ و عکس

میان توصیفاتش، آزادانه به گذشته بازگردد و تواند در رمان، نویسنده میدر  -
درصورتی که در فیلم،  ؛که ماجرا دچار وقفه شودبدون این ،موضوعی را شرح دهد

 را ایستا کند.  رواییتواند حرکت بازگشت به گذشته می

کند و رفت وآمد بین زمان حال و گذشته مانعی در رمان ایجاد نمی»
رود؛ در حالی شمار میت داستان بهبازگشت به گذشته هم بخشی از حرک

. فیلم شودکه بازگشت به گذشته در فیلم، باعث توقف حرکت داستان می
)سیگر، « واسطه است و اکنون است و فعال.دهد و بیدر زمان حال رخ می

1711 :71) 
شود، شخص آن را به ذهن می برد و به مصداق در قصه، چون از کلمه استفاده می -

به همین سبب، خواننده مشارکت بیشتری در بازسازی داستان دارد کند. تبدیل می
 شود؛عالقه مندتر میبه متن و 

تأثیر رمان بر خواننده غیر مستقیم و با واسطه است؛ به این معنی که خواننده مطلب  -
اما در سینما ؛ کندخواند و آن را به صورت تصویر در ذهن خود مجسم میرا می

م با بیند. این ارتباط مستقیواسطه و مستقیم برروی پرده میبیننده تصویر را بدون 
 ند؛کگذراند، فیلم را تأثیرگذارتر از رمان میتصویر، که گویی واقعیتی را از نظر می

 و مانند آن. -
دهد اقتباس با موافقان و این مباحث که در مطالعات اقتباسی رایج است، نشان می

های اقتباس توان به آن پرداخت. اما تفاوت نظریهیروست و در این مقال نممخالفان روبه
و رویکردهای تحلیلِ فیلم اقتباسی و مقایسه آن با متن مبدأ در نقد اقتباسی قابل توجه 

 گذاری فیلمهای مختلفی در باب ارزشهای اقتباسی، نظریهبا شروع اولین فیلماست. 
ربوط به وفادار بودن یا آزاد بودن در مورد فیلم اقتباسی، ما هبسیاری از مالک .مطرح شد

های جدید در مورد ساختار فیلم و ساختار منبع نظریه تدریج،و به فیلم اقتباسی بود
 اقتباسی شکل گرفت. 

یلم فشد، میزان وفادار بودن آن صحبت می زدر موفقیت فیلم امعیاری که  نخستین
 بود.ادبی به منبع اقتباسی 

باس رمان برای فیلم را درکانون توجه قرار بسیاری از مفسران، روند اقت»
جایی که یک اثر معروف ادبی برای سینما اقتباس شده، انتظاراتی  .اندداده

 ،است. از نظر بسیاری از مردم وردهنسبت به وفاداری نسخه سینمایی پدید آ
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به اولویت  رمان و فیلمی که بر مبنای آن ساخته شده، تقریباً مقایسه

 ،انجامد. بدین ترتیبان اصلی در برابر فیلم اقتباسی میناخودآگاه داست
هدف اصلی مقایسه، ارزیابی موفقیت فیلم و ظرفیتش برای تشخیص چیزی 

توجه به  .شودهای متن اصلی قلمداد میاست که معانی محوری و ارزش
 (1: 1717هان، )وله« .اصلیت و وفاداری کماکان باقی بود

 .الفان بسیاری پیدا کردشد، مخصورت وفادار ساخته می های اقتباسی که بهفیلماما 
یابی برای کند که درصدد معادلهمانند مترجمی عمل می ،سازفیلمها معتقد بودند آن

 :گویدباره مییناهاست. رابین وود منتقد انگلیسی درواژه
توهین آشکار به فیلم است، یعنی که  داستان،اقتباس وفادارانه به  قضیه»

لید توچیزی را باز تری است و باید خوشحال باشد که دقیقاًهنر نازل فیلم
 روی رکند که هرگز به تولید آن امیدوار نبود: حرکات کلمات نویسنده بمی

 (27: 1712، )تیلر «کاغذ.
صاحب  گیرد وشکل میبدون تفکر هنری  ،نهوفاداراهای طبق این نظریه، اقتباس

 : معتقد است پراتولینی ؛ چنانکهسازنه فیلم منبع است زیبایی آن، نویسنده
ین بندند، گذشته از اسازانی که دل در گرو یک اثر ناشناخته ادبی میفیلم»

د را دانند، خوکه تفاوت فاحش بین یک اثر ادبی و یک اثر سینمایی را نمی
طلبی کنند که این راحتپذیری هنری میدچار نوعی تنبلی و آسان

: 1717)خیری، « .های بزرگ در سینما باشدبا نفس آفرینشتواند مغایر می
27) 

 کند:گونه استدالل می( این1776در کتاب رمان در فیلم )نیز  مک فارلین
ای، تشخیص این موضوع شناختی به چنین مسئلهنتایج رهیافت روایت»

است که شرایط متفاوت روایت داستان و فیلم، متکی بر ضرورت تخطی از 
هایی که باید میان مؤلفه:»دارداو همچنین اذعان می (7) «استمتن اصلی 

هایی که چنین ای به رسانه دیگر انتقال داد و آنها را از رسانهتوان آنمی
 )همان(.« قابلیتی ندارد تمایز قائل شد

ه گر پس از دستمایاقتباس آزاد طرفداران بیشتری پیدا کرد. اقتباس ،بر این اساس
های خود را وارد ها و خالقیتدهد و ایدهتغییر میا منبع، خط فکری رقرار دادن متن 

از که سهای فیلمبرداشتیک متن.  کارگیری دوبارهدر این روش، اقتباس یعنی بهکند. می
متن اقتباسی بار دیگر تفسیر  .دهدشود او را در مقام یک مؤلف جدید قرار میوارد متن می

  .ساز استشود، نوع نگاه فیلممایش گذاشته مین به شود و آنچه بر پردهمی
شود، همیشه این امکان وجود وقتی یک اثر ادبی به فیلم برگردانده می»

یک برداشت شخصی یا ذهنی  ،ساز از اصل اثر ادبیدارد که برداشت فیلم
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 «باشد. هایی با اصل اثر داشتهبوده و اثر سینمایی به وجود آمده، تفاوت

 (2: 1724)رهنما، 
مطرح  فیلمدر مورد های جدیدبا اقبالی که در مورد فیلم اقتباسی صورت گرفت، نظریه

همانند  ،وفادار بودن یا آزاد بودن مطرح نبود. فیلم اقتباسی ، مسئلهاقتباسشد که دیگر در 
ر یک فیلم است د یآنچه مالک زیباشناسانه. گرفتهای دیگر مورد بررسی قرار میفیلم

موضوع را  ،سینما پردازانج بلوستون از نظریهرهم همان مالک است. جفیلم اقتباسی 
 کند: گونه مطرح میاین

دارانه و غیروفادارانه صحبت اهای وفاقتباس هب سازان هنوز راجعفیلم»
های موفق و غیرموفق به فیلمکنند، بدون آن که تشخیص دهند راجعمی

موفق شود یا شکست بخورد، گاه فیلمی از نظر تجاری زنند. هرحرف می
کند. اگر فیلم براساس کیفیات کسی چندان به مسئله وفاداری فکر نمی

هان، ه)ول« ساز نخواهد بود.گذاری شود، این موضوع دیگر مسئلهخود ارزش
1717  :3) 

 کند وشود ماهیت جدا پیدا می، اثری که از یک منبع ادبی ساخته میاساسبر این 
  تگاه آن اندیشه نیست.دیگر متعلق به خاس

های دو ای به معنای شناخت تفاوترشتههای اقتباس، مطالعه بیناما در بیشتر نظریه
گذاری رسانه مورد توجه قرار نگرفته؛ و مسأله اصلی پژوهش این است که کنار هم

های سینمایی در پرداخت روایت چگونه نویسی با تکنیکنشگردهای ادبی و فنون داستا
شناسی را در اشکال مختلف هنری ترسیم کند؟ برای تواند مرزهای مشترک زیباییمی

ی گر انتخاب شد و یک عنصر روایتحقیق در این زمینه، چند فیلم از یک کارگردان اقتباس
)پردازش مکان( به عنوان قلمرو پژوهش در نظر گرفته شد تا داللت ضمنی آن در دو 

 شکل هنری مقایسه شود.
های اقتباسی از سوی مخاطبان آشنا با هش این است که معیار ارزیابی فیلمفرض پژو
ر های ضمنی که از عناصشناسی ادبیات و سینما متفاوت است؛ یعنی داللتقواعد زیبایی

گیرند. برای مثال های متن دوم مورد ارزیابی قرار میآیند در نوآوریروایی متن اول برمی
از  آشغالدونیای مانند غالمحسین ساعدی در داستان توان پرسید اگر نویسندهمی

های مختلفی مثل بیمارستان، آزمایشگاه، آشپزخانه، مرغدانی، مسجد، محله فقیر مکان
گیرد تا استعاره آشغالدونی بودن جامعه را به دال مرکزی و نشین و خانه مجلل بهره می

میزان توفیق داشته تا این چه « دایره مینا»کانونی داستان تبدیل کند، مهرجویی در 
های دیگری بر آن استعاره را با همان قدرت و قوت متن مبدأ پردازش کند یا خالقیت

 بیافزاید که از تمهیدات سینمایی برآمده است؟ 
 

 پژوهشمورد مطالعه و قلمرو . 5
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 ها وداریوش مهرجویی، اقتباس از داستان ساخته های بلند و کوتاهِحدود نیمی از فیلم

اقتباسی، سبب شده است تا از  هایهای ایرانی و خارجی است. این تعدد فیلمنامهنمایش
ام برده های اقتباسی نترین فیلمگر ایران با بیشساز اقتباسترین فیلمعنوان بزرگاو به

امه با نمهرجویی پس از انتخاب متن مورد اقتباس، به نوشتن فیلمدر بیشتر موارد، شود. 
 هایهای اقتباسی او از داستاننامهفیلم غالبِپردازد و سنده منبع ادبی میهمکاری نوی

ه سراغ نویسنده ب با همان ایده ایرانی با تبادل فکری نویسنده نوشته شده است. او معموالً
را از داستان، حذف یا به آن اضافه  هاییرود و در جهت همان خط فکری موقعیتمتن می

، «اوگ»اند، های اقتباسی او که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهکند. از جمله فیلم
 است.« مهمان مامان»و « درخت گالبی»، «دایره مینا»

حوزه پژوهش، مقایسه شیوه نویسنده و کارگردان در پردازش مکان رویدادهای داستان 
هرچه با محتوای روایت ارتباط بیشتری رسانی است و صر مهم اطالعامکان از عناست. 

معموالً مکان با از استحکام بیشتری برخوردار است. مایه درونساختار و داشته باشد، 
شود. برای مثال یک مسجد یا کلیسا صرفاً محلی برای اش به کارگرفته میکارکرد طبیعی

. ای صورت گیردگیری، حادثهه قصد یک غافلکه بمگر این ؛عبادات و مراسم معنوی است
ایجاد یک شوک، با یک تضاد در میان مکان و آنچه در جریان دارد، مانند یک صحنه »

  (172: 1736)شیون، « آور در مکانی مقدس و اصیل است.ناشایست، مضحک و یا حیرت
باشد. در  تواند طبیعی و واقعیهای مورد نظر برای فیلمبرداری، میها و صحنهمکان

 کند.کند و صحنه را درآن بنا میاین حالت، کارگردان، یک مکان را از قبل تعیین می
های ها در ساخت فیلمشود. این مکانهای مصنوعی، با توجه به صحنه، ساخته میمکان

ای از مکان های سینمایی نمونهتاریخی، جنگی و حماسی کاربرد بسیار دارد. شهرک
های فانتزی، مکان با توجه به فرم روایی فیلم، های تخیلی و سبکممصنوع است. در فیل

رفاً محلی برای کنش وقایع نیست و عنصری مکان صبا این حال،  شود.سازی میشبیه
برای  کند.های ضمنی متن یاری میمسلط در روایت است که مؤلف را در خلق داللت

زیرا مکانی که شخصیت در آن کند؛ به شناخت شخصیت کمک می تواندمثال، مکان می
هد. دبه بیننده ارائه می او، تحصیل یا رشد کرده است، اطالعات مهمی را در شناخت زندگی

های شخصیت دارد اما کنش معموالً در انواع داستانی، مخاطب توصیف داستان را جدا از
که در  هاییفیلم به همین سبب،. کنددرک می، صحنه و کنش را با یکدیگر فیلم مخاطب

پیرنگ  د، تمرکز مخاطب را ازنشوهای مجلل و پر زرق و برق، ساخته میها و خانهکاخ
لف، عنوان بسترِ هنرمندی و خالقیت مؤو خود مکان به کندفیلم به خود جلب می

 کند. شاختی خود جلب میهای زیباییمخاطب را به جنبه
 
 ادبی های اقتباسی و منابعفیلم. مقایسه عنصر مکان در 1
 فیلم گاو در داستان و مقایسه عنصر مکان 1-1
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 پیرنگ داستان و فیلم: 

ند؛ کگریه و شیون می ،زن مشدی حسن، کنار استخر ده که در حکم میدان اصلی ده است
شوند. زن مش حسن در ها دور زن مش حسن جمع میاز صدای ناله و شیون، تمام بیلی

اهالی ده حسن دیشب مرده است؛ گاو مشدهد که میان گریه و بیهوشی توضیح می
 به همین .مفرطی به گاوش دارد روستاست و عالقه حسن مالک تنها گاوِدانند که مشمی

حسن بدهند که شوند و نگرانند این خبر را چگونه به مشدلیل از این خبر بهت زده می
ند اقل ده هستبرای عملگی به شهر رفته است؛ کدخدا و اسالم، دو شخصیت با تجربه و ع

میم ها ابتدا تصای مشکل را حل کنند. آنکوشند تا به گونهکه به همراه چند تن دیگر می
گاو را کشان کشان درون چاه حیاط خانه  گیرند گاو مرده را ناپدید کنند. پس الشهمی

در فیلم اضافه شده است: مراسم دعاخوانی و توسل که توسط بزرگ ده انجام )می اندازند. 
گردد، اسالم به او حسن به روستا بازمیوقتی مش؛ شود تا از این مخمصه نجات یابند(می
ا گشت و گاو رگوید که گاوش گریخته و اسماعیل به دنبالش رفته است اما باز خواهدمی

پسرک دیوانه مربوط به فصل دیگری است که در در فیلم اضافه شده است: پیدا خواهد کرد.)
حسن مش(؛ گیرند او را در آسیاب ببندند تا مبادا به مش حسن چیزی بگویدفیلم تصمیم می

ترسد که به طویله برود و با خالی بودن طویله کند که گاوش گریخته باشد اما میباور نمی
 قتیونشیند تا مثل همیشه (پس بر روی بام میروددر فیلم داخل طویله میرو به رو گردد. )

ود شناشی از این حادثه، از خود بی خود می وش آب ببرد؛ بر اثر ضربهماه باال بیاید، برای گا
کند که تبدیل به گاو شده است و شب تا صبح صدا و حرکات گاو را به تدریج گمان می و

حسن آورد؛ روز بعد اسالم و کدخدا و چند تن دیگر برای احوالپرسی به خانه مشدر می
اصرار  ،کوبد و دهانش پر علوفه استزمین می حسن در حالی که پا بهروند اما مشمی
کند که او دیگر مش حسن نیست بلکه گاو مش حسن است و توضیحات اهالی ده که می

ها که از ده دیگر بودند و های همان شب، پوروسیگاو او مرده است بی فایده است؛ نیمه
 ؛دگاو او را بدزدن کنند تاحسن میمش زدند، قصد خانهگاه و بیگاه به بیل دستبرد می

 و قبل از این که داخل طویله شوند، شوندمیها ها متوجه حضور آناسالم و به تدریج بیلی
در  کنند.)ها فرار میکنند اما پوروسیها حمله میبه آن (شونددر فیلم وارد طویله می)

مش حسن انجام بار دیگر مراسم دعاخوانی و روضه خوانی در طویله برای فیلم اضافه شده است:
های اطرافیان و صحبت کردن با مش حسن راه به جایی (؛ پس از این که کوشششود.می

گیرند او را برای درمان به شهر ببرند. برای این کار، سه تن برد، سرانجام تصمیم مینمی
کشان حسن را مانند گاو طناب پیچ کرده و کشانشوند. مشاز اهالی ده داوطلب می

در در فیلم اضافه شده است: ) کوهی بودند حالی که سه مرد پوروسی بر قلهبرند در می
زند، ناگاه شالق بر پشت او میکند و اسالم چندین بار با راه مش حسن همانند گاو مقاومت می

های غروب اسالم و کدخدا نزدیکی(؛ کندحسن رم کرده و از باالی تپه به پایین سقوط میمش
الم اس است،گردند در حالی که صدای دایره و دهل در ده بلند برمی و مشدی جبار به بیل



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 191

 
گوید: نرسیده به شهر...، حرفش را پرسد میحسن را میدر جواب شخصی که حال مش

 رود.اش میخورد و به خانهمی
 مکان در داستان و فیلم: 

. استکه در بیابانی خشک واقع شده افتد در یک ده اتفاق می «گاو» وقایع فیلم
تصویر شده است که حکم  هایی که داخل ده است، در کنار حوض بزرگ آبسکانس

در داستان از این مکان با عنوان استخر آب، نام برده شده است.  یدان اصلی ده را دارد.م
مرگ گاو، دادن خبر فرار کردن گاو به  های مهمی چون باخبر شدن از واقعهسکانس

مه که نقش مهمی در آگاهی مخاطب دارد در همین انحسن، گفتگوهای اول فیلممش
  خبر مرگ گاو به اهالی ده: رساندن افتد. برای مثال صحنهاتفاق می مکان

مشدی بابا، با عجله رفت باالی نردبان و سرش از سوراخ باالی در آمد »
بیرون و نگاه کرد. زن مشدی حسن را دید که چادر سیاهش را بسته دور 

کوبد اش میر پهن شده روی خاک، مرتب مشت به کلهگردن و کنار استخ
زن مش حسن »گوید: و در ادامه در جواب کدخدا می« کند.و گریه می

 (141: 1774)ساعدی،« کنه.زنه و گریه میاومده کنار استخر، خودشو می
 روی استخر الشه»نویسد: ساعدی در توصیف استخر می داستانی، در همین زمان

روی آب شناور چرخیدند و ذرات چربی را کهها دوروبرش میکرد که ماهیمرغی شنا می
ماهای ن)همان( البته این توصیف به این شکل در فیلم وجود ندارد اما در « بلعیدند.بود، می

 گذارد.، جزئیات کامل این استخر را برای مخاطب به نمایش میباز
 گیریبه جز یک مورد. تصمیمها با داستان منطبق است وقوع حوادث و مکان صحنه

حالی زمان است با شنیدن این خبر. درحسن در کنار استخر، همبرای خبر دادن به مش
 تد.افحسن اتفاق میمش گیری در خانهکه در فیلم پس از انداختن گاو به چاه،  تصمیم

 انهخ ترین مکان برای شخصیت اصلی در فیلم و در داستان، طویله است. طویلهمهم
کند و در همان مکان حسن تغییر میحسن مکانی است که در آنجا شخصیت مشمش

رسد. در گیرد و به آرامش میجا هم پناه میشود و در همانخود میاست که از خود بی
شود مانند کنار رودخانه در صحرا، ورود حسن برای اولین بار وارد میهایی که مشمکان

است. نورپردازی  نمای بازصورت یله، تمام نماها در بدو ورود بهواش و طبه ده، ورود به خانه
در کنار نورپردازی در فیلم،  های داخل طویله، نقش مهمی دارد.و کنتراست در سکانس

ه کنتراست اشار»آید. سفید بودن، معموالً از کنتراست سخن به میان میوبه علت سیاه
ون، و تامس )بوردول «ترین قسمت قاب.روشنترین و تفاوت بین تاریک کند به درجهمی

 ای کهشود. در صحنههای تیره کامالً سیاه میدر کنتراست باال، قسمت (411: ص1774
 ی صورت او که به صورت نمای بستهبیند، نماها را میحسن در کنار رودخانه بلوریمش

ی است در صحنهشود. همچنین ا، تیره میاو ترسیم شده است و در راستای ترس و وحشت
رود تا نبودن گاوش را ببیند، کنتراست باال و آرام به سمت طویله میکه در حیاط، آرام
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 مایه و پرکنتراست هایی که مربوط به طویله است، نورپردازی تیرهصحنهدر  چیره است.

یرد، گنوری از سقف قرار می حسن در مقابل روزنهست. در طویله، سکانسی که صورت مشا
چرخد. این چرخش زمان، دوربین به دور او میتابد و هماز باال به صورت مش حسن می نور

گر حالت پریشان و درحال تغییر مش حسن است که در داستان دوربین و نورپردازی، بیان
شود. این شگردهای سینمایی در اقتباس بیشتر از طریق گفتگوها به مخاطب رسانده می

ور خالصه، طداستانی در برگردان به سینما است. بهتوصیفات  هاز متون ادبی، تکمیل کنند
های مکانی کارگردان نسبت به متن، وفادارانه است؛ اما معنای استعاری که از انتخاب

طریق تمرکز داستان بر طویله حاصل شده است در فیلم و از طریق عناصر سبکی تصویر، 
است؛ یعنی درک فعاالنه ذهن بیشتر به القای حالت و وضعیت شخصیت تبدیل شده 

های ضمنی مکان، جای خود را به ادراک حسی مخاطب مخاطب داستان در فهم داللت
توان شدت و ضعف این حسن داده است؛ دست کم میفیلم در مواجهه با شخصیت مش

 دو ویژگی را باهم مقایسه کرد.
 

 «دایره مینا»و فیلم  آشغالدونیدر داستان  مقایسه عنصر مکان 1-1
 پیرنگ داستان و فیلم:

نند زها پرسه میدر خیابان پدر پیرش که به شدت مریض استپسر جوانی به نام علی با 
علی و پدر پیرش برای معالجهی بیماری پدر در فیلم جایگزین شده است: کنند.)وگدایی می

پدر علی از او صدقه  و خورندها به مردی به نام گیالنی برمیآن(؛ به تهران آمده اند
دا خواهند، فرگوید اگر پول بیشتری میمی ودهد ها میخواهد. گیالنی کمی پول به آنمی

رستان با در مقابل بیمادر فیلم جایگزین شده است:  گوید بروند.)صبح به جایی که می
عد صبح روز ب(؛ تدر فیلم، گیالنی به سامری تغییر نام داده شده اسکنند. سامری برخورد می

های گیالنی )سامری( به مکان نامشخص برده پدرش و چند تن دیگر، توسط آدم ،علی
دان نیازمن و فقیرانخون  شود که گیالنی دالل خون است ومعلوم میبه تدریج شوند؛ می

 بیستفروشد؛ علی خون خود را به قیمت ها میخرد و به بیمارستانرا به قیمت ارزان می
گیری متوجه شود؛ در هنگام خونحاضر به فروش خون نمی علی پدر اما فروشد،تومان می

ها)مریضخانه( معرفی شوند پدر علی وضع خوبی ندارد و او را به یکی از بیمارستانمی
شود پدر علی مریض پس از آن که سامری متوجه میدر فیلم جایگزین شده است:  کنند.)می

ند روعلی و پدرش به بیمارستان می(؛ تر انجام شودکارش سریعدهد تا ای به او میاست نامه
ی( ای که از گیالنی )سامربه علت نامه استو با وجود صف شلوغی که پشت در بیمارستان 

روند؛ علی در مریضخانه با پرستاری به شوند و نزد پزشک میخانه میوارد مریض دارند،
شود، درصدد کمک کردن به پدر و پسر علی می زهرا که دلباخته شوند؛نام زهرا آشنا می

آید؛ علی از طریق زهرا با آقای امامی، انباردار وآقا اسماعیل از کارکنان بیمارستان برمی
دهد؛ علی پس از مدتی با همکاری اسماعیل آقا ها نشان میشود و خودی به آنآشنا می
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برد و های فقیر نشین میمحلهخانه را به مانده غذای مریضآشپز بیمارستان، باقی و

آقا در جلوی بیمارستان برای پدر علی بساط چای فروشی فروشد؛ از طرفی هم اسماعیلمی
احت داخل ر تواندمیاش است، کند؛ علی از طریق زهرا که مثالً خواهرزادهدرست می

ند وارد تتوانسکه نمی _چندین بار از افراد بیرون بیمارستان بیمارستان برود و بیاید و
لی زند؛ عبرد و از این طریق پولی به جیب میبرای پرستاران خبر می _خانه شوندمریض

برای  خانه برای آقای گیالنی )سامری(از میان مشتریان پدرش و خریداران غذای مریض
ا برخی از مسئوالن کند؛ گیالنی )سامری( که بمشتری پیدا می فروش خون چند

یابد علی جوان زرنگ و زیرکی است و برای کار او مناسب درمی، بیمارستان همدست شده
کند تا فروشنده خون جمع کند و دستمزد بگیرد؛ علی است، بنابراین به علی پیشنهاد می

 ،شود برای ساواک، حاضر میدهدهر کاری انجام میدست آوردن پول هکه دیگر برای ب
چندین بارگزارش کارهای او را  جاسوسی دکتر جوانی را در بیمارستان انجام دهد و

شود آقا متوجه جاسوسی علی می(؛ سرانجام اسماعیلدرفیلم حذف شده است. )دهدمی
در فیلم حذف شده )زند. و یک بار هنگام گزارش دادن در باجه تلفن، علی را کتک می

اما  ،کند برای علی توضیح دهد که وارد ورطه هولناکی شده(؛ پس از آن سعی میاست
کند و سرانجام باجه تلفنی پیدا می کند و خبرهای آمد آقا فرار میعلی از دست اسماعیل

در بیمارستان دکتری ؛ (در فیلم حذف شده است . )دهدو شد دکتر جوان را گزارش می
وده های آلبه نام داوودزاده درصدد است آزمایشگاهی بنا کند که دیگر مجبور نباشند خون

ریداری کنند. او برای این کار، بارها با رئیس بیمارستان جلساتی برگزار را از سامری خ
های آلوده سامری تا به حال جان چندین نفررا کند و با بیان این موضوع که خونمی

برد وعلی های او، راه به جایی نمیگیریکند. پیگیری میگرفته است، موضوع را پی
پدر علی در فیلم اضافه شده: دهد؛ )ری میرش کارهای او را به سامچندین بار گزا

 (خورد.میرد و با دیر رسیدن علی به مراسم پدرش، کتک سختی از اسماعیل آقا میمی
  اش پیدا و انتخاب کرده است.ندگیای برای زراه تازه پدر،توجه به علی بی

 مکان در داستان و فیلم: 
تواند ما را به دریافت بهتری از مکان نقش بسزایی دارد و می آشغالدونیدر داستان 

ها با دیگر عناصر داستان همخوانی و سازگاری دارند و به درونمایه داستان برساند. مکان
را مجازی از کل  توان مکانکنند. میالقای درونمایه داستان در ذهن مخاطب کمک می

داللت بر ها یعنی توان به لحاظ نقشِ داستانی مشترک آنجامعه شهری دانست و می
آن را استعاره جانشین تلقی کرد. وجه استعاری مکان با تکرار آن و نیز با « محل فساد»

ها به شوند؛ خیابانختم میها به خیابان شود؛ خرابهها تقویت مینوع ارتباط میان آن
آزمایشگاه و مریضخانه؛ آزمایشگاه به مریضخانه؛ مرغداری به مریضخانه؛ مریضخانه به 

هایی از سنخ و جنس همدیگر هستند: همه آلوده های شلوغ و...؛ یعنی چنین مکانخیابان
 زا. و بیماری
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های دیگر مکان وقوع در داستان مانند رشتۀ نخی است که از رشته»

قدر که مکان نتیجۀ مشاهدۀ همان...تر نیستتر یا بااهمیتاهمیتکم
باری لوپز  ...تواند نتیجۀ قوۀ تخیل نیز باشد. جغرافیایی محل است، می

نویسندۀ کتاب رؤیاهای قطبی، در نظریاتی که دربارۀ مناظر بیرونی و درونی 
فرد مکانی را نه فقط با دانستن اسم آن یا "نویسد: دهد، میمکان ارائه می

جا وجود گیرد بلکه از طریق درک روابطی که در آنچیزهای آنجا یاد می
منظرۀ درونی، فرافکنی درونی یک "دهد: لوپز ادامه می "شناسد.میدارد 

اینجا ارتباط میان دو منظره است؛  "فرد از بخشی از منظرۀ بیرونی است.
 ایای که خارج از فرد است و برای دوربین قابل نمایش است و منظرهمنظره

 رکه درون فرد است و برای چشم و گوش نامرئی است، مگر از طریق گفتا
این افکار بعداً براساس گسترش مشخصات اخالقی، "گوید: و رفتار. لوپز می

شود. منظرۀ درونی، به شخصیت و دهی میذهنی و روحی فرد سازمان
ها طور که تحت تأثیر ژندهد. شکل ذهن فرد همانمنظرۀ بیرونی پاسخ می

 (114 -176: 1711یاس، )توب« گیرد.است تحت تأثیر سرزمین قرار می
تمرکز و تأکیدی که داستان بر مریضخانه و محور و مرکز قرار دادنِ آن دارد، همچنین 

های کلیدی مثل مسجد که نماد حوزۀ دینداری است یا استفاده از برخی نمادها و نشانه
آشپزخانه که محل تأمین غذا و سالمت است اما در داستان خود محلّ نشر فساد و آلودگی 

اری و آزمایشگاه که در ارتباط مستقیم با مریضخانه هستند، نشان به بیرون است، یا مرغد
ای از نقش ویرانگر نهادهای درمانگر است. دهد مریضخانه و فسادِ ناشی از آن، استعارهمی

توان دریافت دغدغۀ ساعدی، تأکید بر منبع نشر فساد های مکانی میبا تحلیل استعاره
فرد و روابط افراد، ناشی از فساد اجتماع است.  اخالقی در سطح جامعه است؛ اینکه فساد

کند. شاید به همین در چنین متنی، هر کس فاسد است دیگران را به راحتی آلوده می
کند رحم و مروت ها و جاهای شلوغ و گمان میدلیل است که پدر علی از رفتن به خیابان

 شود.ها یافت میدر جاهای خلوت و خرابه
های خلوتو دوست داشت، در کوچهبود.... کوچه پسبابام آدم کله شقی »

ترسید، از جاهای دیدنی های شلوغ میزد، از خیابانهای خالی را میخانه
 «ها پیدا میشه.کرد رحم و مروت تنها در خرابهفراری بود. خیال می

 (72: 1776)ساعدی،
د وقت بخواهنکسانی مثل گیالنی که در رفت و آمد به مریضخانه آزادتر هستند و هر 

که  ترند. یعنی فردیآیند، حتی در شب، نسبت به سایرین به رذایل اخالقی آلودهآنجا می
فاسدتر است، بیشتر مورد پذیرش و قبول سیستم مریضخانه یا نظام حاکم بر جامعه است. 

که احمدآقا، دربان مریضخانه، به عنوان مثال، در فصلی از داستان آمده است شب، زمانیه
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راحتی و بدون هیچ های خونِ قاچاق بهدهد، گیالنی، با شیشهاجازۀ ورود نمی کسی

 فرستد.کند و داخل میشود و علی را که با زهرا کار دارد، سوار میمحدودیتی وارد می
ند. کشیداحمدآقا با دو نفر دیگر نشسته بود رو تخت و قلیان می»

 ها صداش کردم: احمدآقا، احمدآقا!از الی نرده
هر سه برگشتند و ما را نگاه کردند. احمدآقا جابه جا شد و پرسید: 

 کیه؟
 گفتم: بیا درو وا کن.

نی قلیونو داد دست یکی و پا شد و اومد، تا منو دید گفت: توئی 
 خوای؟پسر؟ چی می
 خوام برم پیشش.م کار دارم، میگفتم: با خاله

 گفت: این وقت شب؟
و نورش افتاد تو صورت احمدآقا.  که ماشینی دور زد و اومد جلو در،

 (112)همان:  «فرستمت تو!احمدآقا گفت: ها خوب شد، با این می
شود ، فهمیده می«فرستمت توها خوب شد، با این می»در گفتگوی فوق، از عبارت 

که ورود افراد معمولی به مریضخانه در آن وقت شب، ممنوع بوده و حاال که ماشینی آمده، 
ا شود و آنجا با کرده است که علی را داخل بفرستد. علی سوار ماشین میدربان راهی پید

 توان فهرست کرد:های مکانی را میبرخی از استعاره شود.رو میگیالنی روبه
 هاها و کنار تل زبالهخرابه 

با هم زیستنِ علی و پدرش که نماد خانواده در اجتماع هستند، در ابتدای داستان در 
 هاست. شود. یعنی محل و کانون خانواده، همین خرابهها دیده میخرابهجاهای خلوت و 

 شلوغ خیابان 
رد. بخیابانِ شلوغ، اولین مکانی است که علی برای فرار از شرایط ناگوار خود، به آن پناه می

جایی است که خیابان شلوغ و پر دار و درخت، آستانۀ زندگیِ فریبندۀ شهری است. همان
 به آن واهمه دارد. پدر از رفتن 

 آزمایشگاه 
ها و نیز خدمت گرفتن آنآزمایشگاه، محل تشخیص استعدادهای افراد جامعه برای به

ن دهی دارند، خوهاست. فقط از کسانی که قابلیت و توانایی خوناولین مکان استثمار آن
 دهد. شود. به همین سبب، پدر علی که بیمار و ناتوان است، خون نمیگرفته می

 مریضخانه 
ای بزرگ شود. مریضخانه مجموعهکل اتفاقات داستان با نماد مریضخانه نشان داده می

هایی است شود. این مجموعه شامل زیرمکانهای دیگر را هم شامل میاست که موقعیت
 هایی در مجموعه دارند؛ مانند دربانی، آشپزخانه و مانند آن. که هرکدام وظایف و نقش

 نگهبانی 
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شود و کسی بدون ضابطه جایی است که در آن رفت و آمد افراد کنترل می نگهبانی

 ای از مرکز حراست اجتماعی با عملکردی نادرست.تواند به آن وارد شود؛ شاید استعارهنمی
 انبار 

ای از منابع اقتصادی باشد. موادغذایی داخلِ انبار به همۀ اعضای تواند استعارهانبار می
بیماران اختصاص دارد و تنها مخصوص کارکنان نیست که نمادِ افرادِ ویژه مریضخانه به

 شود. آنقدر از انبار دزدیوابسته به نهاد هستند. دزدی و فساد در این سیستم هم دیده می
شود که معلوم نیست، چه کسی دزد است یا چه چیزی دزدیده شده است. اما دزدی می

 تی خودِ انباردار.محرز است. همه در جایگاه اتهام هستند؛ ح
 زهرا گفت: نمیشه اسماعیل آقا رو بفرستین؟»

آقا امامی گفت: اون دزد پدرسگو بفرستم که بره نصفشو بدزده و بعدم  
 من چه مربوطه؟ من که مال انبار نیستم؟ زیرش که به

درد اون پدرسگ )اسماعیل( سری تکان داد و گفت: تو و امثال تو هالوها به
 «خورین که بتونه انبارو بچاپه و باال بکشه.می)امامیِ انباردار( دزد 

 (174)همان:
 آشپزخانه 

سازی غذای افراد بیمار و کارکنان سالم مریضخانه و تقویت آشپزخانه که محل آماده
ها به بیرون مریضخانه تبدیل شده است تیمارداران است، خود به مرکز نشر تمام آلودگی

 کند.های بیرون سرایت میهمین محل به سایر بخش و فساد و بیماری از
 مسجد 

روشنی نمادِ موقعیت و جایگاه دین و مذهب است. در داستان، این مکان دینی، مسجد به
ها و وسایل بالاستفاده تبدیل شده است؛ و درنهایت داخل مریضخانه است و به انبارِ مرده

 نامشروع.های مکانی است برای بروز رذایل اخالقی و رابطه
 مرغداری 

های طبیعی اجتماع کند و در حکم سرمایهمرغِ آشپزخانه را تأمین میاین مکان مرغ و تخم
زده های بیماریافتد، از بین بردن جوجهاست. خرده روایتی که در مرغداری اتفاق می

های مریض است. در این ماجرا، جوجه آشغالدونیای از کل روایت است که خود استعاره
کنند و خواننده با صدای جیغشان و بعد سکوت ناشی از خفه در چاهی سرنگون می را

 شود. رو میبهشدنشان رو
سر که پاچۀ شلوارشونو باال زده بودند، با هفت هشت مرد دستمال به»

اومدند. اولی تا های کوچولو، تر و تمیز پیش میهای پر، پر جوحهغربیل
باز توی چاه ها با پرهای نیمهد، و جوجهرسید، غربیلشو توی چاه خالی کر

سرازیر شدند، صدای جیرجیرشان تا اواسط چاه شنیده شد و اونوقت فریاد 
 (111)همان: «ها رو خفه کرد.های غربیل بعدی، صدای اولیجوجه

 بازار پلو فروشی 
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ه( خانپلوی مریضخانه )محل درآمدزاییِ مریضبازار، تهِ شهر قرار دارد و مکان فروشِ آشغال

لّ هم مثل بازار محکند با فضای آزمایشگاه که آناست. توصیفاتی که ساعدی از بازار می
کسب قشر فقیر و مستضعف است، همخوانی و هماهنگی دارد. در توصیفی که در ابتدای 

های تمام سطل پر بود از لوله»گوید:های خون دارد، میداستان از آزمایشگاه و سطل
و در اولین توصیفی که از بازار  (112)همان: «لولیدند.م تو هم میآلود که عین کرخون

استفاده از لغت  (127)همان: «لولیدند.جماعت زیادی توی هم می»شده، آمده است:
آن  نشین برایای هملولیدن که تداعی کننده کرم است و در ابتدای داستان طی استعاره

شود، وجود توده و جمعیتی از آورده میکار شده است، وقتی در صفحات بعد، دوباره به
جماعت زیادی توی هم »کند. و چون در جملۀ ها را به ذهن مخاطب القا میکرم
ها و نوعی کرم، مرجع فعل لولیدن، جماعت و مردمِ تویِ بازار هستند، به«لولیدندمی

 شود. همانی میدم بایکدیگر، اینجماعت مر
نیز بیمارستان مکان اصلی و مورد توجه است؛ براساس اقتباس « مینا دایره»در فیلم 

ها غیر از مسجد در فیلم با همان نقش و کارکرد داستانی وفادار مهرجویی، سایر مکان
حضور دارند. اما داللتمندی واژگان با داللتمندی تصویرها جایگزین شده است. برای مثال 

 شات است( تا ایننماها به صورت نمای باز )النگ هنگام ورود علی و پدرش به بیمارستان،
منتظر  17:17 ای در دقیقهفضای بزرگ کامالً به تصویر کشیده شود. پدر علی در صحنه

ها چشم دوخته است؛ و نمای ها به نمای بیمارستانعلی است. او در آخر شب از پشت نرده
 توان گفت اندازه نما، دور از دسترسآید و شاید بباز بیمارستان از دید پدر به نمایش در می

دهد. چنین است همین مضمون، وقتی که پرستار بودن این مکان را برای پدر نشان می
شود که یک حائل میان ها تصویر میآورد از پشت نردهها غذا میبیمارستان برای آن

د، دومین گذرها و بیمارستان است.بعد از بیمارستان که بیشتر روایت فیلم در آن میمریض
مکان کلیدی فیلم، آزمایشگاه خون سامری است. از آنجا که این فیلم مانند داستان در 

پردازی این مکان، آلوده، غیر های آلوده است، چینش و صحنهپی نشان دادن خون
هایی که در اتاق بهداشتی، بی نظم وکامالً با محتوای فیلم هماهنگ است. سکانس

تر است. شود، به منظور تفهیم مخاطب، طوالنینمایش داده میگیری در این مکان خون
 دارد. به علت همین کارآیی مناسب، بیننده را به حیرت و تأسف وا می

های مهرجویی در انتخاب مکان رویدادها در آغاز و پایان داستان اما یکی از خالقیت
شود و با صحنه تشییع پدر قابل توجه است؛ داستان با ورود علی و پدرش به شهر آغاز می

 تواند درونمایه فیلم را بهتر آشکار کند. ای از که میپذیرد. استعارهدر قبرستان پایان می
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اند و باغبان هر روز صبح این موضوع تمام درختان باغ دماوند به جز درخت گالبی بار داده

هان سرنوشت گیا کندشود؛ راوی نویسنده و فیلسوف است و گمان میرا به راوی یادآور می
ا زند، امکند؛ باغبان راوی را صدا میهای بزرگتر فکر میربطی به او ندارد چون به حادثه

گذارد و در این فکر است که هر طور شده کتابش را تمام کند؛ با سماجت او محل نمی
باغبان که این بار، کدخدا را برای وساطت همراه آورده است، راوی مجبور به پاسخگویی 

مرد گالبی، بدون هشدار قبلی، امسال درخت ناجوان» گویندمیشود؛ باغبان و کدخدا می
ار اند تا به بی نطنز انجام دادهبار نداده است و هر کاری که الزم بوده است برای این تحفه

به همین دلیل، برای به ثمر نشستن درخت باید مراسمی « بنشیند اما فایده نداشته است.
تری دارد و باید کتابش را بنویسد، با پرخاشگری قبول وی که کار مهماجرا کنند؛ را

ازد. پردکند. به همین دلیل کدخدا برای به دست آوردن دل راوی، به خاطره گفتن مینمی
برد؛ راوی با خاطره گفتن کدخدا، خاطرات ها راوی را به زمان نوجوانی میاین خاطره

مند بوده است ی خود را در کنار میم که به او عالقهمربوط به زمان کودکی و دوران نوجوان
شود: میم لپش را با مهربانی آورد؛ این خاطرات به ترتیب در ذهنش، مرور میبه یاد می

 زند وکشد که از هزار فحش برایش بدتر است. با تلنگر محکم به نوک دماغش میمی
 م هم خواب است، با فاصلهزند/ وقتی که در اتاق همه خوابند و میموهایش را چنگ می

از اتاق  رسد وکند اما دستش به او نمیخوابد و دستش را به طرفش دراز میاز او می
 کند/ هنگامی که قصد دارد تا تور بافتههای میم میدستش را در کتانی آید وبیرون می

شود. رو میدرخت خراب کند، با واکنش شدید میم روبه یک عنکبوت را در تنه
( :هنگامی که موهای میم به علت بیماری حصبه کوتاه خاطراتی که در فیلم اضافه شده است

کند/ هنگامی که برای میم خواستگار شود، با موهای کوتاه شده برای میم کاله درست میمی
پردازند و شعر زند/ محمود و میم در باغ به مشاعره میآید، نگران از موضوع در باغ قدم میمی
ار کنند و ببا همکاری هم آزاد می که به درخت بسته شده است شیطانی را یند/ پسربچهسرامی

دزدد و با همان لباس با پردازد/ به دستور میم، لباس افسری عموجان را میدیگر به شیطنت می
پس از یادآوری خاطرات، کدخدا بار دیگر راوی را به حضور در  (؛کنند.میم تئاتر بازی می

؛ مراسم، برای ترساندن درخت برگزار شود تن دهدمیکند که به ناچار دعوت میمراسم 
کند و مانع از خواهند تبر را به درخت بزنند، کدخدا مداخله میشود، هنگامی که میمی

دهد و شود؛ کدخدا معتقد است که درخت همانند انسان گاهی بار میقطع شدن آن می
ارد و نیاز به صبر و حوصله است؛ راوی پس از دهد. سکوت درخت حکمتی دگاهی نمی

نشیند و خاطرات خود را به یاد اجرای مراسم، در زیر درخت به روی تخته سنگی می
خاطرات او را هم  رود و دفترچهآورد؛ زمانی که میم با بدجنسی مخصوص خودش میمی
ید دهد که اگر پایین بیارود، باغبان به او قول میمیکند و بر باالی درختی برد، قهر میمی

افتد که میم همراه مادرش به ترین االغ ده را برایش بیاورد؛ به یاد زمستانی میچموش
در  هاست.)گوید که عازم فرنگ است و آخرین دیدار آنآید وبه او میها میخانه آن

بندد کنند، میم را به درخت میفیلم اضافه شده است:در تئاتری که در زیر درخت با میم بازی می
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پس از یادآوری ؛ .(شود تا کتک سختی از پدرش بخوردزند. این کار باعث میو او را آتش می
گردد ولی هنوز در فکر میم و خاطرات اوست. بار دیگر به یاد خاطرات به اتاقش برمی

آورد که بارها ر میهای میم را به خاطپردازد؛ نامهافتد و به مرور اشتباهاتش میجوانی می
ود/ شکه به زندانی شدنش منجر می های سیاسیاز او خواسته بود تا به فرنگ برود: فعالیت

شنود؛ پس از تاریکی هوا ، در سلولی خود میدر زندان خبر تصادف میم در فرنگ را از هم
ین درخت میم زیر هم آورد:رود و خاطراتش را با درخت به یاد میباغ زیر درخت گالبی می

بر  خواند/ خواهر و برادرشخواند/ پدرش در زیر همین درخت نماز میبود که کتاب می
رود در فیلم اضافه شده است: از درخت باال می) کردندروی  همین درخت کند کاری می

کند تا خودخواهی و رسیدن به شهرت را فراموش (؛ سعی میچیند.و برای میم گالبی می
 رسد.گیرد و به یک آرامش همانند آرامش درخت گالبی میآغوش میکند. درخت را در 

 داستان و فیلم: مکان در
در این فیلم، مکان یک عنصر اساسی و نمادین است که در طول فیلم نقشی محوری دارد. 

شود و روایت شکل اصلی است که خاطرات شخصیت محوری، زنده می عنصر مکان، علت
ر گیرد. مکان چه دیک مکان، یعنی باغی در دماوند شکل میگیرد. این فیلم فقط در می

زمان گذشته و چه در زمان حال واحد است. فقط یک سکانس که مربوط به دوران مبارزات 
های گذرد. درختسیاسی شخصیت اصلی است، در خیابان و در نمای بعد، در زندان می

خصوص شود؛ بهها آشکار میآنبسیاری در این باغ وجود دارد که خاطرات محمود از میان 
ی نمادین بودندرخت را درخت گالبی که تکرار آن و حضورش در عنوان داستان، جنبه

ها، بر اساس اصل تشابه و تداوم مکانی صورت کند. بنابراین، یادآوری خاطرهتقویت می
 زمانگیرد.در اوایل فیلم، برای معرفی بزرگی وحالت فضای باغ، از تمام باغ، هم در می

جای باغ، در سکانسی  حال و هم در زمان گذشته، نماهایی به صورت باز و دور از جای
 آید. نسبتاً طوالنی به نمایش در می

هایی که در زمان از آنجا که مکان در فیلم، نقش مهمی دارد، ابتدای اغلب سکانس
 ر داستانشود. دشات برای نشان دادن فضای اطراف شروع میگذشته است با یک النگ

 توصیف باغ به این شرح است: 
نگاه ممتد و پر حرف کدخدای ریش سفید، مثل نفسی بلند، گرد و غبار »

خش های گنگ روستایی، خشهای شب، همهمهزداید. پرندهروحم را می
های بلند و ذکر یکنواخت مرغ حق روی درخت بید، همراه آور علفخواب

-171: 1711)ترقی،« ر بزرگ باغ.با ریزش دلپذیر آب قنات توی آبگی
172) 

کند، در فیلم به صورت توصیفی که نویسنده در پی هم و با جمالت مقطع ذکر می
، همین سکانس خورند. در ادامههایی در پی یکدیگر، پیوند مینماهای باز ونزدیک با قطع

که مطابق کند وهوایش در آن زمان میراوی شروع به معرفی خود در دوران بلوغ و حال
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با توصیفات نویسنده در داستان است. اما این صدای راوی، همراه با تصویری است که در 

ای هستند. توصیف این مکان در این صحنه، آن محمود و میم مشغول دویدن در مزرعه
زارهای دماوند بچگی با کوه سفید و گندم»ی توصیف قبلی در داستان است. ادامه

« کشد.های گرم و تنبلی کودکی، مرا در خود میر از رختخوابتاش، اغواکنندهطالیی
 (172)همان، 

شیرینی خیال به یاد آوردن دوران کودکی در این مکان، تشبیه شده است به لذت 
ه در هایی کشاتجدایی ناپذیر کودکی. تصاویر این توصیف همراه است با النگ رختخواب

 بلند به تصویر کشیده شده است. هایای از گندمآن کوه دماوند با مزرعه
 شود:در داستان، با توصیفی دیگر، مکان برای خواننده تداعی می

من  ها بیدارند وافتد. درختسکوت وسوسه انگیز و خاصی روی باغ می»
های خاموش هم بیدارند شنوم. خزندهاشان را میهای پنهانیهن نفسهن

ت و آفتاب بعدازظهر تا مغز لولند. تابستان گرمی اسها میو الی علف
 (114 )همان: «لولد.ها میاستخوان

ای تشبیه شده ها به موجود زندهدر جهت القای شادابی و زنده بودن فضای باغ، درخت
 11:41 کشند. همانند درخت گالبی که سکوت اختیار کرده است. در دقیقهکه نفس می

ربین، در میان درختان، به خوبی به فیلم، فضای باغ در ظهر تابستان با حرکت دالی دو
که درختان  1:13:41 چنین است دقیقهنمایش درآمده که با توصیف راوی همراه است. هم

ها را به خوبی نمودار ساخته است. برداری شده است و ابهت آنپایین، فیلم باغ از زاویه
ای صحنه، ها، گاه در فضای داخل ساختمان باغ است که با توجه به محتولوکیشن

نورپردازی شده است. برای مثال اتاق کار محمود در زمان حال که شخصیتی آشفته و 
مایه استفاده شده است.موقعیت سختی زندان نیز با عصبی است از نورپردازی تیره

های تاریک و تیره به تصویر در آمده است. از آنجا که خبر مرگ میم را در این مکان سایه
 ها قابل دیدن است.میزانی تاریک است که فقط چهرهشنود، صحنه به می

 
 در داستان و فیلم  مهمان مامان مقایسه عنصر مکان 1-6

 پیرنگ داستان و فیلم:
مادر و نوعروسش( دستپاچه و نگران است. با وجود  ورود مهمانان )خواهرزاده قبل ازمادر 

است. پدر هنوز نیامده است. ای حاکم تالش او برای آماده کردن شرایط، وضعیت آشفته
های همسایه، مش مریم، مرغ و خروس و در خانه وسایل چندانی برای پذیرایی نیست

اند؛ دقایقی پس از ورود پدر)عباس حیاط را که مادر جارو و تمیز کرده است، کثیف کرده
که کند )مادر( استقبال گرمی از عروس و داماد می رسند. عفت خانمآقا( مهمانان سر می

جا کردن ماشین پسر بهخانواده( برای جااند؛ امیر )پسر کوچک برای برای عیادتش آمده
 نامهرود و سعی در باز کردن راه برای کامیون داخل کوچه دارد. امیر گواهیخاله بیرون می
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در فیلم حذف شده )شود وارد خیابان اصلی شود.ندارد و برای باز شدن راه مجبور می

کند، دلواپس امیر است، با وجود هایش پذیرایی میحالی که از مهمان مادر دراست(؛ 
شود؛ سرانجام مردی ژیان پسرخاله تر میهای بهاره دختر خانواده، حال مادر خرابدلگرمی

در فیلم ). .آورد، در حالی که امیر از ترس سر کوچه پیاده شده استرا به خانه می
کند که برای شام مالحظه به مهمانان اصرار میپدر)عباس آقا( بدون حذف شده است(؛ 

ندنی با ما؛ کنداز آنجا که چیزی برای پذیرایی ندارند، این اصرار مادر راکالفه میو  بمانند
ه ساکنان خانه ب شود. بنابراین همهشام بیشتر می شدن مهمانان، اضطراب مادر برای تهیه

در )گردد. ها به خانه برمیآن مسایهامیر با وساطت خانم اخوان، ه؛ تکاپو می افتند
ها که پس از دور ریختن ای است در همسایگی آنفیلم اضافه شده است: صدیقه زن حامله

خورد و خواهرزاده که مادر مدام او را مواد شوهر معتادش یوسف، از او کتک سختی می
م اخوان صدیقه، با کمک خانشود(؛ کند، با یوسف درگیر میجناب سرهنگ خطاب می

کنند تا برای شب، شامی فراهم کنند. صدیقه کمی گوشت و خانم اخوان کمی سعی می
آید آورد؛ بودن مرغ در سفره برای مادر حیاتی است، ولی مش مریم دلش نمیبرنج می

در فیلم اضافه شده است: ؛ )هایش را برای تأمین شام به کشتن بدهدیکی از جوجه
دارد ولی پدر سر بزنگاه پدر او مخفیانه مرغ و ماهی برمی غازهامیر به همراه دوستش، از م

گردد. یوسف که پدر و مادری کند و امیر ناکام به خانه برمیرسد و پسرش را تنبیه میمی
های دائمی پدر و رود و در میان پرسشاش میپدری ثروتمند دارد، به همراه امیر به خانه

ها د است صدیقه پسرش را معتاد کرده، از یخچال آنهای پی در پی مادر که معتقنفرین
دارد. پس از این که همسایگان دیگر، تاسر حد امکان انواع مواد خوراکی مورد نیاز را برمی

و  شودکنند، پدر دوست امیر نیز پشیمان میمواد مورد نیاز شام ایده آل مادر را تهیه می
ها به هر زحمتی مشغول تهیه مادر با همسایهآورد(؛ ها میآن ها را به خانهمرغ و ماهی

اش را برای عروس و شام است ولی عباس آقا بدون مالحظه خاطرات خصوصی زندگی
شود و مادر بهاره را کند؛ باالخره شام آماده میکند و مادر را عصبی میداماد تعریف می

یلم حذف شده در ف . )شودکند و منجر به قهر بهاره میبرای سفره چیدن دعوا می
مش مریم که پیرزنی تنهاست هنگام صرف شام با ترشی و شامی به جمع اضافه است(؛ 

ها که در تدارک شام سهیم بودند در فیلم جایگزین شده است: تمام همسایه شود.)می
پس از صرف شام، مهمانان که آماده رفتن هستند، با شوند(؛ بر سر سفره شام حاضر می

کنند؛ مادر که دیگر در آستانه جنون قرار گرفته ر برای ماندن پا سست میپد اصرار ابلهانه
برند و دکتر به او رود؛ با ماشین خواهرزاده، مادر را پیش دکتر خانوادگی میاز حال می

خرد. اما مادر دلواپس بهاره دهد؛ در راه برگشت پسرخاله بستنی میاستراحت مطلق می
روند کنند و میبازگشت، عروس و داماد خداحافظی می است که در خانه تنهاست. پس از

در فیلم جایگزین شده است: پس از بازگشت،  ؛)آوردو مادر برای بهاره بستنی می
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ها هم به دهند. همسایهعروس و داماد را برای خواب در اتاقی جداگانه جای می

 شود(.ها یک به یک خاموش میروند و چراغهایشان میخانه
 داستان و فیلم ن درمکا

ت وهوایی اس مضمون فیلم به تصویر کشیدن یک قشر از جامعه با تمام مشکالت و حال
 طلبد. مکان این فیلم، یک خانهکه دارند. نشان دادن این قشر، مکان خاص خود را می

های شهر است. این خانه دارای اتاق ای از جنوببسیار قدیمی و دور از تجمالت در محله
های هایی از فصلمربوط به خودش را دارد. در قسمت است که هر کدام قصهزیادی 

ا در هتر لوکیشنمختلف کتاب به مکان و فضای مربوط به خانه اشاراتی شده است. بیش
خانم و داخل حیاط است. دکوراسیون و فضای مربوط به اتاق عفت اتاق مربوط به خانواده

-وسایل کامالً هماهنگ با وضع اقتصادی، ساده و بعضیهاست. اجتماعی آن مرتبط با طبقه

 گوید: که در ابتدای داستان بهاره می ورو رفته است. چنانها رنگ
 خواهی این توری رو بندازی جلوی آینه؟مامان؟ می»
 بله فرمایشی بود؟-
نه آخر این خیلی قدیمی است. از بس مانده رنگش زرد شده. مال  -

 (11: 1713)مرادی کرمانی، « وهر خندید.مامانبزرگت بوده؟ و هر
ای جزئی به نوع وسایل خانه است. این مکالمه که در فیلم هم حفظ شده است، اشاره

اق ات»فضای مربوط به اتاق، همانند داستان است. در توصیف اتاق در داستان آمده است: 
زد. چندتایی از های کمد امیر و بهاره از پاکی برق میپاک و پاکیزه و مرتب بود. شیشه

های کمد سمت خودش زده بود، کنده شده عکس ورزشکاران زیبا اندام که امیر به شیشه
-های روی کمد ودیوارها، مربوط به هنرپیشه( البته در فیلم، عکس11)همان، ص « بود.

ا باب»نویسد: ها با مهمانان، میتوضیح تعارف های سینما و برای پدر است. مرادی در ادامه
-کچهتش ها که پسرخاله و عروس بنشینند. رویههای جلوی رختخواباره کرد به تشکچهاش

-ها در داخل فضای حیاط است. برنامه( اکثر فعالیت17)همان،ص« ها نو وخوشگل بود.

گیرد. مرادی در توصیف حیاط ها برای شام و چیدن سفره در این مکان صورت میریزی
 نویسد: و فضای مربوط به آن می

عروس که هنوز پا توی این خانه نگذاشته بود، حیاط بزرگ و قدیمی را نگاه »
-کرد. حیاط با صفا شده بود. بهار بود و درخت خرمالو، انگور، آلبالو، بوتهمی

های گل محمدی و شمشادها ترو تازه و شاداب. حوض زیر درخت توت بود. 
« پاک حوض. اش افتاده بود توی آب صاف ودرخت توت بزرگ بود و سایه

 (11)همان، 
. دهدتوصیف روان و به دور از تشبیهات کرمانی، مخاطب را در فضایی واقعی قرار می

فضایی که مهرجویی در اقتباس از داستان آن را فضاسازی کرده است. در سکانسی که 
شوند، دوربین به موازات آن دو با حرکت تراولینگ از پشت عروس و داماد وارد حیاط می
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کند. از این رو، مکان موجود، عالوه بر یک نمای مجزا، به تصویر کشیده ن حرکت میدرختا

شود. صافی و پاکی آب حوض در فیلم، در سکانسی جدا که مربوط به زخمی شدن می
باال داخل  آید. دوربین از زاویهماهی گلی بهاره است با همان جزئیات به تصویر در می

 رض حوض در کنار درختان را ضبط کرده است.جلو، طول و ع حوض و از زاویه
در آخر شب نماهای چیدن سفره، هر چند طوالنی است، انتقال نما به نمای بعدی، 

آید و با حرکت خود از تر دوربین به حرکت درمیتر به صورت قطع است بلکه بیشکم
 در همدلیکند. این حرکت دوربین، در برابر جمالت داستان ها و فضاها عبور میشخصیت
-حنهص ی پویایی و نشاط در صحنه است. در تمامیگیرد که القاء کنندهها قرار میهمسایه

ها چه در حیاط و چه در اتاق عفت خانم، با توجه به فضای صمیمیت و همدلی، نورپردازی 
های آن در مایه است. نورپردازی در شب با منبع نور اصلی است که سایهبه حالت روشن

فیلم این  76 در دقیقه اط، کامالً با نور تلطیف کننده، پوشش داده شده است.حواشی حی
گیرد؛ چنانکه وقتی پدری یوسف قرار می هایش در تقابل با خانهها و کوچهخانه، اتاق

کند. ها را نگاه میو واج خانهرسند، امیر هاج اعیانی می یوسف و امیر در راه و به منطقه
ی پدری یوسف، تمام نماها، هم در حیاط و هم در سف و امیر به خانهدر ابتدای ورود یو

 داخل ساختمان، به صورت النگ شات، برای معرفی فضا است.
 
 گیرینتیجه.3

ها از مقایسه شیوه پردازش مکان در چند فیلم اقتباسیِ مهرجویی با منابع ادبی آن
د ها؛ و بعگرایانه داستانتوان دو بعد را در این مقایسه لحاظ کرد: بعد واقعآید، میبرمی

هایی که کارگردان بر بازتولید رسد در بخشها. به نظر میاستعاری و تمثیلی داستان
در تفسیر سینمایی خود از مکان رویدادها گرایانه متمرکز بوده، اقعسینمایی یک متن و

، نمایش « دایره مینا»موفق است؛ چنانکه در نمایش آزمایشگاه و جزئیات آن در فیلم 
ها، نورپردازی و مانند جزئیات صحنه، کارکرد دوربین در مکث و اطاله زمان نمایش آدم

 عنوان یکزمان نمایش فیلم، منتقدان به آن چنان صحنه موفقی خلق کرده است که در
رسد نظر میپرداخت مستند از وضعیت آزمایشگاه خون درباره آن بحث کردند. دربرابر، به

هایی که در داستان ادبی معنای استعاری و نمادین دارند با شیوه نمادپردازی مکان
ر ای خاصی از صحنه داند. برای مثال، تکرار خود مکان یا تکرار اجزسینمایی ترسیم نشده

جامد. آن بیان _معنای سینماییبه–توانست با تأکید بصری به بیان نمادین مکان، می
های پردازش مکان در سطح توان گفت خالقیت مهرجویی در جایگزین کردن شیوهمی

دهد؛ چنانکه تبدیل وضعیت ابتدایی به انتهایی در فیلم دایره مینا با شهر و روایی رخ می
 شود. ن محقق میقبرستا

 
 منابع
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های روایت ادبی، روایت سینمایی: نقدی بر نگره( »1713مسعود ) اوحدی. -

اندیشی ادبیات و سینما. تهران: فرهنگستان مجموعه مقاالت اولین هم«. فرمالیستی
 هنر.

 محمد شهبا. تهران: نشر هرمس. ترجمه سینما چیست؟( 1717آندره ) بازن. -
ی فتاح محمدی. ترجمه هنر سینما. (1774دیوید و کریستین تامسون ) بوردول. -

 چاپ دهم. تهران: نشر مرکز.
. چاپ چهارم. تهران: انتشارات جایی دیگرهای ( مجموعه داستان1711گلی ) ترقی. -

 .نیلوفر
. اهواز. مایه در داستان. ترجمۀ مهرنوش طالئیدرون(. 1717توبیاس. رونالد ) -

 رسش.
 ی. ترجمهادبیات فیلم: جایگاه سینما در علوم انسانی( 1717ویلیام ) جینکز. -

 .محمدتقی احمدیان و شهال حکیمیان. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سروش

های ادبی و نقد مطالعات تطبیقی اقتباس در پژوهش( »1777زهرا ) حیاتی. -
 .43ی تخصصی نقد ادبی. سال هفتم: شماره نامهفصل«. سینمایی ایران

 چاپ سوم. تهران: انتشارات سروش. .نامهاقتباس برای فیلم( 1717محمد ) خیری. -

ی فرهنگی چاپ اول. تهران: مؤسسه .گرایی فیلمواقعیت( 1724رهنما، فریدون ) -
 هنری نوروز هنر.

 . تهران. آگاه گور و گهواره(. 1776ساعدی. غالمحسین ) -
 چاپ سیزدهم. تهران: نشر نگاه. .عزاداران بیل( 1774ساعدی، غالمحسین ) -

 . ترجمهاقتباسی: تبدیل داستان به واقعیت نامهفیلم( 1711لیندا ) سیگر. -
 و نگار.عباس اکبری. چاپ اول. تهران: انتشارات نقش

 چاپ هشتم. تهران: انتشارات نی.. مهمان مامان( 1713هوشنگ ) مرادی کرمانی. -
مجموعه «. موانع گفتگوی سینما و ادبیات در ایران( »1713مصطفی ) .مستور -

 اندیشی ادبیات و سینما. تهران: فرهنگستان هنر.مقاالت اولین هم
ی فارابی. دوره فصلنامه علی عامری مهابادی. ترجمه« اقتباس»ایملدا.  وله هان. -

 دوم. چهاردهم: شماره
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 دیگر روایاتمقایسۀ حکایت شیخ أقطع مثنوی با 
 

 حسن حیدرزاده سردرود1
 چکیده
آمده است. در این حکایت دست شیخ ابوالخیر  مثنویدر اواسط دفتر سوم « شیخ أقطع»حکایت 

شود. ماند، بریده میشکند و بر توکل باقی نمیکه عهد خود با خدا را میتیناتی به کیفر این
اند، ما بعد از یافتن هشت روایت دیگر، کردههرچند استاد فروزانفر دو منبع برای این حکایت ذکر 

، متوجه شدیم منبع اصلی مثنویها با روایت ها با همدیگر و همچنین مقایسه آنو مقایسه آن
الصفوه ابن جوزی است؛ منبعی که استاد فروزانفر و دیگر موالنا در روایت این حکایت، صفه

اند. شباهت دو روایت وی متذکر آن نشدهپژوهی به هیچ رو محققان حوزه مولوی مثنویشارحان 
روی هیچ شکی اللفظی کلمات و عبارات است و ازاینمولوی و ابن جوزی گاه در حد ترجمه تحت

توان آن را از مقوله توارد شمرد. البته موالنا بر حسب مقام کالم و در این اقتباس نیست و نمی
دهد. این تغییرات عمدتا در حوزه اتی میپردازی خود، در روایت مأخذ تغییرشیوه خاص داستان

روایت، شخصیت، گفتگو و مکان است. در مقاله حاضر، بعد از ارائه همه روایات این حکایت و 
ها، ابتدا اثبات شده است که منبع مولوی در روایت آن، اثر ابن جوزی بوده، و سپس مقایسه آن

شده و در پایان، فواید عرفانی و ادبی  تفاوت این دو روایت در زیرشاخه عناصر داستانی بررسی
 این تغییر و تصرفات تبیین گردیده است. 

 الصفوه. مولوی، مثنوی، ابن جوزی، صفه های کلیدی:واژه

 . مقدمه1
ه بازماندهای کتابترین ای دارد و در قدیمداستان در تمدن و فرهنگ بشر قدمت دیرینه

حضور چشمگیری دارد. در متون زهد و تصوف ِ  -های دینی هستندکه غالبا کتاب-ها ملت
الدنیا، حارث محاسبی و حکیم ترمذی( کوتاه ابن ابیهای اسالمی نیز از ابتدا )مثل رساله
اندک و کوتاه  در این دورهها البته تعداد و حجم حکایت .داستان و حکایت حضور دارد

 (االولیاحلیهو  اللمع مثل است. این حضور، در متون مشهور تصوف دوره بعد )در آثاری
د ماننهایی صوفیانه به زبان فارسی )در کتابهای شود. از آغاز نگارش کتابزیادتر می

( حکایت همواره همراه متون تصوف بوده و همین حکایات شرح التعرفو  المحجوبکشف
د وعطار( را به خهای سنایی و مثنوی حدیقهعرفانی )مثل های بخش بیشتری از منظومه

همچنین در - مثنوی معنویالدین محمد بلخی نیز در اختصاص داده است. موالنا جالل
                                                            

 استادیار دانشگاه پیام نور. 1
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به مناسبت موضوعی که در پی تشریح و توضیح آن برای مخاطبان  -سراسر سایر آثارش

های موالنا حکایات فراوانی از شخصیت مثنوی. در از حکایات صوفیان بهره گرفته است،
را از متون قدیم مخصوصا متون قدیم ها آنکه موالنا اکثر  مهم عرفان و تصوف وجود دارد

مآخذ سال تحقیق در کتاب مشهورش، 42الزمان فروزانفر با صوفیه برگرفته است. بدیع
ه در مقدماو مأخذ بخشی از این حکایات را به دست داده است.  ،قصص و تمثیالت مثنوی

اند که برای ارائه کاری کامل از این سنخ، باید هیأتی از محققان کتاب خود اشاره کرده
ها نآیا مشابه  مثنویملل مختلف، گرد هم آیند تا بتوانند مآخذ قصص های داستانحوزه 

زیرا چنین کاری بسیار گسترده و عمیق است. با گذشت حدود  ؛را ردیابی دقیق کنند
ه در این حوزه انجام نگرفتای هکار شایسته تاز پنجاه سال از چاپ اول این کتاب، متأسفانه

ل با مآخذ، و تحلی مثنویو دیگر محققان، هنگام مقایسه حکایات  مثنویو معموال شارحان 
 ،پردازی موالناهای داستانو روشها تغییرات و تصرفات موالنا در حکایات، و بیان شگرد

کشند. در طول تازه زحمت نمیخود برای تحقیق به این کتاب مستطاب مراجعه کرده و 
ح صوفیانه بسیاری تصحیهای کتابها این پنجاه سال در ایران و دنیای عرب و سایر کشور

و چاپ شده که در آن زمان یا اصال شناخته نشده بودند و یا در دسترس نبودند. بنابر این 
ار ی تکمیل کدر پ ،پژوهی و حتی مراکز علمی مرتبطاوار است که استادان عرصه موالناسز

 د. ویرایشی جدید کار آن بزرگوار را عرضه کنناستاد فروزانفر برآیند و با 
 حددر تا ، نگارنده بر آن شد مثنویاز « حکایت شیخ اقطع»هنگام مطالعه موردی 

فیانه در صوهای یابی این حکایت اقدام کند. بدین منظور به اکثر کتابسع خود، به ریشهو
الکترونیک آنالین به جستجو پرداخت و های پس در نسخهس راجعه کرده،دسترس م

در برخی مآخذ عربی پیدا کند که  مثنویتوانست چند حکایت بسیار شبیه به حکایت 
 اند.را در اثر خود نیاوردهها استاد فروزانفر به هر روی این روایت

ه حتی کای هبه گون-ایم به روایاتی که ما یافته مثنویاز سویی دیگر، نزدیکی روایت 
اللفظی عبارت عربی ، ترجمه تحتمثنویکنیم که عبارت در برخی جمالت احساس می

گذارد که موالنا مسلما این حکایت را از باقی نمیای شبهه هیچ شک و -متن مأخذ است
آن مأخذ برگرفته و هنگام سرودن حکایت، متن روایت عربی را زیر نظر داشته یا حداکثر 

 را مطالعه کرده بود.  چند روز قبل، آن
 بلکه برعکس، با این مأخذیابی ،خواهیم از ارزش موالنا و آثار او بکاهیمبا این سخن نمی

شویم. همچنین فایده دیگر از نبوغ موالنا در بیان و آوردن حکایات مطلع میهای به گونه
سی چه ک دیگر این مأخذیابی آن است که بدانیم این حکایت، در متون متقدم منسوب به

 ویمثنبوده و درچه زمان و مکانی اتفاق افتاده است. ارائه این اطالعات در شرح و تفسیر 
 و بیان عظمت و سترگی کار مولوی بسیار سودمند خواهد بود.
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 ع. حکایت شیخ اقط1
 . خالصه حکایت مثنوی1-1
عهد  شیخ اقطع در کوهساری که درختان میوه فراوانی داشت، خلوت نموده و با خدا»

اندازد. شیخ مدتی بدین که باد از درختان میهایی کرده بود که هیچ نخورد غیر از میوه
از درختان نینداخت. بر اثر تأثیر گرسنگی های پنج روز باد میوکه این روش زندگی کرد تا

و حکم قضا شیخ نتوانست بر عهدش و فادار بماند و چند گالبی از درخت چید و خورد. 
راهزن در اطراف همان کوهسار، کاالیی را که دزدیده بودند، بین ای هعدگام در همین هن

کردند. درست در هنگام تقسیم کاال مأموران شحنه به محل رسیدند و خود تقسیم می
یخِ شکه این فوراً شروع به اجرای حکم سرقت )بریدن دست و پا( نمودند. مأموری به گمان

خواست پایش را نیز ببرد است، دست او را قطع کرده و میگزیده نیز از گروه دزدان خلوت
که یکی شیخ را شناخت و مانع شد. شحنه زود در صحنه حاضر گردید و از شیخ طلب 
عفو نمود. شیخ گفت: ناراحت نباشید من از سرّ این ماجرا آگاهم و شما در بریدن دست 

 «.ا بودآن، نتیجه نقض عهد من، و تنبیه خدچراکه من گناهی ندارید 
( در فاصله ابیات 111 :1/ ج1716)مولوی، مثنوی این حکایت در اواسط دفتر سوم 

 بیت است.  47آمده و تعداد ابیات روایی آن  1311تا  1611

 . مآخذ حکایت1-1
)ابن  تلبیس ابلیس( دو مأخذ برای این حکایت از 117-111 :1764استاد فروزانفر )
اند. در طی تحقیقات ( ذکر کرده211 :1714)عطار،  یاتذکرۀاالول( و 717 جوزی، ]بی تا[:

زیر )به ترتیب تقریبی های مأخذشناختی، ما هشت روایت دیگر از این حکایت در کتاب
ابونعیم  حلیۀ االولیای. 4؛ کالباذی التعرف لمذهب اهل التصوف .1 تاریخی( یافتیم:

ابن  المنتظم. 2؛ عساکر ابن تاریخ مدینۀ دمشق. 1؛ میبدی کشف االسرار. 7؛ اصفهانی
 بغیۀالطلب. 1؛ موفق الدین بن عثمان مرشد الزوار. 3؛ ابن جوزی صفۀ الصفوۀ. 6؛ جوزی

 .ابن العدیم

 . روایات حکایت1-6
 روایت التعرف لمذهب اهل التصوف. 1-6-1

الخیر األقطع: ما کان سببُ قطعِ یدک؟ قال: کنتُ فی جبل لکام قیل ألبی
معه دنانیر أو لبنان، و معی رفیق لی، فجاء رجلٌ مِن بعض السالطین و 

 دینارا،ها دینارا، فمددتُ إلیه ظهر کفی فوضع علییفرقها، فناولنی منها 
نا فقلّبتُه یدی فی حجر ]دامن[ رفیقی و قُمت. فلمّا کان بعد ساعۀ إذا أ

فقطعوا یدی!  بأصحاب السلطان یطلبون لصوصا ]راهزنان[، فأخذونی
 (126 :1761)الکالباذی، 
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 روایت حلیۀاالولیا . 1-6-1
سمعتُ مِن غیر و احد ممّن لقی أباالخیر أن سبب قطع یده أنّه کان قد 

شیئاً مشتهیاً. فرأى یوماً بجبل اللکام  هعاهد اهللَ أن ال یتناول بشهوۀ نفسِ
 شیئاً منها غصناً فتناول منها فقطع منها شجرۀ زُعرور ]ازگیل[ فاستحسن

الزعرور، فذکر عهده و ترکه، ثم کان یقول: قطعت غصناً فقطع منی عضو 
 .(731 :11 ج /1117)ابونعیم اصفهانی، 

  روایت کشف األسرار و عدۀ األبرار. 1-6-6
در طبقات جوانمردان نام او ابوالخیر اقطع. بیست سال نفس و مردى بود 

بود و از بیم شبهت آن، مراد نفس ى در آرزوى ماهى تازه بریانى همى
داد. تا روزى که به زیارت دوستى رفت از دوستان اللَّه. آن عزیز از راه نمی

شیخ را چه آرزوى است. رفت و ماهى تازه بریانى آورد  هفراست بدانست ک
ى بنهاد. گفت: یا شیخ دست فراز کن و این طعام به و و قرصى چند پیش

کار بر که حالل است و در آن شبهتى نه. شیخ دست فراز کرد. خارى از 
ى نشست. دست با خود گرفت و برخاست. گفت: ناچار و آن ماهى در دست

گه برفت و طهارت کرد آنکه درین سرّى است و تأدیبى از حق جلّ جالله. 
ى از آن خار مجروح گشته و آماس کرده تا بدان غایت که و دست و آن

طبیب گفت اگر نبرى همه تن سرایت کند و هالک شوى. شیخ گفت اگر 
چنین است مجمعى سازید و خلق را جمع کنید تا آنچه گفتنى است بگویم. 

گه ندا کرد آنى جدا کرد. و مردمان جمع آمدند و حجّام را فرمود تا دست از
شر المسلمین! هذا جزاء من اکل لقمۀ من الحالل بشهوۀ؛ فکیف که: معا

 (133 :3 ج /1731اکل الحرام بمعصیۀ؟ )میبدی، جزاء من 
 روایت تاریخ مدینۀ دمشق . 1-6-5

الخیر التیناتی؛ و جماعۀ و قال أبوالقاسم بکر بن محمّد: کنتُ عند أبی
جنت، فقُطِعَت. فقیل: اجتمعوا على أن یسألوه عن سببِ قطعِ یده، فقال: یدٌ 

قد سمعنا منک هذا مرارا کثیرۀ، أخبرنا کیف سببُه؟ فقال: نعم، أنتم تعلمون 
أنّی مِن أهل المغرب، فوقعتُ فی مطالبۀ السفر، فسرتُ حتّى بلغتُ 

إلى أن صرتُ بین ها اثنتی عشرۀ سنۀ، ثم سرتُ منها إسکندریۀ، فأقمتُ بِ
نا هها سنۀ. فقیل له: مکانک، إلى شطا و دمیاط، فأقمتُ أیضا اثنتی عشرۀ

انتهینا، اإلسکندریۀ بلد عامر، أمکن أن تقیم بها، بین شطا و دمیاط ال زرع 
ء کان قوتک اثنتی ای شی و ال ضرع ]نه گیاه هست و نه حیوان شیردهی[،

عشرۀ سنۀ؟ فقال: نعم، کان فی الناس خیرٌ فی ذلک الزمان، و ان یخرج من 
ون بدمیاط، و کنتُ قد بنیتُ کوخا على شط الخلیج، مصر خلق کثیر یرابط

ءُ مِن اللیل إلى اللیل إلى تحت السور، فإذا أفطر المرابطون نفضوا فکنتُ أجی
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ریختند[ سفرهم خارج السور، فأزاحم الکالب على قُمامۀ تکانیدند، می]می

وا: ل]زباله، باقیمانده[ السّفر، فآخذ کفایتی، فکان هذا قوتی فی الصیف. فقا
حول الکوخ من هذا البُردی الجافی ]نوعی  ففی الشتاء؟ قال: نعم، کان ینبت

شد[ فی الشتاء، فأقلعه، فما خرمای نامرغوب خشک[، فیخصب ]سبز می
کان منه فی التراب یخرج غضا ]تازه[ أبیض، فآکله، و أرمی باألخضر الجافی. 

عم أنک ال تزاحم فکان هذا قوتی إلى أن نودیت فی سری: یا أباالخیر، تز
سط المعلوم جالس؟ و الخلق فی أقواتهم، و تشیر إلى التوکل، و أنت فی

ء مما تنبتُ فقلت: إلهی و سیدی و موالی، و عزّتک ال مددتُ یدی إلى شی
األرضُ حتّى تکونَ أنت الموصلی إلیّ رزقی من حیثُ ال أکون أنا أتولّى فیه. 

تنفّل، ثم عجزتُ عن النافلۀ، فأقمتُ فأقمتُ اثنی عشر یوما أُصلّی الفرض و أ
اثنی عشر یوما أصلّی الفرضَ ال غیر، ثم عجزتُ عن القیام، فأقمتُ اثنی عشر 
یوما أصلّی جالسا، ثم عجزتُ عن الجلوس، فرأیتُ إن طرحتُ نفسی ذهب 
فرضی. فلجأتُ إلى اللّه بِسرّی، و قلتُ: إلهی و سیدی و موالی افترضتَ علیَّ 

ه، و ضمنتَ لی رزقا فتفضّل علیّ بِرزقی، و ال تؤاخذنی بما فرضا تسألنی عن
اعتقدتُه معک، فوعزّتک ألجتهدنَّ أال أخالفَ عقدی الذی عقدتُه معک. فإذا 

و لم یذکر  -ءبینهما شی -و ربّما قال: قرصان -بین یدیَّ رغیفان ]نان[ 
المسیر ب ی من اللیل إلى اللیل. ثم طولبتوقتفکنتُ آخذُه على دوار  -ءالشی

]مرز[، فسرتُ حتّى دخلتُ مصر، و کان ذلک یوم جمعۀ، فوجدتُ  إلى الثغر
فی صحن الجامع قاصّا یقصُّ على الناس، و حوله حلقۀ، فوقفتُ بینهم أسمع 

و ما کان من خطاب اللّه له  -فذکر قصۀ زکریا و المنشار]ارّه[  -ما یقول
انفرجت له، فدخلها، ثم حین هرب منهم، فنادته الشجرۀ: إلیّ یا زکریا، ف

أطبقت علیه، و لحقه العدو، فتعلّق بطرف عبائه، و ناداهم: إلیّ، فهذا زکریا! 
ثم أخرج لهم حیلۀ المنشار، فنشرت الشجرۀ حتى بلغ المنشار رأس زکریا، 
فأنّ منه أنّۀ، أوحى اللّه تعالى: یا زکریا، لئن صعدت منک إلیّ أنّۀ ثانیۀ 

ۀ. فعضّ زکریا على الصّیر حتّى قطع بشطرین ]دو ألمحونّک من دیوان النبو
نیمه[، فقلت فی نفسی: لقد کان زکریا صابرا، إلهی و سیدی و موالی لئن 
ابتلیتَنی ألصبرنّ. ثم سرتُ حتّى دخلتُ أنطاکیۀ، فرآنی بعضُ إخوانی، و 

 ]سپر[ و حربۀ للسبیل، فدخلتُ علم أنّی أریدُ الثغرَ، فدفع إلیّ سیفا و تُرسا
راء سور خیفۀ العدوّ، فجعلت و أحتشم من اللّه أن أرىکنت حینئذ غر، و الث

مقامی بالنهار فی غابۀ أکون فیها، و أخرج باللیل إلى شط البحر، فأغرزُ ]فرو 
محرابا، و ها الساحل، و أشد الترس إلی کردم[ الحربۀ ]نیزه[ علىمی

ى یتُ الصبح غدوتُ إلآویختم[ سیفی، و أصلّی إلى الغداۀ، فإذا صلّأتقلّدُ]می
نهاری أجمع. فبدرت فی بعض األیام، فبصرت بشجرۀ ها الغابۀ، فکنت فی
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قع و بطم ]درخت سقز، پسته کوهی[ قد بلغ بعضه أخضر، و بعضه أحمر، قد

علیه الندى، و هو یبرق، فاستحسنتُه، و أنسیتُ عقدی مع اللّه، و قسمی به 
ألرض، فرددتُ یدی إلى الشجرۀ، ء مما تنبتُ اأنّی ال أمدُّ یدی إلى شی

عنقودا، و جعلتُ بعضَه فی فَمی ألوکُه ]جویدن[، فذکرتُ ها فقطعتُ من
انداختم[ ما فی فَمی، و قلتُ: العقدَ، فرمیتُ ما فی یدی، و بزقتُ ]بیرون

حلّت المحنۀ، و رمیتُ التُرسَ و الحربۀ، و جلست موضعی، یدی على رأسی. 
فرسان، و قالوا لی: قم. فساقونی إلى أن بیفما استقر جلوسی حتى دار 

أخرجونی إلى الساحل، و إذا أمیر بناس... جماعۀ على خیول، و رجاله کثیر 
و بین أیدیهم جماعۀ سودان کانوا یقطعون الطریق قبل ذلک الیوم فی ذلک 

فی  المکان، فأسرى إلیهم أمیر بناس فی موضع األکواخ فکبسهم ]انداختند[
ن کان منهم فی األکواخ و افترقت الخیل تطلب من هرب السجن و أخذ م

منهم فی الغابۀ، فوجدونی أسود معه سیفٌ و تُرسٌ و حربۀٌ فساقونی، فلمّا 
قدّمتُ إلى األمیر، و کان رجال تُرکیا، قال لی: أیش أنت و یلک؟ قلت: عبد 

و إنما  ،من عبید اللّه، فقال للسودان: تعرفونه؟ قالوا: ال، قال: بلى، هو رئیسکم
تفدونه بنفوسکم، القطّعن أیدیکم و أرجلکم. فقدّموهم، فلم یزل یقدم رجال 
رجال یقطع أیدیهم حتى انتهى إلیّ آخرهم، فقال لی: تقدم، مُدَّ یدک، 
فمددتُها، فقُطِعَت، ثم قال لی: مدّ رِجلَک، فمددتُها، فرفعتُ سرّی إلى السماء 

ت، رِجلی أیشٍ عَمِلت؟! فإذا بفارس و قلتُ: إلهی و سیدی و موالی، یدی جَنَ
قد أقبل و قف على الحلقۀ، و رمى نفسه إلى األرض، و صاح: أیش تعملون، 

ر الخیتریدون أن تنطبق الخضراء على الغبراء؟ هذا رجل صالح یعرف بأبی
فرمى األمیر نفسه عن فرسه، و  -و کنت حینئذ أعرف بالمناجی -المناجی

 یقبّل صدری، و یشهقیقبّلها، و تعلّق بیأخذ یدی المقطوعۀ من األرض 
نالید[ و یبکی، و یقول: ما علِمتُ، سألتُکَ باللّه اجعلنی فی حلّ. فقلتُ: ]می

جعلتک فی حلّ من أول ما قطعتها، هذه ید جنت فقطعت. )ابن عساکر، 
 (161، ص. 66، ج1112
ار الی د الزوتلبیس ابلیس و بغیۀ الطلب فی تاریخ حلب و مرشهای )سه روایت کتاب

ردن روایات مذکور پرهیز تقریباً عین همین روایت است. بنابر این از آو قبور االبرار
 (کنیم.می

 روایت المنتظم ابن جوزی . 1-6-1
بن حماد أبوالعباس الکرخی األدیب: کان عالمًا زاهدًا و رعًا، محمدبن علی

الصوم و توفی  کل یوم و یدیم قرآنه و کان یختم القرآنسمع من عبدان و أ
و ال یعرف اسمه. أصله من المغرب و سکن  .من هذه السنۀ فی ذی الحجۀ

األقطع ألنّه کان مقطوع  :تینات و یقال له :لها قریۀ من قرى أنطاکیۀ یقال



 119 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 
الید و ذلک ألنه عاهد اهلل تعالى على عهد فنکث فأخذ لصوص من الصحراء 

 .(431: 1 ج /1116)ابن جوزی، و أخذ معهم فقطعت یده 
 ابن جوزی صفۀالصفوۀروایت . 1-6-3

أبو الخیر التیناتی أصله من المغرب و سکن تینات، و هی قریۀ من قرى 
أنطاکیۀ. و یقال له األقطع، ألنه کان مقطوع الید. و کان سبب ذلک أنّه کان 

یطلب المباح و ینام بین الجبال. و أنّه عاهد ها فی جبال أنطاکیۀ و حوالی
تعالى أن ال یأکل من ثمر الجبال إال ما طرحته الریح. فبقی أیاما لم اهلل 

فلم ا هتطرح إلیه الریح شیئا. فرأى یوما شجرۀ کُمثَرى ]گالبی[ فاشتهى من
احدۀ. و اتفق أن لصوصا قطعوا هنالک و الریح إلیه فأخذها یفعل. فأمالت

معهم  الطریق و جلسوا یقتسمون. فوقع علیهم السلطان فأخذهم و أخذ
فقطعت أیدیهم و أرجلهم و قطعت یده، فلمّا همّوا بقطع رِجله، عرفه رَجُل 
فقال لألمیر: أهلکت نفسک، هذا أبوالخیر. فبکى األمیر و سأله أن یجعله فی 

 .(472: 1 ج /1117)ابن جوزی، حل. ففعل و قال: أنا أعرف ذنبی 
  روایت تذکرۀاالولیا. 1-6-1

 دیدآمد. هر که را میوه لکام بودم. سلطان می... و ]شیخ اقطع[ گفت: در ک
نهاد. یکی به من داد. پشت دست آنجا داشتم و در کنار دیناری بر دست می

ز بدان گرفتم. یک رو]کتاب[ بر وضو کراسهانداختم. اتفاق افتاد که بیرفیقی
ای. جماعتی دزدی کرده بودند رفتم با اصحاب به هم، چون شوریدهبازار می
ن بازار. ایشان بگریختند و همه خلق به هم برآمدند. در صوفیان در میا

آویختند. شیخ گفت: مهتر ایشان منم. ایشان را خالص دهید که رهزن 
منم. با مریدان گفت: هیچ مگویید. آخر او را ببردند و دستش ببریدند. 
گفتند: تو چه کسی؟ گفت: من فالنم. امیر گفت: زهی آتشی که در جان 

فت: باک نیست که دستم خیانت کرده است؛ مستحق قطع است. ما زدی. گ
م تر بود و آن سیگفت: چیزی به دستم رسیده است که دستم از آن پاکیزه

ود تر بلشکری بود و دست به چیزی رسیده است که آن از دست من پاکیزه
ام. چون به خانه بازآمد عیالش فریاد گرفتهوضو برآن مصحف است که بیو 

شیخ گفت: چه جای تعزیت است جای تهنیت است اگر چنان برگرفت. 
بودی که دست ما نبریدندی دل ما ببریدندی و داغ بیگانگی در دل ما 

 نهادندی، به دست ما چه بودی؟ 
و جمعی چنین نقل کنند که در دست او کَلی افتاد. طبیبان گفتند: دستش 

او  د تا در نماز شود.بباید برید. او بدان رضا نداد. مریدان گفتند: صبر کنی
را دگر خبر نبود. چنان کردند. چون او نماز تمام کرد، دست را بریده یافت 

 .(211: 1714)عطار نیشابوری، 
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 ها. بررسی روایت1-5
 مختلف این حکایت، موارد زیر قابل توجه است:های در بررسی روایت

فۀ صروایت به حکایت مثنوی، روایت ابن جوزی در ترین از بین این ده منبع، شبیه الف.
کی ی، شداستانو دیگر عناصر ها که با توجه به شباهت کنشای هاست به گون الصفوۀ

مستقیم( روایت این سرودن این حکایت )مستقیم یا غیر ماند که مأخذ موالنا درنمی
یت داده است، رو در تحلیل تصرفات و تغییراتی که موالنا در حکاکتاب است. ازاین

« طعاق»را با این روایت خواهیم سنجید. ناگفته نماند که درباره سبب  مثنویحکایت 
( آمده 771: 1731)هجویری،  کشف المحجوبشدن شیخ اقطع حکایتی نیز در  هخواند

دلیل تفاوت بسیار این حکایت با شود. بهکه در آن حکایت، پای شیخ اقطع قطع می
 آن را جزو مآخذ حکایت دانست. توان ، نمیمثنویروایت 

 تاریخ حلب بغیۀالطلب فی (،717: جوزی، ]بی تا[)ابن تلبیس ابلیسچون سه روایت  ب.
)موفق الدین عباس،  مرشد الزوار الی قبور االبرار( و 1176: 11ج العدیم، ]بی تا[/)ابن

تی که ح ایبه گونه ،است تاریخ مدینۀ دمشق( بسیار شبیه به روایت 111: 1ج /1112
را کنار ها بسیاری از جمالت یا عین هم و یا بسیار شبیه هم هستند، این روایت

یا روایت خود را مستقیماً از همدیگر گرفته ها گذاریم. مسلماً نویسندگان این کتابمی
 اند. از منبع مشترکی استفاده نموده و به آن و فادار بودهکه این یا
ی که باعث قطع شدن دست شخصیت اصلی شده، به سه این ده روایت بر اساس عامل ج.

که در آن عامل قطع شدن  التعرف و تذکرهگردد: دسته اول: روایت دسته تقسیم می
 حلیۀ االولیا، صفۀالصفوۀ و تلبیسدست،گرفتن سکه سلطانی است؛ دسته دوم: روایت 

وم: که در آن، عامل قطع شدن دست، چیدن میوه و نقض عهد است؛ دسته س ابلیس
که در آن عامل قطع شدن، فرو رفتن استخوان ماهی در دست  کشف االسرارروایت 

نشده است. آنچه در های به این عامل اشار المنتظماست. در روایت خیلی مختصر 
 است.  حلیۀ االولیا، صفۀالصفوۀ و تلبیسافتد، شبیه روایت اتفاق می مثنوی

ترین )دارای حدود چهل و اژه( و مفصلالمنتظم روایت از این حکایت در ترین مختصر د.
 و اژه( آمده است.  221ابن عساکر )دارای حدود  تاریخ مدینه دمشقروایت در 

ه کدارد؛ چرا مثنویتفاوت را با سایر روایات و روایت ترین بیش کشف االسرارروایت  هـ.
و چگونگی در آن عامل قطع شدن دست، نه شکستن عهد بلکه خوردن از روی شهوت، 

شدن دست، نه بریدن عامل شحنه که فرو رفتن خار ماهی در دست شیخ است.  هبرید
 در تحلیل حکایت به این روایت نیز مراجعه نخواهیم نمود. ها با توجه به این تفاوت

 
 ای دو روایت شیخ اقطع در مثنوی وصفۀالصفوۀجدول مقایسه
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 صفۀ الصفوۀ روایت مثنوی روایت

1 

مقدمه
 

درویشی به کهساری مقیم/ خلوت او را بود همخواب و بود 
 1611-7ندیم 

رسید او را شمول/ بود از انفاس مرد چون ز خالق می
 و زن ملول

همچنان که سهل شد ما را حضر/ سهل شد هم قوم 
 دیگر را سفر...

 ]بعد از وقفه هیجده بیتی[
اندر آن کُه بود اشجار و ثمار/ بس مرود کوهی آنجا  ...

 شماربی

... أنّه کان فی جبال 
ها یطلبُ أنطاکیۀ و حوالی

 المباحَ و ینامُ بین الجبال
 

4 

صحنه اول
 

گفت آن درویش: یا رب با تو من/ عهد کردم زین 
 نچینم در زمن

/ من نچینم از انداختشجز از آن میوه که باد 
 .درخت منتعش

و أنّه عاهدَ اهللَ تعالى أن ال 
إال یأکلَ مِن ثمر الجبال 

 ما طَرَحَته الریحُ.

7 

مدتی بر نذر خود بودش وفا//تا در آمد امتحانات قضا 
7-1673 

زین سبب فرمود استثنا کنید/ گر خدا خواهد به پیمان 
 برزنید...

 بیتی[ 77]بعد از وقفه
مجاعت شد زبون ... این سخن پایان ندارد آن فقیر/ از 

 و تن اسیر
پنج روز آن باد امرودی نریخت/ ز آتش جوعش 

 گریختصبوری می

فبقی أیاماً لم تطرح إلیه 
 الریحُ شیئاً.

1 

صحنه دوم
 

/ باز صبری کرد و بر سر شاخی مرودی چند دید
 خود را و اکشید.

فرأى یوماً شجرۀَ 
ها فاشتهى من کمثرى

 فلم یفعل.

2 

/ طبع را بر خوردن آن زیر کردباد آمد شاخ را سر 
 چیر کرد

جوع و ضعف و قوت جذب قضا/ کرد زاهد را ز نذرش 
 وفابی

إلیه  ها الریحُفأمالت
 فأخذَ و احدۀً.
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6 

اندر نذر و عهد گشت بن میوه سکست/چون که از امرود 
 خویش سست

هم در آن دم گوشمال حق رسید/ چشم او بگشاد و گوش او 
 کشید

 

3 

صحنه سوم
 

کردند بیست از دزدان بُدند آنجا و بیش/ بخش می
 مسروقات خویش

و إتّفقَ أنّ لصوصاً قطعوا 
هنالک الطریقَ و جلسوا 

 یقتسمون.

  شحنه را غماز آگه کرده بود 1

7 

 مردم شحنه بر افتادند زود
هم بدانجا پای چپ و دست راست/ جمله را ببرید و 

 غوغایی بخاست

فوقع علیهم السلطان 
فأخذهم و أُخِذَ معهم 

 فقطعت أیدیهم و أرجلهم

11
 

 و قُطِعَت یدُه دست زاهد هم بریده شد غلط

11
 

 فلما همّوا بقطع رجله خواست هم کردن سقطپاش را می

14
 

 عرفَه رجلٌ در زمان آمد سواری بس گزین 

17
 بانگ بر زد بر عوان کای سگ ببین 

او را تو چرا این فالن شیخ است و ابدال خدا/ دست 
 کردی جدا؟

فقال لألمیر: أهلکتَ 
 نفسَک، هذا أبوالخیر.

11
 

آن عوان بدرید جامه تیز رفت/ پیش شحنه داد 
 آگاهیش تفت
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12
 

گفتگو
 

 فبکى األمیرُ شحنه آمد پا برهنه عذرخواه 

16
 که: ندانستم خدا بر من گواه 

هین بحل کن مرمرا زین کار زشت// ای کریم و سرور 
 بهشتاهل 

 و سأله أن یجعلَه فی حلّ.

13
 

شناسم من گناه دانم سبب این نیش را/ میگفت: می
 خویش را

من شکستم حرمت اَیمان او/ پس یمینم برد دادستان 
 او

من شکستم عهد و دانستم بد است/ تا رسید آن شومی جرأت 
 به دست

ای و الی فدای دست ما و پای ما و مغز و پوست/ باد
 حکم دوست

قسم من بود این، ترا کردم حالل/ تو ندانستی ترا نبود 
 و بال

و انکه او دانست او فرمانرواست/ با خدا سامان پیچیدن 
 کجاست

ای بسا مرغی پریده دانه جو/ که بریده حلق او هم حلق او... 
7-1677 

ففعل و قال: أنا أعرفُ 
 ذنبی.

پایان 
 

 ]بعد از وقفه هشت بیتی[
برای حلق دست/ مرد زاهد را در ...چون بریده شد 

 شکوی ببست
شیخ اقطع گشت نامش پیش خلق/ کرد معروفش بدین آفات 

 1311-7حلق 

 

 . بررسی تغییرات و تصرفات موالنا در حکایت1-1

 موضوع و درونمایه. 1-1-1
سخن از ارزش و اهمیت روح در برابر  ، مثنویقبل از شروع حکایت در بسط درونمایه: 

کند که اگر برای حصول معرفت، حتی دست جسم است. موالنا با این حکایت بیان می
قدرت و ارزش روح به حدی است که اگر چراکه  ؛)جسم( نیز از بین برود، مهم نیست

ایت کتواند کار جسم را نیز انجام بدهد )مثل زنبیل بافتن شیخ اقطع در حمی ،تقویت شود
(. پس موضوع اولیه حکایت، ارزش و اهمیت روح در برابر جسم است اما بعد مثنویبعدی 

گیرد: فرجام نقض عهد. از ورود به حکایت، موضوع و درونمایه دیگری مورد تأکید قرار می
 ه. البته در ابیاتی که موالنا از روایتکردموالنا در کل حکایت بیشتر به این موضوع توجه 
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. نقض عهد در روایت است شود، موضوعات متفاوت مختلفی نیز طرح گردیدهمیخارج 

منبع نیز موضوع اصلی حکایت است. پس تصرف موالنا در حکایت، افزودن موضوع و 
دیگر بر حکایت است. ناگفته نماند که این حکایت در موضوع توکل نیز قابل ای همایدرون

ردیف  این حکایت را در ابلیس تلبیس ابن جوزی نیز در کتاب کهچنان ؛طرح است
سبب درک اشتباه مبحث توکل، به چنین افعال و حکایاتی حکایاتی آورده که صوفیه به

 آورند. روی می
 
 زاویه دید و روایت .1-1-1

شود. این زاویه دید از زاویه دید سوم شخص، روایت می مثنویحکایت شیخ اقطع در 
و موالنا در این زمینه تغییری در حکایت نداده است. بوده  صفۀ الصفوۀمشترک با روایت 

راوی مفسر است که چندین بار روایت را قطع کرده و توضیحاتی مثنوی راوی در روایت 
 دهد. به خواننده می داستانبیرون از حکایت درباره شخصیت اصلی و حوادث 

 خطی و صورتبهدر همه منابع  داستانروایت توضیح و تعلیم عامل قطع روایت: 
مان . در هوقفه مواجه کرده اما موالنا این روایت خطی را سه بار شکسته و با ؛پیوسته است

شود. در بیت دوم سخن آغاز حکایت، موالنا بعد از سرودن فقط دو بیت، از حکایت جدا می
شد. در ابیات بعد ملول میها آناز آن است که شیخ با خلق مأنوس نبود و از صحبت 

نشان دهد این حال درویش )عدم انس با خلق( چندان غریب نیست و که این برایموالنا 
. آوردمیهایی خوشایندتر از بودن در جمع باشد، نظیرههایی ممکن است تنای هعدبرای 
« التذاذ از تنهایی» شناختیروانآوری برای توضیح و اثبات مبحث نظیره ،عامل وقفهپس 

بیات، پیوسته متوجه مخاطب حاضر )یا فرضی( است و دایماً از است. موالنا در ضمن این ا
را متمرکز و متوجه مطالب بنماید. وی از ها آنکند تا حواس غایب به مخاطب التفات می
ذهن ها آوری. ذکر همین نظیرهگیرد: نظیرهتعلیم کمک مییک روش ساده استدالل و 

های تعلیمی بیند که نکتهم را مناسب میموالنا را از روایت حکایت باز داشته و او مقا
کند: سعی کن میل تو نیز به امور متعالی باشد و از همین امیال درونی، عاقبت زد گوش

 کار خود را مشاهده کن. 
کشد که : سپس جریان سیال ذهن موالنا را بدانجا میتداعی عامل قطع روایت

برای کسی که عاقبت کار خود و بر سبیل شاهد « حکایت در حکایت»حکایتی به شیوه 
ان دید. بعد از پایبیاورد: زرگری که عاقبت کار و خواسته پیرمردِ مرتعش را می بیند،را می

شود ولی هنوز چهار بیت ادامه نیافته که مؤلف این حکایت، حکایت اصلی از سر گرفته می
 یقرآن تعلیمیته ، التفات به مخاطب و بیان نکوقفهعامل گردد. دوباره از آن خارج می

 ،(. بعد از این آیه47)کهف: « ءٍ إنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَداً إالَّ أَنْ یَشاءَ اللَّهُوَ ال تَقُولَنَّ لِشَیْ»است: 
و چند حدیث درباره تمایالت مختلف دل آدمی، و  شناختیای رواننکتهموالنا باز به بیان 

 تا ؛ردازدپ، و دیگر مسائل مختلف میگاه به تأثیر قضا و قدر در پیگیری این تمایالتآن
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خن این س» گراید:می داستانمطلب را با این بیت بریده و به ادامه  ،بیت 77بعد از که این

 «.پایان ندارد، آن فقیر// از مجاعت شد زبون و تن اسیر
عامل شود. گاه باز روایت قطع میآنیابد و بیت ادامه می 44بعد از این بیت، حکایت در 

دلپسند، باعث امری آوری بر این مطلب است که ای بسا امری به ظاهر خوب و نظیره وقفه
این است که ای بسا ماهی درون آب، فریب طعمه را بخورد و ها د. یکی از نظیرهناگوار شو

هاروت و ماروت نیز فریب لذت شراب را خوردند  کههمچنان ؛شودگرفتار شست ماهیگیر 
یان سیال ذهن از این آب و شراب )در دو نظیره اخیر( موالنا را به ماندند. جراز عروج بازو 

روی در خوردن آب، باعث کاهلی در نماز اندازد: زیادهزندگی بایزید مییاد حکایتی از 
آورد و سپس می« حکایت در حکایت»خواندن شد. موالنا این حکایت کوتاه را به روش 

 رساند. حکایت شیخ اقطع را با دو بیت به پایان می
سبب ست که موالنا سه بار حکایت را بهپس تصرفات موالنا در حوزه روایت، این ا

گاه جریان سیال ذهن، او را آنآوری برای اقناع او قطع کرده و نظیرهالتفات به مخاطب و 
 با مباحث دیگر و حکایات دیگر کشانده است. 

 پردازیشخصیت و شخصیت .1-1-6
حضور فعال و ها آنزیادی دارد )هفت شخصیت(؛ هرچند اکثر های این حکایت شخصیت

رنگی ندارند: درویش )شیخ اقطع(، شحنه، پاسبان بُرنده دست شیخ، جاسوس حکومت پر
شیخ، مأموران شحنه و گروه دزدان. دو شخصیت اخیر جزو  ه)غماز(، سوار شناسند

 گروهی است. های شخصیت
صیت اصلی حکایت در همه روایات شخ نیاوردن نام شخصیت در آغاز حکایت:

 «ابوالخیر نیسابوری»که در آن شخصیت اصلی  تلبیسغیر از روایت  .است 1شیخ اقطع
ره نک صورتبهکند و از او این شخصیت را معرفی نمی داستانشده. مولوی در آغاز  هخواند

شنیدن  برد. هدف موالنا از نکره آوردن این است که خواننده را برای)درویشی( نام می
 تانداسالهویه تحریک کند. شاید اگر موالنا نام شیخ را در ابتدای داستان شیخی مجهول

فهمید که چه حکایتی قرار است بیان شود و رغبت و آورد، مستمع از همان آغاز میمی
 شد. تعلیقی در او ایجاد نمی
موالنا در این حکایت، فرصت چندانی برای  مستقیم:پردازی غیرافزودن شخصیت

هم ن؛ آکندپردازی ندارد و اغلب خیلی کوتاه به چند ویژگیِ شخصیت اشاره میشخصیت
ت: گونه اسنیز همین داستانکه مرتبط به موضوع آن حکایت باشد. در این هایی ویژگی

ز مردم ااین شخصیت اصلی درویشی است اهل خلوت که در کوهساری خلوت گزیده و 
مستقیم است: این درویش در ابتدای های موالنا غیرپردازیشخصیت ه. بقیدوری جُسته

بدون در نظر گرفتن حکم قضا و مغرور چراکه  ؛نیستای عارف پختهامر چندان صوفی و 
بندد، عهد میکه خبر است. او بعد از آنقضا بیهای بندد و از بازیبه فعل خود، عهد می

در اغلب حکایات، که این شکند )با توجه بهز پنج روز( عهد خود را میزودی )بعد ابه
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گر توانند تحمل گرسنگی بکنند( و این باز نشانصوفیان مرتاض تا چهل روز و بیشتر نیز می

خامی وی در ابتدای امر است. این درویش در جامعه به حُسن شهرت معروف است: مردم 
چه مردم عادی و -همه دانند و می« ور اهل بهشتکریم و سر»و « ابدال خدا»او را جزو 

قائل هستند و آزار او را احتماالً مایه ای هالعادبرای او احترام فوق -چه عوامل حکومتی
و بینیم: اسیمای دیگر شیخ را می ،دانند. در پایان حکایتغبن دنیوی و اخروی خود می

بنابراین  یابد.ه معرفت بیشتری دست میآید، بدر دام قضا و فتنه گرفتار میکه این بعد از
 ؛گذردگوید و از آنان درمیسخن میها آنکند و با حلم و نرمی با با دیگران تندی نمی

دهد. از داند و رضا به داده میشدن دست خود سهیم می هخواست الهی را در بریدچراکه 
 او در پایان حکایت حال؛ زیرا توان شخصیت او را شخصیت پویا محسوب کرداین جهت می

زی شخصیت اصلی پردامتفاوت از حال او در آغاز حکایت است. پس موالنا در شخصیت
. مستقیم استفاده کردهپردازی غیرهم شخصیتپردازی مستقیم و حکایت هم از شخصیت

ر گیرد. دیگو گفتار صورت میها پردازی غیر مستقیم او با استفاده از کنششخصیت
 ند از:داستان ندارند، عبارتکه چندان حضور پررنگی در  حکایتهای شخصیت

پذیر است که حتی در این حکایت سیمای مثبتی دارد. او فردی مسؤولیت شحنه:
گیرد. وی برای اولیا )ابدال خدا( مسؤولیت اعمال افراد زیر دست خود را به عهده می

اند، بدون ز ابدال را آزردهفهمد عمّال او یکی ااحترام بسیاری قائل است و هنگامی که می
 طلبد. توصیفآید و از او حاللیت میبه عذرخواهی شیخ می« برهنهپا»ترین معطلی کم
 نمایی حکایت از طریق اشاره به جزئیات است. آمدن گامی دیگر درواقعیت« پا برهنه»

دیگر شخصیت این حکایت است. او احتماالً در بریدن  پاسبان برنده دست شیخ
بنا به دستور مافوق، همه پاسبانان، دست و پای چراکه  ؛چندان مجرم نیست دست شیخ

جاهت دنیوی( و یانه تعظیم زیادی به مقام معنوی )بریدند. او نیز مثل شحدزدان را می
فهمد چه کاری انجام داده، از خود بیخود شده و جامه پاره گاه که میآنشیخ قائل است و 

 [.رود ]تا او را شفیع خود قرار دهدکند و سریعاً پیش شحنه میمی
دو شخصیت ناشناس دیگر )یعنی جاسوس و سواری که شیخ را شناخت( و دو 

ند غیر اشخصیت گروهی )گروه دزدان و پاسبانان شحنه( مجالی برای حضور پررنگ نیافته
 را بیشترها آنقصاص در محل پاسبانان شحنه و ایجاد غوغا و آشفتگی، فعل که این از

ند: حدود بیست نفر هست مثنویکند تا پاسبانان. تعداد راهزنان در روایت یه طرّاران میشب
به این تعداد در روایت مأخذ اشاره نشده و آن مسلماً «. بیست از دزدان بدند آنجا و بیش»

و  یداستاننمایی و ملموس بودن فضای یتواقعی با این ترفند بر وافزوده موالناست. 
یت حکایت افزوده است. ناگفته نماند که شخصیت مهم دیگری که در نتیجه بر جذابدر

 سیلهو و شیطانی )یا رحمانی(های است! باد نماینده نیرو« باد»این حکایت وجود دارد 
ریزد تا او را به بر زمین نمیای هآزمایش شیخ است. باد برای امتحان کردن شیخ، میو

ع به یابد، شروبکشد و آنگاه که او را صبور میدشواری بیندازد و صبر شیخ را به امتحان 
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ار، شیرین و آبدهای آورد تا میوهدرخت را به پایین میهای کند و شاخهتحریک بیشتر می

ز ممنوعه( بیش اطبع را به خوردن میوه )جلوه بیشتری در برابر چشمان شیخ بیابند و 
 د. وسوسه کنن پیش
یت عبارتند از: الف( افزودن دو شخصیت تصرفات موالنا در شخص ،خالصهطور به

 تانداسجاسوس شحنه و سرباز برنده دست شیخ؛ ب( تنکیر شخصیت اصلی در ابتدای 
 تحریک مستمع و ایجاد تعلیق در او.  منظوربه
 . گفتگو1-1-5

در  11) سومتقریباً یک به گفتگوی درونی: داستانتبدیل قسمتی از بخش روایی 
حکایت به گفتگو اختصاص یافته است و در آن چند نوع گفتگو  ابیات ایناز ( 77برابر 

گویی درونی هستیم که در آن درویش خلوت گزیده با خدا وجود دارد: در ابتدا شاهد تک
بندد که غیر از میوه بر زمین ریخته، چیزی نخورد. محتوای کند و با او عهد میصحبت می

که موالنا در آن داده، این است که وی  این گفتگو در روایت مأخذ وجود دارد و تغییری
را تبدیل به گفتگو کرده و با  4«او با خدا عهد کرد که میوه نخورد»جمله روایی و اخباریِ 

ن مستقیم )کاستافزودن بر گزارش غیراین کار ضمن شکستن روایت و یکنواختی آن و 
ه حکایت، و مجال دادن برای حضور مستقیم شخصیت در عرص ،حضور راوی در حکایت(

 افزوده است.  داستاننمایی و جنیه نمایشی تبر پویایی و واقعی
گویی است که در آن سواری : دومین گفتگوی حکایت از نوع تکتوجه به لحن

انی دای سگ! می»گوید: ناشناس، پاسبان برنده دست شیخ را با فحش خطاب کرده و می
گویی نیز در روایت منبع ن تکای .«دست که را قطع کردی؟ این فالن شیخ بزرگ است

خطاب به پاسبان. مضمون  مثنویدر آنجا خطاب به امیر است ولی در ها وجود دارد منت
ت: موالنا گویی اسولی آنچه تغییر یافته، لحن تک ؛گویی چندان تغییر نیافتهدر این تک

سبان، حال و مقام را در گفتگو تأثیر داده و با افزودن فحش )ای سگ( در خطاب به پا
 نمایانده است.  وضوحخشم و غضب را در لحن گوینده آن به

ر جدول د کههمچنانگفتگوی اصلی حکایت بین شحنه و درویش است. بسط گفتگو: 
یار بس الصفوۀ وصفۀ مثنویکنیم عذر خواهی شحنه در روایت )کنش شانزده( مشاهده می

اما پاسخی که شیخ به شحنه نزدیک به هم بوده و موالنا تغییر چندانی در آن نداده. 
را نیز داراست: هایی محتوای منبع را دارد، افزودهکه این عالوه بر ،دهد )کنش هفده(می

که که موالنا همان محتوای منبع را با تکرار و تفصیل بیشتر بیان کرده و دیگر آنیکی آن
 ردیف دیگر )تسلیم و رضا( را بر سخنان منابع افزوده است. چند موضوع و محتوای هم

طور خالصه تصرفات موالنا در حیطه گفتگو عبارتند از: تبدیل بخش روایی به گفتگو، به
آلود، بسط تغییر لحن گفتگو از ساده به خشم تغییر محتوای گفتگو، تغییر مخاطب گفتگو،

 دن موضوعات دیگر. گفتگو با تکرار و تفصیل و بسط گفتگو با افزو
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 کنش .1-1-1
از جدول  کهچنانرود. به جلو میها محور است و روایت آن با این کنشاین حکایت، کنش

از این نظر موالنا چندان در  ،منطبق با منبع بوده مثنویروایت های آید، اکثر کنشبرمی
ر کردن دو کنش جزئی شماره هشت )خبکه این غیر از است؛ آن دخل و تصرف نکرده

جاسوس، شحنه را از حضور دزدان( و چهارده )منقلب شدن بُرنده دست شیخ بعد از 
که با افزودن این دو کنش ریز و جزئی، شناختن او( را بر حکایت افزوده است. جالب آن

که کنش موالنا دو شخصیت را وارد حکایت کرده است: شخصیت اول )جاسوس( با آن
حضور و کنش او بر واقعیت نمایی و استحکام پیرنگ  مستقیمی در حکایت ندارد، اما

پرسد چگونه شحنه اتفاقاً از مکان و زمان دیگر خواننده نمیچراکه حکایت افزوده است 
 شده بود.  هدزدی آگا

 زمان و مکان .1-1-3
( قبل از 711حوادث این حکایت چند روز از زندگی ابوالخیر تیناتی )متوفی  وقوعزمان 
، اشاره به پنج روز مثنویاشاره صریح زمانی در روایت ها شدن دستش است. تن هبرید

این دوره زمانی در روایت مأخذ چند روز که آنحال ؛گرسنه ماندن شیخ در کوهسار است
 را افزایش داده است. داستاننمایی ت)أیاماً( بیان شده. موالنا با این تغییر جزئی واقعی

 مثنویحوادث در روایت  وقوعت شیخ اقطع و مکان خلو مبهم کردن مکان:
 هاینامعلوم است که درختان میوه بسیاری دارد. این کوه احتماالً در کنار جاد 7کوهساری

های آن تقسیم و مخفیگاهها شارع بوده که راهزنان بعد از قطع طریق در اطراف بلندی
 جبل انطاکیه است همان لبصفۀ الصفوۀ و بغیۀ الطاند. مکان در روایات کردهمسروقات می

است. این کوه که شده  هخواند« کوه لکام» التعرف، تذکره و حلیۀاالولیاکه در روایات 
( جزو 177و  42 :1761کیه کنونی است )لسترنج، توروس در ترهای ظاهراً همان کوه

از  .1محل خلوت بسیاری از صوفیه بوده استها ثغور عالم اسالم در مرز بیزانس و مدت
های درختان میوها آید که در آن کوهآمده، چنین برمی رساله قشیریهحکایتی که در کتاب 

پس یکی از تغییر و تصرفات موالنا در  .(763: 1711نیز وجود داشته است )القشیری، 
حوادث و تغییر دیگر او توصیف جزئی مستقیم و  وقوعحیطه مکان، مبهم کردن مکان 

 وادث بوده است. ح وقوعمستقیم مکان غیر
 پیرنگ .1-1-1

شود که چرا ابوالخیر اقطع یکباره تصمیم ( بیان نمیصفۀ الصفوۀو روایت مأخذ ) مثنویدر 
ای، یکباره تصمیم ویژه فردی بدون اتفاقکه این گیرد چیزی از میوه درختان نخورد.می

ردن توانست با وارد کنماید. موالنا میمنطقی میغیراندکی بعید و  به نخوردن میوه بگیرد،
در روایت  کههمچنانخواب و رویا یا الهام به حکایت این ضعف ساختاری را حل کند 

فنودیَت فی سرّی: یا أبالخیر تزعمُ أنّک ال تشارکُ الخلقَ »انجام شده:  تاریخ مدینه دمشق
 «. فی أقواتهم؛ و تشیرُ إلی التوکل
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شدن شحنه از  هنحوه آگاکه این برایتصرف موالنا در حیطه پیرنگ، آن است که او 

مخفیگاه و زمان سرقت راهزنان را موجّه جلوه دهد و نحوه حدوث علت و معلولی حوادث 
 استاندنمایی آن را بیشتر نماید، شخصیت و کنشی به تتر کرده و میزان واقعیرا پررنگ

پرسد شحنه چگونه با این تصرف، خواننده نمی«. شحنه را غماز آگه کرده بود»افزاید: می
در این ها کلی بیان علت کنشطوربهفهمید که راهزنان کی و کجا مخفی خواهند شد. 

خ ه این پرسش مقدر خواننده پاسموالنا ب داستانحکایت باعث تقویت پیرنگ شده. در آغاز 
دهد که چرا درویش خلوت گزیده؟ چون او با خالق انس گرفته و از خلق ملول شده می

رسید او را شمول/ بود از انفاس مرد و زن ملول(. سپس موالنا از خالق می بود )چون ز
دهد. در ادامه حکایت متوجه میشود و همین التذاذ از خلوت را توضیح روایت خارج می

تواند بر عهد خود و فادار بماند. چرا؟ چون آتش گرسنگی، تحریک شیخ نمی هشویم کمی
 آیند. تا پایان حکایت همینی بر خواست شیخ فائق میمیوه آبدارِ در دسترس و قضای اله

 یابد. پیرنگ مستحکم ادامه می

 . فایده تغییرات و تصرفات موالنا1-3
 فواید ادبی .1-3-1

باعث استحکام بیشتر پیرنگ و تحرک و جاذبه ها و شخصیتها موالنا با افزودن کنش الف.
 بیشتر حکایت شده است. 

)اینکه چرا درویش از مردم نفور  داستانموالنا با شکست روایت و تشریح موقعیت  ب.
 شود. بود(، در هیأت راوی مفسر ظاهر می

 نمایی و عینیت حکایت را افزوده است. با تغییر لحن گفتگو موالنا واقعیت ج.
کند تا بتواند در مستمع حالت موالنا اسم شخصیت اصلی را در آغاز حکایت بیان نمی د.

 تعلیق ایجاد کند. 
و  به گفتگو، بر پویایی، واقعیت نمایی داستانموالنا با تبدیل قسمتی از بخش روایی  هـ.

حضور فعال شخصیت افزوده و ضمن کاستن از حضور راوی، یکنواختی روایت را نیز 
 ه است. کمتر کرد

افزودن کنشهای ریز و توصیف جزئیات )مثل پا برهنه آمدن، نورزیدن پنج روزه باد،  و.
 نمایی و جذابیت بیشتر حکایت شده است. یتواقعحدود بیست نفر بودن دزدان( باعث 

 فواید عرفانی .1-3-1
 ، پیوسته متوجه مخاطب است وموالنا با شکست چندین باره حکایت و خروج از آن الف.

که نکات مناسب تعلیمی وجود دارد، از بیان آن و ارشاد مستمعان خودداری آنجا
 کند. نمی

عالوه بر بیان درونمایه روایات پیشین )عاقبت نقض عهد(، برای  داستانموالنا از این  ب.
 بیان درونمایه جدیدی نیز استفاده کرده است )ارزش و اهمیت روح در برابر جسم(. 
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گفتگو و تفصیل آن، ضمن پررنگ کردن و تأکید نمودن بر درونمایه موالنا با بسط  ج.

جدیدی را نیز بر آن افزوده است )تسلیم و رضا(. های )نقض عهد(، درونمایه داستان
زبان  از داستانموالنا گویی معلمی است که با بیان چندین باره برخی نکات کلیدی 

ین نکات کلیدی تعلیمی در ذهن در پی ماندگار کردن اها راوی یا یکی از شخصیت
 مریدان و خوانندگان است. 

 

 گیرینتیجه. 6
و  منبع بخشی از حکایات مآخذ قصص و تمثیالت مثنویکه استاد فروزانفر در کتاب باآن

اب ، کتاندخود استاد در مقدمه کتاب متذکر شده کههمچنان ،اندتمثیالت مثنوی را آورده
توان تتبع تحقیق در این زمینه را تمام نکرده است و هنوز هم در این زمینه می ایشان

، ما موفق به یافتن هشت روایت مثنویاز « حکایت شیخ اقطع»کرد. در تحقیق موردی 
دیگر از این حکایت در متون ماقبل زمان مولوی شدیم. با مقایسه همه این روایات از 

 ثنویمد که روایت از سویی دیگر، مشخص شمثنوی ایت سویی، و مقایسه این روایات با رو
منبعی که استاد فروزانفر -است  صفه الصفوهشبیه به روایت ابن جوزی در  هبیش از هم

قدری زیاد است که جوزی بهابناند. شدت شباهت روایت مولوی و به آن اشاره نکرده
ترجمه یا  مثنوییت گاه حتی رواچراکه  ؛توان در أخذ و اقتباس مولوی شک کردنمی

دو حکایت، این موارد های )در جدول مقایس شودمی صفه الصفوهشبیه به ترجمه روایت 
دیگر مثنوی و این شباهت بین  کهدرحالی .ایم(( کردن نشان دادهboldرا با پررنگ )

شباهت، موالنا به اقتضای مقال کالم  ههماین شود. با وجودبه هیچ روی دیده نمیها روایت
پردازی خود، تغییرات و تصرفات آگاهانه و هدفمندی در روایات داستانو همچنین روش 

دهد. در تحقیق حاضر ما سعی کردیم بخش عمده این تصرفات و پیشینیان انجام می
ی م. خروج از روایت خطل کنیبندی و تحلیداستانی دستهشاخه عناصر تغییرات را در زیر

ت. تصرف در حوزه روایت استرین تعلیم مستمعان اصلی تبیین مباحث عرفانی و منظوربه
پردازی واع گفتگو، شخصیتها، تطویل گفتگو، استفاده از انافزودن بر تعداد شخصیت

تغییرات و تصرفات موالناست که ترین داستان از عمدهمستقیم، مبهم کردن مکان غیر
 دارد.  و ایجاد حالت تعلیق داستاناهداف ادبی نظیر جذاب کردن کشش 

 نوشتپی
. ابوالخیر اقطع تیناتی: اصلش از مغرب و ساکن تینات بود. مصاحب عبداهلل بن جالء و 1

 (.731: 1111اند وفات یافت )سلمی، وطریقتش توکل بود. در سال سیصد و چهل
 . و أنّه عاهدَ اهلل تعالى أن ال یأکل من ثمر الجبال إال ما طرَحَته الریحُ. 4
کردند؛ چراکه در باورهای     ها خلوت می تاریخ، راهبان و زاهدان زیادی در کوه    در طول . 7

ای و در تاریخ ادیان، کوه محل پرستش و قداست و محل اتصال زمین و آسمان اسطوره
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شمار می  ساران جایگاه ارواح خدایان بوده و   به  شینتو کوه رفت؛ مثالً در باورهای کهن 

خدایی      که روح  مده  کان در در تورات نیز آ قدس بر فراز کوه ها م مأوا دارد    ی م ها 
شید نیز زمانی که گروه 167-163و  12: 1712)زمردی،  های اجتماعی را از هم (. جم

ــتندگان و عابدان را در کوه جای میتفکیک می گروهى که کاتوزیان » دهد: کند، پرس
ستنده      شان از میان گروه/ پر ستندگان دانیش// جدا کرد سم پر ه را جایگ خوانیش/ به ر

)فردوســی،   «نوان پیش روشــن جهاندارشــانکرد کوه// بدان تا پرســتش بود کارشــان/ 
1711 :14) 

ست. جالب این      سیار مطول ا ساطیر ب که حتی سخن از جایگاه کوه در ادیان و مذاهب و ا
با    باط  لدون  »بر فراز کوه « روح مجرد»چنگیز مغول نیز برای ارت قان ق فت  می« بور ر

 (761 :1713)گروسه، 
شیری،   برای نمونه نگ.. 1 شف در . 763و  443 :1711الق نیز آمده که این  المحجوبک

 (.411 :1731هجویری،  )نگ.ها محل خلوت ابوالفضل ختّلی بوده است مکان، مدت

 منابع
. فی تواریخ الملوک واالمم المنتظم(. 1116. )یبن علابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی، -

 ج، مقدمه سهیل زکار، بیروت: دارالفکر.  11
 اسکندریه: دار ابن خلدون. . تلبیس ابلیس ]بی تا[. _____ -
 بیروت: دارالکتب العلمیۀ.  ج. 1. ۀصفۀ الصفو(. 1117) _____ -
ج،  14 .بغیۀالطلب فی تاریخ حلبابن العدیم، کمال الدین عمر بن احمد ]بی تا[.  -

  دارالفکر. تحقیق سهیل زکار. بیروت:
تصحیح علی  ج. 11.تاریخ مدینۀ دمشق(. 1112. )بن حسنابن عساکر، ابوالقاسم علی -

 دارالفکر. . بیروت: شیری
 . بیروت: دارالکتب العلمیۀ ج. 11. األولیاء حلیۀ(. 1117) .ابونعیم اصفهانی -
نقد تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه و خمسه نظامی (. 1712) .زمردی، حمیرا -

 . تهران: زوار. و منطق الطیر

 قاهره: تصحیح نورالدین شدیبه.. طبقات الصوفیۀق(. 1111) .سلمی، ابو عبدالرحمن -
 مطبعۀ المدنی. 

تصحیح محمد . االولیاتذکره (.1714) .بن ابراهیمالدین محمدعطار نیشابوری، فرید -
 . تهران: زوار.17استعالمی. چ 

 تهران: قطره.)بر اساس چاپ مسکو(.  شاهنامه(. 1711) .فردوسی، حکیم ابوالقاسم -
 . تهران: امیرکبیر.7چ . مآخذ قصص و تمثیالت مثنوی(. 1764) .الزمانفروزانفر، بدیع -
. ترجمه ترجمه رساله قشیریه. (1711) .بن هوازن القشیری، ابوالقاسم عبدالکریم -

 ی. فرهنگتهران: علمی و  الزمان فروزانفر.تصحیح بدیع حسن بن احمد عثمانی.ابوعلی
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تصحیح عبدالحلیم . التعرف لمذهب أهل التصوف (.1761) .الکالباذی، ابوبکر محمد -
 )افست موسسۀالنصر تهران(.  ]بی نا[ محمود و طه عبدالباقی سرور، قاهره:

. 2چ  ترجمه عبدالحسین میکده. .امپراطوری صحرانوردان (.1713) .گروسه، رنه -
 فرهنگی.تهران: علمی و 

ترجمه . های خالفت شرقیجغرافیای تاریخی سرزمین(. 1761) .لسترنج، گای -
 فرهنگی.تهران: علمی و  .4محمود عرفان. چ 

تصحیح محمد فتحی . مرشد الزوار الی قبور االبرارق(. 1112) .الدین بن عباسموفق -
 قاهره: دار المصریه اللبنانیه.  ابوبکر.

. تصحیح عبدالکریم سروش. ج 4. مثنوی معنوی(. 1716) .الدین محمدمولوی، جالل -
 فرهنگی.تهران: علمی و  .7چ 

ج. تصحیح علی  11. االبراراالسرار و عدۀکشف (.1731) .میبدی، رشیدالدین احمد -
 تهران: امیرکبیر.  اصغر حکمت.

تهران:  تصحیح ژوکوفسکی.. المحجوب کشف(. 1731) .بن عثمانهجویری، علی -
 طهوری. 
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 ایرانی هایسروده بومی در موضوعات و هامایهدرون مضامین،
 

 1حسن ذوالفقاری
 

 
 چکیده

 یبزرگ فرهنگی گنجینۀ زبانفارسی کشورهای و ایران مختلف مناطق سرودهایبومی
بیانگر ای گویا و زندهها به شیوهکه در طول تاریخ همواره با بشر بوده است. این ترانه است

های محلّی ترانه ۀزمزممردم هستند. هر ملّتی باها و عقاید احساسات، عواطف، دردها، عقده
ها باری از مشکالت را از ترانهزندگی به کمک این هایبالیده است ودر اوج و فرود کشمکش

بندی شناسی و طبقهها و گونههپرداختن به این تران شکاند. بیدوش خود و دیگران برداشته
به روی ما ها ترانهزوایای پنهان و پیدای این ابعاد وای از تازه ۀآنها، دریچعلمی هر یک از 

 یشخصمسائل  ترین مضامین اشعار عامه در هشت حوزۀدر این مقاله به مهم .گشایدمی
مسائل ، اجتماعی و تاریخی -سیاسی ملی، مسائل، ها(شکوهها، آرزوها، اندوهها، عشق)

ائل مس، آموزشی مسائل اقتصادی،مسائل  مذهبی، و دینیمسائل ، خانوادگی و زناشویی
 یطبیع و ىیجغرافیا مسائلو ها و باورها و اساطیر ، آیینورسومآداباشاره به  فرهنگی و
 شود.می روشن آن ابعاد و پرداخته

 سروده بومی موضوعات، ها،مایهدرون مضامین، کلیدی: هایواژه
 
 .مقدمه1

شان در روستاییبا ذوق محلّی به گویش بومی وشود که شاعران سرود به اشعاری گفته مییبوم
سرود بخشی از فولکلور مهم بشری سرایند. بومیهایی چون دوبیتی، غزل، مثنوی میقالب

و کارکرد  دهیفا عشایر هستند.و ادبیات شفاهی است که اغلب مخاطبان آن روستاییان و
 شوند.و وحدت ملی می همبستگی قومیباعث  سرودهابومیفراوان است:  سرودهابومی
بسیاری از تجلیّات و افکار بشری و بیانگر تاریخ، فرهنگ و  ۀسرچشم سرودهابومی

صورت کامالً بدیهی و های زنده و گویای مردمی است که احساسات خود را بهاندیشه
های های قومی و آداب و آییناشعار عامه اغلب یادگار سنتکنند. نخورده مطرح میدست

ای است که در گذشته و در سرودها آموزشکدهردی و اجتماعی هستند. بومیزندگی ف
قش نها، نشینی، جشندر اشکال آوازهای نقالی، شبجمعی، ها و وسایل ارتباطرسانه غیاب

هستند و از  های تاریخیها نگاهبان میراثترانهانتقال فرهنگ را برعهده داشته است. 

                                                            
 دانشگاه تربیت مدرس دانشیار1 
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های گویند و جنبهن و مبارزات آنان سخن مییک ملّت و سرگذشت قهرماناۀ گذشت

های مردمی، واژگان ناب گویشی گاه در ترانهکشند. گوناگون زندگی آنان را به تصویر می
سبب ماندگاری زبان سرودها اکنون از میان رفته است؛ ازین رو بومی توان یافت کهرا می

 گیری آثارو سازنده در شکلهای محلّی، عنصر فعّال ترانهۀ نیگنج. است گویش اقوامو 
ها تا به حدی است که منبع الهام بسیاری از آثار موفق مؤلفّان ادبی است. ارزش این ترانه

دانان و هنرمندان در آثار جهانیان در طول تاریخ و الگویی برای موسیقیۀ مشهور و پرآواز
ها از رهگذر این ترانهخواندند، همواره با آواز می ها راازآنجاکه ترانههنری آنان است. 

شده است. امروزه برای محققان موسیقی بومی و ملی نیز از نسلی به نسل دیگر منتقل
های موسیقایی و ها منبع مهم مطالعه در مقامموسیقی مقامی و محلی، وجود این ترانه

 هاست.ریزمقام
، آنسرایندگان  و اندپیرایهساده و بی دارند: مشترک ییهاویژگى هاسرودهعامه

ای واحد نیست؛ بلکه از درون اندیشه ۀزاد و خصلت جمعی دارند. ای دارندبینی سادهجهان
 دیمق اشکال همان بازتولید آن جدید اشکال و هستند قدیمی بسیارخیزد، ملّتی برمی

ها عمری سرودهعامهبرخی ها، نامشخص و گمنام هستند؛ سرودهسرایندگان عامه است.
 صاتمخت ندۀبازتاب ند.دار جذاب و متنوع ،پرتحرک ،غنى ییمحتوا و ساختارارند. کوتاه د

نی، ف ازنظر .است اجتماعی و خانوادگی روابط و مناسبات و زندگی ،اقلیمى ى،یجغرافیا
 هایمصراع کوتاهی و بلندی به د.انپیچیده ادبی هایآرایه فاقد شناسیهنری و زیبایی

 .شودنمی رعایت گونهکی هایروایت برخی در فیرد و هیقاف شود.نمی توجه چندان آن
 .ودشمی بلند و کوتاه خواننده میل بنابر و است علمی موازین فاقد آن موسیقی و وزن

 گرایی، کار و تالش، سرزندگی و شادابی تکیه دارند.سرودها بر عملمفاهیم مندرج در عامه

 و فارسى اصیل واژگان حاوی و محلى هاىلهجه به یا محاوره زبان به عامه اشعار
 «ملحون» قدما اصطالحبه یا آواز با همواره ،هاترانه است. نو تعبیرات و زیبا اصطالحات

 د.وشمى خوانده
 
 سرودهابومی .مضامین1

 روح یاستغنا امیدوارى، بینى،خوش است. زیاد ،عامّه هاىترانه موضوع وسعت و تنوع

 یطورکلبه و باورها و عقاید آرزوها، بیان ،درد و رنج انعکاس غم، عشق، ،نفساتکابه و
در  قیتحق دارد. انعکاس هاترانه در گرددبازمی آنان معنوی و مادی زندگی به هرچه

شناسی و شناخت تاریخ اجتماعیِ مردمِ ایران شناسی، مردمها به لحاظ جامعهمحتوای ترانه
 فراوان دارد. اهمیت 

بیانگر عواطف و احساسات و آرزوهای ممکن  و دارند غنایی مضمون اغلب امهع اشعار
 راهی است، گویندگان نفس حدیث کهآن جز هاترانهاست. سازندگان آن و غیرممکن 

روح آزاد و بدون  سمبلهای عامه ترانه هست. نیز دهیدرنج مردم صدای انعکاس برای
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های مردمی هستند و نمایندۀ تمنیات و خواست پرسوزوگدازهای ، ترجمان روحدوبندیق

 .است شدهساختهو  گرفتهشکلکه ترانه در آنجا 
 سبک و مضمون»هایی باهم دارند. در میان اقوام گوناگون شباهت هاترانه مضامین

 ۀدهندنشان متفاوت، هاىزبان با مختلف، هاىملت ۀعام هاىترانه از بعضى مشترک
 شرب از قبایلى که رسدمى دورانى به گاه هاترانه نوع این تقدم که است واقعیت این

 لفمخت هاىگروه به هنوز و اندکردهمى زندگى یکدیگر با جمعىدسته صورتبه اولیه،

 هدایت: گفته به و (27 :1736 میرصادقی،)«بودند. نشده جدا یکدیگر از و تقسیم

های ملل گوناگون باهم خانواده رسد کهها به زمانی میازآنجاکه شباهت این ترانه»
هایی وجود داشته باشند که در دو ممکن است ترانه (411: 1737هدایت، «)اندزیستهمی

یده سمنانی این پد یسرزمین متفاوت از حیث سبک و مضمون کامالً شبیه هم باشند. پناه
قصد تفریح و سیاحت، مهاجرت، سفر به لینامد و عواملی از قبمی« کوچ و سفر ترانه»را 

 احمد) .داندگیری این پدیده مؤثر میسفرهای کاری و بسیاری از عوامل دیگر را در شکل
دو  هایسرودهعامهی نمونه برا (71 :1736سرایی در ایران، ، ترانه و ترانهپناهی سمنانی

ن با ایران است. به ایافغانستان و تاجیکستان، سرشار از عناصر مشترک و همانند کشور 
 شود، دقت کنید: دوبیتی معروف که با اندک تفاوتی در ایران خوانده می

 طبیب از ملک اسکندر بیارید کنه، صندل بیاریدسرم درد می
 عرق از سینۀ دلبر بیارید  طبیب از ملک اسکندر نباشه

 روایت بیرجندی آن چنین است:  
 طبیب از ملک اسکندر بیارید   کنه صندل بیاریدسرم درد می

 دوا از خانه دلبر بیارید  اگر از ملک اسکندر نیومد
 ها، با تغییرات بسیار اندکی به این شکل درآمده است: این دوبیتی نزد تاجیک

 طبیب از ملک اسکندر بیارید  کنه، سرور بیاریدسرم درد می
  دیاریبروید از خانۀ دلبر   طبیب از ملک اسکندر نباشه
 (116 :1733، هاآوای همسایه، یسمنان یاحمد پناه)

های ها و یگانگیدر اشاره به شباهت« فولکلور مردم بخارا»گفتار نویسندۀ پیش
کنند و از هرگونه پیدا می وپربالنویسد: آثار پسندیدۀ مردم، خود ها میهای این ملتترانه

آشیان  مرزوبومروند و در مغز و قلب مردم هر مرز رسمی سیاسی و فرهنگی بیرون می
که با عنوان موریگی در  هاییهای طوی )جشن( عروسی و رباعیگذارند. برخی از ترانهمی

 این خطۀ باستانی معروف و مشهورند، چنین است: 
 ها که کنده استابرو خالدر بین   است ابرو کمند است  باالبلند

 اندیشه به چشمان سیاه تو کنم  از در درآیی، من نگاه تو کنم
 دارم، قربان تو کنم زیعزاین جان  من مال ندارم که فدای تو کنم

نژاد آسیای میانه، همین دو نمونه فولکلوریک مردم بخارا را تمام باشندگان ایرانی
سرایند و همه آن را مال منطقۀ خاصۀ متنوعش می دانند و با انواعافغانستان و ایران می

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/200816
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و سلسلۀ « دختر، شکردختر شاه»، «اشتربچه ماند در بلندی»های دانند. سرودهخود می

که در « شاه دختر»های ماست. چنین از آثار برجستۀ مشترک خلقرباعیات نیز هم
: 1717اری، معروف است، خود گواه مطلب فوق است.)اسر« دختر شیرازی»خراسان به 

 مقدمه(
 کند: تر میمقایسۀ سه ترانۀ سیستانی، خراسانی و شیرازی این موضوع را روشن

 زچوب نار چوپانی کنُ مِ  میان باغ باغبانی کنُ مِ 
 برای یار قربانی کنُ مِ )سیستانی(  بگیرم گزل سردار میشو

 زچوب نار چوپنی کنومُ  به توی باغ  باغبانی کنومُ
 بیارم یار و مهمانی کنومُ )خراسانی( ز میش خوش رنگای ابگیره بره

 چو دلبر آی مهمونی کنم من  به کوی یار چوپونی کنم من
 شیرازی()به پیش یار قربونی کنم من   بگیرم قوچی از ساالر قوچون

ند؛ اشود و گویا در تقابل ساخته شدهها مفاهیم متضاد دیده میگاه نیز میان برخی دوبیتی
 مثل این دوبیتی خوری: 

  چه منه دل صد مشتری داری به ب  من چهه به دست انگشتری داری ب
 من چهه برای دیگری داری ب   روی سینه جفت نار شیرینه ب

 دل صد مشتری دارم اول تو ه ب  دست انگشتری دارم اول توه ب
 برای دیگری دارم اول تو    روی سینه دارم نار شیرینه ب

 (461 ، ص447شماره مجله یغما، )
 
 
 هاسروده بومی در موضوعات و هامایهدرون .مضامین،6

 مایه و موضوعاتبا توجه به تنوع مسائل زندگی و نیاز مردم، شعر عامه نیز مضامین، درون
 متنوع دارند: 

 
 ها(شکوهها، آرزوها، اندوهها، عشق) یشخص.مسائل 6-1

نمونۀ کامل شعر غنایی دانست که از عواطف شخصی سازندگان شعر عامه را باید  ها:عشق
یکی از موضوعات و مضامین غالب در شعر عامه، چنانکه گوید. و خوانندگان آن سخن می

 طوربهگونه  61در شعر تغزلی و عاشقانه دیدیم بیان احساس و میل عاشقانه است. در 
رور، سوگ و انواع دیگر شعر عامه ها بخش مهمی از اشعار کار، سمستقیم و در بقیۀ گونه

های مناطق مختلف، گستردگی و تنوع خاصی سرودهها در عامهعاشقانهنیز عاشقانه است. 
مناطق کردنشین  در« گورانی»در مازندران، « امیری»در آذربایجان، « بایاتی»دارند. 

 عرشالن گی در« شرفشاهی»در فارس، « واسونک»در جنوب، « شروه»کرمانشاه و کردستان، 

 فراقى، حقیقى، عناوین با خراسان هاىترانه آذرى، ادبیات در آن انواع و عاشقی

 های بارزز نمونها و... بلوچستان در آن انواع و عشقى شعر ى،یهوّرا فریاد،کلّه عاشقانه،
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، وقمعش و در وصف عاشقانه عامه هایبیشتر ترانه بومی سرودهای عاشقانه هستند. مضمون

، 14، 36، 67ـ  66 :1713کوهی کرمانی، : نک) .است از هجران او، یا گله وصال طلب
؛ 212ـ  211، 117 ـ 111، 131ـ  133، 167ـ  161 :1767شکورزاده، ؛ 117ـ  116

، محمد، )احمدپناهی سمنانیمناظرهاشعار  از این ( برخی166ـ  164 :1716همایونی، 
دو  میان و دوستانه عاشقانه وگوی( یا گفت61ـ  64 :1736،در ایران سراییو ترانه ترانه
ـ  131، 161 ـ 161 :1767شکورزاده، ؛ 441ـ  1713:411کوهی کرمانی، ) .است تن

وگوی عاشق و این گفتسرودهای کردی به در عامه (727ـ  721 :1716همایونی، ، 136
 های اجرایی شعر عامه نیز مناظره است.ی از شیوهکگویند. یمی« دیلوک»معشوق 

ها، موضوع عشق دو دلداده مطرح است؛ چنانکه در انواع شعر عامه در برخی از این ترانه
اند از امیر و های عاشق عبارتهای داستانی بدان اشاره کردیم. برخی از این زوجو منظومه

گوهر، شرفشاه و خروسک، عزّت و میرک، طالب و نجما، فایز و پریزاد، نسا و مهدی، باقر و 
افروز، دالرام و حسینا، اصلی و جان، نجما و گلگلندام، صنوبر و حیدربیک، فاطمه و علی

 کرم، عاشق و غریب. 
 روابط ،اندوه و هجرانای از معشوق، شکوه از فرق یار، مضامین عاشقانه اغلب وصف ساده

وت ی متفاشعر سنتنوع بیان در مقایسه با  ؛ کهاست توصیف یار، وصال آرزوی دلْداده دو
رود، بسیار در ای به کار میهای دور از ذهن خبری نیست و اگر استعارهاست. از استعاره

 فهم و دریافت مردم است:  دسترس و نزدیک به

 رتروشن را موضوع این عامه شعر و کالسیک شاعران شعر در واحد مضمونی مقایسۀ
 شعر در است، عاشق چشم سرمۀ که معشوق پای خاک مضمون نمونۀ برای کند؛می

  شود:می بیان چنین حافظ
 (714)غزل  بر لوح بصر خط غباری بنگارم  گر دست دهد خاک کف پای نگارم 

  است: شده بیان گونهاین سادگی کمال در روستایی دوبیتی این در مضمون این
 کشیدم آهى دلم درد از من   رسیدم دلبر ۀخون پشت به

 کشیدم چشمم در سرمه جاىبه تکیده کفشش از که خاکى همون
 ست.ا روستایی سادۀ هایقعش وآالیش و بی پاک احساسات بیانگر سرودهابومی این

 ششک از انگیزخیال تصاویر و لطیف احساسات .دارند ایویژه زاللى و صداقت اشعار این

 : جهرمى ترانۀ مثل این دهد؛می خبر عشاق کوشش و
 یار و من شهمى که روز  یار و من شهمى که شب

 یمیگر زار و زار و زار  دیوار به کنیممى رو
 جونى یار فراق از    یمیگر اختیاربى

 گرییم باهار ابر چون

 بام لب بر ىیبیا دارُم طمع  فام اىنقره اى شوم قربانت به

 شام تا دو و ظهر تا دو و صبح تا دو  بگیرُم بوسه شش که مدارُ طمع
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ها را در اختیار کند و آنحسی ایجاد میها عاشق با تمام طبیعت و مظاهر آن همدر این ترانه

 دهد: مقاصد خود قرار می
  بیاره تا نیس کس نامه، نوشتم  داره تو سوز و سوزهمى دلم
 نیاره ترسو دهم،مى بادش به  بباره ترسم دهم،مى ابرش به
 گرونه بارش دهم،مى قمرى به زبونه شیرین دهم،مى بلبل به
 صحرا به میره دهم،مى آهو به             دریا به میره دهم،مى ماهى به

 (17 ش هفته، )کتاب کور شود چشمم کنم، ترکت اگر دور منزلت دور، رهت و دور خوت
 اشعار عاشقانۀ عامه زمینی است:  عشق در تمام

 بالل دوى ده، من به بوسى پختنت نون میون        ده من به نونى پزى،مى نون دخترو
 بالل دوى جونم، دویه دویه
 بالل دوى ایمونم، اىبُرده

 لبال دوى باغت، دور بگردم بلبل بشم من     بالل دوى دماغت، تو گل و گل نومت و گل خود
 بالل دوى جونم، دویه دویه
 بالل دوى ایمونم، اىبرده

 بالل دوى نادون، برو گفت: بده. بوسى گفتمش:    بالل دوى دالون، تو بردم گرفت دسم دخترو
 بالل دوى جونم، دویه دویه
 بالل دوى ایمونم، اىبرده

 
 این بخشی جزانگیز دارند. سرودهای قومی، ملی و دینی تمام مضامین حزنسوگ ها:اندوه

ها همواره برای تسکین خود و نشان دادن از اشعار عامه بیان دردهای درونی است. انسان
ۀ نتراگیرد که نهایت اندوه خود را منتقل کنند. اندوه درونی از ابیات و اشعاری بهره می

هاست که هنگام جدایی و اندوه ناشی از مرگ زهیروک در سیستان و بلوچستان یکی از آن
 ریزهدانند. ترین موسیقی بلوچ میاین ترانه را غمگین (411سیستانی، .)خوانندر مییا سف

ز های فایترانهها بودن است. ی بسیار شدید از دوری عزیزان و به یاد آنتنگدلبه مفهوم 
 مضامین محزون دارد:  اغلبخوانند خوانان میکه شروه

 هیچ باکمکه از مردن نباشد   در این دنیا بسی اندوهناکم
 به آب غم عجین گردیده خاکم  یقین روز ازل تقدیر فایز  

 جدائی با رفیق همدم افتاد  دنبال غم افتاده تنگم بدل
 دل فایز که آخر در غم افتاد.   روم صحرا که یار خود ببینم  

 های چوپانی بیان اندوه دل چوپان و تنهایی اوست. یکی از مضامین ترانه
 

 هاآنآن دسته که زنان خواننده یا سازنده  خصوصبهبخش مهمی از اشعار عامه  ها:شکوه
ها. این الالیی ها و مسائل زنان است؛ مثل الالییها، گالیهها، نگرانییۀ غموگواهستند، 

 گالیۀ مادر از فرزند است. 
 که دسّ مادر پیرت بگیری  کنم با دس پیریالالییت می
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 (413: 1737هدایت، کنم یادت نمیاد )بزرگت می      نمیادکنم خوابت الالییت می

های همسران است و کودک سنگ صبور ، زبان حال مادران از نارواییهاگاه شکایت الالیی
 های مادر است؛ مثل این الالیی بیرجندی: درد دل

      االلَالو گلِ مَادَر 
 دَخَو شَو بلبل مَادَر                          

   گیره  پدر رفته که زن
                   ... زنِ از ترکمن گیره

    
و فلک  گردون دور رفتار نکوهش و اعتراض و شکایت شعر از ایگونه خوانیفلک

کند ترک وطن کنند. جدا و آنان را مجبور می گریکدویرانگری است که دلدادگان را از ی
 رونیاشود؛ ازقضا و قدر و سرنوشت آدمی ظاهر می عنوانبهخوانی، فلک های فلکرباعی در

فریادِ ای وای ز دست »های آن اند و از دست فتنهنامهربان اعتراض نموده رفتارکجبه فلک 
 : اندگفته« فلک

 بِرَبود انیمافریاد ز دست فلک جامه کبود       یک یک یاران از بین 
 بودگر عادت چرخ این بُوَد در عالم        امروز و پگا نوبت ما خواهد 

 (146: 1711امان اُف، ) 
 آوازصورت به که استرفته ازدست دالرامی مرگ در سوز داغ از گاه اعتراض این

 میست چنین چرا که پرسدمی فلک از و خیزدبرمی دلداده سوی ازگونه  ادیفر غمگینی
 (44همان، ) .دهدمی شرح را خواسته و آرزو بیان دوم قسمت در بعد و داشته روا او بر

 فلک کرد مزعفرم بُدَم الله من       فلک کرد کسمبی که نَبُدَم کسبی
 هیِ( فلک )آخ کرد مردمم نمایِانگشت         پیچیده کاغذ به بُدَم مشک من 

  شنیدم آوازه و اسم با پدر            ندیدم مادر که مننان امسلم
 همان()ندیدم )هیِ( را شادی رویِ غم جزبه             غریبی مُلکایِ به بودم غریب

 مورَه کام ایکرده تَلخ و شوریده            مورَه دِالرام ایکرده چه فلک ای
مورَه )های،  خُرامان سَروِ جهون خورشید        کردی( پنهان) پَنهوم خاک شیبِ به بُردیش

 هی(
 تاب و طاقت نمانده من با دگر            دریاب لطف از مرا خداوندا

 همان() .خواب )هیِ( در تو رویَش من به کن سرمی          وصلش ز محرومم چه بیداری به  
 مانند: است؛  گردون در شِکوه از روزگار و فلک و چرخ بختیاری هم گاگریوهای

 گوشه داغُم                نَه دَسُم وُرس اِرَسه نه چو کِالکُم فِلَک داغی نهاد وُر
 رسد و نه عصایم. روزگار داغی بر گوشۀ دل من نهاد که نه دستم به او میبرگردان: 

، ظلم ارباب، سختی کار و... شکایت از سختی روزگار چوپانیهای رایج در اشعار از مضمون
تنهایی خود، در دامنۀ  پر کردنداران برای کم کردن بار خستگی و و گله چوپانان. است

 کنند: و همراه با آواز این اشعار را زمزمه می« نی»طبیعت و اغلب با صدای 
 دانم دو تا میشم چُطو شدنمی             گله اوی خورد و توی خورد و وُلوی شد
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 بَرَمِش حاللَمْکه جفت جفت میالهی بشکند دست گرگ ظالم                    

 .فردا ارباب میا با چوب و ریسمون               جوابش چی بده بیچاره چوپون
 (114 :1711حسینی، شاه)

 از غربت و دوری از وطن است:  شکوه زینهای کرمانی مضمون رایج کردی
 روم شاید نیایمغریبی می  بیا مادر بکن شیرت حاللم

 مزارم دو پستانت بکن سنگ   روم شاید بمیرم غریبی می
 (417: 1711نگینی، آیینه)

 دونم وطن کی یاد من کردپسینی )غروب( که دلم یاد وطن کرد     نمی
 کرد کس یاد من دونم پدر بود یا برادر                   خوش باشد هر آننمی

 (711: 1712، )نقوی
 شکوه از روزگار: 

 مسم کرد مانندبهطال بودم   لسم کرد مفلسم کردزمانه مف
 (711همان، کرد )نشین مجلسم زمانه پس  طال بودم در دست بزرگُن

غربت آینده عروس و تنهایی او شکوه شعر عروسی است، از  که سیستانی هایآلوکهدر 
 : است عروس. این ابیات زبان حال دهندمی سر

 بره..موکه مه کنجکه تونو! منه نلی که 
mu ke kangke tono mna nelli ke bare 

 نِ دستکه تونو... منه نلی که بره...سوزِ
uzene dastake tono mna nelli ke bare  

 منه نلی که برهاز رایه باغاکه مبره 
 Az rae Baqake mbare mna nelli ke bare  

 خه دول و سازک مبره منه نلی که بره
 Xe dolo sazake mbare mna nelli ke bare  

 همنه نلی که براز رایه غوری مبره 
mbare mna nelli ke bare Az rae Qori 

  منه نلی که برهخه جفته جاری مَبَره 
  Xe jofte jari mbare mna nelli ke bare 

/ دمرا ببرنمگذار  کمک دست توام/ مگذار مرا ببرند/ مادر، این منم دخترک توبرگردان: 
از / مگذار مرا ببرند/ برندبا کوس و سرنا می/ گذرانند مگذار مرا ببرنداز میان بوستان می

  .برند مگذار مرا ببرندمگذار مرا ببرند/ همراه اسباب زندگی می گذرانندراه شلوغی می
های عاشق از معشوق، شکایت از اقبال بد و بدشانسی، در اشعار عاشقانه هم شرح شکوه

 شود. دیده می
ها هم شکایت از زندگی و دشواری معیشت انعکاس یافته است؛ مثل نوشتهدر ماشین

 اند: این شعر که پشت ماشین ژیان نوشته
 جان به قربان تو ماشین که بنز فقرایی اغنیا بنز سوارند من مسکین بر تو

 یا این شعر که گالیه از دوست است: 
 مترسترسم ولی از دوست میمن از دشمن نمی   ترسمسک میترسم ولی از سومن از عقرب نمی
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 های و چاربیتوهای خراسان شکایت است: مضمون اصلی کله فریادها و غریبی

 خدا بِستونه از او داد مارا                 کَنه بنیاد مارا جدایی می
 که هِش که نِشنَوه فریاد مارا که هریک دِ قفس جای فِتادم

 را به امیدِ کَس مگذار ما             روی بِنگر هوا را به غربت می
 را پایه مابه باال سر خدا می                  به امیدِ کَس مِ دل نَبَستُم

 ق است: وفایی معشوشود که واکنشی طبیعی به بیها به نفرین تبدیل میبرخی شکایت
 کمربندبریزم اشک خونین تا   رمۀ قندسرِ راهت بریزم ن

 فرزند به چشم خود ببیند داغ  جدا کرد از موکه تو را  کسآنهر 
 (47-41:  1763شفق، )

 ای به دُمبالخدا قسمت کنه  رَوَه فردا به اشکالحسینا می
 .سروکارت به عباس علمدار  بگیری اریاگر مُ  رازیغبه

 قول و قرارت بر اوتف و لعنت( نَلَت )تُف              نگارا غمچۀ گل دَ کِنارت   
 نَمیرُم تا ببینم روزگارت  چِنُوکه وَرسَرُم یارِ گرفتی     

 (71 صهمان، )
 

مردمان  شدهسرکوبها محلی انعکاس آرزوهای نهفته یا یکی از کارکردهای ترانه :آرزوها
ر و ای این اشعار بیشتر رنج کااشعار کار شاید بیشترین آرزوها نهفته باشد. محتو دراست. 

مادران برای  آمال و آرزوها هادر الالییکمی دستمزد، بیان آرزوها، گله از روزگار است. 
 از مضامینی و کردن او، دعا کردن و ازدواج شدن بزرگ و فرزند تندرستی و سالمتی

و دختران ترکمن در روزگاران پیشین آرزوها و  زنان. خوردبه چشم می فراوانی قبیل این
هایی در بیان الله. اندکردهیمبیان  های خویش را با اشعاری موسوم به اللهمحرومیت

 آرزوها و دوری از ایل و سرزمین خود: 
 اوزایلیمه بارسادیم  آق قوش بولوپ اوچسادیم 

 یا تیپ یا تیپ ایچسمه دیم  اوز ایلیمینگ سوویندان
رسیدم و از آب ایل و دیار شدم و به ایل خود میبرگردان: ای کاش کبوتری سفید می

 (727: 1711تقوی، .)نوشیدمخود کاش سیراب می
عشایر بختیاری، آرزوها و  اند.امیدها و آرزوهای مادرانه انگریبهای ترکمن نیز هودی

با « شُلیل»و « ژیری مال»و « خریوی»های ساده به نام رازهای خود را در قالب ترانه
های آذری در سرودهایشان آرزوهایی را بیان یاچیساکنند. عناصر طبیعی بیان می

 کنند که برای گوسفندانشان دارند. می
 بیقال در است یافتنیندست که باورهایی و هاها، خواستهها، پسندآرزو خوانیفلک در

 : شودمی ارائه زیبا
 کنم راست نفس من که اینگذاشته کنم درخواست چه تو از فلک چرخ ای

 کنم راست مرهمی که اینگذاشته  من سینۀ صدف بر ایزده تیری



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 151

 
 
 اجتماعی و تاریخی -سیاسی ملی، مسائل. 1

این  درشود. پرستی با چاشنی سیاسی همراه میها براساس روح ملی و میهناین نوع ترانه
معمول است. این مضامین در  دستنیازاخاک و کلماتی ها واژه وطن، سرزمین، نوع ترانه

دارند.  مضامین ملی هاتصنیفشود. برخی های ملی خوانده میها و سرورها و آیینسوگ
امین امیرجاهد بیشتر مض فیولین بار عارف قزوینی تصنیف با مضامین ملی سرود. تصانا

در میان قوم بختیاری و  خصوصبهخوانی در تمام ایران و شاهنامه. داردپرستانه وطن
در بعضی مناطق  و آهنگ و آواز مخصوصی اجراشده بامنطقه لرستان به همراه موسیقی 

 همراه است.  با نواختن کمانچه
 وچهک مردم زبان و به شدهساخته تاریخی واقعۀ یک یدر پ عامیانه از تصانیف ایپاره
. است عنو از همین ماندهیباق فارسی زبان به که ابیاتی ترینکهن. است شدهاندهخوو بازار 
 میان آمده دیپد عشق مناسبت ، بهق. 26 بخارا، در سال مردم که است ، تصنیفیازجمله

و بازار  بخارا ساختند و در کوچه و ملکۀ در خراسان معاویه ، امیر گماردۀعثمانسعیدبن
 که ( ای)=ترانه« حَراره» است همچنین (112. ـ 117: 1726، کوبنیزر.)خواندندمی

آواز  ، بهسمیّه نامبه دختری ، عاشقبن مفرّغیزید دنبال به در کوچه کودکان
، سیستان ؛ ناشناس، تاریخ174، ص1ج :1721عمرو،  ، ابوعثمانجاحظ.)خواندندمی
 قتالنبا امیر  ، در جنگخراسان عبداهلل، حاکمبن اسد، ق. 111در  کهینگامه( 76ص

، 7ج :1727تبری، .)خواندندساختند و می او تصنیفی برای خراسان خورد، اهل شکست
 احمد عطّاش چون ق 211 در. است یافته ادامه ها در تاریختصنیف گونهنیا( 1171ص

خورد، او را  ( شورید و شکستق. 211ـ  171)حک:  بن ملکشاهمحمّد در عهد سلطان
 و دهل و طبل او با دف دنبال به اصفهان گرداندند و مردم اسیر کردند و در اصفهان

فرار  دربارۀ تهران مردم تصنیف است همچنین (161: 1714راوندی، .)خواندندمی تصنیفی
 دربارۀ ( یا آنچه117 :1713احمدی، ) .(ق. 1743ـ  1741قاجار )حک:  شاه محمّدعلی

 (، ساختهق 1717 )متوفّی الممالکمستوفی خان، پسر یوسفیگانه خانحسن سخاوت
 مانده باقی یمحلّ ناشناس قهرمانان نام از اشعار عامیانه ( در بسیاری72، صهمان.)بودند
ـ  137: 1731بهار، )نصرو یا نصراهلل، به راجع در خراسان که هاییترانه ازجمله، است
 : 1716همایونی، ؛ 11، 32ـ  31: 1713کوهی کرمانی، حسینا ) دربارۀ ( در فارس111
ـ  1713:126کوهی کرمانی، )خاندربارۀ کریم  کاشان و اطراف ( و در ابیانه711، 717
( از ق 1417 ـ 1111زند )حک:  خانلطفعلی از شکست پس. ( مشهور است123

 شیراز تصنیفی ، نیز مردمسلسله این پادشاه قاجار، نخستین آقامحمّدخان
  :است «میاد نى صداى بازم»تصنیف  ( نام این112: 1716همایونی، .)ساختند

 مازندران آمد قشون   اندران بام باالى
 میاد یدرپیپ آواز  میاد نى صداى بازم
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 کرمان شهر میره لطفى تمامنیمه کردیم جنگى  

 میاد یدرپیپ آواز   میاد نى صداى بازم
های اجتماعی بیانگر مشکالت اقتصادی، فقر، عادات زشت اخالقی، مسائل ترانه

های اجتماعی طنز شامل خانوادگی، منکرات و انحرافات اجتماعی و... است. برخی از ترانه
بخش  درطنزهای اجتماعی و خانوادگی است که هدف آن تحقیر و تخفیف افراد است. 

ها، پوشش، های اجتماعی، مجالس، شهرها، گویشطنزهای اجتماعی اغلب مشاغل، تیپ
 رفتارهای اجتماعی، حوادث روز و اتفاقات تقویمی موضوع ترانه است. 

 احمدخانهای آنان است؛ همچون، ترانۀ مبارزان سیاسی و رشادت حالشرحهای سیاسی ترانه
خان در گیالن، ترانۀ مهدی سرخی در فارس، ترانۀ ججوخان در درگز، دشتی، ترانۀ میرزا کوچک

محمدتقی پسیان در خراسان، ترانۀ جییندخان در بلوچستان، ترانۀ هژبر سلطان در  ترانۀ کلنل
 در کاشان و ترانۀ عمو اوغلوی در آذربایجان.  مازندران، ترانۀ نایب حسین کاشی

ها جهانی پرستی با چاشنی سیاسی که در آن ترانهها براساس روح ملی و میهناین ترانه
مانند  ؛دست معمول استها واژه وطن، سرزمین، خاک و کلماتی ازاینشود دراین نوع ترانهمی

های ملی و میهنی یکی از عوامل ترانه… ترانه عارف قزوینی از خون جوانان وطن الله دمیده و
المللی که در قالب این نوع های مرسوم بینی ملی و قصههاداستانست؛ زیرا هاملت نیمابارتباط 

 یابند. شود بیشتر از انواع دیگر ترانه به ادبیات دیگر ملل راه میها بیان میترانه
های حماسی مثل مغول دختر، عیسی هایی است با مضمونها بیان قصهبخشی از این ترانه

 زیر ترانۀ گرامی خان در کرمان است:  نمونه. …خان، مهدی جان و گرامی خان، کلو و
 رفتی به دعوا نصف شو  اسب کرند کردی قشو

 دشمن نشسته ور کمین  اسب کرند کردی تو زین
 شیرم حاللت مادر جان  خان ننه رودم گرامی

 یمین پشت ور یساررو ور   گرامی خانم شد سوار
 ای داد هوار ای داد هوار  دشمن به گردش صد هزار 

 شیرم حاللت مادر جان  ننه رودم گرامی خان 
 زن جوونش بیوه شد  کفشای گرامی گیوه شد  
 خون از دلم بر دیده شد  جمعی به رودم خیره شد 

 (24: 1711جان )شیرم حاللت مادر   ننه رودم گرامی خان 
خالل جنگ جهانی اوّل،  دردایه است. های حماسی لری، دایهرانهاز مشهورترین ت

کردند احترامی میها بودند؛ لرستان را اشغال کرده و به مردم بیها که متحد انگلیسیروس
و قصد آزار زنان را داشتند، خشم مردم سبب درگیری و جنگ با بیگانگان و بیرون راندن 

به  الالیی در اینها تا قزوین شد و در این نبرد مردانی از طوایف لر، جان باختند. روس
 های ایلی در کرمان اشاره دارد: جنگ

 بابات رفته کرمانه   بخواب یارم به گهواره 
 که ممدخان به زنجیره    اال ال ال گل زیره

 که تا دنیا قرار گیره   میرهچرا خصمش نمی
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 آد باالکه تا خورشید می   اال ال ال گل نعنا

 برند از راهسرت را می  در این کوچه نری تنها
انارکی سرودی است که زنان در خراسان و برخی نواحی ایران پس از هجوم بیگانگان 

هایی از تاریخ کردان خراسان را نشان خواندند. این شعر گوشهباشت اجساد میو کشتار و ان
 از مندیگالیهدوغ،  از کره گرفتن هنگام فارس روستایی زنان هایترانه از یکیدهد. می
 دهدنشان می یخوببه است که حکومت به طنز با همراه اعتراض با محصول بهرگیبی

 حکومت تا کجاست:  عمال و دیوان اهلتاراج 
 درآیی زنمشمی   قرائی دوغی مشکی

 دیوونه مال اشمسکه   چوپونه مال دوغش
 (.413: 1711، پیشهصداقتمونه )می ما به رنجش

 روایت دیگر آن چنین است: 
 قیطونه مَشکُم بَند  مشکی، مشکی، مشکونه

 دیوونه مال شمَسکه  چوپونه  مال دوغش  
 (37:  1731فرهادی، .)نخوردُم سیری کرای  مُردُم تا زدم مشکه

 
 . مسائل خانوادگی و زناشویی6

 دهد. زنان تشکیل می اشعارمطالعۀ اشعار عامه را بخش مهم و قابل
ها و تر به بیان رنجرنگ خود، بیشهای زنان، در طیف مضمونی رنگاترانه»

مقوالت مهم های ناشی از زندگی خانوادگی اختصاص دارد و یکی از زدگیدل
« نکاح مجبوری»آن، ازدواج ناهمگون است که نزد فولکلور شناسان عنوان 

 ( 111: 1733، یسمنان یاحمد پناه«)دارد.
 : دارندشکایت همواره از بدکرداری شوهرانشان  زنان هادر این ترانه

 لب میزنه به آبغوره   این دختر بوره بوره  
 یدک داره خانیحاج عل  اش نمک دارهغورهآب

 در خونه داروغه میره    یدکش یرقه میره  
 دارم یدل پردرد       داروغه جون! عرضی دارم  
 پشتش و بر من کرده    شوهرم زن کرده  
 دو نون از من کم کرده.   

 علیه خاله: 
 سرخ و سفید و پنبه شد             هرکه عروس عمه شد  
 سوسک سیا جزغاله شد.               هرکه عروس خاله شد  

 : هاوصف عروس و داماد و نقد هردوی آن
 نه قند داره نه چایی   یی           طالقوری لب

 داماد به این سیایی         عروس به این کوتایی
 هر دو به هم میایی.                       
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 شود: داده میسرود شیرازی روابط عروس با اعضای خانوادۀ شوهر نشان در این بومی

 مادر شوور مار داره ور خار داره  خوارشو  
 برادر شوور کَلْپُک سردیوار داره        جونم، جونم پدر شوور 

 (63: 1721شوور )فقیری، اگه بیذاره مادر 
. دریافتهای عروسی ترانه توان ازرا میزناشویی مسائل در مورد بیشترین اطالعات 

های در ترانهستایند. عروس و آرامش اتاق حجله و فضایل داماد را می ۀها حجلاین ترانه
 شاغل زنانی و جهیزیه تا تنبه بدنی زنان و اشعار مربوط به مابیجفتو   زنانه از ازدواج
اغ و شالیزار ی و کار در بردوشیش، بافی، بافندگیزنی، گلیمبافی، قابلگی، مشکهمچون قالی

 است. ای داشته بازتاب گسترده
 هم روغن و هم کشکم   آی مشکم و آی مشکم

 روغنش توی کشکوله     ننه مشکم مشکوله

 (177 :1711حسینی، شاهگـلـه آمـد سـرقـاش...)  ننه مشکم زودی باش

در  شدهدهیها انعکاس یافته و اغلب دنقش زنان موفق در جامعه همواره در ترانه
های مربوط به قهرمانان ملّی، از زنان غیور و سلحشور آنان نامی برده شده است و یا ترانه

آن ترانۀ  ۀها از زبان مادران یا خواهران و همسران آنان سروده شده است. نموناین ترانه
در سوادکوه است که گلون آن را در سوگ برادرش رشید خان سلطان « گلون بمیره»

 برخی از القاب زنان مثل ضعیفه، خاتون، آبجی،   ها و اشعار بهدر ترانه گاهسروده است. 
است. در  شده... اشارهبی و برخی اسامی شاعرانه مثل حوری، صنم، نگار و یار وبی

 : زنان اشاره دارد آالتنتیزهای زنان گاه به آرایش و پوشش و ترانه
 / دارهدختر من وسعه به ابرو   دختر تو النگی تلنگی 
 دارهسرخاب به لپون داره خلخال به پا    سرمه به چشمان داره 

 (71 :1714 )ژوکوفسکی،
 
 مذهبی و دینی. مسائل 5

 و هانیایش و سرورها و هاسوگ از بخشی مضمون دیدیم عامه شعر انواع در چنانکه
 منقبت و مدحستایش خداوند،  چون مذهبی و دینی مضامین سرگرمی و کار اشعار

خطاب به خداوند  گاهدعا، ذکر، طلب مغفرت، زیارت اماکن مقدس است.  ائمه، و پیامبر
 است و درخواست پذیرش گناه: 

 در مونده ردُم تو دوا کُ همه رَ کُ همه رَ یارب نظرِ زِ لطف می
 زوّار شهید کربال کُ همه رَ  هرچن که گنَاکارُ و پریشُو حالُم

 ندا آمد بیا سوی خرابات              کردم مناجاتسحر با یار می
 تو ره سوی سماوات یابیینم   ، همدم نباشیدالنیاگر با ب

های مذهبی است که در ها* نیایشخوانیدر مازندران بخشی از اشعار کتولی* و بید
 خواندن( در موسیقی بلوچی سپت *117: 1731، ینیحس.)شودقالب دوبیتی اجرا می
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)صفت و ستایش خداوند( شامل آهنگ و اشعاری برای سالمت کودک است که زنان به 

( در میان 21 :1731بوستان، .)خوانندمی روزشبانهشکل گروهی از بدو تولد تا چهارده 
تعداد لحن  ازنظرخوانی و ذکرخوانی و سحرخوانی خوانی نیایشآوازهای مذهبی، مناجات

 ای برخوردار است: ویژهو گستردگی نغمه از جایگاه 
 درگاه آمدم با چشم زاریه ب   هزار و هفتصد و یک حمد کاری

 حاجاتمرادم را بده قاضی   شب آدینه و وقت مناجات 
 -الرو* آوازهای مخصوص مراسم عروسی در سیستان و بلوچستان است که ستایشی 

ستایش علی )ع(  در این میانی است. تعالحقنیایشی است و مضمون آن شکرگزاری از 
 ندی: های بیرجها و دوبیتیدهد. برای نمونه این رباعیبیشترین اشعار عامه را تشکیل می

 رَفدُلدُل به هوا چه باد صرصر می   رَفروزِ که علی به جنگ خیبر می
 رَفسرهای بریده پیش حیدر می    از هیبت ذوالفقارِ شاه مردُو 

 

 زدُم زانو وُ بوسیدُم زمین ر    سر کوه بلند دیدُم علی رَ
 کُنُم قبر نبی رزیارت می    اگر بار دگَه بینُم علی رَ

 

 ادکردمیرا  نیرالمؤمنیام     سر کوه بلند فریاد کِردُم
 دل ناشاد ما رَ شاد گَردُو    آن شاه مردُو نیرالمؤمنیام

 
اشعار بیرجندی آرزوی زیارت امام رضا )ع( در اشعار عامه انعکاس یافته است؛ این 

 هاست: ای از آننمونه
 ها رَاول قُلف و دوم گلدسته                  زیارت کِردیُم امام رضا رَ 
 بدیدُم صورت شاه و گدا رَ                زیارت کِردیُم هرچه مزارَه

 

 خودُم اینجه سر انجومُمُ به مشهد               خودُم اینجه دل و جونُم به مشهد 
 نشینُم وَر لب ایوون مشهد                           خداوندا مِرَه مرغ هوا کُ 

 
 مسائل اقتصادی. 1

توان وضع زندگی و معیشت و کار و اقتصاد فردی ی میخوببهها با بررسی و مطالعۀ ترانه
 ی منظومهانامهدر فتوتو اجتماعی و نوع و چگونگی هریک را شناخت و تحلیل کرد. 

برای نمونه نک: .)ها اشاراتی شده استها و اصطالحات هریک از پیشهقدیم به شیوه
های عامه بیانگر فقر و رخی ترانهب ( 111، 77، 11خاکساریه، ص  لیرساها و نامهفتوت

 از آن جمله:  ؛استوضع نامطلوب زندگی مردم 
 خوریم، شب نداریم. خوریم، صبح نداریم، صبح میاهلل کریم، هفت نفریم، نون نداریم، شب می

 در این چاربیتی تایبادی عاشق نگران کارکردن معشوق و آسیب دیدن دست اوست: 
 وفا گفتم نرو، رفتبه یار بی  درو رفت و درو رفت و درو رفت

جو رفت )تیغ روی خوشه جو یا  به دست یار رعنا داس   الهی پیر ناداری بسوزه
 (گندم
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  :و یک بزغاله دهد که خاله استرا نشان میخاله زندگی و اسباب و لوازم  ترانۀ زیر کامالً

 
 پشم تن بزغاله        فرش اتاق خاله

 های بزغالههاز پی      شمع اتاق خاله  
 دندونای بزغاله       مرواریای خاله  
 ریشای بزغالهاز   جاروی اتاق خاله  
 از دولت بزغاله.   های خالهمهمونی  

 است: حسنی  داراییلنگ حمام تنها  دهدنشان می ترانه زیر
 هم لنگ حمـومه                هم گل منگوله، هم سفرۀ نونـه

 پیچههم دور کمر می                 پیچههم حسنـی بـه سـر می
 لحاف دوشش هس.   هم                         هم دخل فروشش هس  

جالبی دارد به کاالیی که از سیستان به کرمان آمده و آن پر قوست.  اشارۀ زیر ترانه
هامون، مرکز تجمع قو و مرغابی و پرندگان دیگر  سیستان به علت وجود هیرمند و دریاچۀ

ای را که از جگن، کاالی عمده یربافیها مردم سیستان عالوه بر حصدریایی بود و سال
کردند پر بود و این پر از طریق راه میان بُر میان سیستان و خبیص )شهداد صادر می

 (171 همان، صشد.)کنونی( حمل می
 که گهوارت چوب صندل   الال الال ملوس ململ

 که بالشتت پَر سیستون لحافت چیت هندستون
 هندستوننظر کن سوی    الال ای باد تابستون

 برا رودم کتون )کتان( بستون   بگو بابا عزیز من
بلوچ از قبیل  لیکوهای بلوچی ما را با مسائل و مشکالت مختلف جامعۀ مطالعۀ

ی هانینشخیشخصوص ، بیکاری، فقر، مهاجرت به کشورهای همسایه بهسالیخشک
یی، جوانتقامهای اجباری، جهت به دست آوردن شغل و درآمد مناسب، ازدواج فارسجیخل

 ( 77-74 :1716شه بخش،.)کندی آشنا میخوببهمرزی و امنیتی  و مشکالتمسائل 
 
 
 آموزشی. مسائل 3

ی سراینصاب دارند آموزش جنبۀ میرمستقیغ یا مستقیم طوربه عامه اشعار از بخشی
های محلی* که به گویش محلی . نصابمحلی به نوآموزان استهای واژهآموزش مستقیم 

 و کازرونی ۀواژ 211 یمعندر  الشبّانو حاوی آموزش واژگان محلی است؛ مثل نصاب
 و منظوم شده 1172سال  درکه  بیرجندی صبوحی اشرفیاثر ملّا عل نصاب بیرجندی

نقشۀ قالی* مراحل ی* و قالیباف برخی اشعار. دارد گویشی واژه 211 از بیت و بیش 411
های سرودبازیدهد. ویژه مبتدیان، نظم میبافان، بهدهد و به کار قالیکار را آموزش می

، کودکان با هاى برشمردنىترانه . درهای مختلف زندگی استکودکان سرشار از آموزش
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 خواندن با اشعاری است کهدر ادبیات ترکی « * ساناماالر»رای نمونه بشوند؛ اعداد آشنا می

در ادبیات آذری در «* الیالر»همچنین دهند. به کودک یاد می را اعداد شمارش آن
ی و رشد عوامل درونی و تربیت کودکان نقش دارد و یکی شناسییبایزپرورش فکر و ذوق 

از نخستین عواملی است که در درک مفاهیم موسیقی و پرورش ذوق هنری کودکان 
ی منظوم* را اغلب برای کودکان هاچیستان (31: 1711اشراقی، .)تأثیرگذار است

 ازندگانساست.  بناشدهسازند و گویا از ابتدا برای تیزی ذهن و تربیت و آموزش کودکان می
اند شناختی از اشیای پیرامون به مخاطبان بدهند یا با دادن خواستهها، میچیستان

طالب اجتماعی و خانوادگی را به مشخصات، نکاتی را به شنوندگان منتقل یا نکاتی از م
 ها القا کنند. آن
 
 ها و باورها و اساطیر، آیینورسومآداباشاره به  فرهنگی و. مسائل 1

شناسی بیانگر حیات اجتماعی گذشتگان هستند و بسیاری جامعه ازنظرهای کردی* بیت
 هاآناز مسائل اجتماعی مانند جنگ، شکار، ورزش، جشن، سوگواری و آداب اجتماعی در 

 و رنگ محل هر در هاترانه .(711: 1717فتاحی قاضی، .)به تصویر کشیده شده است
 قبیل از معنوی و مادى بافرهنگ را ما رونیازا ؛گیردمى خود به را جاهمان خاصیت

  کند.مى آشنا و... کار مسکن، خوراک، پوشاک، سنن، و آداب
 و دستمرگ اشاره دارد.  در حالآب تربت دادن به فرد  رسمبهدر این دوبیتی شیرازی 

بستند و آب تربت امام حسین )ع( معروف به پای فرد محتضر را به هنگام مرگ حنا می
 خوراندند: (می466: 1761کتیرایی، شهادت )آب 

 بده یک آب خوردن      به پهلویم بیا در وقت مردن بلندباال
 مردنبه پهلویم بیا آب تربتم ده       که جون تسلیم کنم در وقت 

 (13:  1721فقیری، )

  است: درآمده شعر به چنین خال به مردم باور

 گرگه عمّه نشانش آن ،گَرده خال دارد هرکه    کربال نشان آن ،پا خال دارد هرکه
 آبرو نشانش آن ،رو خال دارد هرکه مشهدس نشانش آن ،دَس خال دارد هرکه 
 دزدى نشانش آن ،گردن خال دارد هرکه پینهوصله نشانش آن ،سینه خال دارد هرکه 

 (6 ش هفته، )کتاب کردن
  خوانند:می را ترانه ینا ردندودک اسپند و زخمچشم دفع برای حتی

 دونه سه و سى اسفند    اسفندونه و اسفند
 برود بیرون دروازه از هرکه    بیگونه و قوم و خویش از

 بخیل و حسود چشم شود کور    بیاید تو دروازه از هرکه
  فاطمه. چید؟ کى .پیغمبر ؟کاشت کى  زا جمعه دو... زا، یکشنبه زا، شنبه
 حسین امام و حسن امام براى  کردند؟ دود کى براى

 بگردان بال و درد ،مردانشاه حق به
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در این دوبیتی به رسمی اشاره دارد که در فارس در شب اول بر سر قبر مرده شمع یا 

 کنند: آتش روشن می
 سفید و نازک و بورم بیایه   بگو تا دلبر هورم بیایه 

 خرامون بر لب گورم بیایه   دو الله شمع کافوری به دستش
  پیداست: هاترانه این یالالبه از خوبیبه مردم زندگی سطح و معیشت نوع

 خوبه دارمیخک سرقلیون                   خوبه یار خوبه یار عزیزم
 خوبه پولدار آدم برای                حنایی دس و پاسفید زنای

یکی از مضامین اساطیری  یابد.می راه عامه شعر در ایافسانه و اساطیری مضامین گاه
های ایرانی تبدیل، دگردیسی و تغییر شکل و ماهیت قهرمان است. این در افسانه

/ کردن قهرمان به جانورانی چون طوطی، آهو، موش یا پری است و یا به نبات شدنلیتبد
روح از  نقلکنند. دهد یا او را تبدیل میخود با طلسم تغییر ماهیت می قهرمانو جماد. 

ایۀ شمارۀ ماعتقاد به تناسخ هندوان است، معادل بن کالبدی به کالبد دیگر که گویا بازتاب
جمشید در خسرو دیوزاد به ( ملک114: 1731مارزلف، رک: .)آرنه/ تامپسون است 631

شود و افسانۀ آهو، مهرانگیز به روباه، ملک بهمن به گرگ و جادوگر به عقاب تبدیل می
. این شودرانجام به دختر بدل میدختر انار، دانۀ انار به نسترن، عرقچین، کبوتر، چنار و س

ترانۀ معروف زیر روییدن دستۀ گل از خون  دراست.  افتهیراهدر اشعار عامه نیز  هیمابن
ر شدن گل پرپ کفترلب یار یادآور اسطورۀ روییدن گیاه اسرووشان از خون سیاوش است. 

 و تبدیل کفتر به آهو و آهو به ماهی نیز از همین مقوله است: 
 یارم لب بون اومد  دیشب که بارون اومد 

 نازک بود و خون اومد   رفتم لبش ببوسم
 یه دسته گل دراومد  خونش چکید تو باغچه  
 پرپر شد و ور اومد   رفتم گلش بچینم  

 کفتر شد و هوا رفت   رفتم پرش بگیرم
 آهو شد و صحرا رفت    رفتم کفتر بگیرم
 (414: 1737هدایت، رفت ) ماهی شد و دریا    رفتم آهو بگیرم

 های محلی فراوان است: و نظیر آن در دوبیتی
 صحرا به رفته شده آهو مگر           پیدا نیست یارُم که روزه پنج دو

    دریا به رفته شده ماهى یقین              ندیدُم او صحرا، و کوه بگستُم  
 توان دید: را میای و دگردیسی در این متل منظوم هم این روند زنجیره

 گردمشم دورت میمنم ستاره می   تو که ماه بلند آسمانی
 گیرمشم روتو میمنم ابری می     اگه ستاره بشی دورم بگردی

 بارم شم شر شر میمنم باران می        اگه ابری بشی رومو بگیری
 شم سر درمیارممنم علف می      اگه باران بشی شر شر بباری

 خورمشم سرته میمنم بره می       سر در بیاری اگه علف بشی
 برمشم سرته میمنم قصاب می        اگه بره بشی سرمه بخوری
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 افتمشم تو اتاق میمنم دشک می           اگه قصاب بشی سرم ببری

 شینمشم رویت میمنم عروس می    اگه دشک بشی تو اتاق بیفتی
 شینمشم پهلوت میاماد میمنم د     اگه عروس بشی رویم بشینی 
 بندمشم درایه میمنم بادی می     اگه داماد بشی پهلوم بشینی 

 
 طبیعی و ىیجغرافیا مسائل. 1

 مکان زا دقیق هایینشانی گاه است. اقلیمى ،ىیجغرافیا مختصات ندۀبازتاب عامه اشعار

  دهد:می ایمنطقه و
 رونه آبی اشخونهقهوه دو )سروستانه( سلبسونه اسمش که شهره کدوم

 بمونه روزی چن خوامی من ول   بسازین قصری اشخونهقهوه دو
طبیعت و عناصر طبیعی چون آسمان، ماه، ستاره، ابر، آفتاب، زمین، درخت، سنگ، 

 دردر شعر عامه و روستایی دارد.  کران حضوری زندهزار و طبیعت بیرود، دریا، سبزه
است.  شده اشاره وهواآبها، حیوانات و چگونگی ها، رودخانههای کردی به کوهبیت

و در وصف این شهر  در استان فارسطهبانات سانوعی تصنیف منسوب به « ابوناتیس»
 است: 

 دلم از غصه پر درده خدایا          هوای سابونات سرده خدایا 
شروه، پیش از هر چیز باید به عوامل مؤثر در موسیقی بوشهر  هیمادروندر بررسی 

اشاره کرد؛ ازجمله آنکه بوشهر به سبب موقعیت خاص جغرافیایی خود، گذرگاه و محل 
های مختلفی بوده که به دالیل مختلف ازجمله تجارت، مهاجرت ها و ملتسکونت قوم

ام ی است که هرکدعیطباند. ن شدهاختیاری یا اجباری و نیز اشغال نظامی، وارد این سرزمی
ی در فرهنگ، ادب و هنر نوعبههای مداوم، آمیزش یا مراودت ۀواسطبهاز این اقوام مهاجر، 

ی در این میان موسیق و اندساکنان بومی بوشهر تأثیر داشته و گاه موجب دگرگونی شده
ت... و عربی اسبوشهر بیش از هر قوم و ملیتی تحت تأثیر فرهنگ و موسیقی آفریقایی 

جوار جهت کار و اهالی این منطقه به کشورهای غربی هم دومین عامل... مهاجرت موقت
کسب و معاش و نیز دریانوردی و تجارت ساکنان این سامان در کشورهای حوزه 

های محیط . عامل سوم ویژگیاست، دریای عمان، سومالی، تانزانیا و هند فارسجیخل
، بلکه بر روی زندگی، رفتار و مرزوبومتنها بر موسیقی و هنر این جغرافیایی است که نه

رو، تأثیر شرایط سخت طبیعی، گرما، نیز تأثیر گذاشته است. از همین هاآنگفتار 
، رطوبت زیاد، کمبود امکانات، وضعیت دشوار زندگی، دریا، ماهیگیری و سالیخشک

 (47-71: 1711،شریفیان.)ی موسیقی این دیار مشهود استجایجاریانوردی در د
   

 گیرینتیجه
 مایه و موضوعاتبا توجه به تنوع مسائل زندگی و نیاز مردم، شعر عامه نیز مضامین، درون

 متنوع دارند: 
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مستقیم و در  طوربهگونه  61در : ها(شکوهها، آرزوها، اندوهها، عشق) یشخصمسائل  .1
ها بخش مهمی از اشعار کار، سرور، سوگ و انواع دیگر شعر عامه نیز عاشقانه بقیۀ گونه

بخش مهمی انگیز دارند. سرودهای قومی، ملی و دینی تمام مضامین حزنسوگاست. 
یۀ وگواهستند،  هاآنآن دسته که زنان خواننده یا سازنده  خصوصبهاز اشعار عامه 

ها هنیکی از کارکردهای تراها. ها و مسائل زنان است؛ مثل الالییها، گالیهها، نگرانیغم
اشعار کار شاید  درمردمان است.  شدهسرکوبیا محلی انعکاس آرزوهای نهفته 

 بیشترین آرزوها نهفته باشد. 
ها واژه وطن، سرزمین، این نوع ترانه در: اجتماعی و تاریخی -سیاسی ملی، مسائل .4

های ها و سرورها و آیینمعمول است. این مضامین در سوگ دستنیازاخاک و کلماتی 
ان ها بیبخشی از این ترانهدارند.  مضامین ملی هاتصنیفشود. برخی ملی خوانده می

خان، مهدی جان و های حماسی مثل مغول دختر، عیسی هایی است با مضمونقصه
 . …و وگرامی خان، کل

میان زن و  دهد روابط خانوادگیاشعار عامه نشان می: مسائل خانوادگی و زناشویی .7
بیشترین چگونه بوده است.  باهماعضا  اقوام و سایر شوهر، پدر و مادر و فرزندان و

 . دریافتهای عروسی ترانه توان ازرا میزناشویی مسائل در مورد اطالعات 
 کار اشعار و هانیایش و سرورها و هاسوگ از بخشی مضمون :مذهبی و دینیمسائل  .1

 و پیامبر منقبت و مدحستایش خداوند،  چون مذهبی و دینی مضامین سرگرمی و
 دعا، ذکر، طلب مغفرت، زیارت اماکن مقدس است.  ائمه،

 توان وضع زندگی و معیشت وی میخوببهها با بررسی و مطالعۀ ترانه: مسائل اقتصادی .2
 و اجتماعی و نوع و چگونگی هریک را شناخت و تحلیل کرد.  کار و اقتصاد فردی

 شآموز جنبۀ میرمستقیغ یا مستقیم طوربه عامه اشعار از بخشی: آموزشیمسائل  .6
 برخی اشعار. محلی به نوآموزان استهای واژهسرایی آموزش مستقیم نصاب دارند
، هاى برشمردنىترانه . دردهدنقشۀ قالی* مراحل کار را آموزش میی* و قالیباف

ها،  شناختی از اشیای پیرامون به مخاطبان چیستانشوند؛ کودکان با اعداد آشنا می
دهند یا با دادن مشخصات، نکاتی را به شنوندگان منتقل یا نکاتی از مطالب می

 کنند. ها القا میاجتماعی و خانوادگی را به آن
اشعارعامه بیانگر : ها و باورها و اساطیر، آیینورسومآداباشاره به  فرهنگی ومسائل  .3

حیات اجتماعی گذشتگان هستند و بسیاری از مسائل اجتماعی مانند جنگ، شکار، 
 گاه .به تصویر کشیده شده است هاآنورزش، جشن، سوگواری و آداب اجتماعی در 

  یابد.می راه عامه شعر در ایافسانه و اساطیری مضامین
 مىاقلی ،ىیجغرافیا مختصات ندۀبازتاب عامه اشعار :طبیعی و ىیجغرافیا مسائل .1

 دهد.می ایمنطقه و مکان از دقیق هایینشانی گاه است.
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nimroozonline ،ir/ index ،php 

های زنی در عشایر دامنههای مشكترانه»( 1711) علیرضا .حسینیشاه -
عشایری ذخائر انقالب، دورۀ  جدید، سال چهارم، شمارۀ فصلنامه « جنوبی البرز

 . 74و  71 یاپیسوم وچهارم، شمارۀ پ
 ( متن آلبوم موسیقی خیامی، ماهور.1711) محسن و نصراشرفی .شریفیان -
 های شاعران امروز.دوبیتی (1763) شفق، مجید -
تهران: بنگاه  .های روستایی خراسانترانه (.1771) ابراهیم .شکورزاده -

 1767مشهد: نیما،  و مطبوعاتی گوتنبرگ
بلوچ در ادبیات شفاهی مردم بررسی سیمای زن  (1716بخش، گلناز )شه -

 . زمستان .بلوچستان، واحد آموزش و پرورش صداوسیمای زاهدان
 انجوی سیّدابوالقاسم یادنامهعاریت ) جان (1711) ، مهینپیشهصداقت -

  .تهران .(شیرازی
 .7ش .16 .دانشکده ادبیات تبریز .کردیچند بیت  (1717) فتاحی قاضی، قادر -

 741-713ص 
  .تهران .کوششبه .خاکساریّه ها و رسائلنامهفتوّت( 1714) مهران .افشاری -
 روستای چهارده در زنیمشك و سازیمشك (.1731) فرهادی، مرتضی -

 .67-16 صص .تابستان .42 ش .جغرافیایی تحقیقاتکَمِرَه، مجله
 117، ش 11، دورۀهای عامیانه شیراز: هنر و مردمترانهفقیری، ابوالقاسم،  -

 61- 61ص  ،1721شهریوز مهر  141

 17ش هفته، کتاب -
تهران: مؤسسه تحقیقات و  .از خشت تا خشت (1761) کتیرایی، محمود -

 مطالعات اجتماعی، 

، های روستایی ایرانترانه صد ترانه ازهفت (1713) کوهی کرمانی، حسین -
  .تهران

 کاووسکیترجمه  .های ایرانیبندی قصّهطبقه (1731)مارزلف، اولریش -
 جهانداری، تهران: سروش

http://nimroozonline.ir/index.php
http://nimroozonline.ir/index.php
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 461، ص447شماره مجله یغما،  -
 کتاب تهران: عریشا هنر نامهواژه (.1736) میمنت .)ذوالقدر( میرصادقی، -

  .دوم چاپ مهناز،
 تهران: .های عامیانۀ بیرجندیدوبیتی ؛شعر دلبر (1737)ناصح، محمدمهدی -

 . محقق

  .شناسیمرکز کرمان. کرمان: فرهنگ گویش گوغر بافت (.1712) نقوی، اکبر -

کوشش جهانگیر هدایت، نشر ، بهفرهنگ عامیانۀ مردم ایرانهدایت، صادق،  -
 1737چشمه، تهران: 

 شیراز: کانون .محلی ترانه چهارصد و هزار كی. (1716) صادق .همایونی -

 1711شیراز: نوید، تربیت، و 
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 و پیوند آن با معنا« بیوتن»های زبانی در رمان بررسی ویژگی
 

 1مریم رامین نیا
 4امینه محمدزاده

 چکیده
است  یداستان ادبیات حوزه در تأثیرگذار و موفق هایداستان از یکی امیرخانی رضا اثر بیوتن رمان

 جنگ هب انتقادی-اجتماعی رویکرد و ،سو یک از سبکی و زبانی ساختاری، مسائل به توجه با که
 جلب کرده را دانشگاهی و علمی جامعه توجه هم دیگر، سویی از آن وزیستی روانی هایآسیب و
 داشته پی در را مقدس دفاع داستانی ادبیات شناسیِجریان و جنگ رمان منتقدان تأملِ هم و

دهد که برخورد امیرخانی با زبان، می نشان (از عنوان گرفته تا سطر آخر کتاب) بیوتنرمان  .است
ها و ضمایر، سرهم نویسی و جدا نویسی واژههای واژگانی، برخورد متعارف نبوده است. بازی

زبان در  سازیبازاری، برجستهکوچه و ای، زبان محاورهچندزبانیجایگزینی عدد به جای کلمه، 
فتمان گ تا کرده زداییاز این کلمه آشنایی شده است که بیش از همه طرز نگارش آنمنجر  این اثر

 (فارسی، عربی و انگلیسی) چند زبان نگارش این رمانرا مؤکد سازد. در آن  هایوطنی و آسیببی
 یوندپ در بیوتن رمان زبانی شگردهای حاضر از این رو، در مقاله گیرد.در پیوند با معنا/ آوا قرار می

رسد امیرخانی از این طریق نظر میبهشود. می بررسی امیرخانی نظر مورد گفتمان و معنا با
« ریدیگ»و « خود»رهنگ سنت و مدرنیته را در مفهوم تقابل فخواسته تقابل و سرگردانی میان 

 .برجسته کند
 زبانی، معنا، امیرخانی.  شگردهای بیوتن، :های کلیدیواژه

 مقدمه. 1
، «ارمیا»، «منِ او»ادبی است که با آثار داستانی  منتقد و نویسداستان امیرخانی رضا

فی کرده است. از این میان، نویسان ایرانی معرداستان خود را به جامعه« بیوتن»و « قیدار»
 ابعنوان کتیی در فرم نگارش معمول زداآشناییهای زبانی و شاخص دلیلبه بیوتنرمان 

 شیوۀ هب نویسنده تردید، هرو شگردهای چاپی توجه منتقدان را برانگیخت. بی« وطنبی»
 تجمال و کلمات از ترکیبی اگرچه زبان. سازدمی را او سبک که نویسدمی خود مخصوص

                                                            
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس .1
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبدکاووس .2
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 مشتاق کنند. خوانندهکفایت نمی جلب توجه مخاطب در تنهاییبه عامل دو این است،
 وچگونگی گفتن شیوۀ کند،می رمان را مجذوب خواننده آنچه نیست، جمله و کلمه

 و بکس که است «گفتن چگونگی» این. یکدیگراست ها درکناروجمله هاکلمه قرارگرفتن
 کسب چیز ازهر قبل دلیل همین به. دهدمی تشکیل را نویسنده نگارش شیوۀ همان یا

  .بگیرد قرار بررسی و توجه مورد باید نویسنده
 که است تمهیدی و تدبیر درواقع دارد؛ اشاره نویسنده بیان طرز و رسم به سبک
 . گیردکار میبه نوشتن در نویسنده

 یتن و فکر و نویسنده فردیت آناً که طریقی به است کلمات آرایش سبک
 تقریبا که است آن منظوری هر ارائه برای سبک بهترین. کند بیان را او

 دو زا ترکیبی سبک. دوجود آوربه کس هر افکار و زبان میان کاملی تطبیق
: 1736نویسنده )میرصادقی،  فردیت و شود بیان باید که فکری: است عنصر
216.) 
فتن کند که گویا چگونه گنیز سبک خاص نویسنده را معرفی می بیوتنبر این اساس، 

ه های کتاب نیز توجه بعنوان برخی فصلدر آن جلوه و اهمیت بیشتری یافته است. حتی 
: 7فصل؛ : پنج4فصل؛ : یعنی1فصل هفت فصل دارد: رماناین  دهد.را نشان میفرم و زبان 

 .: مراثی3صلف؛ : ژنتیک6فصل؛ : زبان2فصل؛ : پیشه1فصل؛ مسکن
 هد.دهای یک، دو و پنج، شگردهای زبانی امیرخانی را در پیوند با معنا نشان میعنوان فصل

 که دارند توافق این بر یشناسزبان هایتقریبا نظریه
 ،زایشی نوین-محتواست. در دستور زبان گشتاری ای از فرم وآمیزه جمله

یه کنند. روساخت المی قلمداد ساختجمله را ترکیب روساخت و ژرف
شده جمله است. در بارزترین حالت به نمادهای آوایی پذیر یا بیان مشاهد

 در ترساخت را اندکی انتزاعیرو اگر. گویندو نوشتاری جمله روساخت می
ساخت محتوای تواند روساخت باشد. ژرفمی جمله نحو بگیریم، نظر

: 1771 فاولر،)شود که بیان می« ساختاری معنایی» انتزاعی جمله است.
44.)  

 که است هاییصورت همراهبهزبان، نظام معانی » گرا، از نظر هالیدینقش در رویکرد
(. در نظریه 17: 1771،زادهآقاگل) شوندمعانی تشخیص داده می هاصورت آن طریق از

انی چون آستین، گرایس، جان سرل در باب آن شناسزبانکه -کنش گفتار و گفتمان 
 . است شده بررسی گفتمان و زبانی کنش پیوند -اندنظر کردهاظهار 

معتقدند اهمیت عمده نظریه کنش زبانی در پیدایش ان شناسزبان
تحلیل گفتمان در این است که این  ویژهبهمطالعات زبانی  نوین هایروش

ی و واقعیات و مشاهدات عینی شناسزباننظریه پلی میان نظریه انتزاعی 
 (. 42)همان،  کندزبان ایجاد می چگونگی کاربرد
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 -ودشمی برجسته گفتن چگونه معموال که- اثر فرم و زبانی هایبنابراین، در مطالعه

 ایمادام که این چگونه گفتن در حد مسأله»اعتنا بود؛ زیرا بی معنا مسأله به تواننمی
توا فرم و مح از دوگانگیانده باشد و نقش معنا را مشخص نکند م باقی اسلوب به مربوط

ی و شناسزبان(. بر این اساس، مطالعات 171: 1717 )موران، «خالصی نخواهد داشت
نشان  بیخوبهگیری معنا شکل و تولید در را زبانی هایکارکرد کنش گفتمانی هایتحلیل

انی زیر مستلزم تحلیل پرکتیس گفتمناگبه متن زبانی هایتحلیل ویژگی»دهد؛ چرا که می
 (.141: 1771 نسن و فیلیپس،)یورگ« است

 در و زبان حوزه در بیوتن سبکی هایپیش رو با بررسی ویژگی بر این اساس، مقالۀ
 ایهدر پی پاسخ به این پرسش است که برجستگی ،گفتمان و ایدئولوژی یمعنا با پیوند

سیدن رپیوند معنا و گفتمان مورد نظر نویسنده است؟ برای  در اندازه چه تا زبانی و سبکی
ی انتقادی در الیه واژگانی و تعیین تعامل زبان و شناسسبک هایاز روش ،به این مقصود

 ایم.ایدئولوژی بهره جسته
شناسی است که با تجزیه و تحلیل های سبکشناسی انتقادی یکی از رویکردسبک

گیری مفاهیم اجتماعی را در زبان چگونگی کاربرد یا شکل ،متن های سبکی هرویژگی
 ی انتقادی و تحلیل گفتمانشناسزبانو از لحاظ مبانی نظری بر  ،دهدمورد بررسی قرار می

 کنندگان نگرش انتقادیترین مطرحاولین و مهم کیه دارد. راجر فاولر را یکی ازانتقادی ت
حساب آورد. او و همکارانش در دانشگاه ایست انگلیا به این مساله پرداختند که توان بهمی

گردند و چگونه در زبان بازنمایی می (مانند قدرت و ایدئولوژی)فاهیم اجتماعی چگونه م
مطالعات فاولر و همکارانش در این زمینه به  .گذاردزبان بر شیوه فهم ما از جهان اثر می

ی انتقادی منجر شد و سپس با نام تحلیل شناسزبانپدید آمدن شاخه جدیدی به نام 
نورمن فرکالف یکی از مشهورترین کسانی است که در زمینه  .گفتمان انتقادی ادامه یافت

ل گفتمان ی و تحلیشناسزبانمطالعاتی که در زمینه نقد حلیل گفتمان انتقادی کار کرده. ت
 گرای هلیدی صورت پذیرفته استمند نقشبر مبنای دستور نظام نیز شده انجامانتقادی 

 (.16: 1774رپر، )د
نشان دادن ارتباطات پنهان و  ،تجزیه و تحلیل متناز  هدف ،شناسی انتقادیدر سبک

سطح زبان ، هدف کشف اطالعات در زیردیگر عبارتبهایدئولوژی پوشیده در آن است. 
 جااز آن. دهندهای زبانی که معنای متن را شکل میآشکار ساختن انتخاب منظوربهاست 

ید با باورها و تصورات خواننده یا آکه ایدئولوژی متن از برخورد اطالعاتی که از متن برمی
و خوانندگان مختلف باورهای گوناگون  ،های پیشین او قابل دریافت استهمان آگاهی

توانند داشته باشند، جنبه اشتراک خوانندگان در دریافت باوری همسان از متن را می
ایدئولوژی متن را  ،نامیم. به تعبیر دیگردهیم و آن را ایدئولوژی متن میمالک قرار می

-34 )همان، از متن شدنیدریافتهای مشترکِ دانیم از مجموعه تصورات یا باورعبارت می
توان با بررسی بسامد رمزگان دار واژگان با ایدئولوژی و قدرت را می(. رابطه معنا31
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 هاییاجتماعی فرهنگی سیاسی و دیگر ساختارهای اجتماعی نشان داد. همچنین شاخص

دار در سخن وی های نشانکاربرده و بسامد واژهیسنده برای افراد و نهادها بهکه نو
دهنده پیوند متن با ایدئولوژی هستند. نوع رمزگان در الیه واژگانی و نقش آن رمزگان نشان

های مسلط و نسبت او با سپردگی مولف به گفتماندر متن، میزان وابستگی و دل
: 1771)فتوحی رودمعجونی، کند را مشخص می های قدرتها و نهادایدئولوژی

 (.461و461

 خالصه رمان بیوتن. 1
شنبه بر سر مزار دوست شهیدش ارمیا رزمنده جانبازی است که پس از پایان جنگ هر سه

دختری ایرانی مقیم آمریکا که برای پروژه تحقیقاتی به ایران  ،به آرمیتا جاآنرود و در می
رود تا با آرمیتا ازدواج به آمریکا می ،یمندعالقهدر پی این او  .شودمی مندعالقه ،آمده
دار و جیسن آشنا افرادی چون خشی، سوزی، جانی، میان با ،آمریکا با ورودش به .کند

 همواج آرمیتا با فکری حتی تضادهای و خوراک شغل، مسکن، با مشکالتی مانند: شده،
چار که د-ارمیا  کند.حالل را امتحان می شغل رانندگی لیموزین و توزیع گوشتو  شودمی

در  .دکناش دیدار مییکی از دوستان قدیمی اتفاقی با حاج مهدی طوربه -سرگردانی شده
توسط پلیس  ،کندپایان ارمیا در جستجوی سوزی که در جنگل اسموکی خوکشی می

 ه کمک اوشود که حاج مهدی بفدرال آمریکا به اتهام قتل سوزی دستگیر و دادگاهی می
 آید.می

 حیث واژگانی. 6
نشان، واژگان عامیانه و رسمی، بی و دارواژگان نشان»زبانی شناسی انتقادی در الیهسبک

با  (؛33: 1777 )دُرپر، «کندرمزگان متن، واژگان مترادف، متقابل و تکراری را بررسی می
ژی خدمت بیان ایدئولو تبیین کند موارد مورد بحث در الیه واژگانی چگونه دراین هدف که 

ه عامیان دار، تکرار، زبانمواردی چون واژگان نشان، بیوتنبررسی رمان  در. گیرندقرار می
 اصخ زبانی هایویژگی بیوتنکه رمان  جاآنو زبان رسمی مورد بحث قرار گرفته است. از 

اسم صوت و های زبانی و طرز نوشتار یا چاپ، بازی چندزبانی، چون مواردی دارد، را خود
 یها چندزبانآن مورد توجه قرار گرفته است که از میان ، در ترسیم سبک زبانی آناتباع

 در خدمت موضع و گفتمان نویسنده است.

 دار/ بازی واژگانینشان بیوتن: واژه. 6-1
؛ است بردهکار به ترین بازی زبانی در این رمان را نویسنده درمورد عنوان کتابمهم

ین شگرد امیرخانی در طرز نوشتن ، اولدرواقع. خاصی به کل رمان داده برجستگی بیوتن
ظاهر نامتعارف، امیرخانی توجه مخاطب با همین عنوان به. دهدخود را نشان می« بیوتن»

گفتمان نویسنده را برسازد.  است قرار گویا که ؛ شگردیدهد/ فرم نشان میصورتبهرا 
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« طنوبی» رسدنظر میبه. «وطنبی»زدایانه است با این طرز نوشتار نوعی رفتار آشنایی

 و تسن میان تعلیق همان که- وطنیمفهوم سرگردانی، تعلیق و بی «بیوتن»به اندازه 
 با خودی فرهنگ هایهای دفاع مقدس و جهان مدرن و معاصر و تقابلآرمان مدرنیته،
با  بیوتن ؛ امااندرسنمی، که گفتمان غالب نویسنده باشد را -غیر مقام در دیگری
ست زدایی اصطالحی ام رساند. آشناییانجابه این منظور یی نوشتاری توانسته زداآشنایی

ه بردکار هب دهد،به اثر جنبه تازگی و شگفتی می که هاییروش که شکلوفسکی در مطالعه
ین ا کنیم...هایمان از اشیا را حفظ دریافت تازگی توانیمما هرگز نمی ،به گفته او»است. 

روزمره ما تبدیل  آگاهی عادی وظیفه خاص هنر است که آگاهی از اشیا را که به موضوع
(. شکلوفسکی میان 17: 1733)سلدون و ویدوسون،  «شده است به ما بازگرداند

ود، شمی دیده ییزداآشنایی هرجا که کندزدایی و فرم نوعی مالزمه را تأیید میآشنایی
هر فرمی فرم هنری است و  نه. باشد کنندهگمراه توانداین نکته میفرم حضور دارد ولی 

(. آنچه نویسنده از این 77: 1771 یی خالقیت هنری )شفیعی کدکنی،زداآشنایینه هر 
 سازد، به این شرح است:طرز نوشتار و تلفظ آن برمی

- Biyutenنوعی از ویتامین بی؛ / 
- Boyutenهاخانه: بیوتٍ عربی / تلفظ واژۀ 
- Bivatan/ با اندکی تغییر در وتن( در معنای رگ گردن ) از ترکیب بی + وتین

 صورت کهایناستنباط کرد. کما « رگ» را از تعصب، اصالت مجازی مفهوم توانکه می
 کند.می اشاره ریشه و اصالت بی فردی به مجازی معنای در رگمنفی این کلمه: بی

- Bivatan/ از مقصود رسدوطن. به نظر نمینای بیاز ترکیب بی+ وتن در مع 
شکل گرفت « مفهوم غربی وطن»به تأسی از  مشروطه عصر در که باشد همانی «وطن»

که جنبه دینی و عقیدتی نداشت و به جغرافیا و عرصه وسیع فرهنگی ایرانی اطالق 
مفهوم وطن در رمان امیرخانی، شمول  (.21و17: 1771 شفیعی کدکنی، نگ.) شدمی

، فرهنگ )که فرهنگ «سرزمین»، «خانه»فاهیم مبه ایران دارد و جغرافیای  از تریوسیع
 .کندگیرد(، داللت میدینی و دفاع مقدس را نیز دربرمی

ساخته است و بدان برجستگی که امیرخانی از این واژه بر-های زبانی در کنار بازی
ی یابد. این رفتار صورمیمورد سه و چهار با مفهوم گفتمانی امیرخانی مناسبت  -بخشیده

گذارد و نوعی تأثیر میتری از یک معنای معمول با زبان در تولید معنا یا شمول وسیع
توان تصور کرد که این جنبه از ویژگی این رو نمیاز  سازد.ایدئولوژی و گفتمان را برمی

 ت. واژهاس دارنشان ایبیوتن واژهتوان گفت زبانی رمان صرفا نمایش فرمالیستی است. می
 کهدرحالی دارند؛ اشاره تجریدی یا ذاتی مصادیق به و اندنشان تنها نمادی از واقعیتبی

اشاره به مصداق خاص، نگرش گوینده و نویسنده را نیز دربردارند  برعالوهدار نشان هایواژه
 (.171: 1717)یارمحمدی، 
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 یتامینیو بیوتن میگوید. است شده کم بدنت بیوتن: گویدمی دکتر، رفتم -

 جلوگیری ناخنها خوردن ترک و از شکستن که بی، ویتامین گروه از است
 . (713: 1777 امیرخانی،) میکند

 برگردم دارم دوست. ایران برگردم میخواهم! شدیم؟ وتن بی ما چرا -
 (.711 همان،... )تهران

 از زهتا آرمیتا... کنیممی پاره را شرگشاه سپس... الوتین منه لقطعنا ثم -
 سرگرم را خود شلغات انبان یماندهته با داشت ارمیا. بود رسیده راه
گ ر.. الوتین وتن. الوتین قطع یعنی وتن. گردنرگ یعنی وتین: کردمی

 یکلمه بی و وتین بی و وتن بی: گفت سالم جای به آرمیتا. زدن را گردن
 بی! حرف کلمه دو بزنی؟ حرف من با کلمه دو افطار دم توانینمی عربی
 (.171همان، ) !وتن بی... حرف... حرف: گریست آرام... وتین بی و وتن

 نشانبی و دارارمیا و آرمیتا: واژه نشان. 6-1
که نام یکی از پیامبران بنی اسرائیل در زمان بخت نصر است و در کتاب -انتخاب نام ارمیا 

و امیرخانی در رمان به مطالبی از کتاب عهد عتیق  -عهد عتیق به آن اشاره شده است
 : کنداشاره می

اند. ردهاش ککم صد پلیس کنار گیت دورهارمیا یعنی همین بابایی که دست
های بلند جوری که هر خیلی معمولی با موهای مجعد و ریشیک آدم نه 

 هولو فرودگا_و هرجایی برود  _و لو شلوارِ کوتاه_جوری که لباس بپوشد 
ش تابلو است. البته تورات عهد عتیق براین باور عبداهلل بودن _جی. اف. کی

است که ارمیا یعنی ارمیای نبی. در کتاب ارمیای نبی او را فرزند حلقیا 
نامد و معاصرِ یهویاقیم ابن یوشیا و برادرش صدقیا ابن یوشیا از پادشاهان می

ارند. عهد عتیق خطاب به او .کی ندافیهودا؛ که البته هیچ ارتباطی با جی.
ها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه نویسد: بدان که ترا امروز بر امتمی

هالک کنی و خراب نمایی و بنا کنی و غرس  برکنی و منهدم سازی و
 گوید: آخر چه جوری؟. می بنمایی...... و ارمیا زیر لب

ار است که معنای سنت و دنشان یبدون هدف انتخاب نشده است و یک واژهاین نام 
نام شخصیت اصلی رمانی از  کهاینرساند. ضمن بندی بدان را میداری دین و پایریشه

 امیرخانی به همین عنوان نیز بوده است. 
از ارمیا ساخته شده است و تقابل سنت و فرهنگ با ارمیا را نشان  رمیتاآ گویا در مقابل

رمیتا آ در مقابلِ ،فردی که به اعتقادات مذهبی و سنتی پایبند است عنوانبهارمیا  دهد.می
هایی که قرار گرفته است. این تقابل در بحث -مه چیز دنیای مدرن را پذیرفتهکه ه-

 شود: دیده می خوبیبه ،گیرددرمورد مسائل مذهبی صوردت می
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ه جوابی داند که چکنند. ارمیا نمی-آرمیتا و خشی مبهوت ارمیا را نگاه می

زند: یزید را لعنت کردم! قاتل امام خند میدهد و لببدهد. سری تکان می
 )امیرخانی، دهد که نهحسین را! نباید؟ آرمیتا به تاسف سری تکان می

1777 :171.) 
 إن"! بخواند حفظ از را بتواند قرآن از ایآیه که شدنمی باورم»ها: عبارت این درامیرخانی 

 هانز از بعضی همانا یعنی: گویدمی سنتی صدای. است دورانی سرم در ".إثم الظَن بعضَ
کند. به یک نشان میبی ارمیتا را / نام، واژه(61 )همان، «آرمیتا همین مثل .انداسم فقط

 ود. شمیتهی معنا ارمیتا از هرگونه مفهومی 
 معکوس -شودکه در اواخر رمان معلوم می- «آلباال لیل واال»کار بردن کلمات مهمل به

شود، نیز نوعی بازی واژگانی است چندین بار در رمان تکرار می و -بوده «البالء للوالء»آن 
 کند.دار میرا نشان «لوالءل ءبالال» که واژه

های شود، به واژههای رمان بیان میاز زبان شخصیتکه های کالمی گاهی این بازی
 منظوری» نیست. در عبارتگوینده صرفا بازی هدف منتها  ؛شونددار تبدیل نمینشان

غرضی شود که بی(، تأکید می176مان، )ه «ها!!!کند با من زوری نداشتمنداشتم فرق می
 ظاهربه ، امیرخانی با این بازیِدرواقععدم قدرت گفتمانی نیست.  معنایبهدر کالم 

 "من"! یعنی هر انِکُلُّ من علیها فَ» کند.سطحی، بر توان گفتمانی خویش تأکید می
 خندد جیسن من وایم. دوباره میاست. برای هر انسانی تفریحی گذاشته "فانی"ش برای

 )همان،« رودگوید. اما خشی از رو نمیفان عربی را انگلیسی خوانده است. ارمیا هیچ نمی
 یهاهویتی چون جیسن و خشی برای فرار از عقاید و باورهای سردرگم و بی(. انسان463

امیرخانی در جای کنند. را درجهت خواسته و نظر خود تعبیر میها ، آنقیدیمذهبی و بی
خواست سوره والشمس و ضحیها را از حفظ بخواند. ایستاده بود می»دیگری می نویسد: 

پای تخته و رسیده بود به فکذبوه فعقرها فدمدم علیهم ربهم و گیر کرده بود. همین سوزی 
زد به خودش... ش را گرفته بود و مینشست دست بغل دستیکالس میها جلوِ آن زمان

اهمیت بودن اعتقادات مذهبی اعتقادی و بی(. در اینجا بی463 )همان،« م!م! بزن بهبزن به
 بینیم.های داستانی میرا از سوی شخصیت

 ی یاسینیاسین. همین سورهه کند: قلب قرآن است سور-خشی اضافه می
نویسندش، ابتدایش تشکیل شده است عربی شبیه به یس می که اتفاقا به

گر یند که حرف مقطعه هر کدام نمایانگواز حروف مقطعه. حروفیه می
ای هستند. آیا نباید این را ما متوجه شویم که قلب قرآن یاسین است کلمه

حرف به عربی یعنی اول  4و یاسین ابری وییشن یا و سین است و این 
 (. 427)همان،  یونایتِد ستیت؟!

اما  ؛جور زیباسازی کالمی باشدهای زبانی یکاین بازی که رسدبچنین به نظر  دشای
مفاهیم و گفتمان مورد نظر نویسنده را به دوش  ی زبانیهاتری این بازیدر نگاه عمیق
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ی ها و حیرانها، سردرگمیهای زبانی، تعرضکارگیری این بازی. نویسنده با بهکشندمی

ته . البکندرا نسبت به عقاید و اعتقادات و فرهنگ و هویت خود، ترسیم می هاشخصیت
های زبانی جنبه زیباسازی نیز دارند و یکی از خصوصیات سبکی نویسنده به این بازی
 روند.شمار می

 تکرار. 6-6
نند. کای تاکید مییا جمله اردی است که از طریق آن بر کلمهیکی از مو« رتکرا»در بالغت، 

 دهیم. تکرار در رمانعنصر تاکیدی مورد بررسی قرار می عنوانبهدر الیه واژگانی تکرار را 
کدام بار معنوی و ارزشی که این تکرارها هربل ،شناسی نداردصرفا جنبه زیبایی بیوتن

یری گکنند. با بررسی این عنصر زبانی جهتخاصی دارند و گفتمان خاصی را تاکید می
نی دهیم؛ امیرخانی نیز این ویژگی زباکارگیری این تکرارها نشان میهه را از بفکری نویسند

 گرفته است. کار به را در خدمت بیان موضع و ایدئولوژی خود
، 747، 167، 13، 41، 47 هایاین عبارت در صفحه«: و دیگر آسمان را نخواهی دید» -

به امریکا و فرهنگ آن  تکرار شده است که موضع و دیدگاه نویسنده را نسبت 771
آن غلبه یافته  در زمینی هایها و دلخوشیسرگرمی آنقدر که ؛ کشوریدهدنشان می

گذارانه دارد. ارزش بار جمله این درواقع. شوداست که آسمان معنویت در آن دیده نمی
صداست و به نفی و نکوهش فرهنگ مقابل امیرخانی در این موضع گفتمان تک گفتمان

 است. یدهانجام
( تکرار شده 461، 466، 467، 461که در صفحات )«: ترخوش زبانیدلی از همهم» -

با او ای است که است؛ صرفا در جهت تاکید بر غربت وتنهایی ارمیا در میان عده
های سیلورمن از شخصیت کهدرحالی .اما اعتقادات و افکار ارمیا را باور ندارند ؛زبانندهم

آلبااللیل » و «گاد بلس یو»فقط با نگاه کردن وگفتن  -ی بیگانه داردکه زبان-دیگر رمان 
 شود.صحبت میبا ارمیا هم« واال

ای هبه غربزدگی و شیفتگی انسانتکرار این جمله «: قبله حاجات منی الس وگاس» -
مکانی برای  که این دنیا را هایی؛ انسانکنددورمانده از سنت، مذهب و.... اشاره می

  اند.آمال و آرزوهای مادی و محل تفریح و سرگرمی خود دانسته رسیدن به
، 134، 127، 127،121، 124های این جمله در صفحه«: باید با آرمیتا حرف بزنم» -

دلیل بر تأکید بر گفتگومندی  تکرار شده و 422، 421، 461، 173، 113، 112، 137
ا پی فرصتی است تا بتواند ب برای حل مشکل و اختالف سلیقه و دیدگاه است. ارمیا در

ه نیست صحبت کند. تکرار با او هم فکر و عقیدها آن آرمیتا درباره مسائلی که درمورد
برای  را اهمیت این موضوعات -کندکه در چند فصل کتاب ادامه پیدا می-این جمله 

 دهد. نویسنده رمان نشان می
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 و موقعیت به توجه با هاتکرار این قرآن. واجب سجده و دالر عالمت همچنین است تکرار

 هتوج جلب قصد رسدنظر میبه و است گرفته صورت رمان اول شخصیت روحی وضعیت
ایی هها و قیدها نیز در فصلبرخی از فعل .دارد را وضعیت آن بر تاکید و خواننده بیشتر

کتاب هفت بار تکرار 141در صفحه  «اممن آمده»هایی چون شوند. فعلاز رمان تکرار می
. شودمی شده است. تکرار در مورد قیدهایی چون انگار، دیگر و..که در جای جای رمان دیده

 صرفا زبانی و بالغی نیست و تکمیل و بیوتنکارکرد تکرار در رمان  ،که گفته شدهمچنان
ؤکد معنا را بار دیگر مکننده دیدگاه و موضع ارزشی نویسنده است که رابطه زبان و تأکید

 .سازدمی

 چندزبانی: رابطه زبان و گفتمان های مختلف؛کارگیری زبانبه. 6-5
های کالمی که اصطالحی است که باختین در توصیف الیه (Heterglossia) «زبانیچند»

به بهترین وجه « کالم در رمان»ها وجود دارد، ابداع کرده است. وی در مقاله در همه زبان
زبان  قابلیت» گونگی راه را توصیف کرده است. باختین چندزبانضمنی این کلم معنای

 )آلن، «کندبرای گنجاندن آواهای بسیار، آوای خاص خویش و آواهای دیگر تعریف می
 به نظر او: (.1711:11

 خشهای تمرکزبشناسی و فلسفه زبان که جریان گرایشی، سبکشناسزبان
ده و شکل داده بودند، این چندزبانی وجود آوربهرا درحیات زبان ها آن

ای را که محل تجسم یافتن نیروهای مرکزگریز موجود در حیات مکالمه
توانستند اند. به همین دلیل به هیچ وجه نمیزبان بوده، نادیده گرفته

ینی کنند، ماهیتی که پیکاری بین بای زبان را پیشماهیت مکالمه
 (.764: 1713 )باختین،شناختی بود زبان-های اجتماعیدیدگاه

 از طرف دیگر، 
شرط اساسی حاکم بر عملکرد معنا در هر گفته یا کالم است.  [چندزبانی]

کند. در هر زمان یا آن در حقیقت ارجحیت بافت بر متن را تضمین می
مکان خاصی یک دسته از شرایط اجتماعی، تاریخی، اقلیمی و فیزیولوژیکی 

شوند کلمه ادا شده در آن مکان و زمان که سبب میوجود خواهند داشت 
 خاص نسبت به ادای آن در شرایط دیگر معنایی متفاوت بیابند )مقدادی،

1731 :417 .) 
های کالم، رابطه انتقادی میان سیاق»به  کنداغلب ما را وادار می چندزبانیواژه 

 بنابراین چندزبانی بههای ضمنی متغیرهای کالم بنگریم. بینیگفتگوی میان جهان
زدایی آشنایی ؛(Fowler,1996: 197) «خوردزدایی زبان پیوند میضرورت با آشنایی

شوند که یکپارچگی زبان در این مفهوم که حضور نیروهای مرکزگریز زبان مانع از آن می
کنند، محقق لی تبعیت میمدلو-هایی که همواره فقط از یک رابطه دالدر قالب نشانه
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 که در-های زبانی و قواعد داللی آن در نتیجه این امر، تصورات متعارف ما از نشانهشود. 

 دگرگون -اندسامان یافته بار برای همیشهصورت یکهمند و مرکزگرا بمیک زبان نظا
 شوند.می

ا، هزنند. واژهفارسی، انگلیسی و عربی حرف می به زبان هاشخصیت ،بیوتن رمان در
یار در بس (دشونمیداده  البته به خط فارسی نشان)که  هایی انگلیسیجملهها و اصطالح

 بیخوبه ها راچندگانگی هویت شخصیت هاآمیختگی زباناین در شود.متن رمان دیده می
آید این است که امیرخانی چندزبانی را با چه هدفی دهد. پرسشی که پیش مینشان می

ها و ودهت یفرهنگی و زبان چندزبانی، درآمیختگیِگرفته است؟ آیا این کار به بیوتندر 
ز آمیمسالمت ایکه به گونه-کند های مختلف را ترسیم میو فرهنگ های مختلفطبقه

یا صرفا نوعی رفتار فرمالیستی است که بیشتر جنبه  -انددر کنار هم گرد آمده
 ان کند:شناسی صوری دارد تا گفتمان خاصی را بیزیبایی

ی گیک سیلور کوارتر کسی را نکشته است اما به یک سیلور من زنده -
 (. 3: 1777بخشد )امیرخانی، می

ی ای قبیلهو جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا درست است اما االن از دوره -
 (. 41ایم تعارف مال آن دوره است )همان، گذشته

ل که آمار مسافران ورودی را اند در ترمیناور گذاشتهجدیدا یک سافت -
وید گکند و به نسبت تعدادشان به زبان شان ولکام میگیرد و سُرت میمی

 (. 44)همان، 
 (. 27س ایناف، رمزی! بد است جلو مردم! )همان، دت -
  (.64کند همه را )همان، روزهای اول آدم خیلی میس می -
 (. 442)همان،  اهال و سهال ارمی! بیا جلو -
واهلل العظیم به خاطر تو بود!...داکتر کشی امشب این جا بعد از افطار لکچر  -

 (. 443)همان،  دهندارائه می
خودش است... شیم آن یو! خشی خجالت نکشیدی )همان، ! گات ایت -

442 .) 
 گونه ساختیم اینتعقیبا لصحبه اخینا االستاذ دکتر خشی واقعا همین -

 (. 471)همان،  چراغ را
  .(477)همان، شناسم این جوان را می! نوپرابلم! پرابلمنو  -
ت کشد: گآید و دوباره داد مییوریتی بیرون میبا شنیدن صدا مامور سک -

 (. 411)همان، ! الست سیلورمن
شود به این پوت این وصل میاوت پوت دستگاه امانتی کنسرت درایو -

یزند بیرون )همان، پخش لموزین و صدای مدونا از هشت باند پخش صوت م
427.) 



 131 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 
 بِرِیک بِده گلو تازه کن! 1 -
 (.461کنی؟! )همان، رانی میروند سخن1 -

این درآمیختگی  ،رمان متن همه در کلطوربه و باال هایمسأله این است که در نمونه
که هدف امیرخانی از آن، لیسا( مورد نظر باختین نیست؛ چرا)هیتروگچندزبانی زبانی، 

 ت.نیس فرهنگی گراییزیستی عناصر گوناگون سنت و مدرنیته و نسبیترسیم هم
رود که ما را از کار میبهشیوه تفکری  عنوانبهگرایی فرهنگی نسبی
و روشی است دارد کر و ارتباط با دیگران دور نگه میای محتوم تفهشیوه

زی یز و مرکزگرتا مرک کندی که حسّ ما را از چیزها متأثر میشناسدر انسان
 (.Geertz, 2000: 42)را به ما نشان دهد 

 هک هاست، در خدمت نمود آشفتگی و تعلیق شخصیت میان فرهنگچندزبانیاین 
 در چندزبانی رو همین از و است ازخودبیگانگی ترسیم و نقد مستقیم یا ضمنی طوربه

 امیرخانی است. و دیدگاه تک صدایانه موضع خدمت در بیوتن

 بازاری و زبان رسمی کوچه . زبان عامیانه،6-1
کار بهای کوچه بازاری را زبان محاوره معیار گریز زده است و نویسنده در رمان از زبان

لولیدند، چپاند، پراند، سُراند، توفیر کردن و.... و می بردن افعالی مثلکار به گیرد.می
این »یا !« ارمیاا هدائم السفری»مانند: )در آخر جمالت  «ها»کار بردن لفظ به همچنین

ر، المذهب، نالوطی، و الفاظی چون کأنه، توفی «(ش آورد ها!کمی سرحال1صدای قلپ 
 از وجه این .دهد... درآمیخنگی زبان عامیانه با زبان رسمی را نشان میحکما، خاصه و

 یامستقیم موضع و دیدگاه امیرخانی را که ترسیم گونهنیز غیر بیوتن رمان زبانی شاخص
  .کندمتقابل است، گوشزد می فرهنگ دو با مواجهه در شخصیت آشفتگی

ها حالی کن که ترکش یعنی چی من با این انگلیسی بابا به این المذهب -
 ودشحالی شان نمی بنگفتم متالیک ها الکنم زوارم در رفت از بس به این

  (13: 1777امیرخانی، )
دارت باشد، ارمیا. ن خدا نگهاالهی به حقِ پنج ت :گویدسهراب باز می -

فت قرآن ترسم هکند میت میدانم این چرک کف دست خیلی اذیتمی
اک ت پ... البته دنیا چرکِ کفِ دست است، دلبه میان عیب و علتی بکنی

 (.71)همان، باشد، بال به دور است 
 گردن به چپیه وقتهیچ او بود جبهه شناسایی کارت چپیه کهاین با -
 برو مال چپیه گفتمی انداختمی شگردن گلِ لنگ جایش به نداختنی

 حال شوفری لنگ با اجدادی و آبا تهران یبچه. است جنوبی هایبچه
 (.77)همان،  !است کردهمی
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اگر گلوله مستقیم تی هفتاد و دو بخورد به  کهاینفقط رفته بودم تو فکر  -

 .ت کنندنام حاجی م خیلی افت دارد که اسم این کوچه باریک را بهمشک
ها هم چی کسر التی داشت. حاال من هیچ بچه محلشهید سهراب تهران

رج و عودالجان افت داشت. با خودم داشتم فکر های سنگهیچ جلو بچه
د... م کننکردم که اقل کم باید بیست متری پشت گذر قلی را به اسممی

ن و کپ کردن؟ کنند و گرنه مدو به شک بودم که کجا را به اسم من می
 (.77دم شما گرم! )همان، 

آمد که وقتی به پول مفتی های کاندومینیوم هم بدشان نمیسایههم -
خواستند لیموزین کرایه کنند سراغ ارمیا بروند و چه رسیدند اگر میمی

اش سایهآید که توی پول مفت خرج کردن حالی هم به همکسی بدش می
  (114)همان، بدهد 

 یبعدی کالس برداشتیم رفتیم باال شهر نشستیم توی یک کافهمرخصی  -
خیلی مشدی یک آب جوی اسالمی ماءالشعیر صفر درصد توی گیالس 

اال بندش را بم یارو پیشم آورد پرسید امر دیگری گفتم خاک کف پاتبرای
کرده بود عین کف روی ماءالشعیر رفت و نوار  زد و پاهایش را نگاه کرد کف

آمد م نمیمنکو را عوض کرد. حکما خیال کرده بود من خوشگیتار فال
 ( 177)همان، 

 نویسی کلمات و ضمایر . جدا6-3
های سبکی شود و یکی از بارزترین مولفهجای کتاب دیده میای که در جایویژگی

ای مرکب است و گاهی بین اسم و نویسی گاه بین کلمهآید. این جدانویسنده به شمار می
جدانویسی نشان از تنهایی کلمه و ضمیر متصل  این رسدنظر میبه گیرد.ر میشناسه قرا

شخصیت اشاره دارد. ولی  و هاضمنی به غربت و انزوا و تنهایی کلمه طوربههم باشد و 
اخص و نوعی ش است ترشناسی و فرمالیستی آن پررنگشگرد نوشتاری و جنبه زیبایی

 .آیدنوشتاری به شمار می
ش است. ها اجازه گرفت. . . تازه اولده پلیسجلو رفت و از فرمانآرمیتا  -

همان، )مان ما...  ی خود ماست...توی ساختسایهمن هم همیک سیلور
11). 

هد. دی ادوکلنی را به دستم میش و شیشهکند در کیف دستیدست می -
 (.11م به دست ش نخورد )همان، م که دستموقع گرفتن شیشه مراقب

 ادهایست پیکرش و بی در یخانهپزآش توی که آرمیتا منتظر نشسته ام -
 کوچک... هم در حمام و دست شویی متری، پنجاه فلت استودیو یک... است

 (.27)همان،  مجردی گیزنده یک برای کامل اما
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 (.22م دخلی ندارد )همان، نه من همیشه خسته ام. به امروز رسیدن -
کرد )همان، ی انبان لغات ش خود را سرگرم میماندهارمیا داشت با ته  -

171.) 
گاه فلزی سکه خور گاه کنار پمپ. یک دستکند به دستارمیا نگاه می -

 (.171است با یک شمارش گر... )همان، 

 عدد و جایگزینی عدد به جای کلمه. 6-1
رفا نیست و صکارگیری اعداد در بیان گفتمان خاصی هرسد هدف نویسنده از بنظر میبه

 در جهت زیباسازی رمان از این شگرد چاپ استفاده کرده است. 
ات را بکوب تو پنجه»است:  2که فصل پنج نامگذاری شده است، پر از  4فصل 

؛ «پنجکربالی »؛ «م2شارع الخامس، خیابان »؛ «پنج تن»؛ «خمسه خمسه»؛ «ام.پنجه
 .«خیابان پلِ پنجمِ اهواز»

را با عدد  «ول1»ی قام را با عدد نگاشته حتی درمواردی الف واژهنویسنده بسیاری از ار
 نوشته است. 

 جریمه سنت 62 و وم4 ساعت توی رودمی پارکینگ تایم دیگر دقیقه 11 -
 (.47همان، ) ...پلیز ترسریع کمی1 شوممی

)همان، کی تو ... 1کی من پاس دارم 1ودت! جان خ فارسی را پاس داریم. -
41.) 

 جا از این عدد استفاده کرده است: ان که فصل پنج نام دارد در چندیندوم رمدر فصل 
 (؛47اِ فایو )همان، می  گیو -
 ؛(71)همان، ی به حق پنج تن نگه دارت باشد خدا االه -
 (.71)همان،  خمسه خمسه -

 دهد:را از هم تشخیص نمی 2و 4تا جایی که در پایان این فصل اعداد 
نتوانستم فرق میان دو و پنج را بفهمم. خاصه وقتی انگلیسی از کودکی هم 

بودند. دو بود و من خیال کرده بودم پنج است. عاقبت نفهمیدم این فصلِ 
  دو بود یا فصلِ پنج...

روز 1الغنی.  م را یادت رفته است مگر؟ آمده بودی افطار عبد12شب 
 (433)همان، گذشته است دیگر... 

 شگردهای نوشتار . 5
را برای جدا کردن پاراگراف  $$$ نویسنده با استفاده از شگردهای نوشتار عالمت دالر

 شودبرد و از عالمت سجده واجبه قرآن برای مواقعی که مبلغ زیادی مطرح میکار میبه
 .(167، 767، 714، 471، 461، 417، 111، 111، 17)صفحات 
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توان آن را از ست که میهای سبکی اوگذاری بین کلمات از دیگر ویژگیفاصله

 شگردهای چاپ دانست که کمتر بار ارزشی و معنا شناختی دارد.
کشم چیزی ریزم روی سنگ و با هر دستی که روی قبرش میآب می -

 گویم:می
 ساعی!
 کوشا !
 منظم !
 (.66)همان، ! منضبط

ش را انداختند باال و بعد لبجوری که چتورِ عرق سگی را میهمان -
 خواه، افتادند به جانِ بدبیخِ میز و میزدند می

صحنه آهسته      یک    فقط     ارمی!    کرد   عمل      جوریهمان
 (.123)همان، خودش را لکه دار کرد...  اشتباه رفت و ناموس دست

 آیات و احادیث  کارگیریبه. 5-1
حتی در  را متناسب با متن رمان آورده، قرآن مجیدنویسنده در سراسر رمان آیاتی از 

 ی از کتاب ارمیاییهاهایی تاریخی را نیز روایت کرده است. مثال روایتبرخی موارد داستان
رمان آورده شده است. این شاخص  412نبی و یا داستان مربوط به اصحاب فیل در صفحه 

و  رودود، فراتر میآوری که ویژگی بارز نثرفنی بای و مثال و مصداقاشاره از جنبه
کارکردش، تأیید و تقویت موضع عقیدتی و ایدئولوژی متن رمان است که دلبستگی و 

 .دهدعقیدتی را نشان می هایپایبندی امیرخانی را به دین و جنبه
 تکونوا اینما ".31 یآیه نساء، یسوره آید،می پنجم جزء. کنممی بازش قلبی لیطمئن»

رآن را در ارمیا این آیه از ق (.77همان، )« ...المشیده بروج فی کنتم لو الموت و یدرککم
کرد، در ذهن خود مرور های نیویورک را تحسین میخراشجواب حرف خشی که آسمان

در اوج قدرت و پیشرفت  های سر به فلک کشیده وخراشآسمان کند؛ که حتی در آنمی
 اموش کرد. نیز که باشید نباید معنویت و جهان دیگر و مرگ را فر

در اینجا با توجه  (.411همان، ) «!حیات القصاص فی لکم و: گویدمی خودش با ارمیا»
 گوید با فدا کردن و قصاصبه اتفاقی که در مهمانی عبدالغنی برایش افتاده با خودش می

دست آورد. برای همین دنبال چیزی یا کسی است که آن را های دوباره بتوان زندگیمی
اندازد. و با این کار خشم ها میهایی را که گرفته در پارکومتراز این رو سکه .قصاص کند

 دهد.های اجتماعی نشان میخود را از این بی عدالتی
 ستان آمده است: جمالتی از کتاب ارمیای نبی نیز در دا

نویسد: بدان که ترا امروز بر امتها و ممالک عهد عتیق، خطاب به اومی
کنی و منهدم سازی و هالک کنی و خراب نمایی ریشه بر مبعوث کردم تا از
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گوید: آخر چگونه؟ )همان، و بنا کنی و غرس بنمایی...و ارمیا زیر لب می

12)  
آید، یارانش را در دریایی کشد: او که میو کسی در جایی از تارخ فریاد می

 (121از خون و عرق گزین خواهد کرد.)همان، 
زند. اصحاب از زمان با اصحاب ش حرف میاما صدایی در تاریخ هنوز 

دهد که مردمانی خواهند آمد و دورباره به پرسند و او جواب میواپسین می
کشند: اَیعبدون رسوم جاهلی بت خواهند پرستید.. اصحاب فریاد می

کل درهمِ عندهم صنم... )همان، ! دهد: واهلل نعمالصنام؟! بُت؟! و او جواب می
112 ) 

 در پارکومتر که در مهمانی عبدالغنی گرفته بود راهایی سکه، پنج رمان ارمیا در فصل
 و با انداختن کندپرستی فرهنگ غربی قد علم میو با این کار در برابر پول اندازد،می

 نمایاند.ارزش میدر پارکومتر مادیات را بیها سکه

 های اتباعواژه. 5-1
آید و می صفتدنبال اسم یا مشخص است که بهنی یا بدون معنای معای بیاتباع، واژه

کار به .رودکار میبهبرای تأکید و گسترش معنی آن اسم یا صفت یا بیان نوعی مفهوم 
 وسبک نوشتاری ا در هاآن های اتباع خاص امیرخانی نیست؛ ولی بسامد باالیبردن واژه

بیشتر در جمله است و جنبه رسد این کلمات برای تاکید نظر میبه ت.جسته شده اسبر
 شناسی داشته باشد.زیبایی

مداران های سیاستمبُر خورده بود وسطِ نسلِ رنگ و وارنگ جاجی -
 (. 7)همان،  امریکایی

 کردنددیوار نگاه میها که هاج و واج به در و واردی تازهارمیا برخالف همه -
 (. 17)همان، 

اند با این زبان گونه ساختهرا چهها ماند که این برجمیو اصالتا آدمی در -
 (. 47همان، ) رفتمی ویلی قیلی دلم ته -(. 42های جور واجور )همان، 

  (.47همان، ) آمد جلو ایسورمه افسری لباس با ورگل و ترگل دختری -

 اسم صوت . 5-6
شمار هبهای سبکی نویسنده صرفا یکی از ویژگی بیوتنکارگیری اسم صوت در رمان به

کار گرفته به و در خدمت معنا و گفتمان خاصی و در خدمت زیبایی زبانی است رودمی
 نشده:

 (. 11پوفی کرد )همان، وخشی سری تکان داد و اوف -
 (. 77زنند زیر خنده )همان، خشی و آرمیتا قاه قاه می -

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AA
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همان، )تو  سمت به برگشت غیژغیژی صدای با آرام آرام تانکر برجک -

73.)  
همان، )صدا  سمت به گردندمی بر همه و کنندمی صدا جرینگ جرینگ -

23.) 
را در ها کمی به کمرم کش و قوس دادم و صدای ترق و توروق مهره -

 (. 12آوردم )همان، 

 بالغی . الیۀ1
 اعرانههای شدر زبان خارج از بافتکاف و جانسون بر این باورند که پردازانی مانند لینظریه

وعی ن بهها آن که متوجه باشیمآنبریم بیکار میبهپیوسته بسیاری از فنون بالغی را 
شود ما آگاهانه متوجه نشویم باعث می« شدگیشفاف»این به اصطالح «. اندشفاف شده»

: 1774زنند )دُرپر، ای غالب تفکر در جامعه پیوند میهکه چگونه فنون بالغی ما را به شیوه
لی مخاطب تمثیل و روایت تمثی های ارتباط موثر نویسنده با(. الیه بالغی شامل شگرد111
 (.22)همان،  های استعاری و بالغت ساختاری استنگاشتطنز

را  ایشهافکار و اندیشه ،کارگیری فنون بالغی در اثر خودبراین اساس نویسنده با به
توان به افکار و ایدئولوژی موجود در آن می بنابراین با بررسی متن .کنددر متن پیاده می

ویژگی سبکی رمان بررسی  عنوانبههای مجازی زبان را پی برد. در بخش الیه بالغی ابزار
کار به هایی هستند که در این رمانخواهیم کرد. طنز، کنایه، تشبیه و استعاره از مولفه

 اند.رفته شدهگ

 طنز. 1-1
ای عربی است به معنی تمسخر و استهزا و در اصطالح ادب به آن دسته از آثار طنز واژه

ا، هشود که با دستمایه آیرونی و تهکّم و طعنه به استهزا و نشان دادن عیبادبی اطالق می
 (.777: 1771پردازد )داد، ها و مفاسد فرد و جامعه میها، نادرستیزشتی

 طنز موقعیت و :توان به دو دستهبرند میکار میبهشگردهایی را که در طنز نویسی 
 ر آن نویسنده با استفاده ازطنز عبارت تقسیم کرد. طنز موقعیت، طنزهایی هستند که د

های نامتناسب زمانی یا در شرایط و موقعیتها آن ها و قرار دادنجایی شخصیتجابه
امّا طنز عبارتی،  زند.، دست به خلق فضای طنز آمیز میهاآن مکانی یا تغییر جایگاه

ی های زبانای همچون بازیشود امکانات و صنایع ادبیهای زبانی ایجاد میبراساس ظرفیت
گیرند )کمالجو و های عبارتی قرار میهای آفرینش طنزمایهایهام و ارسال مثل دست

 (.172-113: 1774کایدعباسی، 
د و ممکن است در کل متن گسترش پیدا کند. کار روبهجمله طنز ممکن است در یک 

از  تریدهنده این است که طنز در الیه عمیقیابد نشانوقتی در کل متن گسترش می
لذا طنز از  ؛متن جریان دارد آنچه در جامعه وجود دارد برخالف انتظارات نویسنده است
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اش های رفتارییاو را متوجه تضاد شود ومتن جامعه به متن و از متن به مخاطب منتقل می

 (.163: 1774 )دُرپر، کندمی
طنز مبتنی بر عبارت است؛ نویسنده با  بیوتنته در رمان کار رفبهطنزهای ترین عمده

 های دفاعاستفاده از این طنزها بر موضع و دیدگاه خود نسبت به انقالب اسالمی و ارزش
ند. کانتقاد می وجود آمده،بهکه در این مورد هاییمقدس تاکید داشته است و از ناهماهنگی

ن آلود داستاکارگیری صنایع مجازی کاهش فضای غمهیکی دیگر از اهداف نویسنده از ب
 بوده تا خواننده را برای ادامه داستان ترغیب کند. 

 رفقات زیر لب کردی اماکشیدی یا علی و شلیک میتو همیشه فریاد می -
یک بار که خواستی ادای  «مَیتَ اذا رَمیت ولکن اهلل رَمیا رَوَ م»خواندند می

دانم دان! نمیرفقات را دربیاوری، گاف دادی و زدی تو اوت! زدی به کاه
دیدی خداتان »ت و خندیدی که: آید یا نه. بعد رو کردی به رفیقیادت می

 (. 73: 1777)امیرخانی،  «اشتباه زد.
یک تیر به مشکت بخورد و هلپ بیافتی شود همین جوری الکی که نمی -

ار گگرفتم که به عشق اسم ماندهبغل حوری گوگوری مگوری. باید یاد می
ریق  شودها نمیروی خیابان بیست متری وگنده التی جلو بچه محل

 (.77هورت سرکشید )همان،  رحمت را تک
خواهد ما را پاک کنی اصال یک هو بردار بس است دیگر داداش نمی -
ای هم دنبال خودت ای بچه مدرسههایت را ستاری خط بیانداز و گلّهیشر

های االهی قلبی محجوب جنگ بود. اصال بیاور. بگو این سهراب از آن بچه
های خلبان آمدند سر نمازها میها بود خود بعثیامام جماعت عراقی

ان خلب گویدگیرد جعفر طیار را میام میایستادند... خندهجعفرش مکبر می
 (. 66)همان، 

گذاشت این قدر آدم کرد و کنار در سنگر میها را جفت میوقتی پوتین -
های تو راجفت حسابی نبود...گردن ما نگذار همه چیز را کی من پوتین

شده... هایت جلو پات جفت میای، کفشام؟ حکما کرامت داشتهکرده
 (. 61)همان، 

 . کنایه1-1
جای طنز آشکار است؛ زیرا ابزار کننده در طنز است و در همههدایتکننده و کنایه حمله

شود و ابزار هاست؛ بنابراین جزئی از اصل طنز محسوب میاصلی در انتقاد از دو رویی
ال وسیله انتقاد، کامبهدهد تا امکان می پرداز است. کنایه به طنزپردازخوبی در دست طنز

 (.172تا 113: 1774ماند )کمالجو و کاید عباسی، مستقیم، موضوع را به مخاطب بفهغیر
کارگرفته است و نویسنده این صنعت مجازی را در خدمت ایدئولوژی و موضع خود به
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های هنچه در کنایها بیان کند. آمفهوم و منظور خود را از طریق این کنایه خوبیبهتوانسته 

مریکایی، ایرانی در برابر فرهنگ ا، رنگ بیشتری دارد، تأکید بر برتری فرهنگ دینی و بیوتن
باختی هویت های دفاع مقدس و رنگاعتنایی به آرمانهای دینی، بیکنایه از ظاهرسازی

 .دینی است
 در خورندمی عصر و ظهر و صبح هایروزنامه که گوسفندهایی -

 برود جگرشان تا شدندمی ذبح اهلل بسم با و تهران اطراف هایدانیزباله
 سر برود شان پاچه و کله و بهمن سرایفرهنگ کنار کشتارگاه میدان
 گاوهای این از بودند ترداشتنی دوست خیلی ... تهران و یفرشته خیابان

 توی رفتمی جگرشان و کردندمی آرنولدشان هورمون با که امریکایی
 همان،) ....و ژالتینها ورقه توی رفتمی شانپاچه و آ ویتامین هایقرص
111) . 
ات به اعتقاد ،اشاره کنایی به وضعیت نامطلوب مطبوعات درکشور برنویسنده عالوه

ت به اش را نسببندیبار دیگر پای درواقع او کند.خود نسبت به ذبح اسالمی نیز اشاره می
مطرح کرده است. پایبندی نویسنده به رسوم مذهبی و آیین ذبح باعث شده  اعتقاداتش

ایرانی و امریکایی نیز تمایز قائل شود و همان گفتمان برتر و  هایمیان گاو و گوسفند
از افرادی که فقط ظاهر دین ها او در این جمله گیرد.کار به هاسویانه را در طنز و کنایهتک

 انتقاد کرده است. ،کنندبینند و رعایت میرا می
عجب دختر عاقلی بوده است که چنین شرطی گذاشته است یحتمل  -

های دانشجویی که به هوای یک ناهارِ انجمن وگیری از این اسالمبرای جل
شود و بعدِ ناهار هم یارو یک السالم علیک سازی میاسالمی مسلمان

 (. 141رود ردِ کارش )همان، کند و میش را پاک میگوید و دورِ دهانمی
آمدند و سه دور ای که میهای مرتب پشم و شیشهاز همه بدتر جوانک -

گذاشتند ها تور میایشان و برای بچه مدرسهچیدند دور گردنپیه میچپی
ی چهل و هشت شهداست صلوات بلند بفرستی ...اللهم که: بله این جا قطعه
خواهید سوت بزنید .صل..صاد ..جور صلوات بفرستید ..صل عال ...انگار می

 سهراب بتوانددانم خود که در این مکان مقدس ثواب اش را ببرید. بعید می
با وجود همان عبارت معروف لسان  این جور از مخرج حروف را ادا کنند حتا

  (.62)همان،  اش آن جای چند سالهاهل الجنه عربی و سابقه
ترمز داشت از ش کرد. بیجوریندیده ایننماهای جنگیکی از همین راه -

ت ضع حاجیش افتاد به سرو وهو نگاهکرد که یکفضائل ما هوایی درمی
دسته گل مردم منحرف نشوند عکس را چپه کرد! ها بچه کهاینحتما برای 

 (. 63)همان، 
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بصیرت که ظاهر شهیدان را مالک نویسنده با طنزی کنایی از افراد ظاهربین و بی

؛ اندکنند و از اهداف ارزشمند شهدا برای دفاع از خاک غفلت کردهشهادت آنان ترسیم می
 ت.انتقاد کرده اس

به امریکا آمدیم که  «مرد شش ملیون دالری»ها به خاطرِ سریالِ ما ایرانی
« مردان آنجلس»الرهایش وحاال هم به خاطر سریال خشی سجده کند به د

وانیم تبرای همین فردا حتا نمی«! هزار دستان»ایم گور بابای خوابیم و گفته
 «امام علی»یالِ ، ادای آهنگ سر«من امامک؟»وقتی نکیر و منکر پرسیدند 

ی ، یعن«هزار دستان»! داداش! نفهمیدیم که گور بابای را با دهن در بیاوریم
 (. 412گور بابای خودمان! )همان، 

ای است به افرادی که اصالت و عقاید مذهبی و اسالمی خود را به باد فراموشی کنایه
 اند.نگ غرب را جایگزین تمدن خود کردهاند و فرهسپرده

 تشبیه. 1-6
های معانی و بیان مانند کردن دو چیز به یکدیگر تعریف شده است؛ تشبیه در همه کتاب

یکی از ابزارهای مجازی زبان در الیه بالغی  عنوانبهدر متن رمان  جا تشبیه رادر این
نویسنده  توان گفتو ادبی دارند. می شناسیزیباییجنبه  هاهاین تشبیاغلب بررسی کردیم. 

و این  کار نبرده استبه ر مجازی را در خدمت گفتمان و ایدئولوژی خاصیاین عنص
 در بیان افکار نویسنده نمود کمتری دارد. ،خصیصه نسبت به سایر صنایع مجازی

های پیتسبورگ نگه ای نزدیکیگاه جادهلموزین را در اولین استراحت
تی کرد داشتم و پیاده شدم تا در عقب را باز کنم باز هم خشی پیش دس

 (. 12زند! )همان، اما مثل گاو نه من شیری که آخرش یک لگد به سطل می
کار هب در اینجا تشبیه صرفا جنبه ادبی دارد و نویسنده آن را در خدمت گفتمان خاصی

  نبرده است.
ی زربافی هنوز هم خیلی از عوام و خواص امریکایی او را تافته جدا بافته

های سیاست وسط نسل رنگ و وارنگ جاجیم دانند که بُر خورده بودمی
 (. 7مداران امریکایی )همان، 

رده شبیه کنویسنده سیاستمداران امریکا را از لحاظ عقیده و تفکرشان به جاجیم ت
ع موضسایه افکنده است.  بیوتنای است که بر رمان آوایانهاست. این همان تفکر تک

 . افکنده استها نیز سایه ایدئولوژیک امیرخانی در تشبیه
مطمئن بودم که کارت تمام است. میخ ایستاده بودی. یک هو از جا در 
رفتم. دستِ خودم نبود. کانه اسفند روی اگزوز نفر بر که برای سالمتی اُلَغا 
 قبل عملیات دود کرده بودی پرت شدم هوا و کالش را مسلح کردم.

ده جوری ایستاخواستم شلیک کنم، اما زمان هم کپ کرده بود و همین می
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ی پایانی دوئل سه نفره صحنه .«خوب، بد، زشت»بود. به قولِ خودت کانه 

زدی. تو خوب بودی، تانک بد بود، با موسیقی انیو موریکونه که با سوت می
شد و تو شلیک « هپیِ اند»کما زشت! بخت یارمان بود که قصه من هم ح
 (. 71)همان، کردی... 

هم  ،رددا شناسیزیباییهم جنبه  ،جنگ به صحنه فیلمهایی از جبهه و تشبیه صحنه
 دارد.کند و زنده نگاه میدفاع مقدس را تداعی می

ها و منافذ ی المپکند و ناگهان از همهبه مسئول سینی سایزر اشاره می
ی کند روی سر و کلههای روی دیوار انگار جاز تندی شره میتهیه و سوراخ
 (. 146آدم )همان، 

ت کند تشبیه زیبایی اسای موزیک به مایعی سیال که بر روی حضار شره میتشبیه صد
  کند.دارد و موضع فکری خاصی را بیان نمی شناسیزیباییکه جنبه 

 . استعاره1-5
ه در بای تشبیه است که در آن یکی از طرفین تشبیه، یعنی مشبّه یا مشبّهاستعاره، گونه

ه شود کقدر فشرده مییه آنرابطه میان طرفین تشبای که شود؛ به گونهکالم حذف می
رسد و از این لحاظ، استعاره، در سخن، نسبت به تشبیه، رساتر و همانی میاین به مرحله

(. امروزه 11: 1737)شمیسا،  نمایی در استعاره، بسی فراتر موثرتر است و اغراق و دروغ
عاره و نقش آن در ساختارهای های قابل تاملی درباره استبحثشناختی مطالعات زبان

د توانادبی نیست و می ایرایهآدهد استعاره صرفا مفهومی ارائه کرده است که نشان می
ف، شمار آید. جورج لیکارسی نظام شناختی و مفاهیم بشر بهفرایندی فعال در بر عنوانبه

 ها.کلمه کند که کانون استعاره در مفهوم است نه درامریکایی، تصریح می شناسزبان
 های متقاطعارتباط قلمرو بنیان استعاره نه بر اساس شباهت که بر پایه

 ها شکل گرفته است.های این حوزهزمان در تجربه انسان و درک شباهتهم
لیکاف و جانسون مدعی شدند نظام مفهومی ما نقش اساسی در تعریف 

ها هیشیدن، تجربکند و باید بپذیریم که نحوه اندمان ایفا میواقعیت روزمره
-144: 1717)هاشمی،  اندمان موضوعاتی مرتبط با استعارهروزانه و اعمال

147.)  
ا ی معنا و منظور خاصی را برجسته کرد تا مخاطب مقصود گوینده توانبا استعاره می
با  سازی متن و کالم وتر دریابد. همچنین استعاره با برجستهتر و روشننویسنده را سریع

شود و دگرگونی قابل قبولی در قوی معنا در ذهن مخاطب، باعث جلب توجه میپردازش 
 (.111: 1774 کند )دُرپر،رفتار او ایجاد می
 های زیر. نمونهکندکارگیری استعاره بر موضع و دیدگاه خود تاکید میامیرخانی نیز با به

 هاست:ازجمله این استعاره
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که  کندرا دیده باشد، تصدیق میهرکسی یک بار باال و پایین دیدنِ ماهی 

خاطرِ آب خودش را میرد. ماهی بهآبی به دالیلی طبیعی، نمیماهی از بی
ها لغاتی علمی نیستند. ارمیا ماهی کشد! خشم، عجز، تنهایی، اینمی
 دست و پای حالل گوشتی شده بود، روی زمین!بی

گیرد. آرام میماهی که پخت »کند: ارمیا آرام است. سهراب آرام نجوا می
 (. 476: 1777)امیرخانی،  «ی مال وقتی است که نپخته باشد...ی خامهمه

که است در بافت سخن ارمیا به ماهی تشبیه شده است. ماهی استعاره از انسانی 
تواند از اصالت و عقاید خود دور بماند. و برای این عقاید خود حاضر است جان ببازد. نمی

 مذهبی ارمیا است. -ملی آب نیز استعاره از هویت
گیرد... چار ستونِ ی نورها تصویر میامشب کس دیگری هست که از همه -

ار اند. صدای پروردگی عالم برافراشتهنور را ببینید امشب، که به چار گوشه
آمرزنده بلند است که آیا کسی باقی نمانده است که او را بیامرزم... )همان، 

414 .) 
که درست کرده بودم و چه قدر دوست داشتم روی  همان کله قندی بود -

سر عروس و داماد بسایم. تا شکر من با نوری که از سر شما به آسمان 
ها شیرین نیست... اصال یادم نبود؛ رود قاتی شود. نور شما برای بعضیمی

  (.716رود؟! )همان، هنوز هم نور از سرتان به آسمان می
ست؛ که البته این تعبیر شبه پیامبر بودن ارمیا بودن ارمیاتعاره از پاک و مقدس نور اس

 در بسیاری جاهای رمان بیان شده است. 
خوک گردن کلفتی دارد. برای همین نمی تواند سرش را راحت تکان دهد. 
خوک تنها حیوانی است که قادر به دیدن آسمان نیست به خاطر گردن 

تیک، نه به خاطر خوردنِ ش. و از همین رو نجس است. ه به خاطر ژنکلفت
نمی تواند آسمان را ببیند، تا  کهاین دلیلبهمدفوع، نه به خاطرِ... فقط 

  (.771ابدالدهر نجس خواهد ماند ... )همان، 
خوک استعاره از افرادی که مادیات را مالک زندگی خود قرار داده اند و نسبت و 

بارها مستقیم و غیر مستقیم بر  توجه هستند. موضعی که امیرخانی در رمانمعنویات بی
 کند.آن تأکید می

 گیرینتیجه. 3
دهد که رفتار امیرخانی با زبان صرفا برای نشان می بیوتنهای زبانی رمان بررسی ویژگی

گانی های واژگرفته تا بازی بیوتننوآوری و از منظر فرمالیستی نیست. از نگارش غریب 
عربی با فارسی در خدمت گفتمان امیرخانی قرار دیگر و درآمیختن چند زبان: انگلیسی، 

که -گیرد. سرگردانی بین تفکرات و اعتقادات سنت و مدرنیته و نیز تفکر شرق و غرب می



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 113

 
های واضح این رمان است از ویژگی -شودهای رمان میباعث چندگانگی هویت شخصیت

ه بل سنت و مدرنیتکشد. تضاد و تقاهای زبانی آن را نیز بر دوش میکه بخشی از شاخص
های زبانی و بالغی خوبی در قالب شاخصهای رمان بهدر رفتار و گفتگوهای شخصیت

شود؛ و در مورد مسائل شرعی و دیگر مظاهر فرهنگی و دینی نیز این نشان داده می
آیات قرآن و احادیث در کنار  سرگردانی محسوس است. حضور پربسامد و تاثیرگذار

خوبی به نمایاندن نیز به کار رفتههای بهر، طنز، کنایه و استعارههای سجده و دالعالمت
ها کمک کرده است. در این میان، برخی های روحی و سرگردانی شخصیتاین تنش

های سبکی کتاب چون بسامد باالی اسم صوت، اتباع و سبک خاص نوشتار و چاپ ویژگی
معنایی خاص باشد. در مجموع، از  که در خدمتشناسانه دارد تا اینبیشتر جنبه زیبایی

ابتدای رمان ارمیا به دنبال مکانی امن است که در آن بتواند آسمان را ببیند و درواقع به 
ی های سیاسخاطر نابسامانی؛ این جستجو با خروج از ایران بهای فاضله استدنبال مدینه

و دیگر آسمان را »ارت افتد؛ عبو ورود به آمریکا به گمان بسامان بودن اوضاع اتفاق می
موید نبودن معنویت و  ،شودکه با ورود ارمیا به آمریکا مدام تکرار می« نخواهی دید

رساند های معنوی در آن سرزمین است. عبارت پایانی رمان این مفهوم را به ما میارزش
نها راه های معنوی انسان وجود ندارد و تکه در این جهان جایی برای رسیدن به آرمان

  الهی بود. ایمعجزه این است که باید منتظر
: 1777)امیرخانی، بل من ال یقبل البالد! منتظرم... اللهم ارحم من الیرحمه العباد و اق
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 تأملی در کارکرد رنگ در مثنوی مولوی
 

 1رمضان رضائی
 4یداهلل رفیعی

 چکیده
در طبیعت دیده و قصد توصیف که واقعی و ذهنی  اموربرای نمایش  ابزاری است که انسان رنگ

بینش  ترین ابزارهای کشف روان واز قدرتمند . این عنصردهدآن را دارد، مورد استفاده قرار می
عنوان یکی از معیارهای سنجش شناسی نوین، رنگ بهدر روان .ندشوها محسوب میانسان

 درا بیان می کنن فرد روحی و جسمی ها وضعیترنگآید؛ چراکه هریک از شمار میشخصیت به
شود. شاعران نیز به نقش و از طریق شناخت این عنصر پرده از روی بسیاری از رمزها برداشته می

اند. در این میان مولوی نیز از ها در تأثیرگذاری بر ذهن مخاطبان خود واقف بودهبرجسته رنگ
ت. ای به کار برده اسهنرمندانهشکل بسیار نصیب نمانده و ابزار رنگ را در مثنوی بهاین مهم بی

که در  است مثنویو توصیفات  و ذهنی ترین وجه تصاویر حسیرنگ، موثرترین و برجسته شاید
رد صورت موردی به تبیین کارکاند. در این مقاله بهشتهدارا بر عهده نقش بارزی تقابل با همدیگر 

ها و نیز همنشینی برخی واژگان با های سیاه و سفید و نیز سرخ و زرد و چگونگی تقابل آنرنگ
 ها پرداخته شده است.این رنگ

 مثنوی، مولوی، رنگ، سیاه، سفید، سرخ، زرد. های کلیدی:واژه

 مقدمه. 1
ر خاطکم اشیای اطرافش را بهاز زمانی که انسان در این کره خاکی آرام و قرار گرفت، کم

های طبیعت تأثیر پذیرفت شناخت و از رنگها ویژه تفاوت در رنگها، بهها و تقابلتفاوت
ها در دلیل نیست. هرچند رنگطبیعت بی هایآمیزیکدام از رنگو متوجه شد که هیچ

تعابیر بسیاری مانند سفیدبخت شدن، روسفید گشتن، از خجالت سرخ شدن یا سبزقامت 
ده است. ها را خودِ طبیعت فراهم آورگشتن کاربرد دارند، بهترین جلوه زیبایی رنگ

 های زرد سرخ،کنند و برگهای رنگارنگ، فصلی را تداعی میهای نورسته و شکوفهجوانه
 کشند.فصل دیگر را به رخ می

                                                            
 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .1

 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 2
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های گرم )قرمز، زرد، سبز و بنفش( و سرد )آبی، سبز، فیروزه ای( و خنثی )سیاه، رنگ

های ارند. رنگسفید و خاکستری( در زندگی انسان و در حاالت روحی او تاثیر بسزایی د
رکلی طوکنند و بههای شاد عشق به زندگی را افزون میتیره انسان را محزون ساخته و رنگ

در القای مفاهیم نقش مهمی را بازی کرده، تقریباً سیطره خود را در تمامی امور بشر 
ار ار کترین ابزیکی از مهم ها بهدرمانی، رنگعنوان مثال، در حوزه رواناند. بهگسترش داده

ها چندین اند. این امر در آلمان پس از جنگ جهانی دوم به اثبات رسید. آنتبدیل شده
سال از رنگ درمانی استفاده کرده و پس از چند سال توانستند رنگ افسردگی و مردگی 

(. 71: 1731 را دور ریخته و رنگ گرم و سرزندگی را جایگزین آن کنند )علی اکبرزاده،
تر توانستند نوع بینش افراد را های روشنه رنگ خاکستری و سپس رنگها با عرضآلمانی

 (.71ها تغییر دهند و شادابی و نشاط را به کشور باز گردانند )همان، در گزینش رنگ
های قدیمی نیز از جایگاه نمادین برخوردار بودند. برخی اقوام، سفید ها در تمدنرنگ

ایی پیچیدند تا رهرفتگان خود را در کفن سپید میاند. مصریان دانستهرا رنگ خدایان می
روح پاک را از کالبدی فناپذیر نشان دهند. در نزد ایرانیان نیز رنگ سفید مظهر پاکی، 

در میان مسیحیان، یهودیان و اعراب، رنگ سرخ، مظهر عشق الهی »تقوا و پاکدامنی است. 
صفتی و رنگ اشقیاست شیطانهای ایرانی نشانه ( و در تعزیه11: 1717)ژولین، « است

ها و پوشش کارکردی ویژه داشته، (. در باورهای دینی ملل مختلف، رنگ لباس71)همان، 
شده است. اهل طریقت نیز های متفاوت پیشنهاد میبرای مراحل و حاالت مختلف، رنگ

لی، اند )حسنبه رنگ لباس و پیوند آن با مراحل و درجات سالک توجهی خاص داشته
ت. ی داشته اساالعاده(. عالوه بر این، عنصر رنگ در ادبیات نیز تأثیر فوق172-177: 1712

 ای برای شناختتواند پنجره تازههای کاربرد آن در ادبیات میدقت در عنصر رنگ و شیوه
و فهم بیشتر ادبیات باز کند. مثنوی معنوی نیز از این قاعده مستثنا نیست. کتابی که 

ها را حیران خود ساخته ا در ایران و مشرق زمین، بلکه در غرب نیز انسانتنهآوازه آن، نه
سنگ تقابل میان رنگ سیاه اند. در این اثر گرانهای بشری، خود را باختهو در این راه عقل

سازد و مولوی تضادی چشمگیر و و سفید و سرخ و زرد نوعی جدل را نمایان می
د هرحال نباینیوشاند. بهه با نی دمساز خود میکننده را بر گوش و هوش خوانندسرمست

گوید حتی فراموش کرد که در مثنوی، اشارات و تصریحات فراوانی هست که موالنا می
بسا داللت الفاظ بر این سخنانی که در ظاهر بر لب اوست، درحقیقت از او نیست و چه

نوی کارکرد فراوانی (. رنگ در مث17: 1771معانی از سنخ داللت وضعی نباشد )گراوند، 
های مختلف آن واژگان رنگی به کار رفته است. هدف اصلی ما نیز تحلیل دارد و در داللت

یاه و های سرخ، زرد، سها در مثنوی شریف با تکیه بر رنگتحقیقی کارکرد رنگ-توصیفی
سفید و معنای غیررنگی این چهار رنگ )مثل روشن و تاریک و غیره( است. از آنجا که 

شناختی دارد، ابتدا توضیح مختصری درباره رنگ و سپس تار حاضر رویکردی رواننوش
ها در کل مثنوی شریف مورد به کارکردهای آن ذکر شده، پس از آن هرکدام از این داده
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های مختلف و تا حدودی شرح ها به داللتمورد احصا گردیده، درتبیین هریک از آن

است. هرچند درباره ملّای روم و مثنوی پر نغز وی  ها پرداخته شدهمقصود موالنا از آن
 ها گفته شده است.گفتنی

 پیشینه تحقیق. 1
 ای قراررشتهموضوع رنگ در ادبیات تقریبا موضوع جدیدی بوده، در حوزه مطالعات میان

اندکی صورت گرفته است که ازجمله های دارد. در ابیات فارسی در این زمینه پژوهش
زاده و همکاران ، نوشته سیدعلی قاسم«سی رنگ در اشعار سهراب سپهریشناروان»ها آن

به چاپ رسیده است. در این مقاله  1714، سال 4های ادبی شماره که در فصلنامه پژوهش
به رابطه رنگ و روان شاعر و موضوعاتی از این قبیل پرداخته شده است. و نیز مقاله 

وشته ناصر نیکوبخت و سیدعلی قاسم زاده که ، ن«های نمادین رنگ در شعر معاصرزمینه»
به چاپ رسیده  1711زمستان  11در نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه باهنر کرمان شماره 

است. این مقاله نیز بیشتر از جنبه نماد به موضوع پرداخته است. اما مرضیه انتظاری درباره 
کارشناسی نامه پایاناول  طور خاص دو اثر مشابه تدوین کرده است. اثراین موضوع به

که به راهنمایی است  «های تجسمی در مثنوی معنویبررسی جلوه»عنوان  ارشد وی با
دفاع شده 1711 دردانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس اللهی تدوین و در اهلل آیتحبیب

های داستاننمادهای تعدادی از ابیات و  است. در این پایان نامه نویسنده موضوعاتی چون
عناصر هنرهای  و زشتی از دیدگاه مولوی ی ویزیبا ی،کاربرد کلمه هنر در مثنو ،مثنوی

را در  سایه روشنیعنی  )عناصر دیداری( نقطه، خط، سطح، نقش، رنگ و نور تجسمی
طورکلی از زاویه هنری محض به موضوع است و به مثنوی مولوی مورد بررسی قرار داده

که در فصلنامه ادبی « رنگ در مثنوی»اما اثر دوم تحت عنوان  ی.هنر-نگریسته نه ادبی
ای مستخرج از گونهبه چاپ رسیده است، به 17زمستان  7هنری انجمن قلم ایران شماره 

به بحث رنگ پرداخته و مفهوم کلی رنگ نامه مذکور است. در این مقاله آخرین فصل پایان
ربرد همچنین کاهای مختلف رد و معانی رنگرنگی بررسی شده و کاربو رنگین بودن و بی

مقاله مذکور موضوعات  پرداخته شده است.معانی و موارد استفاده آن از دیدگاه موالنا  نور و
ای که در بسیاری مواقع عاری از هرگونه طورکلی و گذرا مورد بحث قرار داده به گونهرا به

های اخص آن هم بر پایه تقابل رنگطور تحلیل است. اما مقاله حاضر به تبیین موضوع به
ها را پرداخته و بسامد هرکدام از این رنگ -هانه تمامی رنگ-سیاه و سپید، سرخ و زرد 

 گیری کرده است. طور دقیق استخراج کرده و سپس تجزیه و تحلیل و نتیجهبه

 رنگ در ادبیات. 6
کنند. این هماهنگی یا میها با هماهنگی یا تضاد خود محیط زندگی ما را متحول رنگ

مای هر نها در ادبیات نیز کاربردی بسیار وسیع دارد؛ چراکه ادبیات آیینه تمامتضاد رنگ
صورتی ها در جامعه حضور دارند و بهطور که رنگجامعه و تفکرات رایج در آن است. همان
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مایان ر نکنند، در ادبیات نیز همین تصویرسازی محصول ذهن شاعنمادین تصویرسازی می

شود. در ادبیات نیز رنگ سیاه معنای حزن و ناامیدی و ظلمت دارد و سبز، رنگ مقدس می
و حیات بخش است و سرخ، رنگ شهامت و شهادت. البته نباید فراموش کرد که امتیاز 

هاست و هر شخصی بسته به روحیات ها در گزینش آنها سلیقه و پسند انسانبزرگ رنگ
زد وریات شخصی خویش، رنگی را دوست دارد و همواره بدان عشق میو عقاید و حتی تجرب

کند. نمونه بارز آن فردوسی است که رنگ سیاه در آثارش با باالترین و گاه با آن زندگی می
(. یا سهراب 116: 1716لی، بسامد، بیشترین میزان کاربرد را از نظر مفهومی دارد )حسن

نی داشته و در کتاب آبی به زندگی خود با رنگ سپهری که با رنگ آبی پیوندی ناشکست
اندیشه صاحب  (. بنابراین هر اثر ادبی بیانگر نحوه1731آبی اشاره کرده است )سپهری، 

که برخاسته از عمق احساسات و بینی اوست. ازآنجاکه شعر نیز به دلیل ایناثر و جهان
خواهد بود. شاید بتوان  عواطف شاعر است، بازگوکننده شخصیت و روحیات روانی وی نیز

ترین کاربرد رنگ در ادبیات فارسی را هفت گنبد نظامی دانست که در ترین و نمادیقوی
آن هفت سیاره، هفت روز هفته و هفت الهه از باور سومریان، با هفت رنگ قرین شده است 

طف، تواند بهترین ابزار برای شناخت عواهرروی رنگ می(. به13تا: زاده، بی)همدانی
بینی وی را مشخص کند. در اندیشه و مسلک شاعر بوده و جهان احساسات، روحیات،

ترین عناصری است که در آفرینش معنا و عنوان یکی از برجستهمثنوی نیز عنصر رنگ به
نگ سایجاد صور خیال و در بیان روایات داستانی نقش بسیار بارزی دارد. در این اثر گران

شود. این کار رفته است که شامل خود واژه رنگ نیز میبار به 4771،عنصر رنگ تقریباً 
مورد از نظر مفهومی  711بار بسامد داشته است؛ از این تعداد، حدود  411واژه نزدیک به 

 کننده معنای رنگ است و بقیه معنایی غیر از رنگ دارند مثل روشن، تاریک و ظلمت.بیان
های سرخ، زرد، سیاه، تاریک، سیه، تیره، رنگهای مورد بررسی در مثنوی شامل واژه

شود. مثالً واژه روز، گاهی به معنای ظلمت، سپید، شب، روز، روشن، نور و خود رنگ می
های فامی )سرخ کار رفته است. رنگهوقت و زمان و گاهی به معنای روشنی و سپیدی ب

کار رفته )سیاه و سفید( بهفام های بیواژه و رنگ 111کار رفته در مثنوی حدود و زرد( به
 شود.واژه را شامل می 4111حدود 

 شود. در این دستهدرصد بسیار باالیی را شامل می مثنویفام در های بیکاربرد رنگ
چون سیاه، سیه، تیره، تاریک، شب، ظلمت، سپید، روشن، روز و نور  هاییها واژهاز رنگ

 631و نور با  162، روشن با 111، روز با 14ا قرار دارند. در این میان رنگ سفید تقریباً ب
 مثنویشود، پرکاربردترین مفهوم رنگ در بسامد را شامل می 1761بسامد که در مجموع 

 117، شب 67، ظلمت 24، تاریک 11، تیره 11، سیه 61است و رنگ سیاه تقریباً با 
رد. از مقایسه این شود، در مرتبه دوم قرار دامورد را شامل می 312بسامد که در مجموع 

ها توان این نکته مهم را دریافت که نگرش موالنا بیشتر به سفیدیدو رنگ سیاه و سپید می
و روشنایی بوده است. او درواقع پیروی از عقل که خود عین روشنایی و نکوهش 
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یش آالکه رنگ پاک و بی-گرایی را مورد توجه قرار داده و به سفیدی پرستی و مادهنفس
رسیده است. اینجاست که رنگ سیاه یارای مقابله با آن  -رودشمار میگناهی بهن بیو نشا

 ای مثل برف سفید پوشانده است.جا را سفیدی و روشنیرا ندارد و گویی همه
فام بسیار ناچیز است. بدین صورت که واژه های فامی در مقایسه با بیامّا بسامد رنگ

بسامد کمترین کاربرد را به خود اختصاص  77سرخ با  بسامد بیشترین، و واژه 33زرد با 
 اند.داده

 رنگ سپید .6-1
های ویژه بوده، سمبل پاکی، پاکدامنی، بی گناهی و صلح است )شی رنگ سپید از رنگ

سفیدی از نور است و کسانی که اهل نور حق »(. در باور دینی نیز 44: 1733جی وا، 
/ 1733)طبرسی،« شودهایشان درخشان میچهره شوند وباشند به رنگ سفید نامیده می

رنگی آورند و آن را عین بی(. برخی نیز اصالً سپیدی را رنگ در شمار نمی172: 1ج 
ه آورد کها کیفیتی را پدید مینشینی دیگر رنگکه واقعیت آن در همدانند. درحالیمی

توجهی دارد. از آن های قابل ها و ویژگیکند و خصلتمثل رنگی مستقل خودنمایی می
ها )ازجمله اساطیر ایرانی(، رنگ سفید رمز برتری، معنویت که در بیشتر اسطورهجمله این

 یابد.شود، تقدس بیشتری میو فضیلت است و هرگاه با زرّین همراه می
در اسطوره آفرینش، سپیدی در برابر سیاهی، همواره رمز راستی اهورا مزدا در برابر 

آمیزد، جنبه الوهیت آن است و هنگامی که سپیدی با روشنی در هم میناراستی اهریمن 
بر  «آسرونان»کرانه و روشن است و جامه سپید یابد. هرمز در باال در زمانی بیافزایش می

ز آفریند، بآفریند، گاو یکتا را به رنگ سفید میتن دارد. آسمان را روشن و سپید می
-16: 1736کند، سپیدموی است... )بهار، راب میرا سی« مشیانه»و « مش»اساطیری که 

(. رنگ سپید حتی در حیوانات نیز پیامی خاص دارد. بنابراین اسب اولیا سفیدرنگ، 121
و نامه « اندنامهسیاه»رنگ است. اشقیا دلی صاحبانشان، سیاهو اسب اشقیا به نشانه سیه

رویان سپیدانند و اللهتر. اولیا رخههایشان سیاه و رویشان سیااعمالشان تیره و تار است، دل
(. رنگ سپید برای 412: 1766)عناصری، « ها و سپیدبختند و سپیدنامهگون چهرهو سرخ

های پیامبر به این رنگ داشتنی بوده است. بیشتر لباسهای دوستاز رنگ )ع(معصومین
 شما لباس سفیدهای بهترین لباس»اند: بوده است. در این زمینه پیامبر اسالم فرموده

در احادیث پوشیدن لباس سفید و کفن کردن مردگان در پارچه سفید مستحب « است
به شهر منصور دوانیقی رفت بر قاطری ابلق سوار بود و لباس سفید بر  )ع(است. امام صادق

ای. حضرت فرمود: چه چیز مرا از فرزند تن داشت. منصور به او گفت: شبیه پیامبران شده
(. در منابع عرفانی نیز رنگ سپید از اهمیت 73: 1761کند )محدثی، دور می پیامبر بودن

 چنین آمده است:  اوراداالحبابای برخوردار است. در کتاب ویژه
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و اما مقام دوم، مقام تجلی جالل است و آن مقام موسوی است علیه السالم 

دی. یو از جهت این حکمت، موسی علیه السالم، بجز از پشم نرم سپید نپوش
هر که در این مقام باشد، خصوصاً که بر روح او حال هیبت و حزن و قبض 
غالب باشد و بر مزاج بدن او مرّ السودا متولی شود، هر آینه، به جز از جامه 
نرم لطیف )سپید( نپوشد و اگر به عکس آن، رنگ سیاه یا کحلی بپوشد، 

 .(71: 4 / ج1712تر شود )باخزری، قبض و حزن بر وی غالب
کننده آن کار رفته است و مفاهیم تداعیبار به 17شریف، رنگ سپید حدود  مثنویدر 

بار مورد استفاده قرار گرفته است.  111بار و روز  162بار و روشنی  631ازقبیل نور، 
شود که در تقابل با سیاهی قرار کارگیری واژه و مفاهیم سفید زمانی معلوم میاهمیت به

نمادهای  گذارد ویه بر تضاد و تقابل یک شناخت متعالی را به نمایش میگیرد. موالنا با تک
ج ها نتایها آورده، از آنها و روایتتضاد و تقابل را با بهترین صورت ممکن در لفافه قصه

اعتباری حواس عنوان مثال، وی برای بیقبول عرفانی و اخالقی گرفته است. بهقابل
ورده است. در این داستان فیل را در مکان تاریکی قرار ظاهری، داستان فیل هندیان را آ

کنند. لذا پیکر، آن را در ذهن خود تجسم میدهند و تماشاگران با لمس حیوان غولمی
که دست به پایش سوده، که دست بر خرطومش کشیده، فیل را ناودان فرض کرده، آنآن

گوید: اگر در دست هر داستان میکه مولوی در پایان آن را ستون تصور کرده است؛ تا این
 .بردندکردند و به اشتباه خود پی میها شمعی بود، حقیقت فیل را درک میکدام از آن

 ترکیب و همنشینی آن با رنگ سیاه رنگ سپید و .6-1
صورتی زیبا در کنار هم آمده و زیباتر از همه این است که رنگ سیاه و سپید به مثنویدر 

 مثنویحور آمده است. بسامد واژه حور در  ، این دو رنگ در کلمهقرآنبا تأثیرپذیری از 
شدت سفیدی چشم در شدت سیاهی »بار است و معنای آن را در لغت  41نزدیک به 

(. پس حور دارای رنگ سپید و سیاه است. 431: 7/ ج 1732اند )طریحی، دانسته« آن
ار استفاده از رنگ سیاه و سفید در کن»ها نیز بر این نکته تاکید دارد که شناسی رنگروان

« شود که فرد از درون آرامش یابد و عدم تعادل و توازن وی از بین برودهم باعث می
اندر چشم اخوان چون ستور/ هم  یوسف»(. مولوی در این معنا گوید: 77: 1737)لوشر، 

 (.617)دفتر دوم، ب « اندر چشم یعقوبی چو حور وی
ور در تقابل با عفریت و ابلیس تقابل معنایی بسیار زیبایی را در جایی دیگر، واژه ح

 «نقش یوسف کرد و حور خوش سرشت/ نقش عفریتان و ابلیسان زشت»کند: ایجاد می
 .(4277)همان، ب 

سیرتی در ردیف حوریان قرار داده در بیت فوق، موالنا یوسف را در زیبایی و خوش
ناختی اشاره بسیار حساسی کرده و آن شخصیت شروان ایاست و با این بیان، به مسأله

شناسد و خود وی این ویژگی غالب انسانی یوسف است که جامعه وی را با آن ویژگی می
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تر است/ چونک زر حکم آن خو راست کان غالب»کند: غالب فردی را چنین توصیف می

 .(1117)همان، ب « بیش از مس آمد آن زرست
کار هدر تقابل سیاهی ب مثنویکاربرد واژه سپید در  طور که گفته شد، بیشترینهمان

ها، اشکال و امور نهانی آشکار شود و انسان در شود هویترفته است و این تقابل باعث می
ه سیگر اسپید است و نو/ دست و جامه میظاهر نقره»درون خود واقعیت چیزی را دریابد: 

 .(117)دفتر اول، ب « گردد ازو
کند. موالنا با تقابل بین سیاه و سپید، انسان را متوجه ظاهر فریبنده بسیاری از افراد می

، تقابل سیاه و سپید باعث شده مولوی اصل بسیار مهمی را که مثنویاو در جایی دیگر از 
ها را به بر حذر شدن از آن تشویق کند: همان ظاهربینی است، زیر سوال ببرد و انسان

مه چپّش سیاه/ نیمه دیگر سپید همچو ماه// هر که این نیمه ببیند رد همچو گاوی نی»
 .(611و  613)دفتر دوم، ب « کند/ هرکه آن نیمه ببیند کد کند

از واژه سپید برای ساختن تعبیراتی دیگر استفاده شده؛ از آن جمله  مثنویگاهی در 
 «تو را با وی رسانم رو سپیددر فکَن در نیلش و کن اعتمید/ من »است روسپید شدن: 

تر )دف« عفو باشد لیک کو فرّ امید/ که بود بنده ز تقوی روسپید»(؛ 761)دفتر سوم، ب 
تم گف»خوردگی آمده است: عنای پیری و سال(. در جایی نیز سپیدی به م7122پنجم، ب 

شیخ »(؛ 1733)دفتر سوم، ب « ای فتیاز ریشم سپیدی کن جدا/ که عروسِ نو گزیدم 
(. و در جایی 1371)همان، ب « امیدای بی که بود؟ پیر یعنی: موسپید/ معنیِ این مو بدان!

داند، بلکه انگی نمیاز این معنی عدول کرده و تنها موی سفید را نماد خردمندی و فرز
داند؛ چون او برخالف آنچه معمول است، بیشتر به خردمندی در عقل می پیری را نشانه

پیر عقل آمد »دهد نه به ظاهر افراد. لذا در این باب گوید: عقل، خرد و اعمال اهمیت می
ل پیر پیرِ عق»(؛ 4411)همان، ب « گنجد در این بخت و امیدنه آن مویِ سپید/ مو نمی

(. او در جایی 4161)دفتر چهارم، ب « اندر ریش و سرای پسر!/ نه سپیدی موی باشد 
دیده کو نبود ز وصلش در فِرِه/ »آورده است: « سپید شدن دیده»معنای دیگر آن را به

 (.1134)دفتر ششم، ب « چنان دیده، سپید و کور بِهآن
 آدم و سیاهی را نشانه ابلیس قراربار سپیدی را نماد که در دفتر ششم ایندرنهایت این

ان، )هم« دو علم برساخت اسپید و سیاه/ آن یکی آدم، دگر ابلیس راه»گوید: دهد و میمی
 (.4121ب 

ه نور توان بکننده مفهوم سپیدی هستند. از این مفاهیم میگاهی الفاظی دیگر تداعی
رخشان با کمترین بسامد بسامد و د 111بسامد و روز با  162بسامد و روشن با  631حدود 

اشاره کرد. نکته جالب در اینجا این است که بسیاری از همین مفاهیم نیز در تقابل با 
چون یقین گشتش که غیر پیر نیست/ گفت در ظلمت »اند: مفاهیم سیاهی کاربرد داشته

البحرین یلتقیان مرج»( و در توضیح معنای 4132)دفتر اول، ب « ستدلِ روشن بسی
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ش بحر را نیمی»، مفهوم سپیدی را اینچنین بیان کرده است: «برزح الیبغیان بینهما

 (.4236)همان، ب « شیرین چون شکر/ طعم شیرین، رنگ روشن، چون قمر
کار موالنا مفهوم روشنی را عالوه بر سپیدی، در معنای بینا شدن و بصیرت نیز به

)دفتر اول، « م و دل روشن شود؟هر کِرا باشد طمع، الکن شود/ با طمع کَی چش»برد: می
)دفتر دوم، ب « در قضا یعقوب چون بنهاد سر/ چشم روشن کرد از بوی پسر»(؛ 237ب

711.) 
در جایی دیگر، الزمه شناخت حق از باطل را روشنی دانسته، معتقد است در آوردگاه 

دل تا تافت ز آن روزن که از »روند: ها به بیراهه میروشنی است که بسیاری از انسان
 (.4167)همان، ب « دلست/ روشنی که فرق حق و باطلست

گذارد مولوی در بیان خاص خویش گاهی جنگ عناصر و اضداد را طوری به نمایش می
آیند. بدین معنی که سفیدی از یابد اضداد از دل هم بیرون میراحتی درمیکه خواننده به

ظلمت آمد آن نوم و سُبات/ نی گرچه »آید: دل تاریکی و کمال از دل نقصان پدید می
ای سرمایه آوازه درون ظلمت است آبِ حیات؟// نی در آن ظلمت خردها تازه شد؟/ سکته

 (.7163- 7162)دفتر اول، ب « شد// که ز ضدها ضدها آمد پدید/ در سویدا نور دائم آفرید
نا بر الشود. تاکید مونور از دیگر مفاهیمی است که در تقابل ظلمت بیشتر نمایان می

گردد. از نظر او این است که معرفت از طریق مقایسه اشیا و ماهیات با همدیگر حاصل می
داند. در این زمینه اکبرآبادی گوید: منشأ و ریشه اصل اضداد را صفات متقابله حق می

(. 6و  2تا: دفتر )بی« اصل جنگ موجود است، جنگ اسما و صفات متقابله حق است»
گویی آن دل زین جهان پنهان »ین مبحث این بیت زیبای موالنا است: شاهد محکم برای ا

 (.171)دفتر پنجم، ب « بود/ ز آنکِ ظلمت با ضیا ضدان بود
د؛ دانمولوی ظلمت را رمز توقف در مرتبه جهانی و نور را رمز عروج به مرتبه روحانی می

باطن  لدلیشوند، بهئل نمیلذا افرادی که در مرتبه جهانی باقی مانده و به مرتبه روحانی نا
ظلمانیست  کهز آن»سبب تیرگی روح، قادر به دیدن نور حقیقت نیستند: شان و نیز بهتیره

 (4171)دفتر پنجم، ب « سنگ و روز کور/ هست ظلمانی حقیقت ضدّ نور
چشم آدم »کند: موالنا گاهی از نور، چشمه زالل حقیقت و معرفت الهی را اراده می

(؛ و در جایی 1416)دفتر اول، ب « ها گشتش پدیدپاک دید/ جان و سرّ نامچون به نور 
قرار داده،  -که هر دو به نوعی دارای درخشندگی و نور هستند-نور را در مقابل نار 

ای بوالحزن// تو بزن یا ربّنا آب اندک آب بر آتش بزن/ تا شود نار تو نور، اندک»گوید: می
 (.1771 -1777)دفتر اول، ب « م جمله نورطهور/ تا شود این نارِ عال

ازآنجاکه صوفیه اعتقاد دارند اسمای الهی مظاهری در جهان هستی دارند، موالنا نیز 
پس هالک نار نورِ »بر این باور است که نار مظهر قهر الهی و نور مظهر لطف الهی است: 

اشد روزِ عدل/ کآن ز قهر ضدّ دفعِ ضدّ ال یمکن است// نار، ضدّ نور بمومن است/ ز آنکِ بی
 (.1424 -1421)دفتر دوم، ب « انگیخته شد، این ز فضل
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با مفهوم سپیدی گره خورده، مفهوم روز است که  مثنویاز دیگر مفاهیمی که در 

بیشترین کاربرد آن در تقابل شب و سیاهی است. از نظر او، هرچند روز و شب با هم در 
کنند و آن حکمت هستی است که اقتضا کرده تضاد هستند؛ حقیقت واحدی را بیان می

اضداد با هم متحد شوند و هستی را تشکیل دهند. از نظر موالنا گاهی اضداد از هم 
د: رسخورد و این بار پیوند روز و شب فرا میگریزند و در جایی اضداد با هم پیوند میمی

)دفتر سوم، ب « تنندروز و شب ظاهر دو ضد و دشمنند/ لیک هر دو یک حقیقت می»
1417.) 

خفته از »داند: باز در جای دیگر منظور از روز و شب را هستی و مدت زمان عمر می
ننگ درویشان »(؛ 777)دفتر اول، ب « احوال دنیا روز و شب/ چون قلم در پنجه تقلیب رب

 (.4421)همان، ب « اندیشی ماز درویشی ما/ روز شب از روزی
کننده سیاهی و سفیدی نیست؛ بلکه در معنای تداعی، روز و شب مثنویگاهی در 

پس سبو برداشت آن مرد عرب/ در سفر شد، »رود: کار میزمان و مدت مداوم به
ست/ روز خاصه خورشید کمالی کآن سری»(؛ 4371)همان، ب « کشیدش روز و شبمی

اک بود/ نه که لقمان را که بنده پ»(؛ 11)دفتر دوم، ب « ستو شب کردارِ او روشنگری
 (.1167)دفتر دوم، ب « روز شب در بندگی چاالک بود

موالنا در کاربرد واژگان همچون هنرمندی است که الفاظ را همچون مومی به هر شکل 
آورد. او در ابیات زیر، روز را سمبل خیر و نیکی و شب را مظهر شر و خواهد درمیکه می

گفت: بنگر فسق و عشرت کردنی//  شب ببردش بر سرِ یک روزنی/»بدی قرار داده است: 
بنگر آن سالوسِ روز و فسقِ شب/ روز همچون مصطفی شب بولهب// روز عبداهلل او گشته 

 (.7111-7114)دفتر دوم، ب « نام/ شب نعوذ باهلل و در دست جام
بخش و بیانگر پاکی و معنویت است. این رنگ فضایی های آرامرنگ سپید از نوع رنگ

شده تا در آرامش و بدون اغتشاش فکری، به  که در آن جزئیات فراموشکند را ایجاد می
آنچه مد نظرمان است، فکر کنیم و تصمیم بگیریم و مسیر حقیقی خود را برگزینیم. در 

است و  ناشدنیو درک تحلیل رنگ سپید گفته شده که سپیدی بیانگر معصومیت لمس
ی، این به خاطر داشتن مفاهیمی چون تعالبیانگر کمال متعالی، پاکی و قدوسیت است. بنابر
 پاکی و قدوسیت با عرفان نیز گره خورده است.

 رنگ سیاه. 6-6
کند. سیاه نمایانگر مرز مطلقی است که در ترین رنگ است و خود را نفی میسیاه تیره

کننده فکر پوچی و نابودی است. سیاه به معنای شود؛ بیانفراسوی آن زندگی متوقف می
ه ماند کرنگ سفید است. سفید به صحنه خالی می« بله»ده و نقطه مقابل آن بو« نه»

داستان را باید روی آن نوشت، ولی سیاه نقطه پایانی است که در فراسوی آن چیزی وجود 
(. رنگ سیاه رنگ شب و عزاست و به جادو و شیطان منتسب 73: 1731ندارد )لوشر، 
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سیاستمداران و هنرمندان محبوب کرده است. شود. ظاهر وزین رنگ سیاه آن را بین می

این رنگ همچنین با ثروت و زیبایی نیز مرتبط است. مثالً اشیای خانگیِ کامالً سیاه، 
(. در بیشتر جوامع، سیاه، رنگ عزا، توبه و 1733رسد )شی جی وا، تر به نظر میاشرافی

شمارند و با را مردود می کنند که جامعهاندوه است و اغلب افرادی این رنگ را بر تن می
معیارهای آن سر ستیز دارند. این رنگ بیانگر نوعی اعتراض به وضع موجود است که در 

طور که باید و شاید نیست؛ بناربراین در برابر سرنوشت چیز آنکند هیچآن وی احساس می
، نفی ندگیعالقگی به زدهد. بیکند و رفتاری عجوالنه غیرعاقالنه بروز میخود قد علم می

 (.171: 1733هرچیز، بدبینی، ناباوری و لجاجت از دیگر خصوصیات اوست )لوشر، 
های اند؛ واژه سیاه نیز داللتمفاهیم در گذر تاریخ دستخوش تغییر و تحول بوده

عنوان نمادی برای بد بودن استفاده شده مختلفی را داشته است. گاهی از این رنگ به
ز دلی ااندوه و سنگشر، ظلمت بزرگ، یأس، ویرانی، تباهی، است. تاریکی آغازین، خأل،

ویژه در اساطیر ایرانی، رنگ های این رنگ بوده است. در باور گذشتگان، بهدیگر داللت
سیاه در مقابل رنگ سپید، معموالً نشانه و نماد اهریمن و نیروهای اهریمنی است. رمز 

ورا مزدا در جهان روشن برین و اهریمن دروغ، شر و پلیدی است. در اسطوره آفرینش، اه
 (.11: 1736در جهان تاریک زیرین قرار دارد )بهار، 

رنگ سیاه همچنین با ستاره منحوس کیوان، ارتباط دارد و ریشه در نجوم 
دارد. صابئیان حران برای زحل معبدی « حران»بابل و فرهنگ صابئیان 

های سیاه بر آن دهساختند و پرهای سیاه میضلعی از سنگشکل ششبه
ند دادچهره نشان میصورت پیرمرد هندی سیهآویختند و این سیاره را بهمی

 (.111: 1716لی، )حسن
سوره زمر  61کار رفته است. خداوند در آیه در قرآن مجید نیز واژه سیاه بارها به

ه شده افرماید: روز قیامت کسانی که بر خدا دروغ بستند، بنگرید که همه رویشان سیمی
شدند به رنگ سوره نحل چهره کسانی که از تولد نوزاد دختر ناراحت می 21است و آیه 

ها را به فرزند دختری مژده آید رخسارش سیاه و چون یکی از آن»سیاه تعبیر شده است: 
، نمل/ 13های دیگر مثل زخرف/ و در سوره« شودشده و سخت دلتنگ و خشمگین می

دل مشرکان و روی آنان همانند منافقان سیاه قلمداد  43نس/ و یو 116، آل عمران/ 21
شده است. عالوه بر این، در این کتاب مقدس در بیشتر موارد رنگ سیاه در مقابل رنگ 

فرماید تا رشته سیاه از رشته سفید صبحدم برایتان سفید بیان شده است؛ آنجا که می
زی که گروهی روسفید و گروهی فرماید: در رو(؛ همچنین می113آشکار گردد )بقره/ 
رویان را نکوهش کنند که چرا بعد از ایمان باز کافر شدید؟ پس بچشید روسیاه باشند، سیه

عذاب را در برابر آنچه کفر ورزیدید. اما روسفیدان در رحمت خدا درآیند و در آن جاوید 
ر اوقات، (. ازآنجاکه پوشش لباس سیاه در بیشت113و116و مغتنم باشند )آل عمران/ 

ناراحتی روحی به دنبال دارد، در برخی از احادیث اسالمی پوشیدن لباس سیاه مکروه 
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نیز رنگ سیاه را جز در مورد عمامه و کفش و عبا مکروه  )ص(دانسته شده است. پیامبر

 شمردند.دانستند و در احرام و کفن آن را جائز نمیمی
 بختی، و در مرتبه پایینیشیطانی و سیاهدر تصوف اسالمی، رنگ سیاه را اغلب رنگ 

دانند. پس هر دو جنبه مثبت و منفی رنگ دانند. ولی تعدادی نیز آن را رنگ تکامل میمی
های پسندیده رنگ سیاه این است که گفته شده: سیاه در تصوف کاربرد دارد. از جنبه

نگ که خود را به ر اول کسی که با این رنگ سیاه و جامه مویین تمثل کرد، جبرئیل بود»
رنگ سیاه، »(. این باور عرفانی هم وجود دارد که: 71: 1712)باخزری، « بر آدم عرضه کرد

رنگ شب است و رنگ مردمک دیده و از آن مردمی است که دل ایشان خزینه اسرار باشد 
دارند و در پرده اولیائی تحت قبای به یاد محبوب و حال خود را از همه کس مخفی می

 (.161: 1721)واعظ کاشفی، « گذرانندیازل م
بیشترین کاربرد رنگ سیاه در معنای منفی آن است و با مفاهیم و تعابیر  مثنویدر 

بسامد، سیه که مخفف سیاه است حدود  61متعددی به کار رفته. خود واژه سیاه حدود 
بسامد و  67بسامد، ظلمت در معنای سیاهی  24بسامد، تاریک و تار  11بسامد، تیره  11

بسامد را داشته است. مولوی واژه سیاه را در تعبیراتی چون رو سیاه، مار سیاه،  117شب، 
زاده خاکی منور شد چو ماه/ زاده آتش »کار برده است: دل سیاه، دیگ سیاه و دیو سیاه به

 (.7112)دفتر اول، ب « تویی رو روسیاه
ن تری، بلکه ظرفیت وجودی را مهمموالنا اصل موجودات را در این بیت مبنا قرار نداده

دادند. ابلیس از آتش بود، اما سرانجام از انسان خاکی در رسیدن به مراتب می اتکالنکته 
 کمال بازماند.

ترسم دو دست از من بدار// گفت تو نترسیدی ز عدل کردگار/ من همی
 حق: خود او جدا شد از بهی/ تو بدین تزویرها هم کی رهی؟// فاعل و مفعول

زن یقین در حکم و در روز شمار/ روسیاهند و حریف سنگسار// ره زده و ره
 (7644 -7617المهاد )دفتر ششم، ب داد/ در چَهِ بُعدند و در بئس

ه کند؛ چراکترسناک بودن چیزی، آن را به مار سیاه تشبیه میموالنا در بیان نهایت 
برخوردار است. شاعر نیز با این  مار سیاه در عرف عمومی از زهر و قدرت کشندگی باالیی

خواهد نهایت تأثیرگذاری را با استفاده از رنگ داشته باشد. هرچند لفظ مار به تعبیر می
سهم »شود: ترکیب با واژه سیاه صدچندان می ترسناک است، کارکرد آن درخودی خود 

(؛ باز در 1176)دفتر دوم، ب « آن مارِ سیاهِ زشتِ زفت/ چون بدید آن دردها از وی برفت
اندر هوا برد او چو باد/ پس نگون کرد و از آن ماری فتاد//  موزه را»همین معنا گوید: 

 -7417)دفتر سوم، ب « درفتاد از موزه یک مار سیاه/ ز آن عنایت شد عقابش نیکخواه
7411.) 

جا ها را جابهکند و رنگسیاهی طوری با کلمات بازی میموالنا در بیان معانی دل
آید و آن همان صفای باطن ها معنای دلخواه خود و مخاطبش بیرون میکند که از آنیم
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 «تن سپید و دل سیاهش بگیر/ در عوض ده تن سیاه و دل منیر»و روشنی ضمیر است: 

شوند؛ تا تدریج روی هم انباشته میبه اعتقاد موالنا، زنگارها به (.1171)دفتر ششم، ب 
بیند. همانند دیگی که روی آتش گذاشته اسرار الهی را نمیکه انسان کوردل شده، این

گ تو زن»رسد: که به غایت تیرگی میگردد تا اینتدریج سیاهی بر آن اضافه میشده، به
ای دیگِ سیاه/ کرد سیاهی درونت را تباه// بر دلت زنگار بر زنگارها/ جمع شد تا بر توت 

(. از نظر موالنا، سیاهی دیگ از آن خود 7734-7731)دفتر دوم، ب « کور شد ز اسرارها
یز گناه است، دیگ نآالیش و بیطور که انسان به هنگام تولد پاک و بیدیگ نیست. همان

« دیگ ز آتش شد سیاه و دودفام/ گوشت از سختی چنین ماندست خام»چنین بوده: 
ن ها و گناهااکیگناهی باید از ناپ(. بنابراین برای حفظ پاکی و بی717)دفتر چهارم، ب 

بپرهیزد؛ امّا چون دیگ از آتش پرهیز نکرد، روسیاه شد. انسان نیز تا زمانی که از معصیت 
کز ذنب پرهیز کن، هین! هوش دار/ تا نگردی تو »و گناه پرهیز کند، روسیاه نخواهد شد: 

و  (. موالنا در این بیت و ابیات قبل، تقابل گناه771)دفتر ششم، ب « واررو! دیگسیه
 گناهی، نیکی و بدی را با تقابل در رنگ سیاه و سفید، به خوبی به نمایش گذاشته است.بی

، دیو است که در ردیف شیطان مثنویاز دیگر مظاهر پلیدی و پستی و بدجنسی در 
کار رفته و نقطه مقابل آن حور و پری آمده است. شاعر برای بیان نهایت و ابلیس به

رنگ سیاه، نهایتِ شرارت و پستی آمیزیِ آن بهرفته، با رنگبدجنسی دیو از رنگ کمک گ
خویشتن را عاشقِ حق ساختی/ عشق با دیوِ سیه »کشد: آن را چنین به تصویر می

فردوسی نیز برای توصیف دیوان و جادوگران  شاهنامهدر  (.673)دفتر سوم، ب « درباختی
بزد »آنان بیشتر روشن شود:  از رنگ سیاه استفاده شده است تا جنبه پلیدی و اهریمنی

 (.71: 1/ ج 1737)فردوسی، « اندر آورد باالی شاه چنگ وارونه دیو سیاه/ دو تا
کننده معنای موالنا گاهی به جای واژه سیاه از مفاهیمی استفاده کرده که تداعی

ها ظلمت است که گاهی در تقابل با روز و روشنی و گاهی سیاهی است. یکی از این واژه
ات ها این ابیکار رفته. از جمله آنتقابل با هدایت، و زمانی در تقابل با روز و آفتاب بهدر 

)دفتر اول، ب « ظلمتی را کآفتابش برنداشت/ از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت»است: 
( 4434)همان، ب « ظاهرِ ما چون درونِ مدعی/ در دلش ظلمت، زبانش شعشعی»(؛ 1717

ر نهاد/ وحی خورشیدم چنین نوری بداد// ظلمتی دارم به نسبت چون شما تاریک بودم د»
 (.7667-7664)همان، ب « با شموس/ نور دارم بهرِ ظلمات نفوس

ترین شیوه موالنا در بیان اند که مهمپژوهان این نکته را بارها به بحث گذاشتهمولوی
د که رساننمفاهیم، استفاده از تقابل است و به این حد بسنده نکرده، کار را به جایی می

ز های این امر اکشند. نمونهبحث از تضاد دیالکتیکی کرده، اضداد را از دل هم بیرون می
ی ت در مفهوم تاریککارگیری واژه ظلمشود. موالنا در بهکرات دیده میبه مثنویاول تا آخر 

کند که آب حیات و روشنایی مطلق را از درون سنجی میبینی و نکتهای باریکاندازهبه
گرچه ظلمت آمد آن نوم و سبات/ نی درون ظلمت است آب »آورد: ظلمات پدید می
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ای سرمایه آوازه شد// که ز ضدها ضدها حیات// نی در آن ظلمت خردها تازه شد/ سکته

 (7163-7162)همان، ب « در سویدا روشنایی آفریدآمد پدید// 

 رنگ سرخ. 6-5
های میل و اشتیاق را رنگ سرخ بیانگر نیروی حیاتی است؛ لذا معنای آرزو و تمام شکل

دارد. قرمز معنی لزوم به دست آوردن نتایج مورد نظر و کسب کامیابی. نشانگر آرزوی 
ال تجربه را در پوشش خود دارد. شدید برای تمام چیزهایی است که شدت زندگی و کم

های شور و قدرت. قرمز یعنی تأثیر سرخ یعنی محرک اراده برای پیروزی و تمام شکل
کننده پشتکار و استقامت، غرور و ( و نیز تداعی16-3: 1737اراده و قدرت آن )لوشر، 

 نوعی رنگ خون است و با توجه به فرهنگ ملل مختلف،بلندپروازی است. این رنگ به
گ ترکیه نشانه مرعنوان مثال در ژاپن نماد از خودگذشتگی و درتعابیر متفاوتی دارد. به

دلیل تشبیهات مکرر مورد توجه بوده است و در است. در ادب فارسی نیز رنگ سرخ به
طور که امیر خسرو دهلوی کار رفته است. همانمفاهیمی چون گلگون، رنگ و رنگین به

 «.ه برستیزند/ شمشیر کشند و رنگ ریزندشاهان که به کین»گوید: 
هایی چون دخت رز، ترکیب همچنین در ادب فارسی به اعتبار سرخ بودن رنگ باده،

خون رز، خون خم، خون مینا، آب ارغوان، آب آتشین و لعل مذاب و غیره به کار رفته، که 
به »وید: (. در این معنا حافظ گ427: 1716همه کنایه از شراب است )محمد پادشاه، 

 «.هاخبر نبود ز راه و رسم منزلسجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید/ که سالک بیمی
کار رفته در ادب فارسی در مفهوم سرخی، روی و رخ رنگین است از دیگر تعبیرات به

گون و به کار رفته. درواقع روی معشوق را از رنگ و اللهکه با تعابیری چون ورق الله، الله
خط  چون»گوید: باره میکردند. امیر معزی دراینها تشبیه میی و زیبایی بدانحیث سرخ

 «.تو آمد به صفت سنبل و شمشاد/ چون عارض رنگین تو آمد گل احمر
بار، و الله با  14کار رفته، و واژه گلگون با بار به 77واژه سرخ حدود  مثنوی شریفدر 

ین معانی و مفاهیم گاهی بر داشتن تب و است. ا کننده مفهوم سرخ بودهدو بار تداعی
معنای سالمت و صحت و نیز دارایی و توانایی سری بوده، زمانی هم بهگاهی در معنای خیره

در آن است که هرچند این  مثنویبه کار رفته است. اهمیت کاربرد رنگ سرخ و زرد در 
اند هبا هم قرار گرفتسنگ در تقابل نوعی رنگ روشن هستند، در این کتاب گراندو رنگ به

حق قیامت را لقب ز آن روز کرد/ »اند: تری برخوردار گشتهو اینجاست که از نمود واضح
خویشتن در »( و در جایی دیگر گوید: 474)دفتر دوم، ب « روز بنماید جمالِ سرخ و زرد

 (.4167)دفتر سوم، ب « خاکِ کلی محو کرد/ تا نماندش رنگ و بو و سرخ و زرد
در تقابل سرخ و زرد که باعث به وجود آمدن تغییرات ظاهری در انسان همچنین 

ها روی سرخ از غلبه خون»ها نیز در باطن جسم انسان هویداست: شود، حتی این تفاوتمی
 (.7237)دفتر سوم، ب « بود/ روی زرد از جنبش صفرا بود
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رخ و نیز س )ع(در قصه رستن خروب در گوشه مسجد اقصی و غمگین شدن سلیمان

باز آن ابلیس بحث آغاز کرد/ که بُدَم من سرخ رو، »اند: زرد در تقابل با هم قرار گرفته
)دفتر چهارم، « کردیم زرد// رنگ رنگِ تست صباغم تویی/ اصل جرم و آفت و داغم تویی

 (1774 -1771ب 
از معنای رایج رنگ سرخ در عرف و حتی در ادبیات، سالمت جسم و جان و توانایی بر 

رنگ او، از حال دل دارد نشان/ رحمتم کن، »جام کار است. در این معنا مالی روم گوید: ان
 «مهر من بر دل نشان// رنگ رویِ سرخ دارد بانگِ شکر/ بانگ روی زرد باشد صبر و نُکر

(. باز در این معنا در داستان پرسیدن پادشاه از آن مدعی 1434 -1431)دفتر اول، ب 
رو/ او محمد خوست، با او گیر هر که را دیدی ز کوثر سرخ»ست: نبوت... چنین آورده ا

)دفتر پنجم، ب « خو// تا أحبَّ هلل آیی در حساب/ کز درختِ احمدی با اوست سیب
1476- 1473.) 

داند چرا که سرخی از آن که موالنا گاهی سرخی را بهترین رنگ میدرنهایت این
ز رویی اسرخ»هاست: ها و تاریکیتیرگیخورشید است و خورشید نیز زداینده ظلمات و 

ها سرخی بود/ و آن ز قران خون بود/ خون ز خورشید خوش گلگون بود// بهترینِ رنگ
 (.1111-1177)دفتر دوم، ب « رسدخورشیدست و از وی می

 رنگ زرد. 6-1
معنای داشتن آرزوهای بسیار، شور و شوق زندگی، تهور و قدرت اراده است. رنگ زرد به

طلبی بالمانع، سهل ت اصلی رنگ زرد عبارتند از: روشنی، شادمانی زودگذر، توسعهصفا
های مختلف، بار معنایی (. رنگ زرد در فرهنگ72: 1737گرفتن و تسکین خاطر )لوشر، 

مختلفی دارد؛ در آسیا نشانه بیماری نقرس و پرهیزگاری است و در یونان باستان 
قبول ها پوشیدن لباس زرد را برای مردان قابلیدهنده حاالت زنانه بود. یوناننشان
 کردند. در ادبیات فارسیها و دوشیزگان را با پیراهن زرد نقاشی میها الههدانستند، آننمی

 نیز یکی از معانی زرد، بیماری و ضعف است.
های سرخ و زرد باعث شده تا آن دو رنگ از وجوه مختلف وجوه مختلف معنایی رنگ

طور که ها و معانی دیگر شوند؛ زیرا همانی خود بیرون آمده، بیانگر جلوهمعمول و آشنا
در رنگ سرخ نیز اشاره شد، این دو رنگ از سویی معنای زندگی، روشنی، غرایز و تحرک 
را در خود دارند و از سویی دیگر معنای خون، مرگ، بیماری، ضعف و پژمردگی را نشان 

 دهند.می
ها بیانگر مفاهیمی چون کار رفته و در بیشتر آنبار به 33حدود  مثنویواژه زرد در 

خلوت طلبیدن ولی از »بیماری، ضعف، ناخوشی و شرمساری است. موالنا در بیان داستان 
فاده خوبی است، از رنگ زرد در بیان نشانه درد عشق به«پادشاه جهت دریافتن رنج کنیزک

 «صه کرد/ نی رگش جنبید و نی رخ گشت زردشهر شهر و خانه خانه ق»گوید: کرده و می
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(. وی در ادامه داستان زردی رخ را نشانه بیماری جسم قرار داده و 166)دفتر اول، ب 

)دفتر « اندک در دلِ او سرد شداندکچون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد/ »گوید: می
اران بوالعجب/ باغ نفع باران به»(. در جایی دیگر در بیان همین معنی گوید: 411اول، ب 

« را باران پاییزی چو تب// آن بهاری نازپروردش کند/ وین خزانی ناخوش و زردش کند
 (.4111-4177)دفتر اول، ب 

ترس و وحشت  همچنین در داستان نگریستن عزراییل بر مردی، این رنگ را نشانه
وید// رویش از راد مردی چاشتگاهی در رسید/ در سرا عدلِ سلیمان در د»قرار داده است: 

-726)دفتر اول، ب « ای خواجه چه بود؟ غم زرد و هر دو لب کبود/ پس سلیمان گفت:
723) 

طورکلی در ادبیات کالسیک فارسی، رنگ زرد و به مثنویطور که اشاره شد، در همان
ترس، غم و ضعف به کار رفته است. حالی، طور عموم در بیان معنای بیماری و بیبه

 «. من از بینوایی نیم روی زرد/ غم بینوایان رخم زرد کرد»طور که سعدی گوید: همان
چون زنی از »گوید: داند و میموالنا گاهی رنگ زرد را نشانه خجالت و شرمساری می

(. در داستان 272)دفتر اول، ب « و را خدا و زهره کردکارِ بد شد روی زرد/ مسخ کرد ا
شاه، کاری ناز کم فرموده است/ ز انتظارم، »گوید: می« دعوت باز بطان را از آب به صحرا»

ر )دفت« ترک امر شاه کرد/ من نتانم شد برِ شَه روی زرد شاه شب نغنوده است// من نیارم
 (.114-111اول، ب 

ویر ای به تصبار زردی رو را به گونهییر جهت بسیار زیاد ایندر جای دیگر موالنا با تغ
زردیِ رو بهترینِ »کند: گری میکشد که برای مخاطب بسیار زیبا و دلنشین جلوهمی

ها در گویی رنگ (.7647)دفتر پنجم، ب « اندر انتظار آن لقاستکه هاست/ ز آنرنگ
ها تصویری بدیع و دلنشین بسازد ظه با آناختیار موالنا آماده و فراهم هستند که در هر لح

 ترتیب پیامش را به مخاطب برساند و مفاهیم را برای وی قابل فهم کند.و بدین

 گیرینتیجه. 5
ناخت شو ها رنگ به شاعرنوع نگاه  بیانگر های ادبیمفاهیم و معانی گوناگون رنگ در متن

کار گیری این عنصر برای بیان  وی بوده، در عین حال بیانگر توانایی شاعر در بهنظر 
ی و های معنایبلکه با الیه ،رنگ حضوری تزیینی و اتفاقی ندارد، مثنویدر  .منظور است

است. رنگ در مخاطب بیرونی  و حاالت درونی بوده، بیانگرساختاری شعر همراه و همساز 
ی ش معنایبه چرخکند که گذارد و گاهی در انتقال معنا چرخشی قابل توجه میتأثیر می

 رنگ ترس دارد و معنای حزن، ناامیدی، ظلمت و مثنویرنگ سیاه در  .انجامدها میرنگ
ها همه طیف رنگ مثنویدر . هدایت استپویایی و  گی،زنددهنده سرو روشن نشان سفید

در  ماند.های دیگر نمیلذا دیگر جایی برای بروز و نمود رنگ؛ دهخوردر سیاه و سپید رقم 
هاست. او در این آوردگاه پیروی از ها و روشنایینگرش موالنا بیشتر به سفیدی این میان،
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 -گرایی و عین سیاهی استپرستی و مادهکه خود عین روشنایی و نکوهش نفس-عقل را 

گناهی است، دست آالیش و نشان بیمورد توجه قرار داده، به سفیدی که رنگ پاک و بی
ها براساس باورهای خاصی که ریشه در دیانت ضی از رنگبع زمان مولوی، در ایران یافته.

گرفته است؛ ای معانی رمانتیک به خود گونهبه باورهای اجتماعی و فرهنگی مردم دارد، 
ای است از رخ بلکه کنایه ،مفهوم زرد یادآور خورشید و طلوع روزی تازه نخواهد بود لذا

های رنگین اشعار خویش، همواره انسان با واژه مولوی بیمار یار و خزان عمر و امثال آن.
 ها در تقابل با یکدیگر نمود پیدا. هرچند کارکرد بیشتر آنداردرا به تکاپو و تحرک وا می

 کند.می

 منابع
 قرآن کریم -

 . لکهنو، چاپ سنگی.شرح مثنویاکبرآبادی، ولی محمود. )بی تا(.  -
نامه پایان .«ی در مثنوی معنویهای تجسمبررسی جلوه» (.1711انتظاری، مرضیه. ) -

 .تربیت مدرس دانشکده هنر، دانشگاهکارشناسی ارشد، 
فصلنامه ادبی هنری انجمن «. در مثنوی معنوی رنگ» (.1717) _____________ . -

 .172-112. زمستان، صص7، ش قلم ایران

دانشگاه . تهران: اوراد االحباب و خصوص اآلداب(. 1712باخزری، ابوالمفاخر یحیی. ) -
 تهران.

 . تهران: آگاه.پژوهش در اساطیر ایرانی(. 1736بهار، مهرداد. ) -

فرهنگ مترادفات و (. 1716پادشاه، محمد )متخلص به شاد صاحب آنندراج(. ) -
 . زیر نظر بیژن شرقی. تهران: خیام.اصطالحات

نگاهی به هفت پیکر از دیدگاه (. 1712لی، کاووس و مصطفی صدیقی. )حسن -
ه . بی در پوشش صوفیه، تجلی عرفان در سخن سخنوران آذربایجاننمادگرای

 دانشگاه ارومیه. کوشش فاطمه مدرس و محبوب طالعی. ارومیه: انتشارات
 . پاریس.فرهنگ نمادها(. 1717ژولین، نادیا. ) -

 . تهران: دانشگاه تهران.تفسیر جوامع الجامع(. 1733بن حسن. )طبرسی، فضل -

 . تهران: کتابفروشی مرتضوی.مجمع البحرین .(1732طریحی، فخرالدین. ) -

 . تهران: نشر جهاد دانشگاهی.درآمدی بر نمایش و نیایش(. 1766عناصری، جابر. ) -

. به کوشش سعید حمیدیان. تهران: شاهنامه چاپ مسکو(. 1737فردوسی، ابوالقاسم. ) -
 قطره.

فصلنامه «. زبان و مسائل پیرامون آن در مثنوی معنوی(. »1771گراوند، سعید. ) -
 .43. سال هشتم، شماره ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی



 191 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 

 زاده. تهران: درسا.. ترجمه ویدا ابیهاشناسی رنگروان(. 1737لوشر، ماکس. ) -

 پرورش.. تهران: معاونت پرورش آموزش و هنر مکتبی(. 1761محدثی، جواد. ) -

. تصحیح عزیزاهلل کاسب. از روی مثنوی معنوی(. 1731الدین محمد. )مولوی، جالل -
 نسخه نیکلسون. تهران: نشر محمد.

اره . شمهنرنامه«. نمادشناسی رنگ در هفت گنبد نظامی»زاده، فرحناز. )بی تا(. همدانی -
2. 

هدشتی. ؟: ترجمه شاهرخ فریال د. هاهمنشینی رنگ(. 1733هیداکی، شی جی وا. ) -
 کارنگ.
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 شناسی الیۀ بالغی مکاتیب سناییسبك
 1زرقانی مهدی سید

 4داودی ریحانه
 چکیده

از سنایی غزنوی، شاعر بزرگ قرن ششم، عالوه بر دیوان و سایر آثار منظوم، هفده نامه به نثر باقی 
ن انتساب تمامی ایاند، اما در صحت به چاپ رسیده مکاتیب سناییمانده که در کتابی با عنوان 

 ای برای فراهمیابی به زمینهدست منظوربهها به سنایی تردیدهایی وجود دارد. این پژوهش نامه
ها از سنایی است، با رویکردی توصیفی و استفاده از کدام نامهکه این شدن امکان تشخیص

ی و در پ بررسی این هفده نامه پرداخته های کمّی و آماری، بهشناسی الیۀ بالغی و شیوهسبک
ها در حوزۀ بالغی است. حاصل این بررسی بیانگر این است های معنادار میان نامهیافتن شباهت

ها، هفت مورد در آیات و احادیث بههای هفتم و هشتم با سی و پنج مورد شباهت در مشبهکه نامه
ر حوزۀ بالغی به یکدیگر شبیه هستند. همچنین ها دها، بیش از سایر نامهو پنج مورد در کنایه
دو درصد از آیات و احادیث تکراری در دو های تکراری و حدود بیست و چهل درصد از تشبیه

های پنجم و پانزدهم نامۀ دهم و چهاردهم بوده و این دو نیز شباهت زیادی به یکدیگر دارند. نامه
اند، دارای نزدیکی تصویری را در خود جای داده نیز که بیشترین میزان استعاره و مجاز تکراری

 های ذکر شده، نگارنده را به این نکته رهنمونباالیی هستند. اشتراکات تصویری و بالغی بین نامه
تواند بخش کوچکی از پاسخ ها از یک نویسندۀ و احد است؛ و این میکم این نامهساخت که دست

 ها به سنایی باشد. نامهبه شبهۀ ادبی به وجود آمده در انتساب 
 .شناسی بالغی، سنایی، مکاتیبسبک های کلیدی:واژه

 مقدمه. 1
دارد  هایی به نثرسنایی، شاعر برجستۀ قرن ششم، عالوه بر دیوان و سایر آثار منظوم، نامه

به چاپ رسانده است. تعداد این  مکاتیب سناییها را در کتابی با عنوان که نذیر احمد آن
ها را خطاب به یاران و دوستان و و زرا و صدور غزنین و ها هفده تاست که سنایی آننامه

 .1(م-41: 1764بهرام شاه غزنوی نوشته )سنایی غزنوی، 
هایی دارند. ها و تفاوتها پنج نسخه در دسترس است که با هم شباهتاز این نامه

ش هم پیش و پس نشده، نسخۀ نخستین که کامل است و هیچ جا افتادگی ندارد و اوراق
. این نسخه در کتابخانۀ دیوان هند ، اما بسیار مغلوط رونویس شدهشامل پانزده نامه است

                                                            

 دانشگاه فردوسی مشهدعضو هیأت علمی  .1 
 دانشگاه فردوسی مشهد ارشددانشجوی کارشناسی . 2 
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باشد: عنوان اشعار سنایی موجود است و در ده بخش شامل مندرجات زیر میلندن به

؛ موعظه و حکمت؛ مدحیات و مراثی؛ غزلیات؛ )ص(ها؛ توحید؛ نعت پیغمبرجوابها و نامه
-41)همان،  آبادسناییطعات و هزلیات؛ رباعیات؛ سیر العباد الی المعاد؛ کارنامۀ بلخ و مق
 م(. -43 –م 

نویس دیگری در کتابخانۀ دانشگاه عثمانیه حیدرآباد )هند( شامل کلیات سنایی دست
های این نسخه از اول و آخر افتادگی باشد. قسمت مجموعۀ نامهمی 1773ۀ قلمی شماربه

نام کاتب و سال کتابت ندارد، اما از کاغذ وجوهر و خط مشخص است که در اوایل داشته و 
 م(. -43قرن یازدهم رونویس شده است. این نسخه نیز شامل پانزده نامه است)همان، 

مضبوط است. نام کاتب  112/ 41شمارۀ نسخۀ سوم در کتابخانۀ حبیب گنج علیگره به
توان حدس زد که در قرن دهم استنساخ هر و خط میجو و سال کتابت ندارد، اما از کاغذ و

شامل جزوی از دیباچۀ کلیات و چهارده نامه است. این سه نسخه  هشده است. این مجموع
ها بلکه از هر حیث کامالً مطابقت دارند، حتی در اغلب جاها نه فقط در تقدیم و تأخیر نامه

 که اصل این سه نسخه یکیگفت  توانیقین میاین بهبربنا های هر سه یکی است.غلط
 م(. -41 -م-43)همان،  بوده و از طرف کاتب مغلوط رونویس شده بوده است

در کابل نزد سرور گویا بوده است که در سال اول مجلۀ آریانا در  چهارمین نسخه
های سوم، چهارم، هفتم، هشتم و نهم شمسی(، و نیز در شماره 1741شمارۀ )دوم حوت 

: یک(. این نسخه نیز 1726)سنایی غزنوی،  ها و معرفی نسخه پرداخته استبه چاپ نامه
قل ی یک نسخۀ بسیار قدیم نتاریخ کتابت ندارد، ولی طبق نظر گویا معلوم است که از رو

 م(. -47: 1764)سنایی غزنوی، شده 
، 273شمارۀ نسخۀ پنجم شامل نسخۀ کلیات سنایی در کتابخانۀ آکسفورد است )به

(. این نسخه با نسخ دیگر از بعضی 161طوطات فارسی کتابخانۀ بادلی ص فهرست مخ
ی صرف قرآنجهات بسیار متفاوت است. همچنین در اکثر موارد از اخبار پیغمبر و آیات 

 م(. -71 –م -71)همان،  است شده هها سفید گذاشتنظر و جای آن
 دیوان سنایی)دو نامه(،  ایغم)چهار نامه( و  ارمغانهای ها در مجلهبعضی از این نامه

چاپ مدرس رضوی )سه نامه به عالوۀ نامه به نام بهرام شاه غزنوی که در دیباچه استنساخ 
 تألیف خلیلی )یک نامه به حکیم سناییچاپ مظاهر مصفا )سه نامه(، کتاب  دیوانشده(، 

ر شده د دکتر محمد معین )یک نامۀ منتشر چهار مقالهعالوۀ نامۀ بهرام شاه( و تعلیقات 
( به چاپ رسیده است. همچنین در کتابخانۀ دانشگاه اسالمی علیگره یکی از یغمامجلۀ 
ر از نامۀ شامل چهار نامه به این قرار است: چند سط 411161شمارۀ های فارسی بهجنگ

و الدین و زیر که این دبه نام بهرام شاه غزنوی، دو نامه به نام قوام دوم کتاب مکاتیب، نامه
هجری رونویس شده، استنساخ گردیده و  611از روی کلیات سنایی که در سال نامه 
مرتب گردیده است )همان،  1462رو دارای اهمیت بسیار است. جنگ حاضر در سال ازاین

 .4م(-74 –م -71
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تحلیل ساختار و سبک مکاتیب »های سنایی تا کنون یک مقاله با عنوان دربارۀ نامه

نثر  های سبکی نثر فنّی وشده است که در آن نویسنده به بررسی ویژگی هنوشت« سنایی
ها پرداخته است و به این نتیجه رسیده که نثر سنایی در مکاتیب نثر بینابین مرسل در نامه

بررسی مضامین عرفانی در مکاتیب محمد غزالی، »نامۀ (. پایان43: 1711فر، )بهنام است
های سنایی از منظر عرفانی پرداخته است؛ اما در حوزۀ نامهنیز به « احمد غزالی و سنایی

ها، تا کنون کاری صورت نگرفته مورد بحث در پژوهش حاضر، یعنی بررسی بالغی نامه
 –ها به سنایی تردیدهایی وجود دارد است. از آنجا که در صحت انتساب تمامی این نامه

 نوشته است:  وکهای سلتازیانهکه دکتر شفیعی کدکنی در کتاب چنان
استاد نذیر احمد از محققان برجستۀ هند، مجموعۀ آثار منثور سنایی را که 
محدود به چند نامه است در یک کتاب گردآوری و نقد و بررسی کرده است 
و آن را مکاتیب سنایی خوانده است. تردیدی نیست که قسمت اعظم این 

ید ها جای ترداین نامه آثار از قلم سنایی است ولی در اصالت بعضی دیگر از
 .(11: 1711) باقی است

سنجی و یکی از های سبکروشکه این و نیز با توجه به نتایج تحقیقات پیشین و
بررسی کارآیی تحلیل »نامۀ طبق پایان -ها موسوم به تحلیل کیوسام، مشهورترین آن

رسی فا در زمینۀ تشخیص مؤلف متون ادبی - «لف متون فارسیؤکیوسام در تشخیص م
طور کامل قابل اعتنا و اتکا نیست، نگارنده بر آن شد که به مطالعۀ اصولی و اژگان، به

های کمّی، آماری و های سنایی بپردازد و در این مسیر از شیوهبالغت و نحو نامه
اله به ای، این مقهای چنین مطالعهعنوان یکی از اولین گامشناسانه استفاده کند. بهسبک

های سنایی پرداخته و در صدد است تا جایی که صنایع بیانی و بدیعی در نامهبررسی 
های معنادار گشا است، این شبهۀ ادبی را برطرف کند و بر اساس شباهتنتایج کار راه

ی ها متعلق به سنایسبکی موجود بین متغیرهای بالغی بتواند احتمال دهد که کدام نامه
ها در دو بخش این منظور در پژوهش حاضر، نامه است و کدام یک منسوب به او. به

یری، گتمهیدات بالغی و خاستگاه ایماژها مورد بررسی قرار گرفته و در هر بخش با بسامد
خاستگاه تصویری و آرایۀ غالب هر نامه در حوزۀ بیانی و بدیعی به دست آمده است. سپس 

شده است. بسامد این  هرداختاند، پهای مختلف تکرار شدهبه ذکر تصاویری که در نامه
ها شباهت بیشتری به یکدیگر تکرارها ما را به این نکته رهنمون کرده است که کدام نامه

 دارند. 

 الیۀ بالغی سبك. 1
الیۀ بالغی سبک، زمینۀ اصلی تبلور فردیت و شخصی سازی زبان است و شگردهای بالغی 

(. در این پژوهش کتاب 711: 1771)فتوحی،  اندترین تمهیدات سبکیدر شمار اصلی
غی، شناسی بالتصحیح نذیر احمد اساس قرار گرفته است. برای سبک مکاتیب سنایی
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هفده نامۀ موجود در این کتاب در دو بخش تمهیدات بالغی و خاستگاه ایماژها مورد 

اند. در تمهیدات بالغی، صناعات بیانی و بدیعی شامل تشبیه، استعاره، بررسی قرار گرفته
المثل، تضمین، مبالغه، اغراق، نما، ایهام، ارسالنایه، مجاز، تلمیح، درج، اقتباس، متناقضک

آرایی، اشتقاق، شبه اشتقاق، قلب بعض غلو، حسن تعلیل، لف و نشر، جناس، سجع، و اج
اند. در ها در بالغت سنتی مورد مطالعه بودهو ردّ الصدر الی العجز بر اساس تعاریف آن

ها و مثلالها، کنایات، ارسالها، استعارهایماژها نیز خاستگاه تصاویر تشبیه بخش خاستگاه
 اند. تلمیحات بررسی شده

 تمهیدات بالغی. 6
ا شود، و بحاصل این پژوهش به شکلی فشرده و در حدّ یک مقاله ارائه میکه این نظر به

ها به سنایی است، حاصل توجه به دغدغۀ اصلی پژوهش که تردید در انتساب تمام نامه
مطالعات انجام شده و بسامدهای به دست آمده در قالب جداول و توضیحات زیر ارائه 

 شود. می
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1 73 14 .6 13 .1 12 .1 12 .2 22 .2 11 1 

1 71 .7 111 1 47 31 71 77 .7 2 .1 

6 73 .7 16 .7 17 .3 73 .7 27 11 16 .7 1 .1 

5 71 .2 24 .6 13 .1 17 21 .1 11 .4 7 .1 3 .7 

1 77 .7 12 .7 21 .1 71 .4 61 .2 77 .2 47 .1 7 

3 72 .1 27 .1 16 .4 72 .1 71 .3 67 .4 43 4 .3 

1 71 61 .1 71 .6 11 61 .1 77 .6 17 .3 1 .1 

1 74 .3 17 .1 11 .7 77 .1 66 .6 77 .7 47 1 .1 

9 44 .7 34 .3 43 .7 77 .6 24 .6 13 .7 72 .1 4 

10 11 .7 74 .7 3 .3 12 .1 21 21 7 .3 7 .4 

11 43 .7 32 42 21 .2 77 .7 66 .6 11 .4 1 

11 42 11 41 22 67 .6 76 .7 11 11 

16 41 17 .7 16 .3 11 12 .1 21. 2 74 1 

15 42 .7 23 .1 14 .7 22 .2 27 .7 16 .3 16 .6 1 .1 

11 47 .1 24 11 13 64 .2 71 .7 41 .1 4 .7 

13 66 .6 11 61 41 66 .6 77 .1 6 .6 6 .6 

11 14 .1 111 1 11 .7 1 111 14 .1 1 



 601 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 
 ها. درصد فراوانی صنایع بیانی در نامه1جدول 

 
ا هپرداخته و میزان کاربرد هر صنعت را در یکایک نامهبه بررسی صنایع بیانی  1جدول 

 از این صنایع آمده است.است؛ در ادامه توضیحاتی دربارۀ هریک ذکر کرده

 . تشبیه6-1
درصد است. غیر از سه  61میزان تشبیه حسی به حسی بیش از  13و  6، 2های در نامه

به حسی با عقلی به حسی برابر های حسی )که در آن میزان تشبیه 17نامۀ مذکور و نامۀ 
های درصد است. در نامه 21ها میزان تشبیهات عقلی به حسی بیش از است(، در سایر نامه

کار های بهتمام تشبیه 13در نامۀ تمام تشبیهات از نوع عقلی به حسی است و  14و  4
 رفته حسی به حسی هستند. 

( میزان استفادۀ سنایی از 13و  17، 14، 11، 11، 7، 1، 3، 7، 4، 1در یازده نامه )
های درصد(. در نامه 61های تشبیهی بسیار بیشتر از سایر انواع تشبیه است )بیش از اضافه

 16و  2تنها اضافۀ تشبیهی مورد استفاده قرار گرفته، اما نویسنده در دو نامۀ  13و  4
رده، ب بهره ب)مرسل( و مرک های تشبیه چون تشبیه بلیغ، صریحبیشتر از سایر گونه

 درصد است.  16تر از های تشبیهی در این دو نامه پایینکه میزان کاربرد اضافه طوریبه
بیه گونه تش سنایی از نُه -ترین نامۀ مجموعۀ مکاتیب استنیکه طوال-در نامۀ هفتم 

بهره برده است. همچنین او در نامۀ پنجم از هفت نوع و در نامۀ پانزدهم از شش گونه 
ترتیب واع تشبیه مورد توجه نویسنده، بهاستفاده کرده که در این بین بیشترین انتشبیه 

 اضافۀ تشبیهی، تشبیه بلیغ و تشبیه مرکب است. 
ها از اضافۀ میزان استفادۀ سنایی از انواع تشبیه چنین است که وی در تمامی نامه

بیه ل، در شش نامه از تشتشبیهی، در دوازده نامه از تشبیه بلیغ، در ده نامه از تشبیه مرس
 مجمل و در پنج نامه از تشبیه مضمر استفاده کرده است. 

 استعاره. 6-1
( میزان استفادۀ نویسنده از 16و  12، 11، 14، 7، 1، 3، 2، 1، 7، 4در یازده نامه )

میزان کاربرد استعارۀ مصرحه  ،11های مصرحه بیشتر از مکنیه است، اما در نامۀ استعاره
و  11، 17، 11، 7، 1، 1، 7، 4، 1درصد(. همچنین در ده نامه ) 21) رابر استو مکنیه ب

استعاری( بیشتر از نوع غیر )اضافۀ  ( میزان کاربرد استعارۀ مکنیه از نوع اضافی12
فقط اضافۀ استعاری مورد استفادۀ نویسنده قرار  13و  16های اش است. در نامهاضافی

 ای نبرده است. اضافی بهره از استعارۀ مکنیۀ غیرگرفته و او 

 . کنایه6-6
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نیز میزان کاربرد  13و  4و در دو نامۀ میزان کنایه بیش از تشبیه  17و  7، 4های در نامه

( میزان کنایه و تشبیه برابر است 13کنایه بیش از استعاره است. در آخرین نامه )نامۀ 
بیشتر  هاکنایه نسبت به سایر نامهکار گیری در این نامه میزان بهدرصد(؛ همچنین  1. 14)

 درصد است.  71( میزان کاربرد کنایه بیش از 13و  17، 7، 4است. در چهار نامه )
درصدی از کنایه به این صنعت بیانی توجه  7. 77سنایی در نامۀ دوم با استفادۀ 

تشبیه  زاندکی باالتر اکه میزان کاربرد کنایه در این نامه طوریبهبیشتری مبذول داشته، 
 و استعاره است. 

 . مجاز6-5
اصالً مورد استفادۀ نویسنده و اقع نشده است.  13و  17، 11، 1های صنعت مجاز در نامه

 ش نامه میزان کاربرد مجاز بیش از پنج، یعنی در ش16و  14، 2، 1، 7، 4های در نامه
جاز در نامۀ دوازدهم کار گیری ممیزان بهدرصد است.  پنجها کمتر از درصد و در سایر نامه

میزان استفادۀ سنایی  16و  14درصد(. در دو نامۀ  11ها بیشتر است )نسبت به سایر نامه
 از صنعت کنایه و مجاز یکسان بوده است. 

( به عالقۀ جزء و کل، و شش % 1. 77، هجده مجاز )کار رفتهبهاز چهل و شش مجاز 
 ( به عالقۀ الزم و ملزومی هستند. %17مورد )

 . صنایع بدیع لفظی6-1
، در ادامه توضیحاتی در بدیع لفظی در هر نامه ذکر شدهمیزان کاربرد صنایع  4در جدول 

 باب این صنایع آمده است. 
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1 27 .6 7 .3 71 .1 1 1 4 .1 1 
1 31 .4 14 .3 13 1 1 1 1 
6 61 .6 43 .1 1 7 .4 1 1 1 
5 37 .3 11 .1 1 .1 7 .4 1 7 .7 1 
1 31 1 14 4 4 4 1 
3 66 .6 2 .2 1 2 .2 16 .6 2 .2 1 
1 61 .6 11 .3 1 .7 1 .1 1 .1 1 1 
1 61 .7 11 .4 41 .1 1 1 4 .1 1 
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9 31 .1 1 .1 42 1 1 1 1 
10 33 .4 17 .6 1 .2 1 .2 1 1 1 
11 33. 3 11 .1 11 .1 1 1 1 1 
11 21 .1 13 .6 13 .6 1 1 2 .7 1 
16 1 1 21 21 1 1 1 
15 61 12 12 1 1 2 2 
11 11 .6 1 7 .1 1 1 1 .1 1 
13 11 .1 77 .7 44 .4 1 1 1 1 
11 11 .3 24 .7 72 1 1 1 1 

 ها. درصد فراوانی صنایع بدیع لفظی در نامه4جدول 
 

گیری طرز چشم، میزان استفاده از جناس به13و  16، 17نامۀ ها غیر از در تمام نامه
ناس، های مختلف جهبیش از سایر صنایع بدیع لفظی است. از نظر تنوع در استفاده از گون

از  12و  3های از ده نوع و در نامه 1و  1های از یازده نوع، در نامه سنایی در نامۀ پنجم
 نُه نوع جناس بهره برده است. 

 13دارد. در نامۀ  13و  16، 7های جع تأثیر زیادی بر موسیقی کالم در نامهصنعت س
ای بیش از سایر صنایع بدیع لفظیِ به کار قابل مالحظه طرزمیزان استفاده از سجع به

ترین نوع سجع است، در وازی که آهنگیندرصد(. سجع مت 7. 24شده است ) هگرفت
در نامۀ سوم که نویسنده ویژه بهاست؛  کار رفتهبهپنج مورد و بیشتر  1و  7، 4های نامه

 در یازده مورد از این نوع سجع بهره گرفته است. 
، 1شود. همچنین در سه نامۀ آرایی دیده میاجو ها غیر از نامۀ ششم،در تمامی نامه

، 1، 2، 4، 1های درصد بوده است. در نامه 71آرایی بیش از اجو میزان کاربرد 13و  17
آرایی بیشتر از سجع است، واج، یعنی در هفت نامه میزان استفادۀ نویسنده از 12و  17، 7

چنین کاربرد هممیزان کاربرد این دو صنعت برابر است.  11و  14، 11های اما در نامه
 برابر است.  14و  11آرایی و اشتقاق در دو نامۀ واج

نایع ها از صبه سایر نامه تر کردن کالم خود در نامۀ پنجم نسبتسنایی برای آهنگین
 آرایی، اشتقاق، شبه اشتقاق وواجتری بهره گرفته است: جناس، سجع، بدیع لفظی متنوع

ن که در ایقلب بعض؛ اما او در نامۀ سیزدهم به موسیقی کالم توجهی نداشته است، چنان
 خورد. آرایی به چشم میواجنامه تنها یک مورد اشتقاق و یک مورد 

  بدیع معنوی . صنایع6-3
ها ک نامهتتکدر این قسمت مانند قسمت قبل، ابتدا میزان کاربرد صنایع بدیع معنوی در 

شده است. در ادامه نیز به توضیحاتی چون بیشترین کاربردها،  هارائ 7 در قالب جدول
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ده ش هها در میزان به کارگیری بعضی صنایع و مواردی از این دست پرداختبرخی شباهت

 است. 
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 هادرصد فراوانی صنایع بدیع معنوی در نامه. 7جدول 
 

ها صنعت تلمیح مورد استفاده قرار گرفته، و ، در سایر نامه13و  6، 4غیر از سه نامۀ 
ی تلمیح نسبت به سایر صنایع بدیع معنوی بیشتر است کار گیربهدر هشت نامه میزان 

ای که از چهارده نامه(؛ همچنین در شش نامه 12و  17، 11، 11، 7، 1، 2، 1های )نامه
، 7، 1، 2، 1درصد است ) 21، میزان کاربرد این صنعت بیش از کار رفتهبهها تلمیح در آن

 درصد(.  3. 33(. بیشترین میزان کاربرد تلمیح در نامۀ نهم است )12و  11، 11
میزان کاربرد صنعت درج بیش از سایر صنایع بدیع معنوی  11و  3، 1، 7در چهار نامۀ 

درصد(. بیشترین  21در نامۀ شانزدهم میزان کاربرد این صنعت با تلمیح برابر است ) است.
 درصد(.  2. 22شود )کاربرد درج در نامۀ چهاردهم دیده می
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، 1، 7، 1هیچ صنعت بدیع معنوی به کار نرفته، اما در یازده نامه ) 13و  4های در نامه

و  17، 11، 11، 7، 1، 1، 7اقتباس ) هشت نامه از ( از درج12و  17، 11، 11، 1، 3، 2
شده است. در  ه( استفاد12و  17، 7، 3، 2، 1، 7، 1المثل )( و هشت نامه نیز از ارسال12

میزان درج  12و  11های درصد است. در نامه 71نامۀ دهم میزان کاربرد اقتباس بیش از 
و اقتباس برابر است. المثل نیز میزان ارسال 17و  7های و اقتباس برابر است. در نامه

 درصد(.  7. 77باشد )همچنین بیشترین میزان کاربرد اقتباس در نامۀ دهم می
درصد(،  17المثل و اقتباس و تلمیح بیشتر است )در نامۀ سوم کاربرد تضمین از ارسال

 درصد(.  41شود )و در نامۀ یازدهم بیشترین استفاده از صنعت تضمین دیده می

 ویری پر کاربردهای تصخاستگاه. 5
. 11درصد، زندگی و فرهنگ عمومی با  2. 47های طبیعت با در بخش تشبیه، خاستگاه

 اند. درصد بیشترین کاربردها را داشته 1. 13درصد و مکانی با  1
درصد(، زندگی و  1. 47های طبیعت )چون تشبیه، خاستگاهدر حوزۀ استعاره نیز هم

های تصویری درصد( بیشتر از خاستگاه 7. 7) درصد( و مکانی 7. 14فرهنگ عمومی )
 اند. دیگر مورد استفاده قرار گرفته

خاستگاهی که باالترین کاربرد را در بخش کنایه داشته، زندگی و فرهنگ عمومی با 
درصد  7. 11درصد و رزمی با  1. 14درصد است. دو خاستگاه تصویری دینی با  1. 11

 اند. ودهنیز در این بخش مورد توجه سنایی ب
اند، نویسنده بیشترین ها داشتهالمثلای که ارسالاز میان چهار خاستگاه تصویری

درصد( و پس  7. 77هایی با کانون تصویری طبیعت برده است )المثلاستفاده را از ضرب
 درصد(.  2. 41از آن زندگی و فرهنگ عمومی)

 طوریبهکنند، توجه میدر بخش تلمیح، تصویرهای مربوط به زندگی پیامبران جلب 
 اند و از این بین زندگیگیری از این تصاویر تولید شدهها با بهرهدرصد تلمیح 4. 47که 

 3. 1درصد و یوسف با  2. 7پیامبرانی که بیشتر مورد نظر نویسنده بوده، پیامبر اسالم با 
 درصد هستند. 

حات انتخاب شده در این ها، برخی از عناوین و اصطالبرای درک بهتر مفاهیم خاستگاه
 شوند:مختصر توضیح داده میطور بخش نیازمند توضیح است که به

موارد  ها شاملاند که خاستگاه آن، تصاویری بوده«طبیعت»منظور از تصویر با خاستگاه  -
های قیمتی، گانه، سنگزیر بوده است: آسمانی، زمینی، دریایی، نور، عناصر چهار

 پا، پرنده و ماهی(. حیوانات )اعم از چهار
، ایماژهایی هستند که منشأ «زندگی و فرهنگ عمومی»مقصود از تصویر با خاستگاه  -

اقتصادی، مشاغل، سفر، پوشاک، خوراک، اشیاء،  -ها این موارد بوده است: تجاریآن
 زندگی عامه، فرهنگ عامه، چوپانی، صیادی، آرایشی، خیمه، رفتاری، پدیداری. 



 601 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 
شامل این چند مورد است: مکانی، شهری، روستایی، « مکانی»ری خاستگاه تصوی -

ی، قرآنشامل تصاویری با منشأهای دینی، « دینی»ساختمانی. همچنین خاستگاه 
 ی، اخالقی و تاریخی بوده است. قرآنفرهنگ 

ها ویژگی، صفت و یا کاری تصاویری هستند که در آن« وارگیانسان»منظور از خاستگاه  -
 شده است.  هک شیء یا پدیده نسبت دادانسانی به ی

 هاتکرار تصاویر در نامه. 1
اند( در کدام دو بار عیناً تکرار شدهمورد )شامل پنج تشبیه که هر 11در قسمت تشبیه، 
 گیرد:را در بر می این مواردها( وجود دارد که درصد از کلّ تشبیه 1. 4پنج نامۀ مختلف )

(، طویلۀ قِدم 2و  1های (، نگارخانۀ خیال دو بار )نامه11و  7های ریاض انس دو بار )نامه
« علی سرر متقابلین» (، حظیرۀ 7و  1های (، حیدروار دو بار )نامه11و  11های دو بار )نامه
 (. 11و  11ها دو بار )نامه

استعارۀ مصرّحه که هر کدام دو یا چند  47مورد تکراری )شامل  21در بخش استعاره، 
مورد )شامل  17ها( و درصدِ کلّ استعاره 2. 11های مختلف )اند( در نامهرار شدهبار عیناً تک

ها( یافت شده و این موارد را شامل درصد از کلّ استعاره 3. 6استعارۀ مکنیّۀ تکراری( ) 3
 شوند:می

 4، 1های (، بَدر سه بار )نامه7و  3، 6های نقّاش شش بار )نامه های مصرّحه:استعاره -
(، مَرکب، مِهر، 1و  7های (، درّ سه بار )نامه12و  11، 2های پرّه سه بار )نامه(، شب1و 

(، چهار دیوارِ صورت دو بار 12و  2های خر، حورالعین، نقشِ نفس هر کدام دو بار )نامه
(، آفتاب دو 11و  3های بندان هر کدام دو بار )نامه(، یوسف و نقش11و  2های )نامه

و  3های (، شیر دو بار )نامه11و  11های (، خورشید دو بار )نامه11و  2ی هابار )نامه
(، سلطان دو بار 14و  11های (، دیده دو بار )نامه1و  3های (، سباع دو بار )نامه11

(، سراپردۀ 3و  2های (، غول دو بار )نامه14و  1های (، دل دو بار )نامه1و  1های )نامه
 (. 12و  11های (، نقش دو بار )نامه11و  11های غیب دو بار )نامه

(، خاطر عاطر دو بار 14و  11، 6های روح روح سه بار )نامه های مکنیّه:استعاره -
(، نقش نفس دو بار 1و  7های (، کوتاه عمر بودن و عده دو بار )نامه1و  1های )نامه
(، خندیدن عقل دو بار 11و  2های (، چهار دیوار صورت دو بار )نامه12و  2های )نامه
 (. 11و  11های (، سراپردۀ غیب دو بار )نامه11و  7های )نامه

. 13کنایۀ تکراری در پانزده نامۀ مختلف است ) 41که شامل -مورد  73در حوزۀ کنایه، 
گیرد: به صحرا میخورند و این موارد را در بر به چشم می -ها(درصد از کلّ کنایه 6

(، 1و  2، 7های (، روی نهادن سه بار )نامه1و  3، 1، 4های بار )نامه آمدن )آوردن( پنج
، 2های (، گرد چیزی گشتن سه بار )نامه11و  17، 1های روی زرد شدن سه بار )نامه

و  1های (، دمار برآوردن دو بار )نامه17و  1، 3های رویی سه بار )نامه(، سیه11و  3
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(، عنان به دست کسی سپردن دو 12و  4های ه(، بر چیزی خط کشیدن دو بار )نام1

(، خاک قدم در دیده ساختن، حلقه در گوش افکندن هر کدام دو 1و  4های بار )نامه
(، سراپرده زدن دو بار 11و  2های (، چهار دیوار صورت دو بار )نامه2و  7های بار )نامه

(، خطّۀ کون 7و  2های امهالقدس هر کدام دو بار )ناالمین، روح(، روح11و  2های )نامه
(، سپر 12و  3های (، علم نگونسار کردن دو بار )نامه11و  6های و فساد دو بار )نامه
(، عرصه 7و  3های (، آتش در چیزی زدن دو بار )نامه11و  3های افکندن دو بار )نامه

 (. 13و  11های تنگ بودن دو بار )نامه
اند( شده همجاز که هریک دو یا چند بار استفاد از میان مجازها نُه مورد تکراری )سه

ند: طین چهار بار نامۀ مختلف بوده که به این قرار ها( در چهاردرصد از کلّ مجاز 2. 17)
و  2های (، کاغذ دو بار )نامه7و  3های (، سالم علیک سه بار )نامه12و  3، 2های )نامه
12 .) 

آیه  17مورد است که شامل  43ختلف های ممجموع آیات و احادیث تکراری در نامه
شود: رحمه للعالمین سه بار، شیاطین االنس، و نفخت فیه من روحی هر کدام و حدیث می
(، ما خلقکم و ال بعثکم اال کنفس و احده، و ما امرنا اال و احده، علی 1و  3های دو بار )نامه

العین، (، حور11و  11های سُرر متقابلین، المؤمنون کنفس و احده هر کدام دو بار )نامه
های (، اال انّ حزب اهلل هم المفلحون دو بار )نامه12و  2های یوم الدین هر کدام دو بار )نامه

های (، شیاطین االنس و الجن دو بار )نامه7و  3های (، انّ بعض اثم ظنّ دو بار )نامه12و  3
 (. 16و  7

ته )اعم از تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز( کار رفآنچه آمد، مجموع صنایع بیانی به بنا بر
درصد به تشبیه  31. 77درصد به استعاره و  73. 11مورد بوده که از این تعداد،  1127

سازد که ویژگی اصلی سبک سنایی نکته رهنمون میاختصاص دارد. این آمار ما را به این 
 هایاضافهاستعاره و گیری بسیار از در حوزۀ بالغی و در بخش صنایع بیانی، به بهره

درصد  3. 61شود. با توجه به اطالعات به دست آمده در این بخش، تشبیهی معطوف می
ها از نوع اضافی بوده و در یازده نامه از مجموع هفده نامه، در نامه کار رفتهبهاز تشبیهات 

 هاینهای بیش از سایر گوطرز قابل مالحظههای تشبیهی بهمیزان استفادۀ او از اضافه
درصد از مجموع تشبیهات، از نوع تشبیه عقلی به حسی هستند  62تشبیه است. همچنین 

اندکی پیچیدگی است. همچنین با که این خود نمایانگر تمایل سبکی سنایی به سمت
شویم که در دوازده نامه میزان استعاره ها متوجه میدر نامه کار رفتهبههای بررسی استعاره

های مصرّحه و مابقی به درصد به استعاره 1. 26است که از این بین  بیشتر از تشبیه
 اضافی( اختصاص دارد. غیر)اعم از اضافی و  های مکنیّهاستعاره

درصد از میزان کلّ  6. 17که این کندنکتۀ دیگری که در این بخش جلب توجه می
 هایایی هستند که از اضافههاند، استعارهکار رفتهبهها ای که در نامههای مصرّحهاستعاره

 اند. تشبیهی یا استعاری ترکیب یافته
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صورت اضافی، تشبیهی بلیغ و عالی است و در استعاره نیز با تخیّلی از آنجا که تشبیه به

توانیم چنین نتیجه بگیریم که سنایی در الیۀ بالغی سبک، با فشرده سر و کار داریم، می
انگیزی و غنی کردن صنعت بیانی، در جهت ابهام درصدی از این دو 36استفادۀ حدود 

 ها گام برداشته است. بالغت نامه
در بخش صنایع بدیعی چند نکته قابل تأمل است. سنایی در بدیع لفظی به موسیقی 

 1. 66مورد یعنی  711صنعت بدیع لفظی،  211کالم توجه خاصی دارد و از مجموع 
ن او در چهارده نامه به این صنعت توجه و ها به جناس اختصاص دارد. همچنیدرصد آن

گیری بیشتر از سایر طرز چشمها بهای داشته و میزان استفاده از جناس در این نامهیژه
ویسنده آرایی نیز مدّ نظر نواجتر کردن کالم، سجع و صنایع بدیعی است. البته برای آهنگین

شده را به  هلفظی به کار گرفتدرصد از مجموع صنایع بدیع  47اند و سنایی حدود بوده
درصد  3. 16این دو صنعت اختصاص داده است. در بین صنایع بدیع معنوی نیز تلمیح با 

گر اند و این نمایاندرصد، بیشتر مورد استفادۀ نویسنده قرار گرفته 1. 41و صنعت درج با 
م خود ها و آیات و احادیث برای ملموس کردن کالتمایل سنایی به اشاره به داستان

 باشد. می

 گیرینتیجه. 6
های مختلف بالغی ها در حوزهشده، باالترین میزان شباهت بین نامهطبق مطالعات انجام

 به شرح زیر به دست آمد:
کامالً یکسان  با چهار مورد یعنی دو تشبیه تکراری 11و  11های در حوزۀ تشبیه، نامه -

 ی به یکدیگر دارند. های تکراری(، شباهت زیاددرصد از تشبیه 11)
ی یکسان بوده، استعاره امل ششبا دوازده مورد که ش 12و  2در حوزۀ استعاره، دو نامۀ  -

 های تکراری، بیشترین میزان شباهت را به هم دارند. درصد از استعاره 2. 47یعنی 
 کنایۀ با شش مورد یعنی سه 2و  7های باالترین شباهت در بخش کنایه مربوط به نامه -

نیز  1و  3درصد از کنایات تکراری(. در دو نامۀ  4. 16شده است ) کامالً مشابهِ تکرار
 شود. درصد(، دیده می 2. 17کنایۀ یکسانِ تکراری هستند ) امل دوپنج مورد که ش

به بوده مشبه 14اند که شامل به دقیقاً تکرار شده، سی و پنج مشبه1و  3های در نامه -
 هایبهاند و این تعداد دوازده درصد از کلّ مشبهکار رفتهبهند بار که هر کدام دو یا چ

 7به یکسان )شامل نیز بیست و چهار مورد مشبه 12و  1تکراری است. در دو نامۀ 
 شود. ( یافت می% 4. 1شونده( )به تکرارمشبه

هشت مورد  با 11و  11های مختلف، دو نامۀ در نامه کار رفتهبهاز میان آیات و احادیث  -
های درصد از کلّ آیات و حدیث 6. 47آیه و یک حدیث( )یعنی  7کامالً یکسان )

 7نیز هفت آیۀ مشابه ) 1و  3های تکراری( شباهت بسیاری به یکدیگر دارند. در نامه
 درصد(.  7. 42خورد )شونده( به چشم میآیۀ تکرار
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که پنج  طوریبههم دارند،  در قسمت مجاز بیشترین نزدیکی را به 12و  2های نامه -

 درصد( مربوط به این دو نامه است.  2. 22ها )مورد از نُه مجاز تکراری در کلّ نامه
های هفتم و هشتم بیش از سایر توان نتیجه گرفت که نامهمی دست آمدهبهاز آمارهای 

ورد هفت مها، بهها در حوزۀ بالغی به یکدیگر شبیه هستند: سی و پنج مورد در مشبهنامه
های دهم و چهاردهم ها. پس از این دو، نامهدر آیات و احادیث و پنج مورد نیز در کنایه

 4. 44های تکراری و درصد از تشبیه 11که  طوریبهبیشترین اشتراکات را با هم دارند، 
خورد؛ هرچند بخش زیادی درصد از آیات و احادیث تکراری در این دو نامه به چشم می

سنایی ) دلیل شباهت زیاد بخشی از متن این دو نامه به یکدیگر استتراکات بهاز این اش
های پنج و پانزده نیز که بیشترین میزان استعاره و مجاز تکراری (. نامه13: 1764غزنوی، 

 های تصویریاند، دارای نزدیکی تصویری باالیی هستند. این شباهترا در خود جای داده
 احد است حتی اگر سنایی نباشد. و ها از یک نویسندۀین نامهکم ادهد که دستنشان می

ها( بیشترین عناصر درصد از نامه 4. 11در بخش خاستگاه ایماژها، در هفت نامه )یعنی 
تصویری از حوزۀ طبیعت است. در دو نامه میزان کاربرد تصویرهای طبیعی با تصاویری از 

برابر است و درواقع در هریک از این دو  وارگیهای زندگی و فرهنگ عمومی و انسانحوزه
 2. 47عنوان پرکاربردترین نام برد. در چهار نامه )یعنی توان یک خاستگاه را بهنامه نمی

ها مورد استفادۀ ها( تصاویر حوزۀ زندگی و فرهنگ عمومی بیش از سایر حوزهدرصد از نامه
کاربرد تصویرهای مربوط به این در دو نامه میزان که این اند، ضمننویسنده قرار گرفته

 شد( و مکانی برابر است.  ههای طبیعت )که در سطرهای قبل به آن اشارحوزه با حوزه
 7. 14آید که بیشترین عناصر تصویری چهارده نامه )یعنی از این آمارها چنین برمی

ری گیها( از دو حوزۀ طبیعت و زندگی و فرهنگ عمومی هستند و سنایی با بهرهدرصد نامه
های خود به عناصر محیط پیرامون ماژها نشان داده است که در تصویرسازیاز این نوع ای

طوف مع -شوندکه باعث پیچیدگی زبان می-توجه دارد و ذهنش کمتر به مسائل انتزاعی 
ها را در سطح باالیی حفظ کرده، با استفاده از بالغت نامهکه این درواقع او در عین .است

درصد( برای مخاطب آشنا و  62های عموماً انتزاعی خود را )و حسی، مشبهعناصر عینی 
 الوصول کرده است. سهل

 نوشتپی
 به بعد.  143: ص 1764دربارۀ مخاطب و علت نوشتن هر نامه نگ. سنایی غزنوی، . 1
  م.-74 -م-41ها نگ. همان، . برای توضیحات بیشتر دربارۀ نسخه4

 منابع
فصلنامۀ دو«. تحلیل ساختار و سبک مکاتیب سنایی(. »1711فر، محمد. )بهنام -

 . 71-1. صص 1 ، ش1س . )س(ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا
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 . تهران: امیرکبیر. فرهنگ کنایات(. 1761ثروت، منصور. ) -
 تهران: دانشگاه تهران. . نامهلغت(. 1734دهخدا، علی اکبر. ) -
 خانۀ دانشگاه مشهد. مشهد: چاپ. روش گفتارتا(. الدّین جعفر. )بیزاهدی، زین -
به اهتمام و تصحیح و . مکاتیب(. 1726المجد مجدود بن آدم. )سنایی غزنوی، ابو -

 حواشی نذیر احمد. کابل: پوهنجی ادبیات و علوم بشری. 
. به اهتمام و تصحیح و حواشی نذیر احمد. مکاتیب(. 1764ـــــــــــــــــــــ. ) -

 ان. تهران: فرز
های سلوک: نقد و تحلیل چند قصیده تازیانه(. 1711رضا. )شفیعی کدکنی، محمد  -

 (. تهران: آگاه. 1734چاپ دهم. )چاپ اول . از حکیم سنایی
 یرایش سوم. چاپ سوم. تهران: میترا. و. بیان(. 1713شمیسا، سیروس. ) -
سنن، آداب، اساطیر، ) فرهنگ اشارات ادبیات فارسی(. 1733ـــــــــــــ. ) -

 تهران: فردوسی. ...(. اعتقادات، علوم
اشارات اساطیری، داستانی، تاریخی،  فرهنگ تلمیحات:(. 1767ـــــــــــــ) -

 تهران: فردوسی. . مذهبی در ادبیات فارسی
 . تهران: فردوس. نگاهی تازه به بدیع(. 1761ـــــــــــــ. ) -
. هاها، رویکردها و روشریهشناسی نظسبك(. 1771فتوحی رودمعجنی، محمود. ) -

 تهران: سخن. 
بررسی مضامین عرفانی در مکاتیب محمد غزالی، احمد غزالی (. »1771قدس، آویده. ) -

 نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی، و احد تهران شمال. پایان«. و سنایی
 (. انتشارات حافظ نوین. 1736ای. )، ترجمۀ الهی قمشهقرآن -
بررسی کارآیی تحلیل کیوسام در تشخیص مؤلف متون (. »1716یر. )محمدیان، ام -

 نامۀ کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد. پایان«. فارسی
 . تهران: امیرکبیر. نامۀ کنایهفرهنگ(. 1731میرزانیا، منصور. ) -
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 نقد ادبی در ایران در غیاب فلسفه و تفکر انتقادی
 

 قدسیه رضوانیان1
 هاله کیانی4

 چکیده
ویژه از فلسفه در رویکردی علمی و نیز از تفکر انتقادی ای دارد و بهرشتهنقد ادبی ماهیتی میان

تفکر فلسفی در ایران از انسجام و پویایی برخوردار نبوده، این مسأله نقد را برای . جویدبهره می
پژوهش به روش  این. پردازی و شناخت، از یکی از منابع اصلی خود محروم کرده استتئوری

ادبی که  ۀهای نقد و نظریهای تفکر فلسفی در ایران و بخشی از ضعفتحلیلی به بررسی آسیب
 رسد که ضعف تفکر فلسفیپردازد و به این نتیجه میاند، میها به وجود آمدهمتأثر از این آسیب

ردن به تفکر هایی را متوجه نقد ادبی کرده است: ازجمله روی آوو انتقادی در ایران آسیب
های درونیِ ادبیات فارسی و ضعف در مباحث ادبی برآمده از ویژگیۀ ای، فقدان نظریترجمه
ی نقد و نظریه، تفکر شهودی و انتزاعی که گاه در نقدها پردازی در حوزهشناسی و مفهومزیبایی

 . بخشد و عدم برخورداری نقد از تفکری مستدل و انتقادیرویکردی کلی بدان می
 . : نقد ادبی، فلسفه، تفکر انتقادی، ادبیات ایرانهای کلیدیژهوا

 مقدمه. 1
فرهنگی دیگری ۀ نقد نیز مانند هر مقولۀ اگرچه ماهیت نقد، سنجش و داوری است، عرص

قد ن. نماید، اطمینان حاصل کندنیازمند ارزیابی است تا از کارآمدی مسیری که طی می
 ۀکه در چند دهبا وجود آن. جریان یا مکتب نبوده استصورت گاه بهادبی در ایران هیچ

اشته، توجهی داخیر، انتشارات مقاالت نقد و گسترش مجالت نقد ادبی دانشگاهی رشد قابل
های جدیدی دانشگاهی به باز شدن پنجرهۀ توان اذعان کرد که عملکرد نقد در حوزمی

و  های بالقوهشناساندن تواناییبرای درک ادبیات فارسی، ایجاد رویکردهای بومی نقد و 
 . نینجامیده استبالفعل ادبیات 

ها توان متوجه نقد ادبی در ادبیات فارسی دانست که بخشی از آنهای متعددی را میآسیب
دارد  ایرشتهنقد ادبی ماهیت میان. ی ضعف تفکر فلسفی در ایران ایجاد شده استاز ناحیه

های نقد ادبی از سایر علوم انسانی به عاریت روش مدرن، بسیاری از اصول وۀ و در دور

                                                            
 . دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران1
 . دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران4
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پیدایش رویکردهایی از قبیل نقد روانکاوی، نقد پدیدارشناختی، نقد . اندگرفته شده

در  ی نقدها نیز بر سرشت عمیقاً پذیرندهشناختی، نقد ساختارگرایانه و امثال آنجامعه
شریعتی نیز بر ارتباط نقد با فلسفه و علی . (14: 1771کند )پاینده، ما داللت میۀ زمان

کند و معتقد است مسائل مختلفی که روح یک دوره را تاریخ و مسائل اجتماعی تأکید می
  .(3: 1761سازند، باید در نقد و تحلیل ادبی مورد توجه واقع شوند )شریعتی، می

عاد لسفه، اباز دین، علم، اجتماع، تاریخ و فآن  در طول تاریخ نقد، تأثیرپذیری عمیق
ا اگر تفکر فلسفی ر. گشوده استآن  های متفاوتی بربخشیده و دریچهآن  مختلفی به

را تفکر انتقادی بدانیم، بیشترین تأثیر در آن  پرسش از چیستی و بخش مهمی از ماهیتِ
  .ها و نقد ادبی را تفکر فلسفی هر عصر و دوره به عهده داشته استگیری نظریهشکل

معاصر، با تفکر انتقادی و تفکر فلسفی گره خورده است و ۀ ویژه در دورماهیت نقد، به
های کلی و نقد شعارهای متداولی که فلسفه، نقد است؛ نقدِ حکمۀ ترین وظیفاساساً مهم

ی هی فیزیک، فلسفی ریاضی، فلسفهدر هر موضوعی فراوان است؛ به همین دلیل فلسفه
فلسفه، منتقد ادبی را . (2الف: / 1733)موحد،  ی ادبیات شکل گرفته استذهن و فلسفه

ها تأثیر بسزایی دهی به آنها و جهتگیری نظریهرساند و در شکلدر فهم اثر یاری می
مطالعه  .مدلِ آشکار این پیوند و التزام، نقد ادبی و تفکر فلسفی در مغرب زمین است. دارد

در هر دوره، تغییراتی دیالکتیکی های فلسفی یا مطالعه در فلسفه و ماهیت هنر در بحث
از آن  های مستقل نقادیتمام شیوه»ای که دهد؛ به گونهرا در نقد ادبی غرب نشان می

 .(667: 1767کوب، )زرین« اندهای جاری سیراب شدهبینی فلسفی و فلسفهمنابع جهان
 رفرض وجود چنین ارتباط منسجمی میان تفکسؤال این پژوهش این است که با پیش

واند تی منسجم ادبی در ایران میگیری نقد و نظریهفلسفی و نقد ادبی، آیا عدم شکل
 ناشی از گسستگی سنت تفکر فلسفی و ضعف تفکر انتقادی در ایران باشد؟

 های نقد و تفکر انتقادی وترتیب در این مقاله، پس از نگاهی اجمالی به دیدگاهبدین
دهیم، سپس به را در ایران مورد توجه قرار میموقعیت تفکر فلسفی  فلسفی در غرب،

ادبی از این منظر قابل تبیین و تحلیل هستند، ۀ هایی که در نقد و نظریبررسی ضعف
 . پردازیممی

برای  .ارتباط ادبیات و نقد ادبی و فلسفه از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است
ند معتقد به وجود سه نوع پیو نقد ادبی های فلسفی درگرایشمثال، سعید عدنان در کتاب 

أثر از منتقد ادبی مت. منتقد ادبی فیلسوف باشد؛ ب. الف»میان نقد ادبی و فلسفه است: 
طبیق ها را بر شعر تمنتقد ادبی بر اصطالحات فلسفی متکی باشد و آن. فلسفه باشد؛ ج

  .(41: 1736« ).دهد
 یاتدرآمدی بر فلسفه و ادبدر آثاری مانند نوع دیگری از ارتباط ادبیات و فلسفه را نیز 

 نویسنده در این کتاب، آثار ادبی که تِم فلسفی. توان دیداوله مارتین اسکیالس میۀ نوشت
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ه برده های خود بهراند یا آثار فلسفی که از شکل یا ماهیت ادبیات برای نشر اندیشهداشته

 (.1771)اسکیالس،  اند، را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است
رویکردهای نقد ادبی در آن  که در- موج و مرجانمجتبی بشردوست نیز در کتاب 

را  «فقدان مبانی فلسفی» کند،جهان جدید و سرگذشت نقد ادبی در ایران را بررسی می
ی «همسأل»اما برداشت او از این مطلب با . داندهای نقد ادبی در ایران مییکی از علل آسیب

اختی شنبشردوست در این بخش از کتاب، فقدان مباحث زیبایی. اله متفاوت استاین مق
دهد و به ضعف تفکر فلسفی در ایران و را در آثار فیلسوفان ایرانی مورد بحث قرار می

 ایهایی که نقد ادبی از این موضوع متحمل شده است، اشارهو آسیبآن  ناپیوستگی
 . کندنمی

 فلسفی در غرب-انتقادیۀ دیشارتباط نقد ادبی و ان. 1
 مشرب فکری این. ای دارندهای مختلف در نقد ادبی غرب، انسجام دیالکتیکی ویژهنحله

های نقد، چه دین و اخالق باشد، چه علم و فلسفه به معنای مصطلح آن، در همه گرایش
 . اندوگوهای فلسفی و تفکر انتقادی پدید آمدهحال از بحث و گفت

های نقد ادبی در غرب[ غالباً ناشی اختالف میان گرایش ای کهبه گونه]
کری فۀ زمینکه این های مختلف فلسفی در نزد منتقدان و]است[ از گرایش

. های نسبی و انتقادیهای جزمی مبتنی باشد یا بر فلسفهها بر فلسفهآن
توجیه و تفسیری که منتقدان از آثار ۀ های فلسفی در نحودرواقع گرایش

 (631: 1767، کوبزرین). کنند تأثیر داردرضه میادبی ع
هایی فکری وجود داشته که موجب ها و جنبشها، انجمندر غرب، همواره محفل

و دیالوگ میان هر مکتب فکری با مکتب فکری پیش  حیات مستمر تفکر انتقادی گردیده
از تغییر و  در ذیل مدلی. دگردیسی انواع نقد را پدید آورده استدرنتیجه از خود و 

ای به مسائل اجتماعیِ مؤثر در این های نقد )همراه با اشارهدگردیسی برخی از این گرایش
ا هگرایانه به این جریاننگاهی تقلیل ی این مدل،غرض از ارائه. شودتغییرات( ارائه می

بلکه تنها هدف این است  -اندکه هرکدام ابعاد مختلف اندیشگی را عرضه کرده–نیست 
قادی ها و تأثیر تفکر انتوگوی میان اندیشهکه بتوان نگاهی کلی و اجمالی داشت به گفت

 . ادبیۀ بر دگردیسی و تغییرات نقد و نظری
 

 مدل تغییرات دیالکتیکی بخشی از تفکر هنری و ادبی در غرب: 1جدول 
 . نقد نئوکالسیک: تأکید بر ذوق سلیم و خرد در نقد

 خرد، گریز از افراط و در نظر داشتن منطق و شعور شعر نوشتن بر مبنای قواعد
قرن  میلتون

13 
 .رد معیارهای طبقاتی و کالسیک -
مند از معیارهای اخالقی شعر هنر متعالی بهرهکه این اعتقاد به -

 . متعالی است
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قرن  ویلیام داونانت

13 
جای الهام و تأکید بر نظم و هنر و ادبیات خردورزی بهۀ الزم -

 . استخرد 
قرن  پوپ

13-
11 

عمل ۀ طبیعت قاعده و لگامی برای مشخص کردن محدود -
  .آدمی است

وجود قوانین در شعر و نقد باید مانند قوانین علمی مورد توجه  -
 . قرار گیرد

قرن  ساموئل جانسن
11 

 . دانی باشدسخن گفتن باید در چهارچوب نظم و آداب -

 انقالب فرانسه؛ -
 اجتماعی و فکری؛عظیم  پیدایش تحوالت -
نقد رمانتیک: واکنش در برابر مکتب نئوکالسیسم همراه با حرکتی در جهت گسیختن قواعد  -

 یابی به معیارهای تازه؛قدیمی و تالش برای دست
 مسائل و رخدادهایی از زندگی است؛ غرض اصلی نقد، بازگویی -
 فاخر؛ۀ مردم و نه شیوۀ عامۀ سخن گفتن به شیو -
 دیگر حاصل خردورزی نیست، حاصل تخیل و احساس است؛شعر  -
 . سنجش هنر بر اساس طبایع فردی -

قرن  ویکتور هوگو
17 

 . جانبه از نویسندگان باستان، ناشدنی استتقلید همه -

قرن  شکسپیر
17 

گروتسک و اسلوب عالی و مضحک و هولناک تراژدی و کمدی  -
ادبیات عصر جدید یعنی درام را پدید  .را درآمیخت و فرم نهایی

 . آورد
قرن  گوته 

11–

17 

 منتقدِ رمانتیسم آلمانی و معتقد به رمانتیسم و فراتر رفتن از -
 . استآن 

قرن  سن بوو
17 

معیارهای انتزاعی را خواه قدیمی و خواه جدید )معیارهای ۀ هم -
 . رمانتیسم( بازدارنده و دست و پاگیر دانست

قرن  هیپولیت تن
17 

خوبی نداشت و در ۀ با آزادی مطرح در رمانتیسم میان -
 جستجوی قطعیت بود؛

 . شناسی قرار دادادبیات را تابع جامعه -
 های علمی؛گسترش و پیشرفت هرچه بیشتر یافته -
تکامل: داروین بیش از هر دانشمند دیگری بر شکل و محتوای ادبیات ۀ ظهور داروین و نظری -

 . نوزده تأثیر گذاشتانگلیسی قرن 
قرن  برونتی یر

17 
 در ادبیات و هنر « تکامل»تأکید بر  -

قرن  متیو آرنولد
17 

 های ضد داروینی رمان -
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دید آوردن نوزدهم با بدبینی شدید پیوند خورد تا راه را برای پۀ داروینیسم در اواخر سد -

 . ناتورالیسم هموار سازد
قرن  امیل زوال

17–

41 

-پذیرد و پیاده میگرایی که روش علمی را میواقعیتنوعی  -

 کند.
 آزاد آدمی خیال باطلی بیش نیست.ۀ اراد -
 . روش آزمایشگاهی و علمی در نقد نگارش آثار ادبی -

ر کارل مارکس بۀ دهندهای اجتماعی و اقتصادی تکانتوانست از تأثیر نظریهنمی نقد ادبی -
 کنار بماند.

فرهنگی دیگری، بازتاب ساختار اقتصادی ۀ کرد که ادبیات همانند هر پدیدمیمارکس تأکید  -
 . سازنداساسی جامعه است؛ محصول همان نیروهایی است که طبقات اجتماعی را می

قرن  گرانویل هیکس
17 

 ی طبقاتی است؛ی زندگی مردم آمریکا، مبارزهمسأله -
های امکان موفقیتکارگر همراه شود، ۀ ای که با تودنویسنده -

تواند نیروهای بنیادینی که بیشتری خواهد داشت چراکه می
 . درستی بشناسددهد، بهجامعه را شکل می

قرن  جوزف فریمن 
17 

 . توان ارزیابی کردسیاسی میۀ شعر یا رمان را فقط از جنب -

قرن  متیو آرنولد
17 

بمانند و  های سودجویانه برکنارناقدان باید از اتخاذ دیدگاه -
 الحظات سیاسی و سودجویانه نباشند.دستخوش م

 . از فضیلت اخالقیآن  تالش برای اعتالی شعر و برخورداری -
قرن  هاولزدینویلیام

17–

41 

 بود.ها رو کالسیکآرنولد دوستدار گذشته و دنباله -
  .پنداشتروح میآثار کالسیک را مرده و بیۀ هاولز تقریبا هم -
 . واقعیت نه فضایل اخالقی هنر:معیار  -

قرن  آناتول فرانس
17-
41 

ر کرد که بنقد تأثری: نقاد فقط تأثرات ذهنی خود را بیان می -
 . محکمی استوار نبودۀ شالود

قرن  یربرونتیفردینان
17-
41 

 . گرایی در نقداز مخالفان ناتورالیسم و مخالف هرگونه نسبیت -

قرن  هانری برگسون
17-
41 

 یلسوف ایده آلیسم.ف -
 .دانشمندۀ مثابگرا بهزوال: هنرمند واقعیت -
  .تواند به ژرفای واقعیت راه یابد نه دانشمندبرگسون: هنرمند می -

های نقد ی اخیر و تا زمان ظهور جدیدترین گونههاسالتوان تا این جدول را می
ود، شکه مشاهده می گونههمان. های پدیدارشناسی و تحلیلی ادامه دادبرخاسته از فلسفه

ها، دورهۀ دهد که در همهای نقد ادبی در غرب نشان میبررسی اجمالی تغییرات نظریه
ای خط سیری عقالنی و برآمده از تفکری انتقادی وجود داشته و این خط سیر در هر برهه
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 اد؛و اقتصاز زمان از موضوعی متأثر شده است؛ موضوعاتی مانند علم، دین، جامعه، سیاست 

وگو در فضیلت اخالقی در عصر دین، معیارهای نقد را گفت. نتیجه: موضوعات فلسفیدر
ناتورالیستی؛ در عصر ادبیات و فلسفه، نقد دهد؛ در عصر علم، نقد داروینی و یا شکل می

 . بر اساس معیارهای ادبی و ادبیّت
ل تاریخ هنر غرب های متضاد در طوها با یکدیگر و تعامل اندیشهتضاد اندیشه

 .است« فروریختن»و « نفی»به عبارت دیگر، فراروی، در . را ایجاد کرده است« حرکت»
شود؛ رو شدن موضوع و مفهوم با ضدِ خود ایجاد میاساساً حرکتِ عقل بر اساس روبه

پردازد دیالکتیک خود به بررسی حرکت عقل در طول تاریخ میۀ که هگل در نظریگونه آن
تِ حرک. کند که تناقض و تضاد، پایه و اساس حرکت و فعالیت موجودات استمیو بیان 

 ۀتحولی و تکاملی براساس عبور از ضدی به ضد دیگر و ترکیب و وحدت دو ضد در مرحل
در منطق دیالکتیک زمانی حرکت آغاز « فکر». (117: 1717تر است )منصورنژاد، عالی
که  گونههمان. رو شودرو به« نفی هویت»ۀ با مقول« هو هویت»کند که طبق اصل می

ای هنر در غرب نیز هر موضوع یا ایدهۀ ی انتقادی در عرصشود، در سیر اندیشهمشاهده می
گام با تغییر در مسائل علمی، اجتماعی، پرورد و همتدریج متضاد خود را در خود میبه

وگو فتی متضاد گندیشهمیان دو اتغییر در مباحث فلسفی( درنتیجه سیاسی و فرهنگی )
 های جدیدیجدید و فلسفه و نظریهۀ وگو، اندیشگیرد و از این تعامل و گفتشکل می
ها در خط سیری عقلی و منطقی، دگردیسی و تغییر ترتیب سبکبدین. شودایجاد می

 . یابندمی
 . تبنابراین تفکر فلسفی و انتقادی زیربنای علم و هنر بوده، فلسفه مقدم بر علم اس

 یعقربه. های جدید بر خالف قرون وسطا به علوم توجهی ویژه دارندفلسفه
اما پس از . ذهنی متفکر قرون وسطا بین وحی و عقل در نوسان بود

ای شود و فرانسیس بیکن مقدمهرنسانس، علوم جدید در فلسفه مطرح می
اند دنویسد، دکارت ریاضیات را برهان میبر علم جدید و طبیعیات جدید می

بیت نظریات نس. ی نظری کانت، تحلیل علوم جدید نیوتونی استو فلسفه
 پس علم از. ی کانت بیرون آمده استانیشتین و پالنک هم از دل فلسفه

 کندکند و اگر فلسفه نباشد علم معنا پیدا نمیفلسفه تغذیه می
 .( 12: 1713مهر، سعیدی)

که انسجام اندیشه را در سایر علوم و  بنابراین انسجام تفکر فلسفی و انتقادی است
 . سازدادبی میسر میۀ هنرها و ازجمله ادبیات و نقد و نظری

 وضعیت تفکر فلسفی و انتقادی در ایران . 6
ه کشف رسالت فلسف. نهدتفکر فلسفی بر فرهنگ، هنر و سایر ابعاد جامعه، تأثیری ژرف می

فلسفه[ قول و فعل ما را معین »] .امکانات یعنی انحای تحقق هستی فکری انسان است



 619 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 
)داوری  «دریابیم چه باید گفت و چه باید کرد، به فلسفه نیاز داریمکه این ما برای. کندمی

ای به میان نیاورده اما فلسفه در ایران دیرزمانی است حرف تازه. (47: 1771اردکانی، 
 . است

، با توجه به این میراث. استاسالمی، غنی ۀ ویژه در قرون اولیمیراث فلسفی ایران، به
ی معاصر تا چه اندازه توانسته است در استمرار تفکر و توان بررسی کرد که فلسفهمی

اما بررسی وضعیت فلسفه در ایران از دوران گذشته تا . ورزی مؤثر باشدگسترش فلسفه
 دهد که ماهیت تفکر فلسفی در ایران، واجد سیری منسجم و ساختاریامروز، نشان می

وان تهای این ضعف در تفکر فلسفی را مینشانه. به هم پیوسته و دیالکتیک نبوده است
معاصر ما در ۀ ای از سوی اهل فلسفه یا مطرح نشدن آرای فلسفدر ارائه نشدن نظریه

 . فلسفه جستجو کردۀ المللی و حتی در میزان آثار تألیفی در حوزسطح بین
ده بودن دلیل در هم تنیاین مقاله نیست، به شناسی تفکر فلسفی موضوعهرچند آسیب

ها ادبی، در ادامه به اجمال به دالیل این ضعفۀ ویژه با نقد و نظریفلسفه با سایر علوم، به
 . ای خواهیم داشتاشاره

 ایفلسفه و تفکر ترجمه. 6-1
از آثاری ۀ اخیر، با ترجمۀ سه ده-ویژه در دوفلسفه، بهۀ نظران در حوزگروهی از صاحب

مجرای  تریناند و مهمفلسفی کوشیدهۀ تر برای اندیشغرب، در ایجاد فضایی غنیۀ فلسف
ایم اما سؤال این است که ما چقدر توانسته. اندهای فلسفی مدرن به ایران بودهورود اندیشه

ۀ ها فراتر رویم و تا چه میزان در مرحلوگو شویم و از آنها وارد گفتبا این اندیشه
 . ایمییِ صِرف ماندهگرامصرف

یمی عبدالکر. شودسنت فلسفه گذشته ایرانی نیز همین وضعیت دیده می در زمینه
سینا، سهروردی، مالصدرا و دیگر فیلسوفان و نویسد: برخورد ما با میراث فلسفی ابنمی

 گونه است:حکیمان ایرانی این
نان است ن آنویسی بر متوصرف تقلید و تکرار و بیان گذشتگان و یا حاشیه

ایم با ما هنوز نتوانسته. شوداحساس نمیآن  و ضربان نبض زمان در
سینا، فارابی، سهروردی، ابن عربی، موالنا و مالصدرا دیالوگی برقرار ابن

 . (33: 1717). کنیم
های وارداتی، تا حد زیادی برخورد با اندیشهۀ جدید در ایران، در زمینۀ بنابراین فلسف

شده، اساساً جای فکر کردن را در تفکر های ترجمهاین اندیشه. است منفعل عمل کرده
کند؛ ها از شیوه روشمند و تعاملی دوسویه حکایت نمیکارگیری آناند و بهفلسفی گرفته

ای های غرب، فلسفهاند با فراروی از اندیشهکه کشورهایی مانند ژاپن توانستهگونه آن
 . مستقل عرضه کنند

 تفکر انتقادیفلسفه و . 6-1
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ا مکالمه با گذشته و فراتر رفتن از آن، مکالمه ب. تفکر فلسفی اساساً تفکری انتقادی است

ۀ ر پایتفکر ب. شودهمگی در فضایی گفتمانی میسر میآن  مدرن دنیا و فراروی ازۀ فلسف
اما ماهیت و اصالت تفکر عبارت است از همین فراروی از فرهنگ »گیرد، سنت شکل می

چنین چیزی جز با تفکر . (36)همان، « که شخص متفکر را احاطه کرده است و سنتی
زیرا  .پذیر نیستوگو با میراث اندیشگی و تفکر وارداتی معاصر امکانانتقادی و گفت

 "مرور"فلسفه عبارت شده از »در تفکر ما . تواند جانشین تفکر شودچیز نمیهیچ
 . (117: 1771فر، )فهیمی «غرب یا شرق استۀ هایی که در فلسفدانسته

 شود و برای پیشبرد و پیشرفت فرهنگ، فرهنگیفلسفه در فرهنگی انتقادی شکوفا می
فت توان گبه تأیید همگان فاقد یک فرهنگ انتقادی هستیم و می»ما . انتقادی الزم است

 فرهنگ انتقادگریز فاقد پویایی الزم برای بقای خویشتن است چه رسد به. منتقد نداریم
 . (74: 1737)سیف، « رونق و شکوفایی

 توانرا میسیاسی اندیشمندانی غربی همچون هابرماس ۀ مفهوم عقالنیت در اندیش
کنش استدالل و تعقل نهفته در عمل تفاهمی )ۀ به معنای آزاد ساختن توان بالقو»

. (137: 1711)نوزذی، « رودتاریخی به شمار می-دانست که یک فرآیند جهانیارتباطی( 
عمومی جایی است که ۀ حوز. شودمتولد می« عمومیۀ حوز»جاست که مفهوم از همین

شود؛ زیرا حقیقت، امری است بین گیرد و تفاهم حاصل میتبادل نظر صورت میآن  در
نقد،به فضای گفتمان و آن  درنتیجه فلسفه و به تبع. (117: 1717االذهانی )باقی، 

 . کل بگیرد و نضج یابدوگو نیاز دارد تا بتواند شگفت
روشنگر مدرن ایرانی طی . تفکر انتقادی در ایران با تفکر سیاسی آغاز شد

 که بعدها منورالفکر و پس از دههخواهی پدیدار شد، یعنی گروهی رو به رشد مشروطه
رویکرد روشنفکران متأثر از فضای مارکسی بیشتر . به روشنفکران معروف شدند 1741

های مخفی، محدوده کار این روشنفکران افزون بر احزاب و گروه». سیاسی بود تا علمی
( و این تفکر انتقادی به 163: 1711)آزاد ارمکی، « در نقد ادبی و سیاسی بوده است

 . تفکری فلسفی و انضمامی نینجامیده

 انتزاعی و انضمامیۀ فلسف. 6-6
ر های اهمیت نیافتن تفکماهیت تفکر فلسفی نیز ازجمله علتۀ دیدگاه انتزاعی در زمین

در غرب، اغلب دیدگاهی انضمامی نسبت به فلسفه وجود دارد . فلسفی در ایران بوده است
و تفکر فلسفی با روح هنر و حتی علوم عجین شده، در متن زندگی ورود یافته است و 

جریان جدیدی به »از اواخر قرن نوزدهم، . دهدراهکارهایی را در مباحث مختلف ارائه می
ها کند و نتایج آنهای نظری تام و علم ایجاد میهای مضاف، پلی میان فلسفهام فلسفهن

های فلسفی اند که مسائل جاری ما را به پرسشهای مضاففلسفه. شوددر علم جاری می
 . (444: 1771فر، )فهیمی« کنندتبدیل می
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یق ی عمد پشتوانهتمام تکاپوهای فکری یک جامعه ازجمله هنر و علوم انسانی نیازمن

های هنری و فلسفی آموختگی افراد زیادی در حوزهاند؛ اما با وجود دانشفکری و فلسفی
 و داشتن میراث غنی فلسفی: 

ر های غرب را دتوانیم تکنیکتوانیم تکنیک ابداع کنیم و نه میما نه می
علتش این . جهت مبانی فکری و نیازهای فرهنگی خودمان به کار ببریم

که دستگاه معرفت شناختی وجود ندارد که هنر بدان مستظهر و  است
 ترتیب گوییهای مختلف هنری و بدینهای رشتهمعطوف باشد به قابلیت

ه ب-سازیم ولی به یک مکتب کنیم و چیزهایی میدر تاریکی تالش می
 (111)همان، . شودتبدیل نمی -گویندمعنایی که فیلسوفان هنر می

 ی نقد ادبی متأثر از ضعف تفکر فلسفی هابررسی آسیب. 5
ت، ی ادبی فارسی اسهایی که متوجه نقد و نظریهکه بیان شد، بخشی از آسیب گونههمان

رد ها را مودر ادامه بخشی از این آسیب. ضعف تفکر فلسفی به وجود آمده استۀ درنتیج
 . بحث و بررسی قرار خواهیم داد

 ایو ترجمهوارداتی و نقد مونتاژ ۀ اندیش. 5-1
تردید این بی .های زیادی را از غرب پذیرفته استی اخیر اندیشههاسالنقد ادبی ما در 

 لهازجم. ها تأثیرات مثبت فراوانی را برای ادبیات و نقد ادبی به همراه داشته استترجمه
سوی فضای نقدی روشمند و علمی سوق داده نقدها را از شعارزدگی و نقد ذوقی بهکه این

. تشناسی نشان داده اسشناسی و جامعهارتباط نقد را با سایر علوم ازجمله فلسفه، روان یا
یی گرابرداری از این نظریات تا کنون، نوعی مصرفی بهرههاسالاما نگاهی به نخستین 

ها و تفکرات وارداتی جایگزین در حقیقت، این ترجمه. دهدصِرف را در این زمینه نشان می
دیدی های جبرای مثال، در غرب فلسفه. نقد شده استۀ نقد ادبی و فلسف در« اندیشیدن»

همچون پدیدارشناسی یا فلسفه تحلیلی بر نقد ادبی قرن بیستم تأثیر بسزایی داشته 
 ... است

ۀ کند، احمد فردید نماینددر ایران هم این دو مکتب دو نماینده پیدا می
 ۀتحلیلی در گروه فلسفۀ فلسفۀ پدیدارشناسی و منوچهر بزرگمهر نمایند

کننده بودیم و اما در تمام این مدت ما فقط مصرف. دانشگاه تهران بودند
هستیم و از اتفاقاتی که در این دو مکتب افتاد، تنها خبرش را شنیدیم و 

 .(12: 1717)موحد،  خودمان سهمی و نقشی نداشتیم
اما موضوع . غتنم استهای فرهنگی، اتفاقی مبنابراین وارد شدن اندیشه به جریان

ها و سپس فراتر رفتن از آنهاست، نه وارد کردن مستقیم وگو با این اندیشهگفتتر، مهم
وارداتی، تأثیری معکوس نیز ۀ ها در پیکره نقد؛ زیرا گاه چنین برخوردهایی با اندیشآن



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 611

 
هن و کادبی نینجامیده، در شناخت درست ادبیات ۀ تنها به غنای نقد و نظریداشته و نه

 برای مثال: . معاصر نیز اختالل ایجاد کرده است
در از صبا تا نیما، ادبیات مدرن فارسی کامالً متأثر از غرب دانسته شده 

نوان عنویسی فارسی و آثار دیگر هم این روایت بهاست و در صد سال داستان
گرای زمان ادبیات واقعآن  اما در. یک افسانه پذیرفته و تکرار شده است

توان با ادبیات ما فرق بسیار داشت پس چطور میآن  هایروپا و ویژگیا
 (.41: 1711)خرمی،  بوده استآن  گفت کامالً متأثر از

شی ها نیست بلکه ارزیابی و بازاندیراه حل، طبیعتاً کنار گذاشتن این مفاهیم و گفتمان
 . هاستابر آنها بر اساس تفکری انتقادی و نه انقیاد و تسلیم در برو تحلیل آن

 های فلسفیاز اندیشهتزیینی ۀ استفاد. 5-1-1
نقد  ۀشده و وارداتی در عرصدلیل فقدان بسترهای مناسب اندیشگی، از تفکر ترجمهگاه به

والت ترتیب که محصبدین. عنوان زیور و زینتی برای نقد استفاده شده استادبی، فقط به
رند گییک مسیر روشمند مورد استفاده قرار نمیشوند، در فکری که از غرب وارد ایران می

. روندمونتاژگون در نقدهای ادبی به کار میشکل به هایی منفرد و ناسازمند وصورت تکهو به
ی زنده با ذهن و زبان و بدون پیروی این انقیاد به زیورآالت و تجرید و انتزاع بدوی رابطه»

مدت موجب عقیم (، در طوالنی41: 1711)قیصری، « از یک خط سیر فکری مستقیم
 گیرد و از برقراریادبی خواهد شد و شکلی انتزاعی و مجرد به خود میۀ ماندن نقد و نظری

 روند و نقدهایی که در ساختمان هنر عامل زیربنایی به شمار میارتباط با علوم و دانش
 . دمانو جزئی از فرهنگ انسانی است، ناتوان میآن  هنر نیز خود جزیی از

 ایفراروی از تفکر ترجمه. 5-1-1
تواند گاه میآن  شود،گیری از هر اندیشه جدیدی که در عرصه جهانی مطرح میبهره

فراتر رویم و بتواند موجب رشد آن  اندیشه، ازآن  وگو باسودمند واقع شود که پس از گفت
معرفت در کسب دانش برای »های تازه فکری در ادبیات گردد؛ زیرا و پرورش جریان

 .(16: 1737)گلشیری، « برگذشتن است نه برای ماندن
وگوی اندیشگی و سپس فراتر رفتن، خود نوعی تفکر فلسفی است؛ زیرا این گفت

ای وزهنقد ادبی ح»از این منظر، . که بیان شد فلسفه، نقد و تفکر انتقادی است گونههمان
آن ۀ یخ یعنی کلیتارۀ هستی، فلسفۀ فلسفیدن یا فلسفۀ زبان، فلسفۀ از فلسفه است؛ فلسف

 «افتددیگری اتفاق میآن  پرتاب به سویآن  درون و پس ازۀ مراقبآن  چیزهایی که در
 .(31: 1761)براهنی، 

 زده و مکانیکینقدهای تئوری. 5-1-6
نوعی هفلسفی آنان است، بۀ های نقد ادبی غرب که متأثر از اندیشاستفاده مکانیکی تئوری

این فرآیند، موجب وارداتی شدن ۀ ادام. در نقد ادبی فارسی انجامیده است« زدگیتئوری»
که این اصول نقد و منابع تئوریِ انتقادی در جامعه گشته و ما بدون آنۀ فکر و اندیش
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ف الگوبرداری صرۀ شده را با فرهنگ و سنّت ادبی خود منطبق کنیم، فقط در مرحلترجمه

ه و زدهایی تئوریشده، گاهی داستانهای ترجمهبر اساس این تئورینویسنده . مانیممی
ۀ دشهای ترجمهنگارد و منتقد نیز بر اساس معیارهای تئوریپردازی میاشباع از صنعت

 . پردازدمیآن  نوع نقد، و بدون توجّه به ماهیّت و محتوای اثر، به بررسیآن 
 ها، در نبود بستر واین تئوریۀ چنین روندی موجب بدبینی گروهی نسبت به ترجم

 شده است: آن  های الزم برایسازیزمینه
آثار داستانی و ۀ از جایی که ادبیات غرب به ایران آمد چه در قالب ترجم

شعری یا در قالب آثار تئوریک و آکادمیک ادبی ما به تقلید از چیزی 
شتر بی فرهنگ راآن ۀ پیشینآن  پرداختیم که حتی حاضر نبودیم به خاطر

. ودشاز اینجاست که این جریان بیمار می. مطالعه کنیم و بیشتر بشناسیم
غرب گرفتیم مناسب سنجیدن ۀ شدهای ترجمهابزارهایی هم که از کتاب

)عبادیان،  آثار فرهنگی ما نبود و این مشکل در ادبیّات ما ماندگار شد
1712 :11). 

 تفکر فلسفی و تعریف ادبیات . 5-1
ادبی هر دو ۀ کند و نقد و نظریادبی اخذ میۀ اصول و معیارهای خود را از نظرینقد ادبی، 

یرد گدر هر دوره، تعریفی از ادبیات شکل می. در پیوند با تعریف ادبیات هر دوره هستند
دوره، تحت تأثیر همان دیدگاه نسبت به ادبیات قرار آن  ها و آثار ادبیکه نقد و نظریه

ف ها و کشمند و ساختارمندند و مطالعه در آنر غرب، مکتوب، نظاماین تعاریف د. گیردمی
های فلسفی و ادبی ازجمله پارامترهای بحث در ها در گفتمانتغییرات دیالکتیکی آن

ارتباط و پیوستگی تعریف ادبیات و تعریف و معیارهای نقد تا . تغییرات سبکی است
ر، ویژه در دوران معاصتعریف ادبیات، بهبدانجاست که برخی از منتقدان بر این باورند که 

: 1716کند )برسلر، پیروی میآن  وابسته است به مکتب نقدی که خواننده یا منتقد از
 . کندای که بر دوسویه بودن این ارتباط تأکید میمسئله (؛11

بیات ای برای اددر طول تاریخ، تحت تأثیر پارادایم اندیشگی هر دوره، تعریف یا وظیفه
ای برتر از جهان واقعی؛ انعکاس مدینه فاضلهۀ اظ شده است: محاکات طبیعت؛ آیینلح

ای برای احساس و بیان لذت؛ آیینه اجتماع و ای برای تعلیم و تعالی روح؛ پدیدهوسیله
ها، نقد و بسیار مورد توجه بوده، در هر یک از این دورهآن  گاهی نیز ادبیّت. ...سیاست و

  .حول نوع برداشت از ماهیت ادبیات در آثار ادبی شکل گرفته استهای متفاوتی نظریه
ده ادبیات پرداخته نش اورش، تقریباً به چیستی و فلسفهرغم ادبیات پهندر ایران، به

دوره و نیاز به رسانگی آن  دلیل ضرورت سیاسیمشروطه است که به تنها از دوره. است
ادبیات سنتی ایران به پرسش کشیده  فلسفهزده و قهرآمیز، ای شتابهادبیات، به گون

ن آ یک به تعریفی از ادبیات و فلسفههای گوناگون ادبی، هر پس، جریانآن  از. شودمی
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معاصر در ادبیات فارسی این ۀ برای مثال، اولین موضوع نقد ادبی در دور. یازددست می

ن پرسش، تا امروز پاسخ به ای« آیا ادبیات باید بازتاب اجتماع باشد؟»بوده است که 
 درنتیجه: . های مختلفی ادبی را تعریف کرده استگونه

انتقاد از ( 1417-1741یکی از مضامین و موضوعات انتقادی این دوره )
نوخاسته  این تظاهری است از اعتراض طبقه شعر و سخن غیرواقعی است و

 بافانه درروز ایران که خسته از شعر و کالم کهنه و خیالآن ۀ جامع
کنندی زندگی مردم و منعکسۀ دهندجستجوی ادبیاتی است که نشان

از این رو بخش مهمی از نخستین آثار نقد . ها و مسایلشان باشدخواست
 ادبی نو در ایران منحصر به انتقاد از ادبیات غیرواقعی است

 .(41:  1711نژاد،)پارسی
ادبی مسلماً متفاوت از ۀ رکه در هر دو-بنابراین دنبال کردن تعریف و ماهیت ادبیات 

 -های متفاوتی را به وجود آورده استآثار متفاوت و سبکآن ۀ دیگر بوده و در نتیجۀ دور
ادبی فارسی است که با تفکر انتقادی و ۀ پردازی در نقد و نظرییکی از خألهای مفهوم

 . فلسفی پیوند دارد

 ادبیۀ گیری نظریتفکر فلسفی و عدم شکل. 5-6
. تمند و روشمند اسمستدل و نظامۀ که پیشتر اشاره شد، فلسفه شیوه اندیش گونههمان
انسجام تفکر فلسفی خط سیر ذوق، زیبایی و تفکر هنری را در یک جامعه که این ضمن

های نقد ادبی نیز از دل همین تفکر منسجم فلسفی ادبیات و شیوهۀ نظری. دهدنشان می
 . تراودو هنری می

های برد؛ اما این نظریههای ادبی در تفسیر و ارزیابی متون بهره مینظریهنقد ادبی از 
ام گیرند؟ پیشتر گفته شد که انسجکنند، چگونه شکل مینقد را تولید میۀ ادبی که ماد

زجمله ها اهای مهم هر فرهنگ است و موجب تولید انواع نظریهتفکر فلسفی یکی از ویژگی
 . شودنظریات ادبی می

تواند ینظریه م. ریه در تفسیر و حتی تولید آثار ادبی بسیار حائز اهمیت استنقش نظ
افکار جدیدی را در روند حل مسائل نظری برانگیزد و الگوهایی از موضوعات و مسائل مورد 

 تجزیه و. ها عرضه کردگونه از آنکه بتوان توصیفی جامع و طرحطوریبحث ارائه دهد؛ به
ای منجر شود و نظریه ممکن است ممکن است به نظریات تازهتحلیل و نقد هر نظریه 

 .(11: 1713توسلی، ) ای باشدهای تازهبخش فرضیهالهام
وگو های ادبی همواره در دیالکتیکی تاریخی با یکدیگر در گفتبسیاری از اندیشه

و  شکه پی-های فرهنگی عدم توجه به پیوند هر اثر با بافت ادبی و سایر بافت. هستند
ۀ گیری نظریزمان، شکلآن  همچنین تعریف ادبیات در -وجود داشته استآن  پس از

 . کندادبی، نقد و ارزیابی آثار را دشوار می
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جورج لوکاچ درک این فرایندهای دیالکتیکی را برای تاریخ ادبی و نقد ادبی امری 

تعیین »الکتیکی او معتقد است در تحلیل فرآیندهای دی. داندکننده میاساسی و تعیین
آنچه نو و پیشرو است تنها هنگامی میسر است که دریافتی از فرآیند تاریخی تام و تمام 

 .(177: 1716« )در میان باشد
اختی و شنعنوان یک کلِ فرهنگی زنده و زیباییوظیفه منتقد در نظر گرفتن متن به

قلمرویی که از تعدادی  بیش از قلمروی ایستاست؛ ای پویاحوزهعنوان بهترسیم متن 
در عین حال منتقد باید وابستگی متن به نویسنده، به خواننده، . کلمات ساخته شده باشد

 ها، با گذشته و حال را هم در نظر بگیردبا سایر متنآن  های تاریخی، وابستگیبه موقعیت
 (.447: 1733)سعید، 

جم ادبی منسۀ از داشتن نظری ادبی،ۀ آثار ارزندۀ ها سابقادبیات فارسی با داشتن قرن
 را با استفاده از فلسفه مدرنآن  بهره ببرد وآن  و برآمده از تحلیل متون که در نقد ادبی از

 ۀسازی دربارگاه به مفهومسنت نقد ادبی در ایران هیچ. جهان تکمیل کند، محروم است
اهیم تعاریف و مفنبودن . ها و مسائل اساسی و درونیِ ادبیات فارسی نپرداخته استپرسش

 ای، پایه
های مختلف ادبیّت یک اثر صورت هایی که در زمینهموجب شده تالش

اند، نتوانند فضای مساعدی برای در کنار هم قرار گرفتن پیدا کنند؛ گرفته
ختلف های مگونه گفتمانی که قابلیت انتقال به دورهآن  بنابراین نتوانند

 (.41: 1711)خرمی،  نندداشته باشد را در حیطه نقد تعریف ک
های درونیِ ادبیات فارسی باشد و سابقه درنتیجه تفکر منسجمی که برآمده از ویژگی

 . تکامل عناصر اساسی فکری و ادبی را در آثار نشان دهد، به وجود نیامده است
شود که آثار ادبی هایی میی طیف پرسشنظریه و تئوری ادبی خود موجب توسعه»

« گشایدآثار ادبی میۀ های جدیدی را برای خوانندها پاسخ دهند و راهتوانند به آنمی
ادبی، ۀ ها رسیدن به چنین تعاملی میان نقد و نظرییکی از این راه. (31: 1771)کالر، 

اساساً داشتن تفکر فلسفی منسجم است که ضرورت چنین . تفکر انتقادی و فلسفی است
 . شودمیکند و موجب رویکردهایی را گوشزد می

 شناختی طرح مسائل زیبایی. 5-6-1
ار شمهای هنری و ازجمله ادبی بهترین منابع ایجاد نظریهیکی از مسائلی که از مهم

این مباحث ماهیتی فلسفی دارد و به مسائل کلی . رود، مباحث زیبایی شناسی استمی
ص ارزشی در خصوشناختی و شناسی و معرفتماهیت هنر، زیبایی، مسائل هستیۀ در زمین
 گوید:اسکیالس می. پردازدهنر می

اط ای از فلسفه است که ارتبشناسی ادبیات، شاخهفلسفه ادبیات یا زیبایی
ناسی، شزبان، معرفتۀ های فلسفه )از قبیل فلسفتنگاتنگی با دیگر حوزه
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ادبیات( دارد و آنان را در موضعی ۀ علم، هرمنوتیک، متافیزیک و فلسف

 دهد که از موازین استداللی سطح باالیی برخوردار استمیفکری قرار 
(1777 :46). 

دهد ادبی نشان میۀ نقد و نظریۀ های انجام گرفته در زمیناما سیری در تاریخ پژوهش
شناسی در ادبیات فارسی کمتر مورد توجه قرار که پرداختن به مسائل و معیارهای زیبایی

گرا باقی مصرفشکل به غربۀ آثار فالسفۀ تاً با ترجماین دانش نیز عمدۀ و در زمینگرفته 
  .مانده است

 تفکر شهودی و ذوقی. 5-5
ند، رسبخشی از این نقدهای ادبی که در نشریات دانشگاهی و غیردانشگاهی به چاپ می

ور طنقدهایی راهگشا و علمی است که یا بر اساس نظریات فلسفی و فکری غرب یا به
خش بۀ کنند؛ اما بحث این مقاله دربارو روشن از متن ارائه میتصویری مستدل  مستقل،

ه سؤال این است ک. اندنقدهایی است که فاقد تفکری تحلیلی و روشمند و انتقادیۀ عمد
یلی و تفکر تحل -انجامدکه به مستدل شدنِ اندیشه و تولیدِ نظریه می-در غیاب فلسفه 

 ایی خواهند داشت؟ هیابند، چه ویژگینقدهای ادبی که جریان می
هایی که در غیاب تفکر منسجم فلسفی و روش فکری انتقادی، بر بخشی یکی از ویژگی

تمام نقدهایی که بر اساس . از نقد ادبی فارسی حاکم است، تفکر شهودی و ذوقی است
شوند، همچنین تمام نقدهایی که بدون های اخذشده از مکاتب نقد غربی انجام میروش

های لدهند، تفاسیر و تحلیای مشخص، تفسیری کلی از متن ارائه مینظریهدر نظر گرفتن 
 . کنندکلی و غیراستداللی عرضه می

 فلسفه از زمان عطلت. اما این تفکر انتزاعی در نقد، به دوران معاصر منحصر نیست
 آن از. خوردرواج و نهادینه شدن تفکر عرفانی )از قرن ششم هجری به بعد( به چشم می

الطیر عطار و مثنوی معنوی( مشحون از ن به بعد، آثار ادبیات عرفانی )همچون منطقزما
یات ورزی در ادبها، تعقّل و فلسفهتا قرنآن  سرزنش و تقبیح عقل و استدالل بود و پس از

تفکر انتزاعی و شهودی که . چندان مجال بروز نیافت -برخالف عرفان و تصوف-فارسی 
. دهای بسیاری دارتفکر ایرانی شکل گرفته است، دالیل و ریشهها حیات قرنۀ در نتیج

، «زدودهتاریخ»، «گریزوضعیت»گوییم تفکر ایرانی، یعنی تفکری که وقتی می
متفکر در مواجهه با وضعیت آن  ای که دراست؛ شیوه« زدودهاجتماع»و « زدودهزمان»

« ممفاهی»آن  یی فکری که درکند؛ الگوگرد مینابسامان زمانه خود به ساحت خیال عقب
گریز پرداز و واقعیتبیش از توجه به اجتماع و تاریخ مورد توجه است و به همین دلیل کلیت

ته مشخصی با گذشۀ و در نهایت رمانتیک، شاعرانه و شهودی است؛ سبک تفکری که رابط
قد چنین تفکری در ن. (1: 1777گریز است )حیدری، شدت پژوهشو آینده ندارد و به

که یکی از رویکردهای موجود در نقد ادبی فارسی -ادبی، به نقدهای ذوقی و شهودی 
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د و از شونگویی درباره اثر منجر میاندیشی و کلینقدهایی که به مطلق. انجامیده -است

تکثرگراییِ نقد علمی و مستدل برخوردار نیستند؛ زیرا بر ذوق و شهود منتقد مبتنی 
 . هستند

های پنهان و مفهوم و حقیقتِ قد به مثابه تالشی در جهت کشف جنبهدر نظر گرفتن ن
 نهفته در اثر ادبی، 

ای ]است[ که پس از خواندن متن به ]فقط[ فراتر رفتن از لذت پیشانقادانه
شود و پرداختن به بحث فنی درباره جزئیات یا خواننده معمولی حادث می

لذت ۀ اند و افادیواجد زیبای -به مفهوم فلسفی-ساختاری است که 
رد کیفیتی انتزاعی داآن  پیداست که این زیبایی و لذت حاصل از. کنندمی

شوند که خود را در و لذا کسانی دست اندرکار نقد ادبی محسوب می
 وجه دخیلهیچرویدادهای اجتماعی یا اوضاع فرهنگی یا تحوالت سیاسی به

 «آکادمیک محض»اً به کار ها صرف«جنجال»قبیل دانند و به دور از ایننمی
 (.474: 1712)پاینده،  پردازندمی

آورد، در نهایت نماینده عامه خوانندگان در منتقدی که به ارزیابی ذوقی روی می
نوشته او علم نیست بلکه نوع دیگری از هنر ادبی است؛ زیرا ». باالترین مرتبه مهارت است

. (41: 1733)فرای، « کندالش نمیتآن  وی برای خلق ساختار نظری یا ورود به عرصه
گیری از قضاوتی منطقی و مستدل، قدرت انتقادی تواند به تنهایی و بدون بهرهذوق نمی

 .(42: 1732)ریچاردز،  چندانی به دست آورد
از  انتقادی، درنتیجه برخورداریۀ مندی از تفکر منسجم فلسفی و اندیشبنابراین بهره

نگر، ایجاد نقد ادبی مستدلِ علمی و راهگشا نگر و آیندهگذشتهمند، و ادبی زمانۀ نظری
مندی و تحلیل تفکر سایر نقدی که در کنار بهره. برای ادبیات را میسر خواهد کرد

روشمندِ آثار ادبیات فارسی کسب ۀ ها و معیارهای خود را از مطالعکشورهای دنیا، ویژگی
 . کرده باشد

 گیرینتیجه. 1
فلسفی و انتقادی ارتباطی تنگاتنگ دارند و اساساً تفکر فلسفی از منابع  نقد ادبی و تفکر
در ادبیات و هنر غرب، . پردازی برای علوم و هنرها و ازجمله ادبیات استشناخت و نظریه

خوبی های نقد ادبی، برخورداری از این انسجام فکری و تعقلی را بهسیرِ دیالکتکیِ نظریه
ویژه پس از قرن ششم، تعقل و تفکر سفی و فکری ایران، بهدر فرهنگ فل. دهدنشان می

در مقابل عرفان و تصوف تا حدودی رنگ باخت و سیر و انسجام نظام فکری و فلسفی در 
ت این تفکر گاه تح. قرار گرفتآن  های عرفانی و سایر مسائل مربوط بهروشن جدال-سایه

گراییِ صرف متمایل است و ارائه صرفهای وارداتی، به انفعال مها و اندیشهتأثیر ترجمه
ی معاصر ایرانی در سطح بین المللی و کمیت ای جدید یا مطرح نبودن فلسفهنکردن نظریه
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ویژه های پویا نبودن و ضعف انسجام تفکر فلسفی، بهفلسفه، از نشانهۀ آثار تألیفی در زمین

 . معاصر استۀ فلسف
 های هنری متبلورنظریهآن  و از درونتفکر فلسفی زیربنای تولید علم و هنر است 

توانند در روند حل مسائل نظری افکار جدیدی را خود میۀ نوبها نیز بهنظریه. شودمی
 . های نو باشندبخش نظریهبرانگیزند، الگو ارائه دهند و الهام

های کند که اندیشهاز سوی دیگر، تفکر فلسفی و حیات تعقلی، فضایی را ایجاد می
ی متضاد هابه تعامل بپردازند؛ زیرا حرکت فکر با تعامل میان اندیشهآن  بتوانند درمتضاد 

ها میسر خواهد ای جدید از میان آنها و ایجاد سنتز و فکر و ایدهو سپس فرارَوی از آن
 . بود

برخوردار  پردازیبنابراین نقد ادبی فارسی از چنین نظام فلسفی و فضای فکری نظریه
 ازجمله .هایی را متوجه نظریه و نقد ادبی فارسی کرده استین مسأله، آسیبنبوده است و ا

درخشان در عرصه تولید آثار ادبی، از داشتن ۀ ها سابقادبیات فارسی با وجود قرنکه این
ای که خود منبعی برای نقد و تفسیر نظریه. ادبی برآمده از این آثار محروم استۀ نظری

ث و مورد بحآن  شناسی در ادبیات فارسی و در سیر تکاملیمباحث زیبایی. شودادبی می
ر دآن  همچنین هنوز ماهیت ادبیات و تعاریف ویژه و متفاوت. بررسی قرار نگرفته است

های مورد نیاز نقد و سازیهای متمادی حیات ادبیِ فارسی، تبیین نشده و مفهومقرن
جا که در برخورد با تفکر از آن اما. ها صورت نپذیرفته استادبی در این زمینهۀ نظری

ایم برای تفسیر متون به فلسفه و نظام مستدل و نظریه نیاز است، فلسفی غرب دریافته
ها، ایم و بدون ایجاد تعامل و درنگ و تأمل در این اندیشههای غربی را وارد کردهاندیشه

نشین تفکر شدند و به ها گاه جااین ترجمه. ایمها پرداختهبه استفاده گاه ابزاری از آن
 . اندنقد انجامیدهۀ زدگی در عرصنقدهایی مکانیکی و تئوری

 تحلیل وۀ انتقادی، نوعی تفکر شهودی و ذوقی در عرص-در غیاب تفکری فلسفی
تفکری که با ارائه تفاسیری کلی و ذوقی و درنتیجه . تفسیرهای ادبی شکل گرفته است

روشنی ترسیم کند و پیوندهای اثر را با سنت ادبی و تواند از ادبیات وضعیت مطلق، نمی
ادبی  ۀنشان دهد یا در تولید نظریآن  گیریفرآیندهای تاریخی و فکری و فرهنگی شکل
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 . تهران: سخن. روشنگران ایرانی و نقد ادبی. (1711). نژاد، ایرجپارسی -

 . تهران: روزگار. گفتمان نقد. (1714). پاینده، حسین -

 . تهران: نیلوفر. ادبی و دموکراسی نقد. (1712) ___________ -

گفتمان سکوت )پیرامون مسائل عمومی ادبیات داستانی . (1737). تندرو صالح، شاهرخ -
 . تهران: شفیعی. ایران(

  .اصفهان: جهاد دانشگاهی. زادهاکرم آیتی و راضیه حجتیۀ ترجم. نقد نقد. (1777). تودوروف، تزوتان -

 . تهران: سمت. 11چ . شناختیهای جامعهنظریه. (1713). توسلی، غالمعباس -

نبه، شسه. ابتکارۀ روزنام. «روشنفکری و سبک تفکر شاعرانه». (1777). آرشحیدری،  -
 . مرداد 11

 . تهران: ویستار. نقد و استقالل ادبی. (1711). خرمی، محمدمهدی -

. 21ش . ماه فلسفهکتاب . «معاصر در ایرانۀ وضعیت فلسف». (1771). داوری اردکانی، رضا -
 . 47-17صص 

 . تهران: علمی. محمد صدقیانی و همکارۀ ترجم. اصول نقد ادبی. (1732). ای. ریچاردز، آی -

 . تهران: امیرکبیر. نقد ادبی. (1767). عبدالحسینکوب، زرین -

 . تهران: توس. اکبر افسریۀ ترجم. منتقد. متن. جهان. (1733). سعید، ادوارد -
های فلسفه و چالشۀ پردازی در حوزنگاهی به نظریه». (1713). مهر، محمدسعیدی -

 . 7ش . فارابیۀ دوماهنام. «فراروی آن

تهران: . 4چ . درآمدی بر استبدادساالری در ایرانپیش. (1737). سیف، احمد -
 . چشمه

تهران: شرکت . محمد مندور )ترجمه و تألیف(. در نقد و ادب. (1761). شریعتی، علی -
 . انتشارسهامی 

گردآوری . نقد نقددر . .«..ایمدرکجا ایستاده. ایماز کجا آمده». (1717). صفوی، کوروش -
 . تهران: خانه کتاب. سایر محمدی

 . تهران: مروارید. درآمدی بر ادبیات معاصر ایران. (1712). عبادیان، محمود -

 77ش . همشهریۀ خردنام. «فکر کردن چرا و چگونه». (1717). عبدالکریمی، بیژن -
 . شهریور و مهر. 71و 

: اهواز. نصراهلل امامیۀ ترجم. های فلسفی در نقد ادبیگرایش. (1736). عدنان، سعید -
 . دانشگاه شهید چمران
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 . تهران: شادگان. تحلیل نقد. (1733). فرای، نورتروپ -

 ش. فرهنگ اسالمی. «وضعیت فلسفه در ایران امروز». (1771). اصغرعلی. فرفهیمی -
 . 444-131صص . 47

صص . 1ش . سروش اندیشه. «وضعیت تفکر در ایران معاصر». (1711). قیصری، علی -
16-77 . 

 . تهران: نشر افق. االسالمیحسین شیخۀ ترجم. تئوری ادبی. (1771). کالر، جاناتان -

 گفتماندر . «نویسی جهانداستانۀ تا قرار گرفتن بر لب». (1737). گلشیری، هوشنگ -
 . تهران: شفیعی. شاهرخ تندرو صالح. سکوت

 . تهران: انتشارات دیگر. 4چ . فرهنگ. نقد. نویسنده. (1716). لوکاچ، جورج -

 . کتابۀ تهران: خان. )گردآوری( نقد نقد. (1717). محمدی، سایر -
. «برای اعتالی نقد ادبی باید تفکر فلسفی را جدی بگیریم». الف(/ 1733). موحد، ضیاء -

 . 11ش . ادبیات و فلسفه کتاب ماه

 . مروارید تهران:. شعر و شناخت. ب(/ 1733). __________ -

 . تهران: هرمس. دیروز و امروز شعر فارسی. (1717). __________ -

 . تهران: چشمه. بازخوانی هابرماس. (1711). علینوذری، حسین -
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 کوتاه فارسی انداستدر چند آن  امر غایب و کارکرد تحلیل
 (شناسی و نقد ادبیروانکاوی، جامعه)

 
 مریم شریفنسب1
 محمدمهدی ابراهیمی فخاری4

 چکیده
د چن در این پژوهش به بررسیِ. معاصر استۀ های کوتاه دوربسیاری از داستانامر غایب، موضوع 

ین اۀ در هم. پرداخته شده استهشتاد( ۀ نخست دهۀ )نیم معاصرۀ داستان کوتاه از شش نویسند
 ،های روانشناختیها از دیدگاهبا بررسی این داستان. ها امر غایب، موضوعِ محوری استداستان
ها انسان و شناختی و بررسی ادبی، مشخص شد که در بیشترِ موارد، امر غایب در داستانجامعه

همچنین ایجاد حس نوستالژی و دلتنگی، نقد اجتماعی و سیاسی و . سپس، امور انتزاعی است
نویسی و خلق فراداستان و نمادپردازی، از های داستانقی نسبت به جامعه و ایجاد تکنیکاخال

هایی که حول یک امر غایب شکل داستان. تأثیرات ادبی محوریتِ امر غایب در داستان است
 بیش از عین به محور بوده،محور و ذهند که شخصیتهای مدرنی هستناند، عمدتاً داستانگرفته

 . ذهن توجه دارند
  .شناسی، نقد ادبی، مکتب اصفهانروانکاوی، جامعه کوتاه، امر غایب،: داستان های کلیدیواژه

 مقدمه. 1
ستی، ادبیات رئالی. پردازندمیآن  امر غایب، موضوعی است که نویسندگان معاصر بسیار به

ها دی آنشوند و وجودِ مامی دیدهنوشتنِ چیزهایی که هستند و به داشت گرایش خاصی 
مدرنیسم و در ادبیات داستانی مدرنیستی، در ۀ اما در دور برای خواننده ملموس است؛

که  چیزهایی. بسیاری موارد، نویسنده میل به نوشتن در مورد چیزهایی دارد که نیستند
دارد  ه امیدچیزهایی ک. آرزو دارد باشند، یا چیزهایی که در گذشته بوده و دیگر نیستند

د و نیستن« واقع»کند هستند، ولی در عالم در آینده باشند و یا چیزهایی که تصور می
 . وجودِ مادی ندارند

برخی از این رویکردها . مختلفی وجود دارد رویکردهایها نسبت به امر غایب در داستان
 هایعاشقانه و شکست کی، خاطراتکود خاطرات شخصی افراد از دوران. تندشخصی هس

                                                            
 . استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی1
 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. دانشجوی دکتری ادبیات فارسی، 4
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. شوندهای روحی و احساسات نوستالژیک از این موارد محسوب میعشقی و یا آسیب

 . شودمعموالً این رویکرد در نهایت به نگاهی روانکاوانه منجر می
امر غایب . دهندنشان میامر غایب را در جمعِ خانواده ای دیگر از نویسندگان، عده

این امر . کندها را متأثر میروانِ شخصیت داده،ت تأثیر قرار واده را تحاعضای خان روابط
شود و برخی از نویسندگان به روابط دوستانه دوستان صمیمی نیز دیده میۀ غایب، در رابط

 . اندمانند روابط خانوادگی پرداختهه
 کنند که درای را توصیف میآنان جامعه. برخی از نویسندگان رویکرد اجتماعی دارند

آنان . های اخالقی که پیشتر وجود داشته، دیگر از بین رفته استبرخی از ارزشآن 
که در تاریخِ یک - یک جامعه و شور و نشاط یا مشکالتی خاطرات تاریخی و مشترکِ

همچنین برخی به مسائل  کنند؛را توصیف می -جامعه ثبت شده است و دیگر وجود ندارد
کنند و نگاهی انتقادی به رک انسانی اشاره میشده یا فقدان حس مشتاخالقیِ فراموش

 . جامعه دارند
امر غایب با ماهیتی . نشدنی استدر مواردی نیز، امر غایب، نمادی از چیزی بیان

 گیرد ویابد و گویی نمایندگی چیزی دیگر را به عهده میرازآمیز در داستان حضور می
 راوی و نویسنده نیز از بیان های داستان و حتیسعی در بیان چیزی دارد که شخصیت

های معاصر دیده خاصیت نمادینِ امر غایب، در بعضی از موارد در داستان. عاجزندآن 
 . شودمی

در این . د امر غایب قائل شدنیز برای کارکر یبندی دیگرتوان تقسیممی اما
. شودپرداخته میآن  کارکرد امر غایب، به نوع و جنسِۀ بندی به جای نگاه به گسترتقسیم

تقسیم  دستهبه سه  ،های مورد بررسیتوان امر غایب را در داستانرویکرد، میاین  در
 :دکر
نویسنده رویکرد آن  شود که درهایی دیده میدر داستان :کارکرد روانیِ امر غایب  .1

را  داستان هایبا استفاده از امر غایب روحیات شخصیت قصد دارد شته،روانکاوانه دا
های داستانی نیز گاهی، بیش از های دفاعی شخصیتدر این رویکرد، واکنش. بکاود

 «رویواپس»هایی مانند واکنش. کندپیش بحث را به روانکاوی نزدیک می
(Regression ) جاییجابه»یا « انتقال»و» (Displacement) . 
 این کارکرد امر غایب، سعینویسنده با استفاده از : کارکرد اجتماعی و سیاسی امر غایب  .4

 . شناختی داردنقد اخالقی و جامعه گیریِاین رویکرد جهت. دارد در انتقاد از جامعه
گاهی استفاده از امر غایب برای توصیفات هنری و ابزاری  :کارکرد ادبی امر غایب  .7

امر غایب به خلق صناعات ادبی  بدین معنا که گاهی ؛تکنیکی در دست نویسنده است
 . شودهای مدرن و پسامدرن منجر میادپردازی و تکنیکو نم

مر ا بندی کرد:تقسیمآن  وعِتوان امر غایب را به لحاظ موضاز دیدگاهی دیگر نیز می
 . اشیاء ؛انتزاعی غایبِ امور ؛غایبِ انسانی
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ایرانی ۀ داستان کوتاه از شش مجموعه داستان از شش نویسند 13در این پژوهش، 

حسین  ،علی خدایی ،کورش اسدی ،شیوا ارسطویی ،رحیم اخوتمحمد انتخاب شده است:
وجه انتخاب این شش نویسنده، عضویت یا ارتباط ایشان در . علیسناپور و مهسا محب

 .(12: 1713 ،شیری) نویسی اصفهان استمکتب داستان
 ان،باختگی )هماست: حساسیت به هویتویژگی مشترک این آثار، مواردی از این قیبل 

ها، به های تاریخی و احیای اسطورهگرایی، بازآفرینی برخی از واقعیت(، گذشته172
ی سازها در تنگنای تنهایی حتی در جمع خانواده، عمدهتصویرکشیدن گرفتار آمدن آدم

 .(164 )همان،.. .وآن  نی و فیزیکیموضوع مهاجرت و سفر با تمام اشکال ذه

 کارکردهای روانی امر غایب. 1
یاری بس. تأثیر فراوانی داشته است -های اخیرخصوصاً در دهه-نکاوی بر متون داستانی روا
را تا حدی مدیون  درونمایه و هم ساختار و فرم آثار خود نویسندگان معاصر موضوع، از

در نقد ادبی روانکاوانه، سه رویکرد متفاوت وجود . (161: 1717 ،یاوریاین دانش هستند )
در  (؛461: 1771، پایندهشود )انکاویِ نویسنده پرداخته میست، به رودارد: در رویکرد نخ

( و 461شود )همان، های موجود در متن پرداخته میرویکرد دوم به روانکاوی شخصیت
 .(434)همان، « فروید استۀ مبتنی بر الگوی ساختاری ذهن در نظری»رویکرد سوم 

در این رویکرد، بر اساس . ستدر پژوهش حاضر، از رویکرد دوم بهره گرفته شده ا
. گیردهای موجود در متن، شخصیتِ داستانی تحلیل شده، مورد روانکاوی قرار میداده
توان تصور کرد نویسنده، خود را به جای ای است که میگونهها اغلب بههای متنداده

 پنداریذاتاین امر عموماً سبب هم. گویدکاراکتر داستانی گذارده، از زبان او سخن می
از این حیث، رویکرد دوم در نقدهای ادبی روانکاوانه حائز . دشوخواننده با کاراکترها نیز می

 . اهمیت فراوان است

 آنۀ غیابِ عشق و ابژ. 1-1
های ترین و پربسامدترین، مواردی است که در داستانغیابِ عشق یا معشوق، یکی از مهم

ها، دچار های معاصر، شخصیتبسیاری از داستاندر . شودها پرداخته میمعاصر به آن
 عشق فقدانِآن  فقدان معشوق و عمدتاً به تبع سبباحساس غبن و شکست و دلتنگی به

شود ها شخصیت داستانی به سبب دوری از مقصود خود، ناگزیر میدر این داستان. هستند
کنند به را مجبور میها فرد واقعیت». رفته کنددستچیزی شبیه را جایگزینِ آرمانِ از

 .(141: 1771، )پاینده« یابد، تن دردهداش میترین بدیلی که برای هدف آرمانینزدیک
با همسر و  مهران سلیمی، (77-41: 1716، خدایی« )فانفار»در داستانِ برای نمونه، 

ۀ طور اتفاقی معشوقدر هواپیما به. رودو به یک سفر کاری می کندفرزندش خداحافظی می
گذارند و به دیگر قرار مالقات میها در شهر با یکآن. بیندرا می ، شهال فرهمندسابقش

کنند و از دیگر خاطراتشان را یادآوری میدو با حرف زدن با یکآن. روندرستوران می
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سابقش، ۀ مرد، پس از دیدن معشوق. گویندزندانشان میزندگی و خانواده و همسر و فر

 . شود و حتی حوصله ندارد تلفنی با او صحبت کندمیرفتارش با همسرش سرد 
ه هر یک با فرد دیگری زن و مردی است کۀ موضوع اصلی این داستان، عشقِ گمشد

امرِ غایب در این داستان، . یگر را در ذهن دارندیکدۀ هنوز یاد و خاطر؛ اما اندازدواج کرده
شخصیتِ  (Unconscious mind) ناخودآگاهِضمیرِ چنان حضور پررنگی در روان و آن

 شود امرِ حاضر، نادیده گرفته شود:می سببداستان دارد که 
. امروز هم دویدم. دیشب زود خوابیدم. جاماین. راحت رسیدم»ت: مرد گف

 .«صبح خواستم زنگ بزنم، فکر کردم هنوز خوابی
 .«زنی؟ هنوز خوابی، هنوز خوابیطعنه می»زن گفت: 

طع گویم تلفن قبعد که پرسید، می». را گذاشتگوشی . مرد حوصله نداشت
 در با تلفن حرفقچه. ردتلفنچی هر کاری کرد، نشد دوباره تماس بگی. شد
 (71: 1716 ،)خدایی« زنی؟می

تر از هر امر حاضری، امر غایب، در این داستان، همان عشق است که بسیار پررنگ
وجودِ مشکالت در  دلیلبهست و این امر غایب، برای همیشه غایب ا. کندخودنمایی می

اند تو، عاشق و معشوق سابق، دیگر نمی، مهران سلیمی و شهال فرهمندزندگی هر دو نفر
های داستان، خصوصاً شخصیت اصلی، جاست که شخصیتمسئله این ؛ امااز سر گرفته شود

 . عشق را فراموش کنندآن  توانند با این موضوع کنار آیند ونمی
ظاهر غایب است، در چه در ضمیر ناخودآگاه بهشود آنکه مشخص میگونه است نای

دیدگاهِ فروید نیز در این مورد همین . از ضمیر آگاه، تأثیر بیشتری دارد انسان زندگیِ
تر در تعیین تر و جدیفروید معتقد است ضمیر ناخوداگاه، عموماً تأثیری مهم. است

 .(441و  417: 1717 ،؛ شمیسا421 و 412: 1771، پاینده) رفتارهای انسان دارد
آن  که در (61-11: 1716 ،)خدایی «شنبهعصرهای یک»همچنین است در داستان 

نینا، عاشق مردی به نام میال  کند:تعریف میچنین اطرات یکی از دوستانش را مادام آنا خ
یمار میال بپس از چند روز، . درونکنند و به شهر دیگری میشود و با یکدیگر ازدواج میمی
 نینا، با مرد. دمیرمیال در تهران می ؛تهران بیاورند شوند که او را بهشود و مجبور میمی

واند تیابد که نمیاو برود ولی پس از چند روز درمی خواهد که باشود و میدیگری آشنا می
 . تاس شود که نینا، همان مادام آنادر پایان داستان معلوم می.  بشودعاشق کسی جز میال

 عشقآن ۀ او همیشه با خاطر. در این داستان نیز، عشق، برای مادام آنا جایگزین ندارد
ه ای نیاز دارد کطرز بیمارگونهبهاو . تواند عاشق کسی دیگر باشدکند و نمیزندگی می

دوباره روزهای وصال را در  برای دیگران تعریف کند و سعی کنداش را خاطرات عاشقانه
 . ذهن خود تداعی و بازسازی کند

زندگیِ شخصیتِ داستان مختل شود و  ان نیز، امر غایب باعث شده استدر این داست
 معشوقِ. الشعاع قرار داده استو این بیماری، زندگیِ او را تحت او دچار بیماری روحی شود
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اند هیچ شخصِ حاضری را جایگزین غایب باعث شده است که شخصیتِ داستان دیگر نتو

چیزی در . این داستان همچنین مؤید ادعای فروید در مورد ضمیر ناخودآگاه است. او کند
را به شخصی خیالی به نام آن  ضمیر ناخودآگاه مادام آنا حضور دارد و او سعی دارد که

خود را افشا  در نهایت، هویتِ واقعی و دهد، ولی در این کار ناتوان است« انتقال»نینا 
 . کندمی

، حسِ خود نسبت به کسیآن  یک اصطالح روانکاوی است که در جایییا جابه انتقال
: 1771 ،پاینده؛ 72: 1774 ،)تایسن کندمعطوف میشخصی دیگر را، به شخص ثالث 

421). 

 فاقاتِو ات عینیِ او، بیشتر از زندگیدر زندگیِ امروزی و « یبغا»این اتفاقاتِ گذشته و 
 :حالِ حاضرش تأثیر دارد

ی کس. م نیستجا مثل جایی که عاشق شدهوقتی با لوکا رفتم، دیدم هیچ
اد؛ افتگرفت و دوره میویلنش را می. لوکا هم کولی بود. شناختکه مرا نمی

ا را توی چمدان هدیوارکوب. اما من از وسط راه برگشتم. کنار ولگا یا دانوب
 .(61: 1716 ،)خدایی گذاشتم و گم شدم

-مردی برای دختری نیز  (33-61: 1716 ،)اخوت« سرگردان منۀ نیم»در داستان 
بوده و سپس با دوست او  صحبت اوجوانی همۀ که در دوران کودکی همبازی او و در دور

 ین دو نفر بیش از بیست سال استا. نویسدخاطراتش را می -کرده استازدواج و مهاجرت 
 . اندیکدیگر را ندیده

طور که آشکار است، عشقی که پس از بیست سال یادآوری شده، تأثیر ماندگاری همان
اق، رپس از بیست سال دوری و ف شته و باعث شده است کهدر زندگیِ شخصیت داستان دا

 . کند شرا به خاطر داشته باشد و نتواند فراموشآن  هنوز
ه بیشتر شود و عالوآن  تأثیرعشق باعث شده است تا ۀ بیست سال دوری و غیابِ ابژ

 گذشت زمان، همانندِ. چه بیشتر جای امور حاضر را گرفته استفراموش نشده، هرکه این بر
عشقش فاصله انداخته و باعث شده است که ۀ ای بینِ شخصیت اصلیِ داستان و ابژ«پرده»

ها اصلهن فو ای هاسالاین ۀ اگر توانسته بودم پرد» او نتواند این غیاب را تحمل و هضم کند:
 .(33 )همان، .«شدطور خشک و رسمی نمیام اینوقت نوشتهطوری بزنم کنار، آنرا یک

 یعشق ناکامش را براۀ شخصیت داستان سعی دارد با نوشتن، دوباره امر غایب و ابژ
ط فق» رسد در این کار موفق باشد:نظر نمیدر نهایت، به هرچند. خودش زنده و حاضر کند

شناختم برایم زنده شود تا بدانم برای کی دارم دخترکی که میآن  دوبارهخواهم می
 .(67 )همان، .«نویسممی

 واشوند، بلکه در ضمیر ناخودآگاهِ اتفاقات زندگیِ انسان فراموش نمی ،نظر فرویدبه
 .دهندهای مختلفی نشان می، خود را به صورتهایی از زندگیشوند و در برههیماندگار م

های ها، خاطرات و انگیزهناخودآگاه از دیدگاه فروید مخزن تمام امیال، هراسضمیر »
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 ،)پاینده .«شانایمراندهها نداده و واپسبه آنغریزی است که ما به هر دلیل مجال بروز 

1771 :421). 
-117: 1716)اخوت،  دهدرخ می «قاب خالی»زنی باردار در داستان همین اتفاق برای 

خواهد که در خانه در حالی که باردار است، دلش می «سیمین» ،داستاندر این . (143
های قدیمی ادگارها و یها و عکسخواند و به سراغ نامهمی او در تنهایی، رمان. تنها باشد

ا خاطراتش ر. افتد که بیست سال است از او خبر نداردبه یاد معشوق سابقش می. رودمی
ای که بچهحضورِ عینیِ . خواندهایش را میاز نامه هاییکند و بخشدر ذهنش مرور می

تواند ذهنیت او را نسبت به گذشته پاک کند و باعث شود در شکم دارد نمی« سیمین»
دهد که نشان می این اتفاق دقیقاً. فراموش کندکه او عشقش را نسبت به معشوق سابقش 

حضورِ خاطراتِ یک عشقِ  تر ازرنگکمشکمِ یک انسان حضور دارد،  حتی فرزندی که در
 . ساله استبیست

تواند هر چیزی را کنار بزند و قدر قدرتمند است که میدر این داستان، امر غایب آن
عنوان داستان نیز، داللت محکمی بر این موضوع . سایه بر هر امر عینی و حاضری بیفکند

؛ شان از غیاب داردن« خالی»آن  نمادی از ذهنیتِ سیمین است که در« قاب خالی». دارد
ها همین قاب، کلِ ذهنِ سیمین را اشغال کرده و خالیِ بین آن، جای بسیاری از پُری اما

 . زندگیِ سیمین را محصور کرده است این قاب،. را گرفته است
ش ها بود و پشتروش به قاب»د: گوین، نویسنده در مورد سیمین میدر بخشی از داستا

نمادی « قاب»شخصِ حاضر است و « = سعیداو». (111 )همان، «همسرش[ ]سعید/ به او
که به شخصِ حاضر توجه داشته باشد، متوجه شخص سیمین، بیش از آن. از شخص غایب

 . غایب است
 در فراقِ عاشق خود زنی (17-3: 1711 ،علی)محب «هندی برقصم؟»در داستان 

دارد و برای او در خیالش نگه میاو را زنده ۀ یاد و خاطر -که به جبهه رفته–)همسرش( 
شنود و با کند و حتی صدایش را میاو حضور همسرش را در خانه احساس می. رقصدمی

 . رقصدزند و برایش میاو حرف می
شود شخصیتِ داستان، قدر پررنگ است که باعث میدر این داستان، شخصِ غایب، آن

بار، شخصِ غایب، نه معشوق، این. برقصدیانِ داستان با او و حتی در پا سخن بگویدبا او 
ه شخصِ غایب تنگ شدۀ شخصیتِ داستان دلش برای رفتارهای عاشقان. بلکه عاشق است

 . در ذهنش تداعی کند را کند اومی تالشو 
شود دهد که باعث میقدر زندگیِ شخصیتِ داستان را تحت تأثیر قرار میاین واقعه آن

آن  کند که اعضایای را ترک میدر نهایت، خانه او. زندگیِ عینیِ او مختل شود
شخصِ غایب را مانند شخصیتِ اصلی داستان درک و احساس « حضور»توانستند، نمی

 ها اومدم پایین و اصالً به صداتیاد کِی بود که ساکم رو برداشتم و از پلهیادم نمی» کنند:
 .(17: 1711 ،علی)محب «گفت نرو گوش ندادمکه مدام می
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ی سع« رویواپس»یسم دفاعی این داستان، شخصیتِ داستان با استفاده از مکان در

عبارت است از بازگشتی موقت به حالت »روی واپس. را زنده کند اشهتجربیات گذشت دارد
روی سواپ. شودپذیرد بلکه دوباره زیسته میپیشین روانی که صرفاً در خیال صورت نمی

 .(11: 1774 ،)تایسن «دردناک یا خوشایند باشدای تواند بازگشت به تجربهمی
همسرِ مرد، او را بدون ( 41-13: 1713 ،)سناپور« شبهای نیمهخیابان» در

 زنی. زندشب، تلفن زنگ میبعد از نیمهیک بار ساعت دو . خداحافظی ترک کرده است
وشی که گ گیرد و با کسیطور اتفاقی یک شماره را میها بهگوید که شبطرف خط، میآن

مرد . زن، همسر سابقش استآن  ولی مرد معتقد است که ؛کنددارد، صحبت میرا برمی
ه خواستهایی را که دلش میپرسد که چرا رفته است و حرفکند و از او میبا او صحبت می

اش آمده است و باید خانهگوید که همزن می ،در پایان. گویدبه او می ،به همسرش بگوید
 . گیردحفظ نکرده است و دوباره تماس نمی اره را همبرود و شم

کند شخصِ غایب را در وجودِ شخصِ در این داستان نیز، شخصیتِ اصلی، سعی می
 گیرد وجای شخصِ غایب میشخصِ حاضر را به منطقی، او بدون دلیلِ. حاضر تداعی کند

شود زندگی و رفتارِ طبیعیِ می سبب، شخصِ غایب، ماجرادر این . زندبا او حرف می
ه، در یک مکانیسم روانی، فرد غایب را در افراد حاضر، تداعی شخصیت داستان مختل شد

 . نماید

 غیابِ کودکی. 1-1
مله جاز با معصومیت و پاکی و سادگی، شور و نشاط در ترکیبی از آن  کودکی و خاطراتِ

های داستان را شخصیتهای معاصر، حسرتِ مواردی است که در بسیاری از داستان
 ها با یکدیگر متفاوت است و)البته احساس کاراکترهای گوناگون در داستان انگیزدبرمی
 . (شه حسی خوشایند و نوستالژیک نیستهمی

ایشان  به زعم. در نظر روانکاوان اهمیت فراوانی داردآن  خاطراتدوران کودکی و 
 های مختلفخاطرات این دوران تا پایانِ عمر در ضمیر ناخودآگاه انسان باقی مانده، در برهه

 . کندزندگی بر اثر عوامل گوناگون و به اَشکال گوناگون بروز می
آورد و برمی در دوران کودکی تجربه کرده است، دوباره سر گاه ترسی که یک فرد بالغ

اب این اضطر. رار گرفتن در موقعیتِ مشابه هراس داشته باشدشود ناخودآگاه از قباعث می
 داندهانه نمیصورت آگابه -کم در بادی امردست–افتد که فرد بالغ در حالی اتفاق می

: 1711 ،)کلیگز« دآگاه در دسترس ذهن خودآگاه نیستناخو»دلیل این ترس چیست؛ 
: 1771 ،پاینده. )نیز نگ گذاردمیصورت پنهانی تأثیر خود را ضمیر ناخودآگاه، به؛ (76

 .(441: 1717 ،؛ شمیسا426و  422

مادر، قبل از ، شخصیتِ (117-77: 1716 ،)اخوت «آن روز صبح بهار»در داستانِ 
ۀ پس از رسیدن به خان. در طول راه و در جاده دلواپس است. رفتن به سفر دلشوره دارد
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ه ب افتد واش میبه یاد خاطرات کودکی جا بمانند، اوقدیمی روستایی که قرار بود در آن

شدت دچار ترس شده کودکی، در راهروی تاریک این خانه بهیک بار در  آورد کهیاد می
 . است

. دهندصورت ترس و اضطراب نشان میرا به خود ،در این داستان، خاطرات کودکی
خودآگاه داشته صورت بالفعل و خاطرات را در ذهن بهآن که این شخصیتِ داستان، بدون

 لیلدشود تنها در انتهای داستان است که برای خواننده روشن می. هاستباشد، درگیر آن
 . شخصیتِ داستان چیستۀ ترس و اضطراب و دلشور

 را از ذهنِ خود واپس زده است:  کودکیشخصیتِ اصلی این داستان، خاطرات تلخ 
« هیسریا»برای ای است که فروید نخست واژه( Repressionزنی )واپس

هیستریا، فروید با این پدیده ۀ در مطالع. کار بردبه« نژندی وسواسروان»و 
هرچند که  ؛آورندیاد نمیرو شد که برخی از بیماران او خاطراتی را بههروب

 .(46و  42: 1717 ،)صنعتی ح بودآمد، کامالً واضخاطرشان میاگر به
را برای توضیح رفتارِ این بیماران در قبالِ خاطرات  «زنیواپس»ۀ فروید در نهایت واژ

 . شان استفاده کردتلخ
ای آشکار از کارکرد امر غایب در ذهن شخصیت رفتار مادر در داستان یادشده، نمونه

 . کنددهد که چگونه ضمیر ناخوداگاه، خود را به انسان تحمیل میاست و نشان می
با مردی که این دختری برای (61-27: 1711 ،علی)محب« کراوات سبز»در داستانِ 

. گیردفالگیر برای او فال ورق می. مسن و ثروتمند ازدواج کند، به سراغ فالگیر رفته است
های مرد و گاهی هم در فکر دورانآن  دهد و در فکرهای فالگیر گوش نمیدختر به حرف

 . اش استاز جمله دوران کودکی زندگیۀ گذشت
ها و آلایدهۀ داستان، شخصیت، با یادآوری خاطرات دوران کودکی، به مقایسدر این 

پردازد و بدین می ،استآن  آرزوهای دوران کودکی و چیزی که امروز دچار و گرفتار
 . کندگذاری میاش ارزشصورت امروز خود را بر اساس آرزوهای دوران کودکی

کند که نمادی برای خودشناسی می در ابتدای این داستان، نویسنده به آینه اشاره
ه طور کشکند، همانتصویرت در آینه می» ببیند:آن  تواند خودش را دراست و انسان می

آینه، یکی از . (61 )همان، .«شودتکه میپیرزن تکهۀ شدهای زرشکیسرنوشتت میان لب
در این . کندنمادهایی است که در ذهنِ بشر، خودشناسی و خودکاوی را نمایندگی می

 .(«آینه»/ ذیل 1: 1713، شوالیه و گربران. )نگ مورد مطالب مختلفی نگاشته شده است
و در ذهن شخصیتِ - استشخصیت مربوط ۀ هایی از داستان که به گذشتدر قسمت

چرا این جمله هی توی سرت کش » چنین نوشته شده است: -شودداستان مرور می
دار پیراهن قرمز چین. روی تاب نشسته است آید؟ کی بود؟ بیست سال پیش؟ خواهرتمی

در این داستان، . (61: 1711 ،علی)محب« دهد؟آورد و تاب میتنش است؟ پاها را باال می
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انگیزند و باعث ایجاد حس نوستالژی در او خاطرات کودکی، حسرتِ شخصیت را برمی

 . شوندمی

 دوستیك غیابِ عضوی از خانواده یا . 1-6
های مورد بررسی، غیاب یک دوست یا عضوی از خانواده، باعثِ ایجاد داستاندر برخی از 

 کندیک شخصیتِ دیگر را حس می جای خالیِ ،داستان کاراکتر. حسی خاص شده است
دهد که معموالً شبیه اندوه و غربت و دلتنگی و در نبودِ او احساسات خاصی به او دست می

 . است
روزی . شاغل استمردی در آزمایشگاه ( 31-67: 1716 ،)خدایی« مکالمه»در داستان 

مرد با عمه ۀ ، مکالمدر طول داستان. دکنخاطراتش را زنده می گرفته،با او تماس  «عمه»
نبودنِ عمه، او را به یادِ جای خالیِ سایر . شوداو میۀ ادامه یافته، خاطرات پراکند

 .خاطرات گذشته در ذهنش زنده شودشود بسیاری از اندازد و سبب میخویشاوندان می
 گیرد:در ذهنِ شخصیتِ اصلی داستان شکل می در ابتدا، تصویرِ خود عمه در گذشته

 ... از راه دور. تان استعمه -
 . کنماز این اتاق صحبت می -

های زرد، موهای بافته، در هفت سالگی؛ در با لباسی پر از برگ. آیدعمه می
پرستاری در بیمارستان، موهای سفید، یک دندان بعد با لباس . اولین عکس

تلفن را . ای در عکس رنگی آخرش در هفتاد سالگیطالیی، چشمان قهوه
 .(63-66)همان،  ارمدبرمی

حس نوستالژیک را  مثبت است و شود،تداعی می« عمه»از  مردتصویری که در ذهن 
 .(67 )همان، «عمه مهربان بود: »کنددر او ایجاد می

اند، نزدیک داشتهۀ غیابِ اقوامِ نزدیک و کسانی که با شخصیتِ داستان رابط کارکرد
 ،)اخوت« در دلم بود»در داستان همچنان که . تقریباً همانند، غیابِ اعضای خانواده است

ند: کرا که برایش اتفاق افتاده است، تعریف می یعجیبۀ واقع« کورس» (76 – 47: 1716
به  -که به آمریکا مهاجرت کرده است- «سیفی»به نام یک شب یکی از دوستان کورس، 

خواب آن  در. ، دوست مشترکشان، تنهاست«سعدی»گوید که آید و میخواب کورس می
اتفاقی دوباره طور به کند وصبح کورس دیوان حافظ را باز می. گیرندفال حافظ هم می

فردا صبح کسی . خواندود و غزل را میرسعدی میۀ شب، کورس به خان. آیدهمان غزل می
یک هفته بعد، نامه به دست کورس . ای از سیفی داردگوید که نامهکند و میتلفن می

در  -که در خواب خوانده بود- کند، همان بیت از غزل حافظوقتی نامه را باز می. رسدمی
ورس در ضمن بیان این وقایع، از زندگی خودش با ک. ابتدای نامه نوشته شده است

 سختی پدر وگوید و از فرزندشان که به کانادا مهاجرت کرده است و دیگر بهمی همسرش
 . کنداش را در خالل داستان بیان میکورس خاطرات گذشته. شناسدمادرش را می
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های اصلی داستان دوستی که پیشتر با شخصیت یانسان) در این داستان، امر غایب

العاده ، باعث بروز اتفاقاتی خارق(است دهداشته و اکنون به کشوری دیگر مهاجرت کر
گویی با این داستان، نویسنده قصد دارد نشان دهد . دارندشباهت شود که به معجزه می

طور کامل قطع شود و همیشه ها بهارتباط عاطفیِ آن شودها باعث نمیه دوریِ انسانک
 . د داردها با یکدیگر وجوآسا برای ارتباط آنهایی حتی عجیب و معجزهراه

 در. در همین داستان است« حضورِ غیاب»آمیزِ ترین نمودهای تناقضیکی از ملموس
دهد که روابطِ عادی و طبیعیِ نشان میصورتی این داستان، غیابِ یک انسان، خود را به

معجزه و خرق عادت اتفاق بیفتد و شود که شبهزند و باعث میهم میاتفاقات روزمره را به
ر امر غایب، منجبه عبارتی، . شودزاعی و غیرمعمول از امر غایب نمایش داده میتصویری انت

ن آ که در شده است« رئالیسم جادویی»های سبکِ به خلقِ داستانی نزدیک به داستان
، در )اما باورپذیر برای راوی و سایر کاراکترها( آسا و عجیب و گاهی خرافیامری معجزه

نویسی های داستانرئالیسم جادویی یکی از سبک. دهدمیل یک داستان رئالیستی رخ خال
دهد در خالل وقایع یک داستان رئالیستی، اتفاقاتی خارق عادت رخ میآن  است که در

 – 713/ 1: 1717، حسینی)سید که عمدتاً مرتبط با اعتقادات جمعی و خرافات است
717). 

پیرمردی در خیالش، گاهی ، (61 – 73: 1716 ،)اخوت« شدگان را خبر نکرددل» در
اش را تعریف دهد و برای او خاطرات زندگیرا مخاطب قرار می« علی»نوه و گاهی دوستش 

. اندپسر این مرد، به اروپا مهاجرت کرده است و همسر و فرزندش در ایران مانده. دکنمی
ند و کپیرمرد خاطراتی را که از فرزندش دارد، بیان می. دخترش هم مهاجرت کرده است

آورد و طور همیشه اشیا و فضای خانه، خاطرات گذشته را به یادش میگوید که چهمی
 . سازدکند و او را غمگین میپدر و مادرش را نیز زنده میۀ حتی خاطر

خصیتِ پاافتاده، شاین بار در این داستان، نه اتفاقات عجیب، بلکه اتفاقات ساده و پیش
در این داستان، . اندازدنی دوست و اعضای خانواده میداستان را به یاد امر غایب، یع

قدیمی و یادگارهای گذشته، خاطراتی ۀ است که با دیدنِ خان یپیرمرد ،شخصیتِ اصلی
 قادر نیست جلویشان را بگیرد:او  که شونددر ذهنش زنده می

ن آ بینم که درپیرمردی را می. توانم فقط این درخت را ببینممن انگار نمی
کند و نهال انجیر را د، زمین را گود مینَکَزمستان خاک باغچه را می پایانِ

ریزد تا کی که درخت بزرگ بعد هم یک آفتابه آب پایش می. نشاندمی
گاه ن. های فامیل از سر و کولش باال بروندشود و در تمام طول تابستان بچه

حاال بیند که ارواحی را میآن  گذرد وبینی میها که تو میمن از تمام این
 .(71 )همان، ها هستمخودم هم یکی از آن

امر غایب، منجر به خلقِ داستانی با برخی از خصوصیات داستان جریان سیال  جا،این
ها و یا ی از اشیا یا آدمبا دیدنِ برخ هاها، شخصیتع از داستاندر این نو. ذهن شده است
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در بسیاری از موارد، این چیزها ؛ شود، چیزهای دیگری در ذهنشان تداعی میهااتفاق

 .مربوط به گذشته و خاطراتی هستند که در ذهن شخصیتِ داستان باقی مانده است
 . حس نوستالژی بر این شخصیت، آشکار استۀ ، غلبهمچنین

که آنشان بیافتاده که آوایوقتی فضا فضای مکالمه نباشد، آدمیانِ تک
پیچد و گم ه باشد، در خود میامکان برخورد با آواهای دیگر را داشت

جن درون یا -دیگریِ پنهان در خود آن  ود یا باشود، به گفتگو با خمی
: 1716 ،)میرعابدینی کنندآورند و به درون مهاجرت میروی می -همزاد

1 /1771). 
از . بروز تحوالت مهمی شده است سببهای ذهنی در ادبیات داستانی جهان، تداعی
داستان جریان سیال ذهن اشاره کرد که تحت تأثیر آرای فروید و توان به جمله می

در . وجود آمدتداعی آزاد در درمان بیماران روانی بهۀ شیو از جملهدیگر  روانکاوان بزرگِ
ه خواهد ککند و از بیمار میوگو را با بیمار آغاز مینوعی گفت»تداعی آزاد، روانکاو، ۀ شیو
مانعی سر راه که این رسد، بدونچه به ذهنش میآنو هرهر چیزی که مایل است ۀ دربار

معمول جریان سیال ۀ در شیو». (421: 1771 ،پاینده) .«بیان خودش بگذارد، صحبت کند
های دیگر با آوردن تصاویر، اشارات، خاطرات و تداعیۀ ای به اندیشذهن، گذر از اندیشه
 .(111: 1713 ،)بیات «گیردگوناگون صورت می

 و سیاسی اجتماعیامر غیابِ . 6
ود و شتر میشناختی و سیاسیِ یک اثر ادبی، محتوای داستان برجستهدر تحلیل جامعه

آن  گیرد و پیام اجتماعیِمورد بررسی و مداقه قرار می ،کارکرد اجتماعی و سیاسیِ اثر
ن لوکاچ، لوسیتوان جورج ترین منتقدان این نوع از نقد ادبی، میاز مهم. شودتبیین می

. (421: 1717 ،شمیسا. )نگ نیامین و برتولت برشت را نام بردگلدمن، پیر ماشری، والتر ب
 . ندشواز پیروان کارل مارکس محسوب مینوعی این منتقدان، به

این است  ،که باید از متن ادبی پرسید هاییترین پرسشبرتنز معتقد است یکی از مهم
 .(113: 1714« )آثار هستند؟آن  گارشتاریخی نۀ تا چه حد متون ادبی، محصول دور»که 

برای آن  بدین صورت، فقدانِ. ها، امر غایب، خصوصیت جمعی داردداستان برخیدر 
نه فقط در زندگیِ شخصیتِ داستان، بلکه در جامعه آن  یک جامعه محسوس است و نبودنِ

شود، یک امر اشاره میآن  های بهچیزی که در این داستان معموالً. شوداحساس می
بهترین شیوه برای تحلیل چنین مواردی . اخالقی اجتماعی و یا یک موضوع سیاسی است

بیان و  ۀ[ است، یعنی تشخیص نظام یا شبک... توسل به تجزیه و تحلیل کالم در متن ]»
رخ آن  مکانی که حوادث متن دربا زمان و آن ۀ ها چه آشکار چه پنهان و رابطگفته

 .(47: 1717 ،پور)کهنمویی «دهدمی
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خواهد ، میشخصیتِ داستان ،(11 – 43: 1711 ،)اسدی« مهتابباغ »مثالً در داستان 

. دسری میاتقریباً متروکه او در میان راه به باغِ. به محل قرار خود با دوستش، شهال برود
وید که قبالً گمی )مرد داخل باغ( او. گوش دهد کند به خاطراتشمردی او را مجبور می

 یک روز. قش بوده استکرده که او عاشجا کار میو زنی آن هبود ایکافه، به جای این باغ
میرند می آن مشتریانۀ کافه سم ریخته بوده، همآن  نوشیدنیکه ناشناسی در دلیل  به این

ن پس از شنیدن ای شخصیت داستان،. شودو به باغ تبدیل میو پس از آن، کافه تعطیل 
رسد که پیرمرد، روح قاتل مشتریان به نظر می. شودخاطرات، نسبت به عشق بدبین می

 . بینداو را نمی کاراکتر داستان،چرا که کسی جز  است؛ کافه یا حتی روح صاحب کافه
 شخصِ ؛ اماعاشقانه است ایهطور که آشکار است، شخصیتِ داستان، درگیرِ رابطهمان
 این کافه. کندمی او را نسبت به عشق بدبین -که گویی روحِ یک مرده است-مرموزی 

کند فضای نمادین داستان، القا می. نمادی از عشق است که دیگر امروز از بین رفته است
شخصیتِ مرموز، با انتقال . که عشق در جامعه مرده است و دیگر جایگاهِ سابق خود را ندارد

دهد که این حس در جامعه وجود دارد ه شخصیتِ اولِ داستان، نشان میاحساسِ خود ب
 یادانتق ابِ عشق، در این داستان کارکردغینیست و لذا و مختص یک فرد یا شخصیت 

 . یابداجتماعی را می
موقع بر سر قراری که با شخصیتِ در این داستان، به« شهال»باید توجه داشت که 

 زمان شدنِدهد و هماین اتفاق، در عالمِ واقع رخ می. شده است، حاضر ندارداصلیِ داستان 
که  شود، بیش از پیش باعث میرئالیستیِ مردِ عجیبهای فراواقعی و سوربا تلقینآن 

 . بنگرد شخصیتِ داستان، به عشق به با تردید
صورت مستقل زندگی تواند بهشود که هیچ فردی نمیدر این داستان نشان داده می

های حتی کارهایی که در گذشته. خود تأثیر نگذارد و از جامعه تأثیر نپذیردۀ بر جامع کند و
های امروزی از دور در جامعه انجام شده است، امروز تأثیر خود را دارند و زندگیِ انسان

شدنِ  ظاهرشکل به در این داستان، این تأثیر. تأثیر رفتارهای گذشتگان در امان نیست
اما در نهایت، راوی معتقد  ؛نمایدهای دور رخ میاز گذشته یشخصِ عجیبروح یک مرده یا 

ها همیشه وجود دارد و این اتفاق است که تأثیر اتفاقات گذشته، بر زندگیِ امروز انسان
کند و در عالم واقع، این تأثیر و تأثر متقابل عجیب، خاصیتِ رواییِ داستان را بیشتر می

 بتدااهمچنان که شخصیتِ داستان از . افتددیگر نیز اتفاق میهایی صورتفرد و جامعه، به
. تستر نیکنندهکالفه ،چیز از خرید هدیه برای دخترهیچ» این تأثیر منفی هست:ۀ آماد

او . (47: 1711 ،)اسدی «کوچک ایفینیۀ یک شیش-خیلی طول کشید تا پیداش کردم 
هایی قصد وردن چنین توصیفکند و راوی با آتصویرهای جنسی را در ذهن تداعی می

 د:انها گرفتهنشان دهد که چگونه، مسائل جنسی، جای عشق و عالقه را در ذهن انسان دارد
ابرها را پس زد ۀ هاش را از تن درآورد همخورشید[ یکهو مثل زنی که یکی یکی لباس»]
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داستان، صیتِ از زبانِ شخاین عبارت . (71)همان،  «و لختِ لخت ایستاد وسط آسمان

  ست:ییادعا بیش از پیش مؤید چنین
کرد تا از خیر باز سکوت شد و آفتاب و سرمای ملسی که آدم را هوایی می

راست برود سر خودِ سینما و قدم زدن و هر چه مقدمه هست بگذرد و یک
 .(71 )همان، که خانه بود و عشق خودِ خواسته

ها انسانۀ ناپذیر شدنِ رابطبه تحملغیابِ عشق در جامعه، در این داستان در نهایت، 
شود و داستان با ابراز انزجار و کراهتِ شخصیتِ داستان نسبت به شخصیتِ میمنجر 

 . یابدپایان می« شهال»
هنگام ثبت نام در « شهرزاد»، (11 – 71: 1713 ،)ارسطویی« تقسیم»در داستان 

بیند و به یاد خاطرات دوران را می اشدانشگاه، امیر، دوست دوران کودکی و نوجوانی
 . افتدشان میهای کودکانهانقالب، زندان و گاهی به یاد خاطرات دوران مدرسه و بازی

شود، خاطراتی اجتماعی و سیاسی خاطراتی که در ذهنِ شخصیتِ داستان مرور می
دیگر دوران . شوند( نمیشهرزاد و امیر) ند و فقط مربوط به همین دو شخصیتهست
بت نسگذشته و فضای سیاسی و اجتماعی ایران  زمان انقالب اسالمی سیاسیِ ایهاتفاق

های داستان را به احساسی حال و هوا، شخصیتآن  فقدانِ. دوران تغییر کرده استآن  به
شهرزاد توی صف تظاهرات، » احساسی که قابل تعمیم است: ؛رساندمشترک با جامعه می

 ۀشبیه سوفیا لورن شده یا شمسی خانم، همسایبست و عین خیالش نبود که روسری می
درست مثل زیر . سلول انفرادی، تنگ بود و تاریک». (71 )همان، .«غرغروی بداخالقشان

 .(77 ،همان) «پژوهندهۀ های مدرسپله
 شهایشود و بعضی از قسمتایت میروآن  اصلی شخصیت هرچند این داستان از زبانِ

ی خاطرات شود، باید توجه داشت که بیشترنزدیک میهای جریان سیال ذهن به داستان
به مسائل سیاسی و اجتماعی تاریخ ایران  شودمی مربوط ،کندکه این شخصیت مرور می

 شودمحسوب میخاطرات مشترکِ جامعه ایران که  1723نِ انقالب اسالمی در سال در زما
ی ر متفاوت و شخصظاهی که بههایحتی بخش. نیستو فقط مربوط به شخصیتِ داستان 

 .خروار و همگی قابل تعمیم به کل جامعه هستندۀ ، در عمل، مشتی نمونرسندبه نظر می
 همچنان که جاناتان کالر اشاره کرده است: 

هایی را که در طول تاریخ سرکوب شده یا به حاشیه اعضای گروه ،داستان
 یزد و نشانشانانگپنداری با یک گروه بالقوه برمیذاتاند به همرانده شده

توانند باشند و به این ترتیب، این گروه را به یک گروه دهد که چه میمی
 .(122: 1712) کندتبدیل می

یری تأث خالفِ ظاهرِ این داستان، روایتِ شبیه به جریانِ سیال ذهن چندانبنابراین بر
 است ومحور نداشته ، از یک داستان اجتماعی به داستانی شخصیتدر تبدیل شدنِ آن

 . اجتماعی است داستانی ،این داستان همچنان
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نیز دیده  (61 – 61: 1713 ،)ارسطویی «شازده خانم»چنین مسائلی در داستانِ 

 یاهنیبیاباشد، کارکرد  که ساختارِ داستانی داشته، بیش از آنیکیالبته این . شودمی
اهیمی ابر. )نگ سیاسی و اجتماعی دارد و چندان از نظر ادبی قابل تحلیل و بررسی نیست

 .(171 – 116: 1771 ،فخاری
روح و با رد کردن عینیت بی»پردازی چون جورج لوکاچ چنین است که نظریهاین

نویس انرمۀ دهندشکلپیش« اندازچشم»ناچار است بر « طرفانهبی»ساختگیِ نوعی تقلید 
د یابنای امور بیش از امور دیگر اهمیت میپارهآن  که طی« پایگان اهمیت»یعنی نوعی 

 .(442: 1712 ،)هارلند «تأکید کند

 کارکرد ادبی امر غایب. 5
های ادبی خاصی را در تکنیکآن  شود در دست نویسنده که باامر غایب، گاهی ابزاری می

 . بزندداستان وارد کند و یا به نمادپردازی دست 
خالیِ ابرویِ دختری که ۀ تک، (46 – 3: 1711 ،)اسدی «شاینسان»مثالً در داستانِ 

 .شودشخصیتِ اصلیِ داستان، عاشقِ اوست، نمادی از فقدانی است که موجبِ عشق می
از وقتی . بردو عشق را نیز از بین میدهد غیابی که با حضور، معنای خود را از دست می

عشق خود را نسبت به او از  کند، شخصیتِ اصلی داستاناصالح میدختر ابروهایش را 
انِ ر اثر غیاب و فقدبکند که عشق صورت نمادین بیان میچنین روایتی به. دهددست می

و کالسیک ایران نیز  این نگرش در ادبیات کهن. آن گیرد و نه حضورچیزی شکل می
یشترِ اشعارِ عاشقانه، راوی را در همیشه عشق در فراق رخ نموده است و ب وجود داشته؛

 . کنند و نه وصالمی حالتِ فراق توصیف
به آنی هدبندش پس که رفت ابروش را دیدم و همان دم هوشم پرید رفت 

روی ابروش، درست . لرزیدنشست روی بیدی که بر سر ایمان حافظ می
 .(11 )همان، بود ابروی چپش یک خط خالی سفیدۀ گوش

صورتی ادبی و معاصر نوشته شده، این غیاب، بهۀ در دور داستانکه این با توجه به
در این داستان، قسمتِ خالیِ ابروی یک . شودهای گذشته توصیف میمتفاوت با دوره

قِ به خل و این تکنیک، در حقیقت شوددختر موجبِ ایجاد عشق در شخصیتِ داستان می
 . شده استمنجر نتی با مدرن گزینی امری ستر به عشق و جاینگرشی امروزی
که پیرمردی -« ارده حلواۀ لقم» (21 – 17: 1713 ،)ارسطویی« تورگی»در داستانِ 

نزد جانبازانِ جنگ، آنان آن  و نبودنِ -کردهرزمندگان توزیع می میانرا آن  عارف مسلک
این حس حسرت در نهایت به . کندرا دچار حس حسرت نسبت به گذشته و جبهه می

نیز ا رآن، پرستار کنونیِ ارده و فقدانِ  حلواۀ لقم شود:بیمارستان نیز منتقل می ستارپر
 . کندمیعاشقِ جبهه و پیرمرد 
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 اما ؛ظاهر هیچ تناسبی با عرفان و حال و هوای جبهه و جنگ نداردحلواارده، بهۀ لقم

که امور مادی و ملموس و روزمره  موقعیتی را خلق کرده استآن  ه ازنویسنده با استفاد
در این داستان، اول شخص، . شوداموری عرفانی و فرامادی میۀ کنندپاافتاده، تداعیو پیش

د، کنارده را تقسیم می های حلواجبهه را در حالی که پیرمرد بینِ رزمندگان لقمهۀ صحن
 گیرد:کند و این تصویر، در ذهنش شکل میتصور می

ها سنگین و آن. تا صبح، گِلزار بود. فتادم روی تختتوی خانه خسته ا
 دست هر کدام یک لقمه نان و حلوا. گذشتندکشان از وسطِ گل میکشان

. ودباران بگلوله. داشتندزدند و یک قدم برمییک گاز به لقمه می. ارده بود
ارده گاز  ها و نان و حلواکشید دنبال آن[ فرح توی گِل، خودش را می... ]

 .(21 )همان، زدمی
میرصادقی . امر غایب، نمادپردازی صورت گرفته استۀ وسیلدر این داستان به

 نویسد:می
های هنری، تعریف جامع و مانعی ندارد اما همچون مانند تمام مفهوم[ نماد]

 عبارتبه. جای چیز دیگری قرار گرفته باشدشود که بهچیزی تعریف می
ود بش خود را بدهد و جانشین چیز دیگری نیزدیگر، چیزی است که معنای 

 (.116: 1761) یا چیز دیگری را القا کند
ارده، هم معنای خود را حفظ  حلواۀ لقم طور که آشکار است، در این داستان،همان

 . کندکرده است و هم معنایی دیگر را به ذهن متبادر می
نویسنده از امر غایب برای خلق  ،(16 – 77: 1711 ،علی)محب« خفاشه»در داستان 

ین گوید که من را بدر ابتدای داستان به خواننده می راوی. بردپسامدرن بهره می یتکنیک
« وت»شود، چون گوید هیچ وقت قاتل پیدا نمیدر پایان هم می. سطرهای داستان گم کن

 ر مورد یکهنگامی که تو داشتی یک داستان دای؛ مرا در بین سطرهای داستان گم کرده
را در بین سطرهای داستان گم م ؛ اما چونخواندی، من یک نفر را واقعاً کشتمقتل می
 !توانستم پنهان بمانم کردی،

طور عموم، به. شود خواننده حضورِ او را فراموش کندمی سببدر داستان،  راویغیابِ 
اما غیاب تعمدی  برد؛ای دارد که ماجرا را مطابق میل خود پیش میهر متن روایی، راوی

خوردن مخاطب و تغییر تواند سبب فریبمی -مدرنهای پستدر تکنیک-راوی ۀ و آگاهان
 . شود -بازهم به سمت دلخواه راوی–جهت روایت 

فکر کنی داستان روایت که این نه. افتددر این داستان یک قتل اتفاق می
سطرها که از الی همین نه، دقیقاً در همین داستان، البه. یک قتل است

تو این است که در حین ۀ افتد و وظیفآید، یک قتل اتفاق میاین پس می
 . خواندن قاتل را گم کنی
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ای خواهد به منتهدلم می. آماده باش تا جنایتی جلو چشمانت واقع شود

 .(11 )همان، درجه ترس و دلهره داشته باشی
ه کاین تا. ان محسوس نیستشود و حضورش دیگر در داستاما در ادامه، راوی غایب می

کارآگاه هرگز » گوید:شود و با مخاطب سخن می، دوباره وارد متن میپس از چند صفحه
بعد محو خواهم ۀ نویسنده هستم و چند لحظ –چرا که من یک قاتل . مرا پیدا نخواهد کرد

 رسد: در نهایت داستان با این عبارات به پایان می. (11 )همان، .«شد
ترین اشتباهی؛ قتلی که تمام دالیلش بخشی بود، بدون کوچکلذتچه قتل 

پی آن  کس هرگز به رازقتل دیگر پنهان شده و هیچآن  در زیر سطرهای
 )همان، داستان گم کردیۀ نه کارآگاه و نه تو، که مرا در میان. نخواهد برد

16). 
 خلق شده است امدرن، یک فراداستاندر این داستان، با استفاده از این تکنیک پس

هم یکی از انواع داستانی و  فراداستان،. (14: 1774نسب و ابراهیمی فخاری شریف. )نگ
در این شیوه، داستانی نوشته . پردازی پسامدرن استهای داستانهم یکی از تکنیک

بودنِ داستان و گاهی حتی فرایندِ به انحای مختلف، به داستانآن  شود که درمی
 . شودمستقیم یا غیرمستقیم میۀ ن اشارشدنِ داستانوشته

 ،شکلی منسجمشود که بهاین اصطالح منجر به نوعی نوشتار می
گذارد، نوشتاری که به نمایش میعرفی خویش را بهۀ مندی و جنبقاعده

 کندشکلی عیان و جامع، شرایط و وضعیت ساختگی خویش را عریان می
زندگی و داستان به کنکاش ساز میان مسئلهۀ و از این طریق، در رابط

 .(772 – 774/ 7: 1771پاینده . نیز نگ 11: 1771 ،وو) پردازدمی
 ،وو. )نگ کندچنین داستانی توقعِ خواننده را برای معنادار بودن داستان، برآورده نمی

1717 :114). 
فرایندِ خواندن و ارتباطِ  به جای توجه به معنایِ درونِ داستان، در این داستان نیز،

بازاندیشی شده و باعث آن  در موردوش قرار گرفته، خواننده با نویسنده و متن، مورد کا
اعث این مسئله ب. خودآگاهی نسبت به این فراینده شده استآن  تر ازایجاد تشکیک و مهم

 . دسوب شوهای پسامدرن محداستانۀ زمر از این داستانشده 

 گیرینتیجه. 1
های در داستان. است از اصول بدیهیهای رئالیستی پرداختن به امرِ حاضر در داستان

شود و چه هست و ملموس است و وجود و حضور مادی دارد، توصیف میرئالیستی، آن
های اما بسیاری از داستانگیرد؛ حول همین امور حاضر شکل می موضوع اصلی داستان،
« ذهن»نیز توجه بیشترِ نویسندگان مدرنیست به آن  دلیل. پردازندمدرن به امر غایب می

 . است« عین»به جای 
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در بسیاری از مورد بررسی قرار گرفت، امرِ غایب،  پژوهشهایی که در این در داستان

ترین، یکی امری است که ذهن شخصیتِ داستان را مشغول کرده است و اگر نه مهم موارد،
در مورد  ویژه در مواردی که داستانیت، بهخصوص این. های اوستترین دغدغهاز مهم

این موارد معموالً به ایجاد . شوداعضای خانواده و دوستان و معشوق است، بیشتر دیده می
 . شوددر شخصیتِ داستان منجر می و دلتنگی حس نوستالژی
ها قوی است و به موضوعات سیاسی و اجتماعی اجتماعی آنۀ هایی که جنبدر داستان

گی حس دلتنسیاسی کشور و مسائل اجتماعی، ۀ ه دارند، پرداختن به تاریخ و گذشتتوج
 شود نویسنده نگرشِمییابِ یک خصوصیت سیاسی و اجتماعی سبب غ. کندرا ایجاد می

ابزاری هنری در دست ۀ امر غایب گاهی نیز به مثاب. انتقادی خود را در داستان مطرح کند
 . شده استمنجر های نمادین یا داستان به ساخته و پرداخته شدن فراداستانسنده، نوی

های مورد بررسی، در اغلبِ موارد، امر غایب، انسان باید اشاره کرد که در داستاننیز 
امور انتزاعی )مانند مسائل آن  و پس از )مثالً معشوق، دوست و اعضای خانواده( است

ت این نکته نیز شایان توجه اس. تر مورد توجه بوده استاخالقی و سیاسی و اجتماعی( بیش
 ،)اسدی «باغ مهتاب»در داستان آن  ترین موردو مهم ندرت امر غایب، شیء بودهه بهک

 . شودکافه، بسیار برجسته میاست که غیابِ  (11 – 43: 1711
این را ای به امر غایب دارند و های مدرن توجه ویژهدر مجموع باید گفت که داستان

توان ناشی از توجه بیشتر به ذهن به جای عین و سوژه به جای ابژه تا حدود زیادی می
تواند یکی دیگر از ها میکاوی در این داستانمحوری و درونهمچنین شخصیت. دانست

 .عوامل توجه نویسندگان به امر غایب باشد

 منابع
مضمونی هفت مجموعه بررسی ساختاری . (1771). ابراهیمی فخاری، محمدمهدی -

د راهنما: مریم استا. نامه کارشناسی ارشد()پایانهشتاد ۀ داستان کوتاه از ده
 . پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیتهران: . نسبشریف

 . تهران: آگاه. سرگردان ماۀ نیم. (1716). رحیماخوت، محمد -
 . مرکزتهران: . 2چ . آفتاب مهتاب. (1713). ارسطویی، شیوا -
 . تهران: سالی. 4چ . باغ ملی. (1711). اسدی، کورش -
 . تهران: آهنگ دیگر. فرزان سجودیۀ ترجم. ادبیۀ نظری. (1714). برتنز، یوهانس ویلم -
 . تهران: علمی و فرهنگی. نویسی جریان سیال ذهنداستان. (1713). بیات، حسین -
 . 412 – 417صص . نیلوفرتهران: . گفتمان نقد. (1771). پاینده، حسین -
 . تهران: نیلوفر. 7ج . داستان کوتاه در ایران. (1771). پاینده، حسین -
زاده و فاطمه مازیار حسینۀ ترجم. های نقد ادبی معاصرنظریه. (1774). تایسن، لُیس -

 . تهران: نگاه امروز و حکایت قلم نوین. 4چ . حسینی
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 . : مرکزتهران. 1چ . مرا گرم کنتمام زمستان . (1716). خدایی، علی -
 . تهران: چشمه. 7چ . سمت تاریك کلمات. (1713). سناپور، حسین -
 . تهران: نگاه. 16چ . 1ج . های ادبیمکتب. (1717). حسینی، رضاسید -
های خلق فراداستان شیوه». (1774). مهدی ابراهیمی فخارینسب، مریم و محمدشریف -

ادبیات ۀ فصلنام. «11و  31های های کوتاه فارسی دههندر داستاآن  و کارکردهای
 . 42 – 1صص . (1774)پاییز  7ش . 7 س. پارسی معاصر

 . تهران: فردوس. 1چ . نقد ادبی. (1717). شمیسا، سیروس -
فرهنگ نمادها: اساطیر، رؤیاها، ایماء و اشاره، . (1713). شوالیه، ژان و آلن گربران -

. 1ج . ترجمه و تحقیق سودابه فضائلی. ها، اعدادها، رنگاشکال و قوالب، چهره
 . تهران: جیحون

 . تهران: چشمه. نویسی در ایرانهای داستانمکتب. (1713). شیری، قهرمان -
تهران: . 2چ . های روانشناختی در هنر و ادبیاتتحلیل. (1717). صنعتی، محمد -

 . مرکز
. فرزانه طاهریۀ ترجم. معرفی بسیار مختصرادبی: ۀ نظری. (1712). کالر، جاناتان -

 . تهران: مرکز
تهران: . جالل سخنور و دیگرانۀ ترجم. ادبیۀ نظریۀ درسنام. (1711). کلیگز، مری -

 . اختران
تهران: علمی و . ین گولدمنشناختی و لوسینقد جامعه. (1717). پور، ژالهکهنمویی -

 . فرهنگی
 . تهران: چشمه. 7چ . در پاورقی عاشقیت. (1711). علی، مهسامحب -
 . تهران: شفا. عناصر داستان. (1761). میرصادقی، جمال -
تهران: . 1چ . 1ج . نویسی ایرانصد سال داستان. (1716). میرعابدینی، حسن -

 . چشمه
 مدرنیسمدر . حسین پایندهۀ ترجم. «مدرنیسم و پسامدرنیسم». (1717). وو، پاتریشیا -

 . 423 – 137صص . تهران: روزنگار. رمانو پسامدرنیسم در 
 . تهران: چشمه. پورشهریار وقفیۀ ترجم. فراداستان. (1771).  _______ -
ۀ ترجم. ادبی از افالتون تا بارتۀ درآمدی تاریخی بر نظری. (1712). هارلند، ریچارد -

 . تهران: چشمه. 4چ . علی معصومی و دیگران
تهران: . و ادبیات: دو متن، دو انسان، دو جهان روانکاوی. (1713). یاوری، حورا -

 . سخن
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های روانکاوی در ادبیات داستانی گوش سوم روانکاو و تکنیک». (1717).  _______ -

 – 127صص . تهران: نیلوفر. زندگی در آینه: گفتارهایی در نقد ادبیدر . «ایران
136. 

  



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 610

 

  



 611 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 

 

 یوشیجاشعار نیما  در زمان استعاره شناختیمعنی بررسی
 

 1بانو صبورینرجس
 4نیا عمرانآسیه ذبیح

 7حسینیفائقه شاه
 چکیده
ل یکی از دالی است. شناختیشده در مطالعات ادبی و زبانمطرح یکی از مباحث «استعاره»مفهوم 

این،  برعالوه ها وجود دارند.در همه زبانها آن های استعاری این است کهاهمیت بررسی صورت
 جهان انسان از درک و بندیمقوله در بنیادین عنصری استعاره معتقدند شناختی شناسانمعنی

توان در زبان فارسی را می« مکان مثابهبه زمان»استعاره  .است اندیشیدن فرایند در نیز و خارج
 ناظر و متحرک های آن به دو دسته تقسیم کرد: نخست، در مواردی که زمان، شیءبنابر ویژگی

 آن به نسبت ناظر و ثابت است مکانی یا شیء بت است و دوم در حالتی که زمان،ثا آن به نسبت
شده و سپس  شعر نیما مشخص در هااستعاره ، نخستحاضر پژوهش در متحرک است.

شعر این  زمان در هایها، استعارهبنابر بررسی اند.بررسی گردیدهها آن های زمان از میاناستعاره
شوند و شاعر برای نشان دادن زمان از حالت استعاری آن بهره برده میشاعر به فراوانی یافت 

 کلیات اشعار نیمااند که از مجموعه نمونه شعری 721شده، تحلیل هایتعداد نمونه است.
در این پژوهش، توزیع فراوانی و درصد میزان براساس دو معیار بوده است: نخست،  اند.شدهانتخاب

 ناظر و است متحرک زمان شیء کهصورتیبهحضور عنصر زمان در شعر، کاربرد استعاره و سپس 
 .متحرک آن به نسبت ناظر و ثابت است مکانی یا شیء دوم، در حالتی که زمان، ثابت. آن به نسبت

بوده است که زمان صورتی بهست که درک استعاری نیما ا دهنده آنآمده نشاندستنتایج به
این در حالی است که در موارد کمتری شاعر خود  .ثابت است آن به نسبت ناظر و متحرک شیء

 داند. را ناظر یا عاملی فعال می
 شناسی شناختی، استعاره، زمان، مکان، نیما.معنی :های کلیدیواژه

 . مقدمه1
تفکر،  مانند ذهنی هایفعالیت ماهیت بررسی به مشخص طوربه شناختی علوم
  پردازد.می کنند،می ممکن راها فعالیت این که فرایندهایی و بندیمقوله بندی،طبقه

                                                            
 شناسی، دانشگاه پیام نوراستادیار زبان. 1
 دانشگاه پیام نور ،دانشیار ادبیات فارسی .2
 شناسی همگانی، دانشگاه پیام نوردانشجوی دکتری زبان .3
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 بندیمقوله در بنیادین عنصری ،(metaphor) استعاره معتقدند شناختی شناسانمعنی

 رویکرد، این در بنابراین است. اندیشیدن فرایند در نیز و خارج جهان انسان از درک و

تصورات  قالب در انتزاعی مفهوم بیان و فهم هرگونه به و یابدمی نوین استعاره مفهومی
 (.411: 1774)لیکاف،  شوداطالق می ترملموس
 شناسی شناختی بر این باور استمعنی ای شناختی است.توان گفت استعاره پدیدهمی

عبارتی، اساس به شناسیم.های دیگر میها را در قالب پدیدهسری از پدیدهکه ما یک
ما  ،طبق روابط استعاری در زبان براساس چیز دیگر است. استعاره درک و تجربه یک چیز

  کنیم.های مختلف استفاده میهای متعلق به حوزههای مشابهی برای پدیدهاز واژه
کنند که نظام تصوری ذهن ( ادعا می1711) (Lakoff & Johnson) لیکاف و جانسون

 ه از، آن دسترویکردطبق این  انسان بر پایه مفاهیم تجربی اندکی شکل گرفته است.
اید استعاری بطور طبیعی به شوند،ات فیزیکی ناشی نمیتجربیات ما که مستقیماً از تجربی

  باشند.
ترین صنایع ادبی است و اغلب در متون ادبی و اشعار در ادبیات، استعاره یکی از مهم

است و در شرایطی  (simile) نوعی تشبیه درواقعاستعاره  شود.سبب پیچیدگی متن می
ه ، ادات تشبیه و وجد و مشبهکار روبهبه تشبیهی تنها مشبهۀ یابد که از جملتحقق می

  .(saeed, 1997: 302) شبه حذف شوند
های انتزاعی مهمی است که در طول تاریخ توجه بسیاری از مقوله ازجملهزمان 

 از و یکی است تزاعیان مفهومی ی، زمان،عبارتبه .ردهمتفکران را به خود جلب ک

 زمان درک است. ترملموس چیزی طریق از انتزاعی چیزی استعاره، فهمیدن دستاوردهای
 انتزاعی مفهومی استعاری درک هاینمونه بارزترین بسته فضایی شیء، یا مکان، ۀمثاببه

 درک مکان تغییر طریقِ از زمان تغییر ،«شیء ۀمثاببه زمان» از طریق استعارۀ است.

 (.36: 1717 شود )لیکاف و ترنر،می

بر اساس رویکرد شناختی « شعر نیما در زمان استعارۀ»این پژوهش به بررسی معنایی 
های تحصیل خود، با مفهوم استعاره در زبان فارسی زبانی، در سالهر فارسی پردازد.می

 مطالعه ادبیاتسراغ برای بررسی استعاره صرفاً بههای سنتی، در دیدگاه شود.آشنا می
ار زندگی روزمره ما به ک ها در سراسرشناختی معتقدند استعارهشناسان معنیولی  ،رفتندمی
خاصی صورت خواهد پذیرفت؛ نخست ۀ ، پژوهش حاضر در محدودترتیباینبه روند.می
 یبه بررس کهایندوم  د داشت،صرفاً به بررسی استعاره در زبان فارسی توجه خواه کهاین
 شعر خواهد پرداخت. در زمان استعارۀ شناختیمعنا

 مبانی نظری  .1
از نظر  شناسی شناختی، توجه خاص آن به استعاره است.های زبانیکی از ویژگی

بندی و درک انسان از جهان استعاره عنصری بنیادین در مقوله ،شناسان شناختیمعنی
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و به  یابدیاستعاره تصوری نوین مدر این رویکرد  خارج و نیز در فرایند اندیشیدن است.

 با این شود.تر اطالق میانتزاعی در قالب تصورات ملموس یمفهوم هرگونه فهم و بیان
یرد. گو در حوزه کاربرد روزمره زبان جای می دیگر خاص زبان ادبی نیستاستعاره  ،تعریف

 -پردازداره میشناسی شناختی به تبیین استعکه در چارچوب معنی-نظریه معاصر استعاره 
بلکه شیوه درک آن از مقوالت انتزاعی جهان بر مبنای استعاره  ،زبان تنهانهمدعی است که 

های زبانی صرفاً استوار است و اساساً استعاره فرایندی ذهنی و شناختی است و استعاره
های شناخت یکی از راه حالدرعین شوند.های ذهنی محسوب مینمود و شاهد استعاره

 :1713های ذهنی در زبان است )گلفام و ممسنی، های ذهنی مطالعه نمود استعارهعارهاست
77.) 

ری ۀ دیگجای نشانۀ زبانی بهانتخاب یک نشان دلیلبهاستعاره معتقد است  صفوی
حفظ  برعالوه شدهانتخابدهد و واحد حسب نوعی تشابه از روی محور جانشینی رخ میبر

ر از نظ« چشم»به جای  «نرگس»انتخاب  کند.ای نیز پیدا میمفهوم اولیه، مفهوم ثانویه
 تناسباز نظر  «یار قد»به جای  «سرو»از نظر سرخی و  «لب»به جای  «لعل» ،مخموری

به به جای مشبه از روی محور جانشینی آن که کاربرد مشبه هستند هایی از استعارهنمونه
قابل توجه است که تنها تشابه یا وجه . (467 -467: 1737)صفوی،  استرا ممکن ساخته

اعران تاکنون ادبا و ش زیرا ؛تواند باشددیگر نمیۀ ای به جای نشانانتخاب نشانه دلیل بهش
ها از اند و تنهای سرخ رنگ دیگری تشبیه نکردهیا پدیده« انار»، «خون»، «لبو»را به  «لب»
اند. پس باید ویژگی دیگری در این در صنعت استعاره استفاده کرده «لب»به جای  «لعل»

 گوید: وی همچنین می انتخاب دخیل باشد.
 (idealized cognitive models« )شدهالگوی شناختی آرمانی» این ویژگی

کنند و برگرفته از تجربیات، است که خود را بر مفاهیم زبانی تحمیل می
های اهل زبان است که مبتنی بر علم یا استدالل ۀفرهنگ و باورهای قومی ویژ

ای شده، خود را بر انتخاب نشانهمنطقی نیست. این الگوهای شناختی آرمانی
های شوند تا از میان انتخابکنند و باعث میدیگر تحمیل می به جای نشانه

متفاوت، تنها یکی انتخاب شود و حد و مرزی برای این جانشینی تعیین 
 (.434و  431 ،ن)هما کنند

 یکی نگرش کالسیک و ؛کلی دو رویکرد متفاوت نسبت به استعاره وجود دارد طوربه
در نگرش کالسیک، استعاره محدود به زبان ادب است و سنت  دیگری نگرش رمانتیک.

ره انگرش رمانتیک در بررسی استع گردد.میباز مطالعه استعاره در میان غربیان به ارسطو
در این نگرش استعاره محدود به زبان ادب  د.شومیالدی مربوط می 17و  11به قرون 

نتیجه تمایزی میان در آید.نیست و الزمه زبان و اندیشه برای جهان خارج به حساب می
 (.761: 1713زبان خودکار و ادب مطرح نیست )صفوی، 
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ۀ وزحتر و یک عینیۀ زبانی بین یک حوز-د استعاره نوعی ارتباط استلزامیدر فراین

ر تجربه را بۀ در اصل، استعاره ابزاری است که مفاهیم یک حوز شود.تر برقرار میانتزاعی
 ۀمبدأ و یک حوزۀ ای یک حوزنهد. بنابراین، برای هر استعارهدیگر معنی میۀ حسب حوز

 (.6 :4111 ،شود )لیمقصد در نظر گرفته می
ناسی شناختی استعاره ش( بر این باور است که در معنی714-712: 1773سعید )

 هااستعاره« داریجهت»به « نامتقارن بودن» ویژگی نقش مرکزی در زبان و تفکر دارد.
عوض شنونده در نامتقارن بین دو مفهوم وجود ندارد.ۀ در استعاره مقایس گردد.میباز

 یمگویبرای مثال، نمی به به مشبه انتقال دهد.ها را از مشبهیابد تا مشخصهگرایش می
زاعی انت»حال باید به سراغ  .«زندگی سفر است»گوییم ، بلکه می«تسفر زندگی اس»

غلب ا در ارتباط است. «نامتقارن بودن»این ویژگی با ویژگی قبلی، یعنی  برویم. «بودن
  تر است.به از مشبه ملموسدر استعاره مشبهکه شود چنین گفته می

 ادعا و کشیدند چالش به استعاره را کالسیک نگاه (2-7: 1711) جانسون و لیکاف

 ۀحوز ازجمله ه،روزمر سراسر زندگی بلکه نشده، محدود زبان حوزۀ به تنها :استعاره کردند
 براساس که-ما  ۀهرروز نظام مفهومی کهطوریبه است؛ دربرگرفته نیز را عمل و اندیشه

 تنهانه هااستعارهاز این منظر  دارد. استعاری ماهیتی اساساٌ -کنیم می عمل و فکر آن

 نسبت ما انتظارات و توانند توقعاتمی بلکه دهند،می شکل را زندگی به ما کنونی نگاه

 حاکم مفاهیم که شدند مدعی جانسون و لیکاف .کنند تعیین نیز را مانآینده زندگی به

نیز  را ما روزمره اعمال بلکه شود، نمی موضوعات فکری شامل فقط ما اندیشه بر
 اندیشیدن، که نحوه بپذیریم باید کنیم، قبول را ادعا این درستی اگر .گیرددربرمی

 اند.استعاره با مرتبط موضوعاتی مانروزانه اعمال و هاتجربه
( بر آنند که این تصورات استعاری یا انتزاعی از طریق نگاشت 1711لیکاف و جانسون )

از مفاهیم تجربی و اساس ذهن  یمجموعه کوچک از (metaphorical mapping) استعاری
و  (unidirectional) سویهتک صورتبهنگاشت استعاری  شوند.ما ساختاردهی و درک می

درک  Xدر قالب  Y کهدرحالی ؛کنیمدرک می Yرا در قالب  Xیعنی  نامتقارن است.
ولی  ،افکندفرا می ی استعاره ساختاری را از قلمرو مبدأ به قلمرو مقصدعبارتبه شود.نمی

 ؛شودپردازی میقلمرو سفر مفهوم وسیلهبهبرای مثال قلمرو عشق  عکس آن ممکن نیست.
 حاظلبهیعنی مسافر  ؛شودعشق ساختاربندی نمی وسیلهبهقراردادی سفر  طوربهولی 

 (.141: 1774شود )روشن و اردبیلی، عاشق توصیف نمی مثابهبه قراردادی
رد، گیکه استعاره در ذهن گوینده شکل می جای معتقدند از آنشناسان شناختعنیم

زمان مفهومی انتزاعی است و همواره  پس بر رفتارهای مختلف زبانی فرد تأثیر فراوان دارد.
طبق ویژگی بسط استعاری یا نگاشت  شود.از طریق چیزی ملموس و عینی درک می

، به دیگر بیان و مکانی استفاده کرد.ای زمانی توان از یک واژه برای پدیدهاستعاری می
 اندیشمندان از توجه بسیاری تاریخ درطول که است مهمی انتزاعی مقوالت از زمان مقولۀ



 611 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 
ها زبان برخی در که نیز مطالعاتی شناختی معناشناسی حوزۀ در کرده. جلب خود به را

 مکان ترِملموس مفهوم قالب در انتزاعی زمان مفهوم که دهد می نشان ،است شده انجام
 شود. می بیان و درک

-(، تمایز پویایی1777: 174) (Alwood & GardenFurze) به اعتقاد آلوود و گاردنفورز
تمایز  کلی طوربهشود و ایستایی به توصیف اصطالحات مربوط به زمان و مکان مربوط می

درک بصری ما از زمان و  منظورها بهآن ها به درک ما از زمان و مکان بستگی دارد.این
زبان اشاره نشان دادن  ۀهدف از استفاد اند.هایی از زبان اشاره و گفتاری آوردهمکان، داده

زبان گفتاری، زبان اشاره با حرکات بدن ابراز  برخالف تمایز میان ایستایی و پویایی است.
یم مکانی و زمانی و از فضا برای مفاه گیردمیمورد استفاده ( space) شود که در فضامی

ای میان کاربرد فضا برای ابراز روابط زمانی و با این حال، تمایز عمده کند.استفاده می
دارد. در فضای اشاری تمایز میان روابط مکانی ایستا و روابط زمانی نیز نمکانی وجود 

تمایز میان ایستایی و پویایی در دو سطح به هم مربوط  .دشوصورت یکسان تجلی میبه
و  کنیمگردند: یکی در سطحی که ما معنای زبانی اصطالحات منفرد را توصیف میمی
زی فضا ساتواند ایستا یا پویا باشد و دیگری در سطحی که ما مفهومیمعنایی می لحاظبه

 کنند، درکهای یکپارچه را برای اصطالحات زبانی متعدد ایجاد میو مکانی که سیستم
 کنیم.می

ختلف موقعیت های مچطور کاربران زبان کهاینبستگی دارد به مدل زمان متحرک 
 The» :شوددر زبان انگلیسی گفته می کنند.دیگر توصیف می یخود را نسبت به اشیا

the tree in front ofball is  .»ها به جایدر برخی زبان «in front of»  )جلوی(
به این استراتژی، استراتژی  د.شواستفاده می)پشت(  «behind» معنایبهاز مفهومی 

 (Clark /1793) از منظر کالرک شود.گفته می (ego-aligned) تنظیم موقعیت ناظر
ویژه است و بر این اساس است که دو آیتم در یک استراتژی تنظیم موقعیت ناظر زبان

)تقابل ناظر(  «ego-opposed » استراتژی کهدرحالی گیرند.عقب قرار می -جهت جلو
گر ا اساس این رابطه پویایی است.ولی  کند.دو آیتم را در موقعیتی ایستا تصور می ظاهرا

سازی کنیم که گویی دو فرد از دو جهت مختلف در حال مفهومی صورتیبهما موقعیت را 
  کنیم.نزدیک شدن به یکدیگرند، تصور درستی نسبت به مفهوم جهت پیدا می

 (moving-time) زمان در حال حرکت رویکرد جایگزین این است که ما در مدل
 ناظر متحرکلیکاف و جانسون مدل  تمام جهت را نسبت به گوینده در نظر بگیریم.

(moving ego) و زمان متحرک (moving time) .هرچند در موارد  را کنار گذاشتند
هت گاهی ج ،پایه در نظر بگیریم ۀمتعددی ناچاریم جایگاه ناظر یا نقطه معینی را نقط

رفت »تقابل جهتی برقرار است مثل ها آن مانند مواردی که میان شود.کت هم مهم میحر
در جهت « آمد»دور شدن از سمت ناظر است و  در جهت «رفت». «آورد و برد»یا  «و آمد

 . (173-172: 1777)به نقل از آلوود و گاردنفورز،  نزدیک شدن به سمت ناظر است
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 در حرکت ۀمثاببه زمان استعاری فهم که کندمیادعا  (Alverson /1771) الورسون

 (.1: 1711، است )یو جهانی شناختی فرایند یک مکان،
)خط زمانی(  «time line» های قبلی دو نوع( با انتقاد از مدل714: 1731) تراگوت

منظور از زمان، زمان رخداد (. sequencing) توالی و (tense) زمان :مختلف تعریف کرد
یب منظور از توالی، ترت شود.است و نسبت به زمان فعلی گوینده سنجیده میگفتار پاره

در  سنجد.رخدادها است و دو رویداد جاری را نسبت به هم طبق زمان رخدادشان می
 شود و با ارزشتوصیف تراگوت، تفاوت میان زمان و توالی نسبت به مبدأ سنجیده می

توالی،  کهدرحالی ؛اشاری است صورتبه مان،، زدرواقع شود.مقایسه می( now) زمان فعلی
  ها نسبت به یکدیگر است.ترتیب رخدادها و موقعیت

برای  ویژهبهها در اختیار داریم؛ واژهاصطالحات بسیاری برای زمان ،در زبان گفتاری
های زمانی گذشته گویی در تکنند. عباربرقرار می ای که با مکان رابطهاصطالحات زمانی

و واقع رگویی در پیش ،دهندکه در آینده رخ میها آن اند وفضایی قرار گرفته یمکان پشت
 مثال: اند.شده

 .داری پیش روروزگار سختی  .1
 گذاشتم. دوره جوانی را پشت سردیگه  .4

شود و ناظر به سمت آن در حرکت است. ثابت در نظر گرفته می صورتبهگاهی زمان 
ست و زمان گاهی ناظر ثابت ا «.شویمنزدیک می های پایان سالامتحانبه زمان »: مانند

 .«زمان گذشت و رفت»کند: به سوی او حرکت می
مکان رخدادها قابل درک هستند ولی »عنوان  اای ب( در مقاله477: 1732) گیبسون

را به  زمان و مکان (Events are Perceivable But Time is Not« )نیست گونهاینزمان 
، موقعیت ناظر و وقایعی که حین وی از طریق حرکت اشیا .ه استهم مرتبط دانست

و قیاس وی نیز زمان  دهد، ارتباط میان زمان و مکان را تعبیر کردجایی ناظر رخ میجابه
 حال بود. 

شناسی شناختی از همبستگی میان زمان و توان نتیجه گرفت که در زبانمی درنهایت
شوند و با نگاشت از واحد تلقی می یرخداد، بلکه این دو رخداد، شودیمکان صحبت نم

  گردد.حوزه مکان به زمان درک آن تسهیل می

 . معرفی پیکرۀ تحقیق 6
ها در پژوهش حاضر، ابتدا استعاره های این پژوهش از شعرهای نیما آورده شده است.داده

های زمان ، استعارههاآن نسپس از میا ها در شعر نیما مشخص شده است.و تشخیص
شعر این شاعر به فراوانی یافت  زمان در هایها، استعارهبنابر بررسی بررسی گردیده است.

تعداد  شوند و شاعر برای نشان دادن زمان از حالت استعاری آن بهره برده است.می
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( 1774) نیما یوشیج کلیات اشعاراند که از نمونه 721شده، های تحلیلنمونه

 اند. شدهانتخاب
است:  راساس دو معیار بودهتوزیع فراوانی و درصد میزان ب درنهایتدر این پژوهش، 
 متحرک شیئی ، و زمان. معیار زمان دو حالت دارد: حالتی که زمان،حضور عامل استعاره

 و ثابت است شیء یا مکانی حالتی که زمان، و -ثابت است آن به نسبت ناظر که-است 
های شده، نمونههای تحلیلالزم به ذکر است از میان نمونه .متحرک آن به نسبت ناظر

  زمان منعکس گردد.ها آن اند که درشدهانتخاباستعاری در جهتی 

 های پیکره. تحلیل داده5-1
ها آن استعاره بودند که از میان دارای نمونه 137شده، استخراج نمونه 721 بررسی در

 نوع نمود،می بررسی و توجه همه درخور از بیش چهآن بودند، زمان یمورد استعاره 117
 های شعری و تحلیلدر این بخش به ذکر نمونه .را به کار می برد زمانی است که شاعر 

 شود. پرداخته میها آن

 ثابت آن به نسبت ناظر و است متحرک . زمان شیء5-1-1
 آن، زمان، متحرک و در حال حرکت هایی پرداخته شده که دردر این بخش به نمونه

ها نآ ایم که درهایی را آورده. نخست نمونهکه ناظر ثابت در نظر گرفته شدهدرحالیاست؛ 
افقی ترسیم شده است؛ یعنی زمان ماهیتی خطی دارد و گذر زمان  صورتبهگذر زمان 

 پذیرد:انجام می Bبه  Aدر راستای افقی از نقطه 
زمان گذشته . (131: 1774)نیما،  «ها چه گذشتند...رفت و شبو ندانستم زمان چه » -

متحرک در مسیر  درپی یکی پس از دیگری همچون اشیایها پیاست و نیز شب
شاعر که همان ناظر است در وضعیت ثابت تصور  اند.سویه از برابر شاعر عبور کردهیک
 در نظر گرفت.توان پشت سر ناظر زمان گذشته است و حرکت زمان را می .شده

زمان که . (41 )همان، «شنیدمدر نهان بانگ تو میهر زمان که شب در رسیدی/ ... » -
شب  صدا که ناظر است، ثابت تصور شده است. ۀشب است، شیء متحرک و شنوند

 در حال حرکت، در زمان گذشته روی به سوی ناظر ثابت داشته است. همچون شیء
صبحدم چون با وقار خود درآمد روی / دانند...ه نمیاز برای خستگانی خفته بر ره ک» -

صبح همچون شیء متحرک، روی به سوی ناظر ثابت )خستگان . (171)همان،  «بگشاده
در عبارت فوق، سازوکار تشخیص یا  خفته( در زمان گذشته حرکت کرده است.

انی سهای انویژگی -که بخشی از زمان است-به صبح  شود.پنداری نیز دیده میانسان
 شود.نسبت داده شده و صبح نظیر انسانی موقر با روی باز از در وارد می

شاعر که ناظر است در . (411)همان،  «رسد باران؟، کی میقاصد روزان ابری، داروگ» -
ین ا ی زمان ریزش باران است.عبارتبهوضعیتی ثابت در انتظار رسیدن فصل باران یا 
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آینده روی به سوی ناظر حرکت خواهد کرد؛ زمان همچون شیء در حال حرکت در 

 زمان در پیش روی ناظر قرار گرفته است.
سان اشیایی (. روزهای خوب ب161)همان،  «در خیال روزهای روشنم کز دست رفتند» -

اند و ناظر گویی اشیای ارزشمندی را از متحرک، حرکت کرده و از برابر ناظر عبور کرده
 به اندیشه فرو رفته است.ها آن ادندست داده و در حسرت از دست د

لحظه، . (117)همان،  «ام من به تن و جانم اسیرماندهچه به پاس نفسی زودگذر/ » -
شیء در حال حرکت است که با سرعت از برابر شاعر عبور کرده و گذشته است و شاعر، 

 ثابت برجای مانده و گذر لحظه را ناظر بوده است.
بگذردش از / افزای چنان روزان/ و قطار لذتکاو را دل...کس مگر در زندگانی هست » -

گذرند روزها چون اشیایی در حال حرکت از برابر ناظر می. (117)همان،  «پیش خاطر
در عبارت فوق، همچنین  نشیند.و ناظر در وضعیتی ثابت گذر روزها را به تماشا می

حرکت قطار به  صورتبهدر پی ته است و گذر روزهای پیکار رفبهتصویری  ۀاستعار
 تصویر کشیده شده است.

... جغد بر سنگ / پرشی کرد و برنجید و برفت/ آفتاب از نگهش سرد به خاک» -
آفتاب که بیانگر بخشی از زمان یعنی ظهر است، . (141)همان،  «ست خموشنشسته

سیری یک طرفه گذشته و همچون شیء در حال حرکت از برابر ناظر ثابت )جغد( در م
در عبارت فوق، سازوکار تشخیص قابل مشاهده است و آفتاب دارای هویت  .ور شدهد

ها و حاالت انسانی همچون پریدن، رنجیدن و رفتن به آن نسبت داده شده شده و کنش
 است.

فت گ/ بخشم به راه گوش/ خواند آهنگی توانبادهای دور و نزدیکپرداز سبک پی نغمه» -
ها به اشیایی در حال لحظه(. 161)همان،  «تر گشتندهای خرمی نزدیکاینک لحظه

سوی ناظر تر شدن به اند که در حال گام برداشتن و نزدیکحرکت مانند شده
تر شدن این در حالی است که ناظر در وضعیتی ثابت، نزدیک اند؛پرداز( بوده)نغمه
 نماید.ها به سوی خود را نظاره میلحظه

چشم در راه شبی مانند / ن مردی که در آن پنجره هر روزآید از آهیچ آوایی نمی» -
شب شیئی است متحرک که قرار است از راه برسد و . (417)همان،  «امشب بود بارانی

ه ب بارانی را بمرد، ناظر ثابت است که در حالت سکون در پشت پنجره رسیدن این ش
 ، زمان در پیش روی ناظر ثابت تصور شده است.انتظاره نشسته

زیر، ناظر ثابت است و زمان با حرکتی عمودی در حال گذشتن است. به دیگر  نمونه در
 عمودی به تصویر کشیده شده است: صورتبهبیان، گذر زمان 

پوشد از این طوفان رخ می/ چو صبح از کوه سر بر کرد،/ که چه خواهد بود با ما صبح؟» -
آورد و شاعر خود ه سر بر میصبح چون شیئی متحرک از کو. (461)همان،  «آیا صبح؟
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حرکت زمان عمودی و در جهت پایین به باال  را در وضعیت سکون تصور کرده است.

 نشان داده شده است.
 زیر شاعر حرکت زمان را در سطح تصور کرده است: هایدر نمونه

آرامی همچون (. صبح به12)همان،  «سوی او نظر با من/ سوزد به راه دورچراغ صبح می» -
ری تصوی ۀی حرکت زمان با استعارعبارتبهشیئی در حال حرکت است و گذر صبح یا 

 سوختن چراغ در دور دست به تصویر کشیده شده است.
زمان ظهر است . (411)همان،  «سوزدکورۀ خورشید هم چون کورۀ گرم چراغ من نمی» -

ی کوره به تصویر کشیده روشن بودن و گرم صورتبهو حرکت دارد و این حرکت زمان 
ا ب -که از تصویر کوره الگوبرداری شده-در عبارت فوق، تصویر خورشید  شده است.

 شود.تصویر چراغ که آن هم از کوره الگوبرداری شده، منطبق می
 دورانی به تصویر کشیده شده است: صورتبهزیر حرکت زمان  ۀدر نمون

در این نمونه، شاعر (. 61)همان،  «زمانهکز شومی گردش / بگذار به خواب اندر آیم» -
 ثابت در خواب صورتبهزمان را در حال گردش در نظر گرفته و بر آن است که خود را 

 نگه دارد.
شود؛ به دیگر بیان، زمان حرکت تغییر دیده می صورتبهدر نمونه زیر حرکت زمان 

 :تغییر و دگرگونی نشان داده شده است صورتبهدارد و حرکت زمان 
 «روی و پهنای جهان را بست در رنگ دگر/ گرهای آفتاب جلوهصبحدم چون رنگ» -

جهان  ده است.وجود آوربهروز صبح با آمدن خود تغییری در اوقات شبانه. (411)همان، 
 ثابت در نظر گرفته شده و منتظر تغییر رنگ با ظهور و حرکت صبح است.

 متحرک آن به نسبت ناظر و ثابت است مکانی یا شیء . زمان،5-1-1
در این بخش به مواردی پرداخته شده که در آن زمان، شیء یا مکانی ثابت در نظر گرفته 

 شده و ناظر نسبت به آن متحرک است:
محصور  شب همچون مکانی. (467)همان،  «شب است/ شبی بس تیرگی دمساز با آن» -

 این مکان در آمیخته است.در فضا است که تاریکی نیز به سوی آن حرکت کرده و با 
ها رنگ سیاهی گیرند در شاخ تالجن سایهکه می/ را من چشم در راهم شباهنگامو ت» -

شب مکانی است ثابت و ایستا و شاعر در این . (147)همان،  «را من چشم در راهمو ... ت
 مکان چشم به راه مخاطب خویش است.

در پی اشیایی هستند که های پیشب. (423)همان،  «شبان سنگینمنجمد با تن او/ » -
دارای وزن بوده و سنگینی دارند؛ به بیان دیگر شب همچون شیئی سنگین و دارای 

 وزن از سوی شاعر درک شده است.
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شب شیئی است که به تملک شاعر . (411)همان،  «با من، شب من، تاریک همچو گور» -

عر آن را در اختیار خود دارد، در آمده است، این شیء ثابت که از آنِ شاعر شده و شا
 دارای رنگ هم هست و همانند گور تیره و تاریک است.

شب شیئی است ثابت که مرغ شباویز . (126)همان،  «به شب آویخته مرغ شباویز» -
 تواند خود را به آن بیاویزد و آرام بگیرد.)جغد( می

شب مکانی است . (241)همان،  «کرده تنی گرم در استاده هواهست شب/ همچو ورم» -
ای ثابت در فضا از سوی ناظر درک نقطه مثابهبه تواندثابت و محصور در فضا که می

ن ت بسانن افزوده شده و شب پنداری نیز به استعاره زماهمچنین سازوکار انسان شود.
 انسانی در فضایی ساکن به تصویر کشیده شده است. ۀکردورم

شب تیره همچون . (211)همان،  «با فسونی که درو.../ ستشده و شب تیره که اشباع» -
 ظرف مکانی به تصویر کشیده شده که مملو از فسون است.

توان شب دارای حجم است و می. (67)همان، « و ز برون شب سردرد/ در درون شب س» -
حجمی در نظر  ۀواربرای شب طرح درواقع به درون آن راه یافت و از آن بیرون آمد.

 گرفته شده است.
شب ظرفی . (36)همان،  «افزاستشب پر از حادثه، دهشت/ بانناشکیباست به دل قایق» -

 آفرین است.است که با مظروف حادثه لبریز شده و وحشت
زمان روز . (27)همان،  «تا زمانی که فرو ریزد شب را ارکان/ از زمانی که قد افزارد روز» -

دو مکان ثابت به تصویر  مثابهبه اندمشخص شده تاو  زاو زمان شب که با حروف اضافه 
پنداری در همچنین سازوکار انسان اند.اند که با فاصله از یکدیگر قرار گرفتهکشیده شده

نی های انساخصوص روز به کار گرفته شده و ویژگی بالیدن و رشد کردن که از ویژگی
شب نیز استعاره تصویری دیده  در فرو ریختن ارکان است به آن نسبت داده شده است.

هایش در حال ساختمانی در ذهن تصور کرد که پایه بسانتوان شب را شود و میمی
 فرو ریختن است.

زمان شب به عنوان مکان و زمانی در . (66)همان،  «راست هیچ پایانو وای شب، نه ت» -
 رسد.نمیپایان شاعر به انتهای آن نظر گرفته شده که مانند راهی بی

دم و شب گرم دو صبح. (144)همان،  «ام چراغافروخته/ دمان در این شب گرمتا صبح» -
 دم مکانی است که با فاصله از شاعر قرارصبح اند.مکان ثابت و ایستا در نظر گرفته شده

دارد و شاعر به آن جا خواهد رسید و شب مکانی است که شاعر در آن حضور دارد و 
 ا بر افروخته است.چراغی در آن ج

 مثابهبه شب. (142)همان،  «از هر گوشه شب هست در جنگل/ جاده خاموش است» -
گیری در هر جای جنگل سبب جسمی ثابت و ساکن در نظر گرفته شده که با جای

 پخش تاریکی شده است.
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ای از عمر انسان است، همچون پیری که برهه. (417)همان،  «آمد مرا گذار به پیری» -

کانی به تصویر کشیده شده که شاعر گذارش به آنجا رسیده و به آن مکان گام نهاده م
 است.

وقت یا زمان همچون شیئی از بین رفتنی . (213)همان،  «رفقا وقت تمام است تمام!» -
 بیان شده که دیگر چیزی از آن باقی نمانده است.

 گیری. نتیجه1
ای پراهمیت در شعر این مقوله صورتبهزمان  دهدمی نشانشعر نیما  ییمحتوا تحلیل

استعاری مطرح  صورتبهزمان  ،های این تحلیلدر تمامی نمونه شاعر منعکس شده است.
های پیکره براساس حضور استعاره و تشخیص مورد تحلیل قرار گرفته داده بوده است.

  وجود دارد.ا هآن اند که موردی از این صور خیال دراکثر این ابیات در جهتی بوده است.
 

 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی حضور استعاره، استعاره زمان و تشخیص در شعر نیما1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی نسبی فراوانی 

 17 17/1 137 استعاره
 71 71/1 117 استعاره زمان

 71 71/1 141 تشخیص
  721 جمع ابیات

 
ه، شددست آمده در اشعار تحلیلبنابر نتایج به ،شودمشاهده می 1طور که در جدول همان

 درصد ته است.کار رفبهدرصد تشخیص  71درصد استعاره زمان، و  71درصد استعاره،  17
در برخی ابیات  تحقیق است.ۀ بیت ذکر شده در پیکر 721شده نیز بر اساس فراوانی محاسبه

 کار رفته باشد.زمان ممکن است تشخیص و استعاره بههم
های پیکره براساس جهت و در نظر گرفتن زمان در شعر بار دیگر داده یکاز سوی دیگر، 

  شاعران مورد تحلیل قرار گرفته است.
 ناظر که متحرک زمان شیء است: دو معیار بوده توزیع فراوانی و درصد میزان براساس

 آن به نسبت ناظر و ثابت است مکانی یا شیء حالتی که زمان،ثابت است؛ و  آن به نسبت
  زیر منعکس شده است. ها در جدولیک از این مالکهر .متحرک

 
 : توزیع فراوانی و فراوانی نسبی زمان و ناظر نسبت به یکدیگر در شعر نیما4جدول 

فراوانی  فراوانی موقعیت ناظر و زمان نسبت به یکدیگر در شعر نیما
 نسبی

 درصد

 36 36/1 17 ثابت آن به نسبت ناظر و است متحرک زمان، شیء
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 آن به نسبت ناظر و ثابت است مکانی یا شیء زمان،

 متحرک
46 41/1 41 

   117 تعداد کل
 

بوده است  صورتیبهتوان دریافت که درک استعاری نیما از زمان ، می4بنابر جدول 
ن درصد موارد او چنی 36، و در ثابت آن به نسبت ناظر و است متحرک که زمان شیء

این در حالی است که در موارد کمتری شاعر خود را ناظر  نسبت به زمان داشته.بینشی را 
داند و این تصور را دارد که ناظر به سوی زمان در قالب مکان حرکت یا عاملی فعال می

 ها به این صورت بوده است.درصد نمونه 46فقط  نمونه 117کند و از میان این می
آوریم و دست میبهتجربیاتی را در جهان خارج  شناسان شناختی ماطبق آرای زبان

 شناساناغلب معنی بندد.ایم، در ذهن ما نقش میکرده نتیجه تصوری از آنچه تجربهدر
 مفهومی ۀحوز بین کلی نگاشت دانند و استعارهشناختی استعاره را بخشی از زبان می

بر اساس آنچه  نگاشت است.تنها نمود سطحی این  استعاری بیان بوده،مقصد ۀحوز به مبدأ
در این مقاله گفته شد، زمان مفهومی انتزاعی است و همواره از طریق چیزی ملموس و 

یا  مکان مثابهبه زمان»هایی مانند نظریه معاصر استعاره به استعاره شود.عینی درک می
یک ن از تواطبق ویژگی بسط استعاری یا نگاشت استعاری می پردازد.می« فضایی محصور

یکی از تمایزهای ادراکی میان این دو،  ای زمانی و مکانی استفاده کرد.واژه برای پدیده
  گیرد.رخدادهای ایستا و پویا را در بر می

زبان به توان دریافت که شاعر فارسیمی ،های این مقالهطبق تحلیل داده همچنین
در  اند.د را ابراز داشتهاهمیت زمان واقف بوده و در مورد گذشت آن نگرانی یا حسرت خو

که مکانی را -شاعر بنا بر تجربه خود نسبت به موجودات در اطرافش  تمامی این موارد،
در برخی موارد شاعر خود را محصور به زمان  زمان را در نظر گرفته است. -کننداشغال می

داند مکانی می مثابهبه و در مواردی دیگر زمان را و در برابر گذشت آن تسلیم شدهدیده می
 که ناظر به سوی آن حرکت کرده است.

استعاری در قالب مکان در گفتار روزمره نیز  صورتبهمفهوم انتزاعی زمان  کلی طوربه
پندارد و آن را به مکان انتزاعی می صورتبهرود و شعر و زبان خودکار، زمان را به کار می
لیکاف،  ۀاستعار معاصر نظریۀ رسد می رنظ به کند تا مفهومی عینی به آن بخشد.تبدیل می

 شعرهای مفهومی بررسی ساختار برای مناسبی نظری تراگوت ابزار آلوود و گاردنفورز و
 .است بنیادفرهنگ و شمولجهان نظریه که این داشت توجه باید البته و است فارسی زبان
 زمان هایاستعاره از استفاده که وی به یابیماشعار نیما درمی تردقیق هایبررسی با

 721کلی، در مجموع  طوربه داشته و زمان مفهوم مهمی در شعر او بوده است. گرایش
نمونه مواردی هستند  137ها آن توان به این نتیجه رسید که از میانشده مینمونه تحلیل

 و است متحرک درصد زمان، شیء 36در ها آن ته و از میانکار رفبهاستعاره ها آن که در
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 و ثابت است مکانی یا شیء ها، زمان،درصد نمونه 41و تنها در  ثابت، آن به نسبت ناظر
نماید این است که در شعر این بنابراین، آنچه قابل توجه می .متحرک آن به نسبت ناظر

شیء به  مثابهبه و زمان ثابت، آن به نسبت ناظر و است متحرک شاعر اغلب زمان، شیء
 تصویر کشیده شده است.
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بررسی اقتباس فیلم گاو از مجموعۀ عزاداران بَیَل با رویکرد تحلیل 
 گفتمان

 
 1اهلل طاهریقدرت

 4سیرتسید مهدی همایون

 چکیده
آید و در عین حال یکی از شمار میعطفی در تاریخ سینمای ایران بهنقطه« گاو»فیلم 

شناختی، ها از ادبیات معاصر کشور است. در این مقاله با رویکردی نشانهترین اقتباسشدهتحسین
 ههای اقتصادیِ افزودشوند و نشانهبررسی می« گاو»و فیلم  عزاداران بَیَلداستان چهارمِ مجموعۀ 
 هایگردند. خوانشعنوان عوامل اصلی اقبال عمومی به فیلم معرفی میبه داستان ساعدی، به

 های اندکِ افزوده قرار داشتند. گفتمانگرایانه از فیلم، عمدتاً بر پایۀ همین نشانهآمیزِ چپستایش
ا تباس مذکور رنویس و مهرجوییِ کارگردان، اقغالب روزگارْ از طرفی با عاملیّت ساعدیِ فیلمنامه

با خود همساز کرد و از طرف دیگر استقبال از فیلم را رقم زد. ضمن بررسی امر فوق، این مقاله 
که از داستان ساعدی به آن وارد -شناختیِ موجود در فیلم های هستیکوشد با تمرکز بر جنبهمی

های جامعۀ انسانی، سویه عنوان تمثیلی از هرتر ارائه دهد. روستای بیل بهخوانشی موسّع -اندشده
 «دیگری»ها و باورهای اعضایش درونی کرده و بر مرزبندی با گفتمانیِ خود را در زبان و آیین

کند. یک عضو معمولی و محترم جامعه، مشدحسن، پس از نفیِ ناخواستۀ گفتمان بیل تأکید می
رد و نهایتاً به حذف کاملش داشود که جامعه از طریق اعضای خود بر او روا میقربانیِ خشونتی می

های مؤید این خوانش را در داستان و فیلمنامه و فیلمْ پی گرفتیم و نمود انجامد. نشانهمی
های مجموعه را از نقاط قوّتی گیریِ عناصری از دیگر داستانآمیز داستان، و نیز وامهای وهمجنبه

ضمناً از این رهگذر، نظام نشانگان ادبی های ناقدان دور مانده است. برشمردیم که عمدتاً از نگاه
 اند.های سینمایی مورد مقایسه قرار گرفتهبا نشانه

شناسی، غالمحسین ساعدی، داریوش سینمای اقتباسی، گفتمان، نشانه های کلیدی:واژه
 مهرجویی، عزاداران بیل، گاو.

 . مقدمه1
سینمای  (Nouvelle Vague)« موج نوِ»احتماالً به تقلید از عبارت -در آغاز دورانی که 

(، یکی از 1711به موج نوِ سینمای ایران مشهور است، داریوش مهرجویی، گاو ) -فرانسه
                                                            

 . دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی1
 فارسی، دانشگاه شهید بهشتیکارشناس ارشد زبان و ادبیات  .2
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های تاریخ سینمای ایران را ساخت. این فیلم آشکارا به ترین فیلمترین و غیرمتعارفمهم

 السنّت چندسالۀ ادبیات داستانی دهۀ چهل تکیه داشت و عامل این برخورداری و اتص
ترین نویسندگان معاصر بود: غالمحسین ساعدی. مهرجویی یکی از پرکارترین و شاخص

این نویسنده ساخت و تقوایی هم  آشغالدونییک فیلم دیگر نیز با اقتباس از داستان 
حال، چه پیش و چه پس از تصویر کشید. بااینرا به آرامش در حضور دیگرانداستان 

یدی، سینمای ایران اقبال چندانی به ادبیات داستانی مقطع مهمِ اواخر دهۀ چهل خورش
های اقتباسی در ایران، در مقایسه با سینمای جهانْ نشان نداشته است. میزان اندکِ فیلم

توانند به رفع نقایصِ روایی و که می-دهد که فیلمسازان ایرانی خود را از منابعی غنی می
 -ها را تنوع و انسجام بخشندفیلمنامهوگونویسی در سینما کمک کنند و های گفتضعف

 اند.محروم کرده
عزاداران شود با خوانشی متفاوت از داستان چهارم مجموعۀ در این مقاله کوشش می

 اوگای از یک اثر پویای اقتباسی معرفی شود. شده از آن، گاو، نمونه، و فیلم اقتباسبیل
و تماشاگران قرار گرفت، بلکه اکنون، شدنش مورد استقبال ناقدان تنها در زمان ساختهنه

ها فیلم را در توان با دقّت در آنهایی است که میپس از بیش از چهل سال، واجد ظرفیت
که تنها زیر سایۀ داستان باقی نمانده، بلافق معناییِ امروز تفسیر کرد. این اثرِ اقتباسی نه

های مجموعه، آن را ر داستانمهرجویی توانسته است با انباشتن فیلم از عناصری از دیگ
اند و عنوان اثری مستقلْ شناخته شدهغنی کند. اکنون فیلم و داستان هر کدام به

موردهایی از هنر ماندگار در مدیوم خود هستند. شاید یکی از دالیل تداوم امر اقتباس از 
 جانبۀ گاو بوده باشد.های بعدیِ مهرجویی، موفقیت همهادبیات در فیلم

 وش تحلیل گفتمان. ر1-1
اند. در برگردانده« گفتمان»و « گفتار»، «سخن»را در زبان فارسی به  discourseواژۀ 

ها نیست این مقاله مجالی برای بحث در خصوص میزان دقت و تناسب هریک این معادل
 شود. بابک احمدی در تعریف ایناستفاده می« گفتمان»و برای پرهیز از آشفتگی، تنها از 

 نویسد: یواژه م
ای از اطالعات، یا به بیان بهتر توان گسترههر سخن ])گفتمان([ را می

های ای خاص از مبادلۀ اطالعات دانست: نظام مناسبات میان سویهگستره
سان مفهوم سخن ])گفتمان([ با مفهوم حدومرزها ارتباط ارتباط. بدین

یا تحقق معنایی ها ممکن است، بینی معنا درون آندارد، مرزهایی که پیش
 (.66: 1731شود )ها ممکن میدر آن

مطرح  (Michel Foucault)طور که میشل فوکو در این مقاله به مفهوم گفتمان، آن
شده و منبع اقتباس، از کرده است، نظر خواهیم داشت و در مقایسه میان فیلم اقتباس
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حسین پاینده دربارۀ  ها سخن خواهیم گفت.ها و تمایزات گفتمانیِ حاکم بر آنمشابهت
 نویسد: در اندیشۀ فوکو می« گفتمان»اصطالح 

های های صوری زبان )انتخاب واژگان و ساخت]گفتمان[ عالوه بر جنبه
های زبانی... عالوه بر نحوی(، ناظر بر رفتار اجتماعی نیز هست. صورت

دهندۀ قدرت و شان )برقراری مراوده بین گویشوران(، نشانکارکرد عام
ر کند. هاند و فوکو دقیقاً همین جنبه از گفتمان را بررسی میابط قدرترو

: 1771گفتمانی موجِد معرفت یا دانشی خاص و نیز قدرتی خاص است )
241 .) 

 نویسد: اش از مفهوم گفتمان، میفوکو برای مشخص کردن مرزهای تلقی
 شانشده یا شیوۀ گفتنگفتمان را نباید ]تنها[ مجموعۀ چیزهای گفته

شود، یا آن چیزی چه گفته نمیفهمید، بلکه به همان اندازه، گفتمان در آن
های های رفتار و آمایشهای بودن، شاکلهها، شیوهها، منشکه با ژست

 ندههای مقیدکنای است از داللتشود. گفتمان مجموعهمکانی مشخص می
 (. 417: 1717گذرند )که از مناسبات اجتماعی می

کند و های متعدد گفتمان در تحلیل آن تأکید میاو بر لزومِ درنظرداشتِ ویژگی
 نویسد: می

باید در گفتمان، کارکردهایی را آشکار کرد که صرفاً کارکردهای بیان )بیانِ 
( یا است نسبتی از نیروها که پیشاپیش شکل گرفته و استقرار یافته

کارکردهای بازتولید )بازتولید یک نظام اجتماعیِ پیشاپیش موجود( 
ه از ها، استفاداین عملِ صرفِ سخن گفتن، کاربرد کلمه-نیستند. گفتمان 

هایی که دیگران شان(، کلمههای دیگران )ولو با زیر و رو کردنکلمه
 -کنند(شان مینوبۀ خود زیر و رویفهمند و قبول دارند )و احتماالً بهمی

 (.411خود این عملْ یک نیرو است )همان، 

 . تحلیل گفتمان در مطالعات اقتباس1ـ1
شود و رویکرد او در این مواجهه، گر با متن ادبی مواجه میکننده در مقام خوانشاقتباس

عنوان گیرد. اثر اقتباسی، بهناگزیر، تحت تأثیر گفتمان)های( مسلط بر خوانشش قرار می
بر  گذارد و پایانیای از متن منبع نیز اثر میۀ خوانش سینماگر، بر هر خوانش دوبارهنتیج

های گفتمانی متصور نیست. بنابراین بررسی اقتباس، در آنِ واحد هم تنیدگی الیهدرهم
 ها( و همها )و حتی نقدها و پژوهشها و فیلمهای غالب بر متنمستلزم تشخیص گفتمان

متن ادبی و هنری، محصول گفتمان »های اجتماعی است. مانخودْ تحت تأثیر گفت
ایدئولوژیک دورۀ خود است. پس هیچ خوانشی، خوانش نهایی و تمام و کمال از متن 

، )نجومیان و بنویدی« )ها(، فهم متن ممکن نیستنیست. همچنین بدون خوانش گفتمان
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سوی مطالعۀ اقتباس را بهوگوی فیلم و داستان منثور )یا نمایشنامه( (. گفت761: 1771
 کشانَد.های گفتمانی آثار میها و شباهتتفاوت

های رویکرد نقادی گفتمانْ در بررسی متون ادبی و سینمایی، متأثر از رهیافت
هایی همچون بینامتنیّت و واسازی است؛ و درست در نقطۀ گرایی در زمینهپساساخت

زمانی، ای هممعتقد بودند متن را باید با شیوهگیرد که گرایانی قرار میمقابل رویکرد ساخت
عنوان نظامی بسته و خودبسنده مورد خوانش متنی، و بهبدون توجه به خارج از روابط درون

هایی که زمینۀ خلق و خوانش اثر ادبی و هنری قرار داد. با شناخت و تحلیل گفتمان
 هستند خواهیم دید که همچون ادبیاتْ...

بخشی از مبارزات ایدئولوژیک، فرهنگ و هنر دوران خویش هر فیلمی خود 
نظرها با وجوه متعدد زندگی، که خارج از متن فیلم قرار است و از این نقطه

های معانی که اغلب شود. همین ارتباطْ به تمامی رشتهدارد، مربوط می
شناس یا انسان معاصر شناسی صرف برای تاریخبیش از مسائل زیبایی

 (.32ـ31: 1732دهد )لوتمن، د، رخصت نشو و نما میاهمیت دار

 ای مناسبِ اقتباس. عزاداران بیل، مجموعه1-6
 1717بار در سال که غالمحسین ساعدی آن را اول عزاداران بَیَلمجموعه داستان پیوستۀ 

های بار چاپ شده است. مکان و شخصیتدوازده 1726خورشیدی به چاپ رساند، تا سال 
ها، روستایی به نام بَیَل و ساکنان آن هستند؛ همچنین مضامین و ندۀ داستاناصلیِ برساز

ها را راوی اند. قصههای غالبْ در هر هشت قصۀ این مجموعه قابل ردیابیموتیف
درت ننشیند )و البته بهای که گاه در جای دانای کل میکند؛ راویشخصی روایت میسوم

شود. این صیتی از اشخاص روایت خود شریک میکند( و گاه در اوهامِ شخقضاوت می
دهد راوی در سراسر مجموعه، مدام نظرگاه روایی را از درونی به بیرونی و بالعکس تغییر می

که خواهیم دید، گاه حتی به شخصیت اصلی مجموعه، روستای بیل، نیز وفادار و چنان
 ماند. نمی

ه مدل سینمایی روایت مکتوب ب عزاداران بیلهای از چند جنبۀ متفاوت، داستان
کدام  اند که هرهایی تقسیم شدهرفتها به پیاند: نخست آن که داستان)فیلمنامه( شبیه

ل ها شامرفت در این داستانبا ساختار و الزامات سکانس سینمایی منطبق است؛ هر پی
اتیک مرفت قبلی را بسط داده، طی فرایندی دراهایی است که موقعیت انتهاییِ پیکنش

ر طوشود، همانرفت حفظ میکند. وحدت زمانی نیز در هر پیبه موقعیتی تازه مبدل می
 باید زمانی واحد دشته باشد. که هر سکانس فیلم می

به نوعِ روایت سینمایی، انطباق نسبی نظرگاه  عزاداران بیلدومین عاملِ نزدیکی کتاب 
 گاهِ راوی کههای گاهت. از بازیگوشیسازی سینمایی اسها با نوع کانونیروایی داستان
شخص، همچون دوربین فیلمبرداری، ناظر و نمایانگر وقایع عنوان راوی سومبگذریم، او به
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کند. نظرگاه غالبْ های واقعی را ضبط و منعکس میاست و همچون بوم صدا دیالوگ

کند، بیرونی است و جاهایی هم که راوی خود را به شخصیتی خاص محدود می
ماند که از دریچۀ چشم و گوش )و نه ذهنیت و قضاوت( شاهد و شخصی باقی میسوم

شخص( در شخص )بر خالف نظرگاه درونی اولگر ماجراهاست. نظرگاه درونی سومروایت
، چه لعزاداران بیتواند کارکردی مشابه سینما داشته باشد. شگرد رواییِ داستان منثور می

 گونه است. و چه درونی، این ذیل روایت از نظرگاه بیرونی
عامل سوم شباهت مذکور، پرهیز نویسنده از توقف داستان برای توصیف است. برخالف 

جا هر توصیفی در گرماگرم کنش و به های معاصر، اینرمان کالسیک و بسیاری داستان
ا نماید و همین، اقتدار راوی را در برابر مخاطب کاهش داده، او رای ضمنی رخ میشیوه

 دهد. در مقامی همسنگِ راوی پرمحدودیت سینمایی قرار می
های آشکار لفظی و بیانی ها از آرایهسرانجامْ شباهت آخر این است که روایت داستان

ها قابل دریافت است، ولی )نکته خالی است. البته استعاره و مجاز و تشبیه از دل موقعیت
های پوشی نسبت به ظرفیتهمین چشمای در زبان ندارد. جاست که( هرگز جلوهاین

وۀ های بیانی داستان را به شیشناختیِ خاص زبان مکتوب، نحوۀ غیرمستقیمِ آرایهزیبایی
 بیان هنری فیلم نزدیک کرده است.

 ایِ داستان چهارم عزاداران بیل. ساختار روایی و نظام نشانه1
، از هجده فصل کوتاه تشکیل لعزاداران بیمنبع اقتباس فیلم گاو، داستان چهارم مجموعۀ 

یان وگو )و نه برود و تصویر و گفتشکلی عینی پیش میجا که روایت بهشده است. از آن
سازد، هر فصل تا حدی شبیه سکانسی از شخصی یا درونی راوی( کلیت داستان را می

 دای از یک نمایش، مرزهای زمانی و مکانی مشخصی با فصل بعد از خویک فیلم، یا پرده
های مجموعه( منطبق با ساختار بندی داستان چهارم )همچون همۀ داستاندارد. فصل

 رفت مستقل دارد.رفتی است. این داستان هجده پیپی
طور بنیادی از هم متمایز نیستند، چرا که زمان روایتْ جا بهداستان و پیرنگ در این

و مکانی که در پایان هر  های زمانیست. نظرگاه روایی با برشاش عینیخطی، و شیوه
 دهد. ای کالسیک شکل میزند، پیرنگ را به شیوهرفت میپی

در الگوی منحنی داستان، وضعیت ثبات اولیه در همان پاراگراف اول دچار تنش و 
اسالم با گاری منتظر کدخداست تا با هم به مراسم ختم شود: صبحْ مشدیفروپاشی می

د بروند. ناگهان صدای گریه و زاری زن مشدی حسن آباخواهر مشدی عنایت در خاتون
کند. از نظر مضمونی قابل توجه است که در حالت ثبات اولیه، گره اول داستان را ایجاد می

های مربوط به آن با وضوح و ایجاز حاضر است. گویی از همان ابتدا های مرگ و آییننشانه
ختم خواهر مشدی »تاده است. سخن از ای عادی و روزمره بر سر بیل افشیوهسایۀ مرگ به

 هایی از، نشانه«کندشنا می»به همراه تصویرالشۀ مرغی که در استخر روستا « عنایت
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. ضمناً مراسم ختمْ مَجازی 1عنوان درونمایۀ اصلی داستان هستندحضور محتوم مرگ به

س هایش حاال پها و مؤلفهای، از روال کارکرد گفتمان بیل؛ گفتمانی که جنبهاست نشانه
 از گذشتن حدود نیمی از مجموعه، دیگر کامالً در نظر مخاطبْ عیان و آشناست. 

 کننداند، ابتدا شروع میحسن شدههای زن مشدیدر ادامه، اهالی بیل که متوجه ناله
حسن آمده است، اما کنند بالیی سر مشدیبه حدس زدن که چه اتفاقی افتاده. خیال می

های ده در حال آرام شود که زنفصل اول در حالی تمام می«. رفته سیدآباد عملگی»او 
 حسن هستند و مردها منتظرند ببینند چه شده. کردن زن مشدی

افراد ده از بسیاری جهات متمایز های مجموعه، نقش اسالم در میان در تمام داستان
ها توجه و تمرکز نظرگاه روایی به او بیش الخطاب، و در تمام داستاناست. سخنش فصل

حسن در قامت شخصیت محوری و عامل از بقیه است. اگرچه در نگاه نخستْ مشدی
ا هنشنگری در ککند، در این تحلیل تالش خواهد شد تا با جزییپیشبرد داستان جلوه می

عنوان شخصیتی محوری معرفی شود؛ شخصیتی که برخالف های اسالم، او بهو واکنش
باقی اهالی بر تقدیر بیل و بازیچه بودن خود و دیگران در دست این شخصیت اصلیِ همۀ 

اسالم درواقع عامل انسانیِ پیشبرد و . مشدی4های مجموعه، تا حدی واقف استداستان
 شخصیت اصلی، بیل، است. برقراریِ جوانب مختلف گفتمان

حسن آمده. او اسالم هنوز معتقد است بالیی سر مشدیرفتِ اول مشدیدر پایانِ پی
ه دهد کیی نسبت می«بال»هشیار روستا از همین آغازْ زاری زن را به مثابۀ وجدان نیمهبه

اللت د تواند به اتفاقی دیگرحسن را گرفتار کرده است. انگار برای او حالِ زن نمیمشدی
 کند. از این دیدگاه داستانْ عبارت است از روایت فرایند تحقق خیال اسالم. 

 ها برای یک ناظربدویّت فضای روستا و محدودیتی که این بدویّت در تعبیر نشانه
 هایست واقعی. به عبارت دیگر در دایرۀ بستۀ نشانهکند، امریمحلی و خودی اعمال می

ین حال در اکند. باایننالۀ زن تنها به مرگ شوهر داللت میمحدود زندگی روستایی بیل، 
گشاییِ نخست حاکی از اشتباه بودن حدس اسالم است. اما روایت مرحله از داستان، گره

رسد. آن پایانْ پس از بسط و گسترش، دقیقاً با تحقق عملی همین حدس به پایان می
هد و از در روستای داستانیِ بیل توجه میها دخواننده را دوباره به بسته بودن دایرۀ نشانه

دیگرسو بار دیگر تقدیر ناخوشایند اهالی و عاقبتِ محتومِ هر کس را که خواسته یا 
 کشد. ناخواسته ثبات گورستانیِ حاکم بر بیل را کمی بر هم بزند، به رخ می

حسن مرده و او خود شود گاو مشدیدر واقع گسترش داستان از جایی که عنوان می
سمت شخص آمیز آن تقدیر بهسالم )و البته غایب( است، در راه بازگرداندن طعنه

رغم محتوم بودن حدس اسالم، برای تحقق پذیرد. گویی بهحسن انجام میمشدی
که انافتد و چنچندروزۀ این صبر اتفاق میاش کمی صبر نیاز است. داستان در مسیر واقعی

ی کند که خود پیشگویخواهیم دید، اسالم نادانسته نقش کاتالیزور تقدیری را بازی می
اش است به گاو؛ عشقی آید، تلویحاً مکافات عشقحسن میچه بر سر مشدیکرده است. آن
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سن مرگ گاو را باور حتابد. زمانی که مشدیکه گفتمانِ بیل به هر دلیلی آن را برنمی

ه تر از آن با قانون این روستا( به مقابلکند، گویی با حکم تقدیر و تصمیم بیل )و مهمنمی
حسن نظم و ثبات حاکم بر جامعۀ روستا را با مسخ جا که مشدیخیزد. بنابراین از آنبرمی

 گردد.شود و مستحق نابودی میزند، به عنصری ناسازْ تبدیل میخود به هم می
رفت دوم جای خود را به تعلیقی که زاریِ زن در اول داستان ایجاد کرده بود، در پی

او او دهد که گحسن خبر میدهد: وقتی زن مشدیافکنی و درنتیجه تعلیقی دیگر میگره
شود. سپس روایت بصریِ بهت و حیرت روستاییان و نقل مرده، گره اولیه گشوده می

ای غیرمستقیم بر هولناکی واقعه داللت به شیوه«( زمان!یا امام »گفتارهاشان )مثالً 
کند. پیداست این دال )مرگ گاو( در نظام گفتمانی حاکم بر آن موقعیت، متضمن می

ناپذیر. عامل تشدید غیرعادی اثر چنین بینیست غیرمعمول و از نظر تبعاتْ پیشمدلولی
اس وجو کرد. احسلط بر بیل جستدهندۀ گفتمان مسهای شکلدالی را قطعاً باید در جنبه

ه هایی معطوف بغبن ناشی از قطع جریان معاش روستا )که خواهیم دید با تکیه بر نشانه
وابستگی اهالی به شیر گاو، تا حدی به فیلم اقتباسی قابل انتساب است( در داستانْ 

ا ها تنهلیای )چه با داللت صریح، و چه ضمنی( ندارد و از همان ابتدا، نگرانی بینشانه
 حسن به واقعه است. متوجه نحوۀ واکنش مشدی

روند تا فکری به حسن میرفت سومْ اسالم و بقیه به طویلۀ خانۀ مشدیدر آغاز پی
شخص که داده( بکنند. راوی سومعنوان تجسّد و تجسّم مصیبتِ رویحال جنازۀ گاو )به

زند که آن را ، دست به تشبیهی میکندزمان با دیدار اهالی از جنازه، آن را تصویر میهم
توان از موارد دخالت در روایت دانست. اگرچه استراتژی روایت مجموعه بر پرهیز از می

سط حسن وگاو مشدی»بینیم: گاه اثری از او میدخالت مستقیم راوی شکل گرفته، اما گه
ای ه مرد خستهطویله افتاده مانده بود. دست و پایش را طوری دراز کرده بود مثل این ک

مانَد و در (. این تنها در حد یک تشبیه باقی نمی114: 1717)ساعدی، « خوابیده است
حسن است. ظاهراً حتی راوی همانی میان گاو و مشدیکنندۀ اینکلیّت داستان، تداعی
گیرد حسن را در هیئت گاو مرده بیابد. در ادامه اسالم تصمیم میآماده است که مشدی

ه ها را بحسن بیندازند. این عملْ بازی نشانهو را به سرعت در چاه خانۀ مشدیکه الشۀ گا
 کشاند. سمت تحلیلی روانکاوانه می

نما برای مدیریت ای متناقضگاو است اما به شیوه 7آمده ناشی از فقدانبحرانِ پیش
از  ه پیشاین بحران در قدم اول باید گاو کامالً از دید خارج شود. به دیگرسخن فقدانی ک

حسن نباشد. نشانۀ این روی داده باید کامل شود تا پیش چشم اهالی روستا و مشدی
 ای سربرآوردنفقدان باید کامالً از عرصۀ خودآگاهی ده خارج شود. نتیجۀ چنین سرکوبی

م که در پایان خواهیحسن، اسالم، و نهایتاً بیل است و چنانمکانیزم جایگزینی در مشدی
حسن )موضوع جایگزینی( و شخص اسالم )عامل ای اصلیِ جایگزینی، مشدیهدید، قربانی

بندی داستان( سرکوبی فقدان و درنتیجه متحمل احساس خودآگاهانۀ گناه در پایان
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هستند. در واقع جامعۀ انسانی بیل با قربانی کردن آن دو به وضعیت پیش از خودآگاهی 

 رهاند.را از خطر تزلزل می یابد و گفتمان حاکمبازگشته، مجدداً ثبات می
گذرد. قبالً به ابتکار رفت نُه در خانۀ عباس، شخصیتی فرعی، و در غیاب او میپی

حسن، در خانه عباس نزد خواهر عباس مخفی شده و به اسالم، اسماعیل، برادرزن مشدی
 دنبال گاو رفته است. شگردی کامالً تنیده در بافتحسن گفته شده بود که او بهمشدی

داستان دیگری که موازی با داستان اصلی پیش داستان باعث شده تا زمینه برای خرده
خواهد رفت ایجاد شود. این تنیدگی و ارتباط داستانی میان اسماعیل و خواهر عباس از 

شخص در خانۀ عباس و روایت او های اصلی، حضور مجازی راوی سومیک سو و شخصیت
کند. در میان پذیر میگذرد، منطقی و توجیهاهر عباس میچه میان اسماعیل و خورا از آن

انجامد؛ ای برپاست که به وعدۀ خواستگاری میآشفتگی بیل، در این خانه مغازلۀ شرمگنانه
ای که دامنۀ حامالن گفتمان حاکم دوباره زندگی از میان مرگ راه باز کرده است؛ زندگی

شمول احاطۀ این گفتمان برخاسته  حسن ازدهد به جبران خروج مشدیرا گسترش می
 است.

ها آشنا شده ها و با وحشت اهالی بیل از آنهای قبل با پوروسیخواننده در داستان
 آید. در اوایلاست. در این داستان هم این بارِ اولی نیست که سخن از پوروس به میان می

ها بفهمن روسیاگه پو»حسن گفته بود: جبار در انکار ادعای مشدیهمین فصلْ مشدی
جدا از شیطنت تلخی که در این گفته نهفته است، گویی او در صورت «. دزدنتمیان می

گیرد. پس )باز در ذیل یابد و در معرض خطر دزدیده شدن قرار میاستحاله، تازه ارزش می
تر از یک همشهری بالغ باشد. باید به یاد داشت که چند تواند قیمتیگفتمان بیل( گاو می

ه قبل، در گفتۀ خواهر عباس، از نظر عاطفی نیز گاو برتر از انسان شمرده شده بود. صفح
جا باز فرض برتری انسان بر حیوان، تحت نظام ارزشی روستا تلویحاً مورد تردید واقع این
حسن را تهدیدی برای حاکمیت شود بیل در ادامه، مشدیچه باعث میشود. اما آنمی

حذفش دست زند، این است که موجود جدیدْ از نظر اهالی نه گاو گفتمان خود بداند و به 
ای ناشناخته است که در نظام این روستا تعریف نشده، قابل «دیگری»است و نه انسان؛ 

 رانَد.جذب نیست. قدرتْ همواره عناصر ناساز را از دایرۀ شمول نظام ارزشی خود می
گوید: اسخ کنجکاوی یکی از اهالی میاسالم در پها به بیل، مشدیدر شبِ هجوم بیگانه

(. رخدادها موجب تزلزل 171)همان، « ها اومده بودن مشدحسنو بدزدنپوروسی»...
ها در محور جانشینی دنیای حسن و گاو در گفتمان، و امکان جایگزینی آنجایگاه مشدی

صورت ، به آشکارترین 1اند. شکستن مرزهای واقعیت و وهم، سالمت و جنونداستانْ شده
حسن در حال پریشی مشدیای اسالم از واقعه نمودار است. روانجملهممکن در روایت تک

روستا است و در بیان مباشر بیل نیز راه یافته. « سالم»نفوذ در قلمروِ گفتمان منسجم و 
 شود.زدایی نزدیک میداستان به اوج فرایند آلوده
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ری به مرگ عاجل( مردها به رفت پانزده در قبرستان )داللت ضمنی دیگدر پی

هد دزند، پیشنهاد میاند. اسالم که بنا به اظهار کدخدا حرف آخر را میجویی نشستهچاره
هایی هست مبنی بر این که اسالم حسن را به بیمارستان شهر ببرند. نشانهکه مشدی

ور د تنها به ثمربخش بودن این عمل امیدی ندارد، بلکه هدفش از این پیشنهاد تنهانه
های دیگر جز حسن از بیل است. شهر هم که )گفته شد( در داستانکردن مشدی

د حسن به شهر در حقیقت قصبازگشت نیست و قصد بردن مشدیتبعیدگاهی مخوف و بی
 برطرف کردن تهدیدی است که وضعیت روانی او در نظام گفتمانی بیل ایجاد کرده. 

های قراردادی ابودی مرز میان دوگانهحسن مظهر بحرانی و خطرناک امکانِ نمشدی
هایی که نظام ارزشی منتسب به است: واقعیت/خیال، تمدن/توحش، زندگی/مرگ. دوگانه

ن در حسعنوان شخصیت اصلی، هستند. تا مشدیها عناصر برسازندۀ گفتمان بیل، بهآن
دف ا هزدایی بروستاست، برقراری ثبات دوباره ممکن نیست، تصمیم اسالم نوعی آلوده

ها در مقابلش به راندن تهدید است؛ تهدیدی که وحشت ساکنان بیل از پوروسیبیرون
شود، به شهر حسن از روستا دور میماند. درنهایت با این که مشدیای میبازی بچگانه
 شود.میرد و برای همیشه در مرز شهر و روستا باقی مانده و کامالً زدوده نمینرسیده می

داً هشیار و شدیتوان در حالت نیمهین عامل بحران در نزدیکی روستا را میو نشانۀ حضور ا
اندوهگین اسالم در فصل آخر دید. گویی آگاهی )و تجربۀ( او از امکان فروپاشی مرزهای 
قراردادی ساختارهای اجتماعی )در هیئت آگاهی از مرز شکنندۀ میان جنون و واقعیت( 

شاید همین وحشت است که در نهایت، در داستان  وحشتی ابدی در او ایجاد کرده است.
های بیل و عزیمت ترین پاسدار ارزشواپسین مجموعه، موجب فروپاشی ذهنی این اصلی

 شود.بازگشتش به شهر و تیمارستان شهر میبی
حسن/گاو را جبار که مشدیرفت آخر، فصل هجدهم، اسالم و کدخدا و مشدیدر پی

روند و راوی با اسالم هایشان میردند. کدخدا و جبار به خانهگبرده بودند، به بیل برمی
بابا از اسالم شده در فصلِ نُه برپاست و مشدیچینیماند. مراسم عروسیِ مقدمهمی
ست از روحیۀ جمعیِ تازۀ بابا مَجازیخواهد که سازش را بیاورد و بنوازد. رفتار مشدیمی

حسن به توجه به سرنوشت مشدین که بیست بر روان جمعی آنااهالی بیل و داللتی
اند. گویی تالش اسالم برای برقراری مجدد ثبات در ده و زدودن عامل پایکوبی مشغول

تردید و تشویش، نتیجه داده است. منحنی داستان به ثبات ثانویه رسیده است و عروسی 
سن حت مشدیبابا باالخره از سرنوشای از جریان زندگی برپاست. مشدیعنوان نشانهبه

« حسن؟ نرسیده به شهر...مشدی»دهد که کند و اسالم سرسری پاسخ میسؤال می
 (173)همان، 

ز رانده و پیرو« دیگر»بار دیگر گفتمان حاکم بر بیل عامل تهدید را به سوی جاهای 
حال از زاویۀ درونی نیز یک تغییر سطح اتفاق افتاده است؛ تغییر سطحی شده است. با این

اسالم در کند: مشدیآرام دارد زمینه را برای اتفاق نهایی در داستان آخر آماده میمکه آرا
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عنوان مباشر گفتمان حاکم بر بیل، اندکی سست باور خود نسبت به درستی اعمالش به

اسالم ناشی از نقش او در پیشبرد فرایند درمان روان جمعی شده است. اندوه مشدی
ز طور پیوسته پس اچه بهداستان، آگاهی او نسبت به آن روستاست. پس از تمام اتفاقات

حسن انجامید، در تقابل با ناآگاهی جامعۀ بیل قرار مرگ گاو پیش آمد و به مرگ مشدی
کند، درست برخالف ابتدای کار که با دیگران گیرد و او را از افراد دیگر منفک میمی

دیگران ندارد و جملۀ آخر خود را حتی  وگو باای به گفتهمراه بود. او دیگر چندان عالقه
اش با فعلی که داللتش کند. غم هولناک او به وحشت از ادامه و تکمیل جملهتمام نمی

 شود. قابل حدس است تبدیل می
شده از جامعه( برخالف دفن گاو )نشانۀ حسن )امر زدودهنهایتاً از دفن احتمالی مشدی

ین که او )به ابتکار اسالم( در خارج از روستا مُرده، آید. آیا همفقدان( سخنی به میان نمی
خطر بازگشت بحران به روان جمعی بیل، و تهدید دوبارۀ نظام ارزشی این ده را از میان 

شخص که اکنون بیش از قبل به ست اما توجه راوی سومبرد؟ روستا مشغول شادیمی
، نشان از ادامۀ «درون طویله نعرۀ درماندۀ گاوی از»دیدگاه اسالم نزدیک است، به صدای 

 حضور ضمنیِ مالیخولیا و امکان سربرآوردن دوبارۀ آن دارد.

 . فیلمنامۀ گاو، تفسیری از داستان6
عنوان نویسنده آمده و به ذکر تنها نام غالمحسین ساعدی به گاودر فیلمنامۀ منتشرشدۀ 

به فیلم  11این فیلمنامه توسط داریوش مهرجویی در سال »این جمله بسنده شده که 
به همکاری با  فیلمای با مجلۀ (. اما مهرجویی در مصاحبه7: 1733)ساعدی، « درآمد

 کند:ساعدی اشاره می
ها... ایم. با آنام و با هم کنار آمدهنخوردهبا نویسندگان ایرانی به مشکل بر

ها... به هیجان بیایند و خودشان کنم تا آنباز و بدون تعصب برخورد می
د. شان اضافه کننای به نوشتههای تازهتر شدن کار، جنبههم برای سینمایی

 (.424: 1712کردم )مهرجویی، جوری کار میبا غالمحسین ساعدی همین
ز داستان چهارم مجموعه، چه متعلق به مهرجویی باشد و چه در فکر اقتباس ا

توان حاصل او و ساعدی شکل گرفته باشد، فیلمنامۀ نهایی را می وگوهای میانگفت
مکالمۀ ساعدی )به همراه مهرجویی( با مجموعه داستان خودش، به قصد پرداخت و 

نویسان برخالف اکثر داستانبازنمایی در مدیومی دیگر دانست. از نتیجۀ کار پیداست که 
 ایرانی، سینما برای ساعدی به اندازۀ ادبیات و تئاتر جدی بوده است. به گفتۀ جواد مجابی 

ها دست یافت، اهمیت ها به شهرت و جایزه[ در جشنوارهگاووقتی ]
جانبۀ ساعدی برای تدارک این فیلم بیشتر آشکار شد. وی همکاری همه

گر عنوان یک پژوهشدر انتخاب محل به عالوه بر نوشتن فیلمنامه،
ها که آشنا، کوشیده بود. حتی در گزینش هنرپیشهروستاشناس سنت
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ها را های بازیگری آنها در تئاتر کار کرده و ظرفیتها با آنسال
 (.432: 1731های دائمی دریغ نورزیده بود )شناخت، از مشورتمی

ند. در بررسی داستان اشاره شد که وضعیت اتوجههای داستان و فیلمنامه قابلتفاوت
ن آن شود و ساختثبات اولیه در منحنی پیشرفت داستان به صورتی کامالً گذرا روایت می

شود که برای تفسیر نسبت میان به عهدۀ خواننده گذاشته شده است. این امر موجب می
 د. در فیلمنامهحسن و گاو، در داستان، خواننده امکان جوالن بیشتری داشته باشمشدی

ها و فضای بیل اختصاص دارند. اول به نمایش و معرفی شخصیت 2اما سی و شش بخش
ای بر اطالعات خاصی از وضعیت پیش از بحران تأکید در این مقدمۀ بیست و چند صفحه

 شود. می
ترین تفاوت میان داستان و فیلمنامه، متأثر از گفتمان مسلط چپ در زمانۀ اما مهم
هایی های گفتمانیِ افزوده به فیلم است. اشارهم شکل گرفته و نشانگر ورود الیهساخت فیل

های دوازده و بیست، یکی به نیاز ساکنان روستا به شیر گاو مشدحسن، از جمله در بخش
ست های فیلمنامه نسبت به داستان است. این نیازِ اهالی بیلْ واقعی و معیشتیاز مشخصه

ابطۀ عاطفی مشدحسن با گاو قرار دارد. در بخش چهارده بر این و در تقابل آشکار با ر
ها موجب شده که در زمان اکران فیلمْ شود. همین اشارهتفاوت رویکرد به گاو تأکید می

ای اقتصادی قلمداد کنند و با ابزار نقد مارکسیستی حسن را استعارهاکثر منتقدانْ گاو مشد
، از جمله داستان مورد عزاداران بیلای مجموعۀ هسراغ فیلم بروند. در حقیقت داستان

های اقتباس گاو، با وجود روایت فقر روستاییان، کمتر انضمامی بودند و بیشتر بر جنبه
 1717شناختی و فرهنگی زندگی بیل تأکید داشتند. مجموعه داستان در سال هستی

چندساله نفوذ و نوشته شده است. در این فاصلۀ  1711یا  1713منتشر و فیلمنامه در 
سیاسی ایران رشدی -خواهانه و رادیکال چپ در فضای اجتماعیتأثیر گفتمان عدالت

 ای که بر اساس مجموعهروزافزون داشته و این تغییر عمده در گرایش گفتمانی فیلمنامه
توجه به داستان اِعمال گشته( در هایی جزیی اما قابلنوشته شده )که با افزودن نشانه

ان اثری عنوهمان فراگیر شدن گفتمان چپ قابل توجیه است. استقبال از فیلم بهراستای 
شدن نقدهایی که اکثراً به اثر نگاهی ایدئولوژیک داشتند، منتقدانه و اجتماعی، و نوشته

عه شان به خواست گفتمانی جامروز بودن نویسندگان فیلمنامه و تناسب پاسخنشانگر به
چه های میان فیلمنامۀ گاو با داستان مورد اقتباس، تنها به آنبینیم تفاوتمی بوده است.

گردد. بخش مهمی از تغییراتی کند، بازنمیهای دو مدیوم اقتضا مینوع متفاوت ظرفیت
ایجاد شده،  عزاداران بیلکه در فرایند اقتباس سینمایی در محتوای داستان چهارم 

ن چپ در جامعۀ ایران نیمۀ دوم محصول همراهی ساعدی با موج گستردۀ نفوذ گفتما
 دهۀ چهل است.
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شود، و روایت فیلمنامه افکنی شروع میکه گفته شد، روایت داستانْ در آغازِ گرهچنان

وهفتْ با گریۀ کند تا این که در بخش سیچینی میتوجهی را صرف مقدمهزمان قابل
 شود.  موحش زن مشدحسن بحران و تنش آغاز می

ی االجل بعدافکنی نخست تا ضربوهشت در حدفاصل گرههفتاد وهفت تااز بخش سی
 که در داستان-روایت )بازگشتن مشدحسن( عالوه بر بسط چند کنش و کشمکشِ خُرد 

های دیگر مجموعه به ساختار روایت اضافه سه کنش تازه از داستان -با ایجاز آمده بود
ند نمایستِ فرهنگی بیل را بازمیهای مختلفْ وجوهی از زیشود. این سه مورد به شیوهمی

تر و تصویر گفتمان حاکم بر این روستا را )که شخصیت اصلی داستان خواندیم( روشن
 کنند:می

عنوان فردی ( موسرخه، شخصیت محوری داستان هفتم، که در ابتدای فیلمنامه به1
الل با ناتوانی ذهنی تصویر شده بود، به پیشنهاد مشدجبار و موافقت اسالم به 

عقلی ماجرا را برای مشدحسن فاش نکند. پای شود تا از روی کمای برده میخرابهآسیاب
د. رونگذارند و میند و مقداری نان و پیاز برایش میبنداو را با طناب به سنگ آسیا می

چینی همراه است. اضافه کردن این کنش )مخفی کردن موسرخه( به روایت با زمینه
شود که قادر نیست به اقتدار گفتمان حاکم موسرخه به این علت از اجتماع بیرون برده می

 -ههای فقدان گاو متجلی شدکه در این مقطع به شکل تدبیر اهالی برای سرکوبی نشانه-
ای بدنی هناپذیر زبانْ )که در قالب اشارهعنوان سویۀ کنترلگردن بنهد. تبعید موسرخه به

شناختی اهمیتی برابر با یابد( از نظر نشانهو رفتاری نیز کارکردی مشابه زبان می
که برای  . طنابیای بر سرکوبیِ آثار فقدان، داردعنوان نشانهنیست کردن الشۀ گاو، بهسربه

ای آیینی برای بستن جنازۀ گاو و کشاندنش به سوی رود، به شیوهکار میبستن پای او به
چاه استفاده شده بود، و نیز در پایان فیلمنامه مشدحسن را با آن بسته و از فضای بیل 

و  ترکنند. در مقایسه با داستانْ عنصر طناب در فیلمنامه کارکردی گستردهخارج می
ای تکرارشونده بر ارادۀ بدوی جامعۀ بیل جهت تحمیل اقتدار تر دارد و به شیوهچیدهپی

گویی موسرخۀ الل( ایِ )فاشسازی عوامل طبیعی )مرگ( و نشانهگفتمان خود و پنهان
ی های ابتداییِ درام، نشانۀ عدم توانایکند. سلسله سرکوبیمخلِّ ثبات گفتمانی داللت می

رۀ ها گو درک آگاهانۀ عامل ایجاد تزلزل هستند و همین سرکوبی گفتمان بیل برای هضم
واسطۀ حذف هولناک کند که در نهایت، ثباتْ تنها بهطناب تدبیر بیل را چنان کور می

 گردد.  مشدحسن به روستا بازمی
 شود که دقیقاً معادل( به موازات تدبیر مذکور، مراسمی آیینی نیز در بیل شروع می4

ست که در داستان سوم برای دفع بالی قحطی بر پا بود. عزاداری ایوحه و نالهعزاداری و ن
های عنوان کنشی که در نام مجموعه ذکر شده در داستان چهارمْ برخالف بیشتر داستانبه

دیگر کتاب حضور شاخصی ندارد. اما ساعدی در فیلمنامه توانسته با اضافه کردن این 
ا در تضاد و تقابل با سرور و شادی پایانِ روایت قرار کنش در همین مقطع اولیه، آن ر
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عنوان شود و مؤکد تضاد مرگ/زندگی بهدهد؛ تضادی که در کل مجموعه بارها مشاهده می

حاضر در کتاب است. از طرفی دیگر عزاداری با هدف دفع بال، نشانۀ دو مضمونِ همیشه
ای ای برطرف کردن بحرانْ جنبهحضور پررنگ خرافات است و در کنار تدبیرهای بچگانه بر

 کند. خوردن ثبات نمایندگی میدیگر از واکنش اهالی بیل را به برهم
به « درکردنتالفی»جبار و حسنی به قصد ( در همان زمان برگزاری مراسم عزا، مش7

گردند. این دزدی هم از داستان سوم به فیلمنامه راه روند و با یک مرغ بر میپوروس می
شود. در واقع مخاطب تنها با رفتن و ما برخالف آن داستان، به ایجاز روایت مییافته ا

ریحان و حسنی پازل اطالعاتِ این وگوهای مشدروست و از خالل گفتها روبهبرگشتن آن
شود. مغازلۀ دو فرد اخیر در زمان اوج مراسم عزا، داللت آشکار دیگری بر دزدی کامل می

 ست. در ناخودآگاه جمعی اهالی حضور همزمان مرگ و زندگی
؛ سه استآمدهسه عمل مذکورْ بیانگر سه سطح تازۀ واکنش جامعۀ بیل به بحران پیش

سطحی که در داستان چهارم )یعنی منبع اقتباس( حضور نداشتند. ساعدی این سه 
 داستان را با مالحظۀ روابط عِلّی در بافت دراماتیک فیلمنامه گنجانده و عالوه برخرده

های های تازه در آن، به تشکیل داللتگسترش روایت و دخیل کردن افراد و موقعیت
وسل کاری، تگر متن کمک کرده است. تکمیل مخفیای در ذهن خوانششناختی تازهنشانه

ماجرا به  «نگفتن»لوحانۀ به غیب، و سعی در انتقام و مقابله به مثل، در کنار تدبیر ساده
 موجود در فضای گفتمانی بیل در رویارویی با بحران هستند. هایمشدحسن، همۀ چاره

که همچون خورد: پس از آنتفاوت مهم دیگری نیز در ادامۀ فیلمنامه به چشم می
شود و جرئت از اسالم، شوکه می« گاوه در رفته»داستان، مشدحسن از شنیدن جملۀ 

خواهد که به گاو از او میدهد و کند به درون طویله برود. سطل آب را به اسالم مینمی
خورد و مشدحسن خود به جا اسالم از جا تکان نمیآب بدهد. اما برخالف داستانْ این

آید، پریشان ای بعد بیرون میلحظه»شود. رود و با فقدان گاو مواجه میدرون طویله می
ند و کیاش تغییر منشیند. قیافهشود و میکند، زانوانش تا میاست، سطل آب را رها می

 (27ـ24: 1733)ساعدی، « افتدیکباره با صدای بلند به خنده و بعد به گریه می
در بررسی داستان گفته شد که مشدحسن با پرهیز از ورود به طویلۀ خالی، استحالۀ 

گذارد که با اجرای مکانیزم همانندسازی، جا پا میکند و تنها وقتی به آنخود را آغاز می
که در فیلمنامه این تحوّل پس از ورود ن( تبدیل شده است. درحالیبه گاو )موضوع فقدا

ترین تأثیر این تغییر این است که نقش اسالم در شود. مهممشدحسن به طویله شروع می
دای گردد. از ابترود و روایت کامالً بر مشدحسن متمرکز میفیلمنامه تا حدّی به حاشیه می

مثابه نمایندۀ گفتمان بیل در داستان اسالم بهچه صدای واحد مشدیفیلمنامه هم آن
خوانده شد، میان افراد مختلف روستا پخش شده بود. ظرفیت مدیوم فیلم برای 

 پردازی افرادِ بیشتر نسبت به داستان کوتاه موجد این تغییر بوده است.شخصیت
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را ست. او ناگهان خود اسالم با وجود کاهش کارکردها هنوز نقش مهمیالبته مشدی

فاطمه بازد و در بخش نودوچهار به نشانۀ این که کار از کار گذشته است، با اندوه از ننهمی
بینند که موسرخه با ها را جمع کند و در بخش بعد وقتی اهالی میخواهد که عَلَممی
خواهد که او را به حال خود ای طناب به پا، به ده برگشته است، از پسرمشدصفر میتکّه

 خورد.چشم میجا هم بهرنگی از خودآگاهی زودهنگام اسالمِ داستان اینپس تهرها کند. 
ری تتر و واقعیها نقش ملموسدر نیمۀ اول فیلمنامه، در مقایسه با داستان، پوروسی

عطف فعلی، شبی که استحالۀ مشدحسن کامل شده، حضور حال در نقطهدارند. بااین
دید و نزدیک کردن فیلمنامه در اینجا از تغییر زاویهنماید. ها تماماً خیالی میپوروسی

پرهیزد تا پرهیبی از سه پوروسی را از چشم روستاییان ها میروایت به پوروس و پوروسی
گردد. زبان کلمه، تصویر کند. این تا حدی به عملکرد متفاوت راوی در دو مدیوم برمی

زمان بیانگر واقعیت و خیال باشد تواند همشخص، میحتی در روایتی عینی با راوی سوم
راحتی از تعیینِ مرز مشخص میان این دو فضا طفره رود. در فیلم اما وفادار نماندن و به

 .6نماییِ عینیتِ روی پرده به مراتب دشوارتر استبه فرض واقع
 های گفتمانیدر بررسی داستانْ شخصیت اصلی، روستای بیل معرفی شد که ارزش

ویژه از طریق های خودکار اهالی، و بهها و واکنشهای عزا، کنشیینخود را از طریق آ
گیرد. اما کار میهای اسالم برای رفع بحرانْ در مقابل عامل تهدیدکننده بهجوییچاره
تر از جا، در فیلمنامه، نقش اسالم و تأثیر و تأثرش در نسبت با وقایعْ چندان برجستهاین

های صدونوزده و صدوبیست این انفعال اسالم را ست. بخشبقیۀ اهالی )مثالً کدخدا( نی
کنند. او که غذای مشدحسن را به طویله برده است، بدون توفیق در خوبی تصویر میبه

رود. تفاوت که خودْ سخنی به زبان بیاورد، بیرون میجلب توجه مرد بیمارْ و بدون این
وبیش عادی در فیلمنامه کمای که نقش خاص اسالم را در داستان به نقشی برجسته

ه در کبُرد، درحالیجاست: در داستانْ اسالم برای مشدحسن یونجه میکند، اینتبدیل می
برد که همسرش )همسر مشدحسن( آماده کرده است. بنابراین فیلمنامه، غذایی برای او می

کارا آشبا توجه به این تغییر کارکرد، در فیلمنامه گفتمان حاکم بر بیل )که همچنان 
شخصیت اصلی است( از طرق متفاوتی که در رفتارهای همۀ اهالی پدیدار است، با عوامل 

رحمانۀ کند و نهایتاً با طرد بیجنگد و خود را از تزلزل حفظ میتهدیدکننده می
 گرداند. حسن ثبات را به وضعیت تحت حاکمیت خود بازمیمشدی

رسد که مشدحسن را با ایی میوهشت خشونت سه بیلی به جدر بخش صد و پنجاه
گیرند تا حرکت کند، تا از روستا دور و دورتر شود. مشدحسن فرار ترکه به باد کتک می

 که منحنیمیرد. همچنانافتد و میرسد، و در گودالی فرومیای میکند، به باالی تپهمی
تعادل و  رسد و سپس در جامعۀ بیل کهداستانی در هنگام مرگ او به نقطۀ اوج خود می

آید. وقت مرگْ ثبات خود را با حذف و زدودن مشدحسن دوباره به دست آورده فرود می
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اند، عناصری که از ابتدا دال بر ابزار اعمال قدرت جامعه ها به دست و پای او پیچیدهطناب

 اند.جای متن تکرار شدهاند و در جایبرای حفظ سلطۀ گفتمان غالب بوده
ها با آرامش از نی بر رفع بحران در اثر مرگ مشدحسن، پوروسیای دیگر مبدر نشانه

بگیریم و چه « تهدید»های استعاری عنوان نشانهها را چه بهشوند. آندید خارج می
. ست: ماموریت انجام شده است، نتیجه یکی«رفع تهدید»اندرکار های دستبازنمایی بیلی

را « ثبات»بار های خشونتو رفع آن، سویه در فیلمنامه سیالیت این دو امر متضاد، تهدید
آورد؛ ثباتی که بدون اِعمال خشونتی عریان نسبت به مشدحسنِ خودی پیش چشم می

 قابل بازیابی نیست. 
تری دارد و در مجموع فیلمنامۀ گاو نسبت به داستان مورد اقتباسْ ساختار متعارف

خورد که چشم میاوتی بهست. در پایان نیز تفچینیِ مفصلیروایتش شامل مقدمه
ود. شکنندۀ همین امر است: در داستان سرنوشت مشدحسن به روشنی روایت نمیتأکید

جا خورَد. اگرچه همانشود، او حرف خود را میحتی وقتی از اسالم در این مورد سؤال می
هم سرنوشتی جز مرگ برای مشدحسن متصوَر نبود، روایت نشدن و به زبان نیاوردن 

طور ضمنی نشانگر ادامۀ حضور تهدید در مرزهای بیل )یا الاقل در ذهن اسالم( به واقعه،
ا گشایی قاطع نهایی رشود و گرهشد. در فیلمنامه اما مرگ مشدحسن تصویر میتلقی می
 دد.بنای متعارف میدهد. این پایان قطعی، ساختار روایی فیلمنامه را به شیوهشکل می

جامعۀ بیل، همچون داستان، با مراسم عروسی خواهر عباس بازگشت زندگی و ثبات به 
کانس گردانان اصلی سفاطمه که تعزیهخانم و ننهشود. ننهو پسر مشدصفر جشن گرفته می

عزاداری و مراسم دفع بال در میانۀ داستان بودند، اکنون بدون تغییری در ظاهرشان مشغول 
در نقطۀ فرود نهایی فیلمنامه با پایان اسپند دود کردن و بزک عروس هستند. تفاوتی که 

ست که در پاراگراف قبل بررسی شد. ایخورد در اثر اختالف ساختاریچشم میداستان به
ید آگیریِ صدای دایره، مشداسالم به روستا میدر فیلمنامه در میانۀ جشن و در روند اوج

 شود.هی میکند و رااش را برای برگرداندن جنازۀ مشدحسن آماده میو گاری

 . محصول اقتباس: فیلم گاو5
تأثیر الزاماتِ است؛ خوانشی که تحت عزاداران بیلگاوْ خوانشی تازه از داستان چهارم 

داستان یافته است. از سوی دیگر، فضاسازیِ هایی متفاوت از مجموعهناگزیرِ گفتمانی، سویه
ایِ مدیوم( در فیلمْ تا حدی کمرنگ شده است. آمیزِ متنِ منبع )بنا به اقتضائات نشانهوهم
گرایانه از آن ، به برداشتی چپهمه، در ساحَتِ گفتمانِ مسلط بر زمانۀ معاصرِ فیلماین
 عنوان اثری رئالیستی دامن زده است. به

هایی متعدد و تا فیلم گاو در فضای نقد و نظر زمان خود، موجد تفسیرها و برداشت
نظرانْ آن را به یک دلیل ستودند و قابل حال عموم صاحبحدی متفاوت شد؛ بااین

فیلم از  راستی هم اینایستاد. بهمفارسی میوگویش دانستند: گاو در نقطۀ مقابل فیلگفت
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گاو[ دور از راه و رسم فیلمفارسی »]های سینمای پیش از خود گسسته بود: تمام کلیشه

های تئاتر و سینما، است. تقلیدی های چند سال اخیر، در موضوعاست. دور از عادت
 (. 31: 1711)رهنما، « نیست

 ای بیشتر توجههای مضمونینان آشکارا به جنبهاما این رویکردِ غالب ناقدان نبود؛ آ
های پیش از دادند که در داستان غایب بود. گفتمان روشنفکری ایران در دههنشان می
گرایانه و مارکسیستی بود و رویکردهای نقادانه های چپشدت متأثر از دیدگاهانقالب به

بت کار و ابزار آن با سرمایه، در نشریات جدّی عمدتاً بر مقوالتی چون عدالت اجتماعی، نس
شد که آثار و هواداری از طبقات فرودست تمرکز داشت. تسلّط این گفتمانْ موجب می

ق تر( افای سوسیالیستی ارزیابی شوند و ناقدان )و مخاطبان جدیهنری و ادبی از دریچه
های قولهر مهای مختلف بهایی که به گونهسازی نشانهمعناییِ تفسیرهای خود را با برجسته

که در بررسی تطبیقی داستان چهارم دادند. چنانانتقادی چپ داللت داشتند، شکل می
کم هایی )دستو فیلم گاو خواهیم دید، داستان از چنین نشانه عزاداران بیلمجموعۀ 

با  ها،طور آشکار( خالی است، اما واجد این ظرفیت هست که با افزودن حداقلی از نشانهبه
گرایانه تعریف های چپایجْ همراهی، و درونمایۀ خود را تا حدی حول محور آرمانگفتمان ر

جا در فیلم اقتباسی پدیدار شد که ابعاد دیگرِ گذاری، تا آنکند؛ این اتفاق، فارغ از ارزش
 اثر را در چشم ناقدان برای مدتی به حاشیه راند: 

سن است. این گاو منبع معاش مشدحسن و عامل تغذیۀ روستای مشدح
غایت فقیر... عشق شیدایی مشدحسن روستای مشدحسن روستایی است به

به گاو، و جنون مشدحسن، معلول شرایط فقیرانۀ روستا... است. فیلم گاو 
 (.31: 1721تواند تماشاگر را متوجه گذشتۀ اندوهبارش نماید )عشقی، می

 ای گاو. ساختار روایی و نظام نشانه1
م گاو، نسبت به منبع اقتباس خود تا حدی متفاوت است. این که گفته شد، فیلچنان
ها با درنظرداشتِ ظهور و گسترش پرشتاب گفتمان چپ در فاصلۀ زمانیِ کوتاه میان تفاوت
شدن فیلم قابل توجه و تحلیل هستند. تغییرات فیلم نسبت شدن داستان و ساختهنوشته

 منبع خود تبدیل کرده است.به داستان، محصول نهایی را به خوانشی مستقل از 
رود و به یک بارگذاری مجدد گاه فرایند اقتباس از همگونیِ ساده فراتر می

های متن منبع را تفسیر جا اقتباسْ سیاستشود... اینفرهنگی نزدیک می
 های نو، معناهاییدهد و/یا با ایجاد میزانسنای به دست میکرده، تعبیر تازه

 .(Sanders, 2006: 21)کند آن جایگزین میافزاید یا در به متن می
 «بارگذاری مجدد فرهنگی»های سینمایی این کوشیم جنبهدر بررسی فیلم گاو، می

 را برشماریم. 
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فیلم از همان ابتدا، با تایپوگرافی خاص تیتراژ که با خطی مشابه شیوۀ نگارش نوآموزانْ 

سو با بدویّتی که حروف دارد. همآید، بر بدویّت حاکم بر بیل داللت روی پرده می
رهت کند، موسیقی هرمز فهایی غیرداستانی به تماشاگر القا میعنوان نشانهبندی بهعنوان

 -دهآمیزی شکه با سازهای ایرانی همچون نی و تنبک و سنتور رنگ-روی تیتراژ ابتدایی 
د، رسشاد به پایان میشود و در اواخر تیتراژْ ناگهان با تِمی با لحنی اندوهگین آغاز می

طور که در بررسی فیلمنامه و داستان کند. همانگویی کلِّ داستان فیلم را با نوا روایت می
ست ترین مضامین اثر اگفته شد، تقابل و دیالکتیک مرگ و زندگی، عزا و شادی، از اصلی

ینمایی در سو طبعاً در فیلم نیز نقش پررنگی دارد. موسیقی تیتراژ ابتدایی اولین تمهید 
 ست.بیان این دوگانگی

ای هستند از دو کاراکتر: یک انسان گونهزمینۀ تیتراژ، تصاویر متحرک و ثابتِ پرهیب
 ها و تاریکی زمینه، بیشو یک گاو. دفرمه شدن عمدیِ تصاویر و تضاد میان روشنی سایه

آید. وهمی که در مجموعه داستان آمیز و نامشخص میکار القای حسی وهماز هرچیز به
کرد، در تیتراژ اقتباس سینمایی با انتزاعی کردن و خودنمایی میجا جابه عزاداران بیل

به تصویر، به زبان سینما ترجمه شده است. تیتراژ با  3ای اکسپرسیونیستیبخشیدن جلوه
 رسد.شدن فیگور انتزاعی گاو به پایان میثابت

چشم  هتأمل با فیلمنامه بهایی جزیی اما بعضاً قابلاز همان سکانس اول فیلم، تفاوت
نقش  scene)-en-(mise 7و هم در میزانسنْ (decoupage) 1خورد. هم در دکوپاژمی

هایی از فیلمنامه حذف شده عنوان مؤلف فیلم پیداست. حتی دیالوگمختارِ کارگردان به
اند. برای مثالْ در سکانس اول فیلم که به معرفی اشخاص هایی به آن اضافه شدهو دیالوگ

مُقطّع اختصاص دارد و سپس کُنشی با همان  (medium shot) 11در نماهای متوسط
های دِه و آزار موسرخه(، فضا آید )شیطنت پسرمشدصفر و بچهکارکردِ معرفی در پی می

 های این امر، یکی این کهتر از شروع فیلمنامۀ ساعدی است. از نشانهآشکارا سردتر و تلخ
ر که دآوای تکرارشوندۀ زنگوله است درحالی صدای خارج از قاب در نماهای ابتدایی فیلمْ

فیلمنامه صدای قهقهه از همان اول بلند است. ضمناً پنج کادر ثابت اول که اهالی )و پیش 
هستند و برخالف  11کنند همه فاقد ریتم درونیاز همه پاپاخ، سگ روستا( را معرفی می

یابیم ر ادامۀ این سکانس درمیخندند. دآن چه در فیلمنامه آمده، اهالی در این نماها نمی
 هاست. آمیز بچهکه صدای زنگوله، که به موسرخه بسته شده، مقدمۀ شرارت خشونت

ای داشت و در داستان هفتم پس از که در داستان چهارم نقشی حاشیه-موسرخه 
ه چدر فیلم حضور پررنگ و مهمی دارد. در واقع آن -شودبیمار شدن به شهر فرستاده می

آید، بسیار مشابه سرنوشت مشدحسن است. هر وعه داستان بر سر موسرخه میدر مجم
شوند و مورد ای بر نظام روستا شمرده میمثابه خدشهعلت بیماری و جنون بهدو به
شود، نحوۀ که ماجرای موسرخه روایت نمیگیرند. در فیلم اما بااینزدایی قرار میآلوده

وحیۀ حاکم بر جامعۀ بیل، و در همان راستای مواجهۀ ها با او آشکارکنندۀ ررفتار بیلی
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گوید، و همین ویژگی نشانۀ آن است آنان با مشدحسن است. موسرخه در فیلم سخن نمی

حال چون تهدیدی گیرد. بااینکه او از همان ابتدا خارج از نظام گفتمانی بیل قرار می
دهد و فعالً از سوی نظام یحیوانی خود در ده ادامه مشود، به زندگی نیمهمحسوب نمی
 شود.می« تحمّل»گفتمانی بیل 

بینیم که با گاری به روستا برگشته اسالم را در نمایی باز میدر سکانس بعد مشدی
وگوی اهالی با او دربارۀ ساززدن )که در فیلمنامه بود( در فیلم تصویر است. اما بخش گفت

های ها و اضافهتفاوت ندارد. در ادامه، حذف ها چنداننشده. در واقع هم بودونبود این جمله
ای کنیم که تأثیر خاصی در نظام نشانهمیان فیلم و فیلمنامه را تنها در مواردی بررسی می

افتد، فیلم داشته باشند. برای مثال، در همین بخش، وقتی زنی برای گرفتن شیر به راه می
. «ن ده هم که یه گاو بیشتر نیستتو ای»گوید مشدحسن هنوز نیامده و کدخدا به او می

این جملۀ آخر در فیلمنامه نبود و در داستان نیز اساساً مصداق نداشت. بسیاری از نقدهای 
ار اند. پنج سال بعد از انتشگرایانه و مارکسیستی بر فیلم با همین جمله جرقه خوردهچپ

قر را با نگاهی های ایدئولوژیک بود، و فترین نشانهمجموعه داستانی که واجد کم
نگریست، فیلمی که برمبنای داستانی از آن مجموعه، با همکاری شناختی میهستی

گونه خود را گنجانَد و ایننویسندۀ آن ساخته شده، در خود چند نشانۀ گذرا، اما موثر می
کند. در اواخر دهۀ شصت میالدی، سراسر جهان ذیل گفتمان فراگیر روزگارش تعریف می

های رادیکال، از جمله به فقر و تبعیض بود و در جامعۀ روشنفکری ایران ضشاهد اعترا
های موفق های اعتراضی به متن ساعدی، از جلوهنیز گفتمان چپ غلبه داشت. ورود افق

مین محور، های مخاطبهای تازۀ گفتمانیِ جامعه است. از جنبهبینامتنیّت با توجه به سویه
ای و و اهمیتش در زندگی مادی اهالی، کافی بود که جامعهچند نشانۀ دال بر شیردادن گا

سو با کند، کل فیلم را اثری اعتراضی و همکه در فضای چنان گفتمانی تنفس می
 های چپ تلقی کند.آرمان

دست در طویله بر نقش اقتصادی گاو در جامعۀ بیل تأکید بهدر ادامه، حضور زنان کاسه
ر فیلم، زند. ضمناً دگفته شد به ایدئولوژی دوران پیوند می کهدارد: نقشی که فیلم را چنان

ای از امیدبستن روستاییان به او برای آیندۀ حیات گاو آبستن است و این خود نشانه
 روستاست.

 شود، اما بر خالفای متعارف برگزار میسکانس باخبر شدن اهالی از مرگ گاو، به شیوه
طویله توصیف کرده است، در فیلم یک کاتِ موثرْ فیلمنامه که عزیمت افراد را به سمت 

آن که حرفی و تصویری از عزیمت در دهد، بیمکان را از میدان ده به طویله پیوند می
میان باشد. این حذف، چه در مرحلۀ دکوپاژ شکل گرفته باشد و چه زمان تدوین، بر پویایی 

آفریند و حذف لیق میافزاید؛ تشدید ضرباهنگْ تعافکنی میو اثرگذاری این گره
از این دست، بازسازی و تصویرِ بخشی از روند ماجرا را به ذهن  (passage) 14پاساژهایی
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ها، قطع نمای خارجی اهالی به نمای داخلی متوسط، گذارد. گذشته از اینتماشاگر وامی

 ست.اخود تمهیدی بیانگر و اکسپرسیونیستی خودیبا زاویۀ رو به پایین از گاوِ مرده، به
ی شود موسرخه را زندانآمیز است که تصمیم گرفته میدر سکانس بعدی، بسیار طعنه

ماندگی، ظاهراً الل هم که او عالوه بر عقبکنند تا به مشدحسن چیزی نگوید، درحالی
حاکی  هایهای مالیخولیاست و بسیاری نشانههست. فقدان توانایی صحبت کردن، از نشانه

بودن موسرخه در داستان به . الل17حسن مشترک استخه و مشدیبر مالیخولیا در موسر
که راوی پنهان فیلم کرد. درحالیآمد، چراکه راوی در این باره اظهارنظری نمیچشم نمی

از اش )های رفتاریسازی او، ویژگیتنها با نشان دادن شخصیت، و بدون نیاز به کانونی
نماید. روشنی بازمیجد کنایۀ مذکور است، بهجمله همین ناتوانی در سخن گفتن( را که مو

 این مثالی است برای تمایز و تفاوت نوع بازنمایی در دو مدیوم داستان مکتوب و فیلم.
برند و مانند حیوانی با در ادامه پسر مشدصفر و مشدجبار موسرخه را به آسیاب می

میان انسان و  بندند. حضور عنصر طناب قابل توجه است. مرزطناب به سنگ آسیا می
شود. حیوان در فرهنگ بیل، در نمایش شکل رفتار با موسرخه به چالش کشیده می

خطر مشدحسنی است که در ادامه، و با خبردار شدن از ازای کمنوعی مابهموسرخه به
 شود.   واقعه، به خطری جدی برای حیات روانی بیل تبدیل می

بام بیرون آورده و در را از سوراخ پشتبینیم که سرش در یک پاساژْ مشدصفر را می
point)- 11نظرآیند، از نقطهشات دستۀ عزاداران که به سمت بیل مینمای بعدی در النگ
of-view, POV) شود. سکوت پاساژ و تضاد نماهای نزدیک و دور موجد او تصویر می

ور و آید با کنتراست شدید نحس وهم است. سکانس مهم عزاداری هم که در پی می
آمیز دارد. نورپردازی این فصل کامالً از منطق واقعیت تخطی ای اغراقتاریکی شب جلوه

ر که منبع نوهای ثابت و متحرک عمدتاً روشن هستند درحالیعنوان مثال عَلمکند؛ بهمی
 12ها هم استفاده از لنز تِلهها متصور نیست. در کلوزآپای برای تابیدن به آنواقعی

(telephoto lens) اند، جزییات و حاالت چهرۀ افراد را که اغلب برای تماشاگر ناشناس
کند. در باند صدا از صدای سنج و همهمه و روضه )که در فیلمنامه توصیف برجسته می

. شودموسیقی غمناکی در سراسر سکانس شنیده میشده بود( خبری نیست و قطعه
افکت و اشخاص، از پرداخت رئالیستی فیلمساز با جایگزین کردن موسیقی و حذف صدای 

وبیش انتزاعی به تصاویر اکسپرسیونیستی خود کند و وهمی کممراسمْ خودداری می
افزاید. در کلِ این سکانسْ فیلمساز با تغییر فیلمنامه در واقع به فضای وهمناک داستانِ می

 گردد.ساعدی بازمی
عنوان شد که  عزاداران بیل عطف، در نگاه به داستان چهارمدر بررسی این نقطه

رود و اسالم را مامور آب دادن مشدحسن برای مواجه نشدن با واقعه به داخل طویله نمی
کند. اسالم هم با وانمود کردن به انجام این عمل، نقشی بااهمیت در گسترش به گاو می

عنوان مباشر شخصیت کند. نقشی که برای اسالم، بهتوهم در ذهن مشدحسن ایفا می
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ساعدی  یافت.بیل، در نظر گرفتیم، در این مقطع از روایت کارکردی ویژه میاصلی داستان، 

غییر گونه تدر فیلمنامه این نقش را کمرنگ کرده بود و از جمله در این بزنگاهْ ماجرا را این
خواهد که برود و به گاو آب دهد، اما اسالم وحشت داده بود: مشدحسن از اسالم می

ود شدر فیلم اما اسالم حتی به مشدحسن نزدیک نمی« خورد.از جا تکان نمی»کند و می
بینیم و نهایتاً مشدحسن ها را در یک قاب هم نمیکند. آنو او هم چنین درخواستی نمی

شود. کلیّت سکانسْ متمایل به القای پیوستگی اسالم با شخصاً به تاریکی طویله وارد می
د، طور که پیشتر گفته شنابراین هماناهالی و نمایش فردیت و تنهایی مشدحسن است. ب

ترین کند و این از مهمدر فیلمْ آشکارا نقش اصلی )پروتاگونیست( را مشدحسن ایفا می
های فیلم و داستان است، هرچند شاید در نگاه اول چندان به چشم نیاید. بیل نیز، تفاوت

 دارد.   اسالم(، نقش آنتاگونیست رابا مباشرت اکثر اهالی )و نه فقط مشدی
یان هایی که مشوند. در دیالوگیکی از سیاهی درگاه وارد طویله میسرانجام اهالی یکی

نشانه و گفتاری  شود، هیچاهالی )مخصوصاً اسالم( با مشدحسن در طویله ردوبدل می
ها به توهم مشدحسن وجود ندارد. در تمام مبنی بر پیوستن )یا وانمود پیوستن( آن

که را. درحالی« گاو مشدحسن»دهد و نه دحسن را مخاطب قرار میسکانسْ اسالم، مش
کلی متفاوت است. ردی از نقش اخیر که گفته شد، رفتار و نقش اسالم بهدر داستان، چنان

که در بخش پایانی همین سکانسْ در خورد، چناندر فیلمنامۀ ساعدی به چشم می
حال در فیلم رفتار و گفتار د؛ با ایندهفیلمنامه، اسالم گاو مشدحسن را مخاطب قرار می

او یکدست، همچون دیگر روستاییان، و بدون شریک شدن در توهم مشدحسن روایت 
سازی در روایت فیلم، با تأکید و تکیه بر دو شخصیت عمده، روستای شده است. کانونی

 بیل و مشدحسن انجام گرفته است.
دایی ر زمین پایان یافت، به نمای ابتنمای پایانی سکانس قبل، که با افتادن مشدحسن ب

ط شود. هر دو نما متوسپوش که بر گوری افتاده، کات میسکانس بعد، از زنی سراسر سیاه
اند. سپیدی لباس مشدحسن به سیاهی چادر ای رو به پایین گرفته شدههستند و با زاویه

انه ای پیشگویانهترین تغییر در شکل کلی دو نما، واجد نشخورَد و این اساسیکات می
ای از آن در حال تعیین است. سپس نماهای عمومی از گورستان، که مردان در گوشه

دهد. ایِ پیشگویانه میتر به آن نظام نشانهتکلیف مشدحسن هستند، وجهی انضمامی
گوید اما قراین ضمنی حکایت از واهی بودن امید گرچه اهالی از امید بهبود سخن می

های آیینی به طرزی شوند. جلوهجویان، عزادارها دیده میینۀ تصویرِ چارهزمدارند. در پس
« المس»های اندیشی شخصیتاند تا گفتمان بیل از طریق همآمیز در گورستان جمعطعنه

 خوردن ثبات را از میان ببرد.روستا، عامل برهم
مشابه و  شاتْ سه بیلی را به همراه مشدحسن در کادریدر دقیقۀ نودوسه در النگ

دْ بینیم. تهدیها میقرینۀ نماهای طول فیلم از سه بلوری )پوروسی( از زاویه دید بیلی
عملی شده است، اما عامل فاجعه، هر چه بوده، از بلور )پوروس( نیامده است. میزانسنی 
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اندازد، شگردی بصری برای که در این لحظه تماشاگر را به یاد سه بلوری )پوروسی( می

 ها در واقعهای فاجعه است. آیا ترس از بلوریهای تهدید با نشانهمعنای نشانهدرآمیختن 
چه این دریافت )یا حداقل نرو شدن با خود، با بحران درونی بیل، نیست؟ آترس از روبه

انداز ها در همان چشمکند، پیدا شدن دوبارۀ بلوریاهمیت نشانۀ مذکور( را تقویت می
وان عنها که مشدحسن را، بههاست. آندورتر، و تداوم ترس بیلی ایهمیشگی اما در فاصله
 د. شوندهند، هنوز با دیدن سه بلوری متوحش میکشان حرکت میمحصول بحران، کشان

 ها رادر ادامه، پس از چند نمای متوسط از چهار بَیَلی در باران تند صحرا، بار دیگر آن
بینیم. پس از به اوج رسیدن تنش و بروز ها میانطباق با نمای باز بلوریدر نمایی قابل

 «حیوان»زند و استیصال در اثر ایستادن مشدحسن، اسالم او را همچون گاوی کتک می
رود و در نمایی که آشکارا یادآور سکانس در ای باال میکند. مشدحسن از تپهخطابش می

ها و عناصری که ذهن را به افتد؛ از نشانهچاه انداختن جنازۀ گاو است، در چالۀ آبی می
شدن تصویر، فیداوت شدن صدای زمینه، کند، اسلوموشنسمت تداعی مذکور هدایت می

 اند.ست که دور بدن مشدحسن پیچیده شدههاییو طناب
ای که از نظر پنهان است عزا بینیم که باالی سر جنازهدر نمای بعدْ سه بیلی را می

گار روند، انگردانند و میشوند که رو برمیصویر میاند و بالفاصله سه بلوری تگرفته
ا از ها رجاست که برخالف همیشه که ما آنماموریتی را به پایان رسانده باشند. جالب این

ها جلب نشده و آنان را ها به بلوریدیدیم، این بار، توجه بیلیزاویه دید اهالی بیل می
تن دیل فیلمنامه به فیلم ایجاد شده است و در مبینند. این تغییر مهم نیز در فرایند تبنمی

ها شوند. آیا دیدن و ندیدن بلوریها تصویر میها از دید بیلیفیلمنامه، این بار نیز بلوری
ر یا ها در مقام تقدیکه بلوریای از تمایل ناخودآگاه اهالی بیل باشد؟ یا اینتواند نشانهمی

اند. یا شکل متناقضی منفعلاند؟ مسئوالنی که بهتوهم تقدیر، مسئوالن پیشبرد درام بوده
هایی موازی با ظهور بحران در بیل بودند که اکنون پس از برطرف ها نشانهاین که بلوری

 گیرند.شان میها هم دیگر نادیدهشدن آن بحران، بیلی
عنوان مجازی بصری دال بر ادامۀ زندگی و در سکانسِ فرودِ منحنی داستانی، به

بینیم که در حال آرایش های عزاگردان را میت ثبات به بیل، یکی از همان پیرزنبازگش
های سرد اهالی در نماهای نخست عروس است. نگاه سرد پیرزنان به عروس، یادآور نگاه

فیلم است و در نمای خارجیِ بعدی، مردمی که روی دیوارها منتظر جشن هستند، 
ها به تماشا نشسته و ایستاده ر همین لوکیشناند که در سکانس عزاداری دهاییهمان

شد، گردانند؛ اسپندی که برای دفع بال دود میبار دایره و دف میگردان اینبودند. زنان علم
شود؛ پسر مشدصفر و موسرخه برعکس زخم بر سر عروس دود میاکنون برای دفع چشم

سالم از روستا، این بار با ااند؛ و با خروج دوبارۀ مشدیسکانس نخست با هم دمخور شده
بام ایستاده، فیلم را به پایان گاری، نمایی سرباال از زن مشدحسن که همچنان روی پشت

 رسانَد.می
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 گیرینتیجه. 6
تحویل  گرمیگرایانه بههای چپپیش از این گفتیم که فیلم گاو را معتقدان به ایدئولوژی

 روستاییان را مشتری شیر گاو مشدحسن هایی تمرکز داشتند کهگرفتند. اینان بر نشانه
 عزاداران بیلهای داد. در داستان)که در فیلمْ تنها گاو ده است و در داستان نه( نشان می

 هایی که از دریچۀ نگاهیشود. البته ستایشچنین دیده نمیهای اینهیچ اثری از نشانه اما
نده ای برای تحلیل گاو نابسن زاویهاند؛ اما اکنون چنیدرکگرایانه نثار فیلم شد، قابلچپ

ای مثابۀ بیانیهچه همچون منتقدانی که در دهۀ چهلْ فیلم را بهرسد. چناننظر می به
مارکسیستی مطرح کردند، بخواهیم عامل ایجاد بحرانِ بیل را از دست رفتنِ منبع ارتزاق 

حوّل وأم است( به کدام تروستا بدانیم، بازگشتِ ثبات در آخر فیلم را )که با نمایشِ جشن ت
ای برای معاش روستاییان پیدا شده است؟ بنابراین، توانیم نسبت دهیم؟ آیا منبع تازهمی

های متعددی که در فیلم وجود داشت )یا وجود نداشت: هرگز کسی به و با توجه به نشانه
رایانه گتوان تفسیرِ صرفاً چپاز دست رفتنِ گاو در حکم غبنی اقتصادی اشاره نکرد( می

کردنِ مایۀ مذکور به گرایانه دانست. درست است که اضافهاز فیلم را رویکردی تقلیل
تر ساخته، اما برداشتِ صرفاً مادی از کلّ فیلم، متضمّن ایِ فیلم را غنیداستان، نظام نشانه

ه خواهای پررنگ دیگر، همچون انتقاد بنیادی به ماهیت تمامیتگرفتنِ بسیاری مایهنادیده
 تمدن، و نیز مضامین روانکاوانۀ فیلم و داستان است.

گاو،  و فیلمنامه و فیلم عزاداران بیلداستانِ پیوستۀ شناختیِ مجموعهدر تحلیل نشانه
ود شعنوانِ شخصیت اصلی ظاهر میبه سطحی از گفتمان اشاره شد که در هر سه متنْ به

دۀ شبحران، به سطحِ منسجم و تثبیتکوشد خود را پس از مواجهه با و در طول روایتْ می
شمول است که بیش از همه هایی مفروض و جهاناولیّه بازگردانَد. این گفتمانْ واجد ارزش

( نظام شدیداً 4ای کلّی از انسجام و ثبات در جوامع متمدّن، )( تلقی1در قالب )
های ( نشانه7هایی چون عقالنیت و سالمت، و )گذارانۀ دوقطبی تحت حاکمیتِ ایدهارزش

عنوان نمایند. داستان و فیلم، با تمثیل قرار دادن بَیَل بهها، رخ میکهن، چون آیین
های فوق، سعی در ایجاد پرسش و تردید در مورد این ها و نشانهای واجد نظامجامعه

 دهند.گفتمان دارند و به این وسیله آن را مورد واسازی قرار می
به فرایند تبدیل داستان به فیلم در زمینۀ اجتماعیِ دهۀ اما در آن سو، و در نگاهی 

وان تبار در جامعه ـمیچهل خورشیدی، سطحی دیگر از تسلط و تغییر گفتمانی را ـاین
آمیزی که در زمان اکرانِ نخستِ فیلم در جُست. مختصراً به نقدهای عمدتاً ستایش

 های اندکِمبنا قرار دادن نشانهمطبوعات به چاپ رسید، اشاره کردیم. اغلبِ تفسیرها با 
دال بر جوانب اقتصادیِ زندگی در روستای بیل، به فیلم نگریستند و حتی بعضاً داستانِ 

ارزش خواندند. این رویکردْ ناشی از تسلط ها کممورداقتباس را به خاطر نبودِ این نشانه
ست ضمنِ گفتمان چپ در فضای فکریِ اواخر دهۀ چهل بود. تحلیل حاضر کوشیده ا
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تری از فیلم، نشان دهد که تسلط گفتمانی خاص، چگونه دست دادنِ تفسیر موسّعبه

 تواند به خوانش یک اثر نزد همگان جهت بدهد. می
شدن داستان، و بیش از چهل سال بعد از اکنون، نزدیک به پنجاه سال پس از نوشته

ان امه، هوشمندانه به داستای که نویسندگان فیلمنرسد الیۀ گفتمانیفیلم، به نظر می
رنگش به کلیّت فیلم که حضورِ کمزمینه رفته است و ضمن اینافزوده بودند، به پس

ه را به توان توجآید. در عوض میکارِ تفسیری ماتریالیستی نمیزند، دیگر بهای نمیلطمه
در  ن بیلعزاداراهای ای که در داستانشناسانههای هستیاین نکته معطوف کرد که سویه

ای وهشیقالب روانکاویِ اجتماعی، و نیز انتقادهای رادیکال به ماهیت تمدن، وجود داشت، به
اند. در واقع نقطۀ قوت گاو، برخالف نظر منتقدان دهۀ چهل، نه موفّق در فیلمْ گِرد آمده
 وساختن آن با استفاده از عناصر گرایانه به روایت، بلکه در غنیدر افزودن مضامین چپ

های بیان کارگیریِ خالقانۀ ظرفیتهای همان مجموعه، و نیز بههای داستاندرونمایه
 سینمایی است.

 نوشتپی
شناسی قدمایی در دستگاه زیبایی« براعت استهالل»توان این شگرد را معادل . می1

راعت ساحتی بوبیش تکشناختی آن فراتر از تعاریف کمدانست. اگرچه کارکردهای نشانه
 استهالل است. 

نیمه به نقش افراد در هستیِ بیل، سرنوشت دردناک او را در . در واقع همین وقوف نصفه4
 زند.ستان مجموعه رقم میآخرین دا

زم ایم، الشناسی روانکاوانه را برای بررسی داستان انتخاب کردهجا که ابزار نشانهاز آن. 7
را در این حیطه اندکی بشکافیم. فروید و روانکاوانِ پس از او عقیده « فقدان»است مفهوم 

است.  رفتهاصطالح مالیخولیا، یک سوگواری برای چیزی ازدستدارند که افسردگی، یا به
یا تواند درونی یا بیرونی باشد. ژولمی« چیز»ی پیشنهادی مالنی کالین، این بر طبق الگو

 نویسد: ( می1713)خورشید سیاه: افسردگی و مالیخولیا کریستوا در کتاب 
وار... تری از یک پریشانی خودشیفتهغمگینیِ ]افراد افسرده[ بیان قدیمی

عنوان منشاء د بهکه هیچ عامل خارجی بتوانخواهد بود، بسیار پیش از آن
و مصداق آن مطرح شود. برای چنین اشخاص دچار افسردگی 

وار، غمگینی... ابژۀ جانشینی است که برای فقدان دیگری آن را خودشیفته
 ( 73: 1712آفی، شده در مکپرورانند )نقلکنند و میدرونی می

 ی زبان توسطوار به اهمیت نقش مادر و قلمروی خیالی در فراگیرافسردگی خودشیفته
ای از ورود کودک به حوزۀ نمادین جلوگیری کودک اشاره دارد. چیزی که در کورای نشانه

آور است... کودک با عدم توانایی برای تشخیص و قضاوت قادر نیست کند فقدانی عذابمی
(. مورد 111ناپذیر است )همان، چیزی را که از دست داده به زبان آورد، چیزی که نام



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 611

 
رژی ای که انای )فضای روانیمانَد که از کورای نشانه، به کودکی میگاوداستان مشدحسنِ 

شوند( که در آن با گاوش یکی جا آرایش یافته و بیان میهای اولیۀ کودک در آنو رانه
شود، دور مانده و در نتیجه از نظم نمادین بوده، و در هیئت امن و کاملِ طویله پدیدار می

 ال به مالیخولیا گشته است.جامعه گسسته و مبت
پریش کسی است که توانایی استفاده از الگوهای نمادین فرهنگ را ندارد، شخص روان. 1

مادین هایی که در تفکر نبرد و قادر نیست با تفاوتسر میچرا که در حالت خودشیفتگی به
د، و ریخته باشجلوه دارند ارتباط برقرار کند. هر زمان که ساختار نمادین انکار شده یا فر

شود. عالوه بر این، زمانی که سوژه با فحوای داللتیِ عواطف واقعیت برای سوژه محو می
ی، آفشود که حرف بامعنایی بزند. )مکای قطع رابطه کند، برای او غیرممکن مینشانه

1712 :12) 
 بندی گاه از منطق دکوپاژبخش مجزا نوشته شده است. این بخش 134. فیلمنامه در 2

یش بندی پکند و هر بخش شرح یک نماست، و گاه بر مبنای سکانسنما پیروی مینمابه
سازد که شامل وحدت رفت کاملی میها طبق تعریف سکانسْ پیرود و هریک از بخشمی

. کننده استها گمراهبه این بخش« سکانس»یا « نما»زمانی است. به همین دلیل اطالق 
دیِ بنبردن تحلیل براساس بخشکه پیشو توجه به اینبا درنظرداشتِ نکتۀ مذکور، 

کند، در پذیر میتر امکانمکتوبِ فیلمنامۀ منتشرشده بررسی و ارجاع را به صورتی دقیق
پوشی شده و همین عنوان نوشتار حاضر از منطبق نبودن کامل آن بر اصول دکوپاژ چشم

 رود.کار میده بهشگذاریهای شمارهبرای اشاره به هر یک از بخش« بخش»
بی های مدرن بیان ادگرایی و سوررآلیسم و دیگر ظرفیت. این بدان معنا نیست که ذهنی6

در سینما قابل اجرا نیست. اما در فیلمی که ساختار روایی متعارفی برگزیده و 
ابه امر مثهایش را عمدتاً بر نمایش واقعیت بیرونی بنا کرده، خوانش رویدادها بهفرضپیش

 رسد.  نظر نمینی منطقی بهذه
3 .expressionism و ریشه در هنر « بیانگری« »نماییهیجان»ای است به معنای واژه

ای کارگیریِ عناصر نظام نشانههای اکسپرسیونیستی در سینما با بهنقاشی دارد. جلوه
به  یدادن تاریکهای پرکنتراست، غلبهروشنتصویر، ازجمله نورهای موضعی و تند، سایه

ساختن فاصلۀ آمیز کردن فضا با مغشوشهای گرم، وهمپردازی با طیفروشنایی، رنگ
های نمودِ جنبش شود. )برای اطالع از جنبهکانونی، و... موجد تشدید حس صحنه می

 (113ـ111: 1717اکسپرسیونیسم در سینما نگاه کنید به: بوردول و تامسون 
و ثبت دقیقِ جوانب سینماییِ فیلمنامه و طراحی تعیین ای فرانسوی، به معنی . واژه1

 shooting شود. در انگلیسی: جزییات فیلمبرداری، که توسط کارگردان انجام می
script 

گیرد اطالق چه در قاب سینمایی قرار میای فرانسوی که بر هرآنواژه  .7
 (Hayward, 2006: 253)شود.می
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ی هایگونه نماها آدمپرده متوسط است. معموالً در اینقابی که در آن اندازۀ اشیای روی . 11

: 1717کنند )بوردول و تامسون، شوند بیشترِ قاب را پر میکه از کمر به باال دیده می
763.) 
 ضرباهنگ تغییر در میزانسن هر نما. 11
 هارفتنماهای واسطه میان پی. 14
عه داستان یکی است، اما فیلم تر گفته شد، عاقبت این هر دو در مجموکه پیشچنان. 17

 کند.سازی مشدحسن از نمایش ماجرا و سرانجامِ موسرخه خودداری میبا کانونی
های فیلم قرار گرفته و چیزی نمایی که در آن دوربین در جای چشم یکی از شخصیت. 11

آن  هآید کنظر نمایی میبیند. معموالً پیش یا پس از نمای نقطهدهد که او میرا نشان می
 (.761: 1717دهد )بوردول و تامسون، شخصیت را در حال نگاه کردن نشان می

ای با فاصلۀ کانونی بلند که با بزرگ نشان دادن سطوح دور، طوری که به عدسی. 12
)همان،  گذاردآیند، بر پرسپکتیو یگ صحنه اثر مینظر میزمینه نزدیک بهسطوح پیش

731.) 

 منابع
 . تهران: مرکز.های تصویری تا متناز نشانه(. 1731احمدی، بابک. ) -
. ترجمۀ روبرت صافاریان. چاپ تاریخ سینما( 1717بوردول، دیوید و کریتسن تامپسون. ) -

 چهارم. تهران: نشر مرکز.
. های پسامدرن(داستان کوتاه در ایران )جلد سوم: داستان(. 1771پاینده، حسین. ) -

 تهران: نیلوفر.
داریوش مهرجویی،  نقد آثار، از الماس در « دربارۀ فیلم گاو(. »1711رهنما، فریدون. ) -

 .31(. تهران: هرمس. ص1717. )گردآوری ناصر زراعتی. تا هامون 66
 . تهران: نیل.4. چ عزاداران بیل(. 1717ساعدی، غالمحسین. ) -
 . تهران: معین.گاو )فیلمنامه( (.1733ــــــــــــــــــ . ) -
داریوش مهرجویی،  نقد آثار، در « گرای ایرانسینمای جامعه(. »1721قی، بهزاد. )عش -

 .31(. تهران: نشر هرمس. ص 1717. )گردآوری ناصر زراعتی، تا هامون 66از الماس 
ای از تئاتر فلسفه، گزیدهدر « گفتمان را نباید فهمید(. »1717فوکو، میشل. ) -

. ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده.  ها و...وگوها، گفتنوشتگفتارها، کوتاهدرس
 تهران: نشر نی.

. 4. ترجمۀ مسعود اوحدی. چ شناسی و زیباشناسی سینمانشانه (.1732لوتمن، یوری. ) -
 تهران: سروش.

 . تهران: نشر آتیه.نامۀ غالمحسین ساعدیشناخت(. 1731مجابی، جواد. ) -
 مهرداد پارسا. تهران: مرکز. . ترجمۀژولیا کریستوا(. 1712آفی، نوئل. )مک -
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هایی از داریوش سازم )حرفجوری فیلم میمن این(. »1712مهرجویی، داریوش. ) -

. گردآوری علیرضا داریوش مهرجویی نقد آثار از بانو تا مهمان ماماندر « مهرجویی(
 شیخلو و مهدی وفایی. تهران: هرمس.قره

تمان پس از جنگ در فیلم اتوبوس گف(. »1771نجومیان، امیرعلی و فاطمه بنویدی. ) -
علیرضا کمری )گردآورنده(. تهران: سورۀ مهر. صص  .آورد )دفتر دوم(نامدر « شب
 .731ـ721

- Sanders, Julie. (2006). Adaptation and Appropriation. New York: 
Routledge. 
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 ها و کارکردهاحافظ و تناقض؛ زمینه
 

 1عباسی حجت
 چکیده

هایی چون نظم پریشان، حافظ در گستره زبان و ادب پارسی عمدتاً به عناوین و ویژگیغزل 
یی، ممتاز گوپرستی و تناقضسرایی، میمحوری، ریاستیزی، رندستایی، قلندرانهپردازی، ابهامایهام

 هو نامبردار است. هریک از این مقوالت بارها از زوایای گوناگون به بوته نقد و بررسی نهاده شد
است؛ ازجمله خصیصه تناقض که موضوع محوری پژوهش حاضر بوده، همواره در کانون توجه 
قرار داشته است؛ منتها با این نقیصه فراگیر که عمدتاً تنها به ذکر مصادیق این تناقضات بسنده 

ها و کارکردهای ظهور و بروز تناقض در شعر اند و توجهی شایان یک تحقیق علمی به زمینهکرده
-نهاند تنها به زمیشمار نیز که بدین مهم بذل توجه نمودهاند. آن دسته انگشتفظ نشان ندادهحا

هایی چون سیر تحول طبیعی فکری و عملی بشر یا دخالت رخدادهای اجتماعی و تاریخی اشاره 
اند و در باب کارکردهای تناقض نیز تنها به بیان این نکته که تناقض در شعر حافظ از نوع کرده

 که مصادیق این کارکرد خالقانه را بازگویی و واکاوی کنند. اند، بی آنخالق است، اکتفا نموده
های محتمل در بروز تناقض در کارنامه پژوهش حاضر بر آن است که با بازنگری دیگر زمینه

که به نوبه خود به -پردازی هنری و عجز بشر در برابر معمای وجود شعری حافظ، یعنی دروغ
 -های متناقض روانشاختی ازجمله سرگشتگی، خودستیزی و سرکشی انجامیدهر واکنشتبلو

ای از رهاوردهای خالقانه وجود این تناقضات در غزل وی، خأل پژوهشی همچنین رونمایی پاره
 مذکور در این مورد را تا حد امکان پر کند.

 طغیان. خودستیزی، حافظ، تناقض، دروغ هنری، معمای وجود، سرگشتگی،های کلیدی: واژه

 . مقدمه1
مثابه منشوری است برای شناخت جهان ذهن و زبان وی، برآیندی دیوان حافظ که به

گون و گاه چنان متضاد و متناقض که شاید در گردونه است از حاالت و احساساتی گونه
نین چادب فارسی کمتر شاعر یا ادیبی را بتوان سراغ گرفت که از این دید، اشعار و اقوالش 

از میان شاهکارآفرینان این عرصه، فقط  کهچنانبرانگیزی را به نمایش بگذارد؛ تنوع بحث
 ایکه به خودی خود، مسأله-هم فقط در زمینه مباحث جبر و اختیار توان سعدی را )آنمی

که مروری بر مجموعه آثار دیگر بزرگان نماست( در ردیف حافظ قرار داد؛ درحالیمتناقض
ی، روشنگر این حقیقت است که از منظر وحدت بینش و منش عاطفی و عقالنی، گوپارسی

                                                            
 بوشهر مرکز نور پیام فارسی، دانشگاه ادبیات و استادیار زبان. 1
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با اشعار و آثاری تقریباً یکدست و کم فراز و فرود مواجهیم؛ یعنی سراینده در سراسر اثر، 

ای از آرا و عواطف پراکنده کند؛ نه مجموعهعمدتاً مجموعه حاالتی موافق را منعکس می
گذارد که آیا شاعر حکمت خدا را باور دارد ب را متحیر میآخر مخاطو ناهمگون که دست

یا ندارد؟ اصالً وی بر چه دین و مدهبی است؟ آیا زندگی و هستی را زیبا و معنامند 
بیند یا زشت و ناخوشایند؟ چگونه است که در بینش، جبرباور است اما در کنش، می

 اختیارمحور؟! باألخره عقل راهگشاست یا راهنما؟
کند که بر در ارباب است؛ از یک سو به گوش خود و مخاطب نجوا میگونه یناحافظ 

حاجت آن به که بر قاضی / حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز»د: یبی مروت دنیا مرو
 (.421: 1713)حافظ، « حاجات بریم

دیوانش سرشار از درخواست و تمنا از پادشهان و وزرا و والیان وقت  ،اما از سوی دیگر
نماید همگی درخور درخواست و تمجید بوده باشند؛ ازجمله است که به گواه تاریخ بعید می

 «از بهر معیشت مکن اندیشه باطلحافظ قلم شاه جهان مقسم رزق است/ » شاه یحیی:
« ای اعتراف و ما گوهیمو که باز دهند/ کردهوام حافظ بگ» یا شاه منصور:. (411همان، )
 بر آن است که گفتار و کردار آدمی، مقهور جبر محتوم است:نیز از یک سو . (467همان، )
« رویمکِشدم میکه از آن دست که او می/  آرایی هستمن اگر خارم و گر گل چمن»
د و در جاده صواب یزخواهد که از رهروی شرّ بپرهمی. از سوی دیگر از وی (464همان، )

ما را ز » گیرد:خرد و خردمندان را به باد سخره و سرزنش می ی همگاهو نیکی گام زند. 
و . ا(23همان، )« کاره نیست/ کاین شحنه در والیت ما هیچمنع عقل مترسان و می بیار

ناصحم » کند:خردی و خروج از چهارچوب عقل متهم میگاه مخالفان خویش را به کم
همان، )« برو ای خواجه عاقل هنری بهتر از این/ جز غم چه هنر دارد عشق گفت که

431). 
گاه چنان سرمست و دلربوده شیراز است که آن را خال رخ هفت کشور  ترتیب،همینبه

گرفتگی، در پی برون بردن رخت و پخت خویش از نامد و گاه در غایت دلزدگی و دلمی
راند و در مقابل، خود کنند از خود مییحتش میآن سامان است! مدام آنان را که نص

رود و او را که به نصیحتش گردن نهد، سعادتمند و مقبل پیوسته بر منبر موعظه می
خود تا آنجا که از شواهد و  کهآنحالزند خواند! همواره دم از لزوم پیروی از پیر میمی

د که کنی اقرار و سفارش میشده نکرده! پی در پ، پیروی پیری شناختهآیدقرائن بر می
اندازه نیز  اما به همان ؛شب و خلوت قرآن استهرچه دارد از ورد سحر و دعای نیمه

بشنو از من که / من چه گویم که قدح نوش و لب ساقی بوس» کند کهگری میوسوسه
 .(431همان، )« نگوید دگری بهتر از این

این حیث،  ؟ چرا حافظ ازراستی علت این همه ناهمخوانی و دوگانگی چیستهب
محقق درباره وی چنین زبان  کهچنانتشخصی ممتاز در میان ادبای این مرز و بوم دارد؟ 

خواهیم وارد حوزه تفکر ایرانی و ادب فارسی شویم، وقتی می»گشاید که به اعتراف می
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 از این رهگذر چه .(71: 1711)خالدیان، « ترین کار سخن گفتن درباره حافظ استمشکل

ها، رهاوردها و کارکردها برای جهان شعری وی رقم خورده است؟ برای پاسخ به این پرسش
ا در های آن رناگزیر باید ابتدا نگاهی هرچند گذرا به ماهیت تناقض انداخته، سپس ریشه

 کالم حافظ به بحث و بررسی نهاد.

 حافظ و تناقض. 1
ای رد، مقولهگیتناقض به خود میهای مذکور که معموالً عنوان ناهمگونی و ناسازگاری

. تناقض از آن رو که به نوعی، جزئی 1پژوهی استشده در عالم حافظدار و شناختهسابقه
 همواره یکی از مالزمان قافلهو ناپذیر از ادوار فکری هر بشر و ادیب است، جدایی

یز تناقض ن. البته مانند هر مفهوم انتزاعی دیگر، مبحث های فکری و ادبی بودهآفرینش
مشمول نسبیت و ضریب ظهور و بروز است؛ بدان معنی که گاه شاعری چون مولوی بدان 
دلیل که هم توجه چندانی به صنعتگری ادبی ندارد و هم از آن جهت که آثارش همگی 

گشته تبلور که اغلب بر یک سیرت و سان سپری -ای خاص از زندگی وی تنها در دوره
اما در مقابل، ذهن و زبان حافظ  .دستخوش تناقض گشته است به ندرتبسیار  -اندیافته

صول ادوار که هم بر کاربرد تمامی امکانات زبانی تأکید بلیغ دارد و هم اشعارش مح-
 سرشار از تناقض است. -مختلف زندگانی وی بوده

 هایو آسانی به دگرگونیسادگی بهاکنون پرسش آن است که آیا این همه را باید 
 های تناقض درجلوه»نگارنده مقاله  کهچنانفکری حافظ در گذر زمان نسبت داد؟ یعنی 

پندارد، کلیت این تناقضات را باید تنها از دریچه روند طبیعی تحول سیر می «کالم حافظ
بدون توجه  ؛(11: 1717فکری بشر از جوانی و خامی تا پیری و پختگی نگریست )کیانپور، 

ه اوالً معلوم نیست کدام سروده به کدام دوره از زندگانی حافظ تعلق دارد به این حقیقت ک
که شفیعی تناقض خالق دور از ذهن است؛ همانو ثانیاً آیا احتمال برخورداری حافظ از 

هر هنرمند بزرگی در مرکز وجودی خود، یک تناقض ناگزیر »نویسد: کدکنی درباره آن می
تفاع یکی از دو نقیضین منجر شود، کار هنرمند تمام دارد! تناقضی که اگر روزی به ار

 .(14: 1737)کدکنی،  «است
هایی انگاره» آمده، این همه، «هاستهنر، پیوند تناقض»که در مقاله گونه آنیا 

توان به های روساخت متن میهستند و با ابزار تأویل و شکاف الیه «نمامتناقض
: 1713)نوشادی،  گرایدها به آشتی میاقضن جملگی این تنساختی رسید که در آژرف

پذیر است که گاه حتی ناخودآگاه در خدمت تفسیر به تأویل، ابزاری لغزش کهآنحال(؛ 2
گیرد. در این راستا، به بستر رأی و مصادره متن به سود عقاید شخصی مفسر قرار می

ن وی اشاراتی زمینه بروز تناقض در دیوا عنوانبهاجتماعی عصر حافظ نیز -تاریخی
فساد حکومتی  کوب تبعات فاجعه حمله مغول،زریناند؛ ازجمله سربسته و کم شرح کرده
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است.  های گسیخته حافظ دخیل دانستهآن دوران را در واکنش حاکم بر جامعۀ

  (43: 1767کوب، )زرین
های بعضاً درست و بجا، اغلب بدون عنایت به دیگر علل عمده این آراء و برداشت

 فرساییها هرگونه قلمآفرینی و کارکردهای آن حاصل شده است که غفلت از آنتناقض
جی سطحی یا غیرعلمی در باب اصل تناقض در کالم حافظ یا هر شاعر دیگر را به نتای

تر سوا از بسن دیوید دیچز معتقدند که کار شعر، هم جایی که منتقدانی چورساند؛ آنمی
متناقض جهان خود و پیرامون است و به حقیقتی که شاعر تاریخی آن، افشاگری ماهیت 

 .(14: 1721)دیچز،  توان دست یافتتنها از منظر تناقض می ،کندبیان می
مندی شعر حافظ، یکی خصیصه اما از میان علل عمده )و البته محتمل( تناقض

ار مربوط یک از مقاالت و نوشتدروغپردازی هنری است که نگارنده رد پایی از آن در هیچ
به موضوع مشاهده نکرد و دیگری، اغماض معمای وجود و ناتوانی آدمی در گشودن راز 

دواعی و »آن است که گرچه در آثاری چون ساحت بینش حافظ از داریوش شایگان و 
از عبدالکریم سروش به اصل موضوع پرداخته شده، « موانع شعر گفتن موالنا و حافظ

  های نویسنده است.هادی برای مستندسازی ایدههمگی یا در حد اشاره یا استش

 پردازی هنریدروغ. 1-1
، دم زدن شاعر و ادیب و هنرمند از چیزی (Artistic Lieپردازی هنری )دروغ مراد از

است که عمالً خود ایمانی راسخ بدان ندارد و تنها این اقتضای زیباشناختی کالم، توانایی 
ادبی عصر است که وی را به انعکاس آن بینش -فکری هایخالق ادبی و همراهی با جریان

که وقتی برای مثال شاعری در اوج تسلط . توضیح بیشتر آن4کندو اندیشه ترغیب می
کلی شبه گویی ،نهدآزمایی میپا به گود طبع ،های عرفانی بر گستره غزل فارسیانگاره

از آبشخورها و باورهای عرفانی  وریوار، وی نیز خود را ملزم به بهرهناخودآگاه و بخشنامه
 هایبخشیناپذیر رازآلودگی و در عین حال لطافتیابد؛ چراکه عرفان با آن ذخیره پایانمی

ای هبرای قوه خالقه و طبع شاعر است تا تصاویر و زیبایی ناپذیرشاعرانه، منبعی اجتناب
ی در ادبیات معاصر روشنهادبی را ب-نوین ادبی خلق کند. این رویکرد ناخودآگاه هنری

ما، مدار نیتوان مشاهده کرد؛ آنجا که به یمن توفیق چشمگیر آثار نومیدیایران نیز می
 وناچار جویای آنند که در هر قطعه عصر نیز باخوان، شاملو و فروغ، دیگر سرایندگان هم

 هنری تنها دامنگیر ادب فارسی-ادبی عراضه! این 7سروده ادبی، در کوس نومیدی بدمند
یز دهد که وی نعنوان مثال تحقیقات شکسپیرشناسی نشان میبه کهچناننبوده است؛ 

ود ، خلیرشاهو  بثمکو  هملتدوستانه نظیر در عین خلق شاهکارهایی خردمدارانه و انسان
 .(24: 1771)رینالد، گذشت بوده است ی استثمارگر و بیمالک

ها و شواهدی از این خصیصه نمونهکند که در این موضع، منطق پژوهش ایجاب می
ساز تناقض در شعر حافظ ارائه شود. اما واقعیت آن است که کی از عوامل زمینهی عنوانبه
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خاطرات، اتو )مانند مجموعهدر صورت اعتراف یا تصریح خود شاعر در منبعی موثق  فقط

ری نی عملی و فکای مشروح از جزئیات زندگاکارنامه عنوانبهبیوگرافی یا شرحی بر آثار 
پسند کرد. متأسفانه در باب حافظ توان در این خصوص قضاوت دانشاست که می (وی

ونه گتوان به مواردی اعترافچنین امکاناتی در دست نیست و تنها از منظر ظن و گمان می
صراحی »زند: ورزی میاری و دروغژه در ابیاتی که وی بر خود انگ ریاکویهاشاره کرد؛ ب

ظ، )حاف« گیردعجب گر آتش این زرق در دفتر نمی/ م پنهان و مردم دفتر انگارندکشمی
خواجه پرده ز کارت  در بزم/ حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی». یا (111 :1713
 .(411همان، )« مبرافکن

ها را نیز دلیلی محتمل بر ارتکاب دروغ که شاید بتوان آن-شواهدی دیگر از دیوان 
وی با منتقدان است؛ بدان  وقفۀجدال بی -حافظ دانست کارنامه فکر و عملهنری در 

اب تنها در ب ،اندگرفتهمعنی که هیچ معلوم نیست ایرادهایی که منتقدان از شعر وی می
بلکه امکان این نیز هست که انگشت اعتراض ایشان به  ،زبان و بیان ادبی وی بوده باشد

 رد کهگیبوده است. این ظن و احتمال زمانی قوت میسوی همین تناقضات مکرر هم دراز 
افظم در مجلسی ح» سابقه صنعتگری با خلق دارد: کند کهحافظ خود نیز آشکار می

 .(411)همان، « کنمبنگر این شوخی که چون با خلق صنعت میکشم در محفلی/ دردی
در مصرع نخست صحبت از دوگانگی شخصیت و کردار است؛  ،بینیمکه می گونههمان

  تواند به معنای معمول ادبی آن باشد.پس در این بیت، صنعتگری نمی

 بغرنجی و گرانباری مسأله وجود .1-1
 ترین عواملزعم نگارنده از برجستهو بروز تناقض در شعر حافظ که به  دیگر عامل ظهور
ناپذیر عجز آدمی در برابر حل معمای وجود است که شود، حقیقت انکاراصلی قلمداد می

وار و حافظانه های خیامپردازیها و ابهامگریپیچیدگی و اغماض آن همواره محرک ندانم
ام آمدنم بهر چه از کجا آمده». چالش و جستجویی دیرین که معموالً با سوال مشهور بوده
به ظهور  ،رسدکننده میقانع خورد. همان پرسش کهن که چون به پاسخیرقم می «بود

که از گردونه تردید و ناباوری گاه آن انجامد وبینانه میهای خوشبینیها و جهانمولوی
د. شوآلود ختم میهای ابهامو بینشها ها و خیامبه پدیداری حافظ ،یابدجواز گذر نمی

ی شناختنش روانمراتبی به وقوع سه واکای سلسلهابهامی که در صورت تداوم به گونه
ان ستیزی و سرانجام، سرکشی و طغییعنی سرگشتگی و سرگردانی، خودنکوهی و خویشتن

گراید. فراوان است ابیات و اشعاری از دیوان حافظ که بازتابی از این سه واکنش فردی می
 آید، این هرسه آندر ادامه می کهچنانشاعر در برابر ابهام و ندانستن و نتوانستن است و 

 اند؛ جهانیوی دیگر سکه تناقض هستند که بخشی از جهان شعری حافظ را شکل دادهر
 که بخش دیگر آن نمایانگر راهدانی و خودباوری و تسلیم و رضاست! 

 سرگردانی و سرگشتگی. 1-1-1
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های افسردگی، جنون، امروزه در تحقیقات روانشناختی در ساحت ادبیات و هنر، جلوه

ارند؛ گذپریشی به مطالعه میهای عارضه روانزیرمجموعه عنوانبهمالیخولیا و سرگردانی را 
اکثر  کهچنان ی از هنرمندان و ادیبان بوده است.ای که مشخصه بارز بسیارعارضه

پو و کافکا را محصول ماهرانه  شاهکارهای هنری ازجمله آثار جیمز جویس، ادگار آلن
پریشی ترین نمودهای رواناز مهم .(443: 1731)آدلر،  نددانروان پریشی می هایبحران

ها و ابهامات الینحل در در یک متن، همین تبلور تناقضات است که هم از وجود دوراهه
دهد و هم مخاطب را چه در باب متن و چه درباره زندگانی نویسنده و سراینده خبر می

های ناسازگار متن عمالً هر برداشت و نهد؛ زیرا گزارهاهی میآفریننده آن بر سر دور
 گذارد.گیری را عقیم مینتیجه

ژوهش سیر پ کهچنانکند؛ این درست همان چیزی است که درباره حافظ صدق می
سرا به اندازه وی با برآیندهای زبانی ناشی از یک از شاعران کالسیک پارسیدرباره هیچ

همه از مواجه نبوده است. با این« اگر»و  «اما»، «شاید»، «ًاحتماال»ابهام و تناقض یعنی 
 ایگونهت که بهپریشی در شعر حافظ تنها بحران سرگشتگی اسهای روانمیان جلوه

هی دورا»ترین دوراهی زندگی وی یعنی کند و آن نیز محصول بزرگملموس خودنمایی می
است که گاه به ظهور  «دوراهی باور و کفران»تر پردهیا به زبان بی «دانستن و ندانستن

دوش دیدم که مالئک »یا  «در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد»اشعاری باورمندانه همچون 
ز برانگیزترین بیت اترین و بحثانجامیده است و گاه به خلق تندروانه ،«در میخانه زدند

ین بر نفس پاک آفرپیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت/ »شده است: منجر دیوان 
 .(31: 1714)حافظ،  «خطاپوشش باد

کند تا جایی که خود اقرار حافظ بارها به سرگشتگی و حیرانی خویش اعتراف می
/ وستو ابروی د شدم فسانه به سرگشتگی» دهد به افسانه سرگردانی مبدل شده است:می

دوستان عیب من بیدل » نیز:. (461همان، )« کشید در خم چوگان خویش چون گویم
 .(464همان، )« جویمحیران مکنید/ گوهری دارم و صاحب نظری می

گردد که ای ختم میاین تحیّر و دوگانگی به نوبه خود به درجازدگی و درماندگی
محصول آن نیز در شعر حافظ، ابیاتی گویای غفلت و رکود و سکون است که شاعر در 

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در »زند که: میها مدام بر خویشتن خویش نهیب آن
ای دل به کوی » یا:. (711همان، )« کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی/ پیش

چوگان حکم در کف و گویی // کنیاسباب جمع داری و کاری نمی/ کنیعشق گذاری نمی
 .(771همان، )« کنیباز ظفر به دست و شکاری نمی/ زنینمی

 دنیشبینیپیششاعر در واکنشی ناخودآگاه و ت همین سردرگمی است که به تبعی
 های فکر، پایداری کند وبیند که در کشمکش با عقدهخویشتن را فردی قادر و قابل نمی

ا ی «مرد این بار گران نیست دل مسکینم»زند که از این رهگذر زانوی اقرار بر زمین می
! این همه، تصویرگر شخصیتی دودل و بر سر «این متاعم که همی بینی و کمتر زینم»
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هایی های ناگشوده جهان درون و بیرون است؛ گرهبند گره دوراهی است که همچنان در

 بردو اعتراف به عجزی راه می« کم آوردن»که پیامد ناگشوده ماندن آن به زبان امروز به 
گاه یشاید آشکارترین تجل افتد؛ ازجمله در بیت زیر کهکه پیاپی در دیوان حافظ اتفاق می

بر در تو من چو » عجز و ناتوانی ناشی از سرگشتگی و درماندگی در غزل حافظ است:
// کجا روم چه کنم چاره از کجا به هیچ باب ندارم ره خروج و دخول/ نوای بی زر و زوربی

ت ام ای جان و دل به حضرچه جرم کرده/ ام ز غم و جور روزگار ملولکه گشته/ جویم/
 (414همان، )« شود مقبولکه طاعت من بیدل نمی/ تو

ا هتمامی چنین ابیات و اشعاری در دیوان حافظ در حالی بروز یافته که به موازات آن
این گمشده لب دریای ابهام، همچنین مدعی است گوهری که در پی آن کون و مکان را 

حل نموده است؛ جستجو کرده فراچنگ آورده و مشکل خویش را بر پیری از مغان 
که به خورشید / بعد از این نور به آفاق دهم از دل خویش» گوید:خود می کهچندان

 (111همان، )« رسیدیم و غبار آخر شد
پیامد  که-زانه در دیوان نیز ستیهمه، تبلور تلقیات و اشارات خودنکوهانه و جهانبا این

پردازی هنری را در کنار دروغهمچنان شبهه  -یم همین سرگردانی مفرط تواند بودمستق
امکان نسبت دادن این تناقضات به مراحل مختلف زندگانی حافظ یا عصر آشفته زندگانی 

 بخشد. وی قوت می

 ستیزیخویشتن. 1-1-1
چالش سرگردانی به دنبال دارد و زمانی اتفاق خودنکوهی پیامدی ناگزیر است که معموالً 

گشایی از مشکالت فکری و گزینش یکی از دو یا چند راهِ ی فرد در گرهافتد که ناتوانمی
در غزلیات حافظ این مضمون نیز  .دهدگری سوق میپیش رو، وی را به سوی خودسرزنش

سامانی و برای نمونه در ابیات زیر، شاعر پس از صحه نهادن بر بی نمودی آشکار دارد.
رندان نوآموخته راهی  زهد»گشاید: سری خود، زبان به نکوهش و طعن خویش میشوریده

ان سامسران خوان من بیشاه شوریده// من که بدنام جهانم چه صالح اندیشمبه دهی است/ 
 .(476همان، )« خردی از همه عالم بیشمکه در کمزآن //را

حافظ نیز همچون هر فرد دیگر وقتی اینچنین دستخوش نارضایتی و چالش با خود 
یا شخصیت دوقطبی دچار آمده، مدام در حال به نوعی شکاف شخصیت  ،شودمی
ای که گاه شخصیتی مستقل و بیرون از وجود خویش جایی میان این دو است؛ به گونههجاب

 ز باده خوردن پنهان» برای مثال: خیزد.ود و به مقابله با او بر میشقائل می« حافظ»برای 
حافظم گفت »ا ی. (414همان، )« به بانگ بربط و نی رازش آشکاره کنم/ ملول شد حافظ

. (464همان، )« بویمو مکن عیب که من مشک ختن میگ/ که خاک در میخانه مبوی
، همان)« که ما دیدیم و محکم جاهلی بود/ دان استمگو دیگر که حافظ نکته» همچنین:

127). 
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خودسرزنشی و ابراز ناخشنودی از خویشتنی که شاعر با او احساس یگانگی و هماهنگی 

تا بدانجا که حتی گاه خود  ، در شعر حافظ در حد موتیف، مجال تکرار یافته است.کندینم
خواهد که دست از به اصطالح خودخوری برداشته در چرخشی ناگهانی از خویش در می

چه مگذران روز سالمت به مالمت حافظ/ » به سپری کردن فرصت به عیش روی آورد:
چون نیست نقش دوران در هیچ حال »؛ (473 همان،)« داریتوقع ز جهان گذران می

 .(713همان، )« حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی/ ثابت
ر ت که وی دآنجاس ،آورداما تقابل و تضادی که اعترافات خودشکنانه حافظ به بار می

تأثیراتی فرازمینی قائل است که  او اغلب هم برای اشعارش هد.دخودستایی داد سخن می
م با هکند؛ آنگیرایی و دلنشینی خود میساکنان عرش و ملکوت و کرسی را دستخوش 

گاه در حضیض چنان خودباوری و تلقی شیرین از خویشتن که گویی سراینده هیچ
رود کنند، سسرخوردگی به سر نبرده است که اینک مدعی است قدسیان شعرش از بر می

آورد، اگر سفینه غزلش به دریابار رسد ماهیان از شوق در به ک به رقص میمجلسش فل
 وبانویی شعر گشاید، ناهید خدایکه او لب به غزلسرایی میگاه آن نثار خواهند آورد و
اگر سفینه غزل حافظ رسد به / درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار»نهد: طرب از دست می

 .(771همان، )« دریایی

 طغیان و سرکشی .1-1-6
های حماسی معموالً به فاجعه اگر سرگشتگی و بر دوراهه ماندن قهرمانان داستان

غلطیدن به چرخه سرکشی زده چون حافظ با درشاعری ابهام انجامد، این رخداد در بابمی
یرا بر ز یوندد.پستیزی به وقوع مینکوهی و خویشتنپیامد ناگزیر خود عنوانبهو طغیان 
زن و تعاملی که میان جهان درون و بیرون هر انسان بر قرار است، چند و چون اساس توا

ش ما از پشت پنجره جهان درون ای خواهد بود که زاویه و شیوه نگرجهان خارج، نمایه
بینی آن را با عنوان جهانتصویر کالنی که  ،به عبارت دیگر فرا روی ما خواهد گشود.

ادراکات ما از هستی و وجود است؛ ادراکی که چون  تۀن بازتاب و بازساخهما شناسیم،می
در جهان فکری فرد به توفیق تولید تصویری مطلوب و معنامند از هستی و وجود نائل 

، ه به یمن این تصویر خوشایندد کشوبینانۀ امثال مولوی میبینی خوشآید، مولّد جهانمی
ابای کوست ب/ عالم صورت عقل کلستکل » بینند:چیز را زیبا و به جا و شایسته میهمه

صورت کل پیش او هم سگ / چون کسی با عقل کل کفران فزود// هر آنک اهل قل است
ا من که صلحم دایم// تا که فرش زر نماید آب و گل/ صلح کن با این پدر عاقی بهل// نمود

 نو دیدن تا ز/ هر زمان نو صورتی و نو جمال// این جهان چون جنتستم در نظر/ با این پدر
)مولوی، « ها جوشان مقیمها از چشمهآب/ بینم جهان را پر نعیممن همی// فرو میرد مالل

1734 :417). 
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ست سنگرانش باری سنگین و ناعادالنه ااما همین هستی و وجود از دید حافظ و هم

از آنجا که منطق چنین تحمیلی نیز نامعلوم و مرموز است، که بر دوش انسان نهاده شده. 
ام ده که ساقیا جام می»ماند: گویی برای شاعر باقی نمیپردازی و ندانمای جز ابهامچاره

 /آن که پر نقش زد این دایره مینایی// نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد/ نگارنده غیب
 .(114 :1713)حافظ، « کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

ند و زآلودگی معمای وجود دم میپیچیدگی و راز حافظ در اکثر ابیاتی که اینچنین از
ساری گدامن بادهبهدست« کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را»به بهانه این که 

پیرامون، باز او را ساز شناخت خود و جهان اما ضرورت سرنوشت ،شودو فراموشکاری می
کمتر  ،جویدهرچه بیشتر میکه گاه آن و 1کشاندجو و کاوش و کنکاش میوبه گود پرس

ای هیابد، در واکنشی به موازات سرگشتگی و خودستیزی به طغیان بر ضد همه نظاممی
آورد؛ رویکردی که پیش حاکم بر هستی و وجود آدمی و ساختار و روابط اجتماعی رو می

افظ، حاما در شعر  کارانه در پیش گرفته بوده است.ظهتر و محافاز وی خیام با زبانی خفیف
شود که از ناظم خلقت تا مردم زمانه به کاری چنان به یک سو نهاده میمصلحت مالحظه

رنگ و بوی اعتراض و سرکشی به خود چیز پس همهازاین شود وباد انتقاد گرفته می
ای که جز زخم زبان کار دگر کند و معشوقهجویی میگیرد؛ از نرگس ساقی که عربدهمی

گذارد و محتسب دعی و حسودی که چوب در چرخ خالقیت حافظ میداند گرفته تا منمی
کنند! دقیقاً جهانی سرشار از نزاع که تناسبی ناگزیر و صوفی و زاهدی که وی را درک نمی

 با جهان درون شاعر دارد که به قول خود وی پر ز فغان و غوغاست!
های جهان بیرون، به در برابر واقعیت 2های حافظانهکشیهای گردنجلوه از میان همۀ

فترت و نقص و چالش و سخره گرفتن خلقتی که ناظمش از آن به خلقت احسن و بی
قضات بینشی در جهان حافظ شده ، سبب بروز یکی از بارزترین تنا6کندکاستی یاد می

نظم نوین حاکم بر خلقت، تحت عنوان برهان نظم، یکی از  قرآنبدین قرار که در  است.
ی شود. بسیارپروردگار در اثبات وجود و حکمت بالغه خویش مطرح می برترین استنادات

نیز در  (همچون مولوی، عطار، سنایی و نظامی)مدار زبان فارسی از ادبای دین
ای اند؛ برکردهرا ترویج  آن این ادعا مهر تأیید نهاده، های الهیاتی خویش برپردازینطریه

 «به زین نتوان رقم کشیدن/ عالم عالم آفریدن در» سراید:نمونه نظامی در این باره می
 .(17: 1731)نظامی، 

 تنها چنین منطق و حکمتید که روح منتقد و پرسشگر حافظ نهرساما چنان به نظر می
، بندد و به تبع پر خطا دانستن قلم صنعبلکه آشکارا کمر به نقض آن می ،کندرا درک نمی

ی آدمی در عالم خاک» کند:آفرینی معرفی میونهم عالم خلقت را مستحق بازبینی و دگرگ
 .(747 :1713)حافظ، « عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی / آید به دستنمی
را به باد طنز و طعن امور اخروی مترتب بر این خلقت و حکمت  چنین تمامو هما
های پروردگار بر نوع گذرایگونه که در ابیات زیر بهشت را به باغ ارم و منتگیرد؛ آنمی
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ست یاری ا/ آمرزش نقد است کسی را که در اینجا» کند:بشر را به نخوت شداد تشبیه می
یک شیشه می و / مفروش به باغ ارم و نخوت شداد// چو حوری و سرایی چو بهشتی

و اگر کسی منکر آن است که باغ ارم و نخوت شداد  (477همان، )« لبی و لب کشتینوش
کافی است بیت زیر را فرا  ،منصبی یا پادشاهی زمینی باشدره به صاحبممکن است اشا

رو داشته باشد تا دریابد که حافظ این بار به زبانی آشکارتر، پاداش بهشت )که برترین مزد 
دولت آن »داند: نمی ،الهی است( را درخور رنجی که آدمی باید در دنیا متقبل آن شود

همان، )« 3ورنه با سعی و عمل باغ جنان این همه نیست/ است که بی خون دل آید به کنار
27). 

 زبلکه حتی جزئیات آن را نی ،بهشت و دوزخ مشکل دارد تنها با کلیت فلسفۀحافظ نه
غلمان ز ند/ فردا اگر نه روضه رضوان به ما دهکند: های خود میپرماس سرکشیدست

باید تمامی ابیات و  ،این به موازات. (422همان، )« روضه و حور ز جنت به در کشیم
گناهی انسان، مستحق کرامت بودن گناهکاران و آمرزش بی چون اشعاری را که مبلغ بی

که / قدم دریغ مدار از جنازه حافظ» در مطمح نظر داشت: ،پرستان استو چرای باده
حافظ روز اجل گر به کف آری »؛ یا (64همان، ) «رود به بهشتگرچه غرق گناهست می

 .(67همان، ) «یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت جامی
ای تناقض در هترین جلوهآمیز حافظ را به یکی از مهماما آنچه این رویکردهای طغیان

، آن است که وی را گاه و بیگاه در کسوت یک عارف و به تبعیت از شعر او مبدل کرده
حافظ  نیست ابیاتی در دیوانیابیم! کم اصل بنیادین تسلیم و رضا میاصول عرفانی، مروج 

کشی در برابر مشیت مقدر است و که مشوق فرمانبرداری محض عارفانه و پرهیز از گردن
ه چهر»دهد: ها را به خود نسبت میکاستی تر از آن، ابیاتی است که همه نقص وشگفت

همان، )« 1ورنه تشریف تو بر باالی کس کوتاه نیستم ماست/ هست از قامت ناساز بی اندا
23). 

همچنین ابیات و اشعاری که مدعی درک شاعر از بنای وجود و هستی بر عشق ازلی 
رهرو منزل » افزاید:و پابندی وی بدان است، بر عمق تناقض مورد بحث دوچندان می

سبزه خط تو دیدیم و ز // ایمهمه راه آمدهتا به اقلیم وجود این/ ز سرحد عدمعشقیم و 
 .(416همان، )« ایمطلبکاری این مهرگیاه آمدهبه / بستان بهشت

آن ذهنیت و هاله قدسی است که از  ،زنددیگر حقیقتی که به این تناقض دامن می
مردی که قرآن را با  ه جمعی ایرانیان بر جا مانده. چگونه ممکن استحافظ در حافظ

انش تواند و دیوگویی میالغیب است و پیشچهارده روایت اندر سینه دارد و ملقب به لسان
ویش کم در بخشی از زندگانی خ، دستهمچون قرآن مرجع فال و مرادطلبی مردمان است

گریبان بوده باشد؟! نزاع و کشمکشی که اگر نبود، دم بهاینچنین با خالق خویش دست
 ایزد که میانشکر »بود: معنی میزدن از صلحی نیز که عاقبت میان او و ایزد رخ داده بی

 .(171همان، )« کنان ساغر شکرانه زدندحوریان رقص/ صلح افتاد من و او
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 کارکردهای تناقض در شعر حافظ. 6
برخی از  پریشانۀهای رواننماییوار گفته شد، تناقضکه پیش از این اشاره گونههمان

. این حقیقتی است خالق کارگاه هنری ایشان بوده سرچشمه زایا و، هنرمندان و ادیبان
ای که توان از آن تحت عنوان تناقض خالق در برزخ وجود شاعر یاد کرد؛ نکتهکه می

زبان و عبارات گوناگون به چشم شناسی حافظ به جَسته و گریخته در مطالعات تناقض
که این دیق تناقض اکتفا شده، از بیان آناما معموالً تنها به ذکر بیان مصا ،خوردمی

 ورد.خکمتر نشانی به چشم می ،بخشی به بار آورده استدقیقاً چه نوآوری یا کمال تناقضات
با این وصف، پنج کارکرد ادبی و فکری که از دید نگارنده تناقض برای شعر حافظ 

 شود:داشته است، بازگو می

 تعمیق ابهام و ایهام. 6-1
و  های ادبیچالش پوشیده نیست که حافظ بخشی از موفقیت خود را مدیونکس هیچبر 

. ازجمله ابزار پردازی پدید آمدهگری و ایهامفکری است که به واسطه شگردهای ابهام
ام ابهام و ایه مایۀالواقع جانتناقض بوده که فیحافظ در تحقق این ترفندها یکی همین 

توان بر متنی ادبی بی حضور تناقض، فضایی مبهم و موهوم حاکم راستی نمیهاست و ب
های زبانی و بیانی متحیر کرد. بیت های کهن یا بازیو مخاطب را بر دوراهی پرسش نمود

 های اعالی این ادعاست که هر دوی این پرسش و بازی را در خود نهفته دارد:زیر از نمونه
 «زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست/ چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش»
 .(26همان، )

افظ حبرانگیز، پیش از های چالشپرسش دن مخاطب بر دوراهیِمیخکوب کراین شگرد 
ویژه ابهام آگاهی یا ناآگاهی رستم از هادب فارسی دارد؛ ب هایی عالی در عرصۀنیز نمونه

 فرزندی سهراب که همچنان موضوع بحث و بررسی در محافل و مقاالت ادبی است.

 تحقق نظم پریشان. 6-1
 بخشد، پریشانی نظم آنایز میحافظانه را از دیگر غزلیات تشخص و تمآنچه کلیت غزل 

چنان است که هم هر بیت برای خود  ،خالف سنت غزل فارسیاست. یعنی در غزل وی بر
که تواند از چیزی متفاوت با قبل و بعد از خود سخن بگوید )درحالیاستقاللی دارد و می

کند( و هم د عمودی غزل را نیز حفظ میای نامرئی، پیونساخت غزل، زنجیرهدر ژرف
ه در تحقق تواند آرایی ضد و نقیض را در خود جا بدهد. تناقض ازجمله عواملی است کمی

ناگفته پیداست تناقض فی نفسه حامل دوگانگی و پراکنش این مهم دخیل بوده است. 
بیت زیر نمونه در  برای کند.می بوده، به خودی خود هر متن را دستخوش تفرقه هنری

شگی پیورزی و عاشقمند، مخاطب را از رنج سرگردانی عشقشاعر با لحنی پشیمان و گالیه
به خوبان ندهد وز پی  دل/ هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان» دارد:بر حذر می
ویج گر تبلیغ و ترکه در ابیات پیشین، بالکل چیزی دیدرحالی؛ (123همان، )« ایشان نرود
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د سر تا اب/ در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند» شنودی و رضایتمندی:نی خکند؛ یعمی

برود از دل من وز ه جز بار غمت بر دل مسکین من است/ هرچ// نکشد وز سر پیمان نرود
 .)همان( «دل من آن نرود
پسند را که از رهگذر وجود تناقض و رقم خوردن تنوعی مخاطبنباید  ،در این راستا

، نادیده گرفت. در رقابتِ جذب مخاطب بیشتر، یکی از شودحاصل مینظم پریشان 
کس با هر سلیقه و همین است که هر ،بخش حافظ بر دیگرانترین عوامل برتریمهم

 که مخاطب مثالً بارا در شعر وی بیابد؛ اما برای آنتواند جهان مطلوب خویش بینشی می
ونی باید ترجیحاً کششی در ،برقرار کنداثری چون غزلیات شمس یا غزلیات سنایی ارتباط 

 به عالم عرفان داشته باشد.

 گسترش عنصر داستانی جدال. 6-6
تانی های داسدیگر عامل توفیق چشمگیر حافظ، تبحر وی در به کارگیری عناصر و ظرفیت

نظیر محتسب، رند، پیر مغان و )پردازهای شگفت در حیطه غزل بوده است. شخصیت
و که در نزاع با مدعی و حسود -و همچنین گسترش عنصر جدال  (معشوقه حاضرجواب

گواهی بر این مدعاست. نقش بالفعلی که تناقض در  -معشوق و زاهد و صوفی بسط یافته
-ها در آرا و درنتیجه جبهه، آنجاست که ریشۀ تمامی این نزاعکنداین مورد ایفا می

انگیزه اصلی در این  ،دیگر ها نهفته است؛ به عبارتهای متناقض این شخصیتگیری
خود  که جدالگاه آن ها بیشتر نقض ایده طرف مقابل است تا تضاد منافع؛ خاصهکشمکش

حافظ با ناظم و نظم حاکم را نیز به این جرگه بیفزاییم! این نزاع و جدال چندان در شعر 
 دارد:ر میکه گاه شاعر نیز از تداوم آن خویشتن را بر حذ ؛ نا جاییدار استحافظ دامنه

 «با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است/ حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود»
 .(71همان، )

 و زبان انتقادیگریزگاه متن  .6-5
اط، تبع اصل شرط احتی، باید بهخواهد زبان به انتقاد بگشایدای که میشاعر یا نویسنده

هم منتقدی چون خروج از مظان اتهام بگنجاند؛ آن گریزگاهایی برای توجیه و در کالمش
بوده و از سوی رو روبه ها و متشرعان خودکامه و متعصبحافظ که از یک سو با حکومت

بلکه گاه متوجه عوالم  ،مردم و قاضی و داروغهتنها متوجه نه دیگر نوک قلم انتقاد وی
بوده که حافظ با آن راه را  ای کارسازگویی چارهالوهی و اخروی نیز بوده است. تناقض

ت که اگر در ابیاتی مستقیم و گذارده است؛ بدان صوراتهام باز  برای گریز خویش از
یغ هایی متضاد را تبلکه ایده-تازد، وجود ابیات متناقض مستقیم به نهادها و باورها میغیر
 آن رفع اتهام کند.  کی در دست شاعر است تا به پشتوانۀهمچون مدر -کندمی

 وانمایی ابعاد گوناگون شخصیت حافظ. 6-1
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ادبیات فارسی، نبود اطالعات موثق و جامع  های بزرگ تحقیقات در عرصۀز حرمانیکی ا

معموالً این متون برجا مانده از . درباره سیر زندگانی و شخصیت واقعی بزرگان آن است
دهد. این کاستی می ایشان است که اطالعاتی اندک و در هاله ابهام درباره آنان به دست

بنگارد و نه همچون را الدین افالکی داشته تا شرح حالش در باب حافظ که نه شمس
شود. دوچندان احساس می است، سعدی به تشریح سفرها و حوادث زندگانیش پرداخته

ز دور اکم تصویری نسبی و بهز این تناقض است که باعث شده دستدر این میان، با
ز که پیش ا گونههمانزیرا  نویسان از وی فرا دست آید.تذکره هایفسانهها و انماییبزرگ

توان برای نمونه دریافت شخصیت حافظ این دیدیم، از رهگذر این تناقضات است که می
ها و باورهای رایج، همچون بسیاری از دیگر ارزشاز ای بندی به پارهدر عین گرایش و پای

پریشی خالق و نمودهای آن همچون دستخوش روانخالقان شاهکارهای هنری و ادبی 
گاه سرکشی بوده است که گه ها، سرگشتگی، خودستیزی وها و ناتوانیاعتراف به نادانی

های افشاگر . این واکنشدادهها و باورها سوق میارزشوی را به سوی نقض همان 
ر کارنامه شخصیت در حالی به یمن وجود مقوله تناقض رخ داده است که غیبت آن د

بزرگانی چون فردوسی، مولوی، عطار و نظامی موجب گشته تا تصویر دقیق و مطمئنی از 
یتی حافظ ظرف گونۀنباشد. برخی از ابیات اعترافجهان شخصی و غیرادبی ایشان در دست 

نم/ راز خود ککارم بدان رسید که هم» کند:نظیر برای تحقیقات روانشناختی فراهم میبی
مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که »؛ (33همان، ) «المع و هر بامداد بادهر شام برق 

 .(416همان، )« بینمگویم پری در خواب میسخن با ماه می/ شب تا روز

 گیرینتیجه. 5
پردازی، رندستایی، مندی، ایهامحافظ برآیندی است از همایش ابهام هان شعر و اندیشۀج

سابقه مای کهمه، عنصر تناقض به گونه گویی و انتقادگری. از میان اینپرستی، تناقضمی
همین امر موجب پرداختن بسیاری از . کندبرانگیز در شعر حافظ خودنمایی میو بحث
مصادیق این شناسی به این مهم شده است که بیشتر بر بازنمایی های حافظپژوهش

ی اارکردهای این تناقضات التفاتی حاشیهها و کداشته، به تشریح زمینه تناقضات تأکید
 اند. نشان داده

ها و کارکردهای مورد بحث در تحقیقات پژوهش حاضر در کنار اشاره به برخی زمینه
نمایی و واکنش به رخدادهای ازجمله عواملی چون سیر تحول فکری، متناقض)پیشین 
 وز تناقض درساز ظهور و برهعوامل زمین عنوانبه، دو علت دیگر را نیز (اجتماعی-تاریخی

پردازی نخست احتمال خودآگاه یا ناخودآگاه گرایش وی به دروغ کالم حافظ مطرح نمود.
هنری است؛ یعنی دم زدن از چیزی که ادیب و هنرمند خود بدان اعتقاد و ایمانی راسخ 

لق خ هایش باها و صنعتگریکرداریندارد! شاید اعترافات پیاپی حافظ مبنی بر دوگانه
نمودی از این عارضه ادبی مرسوم و معمول باشد. بغرنجی معمای وجود و ناگزیری ادیب 
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اندیشمند از رازگشایی از آن عاملی دیگر اما خالی از شک و ریب است که حافظ را بر 

ی در گویکشاند و در نهایت به ورطه متناقضزدگی میدوراهی باور و کفران به بحران ابهام
زدگی در شعر حافظ در قالب سه واکنش سرگشتگی، د این دوراهی و ابهامافکند. پیاممی

گر شده است که از دید نگارنده مسبب بروز بیشترین میزان خودستیزی و سرکشی جلوه
ا و هکه حافظ بنابر آموزهگاه آنویژه به ترین نوع تناقض در دیوان حافظ هستند؛و عمیق

  گوید.ی و تسلیم و رضا سخن میاز راهدانی و رضایتمند ،اصول عرفانی
تنها نه که به کارگاه طبع ظریف و توانمند ادبی حافظ درآمده،گاه آن این همه اما

 بلکه تحت عنوان آنچه محققان ،های مالیخولیایی نشدهگوییمعنایی یا آشفتهموجب بی
ایی کردهنامند، به تحقق کارپریشی خالق یا تناقض زاینده میادبی و روانشناسی، روان

ت اینجاس شد.ها حافظ، حافظ نمیر غیاب آنتوان گفت دانجامیده است که با اطمینان می
خوانند. در توان دریافت چرا هر شاهکار را محصول وحدت نهایی امور متناقض میکه می

پسند، تعمیق مقوله ایهام و ابهام، گسترش شعر حافظ، تحقق نظم پریشان، تنوع مخاطب
پذیری و جدال، وانمایی ابعاد وجودی و شخصیتی شاعر و توجیهعنصر داستانی 

 زاد است.گریزی ازجمله این کارکردهای تناقضاتهام

 نوشتپی
یکی از ابزارهای ادبی که در خدمت به چالش  عنوانبهالبته ناگفته پیداست که تناقض . 1

 آن آگاهیخوبی از کارکردهای هکشیدن حس زیباشناختی مخاطب بوده و حافظ نیز ب
نشان داده، از دایره این جستار بیرون است و تنها تناقضات عملی و شخصیتی شاعر در 

 کانون توجه قرار دارد نه تناقضات ادبی.
شود، پردازی هنری مطرح می. شایان ذکر است که آنچه در این مبحث تحت عنوان دروغ4

تفاوت دارد؛ بدان معنی « نامداحسن شعر اکذب او می»با آنچه نظامی گنجوی با شعار 
در مقابل شاید این سخن  که مقصود نظامی مشخصاً اغراق و بزرگنمایی شعری است.

تا سپر نیفکنی از هان  پردازی هنری دانست:ای به دروغمشهور سعدی را بتوان اشاره
سخندان دین ورز و معرفت که // کو را جز این مبالغه مستعار نیستحمله فصیح/ 

 .(166: 1761)سعدی،  «نـیـسـتدر حــصـار  کـسبــر در سـلـاح دارد و  /گویسجع
و  «شاعر باید فرزند زمانه خویشتن باشد». البته شعار معروف نیما نیز مبنی بر این که 7

اجتماعی روزگار و موضع خود را خواه ناخواه در شعر بازتاب –در نتیجه اوضاع سیاسی
سهراب سپهری گاه و بیگاه به بوته  ،برای نمونه در این مورد بی تأثیر نبوده است. دهد

اجتماعی، شعر وی هیچ -های سیاسیانتقاد گذارده شده که چرا به روزگار اوج بحران
 که از چیزی اند، از وی انتظار داشتهبه عبارت دیگر از آن جریانات ندارد. نمود و نشانی

د: نویسمیای به همسایه نامهاز اعراب نداشته است! نیما در  بگوید که برای وی محلی



 501 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 
هوم مف ادبیاتی که با سیاست مربوط نبوده در هیچ زمانی وجود نداشته و دروغ است...»

 .(73: 1711)پیروز،  «معنی استفی هم بسیار خالی و بیطربی
که تحقیقش  وجود ما معمایی است حافظ»چه اگر غیر از این بود، این همه مضمون . 1

 شد.در سراسر دیوان تکرار نمی« فسون است و فسانه
دیگر نمودهای سرکشی و طغیان حافظ که به تبلور عنصر جدال و کشمکش در شعر . 2

 از: عبارتند ،زنندوی دامن می
از گلستانش به / ور نهد در ره ما خار مالمت زاهد» یافته:در برابر زهد و ریای سازمان -

غارت / بیرون جهیم سرخوش و از بزم صوفیان»یا  (421)دیوان:« بریمزندان مکافات 
 .(422 )همان،« کنیم باده و شاهد به بر کشیم

من نه آنم که زبونی کشم چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد/ » در برابر تقدیر و روزگار: -
 .(417 )همان،« از چرخ فلک

من و ساقی به هم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد/  اگر غم» در برابر رنج و غم: -
 .(421)همان، « سازیم و بنیادش براندازیم

ا ت/ ساقی بیار جامی وز خلوتم برون کش» های عشقی:زدگی و محرومیتدر برابر مالل -
امن و شراب بی / از چهار چیز مگذر گر عاقلی و زیرک// در به در بگردم قالش و الابالی

 .(713 )همان،« جای خالی غش معشوق و
خاک بر سر نفس باده در ده چند از این باد غرور/ » نفسانیات:در کشاکش با نفس و  -

 .(11 )همان، «نافرجام را
همان که هفت آسمان را طبقه طبقه » سوره ملک، آیه سوم و چهارم:برای نمونه نگ. . 6

ینى ب]و تفاوتى[ نمىبیافرید در آفرینش آن ]خداى[ بخشایشگر هیچ گونه اختالف 
 باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت .بینىبازبنگر آیا خلل ]و نقصانى[ مى

 «.بازگردد
بدیهی است که این اشعار و اقوال با آنچه به نام سنت قلندری مبنی بر مسجدسوزی و . 3

آن این  دارد و شناسیم تفاوتی اساسیسجاده به می رنگین کردن و بتخانه بنا کردن می
های قلندرانه به مظاهر دینی مراد مبارزه معکوس با تشرع و است که در این هجمه

 افروز مذهبی، کارکردی وارونهتدینی است که به واسطه استفاده ابزاری و تعصبات آتش
 پیدا کرده بوده است.

عر آفرین شرد ابهام. البته اگر در این ابیات، مخاطب را خداوند بینگاریم! زیرا از جمله موا1
 حافظ یکی همین نامعلومی مخاطب و معشوق زمینی یا آسمانی است.

 منابع
 قرآن کریم -
 .تهران: تصویر .ترجمه حسن شرفشاهی .روانشناسی فردی (.1731. )آدلر، آلوین -
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ژوهش زبان پ دوفصلنامۀ. «سهراب در ترازوی نقد منتقدان» .(1711) .پیروز، غالمرضا -
 ، پاییز و زمستان.2ش . و ادبیات فارسی

به تصحیح قاسم غنی و محمد  .دیوان اشعار (.1713) الدین محمد.افظ، شمسح -
 .. تهران: روزنه7قزوینی. چ 

فصلنامه تخصصی  «.دوگانگی شخصیتی در حافظ(. »1711) خالدیان، محمدعلی. -
 نوبت چهارم. .، دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهدادبیات فارسی

المحسین یوسفی و محمدتقی غ . ترجمۀهای نقد ادبیشیوه (.1721). دیچز، دیوید -
 صدقیانی. تهران: سخن.

 .بخش. تهران: روشنگران. ترجمۀ نسیم جهاندروغ هنری (.1771) .رینالد، گودوین -
 . تهران: امیرکبیر.1. چ از کوچه رندان (.1763) .کوب، عبدالحسینزرین -
مجله کیهان «. شعر گفتن موالنا و حافظ دواعی و موانع» (.1734) .سروش، عبدالکریم -

 .11، ش 2. س فرهنگی

 :تهران. به کوشش غالمحسین یوسفی. گلستان(. 1761) الدین عبداهلل.عدی، مصلحس -
 .خوارزمی

 .11مهر  ،17 ش .ماهنامه حافظ«. طنز حافظ(. »1737) .شفیعی کدکنی، محمدرضا -

فصلنامه ادبیات  «.های تناقض در شعر حافظجلوهابهام، » (.1712) .کیانپور، قاسم -
 .4، ش 1. س دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شوشتر

. 7. شرح و توضیح کریم زمانی. ج مثنوی معنوی (.1734) الدین محمد.مولوی، جالل -
 . تهران: اطالعات

. به تصحیح وحید دستگردی .لیلی و مجنون (.1731) .بن یوسفطامی، ابوالیاسن -
 .علمیتهران: 

. کتاب ماه ادبیات و فلسفه«. هاستهنر آشتی تناقض»(. 1711) .نوشادی، یوسف -
 ، اسفند و فروردین.دوره ششم
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 شاملو« سفر»نقدی بر شعر روایی  ،تحلیل گفتمان فراروایتی
 

 1پوران)صدیقه( علیپور

 چکیده
 هاای از سخندستهمؤثر در تحلیل آثار ادبی، گفتمان است. گفتمان به های یکی از نظریه

گویند که در بافت اثر ادبی تعبیه شده و ورای متن و مؤلف است. این تئوری مجال مناسبی می
 د. کنخصوصاَ شعر روایی فراهم می ی نقد و تأویل انواع مختلف ادبی،را برا

 نشاعرا یکی از رویکردهای جدید در ادبیات معاصر که توجه عدۀ زیادی از عنوانبهشعر روایی، 
بر برخورداری از عناصر دلیل جوهری بودن ذاتش عالوهبه معاصر را به خود جلب کرده است،

دلیل ساختار ه است. همچنین بهدرآمیختیی نیز فراروای و فرامتنبنیادی روایت، با مفاهیم 
ها دارد، در حوزۀ گفتمان ایدئولوژیک، قابل بررسی و رابطۀ تنگاتنگی که با ارزشاش داستانی

 .است
ل نمونۀ نقد عملی به تحلی عنوانبهکوشد تا از منظر نظریۀ گفتمان ایدئولوژیک، این مقاله می

 از شاملو بپردازد.  «سفر»شعر روایی 
 . «سفر»شعر  یت، شاملو،فرارواگفتمان، شعر روایی، فرامتن و  های کلیدی:واژه

 مقدمه. 1
 .مقولۀ گفتمان است ،دوران معاصر نظری مؤثر در امر نقد آثار ادبی درهای یکی از مقوله

 همفرا را متنی مناسبات و ادبیات درباره هاییپرسش طرح امکان ،گفتمان از نظر فوکو
ویژه در تبیین و به (؛71: 1711، میلز) رابطۀ نزدیکی با آثار ادبی دارد بنابراین آورد.می

 فراسوی رد را آنچه که است آن تفسیر وظیفۀ تأویل مفاهیم متنی هر اثر. فوکو معتقد است
 است متقابل فهم شد فرا گفتگو که دارد باور (. او23: 1711) دکن آشکار ،است پنهان متن

 ،نیچه و دیگران )نگ.مخاطب  و نویسنده بین است مشترک چیزی ،آن کامل تحقیق و
1733 :411-412 .) 

، به نظریه و بنا بر همین در راستای رویکردهای مختلف نقد آثار ادبیاین مقاله بنا دارد 
پردازد. ب -که از مبنایی ایدئولوژیکی برخوردار است-شاملو « سفر»تحلیل و تأویل شعر 

گیرد؛ شعری که پس از قرار مییعنی شعر روایی  ، در حوزۀ انواع ادبی جدید،این شعر

                                                            
 باهنر دانشگاه شهید ،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی. 1
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 ضوعی است که دررسمی به عرصۀ ادبیات راه یافت و خود مو ایعنوان حوزهبه مشروطه

، مقاالت و نوشتارهای مفصلی منتشر نقد آثار شاملو پردازیم. تاکنون دربارهمی به آن ادامه
 د. گاهی تازه و متفاوت را ارائه کنن کوشدمی اما این مقاله ؛ده استش

 . گفتمان1-1
 گفتمان بندیشکلبه هایی است کهسخن از ایدسته معنایبه( discourse) گفتمان
-21: 1712 ،اسمارت )نگ. هاستمؤلف و هامتن ورای که گفتمانیدارند.  تعلق واحدی

 کرد تعریف ،دهدمی تشکیل که معرفتی با توانمی را گفتمانی معینی عمل هر پس .(21
 در نیز اقتصادی فرایندهای و کردارها سیاسی، وقایع ،نهادها، (. از نظر فوکو62 )همان،
 سازوکارهای با همواره و گفتمان (111: 1713 ،گذارند )دریفوس و رابینومی تأثیر گفتمان

 (. 171-174: 1734 ،دارد )فوکو ذاتیجنبۀ هم و فرهنگی اجتماعی فراگفتمان
 از طیفی آن بطن در که است فراگیری اصطالح گفتمان که باورند این بر برخی

 دیدگاهیا  (. ایدئولوژی177-411: 1771 ،گیرد )ایگلتونمی جای مختلف هایایدئولوژی
 که مندنظام هایارزش و هابرداشت عقاید، از ایمجموعه از است عبارت اجتماعی-فکری

 از ،اثر متن هر در هاایدئولوژی ،است. از نظر یارمحمدی جاری آن از بخشی یا جامعه در
(. 127: 1771)است  تحلیل قابل مدارگفتمان هایساخت نامبه خاصی هایمؤلفه طریق

شده از سخن جمعی دارند، از طرفی اساساً بافتی درهم تنیده جاکهازآن ،ادبی پس آثار
 هاهم با ارزش و حقیقت ای هم باپیچیده چون رابطۀ، و از طرف دیگر مدار هستندگفتمان

 ند.ی ایدئولوژیک را ارائه کنگفتمان توانند، میدارند

 . شعر روایی1-1
 هر اب هموارهنیست.  ذاتی تفاوت این ولی ،دارد تفاوت نثر با همواره شعر است معتقد بارت
 راساسب( شعر یا نثر) گفتار هایشیوه اما ؛کنیممی اندیشه فکر ابدی هایمقوله به زبان

 ،نیست گزاره شعر ،بارت نظر (. از62: 1713 ،بارت) شوندمی تعیین مختلف هایموقعیت
 خوب خیلی اعالم هویت، برای است و طبیعتش را در درون خود دارد. درنتیجه جوهر بلکه
 (. 66 )همان، شود متوسلاش های درونینشانه به تواندمی
 دلیک م باید که داشت باور معاصر شعر در تحولهای تئوریسین از یکی عنوانبه نیما

 او نظر (. از121: 1712)بدهیم  شعر به ،هاستآدم شعور دنیای در را که روایی-وصفی
 ذهن در را مفاهیم به بخشیدن تجسم و عینیّت تواندمی در شعر وصفی-روایی زبان

تواند هرگونه ذوق و هوش خود را آفتابی کند و به همۀ می د و شاعرکن ایجاد مخاطب
 (.72 )همان،جزئیات زندگی دست اندازد 

 تفکیک دو ژانر قصه و شعر ،نیما نظر از آورده است: بوطیقای شعر نو در جورکش
 شاعر که جایی یعنی ؛دارد توجه ژانر دو اینهای اشتراک به نقطه طفق . البته نیمااندهشد
 اشتراکی عنصر ترین(. نیما مهم112: 1771) دهد انتقال مخاطب به را ایتجربه خواهدمی
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 انتخاب ولی ؛کندمی ایفا را نقش یک دو هر در زبان. داندمی را زبان شعر و قصه بین

 کردروی داستان و در دشومی تازه معانی خلق موجب شعر درها آن ترکیب و تحلیل ،کلمات
 (.111 )همان،دارد  را خود خاص

 دۀکننمنعکس شاعرانه اشکال اما ؛دارد اجتماعی ماهیت از نظر باختین، سخن شاعرانه
 سمنعک را اجتماعی زندگی گرایشاتی از یعنی هستند؛تری دیرپا اجتماعی فرایندهای

 روایتگرا سخن ( ولی774: 1771) است فرصتها قرن نیازمند شدنشان آشکار که کنندمی
 با ههموار شعر جهان پس. دکنمی ثبت را اجتماعی محیط نوسانات و تغییراتترین جزئی

 (.736 )همان، شودمی بازنمایی مسلم و یکپارچه گفتمانی

 شاملو و شعر روایی. 1-6
کودکی را در شهرهای مختلف  ،متولد تهران (1711-1737. بامداد/ )الف احمد شاملو

های آهنگ»نخستین دفتر شعری خود را به نام  ،1746ایران گذراند. در سال 
امه را بر عهده داشت. دو مجموعۀ نسردبیری چند هفتهها د. سالکر منتشر« شدهفراموش

اوست. سپس او با  حرکت شعریهای نمونه آیدا درخت، خنجر و خاطرهو  آیدا در آینه
رسمیت شعر سپید را به ققنوس در بارانو باالخره  ابراهیم در آتشهای جموعهانتشار م
(. یکی از شعرهای بلند و 74 :1711سرکیسیان، ؛ 11-41: 1713شاملو،  )نگ.شناخت 

است که در بر گیرندۀ مفاهیم گستردۀ متنی  «سفر»، شعر روایی شاملو در مجموعۀ اخیر
 شود. می ری او محسوبشاهکارهای شع ازجملهی است و فرامتنو 

شاملو  ۀگفت بنا بر اینها آن شناسند.نمی البته برخی از منتقدان شاملو را شاعر روایی
 را واییر شعر شاملو که اندهکرد گیرینتیجه ،«نیست داستان کشیدن نظم به شعر» که

 ناصری، مرگ زمین، دیس، در دشنه مثل: .زیادند او روایی اشعار کهدرحالی ؛پسنددنمی
 شاملو»اشاره کرده است که: مورد  (. حریری نیز در این471: 1771 ،جورکش) غیره و سفر

به شعر روایی روی آورده  روایت حوزه از شعر فاصله زمینۀ دراش ذهنی تئوری برخالف
 (.71: 1734)« است

ی روایت داستان که فراتر از-جوهریت شعر را  است شاملو فقط خواسته ،از نظر نگارنده
یی فرارواارتعاشات  ،آیدمیکه از پارامترهای متنی او بر طورهماند. تبیین کن -است

خواند و این امر از طریق میگسترۀ وسیعی از مفاهیم جوهری را به تحلیل فرا ،شاعرانه
 ،توان برخی از اشعار شاملو راجاست که میپذیر است. از همین، کمتر امکانداستان منثور

 د. فراروایی تلقی کرطنینی از گفتمان ، بلکه رواییتنها هن

 . فراروایت1-5
شمول و عامی است که برای همۀ ، اعتقاد به اصول و مبانی جهانیتفراروامقصود از 

(. 3: 1733 ،)حسینی بهشتی ثابت و جاودانه باشدها و مکانها در همۀ زمانها انسان
 -ندندار شمولجهانکه اساساً اعتقادی به اصول و مبانی - لیوتار مثل ،متفکران از برخی
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 واندبت که ندارد وجود آرمانی هیچ معتقدند نیزها مدرنپست. کنندمی نفی را هایتفراروا

 «نسخ نظام» است معتقد فوکو ها،آن نظر برخالفبخشد.  وحدت ،بشر دیگر هایبه آرمان
 ستنی سوژه پس این. گیردمی شکل خواننده دانش بندیصورت و مکان و زمان با مطابق

 ،امعهج بنابراین. گویدمی سخن فرهنگ است که از سوژه و جامعه ، بلکهگویدمی سخن که
(. البته گفتنی 1 )همان، گذاردمی تأثیر هاروایت بر ،قوانین عام عنوانبه تاریخ و فرهنگ

 پروراند.می بازخوردی از مفهوم فرامتن را در خود ،یتفراروااست که مفهوم 

 . فرامتن 1-1
متنِ » ،را از نظر لغوی( metatext) واژۀ فرامتن ،یشناسسبککلیات دکتر شمیسا در 

(. 417: 1731)کند می یعنی متنی که متن را توجیه و تحلیل ؛ترجمه کرده است «متن
 جنبۀ ادبیّت بنابراین ؛دهدمی ارجاع خود به که است نوشتاری فرامتن ،از نظر اصطالحی

پس به  .(176: 1711 ،احمدی )نگ. داردای اهمیت ویژه کند،که فوکو بیان میچنانآن 
نقش  ،در ادبیات کالسیک .پردازدمی متن خالقیت و اصالت ،زیبایی چون تحلیل عواملی

 .گرفتیم یابی قراراو مورد ارزهای بنابراین متن براساس اندیشه ؛مؤلف بسیار برجسته بود
نقش فرامتنی در تحلیل آثار اهمیت  -که به حذف مؤلف منجر شد-ولی در دوران مدرنیته 

انی چون دریدا بر این باور بودند که هر متن به پردازنظریه دلیلهمینبهپیدا کرد. ای ویژه
 در أملت لترین مسألۀ قابعمدهتفسیر و معنی دارد.  درنتیجهمؤلف و  هایش،تعداد فرامتن

د باور دار متنی آن است. فوکوهای درونزبان و داللت به بخشیدن فرامتن، اصالت حیطۀ
 اثر یادب جنبۀ کند،می پیدا سوق درونی داللت سمتبه بیشتر ادبی، آثار که چون منش

 از ایشدهبندیگروه نظام ( و مؤلف فقط176: 1711)نگ. احمدی،  دارد ایویژه اهمیت
: 1711فوکو، ) بخشدمی وحدت متن کلیّت به دارد و وجود متن در که هاستگفتمان

 برای مفهوم این که است معنایی استقالل به خودیِ خود، دارای ،متن (. بنابراین21
 یتاهم دیگر مؤلف نظر که معنا بدین نه البته. کندمی پیدا ایویژه اهمیت هرمنوتیک

 زبانی معنای دیالکتیک قرینۀ که است از متن مؤلف، ساحتی نظر مورد معنای، بلکه ندارد
 به (. در فرامتن، واژگان و همچنین عبارات باید412-416: 1716دیگران،  و نیچه) است

 این فرامتنی تحلیل شوند و وظیفۀ شناسیمفهوم و ارزیابی درون متن خود در خودی
 -آن تأثیر گذاشته ای بر ساختارطرز ویژهکه به- هر شعر خاص اصطالح یا واژگان که است

 حلیلت مورد همچنین کلیۀ واژگانی را که به بافت تحلیلی آن اصطالح محوری مرتبطند،
ها با دیگر عناصر متن، متنی و همنشینی آنهای زبانی دروندهد. بنابراین ترکیب قرار

 خواند.ازجمله عوامل مهمی هستند که خواننده را به تحلیل فرامتنی فرا می

 بازی زبانی. زبان و 1-3
باشد. معنا  داشته قرار مشخص جایی در رسدنمی نظربه که است این در معنای متن راز

 بین سرگردان و مجزا تصوری یا مفهوم در حتی نه و ذهن در نه ،دارد قرار کلمه نه در
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 راتتفک به قادر را ما زبان ولی کنیم.می صحبت شاندرباره که چیزهایی خود و ذهن ،کلمه

( 11-14: 1717 ،نیگل) درمی نوردد را متن مکان و زمان که تفکراتی ،دکنای میپیچیده
 ایلهأمس مثابهبه نوشتار» مقالۀ در اختیار ما بگذارد. ریکور در ،تا معنا یا معناهایی از آن را

 رد معنا و رویداد دیالکتیک وحدت را سخن «فلسفی هرمنوتیک و ادبی نقد روی پیش
 آن سرشت و ذات حسب(. البته سخن به411: 1716، نیچه و دیگران )نگ. داندمی جمله
 پیدا را یپیاپ بیرهایتع قابلیت تا شودمی ظاهر زبانی ایبازی صورتِهب پس ؛است فراگیر

 است زبان تسرش، بلکه کنیممی بازی الفاظ با که نیستیم ما این است دگر معتقدهای کند.
 شناسیهستی و بینیجهان که چیزی است (. زبان421: 1711)کند می بازی ما با که

 ابراهیمی دینانی. شودمی ظاهر کلمات و الفاظ در بنابراین ؛یابدمی بازتاب آن در انسان
 معقول معانی به و رفته فراتر خود مشاهدات از تواندمی زبان توانایی پرتو در انسان گویدمی

 کندمی پیدا ظهور زبان با و زبان در انسان علوم و هاآگاهی درنتیجه. کند پیدا دست
(1717 :714-737.)  

اش فلسفۀ شخصی ازۀاندهنیز ب هنری آفرینش کار شاعرانی است که در ازجمله شاملو
 یابیدست برای دلیلهمینبه .داشت مسئولیت احساس ،نسبت به اجتماع و جهان هستی

تیجه درن .داشتای زبان و بازی زبانی توجه ویژه مسألۀبه  ،هنری اثر کیفیت واالترین به
 «تاس پرداخته گر القا تصاویر و واژگان به جستجوی»، همواره در شعرش به قول جورکش:

(1771 :416.) 

 . شخصیت1-1
حلیل فراروایی را قابل ت درنتیجهگفتمان فرامتنی و  تواند، میمفهوم شخصیت در کنار زبان

 یخاص اجتماعی مفهوم کسب برای همواره ،شخصیت هر گفتمان شاخص هاید. ویژگیکن
 رودو موجب است ممکن شخصیت هر گفتمان بنابراین. کوشدمی اجتماعی بسط نوعی و

 یکایدئولوژ کلماتش و ایدئولوگ است همواره صورت این در متکلم فرد. شود مفهومیدگر
 (.171: 1771 ،باختین) شودمی محسوب

( 472: 1771) پرسوناهای شعر شاملو طنینی از صدای خود او هستند ،از نظر جورکش
 ،قصار کلمات از اندوزیعبرت موضع در را خواننده ،کل دانای عنوانبه راوی و حضور

ده معتقد ولی نگارن .(411 )همان، دهدمی سوق فردی شاعرهای گذاریارزش سمتبه
نسان ا ترین پرسونای شعرشاصلی ،اوهای ممکن فرامتنی در شعر با توجه به تحلیل است

و نه فردیت مطلق و شخصیت اجتماعی شاملو. در  ،آن شمولجهانعام و  معنایبهاست 
 یمانگفت ای وجود دارد که برخاسته ازایدئولوژی صرفاً انسانی ،های شعری اوفراگرد روایت
 جمعی است. 

 طورهبالزم است  ،شعر شاملوانسان در تحلیل فرروایی  مسألۀبا توجه به اهمیت  ،اکنون
  فرامتن بپردازیم. عنوانبهویژه به مفهوم انسان 
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 انسان .1-1
ات را اعتقاد ،دهندۀ شخصیت پایۀ انسانشناسی عناصر تشکیلکاردینر در تحلیل روان

(. Kardiner, 1939: 132آورد )شمار میبه ترین عناصر وجودی اویکی از مهم
 صورت هر از نظر صرف ،روحذی وجود یک عنوانبهانسان  اصلی مشخصۀ جاکهازآن
ارگانیک  اسارت اجزای از او رها شدگی وجودی ،دارد که( psychophysisch) تنیروان

 هوش در :ازجمله .ستا آن به هرآنچه متعلق و زندگی از تجریدش قابلیت اختیار است و
 تاس عالم برابر در گشوده و محیط از رهاشده ،روحانی بنابراین چنین موجودی او؛ غریزۀ و
های فلسفی و عرفانی، انسان از جایگاه ایدئولوژیک در دیدگاه (.27: 1717 ،دیرکس)
انسان مغز و خالصۀ عالم است و عالم گرد او برآمده  رخوردار است. الهیجی معتقد استب

هم  متألهینصدرال .( تا جوهرۀ انسانی او را متجلّی نماید137: 1731) شودمی و پیرامنش
غایت آفرینش  سویبهباور دارد که انسان اساساً موجودی طالب کمال است تا سیر عالم 

(. غزالی نیز بر این باور 71: 1711)د محقق شو -تعالی استکه همان تجلّی ذات باری-
 تعالی بستگی داردحق معرفت او نسبت به استعداد است که فضیلت شخص آدمی به

 (.44 همان،)است  پروردگار ه سعادتی که همان لقایرسیدن ب و (7: 1761)
کوشد، ذاتی و فطری می عمل این انسان ایدئولوگ که در طلب کمال و معرفتالبته 

فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت اهلل التى فطر »آمده است:  قرآن کریمدر  کهچنان .است
منیبین  ،الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل ذلک الدین القیم و لکن اکثر الناس ال یعلمون

( روى خود را 71و  71)روم:  «الیه و اتقوه و اقیموا الصلوۀ و ال تکونوا من المشرکین.
 را بر آنها فطرت الهى است که خداوند انسانسوى دین الهى نگه دار. این گرایانه بهحق

 اوّل، لعق» گوید: می ابراهیمی دینانی آفریده و براى آفرینش تغییر و تبدیلى نیست.
 «دساز معقول تواندمی که جاآن تا و بخشیده شکل را نامعقول امور حتی ،کوشدمی همواره

احساس  ،که ادراک همواره اندهکردنیز بر این امر تأکید هوسرل و ارسطو (. 711: 1717)
نیرویی از طریق  ،دسیادراک امر قو  امر محسوس و تعقل کردن امر معقول است کردن
شناسد و به تصدیقش می راامر قدسی واقعی  طوربه ،که قطع نظر از ماهیت آناست 

فطری  ،. پس درک باطنی انسان از حقیقت(742-717، 1731پردازد )مک کواری، می
، مین ادراک باطنی اوست که او را از طریق عینیّت بخشیدن به امور ذهنیاست و ه

دار م، اساساً انسانشاملو «سفر»، شعر کشاند. از نظر نگارندهمی سمت ادراک حقیقتبه
این شعر، ایدئولوژی شاملو را از نظام هستی و سرنوشت کلّی انسان، ، است. از یک نگاه کلّی

ژیک در های ایدئولوفطری او و همچنین بنا به تأثیر فرامتنگری یکرد پرسشبا توجه به رو
 د. کنمی تبیین که در باال نقل شد(چنانآنگفتمان جمعی )

 «سفر»یی شعر تحلیل و نقد گفتمان فراروا. 1



 511 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 
گفتمان فرصتی است برای بازخوانی  ،که در مباحث نظری تبیین شد طورهمان

 شود،می تأویل که چون چیزی است باور دارد( ریکور که)چنانو متن  ،متن هایفرامتن
، کنند تبدیل زنده گفتار به را نوشتار توانندمی که هاییاز خواندن نامحدودی تعداد روی به

 یخوانش واسطۀبهشود تا می (. بنابراین در این مقال سعی41: 1714 ،ریکور) است گشوده
املو ش« سفر» یی در شعرفرارواهای ایدئولوژیک گفتمان ،آزاد و با توجه به عناصر روایت

 د.تحلیل و تأویل گرد

 . زبان 1-1
کنندگی در مفاهیم فرامتنی را به عهده ترین وظیفۀ تعیینو مهمترین زبان در شعر حساس

 گذشتۀ بدون کنشی شعر در گیرد. واژهانجام میدارد. این امر از طریق بازی واژگانی 
مربوط به  هایبازتاب انواع سنگین سایۀ تنها که است زیستنگاه بدون و مستقیم
 موارد زیادی زمانهم است کهای همچون دانشنامه ،واژه دهد.می ارائه را خودهای هخاستگا

مفهومی  ،موارد آن میان از ارتباطی یک سخن محض گزینش؛ ولی بهگیردمی بر در را
 جعبه و منتظرهغیر شیء مثل ،شاعرانه واژۀ بنابراین هر .شودمی القا آن خاص به

: 1713 ،بارت) شوندمی خارج درونش از زبان بالقوه هایتوان تمامی که است بازیشعبده
31.) 

 القوۀب توان ،دیگر کلمات میان در کلمه ای هرمکالمه گیریجهت باختین معتقد است
 مسألهاین  ،(. در شعر سفر761: 1771) کندمی ایجاد گفتمان در را مهمی جدید و هنری

 آیی و غیره( خود را نشان، همتکرار)مختلف بازی زبانی  ای از طریق انحایفزاینده طرزبه
تواند یکی از طرق توصیف گفتمان می آیی واژگانی، بسامد و همرخداد ،دهد. بررسی نوعمی

 مفاهیم فرامتنی زیر را ارائه ،زبانی این شعرهای (. بازی27: 1771 ،یارمحمدی)باشد 
 دهد:می

 شناسانه. مفهوم هستی1-1-1
 بسامد این واژگان و بازی مکرر با ، هفت بار جزیره و چهار بار تنگاب.دوازده بار نام دریا

این  شخصیتترین اصلی عنوانبهۀ انسان )شناساننشانه درگیری شدید ذهن هستیها آن
گذر از مسیری  خاطربهسرنوشت بشری است. هیجان ترس و خوف  مسألۀروایت( با 

. تکرار زندمی ناشناخته از فحوای این بازی زبانی به کمک واژگان و تعبیرات متنی بیرون
به تکمیل این برداشت  ،میانه و پایان شعر ،در آغاز «کدامین؟»، «کجا؟»های سؤال: هواژ

حقیقت چیست؟ و پایان سفر انسان به کجا  های مثلپرسشکند که شاعر بر کمک می
ناخدای من؟/ در ای  / مسجد من کجاست؟/خدای را»ورزد: ؟ اصرار میشودمی ختم

 ...«کدامین جزیرۀ 
 . مفهوم عشق و امید1-1-1
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های را دهد و دشواریی که انسان راهش را ادامه میتنها دلیل ،آیدمیطور که از شعر برآن

م تو/ حرف به لبان تو/ کال) است. این مفهوم از طریق بازی واژگان عشق کند،تحمل می
گل/ بهار/ باغ/ عطر( )واژگان  به کمکو حرف/ کلمات معطر/ عطر دهان/ رطوبت دهان( 

 با استفاده از حواسو با واژگان مرتبط با دهان و سخن ای یابد. گویا بازی عاشقانهمی بروز
بخش عمیقی بر جان مسافر و ( در جریان است تا تأثیر امیدچشایی، بویایی، شنیداری)

 چنین گفتی/ با لبانی که مدام/ پنداری/ نام گلی را/ تکرار» روایت بگذارد: مخاطب
 «کنند...می

 . مفهوم یگانگی1-1-6
به مفهوم یگانگی  ،و تکرار افعال با شناسۀ مفرد و جمع «ما» و «من/ تو»تکرار ضمایر 

ر حکایت از مساف، انسان با خدا اشاره دارد. یعنی رسیدن احساس دوگانگی به یگانه شدن
حال در کند؛ اما در همهمی ناظر تجسم عنوانبهروایتی دارد که حضور خدا را در سفر 

، با متصل کردن مفهوم داند. البته در پایان روایتمی خود را با او یکی ،اعماق وجودش
 خود را در پهنۀ بیکران حقیقت ناچیز ،در سطر آغازین شعر« مسجد»به « سجده»واژۀ 
 من خدای را/ مسجد: »یعنی مفهوم حضور پرشکوه خدا و هیچ بودن انسان... ؛بیندمی

از تنگابی »؛ «/ پیشانی بر خاک نهادم/ من.../ و به سجدهمن .../ جانتوکجاست؟.../ کالم 
 زدیم/ و... پارومی سختی در هوای گندیدۀ طاعونی دم/ ما بهپیچاپیچ گذشتیم/...

 .«کشیدیم/... می
ه در ک جایی ؛مشهود است «و آسمان زمین»ای نیز در یگانه شدن گونهاین یگانگی به 

که در این -» شوند:می با هم یکی «ماهی و ماه»و « آب و مهتاب» پهنۀ هستی الیتناهی
به صداقت/ از آب/ تا مهتاب/ گسترده است/ و نقرۀ کدر فلس ماهیان/  /دریا بار/ همه چیزی

 .«گونهاهی دیگرست/ در آسمانی/ باژدر آب/ م

 . شخصیت1-1
از یک طرف بدنی قرار داده شده است که  ،در معرض تجربۀ انسانی است فوکو معتقد

یابد و از طرف می تشخص اش بر فضای اشیاهمچون فضایی مبهم است که فضامندی
 ار دارد که بر اساس آن کلیۀ اشیاتمایلی اوّلیه و ازلی قر عنوانبه ،خواست و طلب او ،دیگر

 . (714-711 :1737کنند )می پیدا ارزش نسبی
 نمایندۀ انسان عصر جدید است. انسانی که درگیر ،شخصیت اصلی این روایت )مسافر(

به جستجوی  ،اش، در راستای همین تمایل فطری«بحران هویت»های هو دار دغدغ
برخاسته است. او در طول سفر  «چگونه و برای چه زیستن»پاسخی برای پرسش دائمی 

برسد که او را به خواست ای به درجه شود تا وجودش ذره ذرهرو میروبهثی با حواد
 اش نزدیک کند. نسفی معتقد است درونی



 511 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 
شود. می اوّل حس است و بعد از مدتی رونده عقل ،رونده به سمت مقصد

القلب یغرق به بین الحق و العقل نور فی »آن عقل که رسول فرماید: 
گردد. مقصد می نور عقل ،از مدتی دیگر روندهنه عقل معاش و بعد « الباطل

 . (112-11: 1733)معرفت خدای است 
 ند. کمی یک راهنما )کشتی بان( آغاز همراهبهسفرش را  ،البته این مسافر جستجوگر

 یی قابل تحلیل از طریق شخصیت. مفاهیم فراروا1-1-1
حادثه را پشت  فتگذرد. همی دریا هفتدر طول سفر از مفهوم عدد هفت: . 1-1-1-1

نگی با مفاهیم فره کهاینضمن  ،گذارد تا به مرحلۀ پختگی و دریافت برسد. این امرمی سر
در فرهنگ عرفانی  ،هفت آب شستن و تطهیر کردن( ارتباط دارد ،از هفت آب گذشتن)

شور و شراب و ...( و )دریا  هفتچرخ و  هفتنشانۀ کمال است. گذشتن از  هفتنیز عدد 
 گردن کش» آب نیز در ادبیات کاربرد دارد. برای نمونه در شعر نظامی: هفتشستن به 

/ پاک بشویید دامن از این چنبرۀ دردناک»؛ «/ محراب دعای هفت مردانهفت چرخ گردان
 .«به هفت آب و خاک

 ،پس از رسیدن به مقصد ،مسافر این روایت در پایان سفر: . مفهوم قربانی1-1-1-1
 کند تا مذهب زنده بماند. قربانی کردن در آیینمی قت قربانیخود را در پیشگاه حقی

 کشورهای مختلف دارای اعتباری مذهبی و مقدس است.
 قی در تعریف قربانی آورده است: یاح

عبارت  ،اصطالح کلی در عالم ادیانو به است قرب ۀقربانی در عبری از ماد
 رمنظوبهاست از گرفتن زندگانی موجود زنده )اعم از انسان، حیوان و نبات( 

 فرنگی آن سکریفایس ۀاژ. ونزدیک شدن به خدایان و جلب نظر آنان
(Sacrifice )قربانی شده»که  به این معنی استاروپایی های در زبان» 

 (.777 :7161) گیردمی تقدس و خدایی ۀجنب ،شدنبا قربانی ،برای خدایان
که من از خویش برفتم تا در پای تو سجده کنم/ و مذهبی عتیق  جاآن»برای مثال: 

 «جان بخشم. /یی/ به ورد گونهرا/ ...
نیز  در عرفان اسالمی «فنای نفس فی اهلل»، ارتباط نزدیکی با مفهوم البته این مفهوم

 فنای نفس را واجب ،خصوص عبادت انسان در پیشگاه حقیقتکه هجویری درچنان ؛دارد
 داند: می

 ؛نفس چاره نیست و آن جز به جمع همت نباشد پس نمازکننده را از فنای
چون همت مجتمع شود والیت نفس برسد از آنچه وجود وی تفرقه است 

که  اندر تحت عبادت جمع نیاید و ذهاب طبع جز به اثبات جالل نباشد
نباشد و کمال  سرّ جز به محبت جالل حق زوال غیر باشد و صفای

 . (771: 1732 ،هجویری)آید ، جز به صفاء سرّ نه همیمشاهدت
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ش را نفس خوی نهد ومی پیشانی بر خاک ،به سجدۀ خلوص ،ترتیب مسافر روایتبدین

 د.کنمی قربانی
 مخاطب در شعر حضور عنوانبهاست که  «نوح»، شخصیت دیگر اصلی این روایت

ی عشق خدا فطر محیی الدین عربی معتقد است راه است.بان و راهنمای یابد. او کشتیمی
های کج و راست را در مسیر انسان به او نشان تا راه اندهو پیامبران آمد هر انسانی است

(. بنابر مذهب کاتولیک نیز انسان تصویر الهی را در خود 17: 1716، مطهری )نگ. دهند
طور ولی آن (.Brantl, 1962: p.52)شود می دارد و با دست یافتن به این حقیقت شاد

 ،که در تیمائوس آمده: انسان برای رسیدن به سرنوشت غایی خویش که همان تعالی است
(. پس Lynch, 1967: p. 124) میانجی نیاز دارد که آن عیسی مسیح است به کمک

ز ا ا، مسیر ربار در طول سفرمسافر چندین پذیر نیست.، بدون راهنما امکانچنین سفری
ناخدای من؟/... کدامین ای  خدای را/ مسجد من کجاست؟/»کند: می جووسراهنما پر

 «ناخدای من؟ای  نوح من ،کدامین جزیره ،جزیره
مان به فر ،کافران رغم استهزایپیامبر راهنمایی است که علی ،نوح در داستان آسمانی

 از گرداب هولناکی که باعث وسیلۀ آنشده را بهسازد تا قوم هدایتمی الهی کشتیی فراهم
بلد است. ، ناخدا و راهنجات بخشد. در این شعر نوح ،غرق ساختن جاهالن کافر در راه بود

ا کند و بمی ها عبور دهد. پس مسافر به او اعتمادتواند کشتی را از دریاها و تنگابمی او
است و گاهی حتی گاهی دچار نومیدی  ،بودن مسیر دلیل سختبهالبته  ،شودمی او همراه

د. دهمی همچنان به مسیر خود ادامه ،ولی در پناه راهنمایی او با ایمانی قلبی ؛دچار تردید
عقالنی  کیفیتی برخی ( و61: 1711 ،کنی) واقعی فضیلتی را ایمان دانان،الهی از برخی

 نوع ایمان که است مسلم و قطعیها آن در بین همۀ نکته این دانند. امامی (141 )همان،
ر کشیدیم/ بمی ... در تالشی نومیدانه/ پارو» است: دینی مسائل باب در اعتقاد ازای ویژه

تو خود آیا جست و  /ناخدای من؟ای پهنۀ خاموش دریای پوسیده.../ اما کدامین جزیره...
 «دهی؟می جوی جزیره را/ بر فراز کشتی/ کبوتری پرواز

اجساد در مقابل جنبدگان اند: نیز مطرحفرعی های شخصیت ها،در کنار این شخصیت
حشت برگشاده است و اجسادی که چشمانشان از و. )مفهوم گمراهی در مقابل هدایت(

ی در میقکند. این مفهوم نیز ریشۀ عمی سمت جنبدنگان نیزه پرتابآتش خشمشان به
 هدایت و»منزلۀ ، بهدر تعابیر دینی ما «یحیی و یمیت»فرهنگ دینی دارد. مفهوم 

شوند )اجساد( و هدایت می گمراهان در خشم خدا غرق ،است. در داستان نوح «گمراهی
ت اوضاع طبیع ،پس هنگام خشم خدا»گیرند: می شدگان )جنبنده( در کشتی نجات پناه

های دیو درهم غلتیدند. غرشهای هدگرگون شد. هوا تیره شد. ابرهای انبوه چون دست
رفتار در نادانی اندیش و کجهمه جا را آب گرفت... مردم بد.. .لرزاند.می وحشتناکی فضا را

بر پهنۀ خاموش دریای »مثال از متن شعر:  (21: 1761 ،)شریف رحمانی «خود ماندند.
ست که چشمان ایشان/ هنوز/ از وحشت توفان / پوشیده از اجسادیپوسیده/ که سراسر
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های هنگاه ایشان است/ نیز بزرگ/ برگشاده است/ و از آتش خشمی که به هر جنبنده/ در

 «کند.می شکن شکن تندر/ جستن

 . فضا 1-6
ه توصیفی ک ، توصیف است. لوکاچ معتقد استعناصر روایی در شعرترین یکی از مهم

ولی  .(17: 1737شود )می ارزش تلقی، بیواره باشدهای سطحی و عکسهمتکی بر جنب
 د.کنمی مخاطب را مجذوب خود ،چون با ابهام همراه است ،توصیف شعری

 اههمر درپیپیهای صفت کاربرد با مجردهای معنا ایجاد خدمت در توصیف شاملو، شعر در
 موسیقی و ریتم خدمت در ،ذهنیهای و همۀ این صفت (417: 1771، جورکش) است

 شود،می (. تصاویری که از طریق شعر شاملو در ذهن مخاطب تثبیت421 )همان، هستند
تصویر  ،برای نمونه .(416 )همان،خاطرۀ چندین نسل را رقم زده است  ،تأثیر سینما تحت

 فضاهای زیر:
 ها(. مسیر سفر )دریاها و تنگاب1-6-1

 هکچنان ؛که با سفر همراه است اندههمۀ ادیان، عرفانی را تجربه کرد ،از نظر آرمسترانگ
توان می تنها با گذر از هفت آسمانانگاشته که می عرفان یهودی که خدا را شاه قدرتمندی

ند زمی سمت خدا حرف آگوستین از سفر به نیز های مسیحینمونهبه او نزدیک شد. در 
-421: 4 /1717، )آرمسترانگ داندمی البته آنرا عروجی روحی به واقعیتی در درون که

د: ویگسمت خداست که مالصدرا چنین میبه سفر (. بنا بر همین گرایش عرفانی412ِ
: 1712) «خواهان این است که همواره هیئت و حالت استعال داشته باشد ،حقیقت نفس»

گوید این پل زمان است می کند ومی دگر در مسیر راه انسان پلی را تصورهای .(767-761
 گذریم تا به فراتر از آن برویم و به ابرمردمی و ما مردمانی هستیم که از این پل باید و

(ubermenchenتبدی )(.463: 1731، ل شویم )احمدی 
یا و در هفتاز مسیر  ،مسافر باید برای رسیدن به فضای مقصد و غایی ،در شعر سفر

 تنگاب بگذرد. این مفهوم با توصیف فضاهای زیر همراه است:
 .مزرع سبز آبگینه بود.. ،گذر از تنگابی در حالیکه شب :فضای اوّل -
ربی و کوتاه دارد و آفتابی دریای مرده که آسمانی سفضای دوم: سکون موج و باد در  -

 ؛، در حالت تعلیق استزده و سرگردان با تردیدی میان فرو نشستن و برخاستنرطوبت
ایی پوسیده و گندیدۀ طاعونی بر پهنۀ خاموش دری فضای سوم: پارو کشیدن در هوای -

ان بمسافر و کشتیسمت ، تندرهای خشم بهزده که از چشمانشانسرشار از اجساد بهت
 شد؛می پرتاب

ها آن که آب برای تفتههای های هول و خرسنگفضای چهارم: دریایی جوشان با گرداب -
 داشت؛می خیز بر

 سوزد؛می داغش دودکنانهای هدوزخی که آب گندیده بر تاب فضای پنجم: -
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بار غرور  ازبلندی که های فضای ششم: حرکت کشتی با سنگینی سیّالش با غژاغژ دگل -

 خیز جوشان؛، بر دریای دمهشدمی ها پستبادبان
ماند که از اشک غم غربت می یدریای پاکی که مثل یک کاسۀ مرجانفضای هفتم:  -

 ، زالل بود؛اندوه مسافر و اندوه ناخدا دربارۀ هم ،زنگیان
/ دهپوسی /زنهاربی مورد از دریاها با صفات: ، توصیف ششکه مشهود است طورهمان

 خیز همراه است. مرده/ جوشان/ آب گندیده/ دمه
حاکی از دلهره و تشویش خاطر مسافر از توانستن یا نتوانستن طی  ها،بیان این وصف

شود. می سفر توصیف درنهایتکردن راه یا درنوردیدن این مقصود دشوار است. مورد هفتم 
 ده است.واقع شاست و جزیرۀ مقصد در آن دریای پاکی که صداقت در آن آشکار 

 رسدنظر میبهمدار، مال یافتن انسان در گفتمان عرفانمفهوم کلّی سفر برای ک برعالوه
گویای حرکتی از خوردن و باز پس گرفتن انسان از عملکرد خود نیز  ،گذر از این مسیر

 با مفهومی دوپهلو« خوردمی آدم از عمل خودش»ت که ریشه در فرهنگ عامه دارد: هس
 نتیجۀ عمل(.-برای اندوختنتالش )
 . مقصد سفر )جزیره(1-6-1

واقع در دریای پاکی که همه چیزی  ،بکر در آبگیر ایمنای جزیره است. جزیره ،مقصد سفر
از آب تا مهتاب گسترده است. ماه آسمان و ماهی دریا در آن یکی است ، به صداقت در آن

 شهر، آرمانآید، مقصد سفرمی بر که از متن طورجای دارد. آن و در گسترۀ خلوتی ابدی
 ( که اصل17: 1712 ،اوویون) گذار ایدئولوژیکی استبنیانترین پیشرفته شهراست. آرمان

 .است جهان بقیۀ از جدا کامالً و افتادهدور بودن و جایگاهی ایآن جزیره ثابت
 . مکان استقرار )مسجد(1-6-6

خواند و در تعاقب میامر قدسی و الوهی فرا سمتبهمسجد مکانی است که روح انسانی را 
که عبادت شاخصۀ اصلی ظهور آن -آن هدف اصلی آفرینش او را با پرستش خداوند یکتا 

 :اتذاری)و ما خلقت الجنّ و االنس الّا لیعبدون : »کندمی تبیین -در عملکرد انسان است
سبحان الذی اسری : »آیات و اشاراتی در رابطه با مسجد ذکر شده است ،قرآن. در (26

نّه هو من آیاتنا ابعبده لیالً من المسجدالحرام الی المسجد االقصا الذی بارکنا حوله لنریه 
)طه: « نّک بالواد المقدس طویانّی انا ربّک فاخلع نعلیک ا»؛ (1)اسراء:  «السمیع البصیر

 درسفر نیز مسجد به مالقات انسان با خداوند اشاره دارند. در شعر  هااین مثالهمۀ  (.14
که مسافر در شکوه عظمت الیتناهی قدرت  جایی ؛ده استجزیرۀ آن آبگیر ایمن واقع ش

 نهد.می پیشانی بر خاک ،پس به سجده ؛بیندمی حقیقت، خود را افتاده

 . زمان1-5
آینده( در رفت و آمد است و از طریق جریان ، حال، گانه )گذشته، زمان سهدر شعر روایی
 نِنظم فضایی جایگزیترتیب نوعی کند. بدینمی عاطفه بر زمان شعر غلبهسیال ذهن و 
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با مفاهیم فرامتنی  ،. این مفهوم در شعر سفر(32-12: 1714 ،شود )تودروفمی نظم زمانی

 و است مانز به مقرون پیوسته ،فلسفی و عرفانی آمیخته است. از دیدگاه فالسفه نیز فعل
 است عقلی ایمسأله امر این. شودپذیر میتقسیم لحا و آینده و گذشته به نیز زمان

 . (161-167: 1717 ،ابراهیمی دینانی)
آفتاب »، شودمی آغاز «شام سفر»ی روایی وجود دارد که از زمان در شعر سفر

. کند تا به جزیره برسدمی سپری «نشیندمی آفتاب را که به زردیبی روز»و « زدهرطوبت
در طول سفر و از طریق گفتمان  ،کامالً ذهنی است و دراز بودن این زمان ،سفر البته این

 . شودمی آینده( معلوم، حال، ی در سه زمان )گذشتهفرامتن
 . زمان گذشته1-5-1
 خنس گذشته از که متعلق به گذشته است. کسی زمان بیانی روایت سفر، نگاه کلّی از

است  یانسان گذشته انسان، برای گذشته، بلکه اندیشدنمی مطلق گذشته به گویدمی
 عنوانهبکه -دارد. بنابراین مسافر  دنبالبه را انسانی یتاریخ کهای گذشته (؛167)همان، 

، ذهنیت کوشد تا از طریق زمان گذشتهمی -کندمی حکایت سفر خود را نقل ،راوی
اریخ ه درازنای تب ،تحلیل این زمان سپری شده کهایند. در عین اش را تبیین کنانسانی

رفتیم.../ مدیم/... لنگر بر گ/ به دریایی... درآاز تنگابی... گذشتیم/ ...»فرامتنی بستگی دارد: 
 ...«راه/ به دریایی دیگر بردیم 

 . زمان حال 1-5-1
کوشد حقیقت که میدرحالیافتد. می پرسش اصلی این شعر روایی در زمان حال اتفاق

 که مقامی و مرحله یعنی ؛شناسندمی سالک «وقت»، همان وقت را دریابد. عرفا حال را
 شتنخوی به نسبت اوست آگاهی مرتبۀ ،کس هر اکنونِ پس. است گرفته قرار آن در انسان

(. البته در مسیر روایت، گاهی از زمان گذشته به 171: 1717 ،دینانی ابراهیمی) خویش
د و سپس قت و حال را حفظ کنواهد ادراک وخمی شود. به این دلیل کهمی حال التفات

 : دگویابراهیمی دینانی می .گشاید تا هویّت زمان را واشکافی نمایدمی به آینده نقب
 آینده به توجه و گذشته یادآوردن طریق از فقط حال، زمان با ارتباط
 را آن توانمی که است چیزی همان اکنون، ادراک از. شودمی پذیرامکان

 را زمان هویت توانمی اکنون دریچه از آورد. پسشمار به داریم زمان به
 (111: 1717) کرد مشاهده
بر پهنۀ خاموش دریای.../ که سراسر پوشیده  /کشیدیممی ما... پارو» مثال در متن شعر: 

.../ برگشاده استکه چشمان ایشان/ هنوز/ از وحشت توفان بزرگ/  است از اجسادی
 « تنگاب ها/ و دریاهای دیگر... /و دریاها.ها و تنگاب»؛ .«کندمی جستن... هاینیزه

 . زمان آینده 1-5-6
 هآگاهان ،است عاقل کهاین حکمبه انسان. است تحول و تغییر قدرت انسان آینده برای

، مسافر برای (. در این سفر711: 1717 ،ابراهیمی دینانی) رودمی پیش آینده سویبه
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 آینده حرکت سمتبهاستقرار در جزیره را خواهان است و به همین انگیزه  اشآینده

 نهاد متن روایت نهفته است و وجه آشکاری ندارد.کند. این زمان در زیرمی
 . زمان الیتناهی 1-5-5

 المع بر ذات حسب به را تعالی و تبارک خداوند و داندمی سرمدی را عالم و زمان سینا،ابن
 وقوع به جهان این در آنچههر است معتقد همچنین. داندمی بالذاته مقدم زمان، و

شعر روایی در بند زمان و  ،(. از نظر نیما نیز137 همان،) است زمانی پدیده پیوندد،می
 (.441: 1712)گرداند رو میروبهیابد و فکر را با الیتناهی می مکان واقعی نیست و هست

ی نیز یفراروا زمان ابدیِ، با انی یا تعلیق زمان فرامتنیزمبر مفهوم چندعالوه ،در شعر سفر
انی یعنی در زم «در گسترۀ خلوتی ابدی»هستیم و آن، زمانِ جزیره است که  روروبه

 .الیتناهی و جاودانه واقع شده

 . دیالوگ1-1
 ان.بجانب مسافر و دیگری از جانب کشتییکی از  اند؛هجانبها دودیالوگ ،در شعر سفر

صورت پرسش و تقاضا مطرح دیالوگهای مسافر که صورت طلبی دارد و به. 1-1-1
  شود:می

عاشقت/ آن جا/ مرا/ های با دست» و « ناخدای من/ مسجد من کجاست؟ای  خدای را/»
وشد ک، میبیان دغدغۀ ذهنی مسافر برعالوه ها،این دیالوگ رسدنظر میبه. «مزاری بنا کن!

با  زبانیانس و هم ،در جستجوی ایجاد ارتباط درواقعانگیزاند و تا راهنما را برای پاسخ بر
 وندخدا وقتهیچ اگر»: گویدمی الهیات و دین فلسفه اندیشمند ،او نیز هست. وین رایت

 «داردن مدبری و خالق عالم که کردیممی تصوّر زیاد احتمال به ما گفت،نمی سخن انسان با
(1712 :47).  
 بان )راهنما و دلیل راه(: های کشتی. دیالوگ1-1-1

 سمتبهجنبۀ تحریض و ترغیب دارد و مسافر را ها آن یکی ازها دو تاست. این دیالوگ
در غلبات شوق عارف به »آورده است:  مرصاد العبادزی در را کهچنان ؛کشاندمی حقیقت

 «ظاهر و باطن پدید آمدن گیردت بر انواع کرامات و نعما ،حضرت و تصرف واردات غیبی
 :لقمان) «اَسبَغَ علیکم نعَمَهُ ظاهرهً و باطنهً»آمده است:  قرآندر و ( 144-117 :1737)

اینک دریای ابرهاست.../ اگر عشق نیست/ هرگز هیچ آدمیزاده -»نویسد: (. شاملو هم می41
ه امی خوش را بجنبۀ بشارت دارد و نوید فرج ،دیگری «را/ تاب سفری این چنین/ نیست!

وصول کمال  ،چون لذت»سهروردی بیان داشته است:  کهچنان ؛دهدمی انسان جستجوگر
ترین دریابنده الوجود نیست. او عظیمتر از واجبپس هیچ چیز کامل ؛است و ادراک آن

، که با مقصود اینت سفر-»(؛ 31 :1711) «هاستتر از همۀ دریافتاست و دریافت او عظیم
  «ی خوش!انجامیی به سرسختینهفرجامید:/ 
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 گیری. نتیجه6
 پس ؛گیردمی گویند که ورای مؤلف و متن شکلها میاز سخنای گفتمان به دسته

ر حوزۀ د ویژهبهاثر ادبی  بتوانیم دربارۀ مفاهیم گستردۀ را فراهم کند تا تواند امکانیمی
 روایت گفتگو کنیم. 

شعر روایی است. شعر روایی نوعی از ادبیات  ،معاصرروایت در دوران های هیکی از مقول
پردازی نیما به ادبیات ، پس از مشروطه با تئوریادبی نوهای منظوم است که در جریان

احمد شاملو است که  هاآن د. از جملۀیافت و پیروانی را به خود جلب کرفارسی راه 
ساختار  دلیلبهعر روایی . ش، به شعر روایی روی آوردهرغم نظر برخی از منتقدانعلی

 راینمرتبط است. بناب یی نیزفرارواگفتمان جمعی  ، بهرواییهای هجنب براش عالوهداستانی
 ،ییراروافتحلیل شود. البته ما برای تحلیل مفاهیم  ،تواند در حوزۀ گفتمان در نقد ادبیمی

یز ی اجزاء فرامتنی نبه بررس ،دهدمی اجزاء متنی که ساختار بافتی آن را تشکیل برعالوه
 نیازمندیم.
شاملو یکی از آثار برجستۀ ادبی است که در حوزۀ گفتمان روایی و  «سفر»شعر 

این شعر  ییفراروامفاهیم  ،تحلیلی این مقالههای هقابل تحلیل است. بنا بر یافت ،ییفراروا
  از جنبۀ ایدئولوژیک فرهنگ جمعی برخوردار است.

 ستا تبیین چالشی شناسانه به حیات و سرنوشت انسان دارد؛نگاهی هستی ،این شعر
مألوف بین مرگ و زندگی. بنابراین در تبیین گفتمان خود از کلیّات و ذهنیّات به جزئیّات 

های روایت کالمی در گذشته و به یک فضای آورد تا از پیچ و تابمی و عینیّات روی
 د. فراروایی الیتناهی متصل شو

متعالی است از انسانی که درگیر یک وجدان ایدئولوژیک  یداستان روایت این شعر،
ذیرد و پ، میرا که همانا نوح ناخدا و دلیل راه استای دهندهدرنتیجه، دعوت نجاتاست. 

توشۀ ایمان و شود. مسافر به رهمی با او همسفر در طلب هویّت و حقیقت سرنوشتش
ر گیرد تا دمی مسیر دشوار و سختینه را پی شود،می عشقی که از جانب راهنما به او القا

، خود را در پیشگاه باشکوه حقیقتی که درک رسد. در پایان سفرمی جزیرۀ ایمن به آرامش
 کند تا دین و ایدئولوژی زنده بماند.می اندازد و قربانیمی ده است به خاککر

ت اصلی یت گرایش دارد. شخصیفراروا سمتبهعناصر روایی در گفتمان این شعر 
ها است. دیالوگ دهاز محدودۀ فردی به وضعیت فراشخصیت و انسان مطلق روی آور ،روایت

گفتمان ایدئولوژیک در خصوص رابطۀ انسان با حقیقت و در جهت تکمیل  در جهت تبیین
گریز است. گاهی سفر را از مسیر شعر، زمان و مکان. اندهگرفته شدکار به رواییامفاهیم فر
د. شومی از یگانگی واقعای پوید و بعد در نقطهمی کند و گاهی در آسمانیم دریا مطرح

را نیز از از « ود و ناخداخ»که چنان ؛پنداردمی را یکی «ماهی و ماه»و « آب و مهتاب»
لوتی گسترۀ خ»؛ سپس در بخشدمی و یکپارچه شدن سوق «ما»به « من و تو»تعلیق بین 

 ،زمانی مطلقبی فضایی وبی شود و درمی خارجها مکانو ها ناگهان از همۀ زمان «ابدی
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پرسش  ،عرشروع ش سمتبهبازگشت  ، بایابد. البته در بند پایانیمی به ادراک حقیقت دست

ازۀ اندهذهن هرکسی ب کهاینرغم شود تا ثابت گردد که علیمی ۀ متن تکرارشناسانهستی
سان همواره با این ، انکندمی به ادراک حقیقت دست پیدا ،کندمی معرفتی که کسب

 پوید.می ه درگیر است و در جستجوی آرام گرفتن در پاسخ آنشناسانپرسش هستی
های انسان ای در متن وجود دارد؛ تمایلی ژرف به پاکی انسانی.حقیقت پیچیدهدرمجموع، 

و انسان فرهیخته  شوندتصویر می های آلودۀ دنیااجسادی غرق در تاالب عنوانبهنما زنده
زمۀ ال چرا که تطهیر یافتن و پاک شدن کند تا به دریای پاکی برسد؛می از هفت دریا عبور

 رسیدن انسان به حقیقت الیتناهی است.
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 الشعرای بهاربررسی تطبیقی علویات سیدحیدر حلی و ملك
 

 1محمدحسن فؤادیان
 4تنها کلثوم

 چکیده 
از دیرباز مورد توجه شاعران متعهد شیعی بوده و در شعر بسیاری از شاعران  )ع(شخصیت امام علی

کالسیک و معاصر عربی و فارسی ستوده شده است. شخصیت وی تابلوی هزار نقشی است که در 
ای از شخصیت ایشان را در حد توان ترسیم کنند. سیدحیدر اند گوشهآن، شاعران تالش کرده

اند. در این جستار که به در ادب فارسی( از این جمله_الشعرای بهار حلّی )در ادب عربی( و ملک
شیوۀ توصیفی و تحلیلی و بر اساس اصول مکتب آمریکایی در ادبیات تطبیقی است، به بررسی 

الشعرا برای ابراز مودت خود به موال و اشعار این دو شاعر متعهد شیعه پرداخته شده است. ملک
دهد و امام را هدف تر نهاده و صفات خداوند را به امام نسبت میمقتدایش پای از میدان فرا

ا داند و امام ررا و اسطه قبول طاعات می )ع(کند. سیدحیدر دوستی امام علیآفرینش توصیف می
علی، نماد و تجسم و اقعی دین خداست و با ضربت خوردن او کند. معنای و اقعی نماز معرفی می
. بهار مدائح خود را با دهدنیز رنگ و ماهیت خود را از دست می در محراب، ایمان و دین خدا

پردازد. سیدحیدر نیز بدون مقدمه، به ای به مدح امام میکند و به طرز ماهرانهتشبیب آغاز می
گشاید. موضوع غدیر بیشترین بسامد را در علویات این دو شاعر موالیش زبان می رثایمدح و 

گیری از آیات قرآن به مسأله غدیر پرداخته به نقلی دارد. او با بهرهدارد. غدیر در شعر بهار جن
است. سیدحیدر هم با احتجاج و استدالل که شیوه خاص شعرای متعدد شیعی چون کمیت و 

 دعبل است، و با زبانی گاه عاطفی و گاه حماسی سعی در پرده برداشتن از حقیقت دارد. 
 ، شعر شیعی. )ع(عرای بهار، امام علیالشسیدحیدر حلی، ملک کلیدی: هایواژه

 مقدمه . 1
ای بس طوالنی دارد، قدمت این تاریخ به حدی است که تاریخ روابط ایران و عراق گذشته

که رسد. عالوه بر آنتوان گفت گستره زمانی روابط هیچ کشوری به پای آن نمیمی
بخشیده که زمان قادر به های گوناگون روابط آنچنان پیوند این دو ملت را قوام زمینه

گسستن آن نیست؛ حتی حاکمان خودسر نتوانستند این ارتباط و پیوند تاریخی را تضعیف 
طور مشخص فضای های ایوان مدائن بر اصالت این پیوند داللت دارد. بهکنند. کنگره

                                                            
 . دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران1
 آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران. دانش4
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های مشترک همه از این های زبانی، سنتمشترک دینی و مذهبی ایران و عراق، پیوند

نمای بخشی از این پیوند است. اگرچه زبان حامل ی حکایت دارد. ادبیات آینه تمامیگانگ
ها و مضامین آنچنان بر تصاویر زبانی سایه افکنده که الگویی و اصلی ادبیات است، اندیشه

 کسنزد هیچ -بخصوص عراق و ایران-احد از آن دو ساخته است. تاثیر و تاثر شعرای عرب 
ای دو هپوشاند. داد و ستد واژهتعصبات زبانی این حقیقت را نمیپوشیده نیست و هرگز 

ها در بلندای قامت شاعرانی چون سعدی، متنبی، زهاوی و... زبان و انتقال تصاویر و ایده
 مشهود است. 

سیدحیدر حلّی، شاعر عرب زبان قرن نوزدهم، و محمدتقی بهار، شاعر معاصر ایران، از 
اشعار زیادی سروده اند.  )ص(در مدح و رثای اهل بیت پیامبر نمونه این شاعران هستند که

های بهار جنبه روایی دارد؛ او بعضا چکامهواقعه غدیر در شعر دو شاعر بسامد فراوانی دارد. 
پردازد. از خالل و قایعی چون لیلۀ المبیت و فتح خندق با تاثیر از قرآن به اثبات این امر می

جاج را در پیش گرفته و از این راه در پی اثبات این حقیقت در مقابل، سیدحیدر شیوه احت
های خود مدح و رثا را با هم است. بهار بیشتر به مدح امام پرداخته و سیدحیدر در چکامه

 آمیخته است. 
در این مقاله، بر اساس مکتب تطبیقی آمریکایی به برسی اشعار این دو شاعر متعهد 

سی تطبیقی اشعار این دو شاعر متعهد پژوهشی صورت شیعی پرداخته شده است. درباره بر
سنگ و متعددی نگاشته شده است که نگرفته اما درباره سیدحیدر حلی و بهار آثار گران

 شود:نوعی با این پژوهش مرتبط یا نزدیک است، اشاره میها که بهبه دو نمونه از آن
که آقایان یداهلل رفیعی و « اندیشه دینی در اشعار بهار و احمد صافی نجفی»مقاله  -

 اند؛رمضان رضایی آن را نگاشته
که نگارنده آن را در « تصویرپردازی در شعر شیعی سیدحیدر حلی و شهریار»مقاله  -

 اولین همایش میراث مشترک ایران و عراق به چاپ رسانده است. 

 روش تحقیق. 1
نگارندۀ این مختصر در بررسی و پژوهش تطبیقی خود، از روش تحلیل محتوا مدد جسته 

های هریک را های علوی موجود در دیوان این دو شاعر را معرفی و و یژگیو سروده
برشمرده است. به دیگر بیان، با آوردن نمونه اشعاری از هر دو شاعر محبّ اهل بیت عصمت 

ه معرفی و تبیین سبک و سیاق ادبی و عمق بصیرت و ژرفای و طهارت، در نهایت ایجاز، ب
 ها پرداخته است. عشق و دلدادگیِ آن

 مکتب آمریکایی. 6
فی به ن -های تندروی همچون اتیمبل استکه رشد آن مرهون فرانسوی-مکتب امریکایی 

دو شرط تفاوت زبان و ضرورت ارتباط تاریخی پرداخت. براین اساس، محقق در تطبیق 
ن گاه اوست. او برای روشن شددنبال ارتباط تاریخی نیست، بلکه تاریخ، تکیهادب، بهدو 
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جوید و این، همان تفاوتی است که ریماک دربارۀ موضوع از استنادات تاریخی کمک می

 گوید: آن می
بین گرایش تاریخی و تکیه کردن بر تحقیقات تاریخی برای رسیدن به 

 کرد، ولینتیجۀ بهتر، تفاوت وجود دارد. او استمداد از تاریخ را توصیه می
با شرط ارتباط تاریخی مخالف بود. عالوه بر آن، نکتۀ دیگری بر تعریف ادب 

، بررسی بیقیتطبیقی افزود که بسیار قابل تأمل است. او معتقد بود ادب تط
ادب در خارج از کشوری معین است. این بررسی ممکن است بین دو ادب 

های معرفتی و اعتقادی، مثل فنون و فلسفه و باشد یا بین ادب و زمینه
تنها تاریخ و علوم انسانی و ادیان. درواقع، او مأموریت ادب تطبیقی را نه

ارج از حوزۀ ادب بررسی امتداد ادب ملی در خارج از مرزها، بلکه در خ
دنبال شرط تأثیر و تأثر بگردد. از بیند. در نظر ریماک، محقق نباید بهمی

های علمی... نظر او میدان مقارنه، میدان تشخیص زیبایی است، نه پژوهش
 (. 41: 1716)امین مقدسی،

ست هایی ادر این مکتب، ادبیت یک اثر ادبی مورد توجه است. منظور از ادبیت و یژگی
سازد. لذا در برسی و تطبیق آثار ادبی باید به میزان یک اثر را به اثر ادبی تبدیل می که

 (.176: 1713ادبیت آن توجه داشت نه رابطه تاثیر و تاثر )مکی، 

 الشعرای بهارنگاهی به زندگینامه سیدحیدر حلی و ملك. 5
هـ. ق  1416سیدحیدر حسینی حلّی، فرزند سیدسلیمان، در شب نیمه شعبان، به سال 

م در شهر حله عراق متولد شد. از آنجا که این شب مبارک در تمام فرق  1171مطابق با 
است، همین امر سبب تعلق خاطر شاعر  )عج(اسالمی، مقدس و شب میالد حضرت مهدی

و اعتقاد و ارادت خاص شاعر به فلسفه زندگی و غیبت و ظهور حضرت گردید )الموسوی، 
1113 :74.) 

های سادات اصیل و معروف به فضل، دیانت، شعر، یدحیدر حلّی از خاندانخانواده س
ادب و علم در شهر حله عراق بود. دانشوران مشهور علمی، دینی و ادبی از این خاندان 

اند. در زمان او، کمی قبل و کمی بعد از او، اشخاصی مثل پدرش سیدسلیمان، ظهور کرده
بن داود همگی اش سیدعبدالمطلبادرزادهعمویش سیدمهدی، فرزندش سیدحسین و بر
ن باصل و نسب، سیدحیدر از سالله زید از فضال، ادبا و شعرای نامی حله بودند. از نظر

السالم در رثای اجداد است. این نوادۀ خاندان عصمت و طهارت علیهم)ع( بن حسینعلی
در جوان، فاضل و ساله بود که پقدرش اشعار پر سوز و گدازی دارد. سیدحیدر یکگران

سالگی وفات کرد و سید، تحت سرپرستی  42شاعرش سیدسلیمان بر اثر ابتال به طاعون در 
عمویش قرار گرفت. سیدمهدی، عموی سیدحیدر، از فضال و شعرا و ادبای پارسا، مهربان 
و شخصی اجتماعی بود. وی در تربیت دینی، تعلیم علمی و ادبی و پرورش ذوقی و شعری 
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اش کوشید و از هیچ تالش و همتی دریغ نکرد. سیدحیدر نیز با تکیه بر هوش و برادرزاده

اش، همت و تالش عموی مهربان و معلم دانشمند خود استعداد سرشار ذاتی و خدادادی
های ادبی، فنون شعر، تاریخ، معارف ( او سبک61: 4/ ج 1711را به ثمر رساند )الیعقوبی، 

اش آموخت و صرف و متقدم عرب را از عموی فرزانه دینی و متون دیوان شعرای بزرگ
نحو و بالغت و بدیع را از شیخ حسن فلوجی فراگرفت. اما از بین شاعران و ادیبان 
معاصرش، بیشترین تأثیر را از عمویش سیدمهدی گرفت و نزد او به درجه و مکانی دست 

: 47/ ج 1716)األمین، بن حجر، بدان دست یافته بود سلمی نزد اوسیافت که زهیربن ابی
 (.77: 1716؛ البصیر، 471: 4/ ج 1731؛ الزرکلی، 11

نگار و مرد هـ. ش( شاعر، محقق، استاد دانشگاه، روزنامه1771ـ1466محمدتقی بهار )
سیاست بود. شهرت شاعری بهار به قصاید فخیم و استواری است که با توجه به سنت 

آزادی که پس از امضای -ته بود؛ اما نسیم ادبی گذشته سروده. بهار از خراسان برخاس
ن تریوی را به تهران کشانید تا بتواند از مهم -فرمان مشروطیت در ایران وزیدن گرفت

ترین تردید یکی از بزرگبهای شهیدان بود، پاسداری کند. بهار بیدستاورد نهضت که خون
ی، تاثیری قاطع در های ادبدلیل تنوع حجم تالششاعران مشروطه تهران است. وی به

توان آخرین رغم تنوع فرم اشعارش، میتاریخ مشروطیت ایران داشت. بهار را به
(. بهار رهبر زندگی بود. او ملت خود 121: 1711سرای فارسی برشمرد )موریسن، قصیده

و  ای بخزدداد و از کسانی نبود که تا فرصتی به دست آورد به گوشهرا به جلو سوق می
که درد مشترک او و -خویش نرد عشق ببازد و در مقابل حوادث اجتماعی  فقط با یار

دانست که در چنین مواقعی به وظیفه بزرگ شاعری خونسرد باشد. او می -هموطنانش بود
 (. 111: 4/ ج 1711و هنرمندی باید عمل کرد )ظفری، 

 شعر دو شاعر. 1
شعر عرب است و در اشعارش های محکم و استوار شک یکی از استوانهسیدحیدر حلّی بی

ها از سطح نظم شاعرانه و پرداخته. شعر او فرسنگ )ص(به مدح و رثای اهل بیت پیامبر
گیز انادیبانه فراتر رفته و سرشار از امواج عواطف ظریف و احساسات مؤثّر و تصاویر خیال

 شاعرانه است. 
« شعر»آموزنده، و سراینده  ای واال، الهی، انسانی وهر بیتی از اشعار وی متضمّن اندیشه

سرایی ویژه در مرثیهالسالم، بهبه معنی حقیقی کلمه است. در رثا و ثنای اهل بیت علیهم
و  اندترین شاعر عرب شمردهالسالم، سید را بزرگبرای ساالر شهیدان امام حسین علیه

شاعر الحسین »رسد. از این منظر، او را معتقدند که هیچ شاعری در این عرصه به او نمی
اند. وی در رثائیات خود توانسته اعجاب شعرا و ادبای بزرگ عصر لقب داده« السالمعلیه

اند شمار آوردهرو اکثر ناقدان وی را پیشوای صنعت رثا بهانگیزد؛ ازاینخویش را بر
 .(17: 1731؛ الخیاط، 21: 1113)الموسوی، 
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خالل این پرداخته است و در  ()عدر دو دیوان خویش به مدح و رثای حضرت علی وی

های فردی، اجتماعی و سیاسی ایشان اشاره کرده است و همراه ابیات به اوصاف و ویژگی
کند. نگرش او در این قصاید، تصویری با تصویر حوادث، به عوامل شهادت وی اشاره می

توان گفت زبان عاطفه در آن بسیار محسوس است. تاریخی است و می-حماسی و روایی
وی با الفاظی فصیح و معانی عمیق اطالعات تاریخی بسیاری را در آن گنجانده و در خالل 
رثا، بیشتر به مصائب و مشکالت جامعه پرداخته و سعی در پیوند گذشته تاریخ با وضعیت 

توسل )عج( جای قصایدش به امام عصراجتماعی و سیاسی زمان خود داشته است. او در جای
 کرات به چشمبه )ع(در شعر بهار نیز مدح محاسن اهل بیته است. جسته و طلب یاری کرد

الشعرا در استان قدس . هرچند ستایش اهل بیت تا حدی الزمه کار رتبه ملکخوردمی
بوده است، از قوت روح دیانت در وجود او و عشق و ایمانش به خاندان رسالت حکایت 

هایی که نزد اکثر سرایندگان اشعار ها و مبالغهدارد. در این مدائح و مراثی همان اغراق
تر است و گاه با افکار و آرای تر و مأنوسکه لطیف آنمذهبی معمول است، وجود دارد؛ اال

 ای همراه شده. تازه

 برسی تطبیقی علویات دو شاعر. 3
های رایج در ادبیات فارسی و های ادبی، ازجمله مقولهعنوان یکی از گونهادبیات دینی به

ها و فضایل آشکار شود. مولدان اشعار مذهبی با خلق آثار خود، زیباییعربی محسوب می
عرفانی را به مخاطبان نشان داده، به ارتقای سطح فرهنگ و -های الهیو نهان شخصیت

شوند. این نوع ادبی درحقیقت تمام تالش خود را در دفاع منجر می هاشعور اجتماعی آن
های الهی و ترغیب مخاطبان، به کار گرفته است. اندیشه های مذهبی و ترویجاز ارزش

شعر شیعی در زمرۀ ادبیات اسالمی قرار دارد. در این نوع شعر، شاعر با سرودن مرثیه، 
ان ، بی)ع(ازجمله اثبات حقانیت حضرت علیمدح و هجا به تبیین و ترویج عقاید شیعه 

 و )ص(پردازد. از حق اهل بیت پیامبرمی )ع(فلسفۀ نهضت عاشورا و مظلومیت امام حسین
شود. شعر ور میبیت حملهکند و با سالح شعر به مخالفان اهلجایگاه ایشان دفاع می

ت با ان، توانسته اسای اعتقادی و رمز مقاومت شیعیعنوان سندی تاریخی، بیانیهشیعی به
ها استوار بایستد و شیعه و اعتقادات آن را مهریزبان تأثیرگذار هنر در برابر همۀ بی

 )ع(رو شاعرانی با این خصیصه و رویکرد، همواره مورد توجه اهل بیتجاودانه کند. ازاین
 بودند. 

ز رنمایی انحو مؤثر و با ذوق سلیم و شیوای خود، دواند بهشاعران شیعه سعی داشته
را به تصویر بکشند، هرچند شأن و منزلت افالکیان بسی باالتر  )ع(چهرۀ تابناک اهل بیت

ها بپردازند، لیکن باز هم شاعران فرهیخته تر از آن است که خاکیان به مدح آنو ارزنده
در سراسر این کرۀ خاکی و با هر آئین و مذهبی، همواره برآنند تا نهایت استعدادهای 

شعار خود را در خصوص اهل بیت، ارائه دهند و این کار گیرند و برترین اشاعرانۀ خود را به
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بهار و سیدحیدر حلی شاعر امری است مُسَلّم که عاشقان، معشوق را پیوسته بستایند. 

 اند. زبان قرن نوزدهم از این جملهعرب
اند. سیدحیدر در سروده )ع(این دو شاعر اشعار زیادی در مدح و منقبت امام علی

امام را به هم آمیخته است. آنچه قابل ذکر است، نحوۀ ورود این هایش مدح و رثای چکامه
کند. در های خود را با تشبیب شروع میاست. بهار چکامه )ع(دو شاعر به مدح امام علی

قصیدۀ بهار، معشوق، شاعر را با زلف و ابروی چون تیغ و درع زمرد اسیر دام زلف خود 
کننده شیر خدا که من مدحآوری حال آننمیگوید: چرا بر من رحم کرده است و به او می

ی اشود. ولی سیدحیدر مستقیم و بدون هیچ مقدمههستم... و اینچنین وارد مدح امام می
شود؛ این حاکی از عاطفه فوار شاعر است که مجال هر سخنی را از وی وارد مقصود می

 گرفته. 
خویش به موالیش، صفات خداوند نهد و برای ابراز ارادت بهار گاهی پای از این فراتر می

پا برجاست و هستی در گرو طاعت  )ع(خاطر وجود علیدهد. آسمان بهرا به امام نسبت می
یابد،کسی که در کشتی نوح همگان را نجات امام علی در شعر بهار حیات دوباره میاوست. 

بوالحسن فرزند موسی »بخشد: بود و خاک درگه علی چون عیسی حیات می )ع(داد علی
(. وی 13: 1713)بهار، « که خاک درگهش/ مرده را مانند عیسی روح در پیکر کندآن

گونه ابراز کرده، او را هدف و مقصود آفرینش ارادت قلبی خود به موال و مقتدایش را این
ب صفین/ حیدر مقصود آفرینش کیهان// یافته حیدر ساالر بدر و صاح»نماید: توصیف می

جنت ز دوستانش آذی/ یافته دوزخ ز دشمنانش نیران// از او شد سربلند ملت اسالم/ و از 
 (.41)همان، « او شد استوار پایه دین

این ابیات نشانگر این است که والیت و امامت در نظر شاعر جایگاهی واال دارد. وی 
های اسالم و مایه سرافرازی اسالم ه راه پیامبر، استوارکننده پایهدهندرا همان ادامه )ع(علی

کند و بر این عقیده است که دوستدار علی سعادتمند در دنیا و آخرت است و معرفی می
 شود. سرپیچان از او ذلیل و خوار می

هایش مدح و رثای امام را در هم آمیخت است. وی دوستی سیدحیدر نیز در چکامه
کند شمارد، امام را معنای و اقعی نماز معرفی میرا واسطه قبول طاعات برمی ()عامام علی

کند که علی، نماد و تجسم واقعی دین خدا . وی بیان میداندو قتل وی را قتل نماز می
بود و با ضربت خوردن او در محراب، ایمان و دین خدا نیز رنگ و ماهیت خود را از دست 

تَکُن/ تُقبَلُ طاعاتُ الوری اال بِهِ// قتَلتُمُ الصالۀَ فی محرابها/ یا  إطاعۀٌ قتلهم من لَم»داد: 
 (. 26: 1111« )قاتلیهِ و هو فی محرابهِ

علی قرآن ناطق است و تمام علم و حکمت قرآن در وجود او جای گرفته. اگر درباره 
ه ( دربار11)نمل: « الذی عنده علم من الکتاب»جانشین حضرت سلیمان گفته شده که 

(. او امیر سخن و سرآمد اهل بالغت 17)رعد: « من عنده علم الکتاب»گفته شده  )ع(علی
اند، سنجان درباره اوج کالم علوی، سخنان بسیار گفتهو فصاحت است. دانشوران و سخن
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پس از قرآن و سخنان پیامبر هیچ سخنی در عرب به استواری و رفعت سخنان علی نیست. 

آوران است و قیاس سخن او با کالم دیگران و سرور همه زباناو پیشوای همه سخنوران 
« کتاب اهلل»به تعبیر  )ع(سنجش زر ناب است با خاک. به همین اعتبار، سیدحیدر از علی

خواهد تا کند که در میان مردمی ناسپاس و گمراه ضایع گشته، و از امام زمان مییاد می
فَهوَ کِتابُ اهللِ ضَاعَ بَینَهُم/ فَاسال بِامرِ »: خواهی و گرفتن حق کتاب خدا قیام کندبه خون

(، و 26: 1111اهللِ عَن کِتَابِه// و قُل و لکِن بِلسَانِ مُرهِفٍ/ و اجعَل دِمَاءَ القَومِ فِی جَوَابِه )
قُم ناشدِ االسالمَ عَن مُصابه/ اُصیبَ بالنَبیِّ أم کتابه// لقَد أراقُوا لیلۀ »ای دیگر: درقصیده

 (. 22)همان، « دماً/ دماؤُها انصَببنَ بانصبابه القَدرِ
کند. تر از بیان سیدحیدر حلی بیان میطرزی زیباالشعرای بهار همین معنا را بهملک

 داند ورا حقیقت قرآن می )ع(گیری از صنعت بدیعی جمع و تفریق، امام علیوی با بهره
ن و برتر از قرآن/ که صامت است و توئی حقیقت قرآ»کند: امام را برتر از قرآن معرفی می

 (.111: 1713« )کریم و تو ناطقی و کریم
یکی از وجوه افتراق بین این دو شاعر شیعه در اشعارشان این است که شاعر بلندپایه 

هایش بین گذشته و حال را جمع کرده است. بهار درباره شهادت امام عراقی در چکامه
امام  -بردکه در اوضاعی نامناسب به سر می-ی علی چیزی نگفته است؛ اما سیدحیدر حل

کند که با زبان خواند و از حضرت طلب میفرا می )ع(خواهی از امام علیرا به خون )عج(عصر
ند کملجم معرفی میها را ظالمانی چون ابنشمشیر انتقام خون امام را بگیرد. وی عثمانی

 .خواندگیرد، به قیام فرامیرچشمه میو امام را در قالب اشعاری که از عاطفه سرشار وی س
بخشد. زبان شاعر در این ابیات عاطفی است به این شیوه روحیه انقالبی خود را قوت می

یا ایُّها المحجوبُ عن شیعته/ و کاشِفُ الغُمیُّ علی »هرچند روح حماسه در آن ظاهر است: 
رُ جُرعَ صابه// و اطلُب اباکَ المُرتَضی/ احتجاجه// فانهَض لها فلیسَ إالکَ لَها/ قد سَئِمَ الصَّابِ

 (26: 1111« )مُنقَلِبا عنه علی اعقابه// فهُوَ کتابُ الهِ ضاعَ بینهُم/ فاسال بامر اهلل عن کتابه

 توصیف شجاعت آن حضرت. 1
های امام علی الشعرای بهار و سیدحیدر حلی، توصیف دالورییکی از وجوه افتراق ملک

الشعرا بسامد زیادی دارد، ولی سیدحیدر این موضوع در شعر ملک در میدان کارزار است.
که اصوال به مصائب و -زیاد از آن سخن نگفته است. این امر به روحیه سیدحیدر حلی 

گردد. بیشتر اشعار بهاردر مناقب بازمی -پردازداش میمشکالت شاعر و محیط زندگی
: 1716ده شده است )امین مقدسی، در ایام جوانی و زمان اقامت در مشهد سرو )ع(علی
که وارد سیاست شود، سروده و فارغ (. بهار علویات خود را قبل از مشروطه و قبل از این63

پرداخته است. اما سیدحیدر در  )ع(های مختلف شخصیت علیاز هر غمی به توصیف جنبه
وضاع کرده که تحت سلطه عثمانیان بوده است. از طرفی، اشهر حله عراق زندگی می

شد )و مردم در خالل هایی که در رثای ائمه در عراق بر پا مینامناسب عراق و مناسبت
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کردند(، باعث برافروختن شمه ها از اوضاع نابسامان عراق شکایت میاین مناسبت

های آن حضرت بازداشت. در مجموع دیوان سرایی او شد و وی را از ذکر دالوریمرثیه
 کنیم. ر مدح شجاعت امام وجود ندارد که آن را ذکر میسیدحیدر چند بیت بیشتر د

حامی دین خدا شیر یزدان آن که سهم »سراید: بهار دروصف شجاعت امام چنین می
(. وی امام را حامی دین و شیر 17: 1713« )تیغ او/ رعشه بر جان و تن شیران آجام آورد

هار آورد. ببه لرزه در می کند، امامی که تیغ شمشیرش تن شیران بیشه راخدا معرفی می
ها را در شجات و دالوری کند و آندر این بیت از دشمنان امام به شیر بیشه تعبیر می

 طرزی شاعرانه شجاعت امام را به تصویر بکشد. داند تا بتواند از این طریق بهمانند شیر می
رانه طرزی ماهگیری از صنعت تشبیه شوق امام به صحنه کارزار را بهسیدحیدر با بهره

قد الف الهیجاءَ حتی لیلها/ أغرابه یانس فی عقابه// یمشی الیها و »به تصویر کشیده است: 
هو فی ذهابه/ اشدُّ شوقا منه فی ایابه/ کالشبل فی و ثبته و السیف فی/ هبتهِ و الصلُّ فی 

وی شوق امام به هنگام ورود به میدان جنگ، بیشتر از اشتیاق  (.21: 1111« )انسیابه
هنگام بازگشت است. امام انیس جنگ کارزار است و در میدان جنگ چون شیر بر دشمن 
هجوم آورد و چونان شمشیر است در برندگی و خیزشش چون خیزش ماری است که بر 

خزد. واژگان این ابیات ساده است، اما بار معنایی زیادی دارد که شاعر با آن مافی زمین می
 کند. سیدحیدر با استفاده از تشبیه حسی شجاعتل تصویر میضمیر خود را به بهترین شک

کس را یارای کشتن امام نیست امام در میدان کارزار را چنین به تصویر کشیده است: هیچ
خاطر شوقی که به دیدار رسید. ولی بهملجم به مراد خود نمیخواست، ابنو اگر می

مری لو یَشاءُ لم یَنل/ ما نالَ اشقی و هو لعَ»پروردگارش داشت سر از محراب بر نداشت؛ 
)ص( )همان(. شاعر در مصرع دوم گوشه چشمی به این سخن رسول خدا« القومِ فی آرابهِ

وح )ابوالفت« یا علیُّ أشقیَ االولینَ عاقِرُ الناقۀِ، و أشقَی االخرینَ قاتلُکَ»دارد که فرمود: 
 (. 213: 1711رازی، 

وده، با اشاره به این سخن پیامبر )ضربۀ علی ای که در صفت شب سربهار در چکامه
فی یوم الخندق افضل من عبادۀ الثقلین( شجاعت امام را به صورت حکایت، در نبرد خندق 

 به تصویر کشیده است:
روزی که جست عمرو ز خندق/ بسته به خنگ تازی مقود// زی قوم شد 

آمد/ چو رعد خروشان/ وز بیم او یالن شده ارعد// شیر خدا زخیل بر
ای به جنگ محدد// با حد تیغ کفر بینداخت/ برداشت دین زخاک خمیده

 (731: 1713بدان حد// نزد حق از نیاز دو گیهان/ افزود قدر ضربت آن ید )

 در قرآن )ع(علی. 1
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. است )ع(های مشترک بین دو شاعر، اشاره به آیات نازله در شأن امام علییکی از ویژگی

ند: کسیدحیدر در بیت زیر به آیاتی که درشأن فضایل آن حضرت نازل شده، اشاره می
 (.23: 1111« )حتی أتیتُ فأتی فی حسبٍ/ قد دخلَ التنزیلُ فی حسابه»

داند و بهار نیز به همین موضوع اشاره کرده است. وی تمام قرآن را در مدح موال می
وَد آنچه در قرآن بُ»بیندازد:  شک دارد، به قرآن نظرکند که اگر کسی در این امر بیان می

 (. 121: 1713« )از مدح وی نبوَد/ برون دَور داری رو فرو خوان آنچه در قرآن بود

 )ع(علم امام علی. 9
اند. سیدحیدر در ای این خصیصه را به رشتۀ نظم کشیدهطرز هنرمندانههر دو شاعر به

سروده، به حادثه سقیفه پرداخته است. در آن چکامه  )ع(ای که در رثای سیدالشهداچکامه
کند و با استفاده از استفهام انکاری معنای مورد نظر خود امام را شهر علم خدا معرفی می

دارد که آیا راهی برای هدایت مردم وجود دارد حال بخشد. چنین بیان میرا قوت می
از کسی که سر آمد علم و دانش  که درِ شهر علم خدا را با غصب حق وی بستند. مردمآن

 و هل»است، روی برتافتند و به کسی روی آوردند که آکنده از هر عیب و نقصی است: 
مدخال للرُشد أبقی و فیه مِن/ مدینۀ علم اهللِ قَد سُدَّ بابُها// بلی عَدِلت عن عیبَۀ العلمِ و 

 (.27: 1111« )اقتدت/ بمن مُلئت من کل عیب عیابها
أنا مدینۀُ العلمِ و علیٌ »که فرمودند:  )ع(م از حدیث نبوی در مورد امام علیبهار با الها

(، با نبوغ و هنر خود به 146: 7/ ج 1773)النیسابوری، « تِ البابَبابُها، فمَن ارادَ العلمَ فَلیأ
هست شهرستان علم »و توصیف دانش آن حضرت پرداخته است: معرفی هرچه بیشتر 

(. شاعر در 121: 1713« )ری کِش پایگاه بر طارم کیوان بُوَدمصطفی را در علی/ آن د
مصرع دوم با تعبیر دری که پایگاه آن کیوان است، به و سعت این علم و دانش امام اشاره 

 کرده است. 
دهد: امام بر او در همین قصیده پا فراتر نهاده و صفات خدایی را به امام نسبت می

این ادعا بیشتر از قطرات باران دلیل و برهان هست: چیز احاطه دارد؛ برای اثبات همه
)همان، « ذات او باشد قدیم و بر همه اشیا محیط/ خواهی ار برهان فزون از دانه باران بود»

121) 

 لیلۀ المبیت. 10
از مضامین مشترک شعر سیدحیدر حلی و بهار، پرداختن هر دو شاعر به حادثۀ تاریخی 

اندوه خود را از کشته شدن کسی که ر بیت زیر تحسر و است. سیدحیدر د« لیلۀ المبیت»
انداخته و تمام توانش را در راه اعتالی دین و امت جان خود را در راه حفظ اسالم به خطر 

دارد و با این بیت رضایت رسول خدا را از وی به تصویر اسالمی به کار گرفته بود، بیان می
 (. 22: 1111« )و اُدرج اللیلۀ فی أثوابهبلی قضی نفسُ النبیّ المرتضی/ » کشد:می
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کشد و معتقد است جز علی کسی نیست که در بهار نیز شجاعت امام را به تصویر می

کیست جز او تا که خسبد بر فراش »آن هول و ال اینچنین آرام بر تخت پیامبر آرامد: 
 (. 17: 1713« )مصطفی/ در میان فتنه و شر خواب آرام آورد

بهار در جایی دیگر، به سبب دالوری امام در این شب، خالفت را حق مسلم امام 
ت ترین مردم به خالفکس که در بستر پیامبر خوابیده شایستهداند و معتقد است آنمی

که بر جای نبی بستر آفت بگزید/ الجرم بعد نبی صدر خالفت او راست )همان، آن»است: 
121 .) 

 مسأله غدیر . 11
 ترین مقطعمسائل سیاسی مهم در شعر شیعی، مسأله غدیر است. غدیر حساس یکی از

اسالم است که در آغاز شکوفایی، دین خدا را از خطر حتمی دشمنان داخلی و خارجی 
توان از این صراط در بُعد فکری و معنوی نجات داد. غدیر صراط است؛ با ایمان به غدیر می

سطحی، آسان و گذرا نیست، بلکه در  اییر حادثه(. حادثه غد11: 1711گذشت )انصاری، 
رو ذکر آن رود. از اینشمار میترین واقعه بهمجرای دین اسالم و مسیر طوالنی آن، عمیق

های دینی ضرورری است؛ زیرا بیعت غدیر های مختلف اسالمی و پژوهشدر عرصه
: 4111مرتبط است )هیفا،  )ص(ای است که با ذات دین اسالم و اصل و صایای پیامبرمسأله
617 .) 

شاعران شیعه، همیشه در اشعار سیاسی خود به مسألۀ غدیر اشاره کرده، و برای اثبات 
و فرزندان او، دالیل و مستندات خود را  )ع(حقانیت و مشروعیت امر خالفت به دست علی

کار نیز از آشدر روز غدیر خم و  )ص(سیدحیدر از نادیده گرفتن وصیت پیامبراند. ذکر کرده
شدن چهره واقعی منافقان بعد از وفات رسول خاتم و ظلم و جورشان بر خاندان و اهل 

در راند. او سخن می -شان را در دل پنهان کرده بودندکه تا آن روز کینه-بیت ایشان 
ی از گیرای با رویکرد تاریخی به واقعه سقیفه پرداخته و در این قصیده )با بهرهچکامه

تجاج و استدالل و با لحن خطابی که خاص شعرای متعهد چون کمیت و شیوه اح
الشعرا، واقعه غدیر را بررسی کرده است. تر از ملکسیدحمیری است، و با نگاهی عمیق

کند: که چه کسی شایسته است لباس وی با استفاده از صنعت تجرید چنین بیان می
اش درد و امبر بود یا کسی که نزدیکیخالفت را بر تن کند. آیا کسی که یار و غمخوار پی

رنج پیامبر را به همراه داشت. چه کسی شایسته خالفت است؛ کسی که همیشه مدافع 
پیامبر بود یا کسی که قصد کشتن پیامبر را داشت: أعِد نَظراً نحوَ الخالفۀ أیُّما/ أحقُّ بان 

اءً سلمُها و اقترابُها// و من دَحرجَ تضفو علیهِ ثیابها// أمن هوَ نفس النَّبی أم الَّذی/ له کان د
 (. 27: 1111« )االعداءَ عنهُ أم الذی/ له دحرِجَت تحتَ الظالمِ دُبابُها

شاعر در این ابیات به حادثه تبوک اشاره کرده است. درسال نهم هجری ابوبکر، عمر، 
بر این مها برای قتل پیاعثمان و ابوعبیده جراح تصمیم به قتل پیامبر گرفتند. نقشه آن
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گونه بود که تصمیم گرفتند که هنگام بازگشت از غزوه تبوک، شتر پیامبر را رم دهند و این

 ها نتوانستندها آگاه کرد و آنوی را به قتل برسانند. ولی خداوند پیامبر را از نقشه آن
 را عملی کنند.  شاننقشه

امبر اشاره کرده، شاعر در همین چکامه بارویکرد تاریخی به حوادث بعداز وفات پی
در دل داشتند، حق وی را غصب  )ع(هایی که از علیخاطر کینهگوید اصحاب سقیفه بهمی

ه امیکه به بنیکند که این غصب حق امام همچنان ادامه داشت تااینکردند. او بیان می
ی غصباً عل فَللهِ ماجرَّت سَقیفۀُ غَیِّها/ علی مرشدیها یومَ جلَّ مُصابُها// بها ضَربت»رسید: 

ملک احمدٍ/ بکفِ عدیٍ و استمرَّ اغتِصابُها// و ابدت حقودالجاهلیۀ بعدما/ لخوف من االسالمِ 
 )همان(.« طالَ احتجابُها

 ع()بیشترین بسامد مضامین سیاسی در شعر بهار مربوط است به مساله خالفت علی
اریخی و با احتجاج به غدیر در شعر بهار جنبه نقلی دارد. وی با رویکرد تبعد از پیامبر. 

است. به فتح خیبر و و  )ع(در راه اثبات حق امام )ع(شده در شأن مولیآیات و احادیث نازل
دنبال اثبات حقیقت است؛ وی وصایت علی را از کند و از این راه بهروز اشاره میقایع آن

 اندرآن کِش  شیر یزدان علی که پیغمبر/ در کف او لوای ایمان داد//»داند: جانب خدا می
که از کندن در خیبر/ کرد دین نبی قوی غدیر خم یزدان/ داد دیهیم دین و خاتم داد// آن

 (.162: 1713« )بنیاد
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی »ای دیگر با اشاره به آیه وی در چکامه

صادرشده از جانب  (، خالفت و والیت علی را حکمی7)مائده: « و رضیت لکم االسالم دینا
داند. درواقع شعر بهار بیان واقعه غدیر از زبان خدا و پیامبر است؛ شعری که خداوند می

الشعرا با اسلوب قصه و حکایت، والیت امام را گویای حقیقت در مجرای زمان شده. ملک
 کشد:در ضمن حادثه غدیر به تصویر می

ل دین شو پذیره حیدر در غدیر خم یزدان گفت مر پیمبر را/ کز پی اکما
اندر دشت نهاد منبر را/ برد بر سر منبر حیدر فلک فر را//  را// پس پیمبر
ای قوم قول حق تعالی را/ هم بجان بیاویزید گوهر توال را// گفت بشنوید

پوزش آورید از جان این ستوده موال را/ این وصی برحق را این ولی واال را 
(1713 :163 .) 

 ای دیگر باز به این امر اشاره کرده است:یدهالشعرا در قصملک
داورش خوانده ولی و احمدش خوانده وصی/ هم والیت هم وصایت ز احمد 
و داور است// در غدیر خم خطاب آمد زحق برمصطفی/ تا علی او را ولی بر 
مهتر و کهتر کند// گوید آنک او را منم موال علی موالی اوست/ زینهار از 

 (. 77در کند )همان،  طاعت او گر کسی سر
یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ و إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا »در بیت دوم شاعر به آیه 

اشاره ( 63)مائده:  «بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ و اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 561

 
کند و این ماجرا را یاد می )ع(از خطبه حضرت رسول درباره والیت و جانشینی علی کرده،

در غدیر خم، موضوع جانشینی را اعالم کردند و پس از  )ص(کشد که پیامبربه تصویر می
 ابیات ازدر این «. مَن کُنتُ موالهُ فهذا علیٌ مواله»آن دست علی را باال بردند و فرمودند: 

 گوید. زبان امام سخن می
، خالفت امام علی در مسأله غدیر را حکمی از جانب قرآنبهار با تاثیرپذیری از آیات 

دنبال چرایی حادثه و داند. اما نگاه سیدحیدر به این مسأله بسیار عمیق بوده، بهخدا می
هایی را شاعر کینه یابی عدم رسیدن خالفت به ایشان بعد از واقعه بزرگ غدیر است.ریشه

داند. وی با شیوه در دل داشتند، سبب غصب خالفت می )ع(که دشمنان اسالم از علی
کند احتجاج و با کلماتی کوبنده که نشان از ایدئولوژی شاعر متعهد شیعه است، سعی می

 از این موضوع پرده بردارد. 

 توسل. 11
 ()عبهار، توسل به امام علی الشعرایاز مضامین مشترک در شعر سیدحیدر حلی و ملک

کند و شکوه می هاست. سیدحیدر در اشعار زیر از حوادث روزگار که وی را رنجور کرد
امیرَالمؤمنینَ اغِث صَریخاً/ المَّ بجنبِ قبرِکَ مستغیثا// »طلبد: رهایی از آن را از امام می

 (. 71: 1111« )أتاکَ یَحُثُّ ناجِیۀ المنایا/ و صرفُ الدهرِ یطلُبُهُ حَثیثا
داند و از این رهگذر بهار نیز تنها توشه راه خود را مدح امام و پیروی از والیت او می

خدایگانا بنگر زلطف سوی بهار/ که روح القدس کند مدحت تواش تعلیم// »طلبد: نجات می
 (.111: 1713« )به مدحت تو و پیروی والی تو/ سخن سراید در این بزرگوار حریم

ر هر دو شاعر در مقام توسل به موال و مقتدای خویش هستند. سیدحیدر در این اشعا
تر الشعرای بهار شاعرانه و هنریکند؛ اما سخن ملکبا تعبیر ساده مقصود خویش را بیان می

از حس درونی خود )این که موال قادر به انجام هر کاری « خدایگانا»است. او با تعبیر 
کند. درواقع شعر بهار دارای قانون شفاعت را بیان میاست( حکایت کرده، در این اشعار 

 دوحالت ترغیب و تحذیر است. 

 گیرینتیجه. 16
از شعرای متعهد شیعه هستند که در اشعارشان به  الشعرای بهارسیدحیدر حلی و ملک
هایش مدح و منقبت امام را در اند. سیدحیدر در چکامهپرداخته )ع(مدح و رثای امام علی

و بیشتر به رویکردهای تاریخی و سیاسی زندگانی حضرت پرداخته، درصدد  هم آمیخته
است تقابل بین حق و باطل و ظلم و رستگاری و هدایت و ضاللت را به تصویر بکشد. بهار 

پرداخته، با زبانی عاطفی و گاه حماسی زیبایی به تصویرسازی حوادث دوران حضرت نیز به
 بسیار باالیی در شعر دو بسامدکند. مسأله غدیر و ایشان دفاع می )ع(از حقانیت اهل بیت

گوید، اما نگاه سیدحیدر به و حدیث، از غدیر سخن می قرآنشاعر دارد. بهار با تکیه بر 
تر است. در مدح امام علی، بهار شیوه اغراق شاعرانه را در پیش گرفته و مسأله غدیرعمیق
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اوصافی که خاص خداوند است، به امام نسبت داده. سیدحیدر نیز در قالب اشعاری زیبا 

در  قرآن. تاثیرپذیری بهار از طرزی ماهرانه مقصود خود را به تصویر کشیده استبه
های شعر سیدحیدر حلی که در شعر بهار مدائحش کامال مشهود است. یکی از ویژگی

ها بین گذشته و حال خواهی امام علی است. وی در این چکامهشود، مسأله خوندیده نمی
را که بر ها خواند و عثمانیخواهی از امام فرا میرا به خون )عج(را جمع کرده و امام عصر

کند و از این طریق ملجم معرفی میجان و مال مردم سیطره داشتند، ظالمانی چون ابن
 بخشد. جنبه انقالبی شعرش را قوت می

 نوشتپی
. شیخ حسن فلوجی، یکی از علمای آن دوره است که در علوم عربی و بیان و بدیع و 1

ابغ علم و ادب آن دوره نزد او منطق و ریاضیات و فقه و اصول سرآمد بود و بسیاری از نو
 (.117: 4ق/ ج1734اند )کرکوش، تعلیم یافته

 
 منابع

 کریم قرآن -
. تحقیق حسن االمین. بیروت: دار التعارف اعیان الشیعه(. 1716االمین، السیدمحسن. ) -

 للمطبوعات.
ر الشعرای بهار و امی)با تکیه بر ملک ادبیات تطبیقی(. 1761امین مقدسی، ابوالحسن. ) -

 الشعرا احمد شوقی(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
 . تهران: تک. 12. چ اسرار غدیر(. 1711انصاری، محمدباقر. ) -
 . بیروت: دارالعلوم. فی فکر مسیحی المعاصر )ع(المام علی(. ا4111انور، هیفا. ) -
األدبیۀ )فی القرن الثالث عشر للهجرۀ (. ط  العراق نهضۀ(. 1771البصیر، محمدمهدی. ) -

 . بیروت: دار الرائد العربی.7
 . به کوشش محمدملک زاده. تهران: نگاه.دیوان اشعار(. 1713بهار، محمدتقی. ) -
(. المستدرک على الصحیحین. محقق: 1773الحاکم النیسابوری، محمدبن عبداهلل. ) -

 بن هادی الوادعی. دارالحرمین.مقبل
. تصحیح علی الخاقانی. بیروت: مؤسسۀ األعلمی دیوان(. 1111حلّی، سیدحیدر. ) -

 للمطبوعات.
 . بیروت: دارالصادر.الشعر العراقی الحدیث(. 1731الخیاط، جالل. ) -
؟: آستان  بن علی؛ روض الجنان و روح الجنان.حسین(. 1711رازی، ابوالفتوح. ) -

 قدس رضوی.
 . بیروت: دارالعلم.7. ط 4ج  األعالم.(. 1731الزرکلی، خیرالدین. ) -
 . تهران: امیرکبیر.سرایی در ادب فارسیحبسیه(. 1711اهلل. )ظفری، ولی -
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 . قم: شریف الرضی.1و4. ج تاریخ الحلّۀ(. 1734کرکوش الحلی، یوسف. ) -
. قاهره: دار االدب المقارن، اصوله و تطورُهُ و مناهجُهُ(. 1713مکی، طاهر احمد. ) -

 المعارف.
. یعقوب آژند. انتشارات تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا امروز(. 1711موریسن، جرج. ) -

 گسترده.
 . بیروت: دارالثقلین.السید حیدر الحلّی شاعراً(. 1113الموسوی، مدین. ) -
 . تهران: جامی. 11. چ هاجویبار لحظه(. 1711یاحقی، محمدجعفر. ) -
 . النجف: مطبعۀ الزهراء.4. ج البابلیات(. 1711الیعقوبی، محمدعلی. ) -
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 شهریشهری و پادآرمانهای آرمانبازتاب اندیشه
 در ادبیات داستانی نوجوان در ایران

 
 1زادهسیدعلی قاسم

 2نیا عمرانآسیه ذبیح
 3امیرارسالن حدیدی

 چکیده
را  انسانآل و آرمانی است که بیش از هر معنایی تالش ای ایدهشهر، ترسیم جامعهاتوپیا یا آرمان

انسانی، در  -ای اخالقییابی به جامعهبرای تسکینِ روحی، آرامش و امنیت، و درنتیجه دست
دهد؛ دنیایی مقدس و فضای همواره پرآشوب و هراسناک دنیوی، از گذشته تا امروز نشان می

ها در اوج خودشکوفایی قرار گرفته و به تکامل شخصیتی خویش آرمانی که همگی انسان
ون افالط« جمهور»کند، از کتاب مکتوب بشری یاری می ۀند. این مفهوم تا آنجا که حافظارسیده

م.( در وادی ادبیات 1272 -1113تامس مور ) ۀنوشت« اتوپیا»ها راه یافت و از کتاب به کتاب
( وارد شد. در تاریخ طوالنی و ادبیات غنی ایران، شهرهای آرمانی در Fictionداستانی )

فاضله فارابی و ناکجاآباد سهروردی،  ۀشید و سیاوش تا مباحث فلسفیِ مدینهای جمداستان
ها از نظر تاریخی بر اتوپیای مورد نظر تامس مور اند. این داستانآباد سنایی و... مطرح شدهرایگان

های مشابه در ادبیات داستانی غرب هستند؛ ولی تقدم دارند و در قرون وسطی پرشمارتر از متن
گونه جهانگری در ادبیات داستانی غرب تقویت و در ایران به وادی فراموشی باره اینکۀ، ببه دالیلی

آرمانی و ضد آن در آثار داستانی نوجوان  ۀسپرده شد. این جستار با واکاوی کیفیت انعکاس جامع
که ازآنمعاصر در ایران بیش ۀایران، به این نتیجه دست یافته است که ادبیات داستانیِ نوجوانان

آن  ۀفاضله و دنیای جاودان ۀای خویش، یعنی رسیدن به مدینآبشخور اسطوره ۀمایروی بندنباله
 یابی به آسایش و آرامشباشد، بیشتر به سبب ناامیدی ناشی از ناتوانی بشر معاصر از دست

عی وتواند از یک سو، نهمیشگی و واقعی، به دستوپیا یا پادآرمانشهر گرایش دارد. این نکته می
فاضله یا تحقق عملی آن و آمادگی برای  ۀواکنش اعتراضی برضد ناتوانی بشر از بازسازی جامع

نمادین زندگی و هبوط از دنیای بهشتی کودکانه باشد، و از دیگر سو، نوعی توجه  ۀورود به عرص
د ساحتی معاصر قلمدادنیای تک ۀو تحریض برای جلب توجه انسان به اوضاع کنونی و خودساخت

 شود. 

                                                            
 قزوین، )ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی دانشیار. 1
 یزد نوردانشیار دانشگاه پیام . 2
 دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان. 3
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شناختی، ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات شهر، نقد جامعهشهر، پادآرمانآرمان های کلیدی:واژه

 داستانی معاصر.

 . مقدمه1
 . بیان مسأله1-1

خواهان تحقق آرزوهای گمگشتۀ ای از ادبیات است که شهری، گونهادبیات آرمان
شهری خیالی است که در آنجا مردم بوده، شهر معادل اتوپیا در غرب آرمان هاست.انسان

برخی ها و . در کنار این ادبیات، متنکنندزندگانی می رستگاری کاملآسایش و در 
دیدی ناامیدانه و  ،کشندهای آینده را به تصویر میجامعهوقتی که  وجود دارند هاداستان
 یست، تسلطزا دارند، و زندگی فردا را با مشکالتی مانند از بین رفتن محیط زوحشت

دانند. ها همراه میهای خودکامه و مانند اینماشین بر انسان، ظهور دیکتاتورها و دولت
چگونگی سازمان دادن این مفاهیم و دالیل التزام به بازآفرینی دنیای آرمانی )اتوپیا(، یا 

شهری و چرایی انحراف افکار برخی از نویسندگان معاصر از آن و ترسیم جامعۀ پادآرمان
به  ای است که بایدویژه در ادبیات داستانی(، نکتهعهدگریزی در برابر جامعۀ آرمانی )بهت

که ترسیم مدینۀ فاضله در دنیای اساطیر آن توجهی خاص و دیگرگونه داشت. با وجود آن
یعت آالیش با ماورای طبسبب نزدیکی ارتباط انسان بدوی به فطرت و پیوند ساده و بیبه

نماید، نباید تصور کرد که انسان عصر مدرن ی امری معمول و مقبول میو امور متافیزیک
که بیش از گذشته عملگرا )پراگماتیک( است و به علم تجربی و عملی بیش از دانش -

علت ماهیت عملگرایانۀ وی از ایجاد دنیای آرمانی بیزار است؛ بلکه به -شهودی تکیه دارد
ی بازنمایی دنیای آرمانی است، انسان امروزه غالباً ای که بیشتر در پبه جای انسان اسطوره

پیدایش مکاتبی چون مارکسیسم ناظر  کهچنانای است؛ در پی ایجادِ عملی چنین جامعه
ینی انسان بپیشتر نیز با پیدایش قارۀ امریکا در جهان کهچنانبر تحقق همین تفکر بوده. 

ها، در دنیایی که غالب د. به باور آنای عمال مهیا دیده شغربی زمینۀ ایجاد چنین جامعه
اند، شان را از دست دادهها انسانیت خویش، و به تعبیری معصومیت غریزی و فطریانسان

ه ها نیاز است و قارۀ امریکا کترسیم دنیایی مبرا از آلودگی و گناه بیشتر از عصر اسطوره
بهترین مأمن و گاهواره  آلود غربی همچنان پاک مانده است،سبب نرسیدن انسان گناهبه

 در فرهنگ« آدم امریکایی»شد. لذا تصویر هایی محسوب میبرای تربیت چنین انسان
نها تامریکایی تالشی است برای رهایی یا آزادی از قید و بندِ تاریخ. چنین انسانی نه

 با نوید سعادتمندی وای ندارد که بدان مشغول شود، بلکه آغازگر دنیایی جدید گذشته
 .(71-47: 1777)نگ. مقدادی،  ستگاری استر

و  تعهدیگویا دنیای داستانی در ایران نیز به تبعیت از غرب، در تقاطع تعهد و بی
اکیت تبع شکشهری گرفتار گشته و بهالتزامی در برابر دنیای آرمانی و آرمانالتزام و بی
اص و متفرد از این مایۀ همیشگی آن )یعنی عدم قطعیت(، گاهی به ساحتی خمدرن و بن
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ات گیرد. ازآنجاکه ادبیکشد و راهی دیگر در پیش میتقاطع گام برداشته، سپس واپس می

سوی بازنمایی هویت و معرفت ای بهها و دریچهداستانی برای انسان معاصر ظرف گفتمان
ها و آرزوهای آدمی در دنیای داستانی جدید انسانی عصر جدید است، ردگیری دغدغه

ند طرز رویکرد نوع انسان معاصر به جامعۀ فاضله در دنیای جدید و کیفیت تحول و توامی
سیر فکری انسان از گذشته تا امروز در باب جامعۀ آرمانی باشد. بنا بر همین ضرورت، این 

کند، ادبیات پژوهش با واکاوی در اوضاع ادبیات داستانیِ نوجوانانۀ در ایران تالش می
موجود را با تکیه بر چند اثر داستانی در دورۀ معاصر ایران معرفی  اتوپیایی و دستوپیایی

 کند.

 . پیشینۀ تحقیق1-1
یابی به دنیای آرمانی و به تعبیری مدینۀ های همیشگی بشر دستازآنجاکه یکی از دغدغه

سبب برجستگی چنین مفهوم بنیادینی در ایران و فاضله بوده و هست، پژوهشگران نیز به
ان در ایر کهچناناند؛ هایی مستقل و معتبر در باب اقسام و صور آن نگاشتهغرب، پژوهش

هایی اهلل اصیل و کتابنوشتۀ حجت شهر در اندیشۀ ایرانیآرمانی مانند هایبر کتابعالوه
باره نوشته شده است. البته ها استناد شده، چند مقاله نیز دراینکه در طول پژوهش به آن

ها یا آثار یک شاعر یا نویسنده و یا مقایسۀ دو ها با تمرکز بر اندیشهبیشتر این مقاله
شهر در اندیشۀ فروغ فرخزاد آرمان»تحریر درآمده است؛ مانند  نویسنده یا شاعر به رشتۀ

سهراب سپهری  شهرآرمانبررسی و مقایسه »( یا مقالۀ 1774)حیدری، « المالئکهو نازک
حال اگرچه در حوزۀ ادبیات (. بااین1771)حریری، « طاهره صفارزاده شهرآرمانو پاد 

 -لمیهای ععلمی فرانسیس بیکن و داستان شهرآرمان»داستانی تنها یک مقاله با عنوان 
هم در ادبیات داستانی غرب نوشته ( آن1771)مرندی، « تخیلی استنلی گرامن واینبام

حوزۀ ادبیات داستانی نوجوانانۀ ایران به ردیابی چنین شده است، تاکنون هیچ پژوهشی در 
ویژه داستانی معاصر بهشهر دنیای ادبیات شهر و پادآرمانکه معطوف به آرمان-ای اندیشه

تواند نخستین کوشش برای نمایش این اندیشۀ انجام نگرفته و این پژوهش می -رمان باشد
 بنیادین بشری و سرنوشت آن در جامعۀ ایران باشد.

 . چارچوب نظری تحقیق1
به  کند با توجهاین پژوهش به شیوۀ تحلیلی و مطابق با نگرش هرمنوتیکی تالش می

های های نوجوانانۀ معاصر ایران، ردپای اندیشهی و ساختاری داستانهای معنایالیه
 گیری و بازنمایی کند.شهری را پیشهری و پادآرمانآرمان

 . اتوپیا و دستوپیا1-1
سال پس از سفر  41و دهم شانزدر قرن  انگلیسی، گرایانسانس مور، مبار تانخستین

خیالی  یو خواننده را با خود به سرزمینای نوشت سفرنامهکریستف کلمب و کشف آمریکا، 
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دارای ساختاری باید شهری که »شکل شهر را بهوی در کتابش آرمانبه نام اتوپیا برد. 

باشد که بتواند حداکثر اعضای تابع خود را به  ...سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و
(. بنابراین 13-16: 1713به نمایش گذاشت )مور، « حداکثر سعادت ممکن به رساند

ضاد که گویا در ت« هیچستان»تامس مور در معنای  ۀای است برساختیوتوپیا یا اتوپیا واژه
( پیشوند 16معنای خوبستان ساخته شده است )همان، به« eu-topos» ۀآیرونیک با واژ

«ou » ۀکلمو « نفی»معنای یونانی بهدر زبان «topos» است. پس « مکان»معنای به
ی شود و در معنا به تصور مکان)یعنی مکان( آغاز می« توپیا»لفظ با نفی و انکار اتوپیا در 

در  گذاری و بالطبعیابد. این از نوعی دیالکتیک بسیار ظریف در نامآرمانی استحاله می
الدین سهروردی بر این معنا گذاری شیخ شهابکه نامدهد. جالب اینمحتوای آن سراغ می

 آباد( نیز حاوی همین چالش درونی است.در زبان فارسی )ناکجا
م( را معادل و 1677-1261ایتالیایی،  ۀاثر کامپانال )نویسند« شهر خورشید»برخی 

امد؛ نمی« کامنوک»شهر خود را اند. کامپانال آرمانراستای یوتوپیای تامس مور دانستههم
د بوده، کسی مردم سودمن ۀای که در آن هم(؛ جامعه13سود )همان، هم ۀیعنی جامع

ای خالی از تضاد طبقاتی و تضاد منفعت و... . بنابراین متضرر نباشد؛ به تعبیری جامعه
خالی از هرگونه مالکیت خصوصی است؛ شبیه  ۀمور و کامپانال نوعی جامع ۀفاضل ۀمدین

افالطون که »خوانیم: می یوتوپیادهد. در کتاب آنچه بعدها کمونیسم شعارش را می
سادگی پی برده است که تنها راه سعادت مردم برابری دارایی ردم بود، بهخردمندترین م

است. من تردید دارم که این برابری را در جایی که مالکیت خصوصی وجود دارد، بتوان 
شهر مورد نظر مور و کامپانال ابزاری برای انتقاد از (. بنابراین آرمان61)همان، « برقرار کرد

کشورداری و نظام  ۀاست؛ فریاد اعتراضی در برابر نحو خویش ۀوضع موجود در جامع
م(،  1713-1177اجتماعی آن. شاید از این روست که کارل مانهایم ) -اخالقی
 ایهنگرانه و اندیشپیش ایهنظری را اوتوپیانیسماالصل انگلیسی، شناس مجاریجامعه

ع ه با بی ارزش دانستن وضک ایداند؛ نظریهمینسبت به نظام موجود و اعتراضی بدبینانه 
 ،فشدر کتاب معرو وی .در آرزوی دست یافتن به وضع مطلوب ناموجود است ،جامعه فعلیِ

که  []است خیال ۀشکافی بین امر واقعی و گستر»گوید: اتوپیا می ،ایدئولوژی و اتوپیا
تفاوت به باور وی،  (.47: 1711« )شودتهدیدی برای ثبات و استمرار واقعیت محسوب می

شهر با ایدئولوژی در همین نکته است که ایدئولوژی به تبیین و توجیه وضع موجود آرمان
شهرگرایی طالب وضعی، جز وضع موجود است. یعنی از نظر مانهایم، نظر دارد؛ ولی آرمان

شهرگرایی به وجود آمده است و در یک جامعه و وضع بار در تقابل آرماندیالکتیک این
نیز « انسان ۀکمال خودساخت»شهر را شود. آرمانن جامعه ظاهر میموجودِ خودِ آ

 .(72: 1712)روویون،  اندخوانده
یا « بدمکان»توان می -ای یونانی استکه آن نیز واژه-را « dystopia» ۀامّا واژ

شهر از نظر مانیفست و معنا کرد. اگرچه پادآرمان« شهرپادآرمان»یا « شهربدآرمان»
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آوری شود، به طرز شگفتشهری محسوب میشی بدبینانه به دیدگاه آرمانکارکرد، واکن

ال گردد به اِعمشهر دارد. تمایز اصلی این دو گونه برمیهای مشترک زیادی با آرمانویژگی
  کند.آمدی که متن آن را اعمال میشهری؛ پیآمدی مثبت یا منفی به فانتزی آرمانپی

ا هشود که در آنادبیات داستانی اطالق میبه آن دسته آثار در ]دستوپیا[ 
 قبیلدر این شود.یافته مطرح میطرزی انحطاطخوب بشری به هایخصلت
-ها، نویسنده تمایالت تهدیدکننده و ویرانگری را که در پی پدیدهداستان

ظاهر سالم سیاسی، اجتماعی و صنعتی نهفته است، به مقیاسی های به
ونه گکند تا تأثیرات مخرب اینیز تصویر میآموسیع و درحقیقت اعتراض

: 1714 ،)داد بشری نشان دهد هایخصلتانسانی و  ۀها را بر جامعپدیده
41). 

ای است که شهر جامعهشود که پادآرمانشهری آشکار میبا نگاهی به متون پادآرمان
ل یک نقص که در آن حداقشهر را دارد با دو تفاوت: اول آنها و مشخصات آرمانویژگی

شهری، های پادآرمانها یا روایتکه در داستانخورد، دوم آنخطرناک به چشم می
شهروندان از وضع موجود خود و جامعه راضی هستند و آن را بهترین شرایط برای زندگی 

 ها، گاهی با اصطالحکه خواننده چنین نظری ندارد. در برخی از متندانند؛ درحالیمی
«anti-utopia» شهر کنیم. تفاوت پادآرمانبرخورد می نیز«dystopia » و

شهرها، )مانند گردد. پادآرمانای ظریف برمیبه نکته« anti-utopia»شهر ضدآرمان
شهرها کنند؛ ولی ضدآرمان(، معموالً به خوب بودن تظاهر نمیسرودو  1711های داستان
 .دکننشهروندانشان فراهم میرا برای ( مدعی هستند که مجال شادی بخشندهو  ما)مانند 

که درحالیستایند؛ شهری، شهروندان متعصبانه رهبر جامعه را میپادآرمان ۀدر جامع
کنند، از جهان خارج ترس دارند )حکومت این ترس را در حالتی غیرانسانی زندگی می

همیشه اند، و باور دارند که کند(، خود را مطابق با انتظاراتی خاص وفق دادهتشدید می
شدت از تبلیغات و آموزش استفاده تحت مراقبت دایمی هستند. برای کنترل شهروندان به

معنی هستند. نظام کیفری فاقد قوانین مدون ها، مذاهب و خانواده بد و بیشود. سنتمی
های فیزیکی و روانی است. اطالعات، تفکر مستقل و آزادی محدود و متکی به شکنجه

جامعه دچار سؤال  ۀخالفان بد هستند. شخصی از درون جامعه، دربارشده است، فردیت و م
 شهریکند. این شخصیت برخالف داستان آرمانشود و بر غلط بودن چیزی اصرار میمی

جالب این است که جامعه دچار  ۀکند. نکتآید، از درون جامعه قد علم میکه از خارج می
که مشهود است، زندگی در سطح جامعه  نهگوهمانشهری است. توهم جهانی کامالً آرمان

 شهر با مفهومی به نام کنترل، عجین شده است.و ذهن شهروندان پادآرمان

 شهر. تاریخچۀ آرمان1-1
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از گردد. زمین برمی رویشهر، به پس از هبوط آدم از بهشت قدمت توجه آدمی به آرمان

ها ههاست. اسطورناپذیر انسانیجدای ۀفاضله، دغدغ ۀاین رو، تالش برای بازنمایی آن مدین
سرشار از این تمایالت  -بشر هستند ۀخواهانهای فکری و آرمانکه اولین جرقه-

دوم قبل از  ۀمربوط به هزار)ش مِسومری گلیگَ ۀدر حماس کهچنانشهری است؛ آرمان
 سید،ردر آنجا آوای زاغ به گوش نمی»که یابیم توصیف نوعی بهشت زمینی را می (میالد
نه  ای بودنالید، نه بیوهدرید، کبوتر نمیداد، شیر نمیمرگ فریاد مرگ سر نمی ۀپرند

( و این بازتابی از همان مدنیت بهشت 133 : 1711کادن،) «ایمرضی نه پیری و نه مویه
که به دست جمشید برای نجات -« ورجمکرد»که  گونههمانآیین در اساطیر است. 
ای از آرزوی ایرانیان گونه -حیوانات از گزند سرما ساخته بودها و موجودات اعم از انسان

فاضله بوده است. البته با دوران طالیی حکومت جمشید، ایرانیان  ۀبرای رسیدن به مدین
 شهر ضحاکی اینیابند؛ گرچه با پادآرمانشهر ایرانی دست میزندگی در آرمان ۀبه تجرب

 تجربه دوام نیاورد.
ود. شافالطون یافت می جمهوریباره، در کتاب نش مدوّن در ایندیرپاترین اندیشه و م

وی در پرداخت به این اندیشه  ،دانندشهر میگذار آرماناگرچه همگان افالطون را بنیان»
پادشاهان ایران باستان کسب  ۀمبدع نبوده و به احتمال قریب به یقین آن را از اندیش

وی، تقسیم جامعه به طبقات مختلف  ۀعقیدبه . (12 :1717، اهلل)روح« کرده است
شود. بنابراین، با لغو مالکیت خصوصی، عمالً های اخالقی میساز بحراناقتصادی، زمینه

ین ویژگی ترنخستین کسی است که نظام کمونیستی و اشتراکی را پیشنهاد کرد. مهموی 
 «عتدال طالییا» ۀشهری افالطون که بعدها شاگردش ارسطو در قالب نظریتفکر آرمان

ر مردم را بر عهده گیرد که در اموتواند زمام تنها انسانی می که دنبال کرد، این بودآن را 
ص شخ از آنِ، حقیقی بر نفسکومت ح .سرزمین جانش به حکومت حقیقی رسیده باشد

ها در مسیر عدالت وهمیه و هدایت آن ،شهویه، غضبیه ۀحکیمی است که با کنترل سه قوّ
آرمانی  ۀبه نظر افالطون، جامعبر رفتار خود اصل حکمت را حاکم کرده باشد.  و اعتدال،

ل اصلی آن در جهانی برین به نام عالم مُثُ ۀباید تصویری راستین از فضایلی باشد که ریش
است. از این روست که هر عنصری که ساختار و نظام جامعه را برهم زند و بر عقالنیت 

سبب انی است و جایی در جمهور آرمانی او ندارد. شاعران بهجامعه خدشه وارد کند، ضدآرم
س، اند )اسکیالآرمانی جایی نداشته ۀتحریک عواطف و برانگیختگی شور و هیجان در جامع

(. اگرچه ارسطو بسیاری از عقاید افالطون درباب شعر و ادبیات را نقض کرد، 21: 1713
پذیر است و آن محاکات از بیات امکانای پرداخت که تنها در دنیای ادفاضله ۀبه مدین

ا زییم. ایجاد احساس تزکیه یبینیم و در آن میدنیایی است که باید باشد نه اینکه می
 .(67-23)همان،  کته استکاتارسیس از نظر ارسطو گویای همین ن

تفکر  شهر خدا(، با نگاشتن کتاب .م 171پس از افالطون، آگوستین قدّیس )
فیلسوف و حکیم  ،(.م 131/ .ق423فارابی ) ،ده بعدصشهری را دنبال کرد. چهار آرمان
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ر شهر را دنامور اسالمی، ملقب به معلم ثانی، با نگاهی فلسفی و اسالمی، بنیاد آرمان

شۀ اندید. کرریزی پی هالفاضل هفی آراء اهل المدین ۀهای خود از جمله رسالشماری از کتاب
گذاری و اشاراتی هرچند متفاوت به لحاظ مفهومی و کارکردی هانۀ فلسفی با نامخواآرمان

دین الصفا، خواجه نصیرالهای ابن سینا، اخواناز طرف شیخ اشراق پی گرفته شد و با نوشته
 777ابونصر فارابی )اهلل در ایران به حیات خود ادامه داد. طوسی و خواجه رشیدالدین فضل

 لهالفاض هآراء أهل المدینو  سیاست مَدَنیههای کتابدر ، ب قرن سوممذهحکیم شیعی ،(.ق
جاهله، آرای فلسفی خود را در باب  ۀفاضله و مدین ۀبا طرح مدین تحصیل السّعادهو 

ترتیب و  خرد جاویدانهای ( در کتاب.ق 141ابن مُسکویه رازی )کرد. شهر بیان آرمان
 تبیین نظری این موضوعبه  اخالق ناصریخواجه نصیرالدین طوسی در کتاب و  السّعادات
 :بردنام می آبادفعات از ناکجا و ناکجای، به دین سهروردالد، شهابشیخ شهید اند.پرداخته

؟ آن پیر که اندهادام صوب تشریف ده که بزرگان از کدم که خبر دپرسید
انیم، از جانب که ما جماعتی مجرد ادب د، مرا جوابر کنارۀ صُفّه بود

م ام اقلیم که آن شهر از کد. پرسیدان نرسیدفهم من بد. هرسید ناکجاآباد
 .(72: 1733) اندان راه نداست؟ گفت اقلیمی که انگشت سبابه بد

شهری به غرب منتقل شد و های آرماناز این زمان به بعد، مکان نشو و نمای متن
 ۀفاضل ۀمدینخود را در آن دیار پی گرفت. با وجود این، باید توجه کرد که مسیر رشد 

 هکچنانشود؛ اش تعریف میبینیمتناسب با نگرش و باورهای شخصی و جهانهرکس 
اصالح ، حکومت مشروطه، مداریقانون بر مسالک المحسنینطالبوف در  ۀفاضل ۀمدین
آزادی بیان، آزادی حقوق فردی و جمعی، آزادی مطبوعات و دخالت مستقیم دولت ، الفبا

گر شهر دیهمچون آرمان شریعتیعلی شهر آرمانیا  .تأکید دارددر تنظیم ثروت و مالکیت 
آنچه »بخشی برای نفی ورز، مختص به خود اوست. تأکید شریعتی آگاهیبزرگان اندیشه

او  ۀفاضل ۀچیزی جز تالش او برای ترسیم مدین« دآنچه باید باش»و رسیدن به « هست
 نیست.

شهری در ادبیات داستانی معاصر شهری/ پادآرمان. پیشگامان ادبیات آرمان6
 ایران

 زاده کرمانی، نوشتۀ غالمحسین صنعتیمجمع دیوانگان. 6-1
جمع م فاضله( در زبان فارسی ۀنخستین اوتوپیا )رویای مدین»پور، به قول یحیی آرین

 .(431: 1732« )استزاده کرمانی غالمحسین صنعتی( به قلم .ش 1717دیوانگان )
 ،مسی ۀزای دو کاسای باالی دیوار رفته و در اِدیوانه ،در یکی از روزهای آخر سال

رسیدن  دیوانگان از فرا .خردفروش میهای آن روز و و تقویم سال نو را از روزنامهروزنامه
 عاقل باشند تا بتوانند مثل دیگران سال گیرند موقتاًشوند و تصمیم میسال نو باخبر می

و  دست بودند، ای که طرح کردههنگام به حسب نقشهشب .نو را به آزادی جشن بگیرند
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ها پیرمردی در میان آن .گذارندسر به صحرا میگریزان بندند و ن را میاپای محافظ

 پیر اللاو و به بود ارالمجانین لب از لب نگشوده که از روز ورود به د وجود داشت دلزنده
 ۀار چشمکن ،فرسنگی شهردوند و در نیمجویان میزنان و عربدهانگان جفتکو. دیگفتندمی

مرد گوید. پیرگشاید، و سخنانی مین میخناگهان پیر الل لب به س .زنندآبی حلقه می
گاه نآ حرکت کنند. «به سوی آینده»کند که پس از این بیانات به یاران خود پیشنهاد می

کشور »را به  انکند و آنبا خواب هیپنوتیزم در خیاالت و تصورات همراهان تصرف می
ه اینجا شهری است ک. دهدها نشان میبرد و ترقیات دو هزار سال بعد را به آنمی« خرد

ه ن آن باساکن زبانشوند. تعیین می نمرهو تمام کشورهای دنیا در آن از روی  نامی ندارد
ا فهمانند. در اینجمیبه یکدیگر اندازه ای سهل و سریع است که در چند دقیقه مطالب را 

شود، و عموم در گونه خیانتی واقع نمیحقیقت و آزادی و سعادت سایه انداخته، هیچ
ند. لباس زن و مرد یکی است و امتیازات از میان بشر رخت بر بسته. مردم هست آسایش

و غصه و  شده،کلی معدوم ها گشاده است. حسد بهها وجیه و چهرهصورت همه سالم،
ند. کار هر کسی معین هست اندوه نیز وجود ندارد. همه فعال و کاری و معتاد به ورزش

خادم و زیردست  ،ای ضامن تمامی ضروریات زندگی است. در این معمورهشده و اداره
باران و حرارت خورشید و جزر و مد دریاها و وجود ندارد. مواد و قوای طبیعت، از باد و 

بهداشت سیصد سال عمر را بیمه  ۀبشر شده و ادار ۀهمه مقهور اراد« اتم»نیروی نهانی 
سالی یک . اینجا بهشت موعود استت. کرده است. در اینجا تنها مهر و محبت فرمانرواس
عات و کشفیات و اخترا های لبنان تشکیلمرتبه، در روز عید نوروز کنفرانس عمومی در کوه

شود. در کشور خرد، تیمارستان محل کسانی آن سال در معرض افکار عمومی گذارده می
رده لزومی کموقع و بیاند یا اظهارات بیاند و انجام ندادهاست که وظایفی را بر عهده داشته

  .نده استتمام مااین رمان نیمه (.432. )همان، بست اوهام و خرافات بوده اند..یا پای
 صادق هدایت« س. گ. ل. ل.. »6-1

ش.(  1714که در سال )-صادق هدایت  ۀنوشت« س. گ. ل. ل.»چندان کوتاه داستان نه
 .س»گیرد. شهری قرار میپادآرمان ۀهایی است که زیرمجموعازجمله داستان -منتشر شد

 راز پیدایش بش که ؛ زمانیافتدست که در دو هزار سال بعد اتفاق میاداستانی .« ل ل. گ.
 و غریبچیز عجیب همهدر سفر به آینده راوی برای گذرد. روی زمین بیست هزار سال می

 است:
کلی وضع زندگی بشر به ۀعادات، احساسات و هم و هزار سال بعد اخالق،د

آنچه عقاید و مذاهب مختلف در دو هزار سال پیش به  تغییر کرده بود.
 احتیاج تشنگی، ورت عملی درآورده بود.صعلوم به داد،مردم وعده می
 پیری، ورزی و احتیاجات دیگر زندگی برطرف شده بود،گرسنگی، عشق

 ۀزندگی خانوادگی متروک و هم ناخوشی، و زشتی محکوم انسان شده بود.
مرتبه مثل کندوی زنبور عسل زندگی های بزرگ چندینمردم در ساختمان
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دوا و آن خستگی و یک درد بی د،کردند. ولی تنها یک درد مانده بومی

 .(7: 1726)هدایت،  معنی بودمقصد و بیزدگی از زندگی بی
 «تِد»نقاشی به نام  وی، و عاشق« سوسن»هنرمندی به نام  ۀدربار« .گ. ل. ل س.»

دلیل کند که بهای زندگی میامّا در جامعه ؛هنر دارد بهمعنوی  نگاهیاست. سوسن همواره 
در پی یافتن  نوعی پوچی رسیده است و اندیشمندان جامعهتکنولوژی، بهپیشرفت علم و 

نظر شخصیتی هایی از داستان، تد از اختالفراهی برای انقراض نوع بشر هستند. در بخش
عنوان که به «هالختی»عنوان نابودی نسل بشر، با گروهی به ۀدربار به نام پروفسور راک

جایی از داستان، پروفسور  زند. درت هستند، حرف میطرفداران فرهنگ بازگشت به طبیع
راک در تلویزیون سخنان بسیار مفصلی در باب لزوم نابودی بشر و تحقیق درخصوص 

گوید و در نهایت پیشنهاد ترین و مؤثرترین شیوه برای رسیدن به این مقصود میسریع
افزایم، های دیگران میاینک من یک پیشنهاد بر پیشنهاد»: کندگونه مطرح میخود را این

که آن را پس از بیست سال تجربه و آزمایش روزانه به دست آوردم، که عبارت است 
ویژگی سِرُم ابداعی پروفسور «. سِرُم گگن لیبس الیدنشافت»از ِسرُم مخصوصی به اسم 

ل می (،ازجمله انسان، حیوان یا گیاه)راک این است که پس از تزریق شدن به هر جانداری 
آرام، نابود ترتیب نسل بشر آراماینکند و بهگیری و تکثیر نسل را در او زایل میه جفتب

های وگوی تد و سوسن و سخنشش ماه پس از گفت ،خواهد شد. بخش بعدی داستان
مردم تزریق شده  ۀبه هم« .س. گ. ل. ل»زمانی که سِرُم  ؛افتدپروفسور راک اتفاق می

کار برده شده در آن، باعث شده بود و مقدار مواد به سرم در مایععلت اشتباه امّا به .است
ه عمومی ب یجنوندلیل همینبهدفع آن خنثی گردد و  ۀوسیل و شهوت افراد از میان نرود

کشند. بخودشان را به اقسام گوناگون  هاآن آدم ۀ؛ جنونی که در نتیجمردم دست بدهد
خودکشی « پروتکسید دازوت»ای به نام کشنده ۀد نیز با استنشاق ماددر ادامه سوسن و تِ

کنند، را تصرف می« کانار»شهر  ،طرفداران بازگشت به طبیعت ،در آخر داستان .کنندمی
شوند، و پس از دیدن آخرین اثر سوسن، وارد کارگاه هنری وی می ۀو با شکستن در خان

جان سوسن و تد در آن کنند که پیکر بیتابوتی را پیدا می« دمدمی ۀحشر»او، تندیس 
آوری، که رابطه انسان آینده با فن ۀوجویی است دربارجست« .س. گ. ل. ل»بود. داستان 

 شود. آخر به معناباختگی زندگی، و دلزدگی انسان از زنده بودن منجر میدست

شهری در ادبیات داستانی شهری/ پادآرمانهای آرمان. سیری در داستان5
 ایران ۀنوجوانان

 زاده کرمانی. فرشتۀ صلح یا فتانۀ اصفهانی، نوشتۀ غالمحسین صنعتی5-1
ش. با تصویرگری رسام ارژنگی  1741زاده کرمانی در سال این رمان را غالمحسین صنعتی

لح یا ص ۀفرشتگرایی نویسنده بر سراسر آن چیره است. کند؛ رمانی که آرمانمنتشر می
هری شادبیات آرمان ۀتخیلی است و در زیرگون-علمیهای فانتزی ۀاز گون فتانه اصفهانی
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د دلیل نبوقرار داد. این داستان تحت تأثیر شروع جنگ دوم جهانی نوشته شد؛ ولی به

 اجتماعی پذیرش و ناپختگی علمی، چندان مورد توجه قرار نگرفت.  ۀزمین
هان خواجوی اصف ۀپدری بنام رازدار که کیمیاگر است، با دخترش، فتانه، در محل

کنند او در رو، همه فکر میها ارتباط چندانی ندارند. ازاینکنند و با همسایهزندگی می
حال تبدیل خاک به طالست. کارآگاهی به نام کاردان مأمور کشف اسرار زندگی رازدار 

یابد. در این میان، شود. وی با مراجعه به منزل رازدار، خود را مقابل دانشمند بزرگی میمی
افزارها را از طریق آب تواند جنگشود پرتوی کشف کند که از راه دور میوفق میفتانه م

کردن فلزات نابود کند. با درگرفتن جنگی دهشتناک در جهان، وی به از بین بردن 
کند. این اقدام به تشکیل شورای صلح و تالش برای های طرفین متخاصم اقدام میسالح

شود. در انتهای داستان، بیگانگان فتانه را منجر میجهان بدون جنگ  ۀنوشتن قانون ادار
 کند. می ربایند و او با اعتصاب آب و غذا خودکشی می

 . دوست ناشناس، نوشتۀ میرهادی ربانی5-1
فروشی باستان منتشر کرد. کتاب 1777میرهادی ربانی را در سال  ۀنوشت ،دوست ناشناس

های زاغی از باالی درخت به زمین جوجهشود که ماجرا از یک روز سرد پاییزی آغاز می
بردشان و دهند، ولی کودکی به نام ناصر به خانه میها را آزار میها جوجهافتند. بچهمی

که در این مدت -ها روند. مادر آنکنند و میکند، تا روزی که پرواز میها حمایت میاز آن
ش قطعه الماس را به آدرس محل دفن ش -هایش بودههای ناصر به جوجهشاهد کمک

ها را از برد، جواهرفروشی آنها را برای فروش به بازار میدهد. وقتی ناصر الماسناصر می
شود. ها منجر میها و دخالت مجدد زاغ و ربودن الماسگیرد. این کار به درگیری آناو می

کمربند ابزار کند. این کاله و دهد که او را نامریی میزاغ کاله و کمربندی به ناصر می
ها را شود و به کمک این وسایل، پول آنداران میداران و زمینجنگ ناصر با سرمایه

دهد. در انتها ناصر با یاری زاغ به سرزمینی بهشتی گیرد و به نیازمندان و تهیدستان میمی
 .(1777)ربانی،  اندوه و بیماری و فراغ اثری نیسترسد که در آن از غم و می

 دخدا، نوشتۀ عباس یمینی شریف. دو ک5-6
ش. انتشارات سازمان 1747عباس یمینی شریف است که در سال  ۀنوشت دو کدخدا

چوپانی است که آرزوی درس خواندن  ۀهای طالیی آن را منتشر کرد. احمد پسربچکتاب
کند. وی با تحصیلش را فراهم می ۀها هزیندارد و با پرورش چند مرغ و فروش تخم آن

رود و بعدها مرغداری علمی گردد، به دبستان میاز وضعیت شهرها به روستا برمیانتقاد 
داستان، او کدخدا شده و با استفاده از دانشش  ۀشود. در اداماندازد و ثروتمند میراه می

شود. ها میگمارد و باعث آسایش و ثروتمندی آنبه بهبود زندگی روستاییان همت می
بیست و کسب دانش  ۀها مانند به مدرسه رفتن در روستای دهداستان در برخی از قسمت

مرغداری علمی در یک روستای دورافتاده و... بسیار باورناپذیر شده و با رجحان روستا به 
غلتد. این داستان بینانه درمیگرایی غیر واقعشهر به صرف وجود هوای خوب در دام آرمان
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توان با شهری را ندارد، ولی میر ژانر آرمانتمامی پارامترهای الزم برای قرار گرفتن د

)نگ. یمینی شریف،  آن را در این مجموعه مطالعه کرد پوشی از برخی معیارهاچشم
1717). 
 
 جعفر مدرس صادقینوشتۀ  ،ناکجاآباد. 5-5

د داستان بلنایران بعد از انقالب، ی شهرپادآرمانادبیات های بارزترین نمونهیکی از 
 ،مرد خسته ۀفاضل ۀمدین از ناکجاآباد( از جعفر مدرس صادقی است. 1767) ناکجاآباد

ی را شهرپادآرمانشهری و ادبیات آرمانهای ویژگی این اثر متاثر است.بورخس  ۀنوشت
زمان با دو نوع دارد؛ یعنی اگر داستان را در دو محیط جدا در نظر بگیریم، هم زمانهم

سبب تمام شدن بنزین اتوموبیلش از فروشی، بهعتیقهجوان داستان مواجه خواهیم شد. 
ای که ساعتش بر اثر زمین خوردن از کار افتاده است )استعارهدرحالی ؛شودجاده دور می

چراند، به قصر کهن و آهویی را میدنبال زنی که گلهاز رهایی از بند زمان واقعی(، به
 برند، نه غذایتی مطلق به سر میرسد که ساکنان آن )دارا و آسیه( در امنشگفتی می

کنند: اینجا ناکجاآباد است. داستان در میان فضایی خورند، نه سرما و گرما را حس میمی
با درنوردیدن مرز بین گذشته و آینده و نویسنده  .انگیز در نوسان استگرایانه و وهمواقع

ه با اتومبیلی ک-واقعیت  زند. جوان وقتی بهگذر از تونل زمان، بین رؤیا و واقعیت پل می
ه گذارد کگردد، از جهان رؤیایی به دنیای زشت و پلیدی گام میبازمی -کردمی آن سفر

دنیای واقعی در داستان ناکجاآباد درمیان شهر آرمانی  .از حرص و ولع انباشته شده است
ت. ته اسمحور از دیگرسو قرار گرفبا فضاهای اساطیری از یک سو و شهر ضد آرمانیِ آینده

 عنوانداستانی مرگ را بههای ای نیست جز آنکه شخصیتدر چنین فضای معلقی چاره
 .(1767)نگ. مدرس صادقی، گریزگاه از گزند ابتذال زندگی روزمره برگزینند. 

 . تروریست نابغه، نوشتۀ الهام قدوسی 5-1
که  ایالعادهفوقیابی به تکنولوژی ماجرای داستان، ماجرای پروفسوری است که با دست

گیرد نظم و طرحی تازه در جهان دراندازد. پروفسور توماسون در اختیار دارد، تصمیم می
شتن اهیتلر که با در اختیار د ۀکه شخصیت عجیب و غریبی دارد، دانشمندی است شیفت

به  توانسته است اسمیت، مهندس هیومن و پروفسور کختیمی متشکل از مهندس 
 ۀاسطتواند به وی دست یابد. او همچنین دستگاه فکسی دارد که میسازتکنولوژی شبیه

 کند.  آن خود را به هر نقطه از جهان منتقل
پروفسور توماسون با استفاده تکنولوژی همانندسازی، دست به همانندسازی تمام 

های زند. او قصد دارد با جایگزین کردن نمونههای جهان میرؤسای جمهور و رؤسای دولت
رؤسای جمهور )به جای رؤسای واقعی(، نظمی جدید در جهان برقرار کند. در نظم  بدلی

عدالتی، ظلم و بدبختی هیچ جایی ندارد. در این نو جهانی پروفسور توماسون، فقر، بی
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 هایکنند. خبری از سالحدنیای جدید، همه با صلح و آرامش در کنار همدیگر زندگی می

ها با محیط زیست بشری هماهنگ خواهند شد. ژیکشتار جمعی نیست و همۀ تکنولو
بیند و از سوی دیگر گمان ها را در وحدت و یکپارچگی میپروفسور راه حل همۀ مشکل

 هااست که مقصر تمام مشکالت موجود در جهان سیاستمداران و سردمداران حکومتبرده 
 .(1717هستند. با وجود این، خودش نیز از خطا مبرا نیست )نگ قدوسی، 

 بخششیایرج فاضل ، نوشتۀها ها و ابربرجانسان. 5-3
ه کشد. زمانی که انسان تبدیل بها را در دوران آینده به تصویر میاین کتاب زندگی انسان

های کنند با اثرگذاری بر تمام ویژگیزار تولید شده و تولیدکنندگان تالش میبیک ا
 . ها سود ببرندوری بیشتر از آنها را در اختیار بگیرند و در راستای بهرهانسانی، انسان

ازگو ابر برجی ب ۀنویسنده در این داستان تخیلی، خاطرات خود را از زندگی در کتابخان
ها رغم برخورداری انسان، بهاوضاعسازد که زندگی در این ن میکرده و طی آن خاطرنشا

، شود. به تصریح ویهای انسانی میرنگ شدن جلوهاز رفاه نسبی و عمر طوالنی، باعث کم
نگهداری و صدور مجوز استفاده از اطالعات را  ۀدر این کتابخانه من و دو همکارم، وظیف

ها سال قبل، شغل کتابداری تبدیل به شغل هآوری از دبرعهده داشتیم. با پیشرفت فن
کردیم، شده روی کاغذ را نگهداری نمیهای چاپداری شده بود. دیگر ما کتابکتابخانه

ول ئدار، مسشد و کتابخانهبلکه تمام اطالعات و دانش روز، روی لوح فشرده نگهداری می
م خدمات متفرقه، چند نگهداری این اطالعات و تجهیزات فنی کتابخانه بود. برای انجا

خازن جایی مبهها کارهای نظافتی و جاشوند. آنروبات کوچک در کتابخانه به کار گرفته می
ا هها، آنعنوان همکار این روباتدو نیز به ۀاطالعاتی را به عهده داشتند و یک انسان درج

ند، کها اشاره میهای این مرکز اطالعاتی که نویسنده به آنداد. از جمله ویژگیرا یاری می
تخصصی کار و فعالیت خود، استفاده  ۀاز: مجاز بودن افراد به مطالعه فقط در زمین عبارتند

توانند باخبر هستند و میها انسان ۀهای سه بعدی که از گذشتانسان، هااز هولوگرام
وگو قرار گیرند، و مقررات خاص طرف گفت ،با مسائل شخصی دیگران پیوندها در ساعت

 (1712)نگ. فاضل بخششی، حفاظت و تربیت کودکان. 
  بخششیایرج فاضلنوشتۀ  ،610یمار اتاق . ب5-1

 ۀتحقیق در زمینها، به پژوهش و پایان برای انسان، در راستای شعار عمر بی«تاب» شرکت
پردازد. این مرکز تحقیقاتی قصد دارد برای تولید یک انسان تولید اعضای پیوندی بدن می

کامل با مغز فعال با یکی از قدرتمندان سیاسی و اقتصادی قراردادی انعقاد نماید. یکی از 
پژوهشگران این مرکز برای گرفتن مدیریت پروژه و تضمین موفقیتش، مغز خود را در 

های مورد نیاز را از مغز او بخش ،دهد تا اگر پروژه شکست خوردیار شرکت قرار میاخت
 قصد گرفتن مغز مدیر پروژهتنها نه نالسؤوشود و مرو میهجدا کنند. پروژه با شکست روب
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از  وش مانعولی یک پرستار باه کنند؛خواهند استفاده های او نیز میبلکه از ریه ،را دارند

 .(1717)نگ. فاضل بخششی،  شودمی انجام این کار

 هوشنگ مرادی کرمانی، نوشتۀ نازبالش. 5-1
هایی معمولی و متوسّط امّا متفاوت. داستانی تخیّلی و فانتزی است با انسان نازبالش

کنند و تا رسیدن به آن همگی ای را مشخّص میهایی که برای بهتر زیستن، نقطهانسان
ماجرای تخمِ  نازبالش رسند.مطلوب و موردنظر می ۀاندیشند و درنهایت به نقطمی

ی که پس هایتخم روی نازبالش قرار گیرند تا رشد کنند. حتماً بایدهایی است که کدوتنبل
معروف هستند. اولین « آورهای هوشتخم»به  ،شده از خوردن بانی هوش فراوان در فرد

بعد از برداشتن پس اندازش از هلل است که اآقا ماشاء خورد،ها میکسی که از این تخم
هلل با اکند. زن ماشاءرود و خانواده را با این شگفتی آشنا میبانک، با دست پر به خانه می

ر او که در گی شود.برداشتن تخمی از کنار جوی آب و کاشتن آن، بانی تکثیر تخم می
اذیت بیشتر  ،هرچه بیشتر بفهمیم» کهبه این های مردش است و معتقدخوابیبی
ها را بفروشد. شخصیت اصلی داستان دهد تا آنتخم کدو را به شوهر می ،«شویممی

آور، طرف مهربان در اثر خوردن تخم کدوی هوش شود.اینجا نمایان می« مهربان»یعنی
دوزد به ساعت بزرگ و از کار اش را میافتد و نگاه عمیقاش به جرق و جروق میچپ کله

های زیاد کنکاش از خورد. ساعتی که بعدقدیمی خاک می ۀلعافتاده، که در باالی ق
ان رفت و آمد مهرب ماجراهای خواننده ،از اینجا به بعد یابد متعلق به پدربزرگش است.میدر

روزی شهردار و تالش شبانه ،ساعت ۀبرای به کار انداختن دوبار را و خواهرش به شهرداری
ها، ساعت سالم، سالاز وشش تا جایی که بعد تالش و ک .خواندرا می برای رونق شهرک

هلل اماشاء ۀشود، دوباره سروکلمی کند.کارها که ختم به خیربر باالی قلعه خودنمایی می
گذارد به خواب شود، که هنوز که هنوز است خیاالت درهم برهمش نمیخان پیدا می

گردشگران، تخم کدو گوید که محل در انتها نویسنده از شهرک آرزو می خوشی فرو برود.
 .(1771)نگ. مرادی کرمانی،  فروشان شده استو نازبالش

این قصّه نماد نظم و دقّتی است که  ۀساعت بیدارشدو زمان است داستان، داستانی بی
برچی شهرک شود. نخستین آرزوی آساندرپی باشعور شدن و آگاهی مردم شهر حاصل می

کار افتادن ساعت شهرک است. تخم کدو نماد هر بهانه و دلیلی به ،از خوردن تخم کدوپس
 ،حال فروریزی شهر در ۀشدباروی کهن فراموش و برای اندیشیدن و باهوش شدن، برج

امّا  ؛اندنماد خودباختگی و خودفراموشی مردمی است که مفاخر خویش را فراموش کرده
شود که شهری میشهرک آرزو آرمان کنند. درنهایتبا بیداری زمان، خود را پیدا می

هایی از طنز دارد رسند. زبان این داستان فانتزی است، رگهمردمش به آرامش و شادی می
گویی است که درعین یادآور شدن نکات و مفاهیم و سرشار از لطیفه، شوخی و بذله
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نِ ذار و درآای تأثیرگقصّه ،شودوکنار داستان به هر بهانه مطرح میاجتماعی که در گوشه

 .دار استواحد خنده

نوشتۀ شیوا  ،ها نداشتندها کم از ماهیآن ۀمجموعاز « دژگوش کهن. »5-9
 مقانلو

هنی مدرنیستی و یک داستان ذا تکنیک تقریباً پستبدژ داستانی سمبولیک گوش کهن
 گویی واین شهر آرمانی با ترکیبی از قصه. شودجعل می است که تاریخ در آن عمدتاً

کند که زنان در کند به کتب کهن و جایی را پیدا میشود و رجوع میداستان ساخته می
ر قداند و آنای که در آن زنان اهل حکمت بودهفاضله ۀاند. مدینآن برای خود جایی داشته

 ندگذارکنند و جا پای مردان مییاند که در نهایت یک هویت مردانه پیدا مپیشتاز بوده
 .(1771)نگ. مقانلو، 

، «شوندها تمام میآنجا که پنچرگیری»از مجموعه داستان « قمرگمنام نپتون. »5-10
 حامد حبیبی

ای داستان مردی است که محکوم به اعدام شده و در یک هفته« قمرگمنام نپتون»داستان 
زدیدگاه پردازد. اکه تا مرگ فرصت دارد، در خیال خود به گشت و گذار در خاطراتش می

شهری قرار دارد. این داستان از های آرمانساختارگرایی، در نوع فانتزی از رده داستان
که بانی انحطاط اخالقی، و عامل سرد شدن روابط انسانی -تکنولوژی مسلط بر انسان 

اند و هویت خویش خوردهها ضعیف و شکستگوید. در این داستان انسانسخن می -است
اند و دنیای آرمانی خویش را در رهایی از ساالری گشتهتکنولوژی و فنرا باخته و مقهور 

 .(1771)نگ. حبیبی، دانندآالیش ماقبل مدرن میار بیدنیای مدرن و بازگشت به روزگ

 گیرینتیجه. 1
های نوجوانانۀ معاصر بازتاب تعلیقی است که نوجوانان در این مقطع از زندگی با داستان

ها میان دنیای های آنها و شخصیتمایههایی که دروناند؛ داستانگریبانآن دست به 
وار کودکانه و دنیای وحشتناک و خطرناک بزرگساالن در نوسان هستند. فضای تیره بهشت

که متأثر از یکی از اوضاع سیاسی و -های یادشده و تار آفریندگان بزرگسال در داستان
شهر گرفتار های نوجوانانه را در پادآرماناغلب داستان -اجتماعی تاریخ معاصر ایران است

ها که بیشتر گواه اعتراض نسبت به اوضاع زمانه و جامعه سازد. دنیایی گریزان از آرمانمی
ای جز گریز از رنجور و عمدتا ناکام و ناامید از آینده که راه چارههایی رواناست. شخصیت

 بینند. ی پیش روی نمیواقعیت و درنهایت ترجیح مرگ بر زندگ
 تواند موارد ذیل باشد:دالیل غلبۀ چنین نگرشی می

شهری تسلط ماشین بر انسان است. عدم پیشرفت کشور ما در مایه آثار پادآرماندرون -
دلیل  توانددر زمینۀ تکنولوژی ماشینی و نترسیدن از اسارت انسان توسط ماشین، می
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 به عبارت دیگر، فئودالیسمهایی از این دست باشد. دیگری بر کم بودن تعداد داستان

 ها را به سمت و سوی دیگر متوجه کرده بوده است. حاکم بر ایران نگرانی
چون انتقاد از اوضاع اجتماعی موجود و تصویر شرایطی غیر از آنچه موجود است،  -

شهری بیشتر از گونه از آثار ادبی وجود دارد، و از طرفی، ادبیات آرمانالذاته در اینفی
طلب باشد، انقالبی است، ممکن است زیر تیغ سانسور در رژیم قبل، و که اصالحآن

خودسانسوری نویسندگان بعد از انقالب به سالمت نجسته باشد. سانسور ادبیات را به 
شهر، اساطیر خورده از آرماندهد و اولین شکستسمت سمبولیسم و اساطیر سوق می

 بود. 

دهندۀ ناسازگاری این دو ژانر و شکست اتوپیا در ادبیات داستانی ناین پدیده نشا
بر  شهریهای پادآرمانالبته نباید فراموش کرد که غلبۀ داستاننوجوانانه در ایران است. 

شهری نیز های آرمانشهری، به ماهیت سوسیالیسم و کمونیسم داستانهای آرمانروایت
که د مخالفت جامعۀ مذهبی ایران قرار بگیرد. درحالیتواند مورای که میگردد؛ نکتهبرمی

شهری درعمل در مخالفت با کمونیسم و در رد عواقب آن پا گرفته های پادآرمانداستان
روایی ادبیات نوجوانانۀ ایرانی  -ساخت داستانیتواند در روساخت و ژرفاست؛ لذا بهتر می

 ویژه در دوران قبل از انقالب نفوذ کند.به

  منابع

شوری. مرتضی نادری دره یه، ترجمفلسفه و ادبیات (.1713اسکیالس، اوله مارتین. ) -
 تهران: اختران.

 . تهران: نشر نی.در اندیشه ایرانی شهرآرمان (.1731اهلل. )حجت اصیل، -
 . تهران: زوار.6. چ از صبا تا نیما (.1732پور، یحیی. )آرین -

 . تهران: ققنوس.7. چ شوندها تمام میآنجا که پنچرگیری(. 1771حبیبی، حامد. ) -
سهراب  شهرآرمانبررسی و مقایسه (. »1771حریری، خلیل و محمدعلی ضیایی. ) -

، 11. ش مجله عرفانیات در ادب فارسی«. طاهره صفارزاده شهرآرمانسپهری و پاد 
 .412-171صص

د و ی فروغ فرخزاشهر در اندیشهآرمان(. »1774حیدری، محمود و سمیه زارع. ) -
 .13-23، صص 1. ش ی ادبیات تطبیقینشریه «.المالئکهنازک

شهر سهراب ی آرمانبررسی و مقایسه(. »1771حریری، خلیل و محمدعلی ضیایی. ) -
، 11. ش ی عرفانیات در ادب فارسیمجله«. شهر طاهره صفارزادهسپهری و پادآرمان

 .412-171صص
 تهران: مروارید.. فرهنگ اصطالحات ادبی(. 1714داد، سیما. ) -

 . تهران: کتابفروشی باستان.دوست ناشناس(. 1777ربانی، میرهادی. ) -

 . تهران: پدیدآور.الطوناف وریهمر جب دیدرآم(. 1727روح اهلل، معصومه. ) -
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عباس  یه. ترجمدر تاریخ اندیشه غرب شهرآرمان(. 1712فردریک. ) روویون، -
 باقری. تهران: نشر نی.

جعفر  به کوشش. شیخ اشراقهای قصه(. 1733الدین یحیی. )شهاب سهروردی، شیخ -
 مدرس صادقی. تهران: نشر مرکز.

. تهران: اصفهانی یهصلح یا فتان هفرشت(. 1771زاده کرمانی، عبدالحسین. )صنعتی -
 ابن سینا.

 تهران: قصیده سرا.. هاها و ابر برجانسان (.1712فاضل بخششی، ایرج. ) -

 . تهران: آهنگ قلم.610بیمار اتاق (. 1717فاضل بخششی، ایرج. ) -

 . تهران: سبزان.تروریست نابغه(. 1717قدوسی، الهام. ) -

کاظم فیروزمند. تهران:  یه. ترجمفرهنگ ادبیات و نقد(. 1711کادن، جی. ای. ) -
 شادگان.

 .شناسی شناختجامعهای بر ایدئولوژی و اوتوپیا: مقدمه(. 1711مانهایم، کارل. ) -
 فریبرز مجیدی. تهران: سمت. یهترجم

 . تهران: نشر نقره.ناکجاآباد(. 1767مدرس صادقی، جعفر. ) -

 . تهران: معین.1. چ ناز بالش(. 1771مرادی کرمانی، هوشنگ. ) -
علمی فرانسیس بیکن و  شهرآرمان(. »1771نثاری. )مرندی، سیدمحمد و زهرا جان -

ی پژوهش ادبیات معاصر مجله«. لی استنلی گرامن واینبامتخی -های علمیداستان
 .71-33(، صص 61)ش  16ی . دورهجهان

 . تهران: ثالث.ها نداشتندها کم از ماهیآن(. 1771مقانلو، شیوا. ) -

 . تهران: چشمه.نقد ادبی یهنامدانش(. 1777مقدادی، بهرام. ) -
نادر افشار نادری. تهران:  . ترجمۀ داریوش آشوری ویوتوپیا(. 1713مور، تامس. ) -

 خوارزمی.
 . تهران: جاویدان.سایه روشن(. 1726هدایت، صادق. ) -

 . تهران: امیرکبیر.7. چ دو کدخدا(. 1717یمینی شریف، عباس. ) -
  



 511 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 

 

 بررسی کارکرد رفتارها و ارتباطات غیرکالمی در تاریخ بیهقی
 

 1فاطمه کالهچیان
 4 علیرضاییهللاقدرت

 چکیده
دلیل هبنویسی کالسیک است. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی و تاریخ تاریخ بیهقی

اش در بیان وقایع تاریخی عهد غزنوی، از جایگاه واالیی برخوردار توانایی و شیوه خاصّ نویسنده
ای بعضی هنوز جانجام یافته است، کتاب بیهقی  های زیادی دربارهپژوهش کهایناست. با 

گونه رسد. بیهقی تاریخش را داستاننظر میبه های نوین نقد ادبی، خالیبا معیار های مفیدتحلیل
ه آورد کوجود میبههای غیرکالمی را است. این فضای داستانی، زمینه استفاده از رفتار نوشته

ند. در این پژوهش تالش شده نقشی مؤثّر در انتقال مفاهیم مورد نظر نویسنده به خواننده دار
شناسی و ای که هم به ادبیات داستانی مربوط است و هم نشانهرشتهرشی میاناست با نگ

د و بیان شود که این بررسی گرد تاریخ بیهقیهای ارتباطات غیرکالمی در شناسی، نمودروان
پردازی بیهقی تأثیر دارند. الزم به ذکر است ها چگونه در پیشبرد موفّق روایت و شخصیّترفتار

ا مّآگاه، جدّی و گسترده دارند؛ اها، در آثار سنّتی ادب فارسی، کمتر نمود خوداین دسته از نشانه
بیهقی به بیان جزئیات رویدادها و مهارت در استفاده از ظرائف  به دالیلی چون دقّت و عالقه

ن ترییابند. پرکاربردل در اثر او میهایی شاخص و قابل تأمّمربوط به معرّفی شخصیت، جلوه
وط های مربهای چهره و اندام و سپس نشانهکالمی در تاریخ بیهقی، در رفتاررتباط غیرهای انمونه

   شوند.گر میزبانی جلوهمکان، زمان، لباس و تعامالت پیرابه 
تاریخ  ،شناسیروانشناسی، غیرکالمی، ادبیات داستانی، نشانه )ارتباط( رفتارهای کلیدی: واژه

 .بیهقی

 مقدّمه. 1
های تاریخش، مانند نویسندگان ها، اشخاص و کنشابوالفضل بیهقی به رویدادنگرش 

نویسی و دقّت در بیان یی و حسّاسیت بیهقی نسبت به مستنداستان است. این امر از سو
ن آهایی دست یابد که در یگر، باعث شده است تا او به شگردوقایع تاریخی از سوی د

اند؛ امّا امروز به شدهنویسی محسوب نمیداستانآگاه های بارز و خوعصر، جزو شاخصه
 بیشتر واقفیم.  هاآناهمیّت 

                                                            
 دانشگاه رازی کرمانشاه ،استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی. 1

 دانشگاه رازی کرمانشاه ،کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی. 2
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گوی اشخاص با یکدیگر. این ور کتاب بیهقی مشحون است از گفتسراس

ر اگر از نظ کهطوریبهاند؛ سخنان در نهایت زیبایی و گویایی به قلم آمده
وان تاین نمی نویسندگی، حتّی از لحاظ داستان پردازی بنگریم، بهتر از

 (.117: 1721محاورت اشخاص را تنظیم کرد )یوسفی،
گاهی ویژگی لباس، قیافه و طبع و »اش امّا بیهقی برای جذب مخاطب و تأثیر نوشته

 (؛ امری که نشانه362: 1721خویی،)زریاب « دهداخالق اشخاص و بزرگان را نیز شرح می
کند، بیانی از آنچه را راوی روایت می» چراکهکالمی است؛ توجّه او به نقش عناصر غیر

دهد که ( و بیهقی نشان می111: 1731 )محمّدی، «هاستکالمی شخصیّتکنش غیر
 نویسنده، در این نوع روایت صاحب سبک است.-عنوان یک مورّخبه

 نامند، عبارت از کلّیهش نیز میکالمی که آن را زبان اشاره یا زبان خاموارتباط غیر»
ن یا توسّط دیگرا شونده در حضور دیگران ابراز میست که آگاهانه یا ناآگاهانهایی ارفتار

یا  صورت عالئمبهها اگر پیام»به عبارت دیگر،  .(116: 1731 )لوتانز، «شوند.درک می
: 1731 )شعبانی، «گویند.کالمی میکالمی انتقال یابند، آن را ارتباط غیرهای غیررمز

411). 
 .جز کلمات هستندهای ارتباط بهشامل تمامی جنبه یارتباطات غیرکالم
 شود؛ بلکه نحوهو حرکات بدن میها شامل ژست تنهانهارتباط غیرکالمی 

ها، بلندی صدا و لهجه. این گیرد؛ مثالً وقفهادای کلمات را نیز در برمی
گذارند. درضمن، ارتباطات های غیرکالمی بر معنای کلمات تأثیر میویژگی

های مؤثّر محیط که بر تعامل تأثیر ی، شامل آن دسته از جنبهغیرکالم
ی ت چهرهآالت و لباس، ظاهر و حاالشود؛ مثل جواهرگذارند نیز میمی

 .(411: 1711 )وود،افراد 
نظران مباحث مربوط به این نوع از ارتباط معتقدند، بخش بزرگی از تعامل افراد صاحب

ش از گیرد و این عالئم بیکالمی شکل میه از عناصر غیرآمداساس مفاهیم بربا یکدیگر، بر
های چهره، حرکات دست حالت»رفتار کالمی در ایجاد ارتباط نقش دارند. به عبارت دیگر، 

: 1716 ورشوچی،) «کنند.و پا، وضع اندام و... جریان بدون وقفه از اطّالعات را مبادله می
ا کلمات، ها بای که اگر انتقال پیامباشند؛ به گونه تر از ارتباط کالمیتوانند مؤثّر( و می47

 . (131: 1737 )فرگاس،شوند راحتی جانشین آن میبهممکن باشد، دشوار یا غیر
دی جز معدوبه کالمی، وابسته به فرهنگند... .های ارتباط غیربیشتر جنبه
کالمی جهانی که عمدتاً در بیان احساسات نقش دارند، غیر از رفتارهای

های مشخّص از اغلب در قالب حرکات بدنی یا حالتمفاهیم فرهنگی، 
های فرهنگی متغیّرند رحسب ویژگیگیرند و بصورت شکل می

 .(46-42: 1731)جهانگیری،
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 ینه تحقیقپیش. 1
نامه و مقاله نوشته شده پایانکالمی در ادبیات سنّتی و مدرن، چند درباره رفتارهای غیر

اهمیّت بیهقی را از این منظر بکاود و مورد تحلیل قرار دهد، پر تاریخاست؛ امّا پژوهشی که 
نگاری و ها در تاریخرفتاررنگ این دسته از نگرفته است. با توجّه به نقش پرانجام 
به  یش از پرداختننویسی بیهقی، اثر او را از منظر چنین موضوعی بررسی کردیم. پروایت

 یتاریخ بیهقموضوع اصلی باید گفت، تشخیص مفهوم گروهی از حرکات غیرکالمی در 
، تر و چندگانهاشتمال بر مفاهیم عمیق واسطهدرک معنای گروهی دیگر، بهساده است؛ امّا 

فتار، ر که، گاه نویسنده با توضیحی درباره معنای هرایننیازمند تأمّل بیشتر است. ضمن 
گذارد. خود او می کند، و گاه درک تمامی مفهوم را بر عهدهتر میص مخاطب را آسانتشخی

تر گیردر واسطهبهشود و در این صورت، سهم تعمّق مخاطب در خواندن اثر بیشتر می
-رفتار ترینبرد. در این مقاله، بارزشدن با جزئیات پنهان متن، از التذاذ بیشتری بهره می

، به پنج گروه رفتارهای چهره، اندام، پیرازبان، محیط و تاریخ بیهقییرکالمی در های غ
 گیرند.شوند و مورد تحلیل قرار میمصنوعات تقسیم می

  مبحث اصلی. 6
 ارهای چهره. رفت6-1

دلیل اهمیّت قابل توجّه چهره در ارتباطات انسانی، تشخّصی است که معموالً در ترین مهمّ
یم کننگاه می هاآن گوییم، معموالَ به چهرهسخن می وقتی با دیگران»دارد. هنگام تعامل 

به بیان  .(171: 1711 ،)ریچموند و کروسکی «توجّهیمهای بدن بیبه دیگر قسمتو اغلب 
 های غیرکالمی، ارتباطات روزمرّههایمان، نسبت به سایر رفتارحاالت چهره و چشم»دیگر، 

بسیاری از عالئم دقیق، پنهان و  .(174، ان)هم «دهندر میرا بیشتر تحت تأثیر قراما 
ی آور ظریفصورت انسان، پیام»یابند: جزئی در روابط آدمیان، از طریق صورت بازتاب می

  .(711: 1711 )وود، «دخود هزاران حالت بدهن صورتبهتوانند می هاانسان ت.اس

از »افراد را پیدا سازد؛ حتّی های ناآشکار شخصیت تواند بسیاری از ویژگیچهره می
ی صاحب چهره پی برد. ی خشن، عصبی یا افسردهتوان به روحیهچروک روی پوست می

. (11-13: 1731 )کریمی، «ای آن تنوّع بی حدّ و حصری دارندهاشکال چهره و پیام
 آید. هرحساب میبهترین عضو تمام بدن معناتوان گفت، چهره پرگونه است که میاین

های جداگانه باشند. گاهی هم تمام چهره در توانند حامل پیامیک از اعضای چهره، می
 ارادی هستند.های چهره، غیر. بسیاری از رفتاردهدکلیّت خود، پیامی واحد را انعکاس می

 لب و صورت. 6-1-1
ت، توان برای بیان کسالاز دهان می ....اندا را آوردگاه چهره توصیف کردههدهان و لب»

ب و بسیاری از صّعالقه، غم، شادی، تحقیر، تنفّر، خشم، نیازهای بدنی، نافرمانی، تع
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ها و کنش .(411و412: 1711 کروسکی، و )ریچموند «احساسات دیگر بهره گرفت.

 :ازجملهدارند؛  تاریخ بیهقیهای مربوط به لب و صورت، کاربردی قابل توجّه در واکنش
: 1717 )بیهقی، «بگریستند و بگفتند خطا کردیم مالیدند وروی در خاک آستانه »... 
341). 

ابراز پشیمانی  کالمی و آگاهانه است که هنگاممالیدن صورت در خاک، رفتاری غیر
از سر ریاکاری بروز  تاریخ بیهقی،چند این نشانه، در این بخش از گیرد؛ هرصورت می

زی نگفت و تبجیل کرد وی چی چون سوری را بدید روی سرخش زرد شد و با»کند. می
داند او بیند، چون میوقتی حاجب سباشی، سوری را می. (611)همان،  «و من بنشستم

از کسانی است که نظر سلطان مسعود را نسبت به خودش تغییر داده است، رنگ صورتش 
و  خشمی» خوشایند و بیم است.شود. این دگرگونی، نشانه احساسی نامی ناخودآگاه زرد

هنگامی که احمد . (447 )همان، «که خوی از من شدای سوی من شتافت؛ چنانگیدلتن
احترامی افشین را نسبت به خود می بیند )افشین شفاعت او را اعتنایی و بیبن دواد بی

انفعال و هیجان شدید،  کند. این پیام نشانهرق میپذیرد( ناگهان عدر باب بودلف نمی
 الت است.دلخوری، خشم و حتّی احساس خج

خواند؛ تا خودی یجنبانید و چیزی مداشتند و او لب میچنان میو حسنک را هم»
خواهند حسنک را اعدام کنند، او زیر لب هنگامی که می. (133 )همان، «تر آوردندفراخ
چه در ذات خود کالمی است؛ امّا از منظر نگاه کند. این رفتار، اگرهایی زمزمه میچیز

ها و نوعی شود و بازتاب روحیه دینی، باورمی محسوب میکالغیرهای نشان مخاطب،
 آرامش در حسنک است.

 چشم. 6-1-1
 اهآننوعانمان نزدیک شده، از هایمان به همتوانیم با چشممی ما بدون حتّی یک کلمه،»

 «زیده مورد خشم و توهین قرار دهیمعشق ور هاآنرا کنترل کرده، به  هاآندوری گزیده، 
ها را القا ترین مجموعه پیام. چشم یکی از پربسامد(416: 1711 کروسکی، و )ریچموند

ها ماصوالً چشکالمی است؛ عالئم ارتباط غیرترین ترین و نیرومندنگاه از رایج»کند: می
-117: 1737 )فرگاس، «ها توجّه خاصی دارندآناند که افراد به مؤثرترین نماد دیداری

های خود را پنهان تواند پیامگفت، چشم آخرین عضوی است که می شاید بتوان .(172
 گونه جلوه دهد. کند؛ یا دیگر

 : تاریخ بیهقیهایی از رفتارهای چشم در نمونه
های زشت جا اسب داشته بود. پذیرۀ وی آمد. وی را مؤاجر خواند و دشناممیکائیل بدان» -

میکائیل وقتی حسنک (. 136: 1717) «ک در وی ننگریست و هیچ جواب ندادداد. حسن
دهد؛ امّا حسنک در سکوت، حتّی به او نگاه بیند، به او دشنام میت اسارت میرا در حال

دهد و البتّه آرامش، ی میکائیل و سخنان او را نشان میکند. این رفتار، بی اهمیّتنمی
 منشی حسنک را.بردباری و بزرگ
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، )همان «و از طرزی دیگر سخن پیوستم ... تادمالبتّه سوی من ننگریست، فرا ایس» -

شود احمد بن دواد برای نجات بودلف آمده است، به او وقتی افشین متوجّه می. (161
ان احمد نش ا نسبت به خواستهتوجّهی خود رکند. او با این کار، مخالفت و بینگاه نمی

 دهد.می
باد »زگشت، احمد را گفت که: خوارزمشاه بخندید و در احمد نگریست. چون قائد با» -

وقتی  .(711)همان، « جا دور کرده آیداحمد گفت: از آن« حضرت دیدی در سر قائد؟
. نگردشنود، به احمد عبدالصمّد میقائد را می پروا و گستاخانهزمشاه سخنان بیخوار

د یدنبال یافتن و تأیاراحتی از جسارت قائد است؛ هم بهاین نگاه، هم حاوی شگفتی و ن
 ها در احمد.این احساس

هزار سوار ترک در میان باشند. کند که دهکنم، براستاد نمیچند اندیشه میما را هر» -
زیر در باب ترکمانان و. (131)همان، « چیست؟ همگان در یکدیگر نگریستند تدبیر این

ظر گاهی از نبرای آ کهاینبه یکدیگر، عالوه بر  هاآنخواهد. نگاه ساالران نظر میاز سپاه
 دهد.دیگران است، نوعی سردرگمی و تردید را نشان می

 اند. ما در یکدیگرگفت، برّه چون است؟ گفتم بغایت فربه. گفت: از گوزگانان آورده» -
باط که به راند؛ از آنه از بهای آن گوسپندان خریدهرّاین ب نگریستیم. بخندید. گفت:

که  ایبّره بیهقی و بونصر طیفور را درباره صر، نظربون. (774)همان،  «اندگرزوان فروخته
ه از جوزجانان آورده شده است. آن دو رّکند که بپرسد و سپس اشاره میمیدر باغ دارد 

 راکهچپرسش، ناآگاهی و اندکی شگفتی است؛  نشانهکنند؛ نگاهی که به یکدیگر نگاه می
 ای در گوزگانان نداشته است. دانند بونصر گلّهآنان می

 خنده. 6-1-6
ن، در اوایل قرن نوزدهم های تشخیص انواع آخنده و معیار اوّلین مطالعات علمی درباره

نیرومند در چهره است که البتّه باید با  هاینشان (. خنده14: 1711 )پیس،انجام شد 
تواند حاوی و دوستی، می عالوه بر پیام شادی دقّت و تأمّل مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا

 .خشم، تنفّر، تمسخر و تحقیر نیز باشد ازجملهمعانی مختلفی 

 :تاریخ بیهقیهایی از مفاهیم خنده در نمونه
د استبدا. (377: 1717« )؛ که دو روز دیگر گذشته خواست شدخندیدو قضا بر وی می» -

ادی زی کارهای نابخردانهسلطان مسعود در پایان عمرش چندبرابر شده بود؛ تا جایی که 
د مرد. انتساب خنده به تقدیر، دانست چند روز دیگر خواهنمیکه درحالیداد؛ انجام می

 .شگفتی دارد بار معنایی تمسخر و تا حدّی هرچند تخیّلی است،
و بر  بودند.نگریستند؛ که جز محمودیان ومسعودیان را ندیده تر دزدیده میپیران کهن» -

وقتی سلجوقیان وارد نیشابور شدند، . (223)همان، « خندیدندبه میآن تجمّل و کوک
؛ تمسخر و تحقیر سلجوقیان است دلیلبهخندیدند. این خنده می هاآنپیران باتجربه به 

 چیز بود.در مقابل شکوه و جالل غزنویان نازیرا هیبت و جاه آنان 
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ن کارها داشتند، این سخت ایامیر از این اخبار بخندیدی؛ امّا در کسانی که غور در » -

سلطان مسعود وقتی حکایت پیرزن سلجوقی را که برای پیدا (. 611)همان،  «صعب بود
آمد شنید، به خنده افتاد. این خنده، هم نشان تمسخر و کردن طال به خراسان می

 تحقیر است و هم نوعی شادباشی و ناباوری.
تر در جای کرده است و دیرتر خفته خوارزمشاه بخندید و گفت: ساالر دوش بار بیش» -

د خندبیند، میپروایی و گستاخی قائد را میوقتی خوارزمشاه بی. (713)همان،  «است!
خوارزمشاه در این موضع، برخاسته  گوید. خندهگوید، قائد مست است و هذیان میو می

 از خشمی پنهان است و نیز حامل تحقیر قائد و توهین به او.

 «که بوسهل گفت و صواب جز این نیستچنین بود و گفت: رای من هم امیر بخندید» -
ند. کشنود، با خنده آن را تأیید میمسعود نظر بوسهل را می. وقتی سلطان(712)همان، 

 گذارد.آن بر نظر بوسهل صحّه می وسیلهن خنده، نشانه رضایت مسعود است و بهای

را چنان خدمت کردند که پادشاهان  علی چون به دهلیز بنشست، هر کس که رسید او» -
و وی هر کس را لطف می ها به حشمت این مرد آگنده بود ها و چشمکنند. که دل

وقتی بزرگان دربار به حاجب علی قریب . (11)همان، « زدیکردی و زهرخنده می
ای که دهد؛ خندهپاسخ می هاآنای تلخ به گذارند، حاجب با خندهاحترامی شاهانه می

داند که مسعود مفاهیمی چون اندوه، دغدغه، نگرانی و نوعی بیم آرام است. او می حامل
 چه عاقبتی را برای او رقم زده است.

 گریه. 6-1-5
عواطفی دیگر  ست که در مواجهه با احساس شدید اندوه و گاهی از غلبهگریه رفتاری ا

 یتاریخ بیهقتوجّه در  کند. این رفتار، نمودی قابلچون شادی، درماندگی و ترس بروز می
 پردازیم:هایی از آن میدارد که به تحلیل نمونه

(. وقتی حسنک وزیر 132: 1717« )گفت: از من بحلی ...  .خواجه آب در چشم آورد» -
کند، خواجه از وضعیتی که حسنک در آن از خواجه احمد میمندی طلب بخشش می

 می شود و به گریه می افتد. ی سخن گفتن او ناراحتگرفتار شده و همچنین نحوه
 «ار. و همه خلق به درد می گریستندتنی چون سیم سپید و رویی چون صد هزار نگ» -

 این گریه نیز از سر احساس حزن و حسرت است.. (133)همان، 
حاجب وقتی . (213)همان،  «ت: ندانم در روی خداوند چون نگرموی بگریست و گف» -

ید ای برآمده از ناراحتی شدافتد؛ گریهخورد، به گریه میسباشی از ترکمانان شکست می
 و شرم و خجالت از سلطان.

خواجه برخاست و زمین بوسه داد و بنشست و بگریست و گفت: من هرگز حقّ » -
وقتی خواجه احمد عبدالصّمد از . (133)همان،  «ندی این پادشاه فراموش نکنم ...خداو

کند. این گریه، ریه میگیرد، گالتفات او قرار می شود و موردبد گمانی سلطان رها می
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انی رنجی را که کشیده است در خود دارد؛ هم احساس راحت، رضایت، شادم هم خاطره

 شناسی را.و قدر
، )همان «گریستندو می کشیدنددر راه امیر به چند تن بگذشت که اسبان به دست می» -

مانان آمده بودند و گرفتار شکست و این سپاهیان که برای نبرد با ترک . گریه(611
 امیدی شدید دارد.هایی چون احساس بیچارگی و نایامقحطی شده بودند، پ

دیک وی شدم و نالید. نزبوالحسن کرجی را دیدم در زیر درخت افتاده و مجروح می» -
در غوغای دندانقان، ابوالحسن کرجی که زخمی (. 621)همان،  «مرا بشناخت. بگریست

گرید. این گریه نوعی حدیث نفس است می ،بینده است، وقتی دوستش را میو درماند
اندکی شادمانی نیز  کهایندل و شرح درماندگی و درد شده است؛ ضمن و جایگزین درد

 در خود دارد.
 حرکات اندام. 1

کنند. ما از طریق این حرکات گویمان را بهتر القا میواشارات و حرکات بدن ما، گفت
 ریچموند)ها را نقض کنیم آنتأکید بورزیم یا  هاآنتوانیم کلماتمان را تقویت کنیم؛ بر می

گیرد، طرز راه رفتن و ایستادن، تغییر هایی که میفرد با ژست» .(127: 1711 کروسکی، و
های مختلف حرکتی ارتباط کانالها با هم، از طریق های اعضای بدن و ترکیب حالتحالت

این پیام یا از طریق یک  .(143: 1716 )برکو، «دهدو یا پیامی را انتقال می کندقرار میبر
ای از حرکات و رفتارهای مرتبط با هم دستهوسیله بهشود؛ یا حرکت مستقل القا می

گر، ای دیترند و دستهالزم به بیان است، بعضی از این رفتارها آگاهانه .(3: 1714 )بریسیج،
حرکات اندام در  .کنندالعمل انفعالی بروز میه و به شکل عکسناخودآگا صورتبهبیشتر 

های حرکتی، لمس کردن، اشاره و حرکات سر نمود ، در چهار گروه رفتارتاریخ بیهقی
 یابند.می

 رفتارهای حرکتی. 5-1
 :تاریخ بیهقیهای حرکتی در نمونه هایی از رفتار

افتاد و به دست و پای بمرد و گفت:  چون افشین این سخن را بشنید، لرزه بر اندام او» -
بن حمدوقتی افشین سخن ا. (162: 1717) «گزاری؟این پیغام خداوند به حقیقت می

 افتد. این لرزه نشانهر بدنش میشنود، لرزه بدواد را مبنی بر آزاد کردن بودلف می
 آلود و ناگهانی است.هیجانی ترس

، )همان «پای بمردند و متحیّر گشتنددست و آملیان چون این حدیث بشنودند، به » -
شوند، وقتی اهالی آمل از میزان خراجی که باید به مسعود بپردازند آگاه می. (121
حرکتی آنان جای گرفته است، داللت بر احساس زند. این نشانه که در بیشان میخشک

 ماندگی و ناتوانی دارد.شگفتی، در
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بونصر  مسعود نامه(. سلطان611)همان،  «یر رقعت بینداخت و سخت در خشم شدام» -

 دلیلی غیرمنتظره و ناگهانیکند. این حرکت حاوی خشم شدید بهرا به زمین پرتاب می
 است.

روی به من کرد که: فرمان چیست؟ گفتم: پیغامی است از سلطان؛ چنان که او رساند » -
چه پیغام و من مشرفم تا جواب برده آید. خشک شد و اندیشید زمانی؛ پس گفت، 

فهمد سوری و بیهقی حامل پیغامی از سوی وقتی سباشی می. (611)همان،  «است؟
هانی بیمناکی و نگرانی ناگ ماند. این واکنش، نشانهحرکت میمسعود هستند، لحظاتی بی

 و شدید است.
های دربار و مرگ وقتی سلطان مسعود از رویداد. (11)همان،  «ملطّفه به من انداخت» -

در  هکاینافکند. این حرکت، عالوه بر طاهر دبیر می سویبهشود، نامه را آگاه میپدرش 
ناراحتی و درگیر بودن اندیشه  تواند نشانهشناخته شده است، میچارچوب رسوم معمول 

 نیز باشد.
چون حسنک بیامد، خواجه بر پای خاست. چون او این مکرمت بکرد، همه اگر خواستند » -

برخاست؛ نه تمام و  خاستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت.و یا نه بر پای 
ام ورود حسنک به احمد حسن میمندی هنگ. (131)همان،  «ژکیدبر خویشتن می

؛ شودخیز میخیزد. این حرکت نشان احترام است؛ امّا بوسهل نیممیمجلس محاکمه، بر
 رفتاری که حکایت از احساس اجبار، نفرت و خشم او دارد.

 لمس کردن. 5-1
ترین ابتدایی شود.ترین شکل ارتباط محسوب میارتباط بساوایی، نخستین و شاید بنیادی»

اشکال زندگی، برای تعامل با محیط اطرافشان منحصراً به لمس کردن متّکی بودند... . 
صمیمی، -انه، دوستانهبمؤد-عملی، اجتماعی- اهای لمس کردن عبارتند از: حرفهمقوله

طور که لمس کردن ( همان711و  473: 1711)ریچموند و کروسکی، « صمیمی-عاشقانه
تواند بیانگر وابستگی عاطفی، اظهار مهربانی و حتّی احساسات منفی مثل تنفّر دیگران می

تواند های مدرن نمود دارد، میداستانو خشونت باشد، خود لمسی هم که معموالَ در 
تواند در بسیاری موارد، از این هیجان می»ه هیجان باشد. ازجملهای مختلفی حامل پیام

 «اشد که فرد در آن قرار گرفته استعصبانیت، خشم، تردید یا موقعیتی ناشی شده ب
کنیم. این بررسی می تاریخ بیهقیهایی از لمس کردن را در نمونه .(33: 1717 )لوییس،

 کنند:ه میها غالباَ در قالب بوسیدن افراد یا اشیاء جلونمونه
 و نیکو سخن-ی عتابی درشت و نرم کرد و وی عذرها خواست خواجه زمانی با حصیر» -

و نیکویی کرد  ها نمود. وی را در کنار گرفت و از وی عذرها خواستتواضع -پیری بود
در کنار گرفتن حصیری توسّط احمد حسن و (؛ 161: 1717.«)و بوسه بر وی زد و... 
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ی اطلبی بزرگی است از دوستی که مرتبهدلجویی، مالطفت و عذربوسه زدن بر وی، 

 تر از او دارد.فرو
 «بست و بوسه داد و بر کنار بنهاد و لوا بداشت بر دست راستش و شمشیر حمایل» -

مسعود هدایایی را که از طرف خلیفه فرستاده شده است، یکی . سلطان(726)همان، 
انعکاس رسمی معروف، احترام و اشتیاق و نوعی باور بوسد. این رفتار، عالوه بر یکی می

چند این اشتیاق و باور، چندان از سر دهد؛ هرتاب میبه تیمّن و تبرّک آن هدایا را باز
 اعتقاد نباشد.

 «ان صفّه نزدیک تخت آورد و بنشاندو حاجب بوالنّضر، بازوی رسول گرفت. وی را از می» -
 -هایی دیگر نیز تکرار شده استکه در نمونه-ونه گرفتن بازو در این نم. (726)همان، 

 گرفته و برای اظهار احترام و تکریم بوده است.در راستای رسمی رایج انجام می
رسول خلیفه . (721)همان،  «د و خادم زمین بوسید و بایستادندرسول دست بوسه دا» -

جایگاهش چنین  بوسد؛ امّا خادم که به دلیلبرای احترام به مسعود، دست او را می
 کند.بوسی در برابر او اکتفا میای ندارد، به زمیناجازه

برخاستم و سرش ببوسیدم و بی قراری کردم؛ سود نداشت. بار دیگر کتفش را بوسه » -
احمد بن دواد . (162)همان،  ..«و باز به دستش آمدم و بوسه دادم. دادم؛ اجابت نکرد

دست  های مکرّر سر و کتف وکند. بوسیدنخواهش می گونهبرای نجات بودلف این
خواسته و نیز نوعی حقارت است که احمد د دراصرار شدی افشین در این نمونه، نشانه

 دهد.به آن تن می
(. 711)همان،  «در آغوش گرفت و بسیار نیکویی کردامیر او را به خویشتن خواند و » -

ه است؛ امّا باز هم مشکالتی را مهری سلطان مواجه شداحمد عبدالصمّد با بی کهبااین
گیرد و با کند. مسعود او را مهربانانه در آغوش میکه بوسهل به وجود آورده برطرف می

 کند. این رفتار، هم محبّت و هم پشیمانی خود را آشکار می

 اشاره .5-6
 وقتی انسان در شرایطی قرار گیرد که نتواند منظور خود را در قالب کلمات به دیگران

ای از گیرد. اشاره معموالً با سر، چشم، دست یا مجموعهبرساند، از ابزار اشاره بهره می
ود؛ شآشکار می تاریخ بیهقیکالمی، بارها در گیرد. این رفتار مؤثّر غیرها صورت میاین

 با کدام یک از اعضا صورت گرفته است: کهاینالبتّه بدون تصریح به 
تی کرد سوی من. پیش رفتم، پوشیده گفت: چه کردی و استادم به من رسید. اشار» -

بونصر مشکان برای آگاه کردن سلطان مسعود از (. 127: 1717)بیهقی، «چه رفت؟
فرستد. اکنون که سلطان گاه میو احمد میمندی، بیهقی را به شکارماجرای حصیری 

را  اره بیهقیبال آمده، با اشگردند، مشکان که به استقبه همراه بیهقی به شهر بر می
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خواند تا از واکنش سلطان بپرسد. واضح است که بار معنایی این نشانه، پنهانی میفرا

 بودن این دعوت و مطالب مربوط به آن است.
 «دخانه برن؛ تا خواجه را به جامهامیر اشارت کرد سوی بلگاتگین که مقدّم حاجبان بود» -

 نیاز از توضیحامری موجز و بی نشانهشارت مسعود به حاجب بزرگ، این ا. (111)همان، 
 دستان داشته باشند.است که مرسوم بود بزرگان به زیر

، )همان «. سلطان اشارت کرد که بباید نشستگرددحاجب علی نیز برخاست که باز» -
ه است: دعوتی . قسمت مهم مفهوم این اشاره را خود بیهقی مورد تصریح قرار داده(17
ن که اهمّیت و خصوصی بودن دلیل ماندن را نیز شامل کالم به ماندن و نشستبی
 شود.می

وقتی طاهر دبیر (. 13)همان،  ...«سوی خطیب شهر که مردی فاضل بود اشاره کردند» -
با اشاره  هاآنسخنان سلطان مسعود بگویند،  خواهد تا نظر خود را دربارهمیاز رازیان 

شاره، هم اتّفاق نظر هماهنگ نند. این اکخطیب را به عنوان سخنگو انتخاب و معرّفی می
تماد به او را و هم سازد؛ هم احترام و اعرازیان را در انتخاب سخنگو آشکار می شده

 آن سخن گفته شود. اهمّیت ویژه مطلبی را که قرار است درباره

 حرکت سر. 5-5
 رها از آنترین عالئم غیرکالمی است که ما در زندگی روزمرّه باحرکت سر، جزء پرکاربرد

 هانآرود که پرکاربردترین کار میبهکنیم. این حرکت برای مقاصد زیادی استفاده می
 عبارتند از: تأیید، رد، شگفتی ، تمسخر و حتّی خشم.

 :تاریخ بیهقیهایی از حرکت سر در نمونه
کردند و من نیز سری ... بر دل وی خوش می داشت دل خداوند سلطان را،از بهر نگاه» -

خردی که چاپلوسان بی. (117: 1717) «کردم؛ چه، چاره نبوددم و آری میجنبانییم
دهند. احمد در دربار هستند، حمله به ترکمانان را پیش مسعود کاری سهل نشان می

هد. دسری تکان میتواند نظر سلطان را تغییر دهد، بیند نمیعبدالصمّد نیز وقتی می
 شود. اندکی دقّتتأیید محسوب می باجبار است، نشانهاصالت و د بیچناین حرکت، هر

 ند.کاز سوی خواننده در ساختار بیانی مطلب، ساختگی بودن این تأیید را آشکار می
(. 166)همان،  «جنبانیدنیک از جای بشد و سر می خریطه باز کرد و خواندن گرفت و» -

فهمد سپاه ایران به میهایی چند است، وقتی بونصر مشکان که در حال خواندن نامه
 جنباند. این رفتار هم نشانهمی تدبیری، از ترکمانان شکست خورده است، سردلیل بی

 ماندگی و ناباوری.خشم است و هم نوعی در
آنگاه الف زدی که فالن را من فرو گرفتم و خردمندان دانستندی که نه چنان است و » -

. (161)همان،  «که نه چنان استزدندی ده خنده میجنبانیدندی و پوشیسری می
هد، دکند و کارهای ناکرده را به خویش نسبت میوقتی بوسهل زوزنی خود ستایی می
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دهند. این حرکت، تحقیر، ، سر تکان می«نه چنان است» دانند مجرّبان خردمند که می

 تمسخر و شگفتی را با هم دارد.

 پیرازبان. 1
پیرازبان  .دون استفاده از کلماتپیرازبان عبارت است از ارتباط صوتی ب

این اصوات های ها، نفس نفس زدن و ویژگیمهشامل اصواتی چون زمز
و زیر و بم. پیرازبان شامل نحوه تلفّظ است؛ مثل بلندی، ضرب آهنگ 

شود. اصوات، ابزارهای پیچیدگی جمالت نیز می کلمات و درجه
رفتار و سخنان ما را گویند، چطور ای هستند که به دیگران میچندمنظوره

نان دهد، سختفسیر کنند. این ویژگی اصوات است که به دیگران عالمت می
: 1711 )وود،ید، حقیقت، پرسش و... تلقیّ کنند ما را به عنوان شوخی، تهد

771.) 
-میمحیط اطراف و طبیعت بر ها هستند؛ یا ازهای داستان یا مربوط به شخصیتآوا

 : تاریخ بیهقیهایی از کاربرد مؤثّر پیرازبان در ونه( نم7: 1731 )یول،خیزند 

. (131: 1717) «انگ برداشت و فرا دشنام خواست شدبوسهل را صفرا بجنبید و ب» -
. این کندشنود، صدایش را به فریاد بلند میبوسهل زوزنی وقتی سخنان حسنک را می

با نظر حسنک و  خاسته از مخالفتفریاد، هم نشان خشم شدید بوسهل است و هم بر
 نگرانی از مقبولیت سخنان او نزد جمع.

ایم هیچ حرمت جا نشستهخواجه بانگ بر او زد و گفت: این مجلس سلطان را که این» -
خواهد حسنک را دشنام دهد، خواجه هنگامی که بوسهل می. (131)همان،  «نیست؟

به بوسهل را در خود  زند، این فریاد، خشم و تحقیر خواجه نسبتاحمد بر او فریاد می
 دارنده است.د و در عین حال، نهی کننده و بازدار

مأموران . (133)همان،  «بدو. دم نزد و از ایشان نیندیشیدپس آواز دادند او را که » -
ن تریکوچک هاآنگویند بدود؛ ولی او به حرف حکومتی با صدای بلند به حسنک می

همهمه و شلوغی اطراف است؛ هم با امر و تحکّم  دلیلبهکند. این فریاد، هم توجّهی نمی
 تواند برای ایجاد هراس باشد.همراه است و هم می

که آوازش فرود زیر سرای  امیر چون نامه بخواند، از تخت فرود آمد و آهی بکرد» -
رود و این خبر به یوقتی امیر سعید، فرزند مسعود، از دنیا م. (234)همان،  «بشنیدند

زبان صریح که پیامی آشکار دارد، سرشار از کشد. این پیرااو آهی می ،رسدسلطان می
 حسرت و اندوه است.

 محیط. 3
گیری در پیشبرد روایت و شکل نشدنیانکارمحیط و اجزا و عناصرش، همواره نقشی 

ای هعوامل محیطی یکی دیگر از مقوله»عواطف و روابط اشخاص آن دارند. به عبارت دیگر، 
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گذارند. عوامل محیطی به آن بخش فردی اثر میند که بر تعامالت میانامیارتباط غیرکال

: 1711 )وود، «ها مؤثّرندانسانشوند که بر احساس و اعمال از عناصر محیط اطالق می
 بیهقی تاریخ های محیطی به کار رفته درترین نشانهرنگ، مکان و زمان از مهم .(717

 .گیرندقرار می هستند که مورد بحث

 رنگ. 3-1
ها در طول تاریخ به گفته بسیاری از متخصّصان ارتباطات غیرکالمی، رنگ

بلکه  تنها حامل پیام هستند،نهها اند. رنگمعانی نمادینی را گسترش داده
به حدّی است که دانشمندان در تحقیقات کرومادینامیک  هاآناهمّیت 
ا هاند که رنگابت کردهها( ثرنگ ت تأثیرات روانی حاصل از مشاهده)مطالعا

 (.712: 1711 کروسکی، و )ریچموند گذارندنایی، شنوایی و... اثر میبر بی
اریخ تپردازی معمول فارسی، نمود و تنوّع رنگ بارز نبوده است. در در ادبیات و داستان

  ابد:یهای محدود بروز میو البتّه پیام باالنیز تنها رنگ سیاه است که با بسامد  بیهقی

 و چتر و عالمت سیاه... ماند؛ تا دو هزار و اند غالم بساختکارش پوشیده می» -
هارون پسر آلتونتاش، پنهانی و دور از چشم . (371: 1717 بیهقی،) «گرفتپیش

به این حکومت صورت رسمی  کهایندهد. برای غزنویان، برای خود حکومت تشکیل می
ار حکومت عبّاسیان سیاه بود و شاهانه داشته باشد. شع هاینشان بدهد، باید پرچم و

خواه از رنگ سیاه استفاده داد، خواه نااین خالفت تشکیل میکس حکومتی در توابع هر
کرد. در موارد زیر هم رنگ سیاه در لباس و اشیاء حکومت غزنویان و نیز در هدایا و می
د فرستاده شده است جلب توجّه هایی که از سوی خالفت عبّاسی برای سلطان مسعونامه
 ترس و وحشت رنگ سیاه معموالً نشانی برای حسّ»باید گفت،  کهاینکند؛ ضمن می

 (.31: 1731 )آیزر، «و نیز نماد قدرت است
عنه حرکت کرد از رباط کرون، معتمدی برسید از آن کوتوال  اهللو پیش تا امیر رضی» -

 «...غالف دیبای سیاه، بیاورد های خرد، همه درهبوعلی و دو چتر سیاه وعالمت سیاه و نیز
 .(631: 1717 )بیهقی،

و لوا به دست سواری و منشور و نامه در دیبای سیاه پیچیده و به دست دیگر در پیش » -
 .(721)همان،  «...داران پیش ایشانه ترتیب بداشته و حاجبان و مرتبهرسول ب

به دست امیر داد و ه پیش تخت برد و دیبای سیا رسول برخاست و نامه در خریطه» -
 .(411)همان،  «بازگشت

و روز چهارشنبه سیّم رجب، عبدالرّزاق خلعت امیری والیت پرشور پوشید و رسم او » -
 .(276، )همان «ده غالمش را سیاه دادند به حاجبیکردند و 

 مکان. 3-1
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مکان یکی از عوامل محیطی است که نقش بارزی در ایجاد احساسات 

ا ه، مناظر، وضعیت دیوارها، اتاقهاانکند. ساختمگوناگون در انسان ایفا می
های انسان و... همه از عواملی هستند که به نوع یا انواعی احساسات و ارتباط

 (.11: 1771 جمشیدی،) دهندیر قرار میرا تحت تأث
یم ر آن ترسیی هم که دهامکانپردازد؛ پس اثر بیهقی کتابی است که به واقعیّات می

ی محلّی و بزرگ یاد هامکانهم از  تاریخ بیهقی،شوند واقعی یا طبیعی هستند. در می
تر. مثالً، هم از شهرهای آباد و بزرگی نظیر ری، ی کوچکهامکانشود؛ هم از اجزاء و می

تر؛ یی جزئیهامکانسپاهان، خوارزم، غزنین، هرات، نیشابور و... نام برده شده است و هم 
 د. گیری حوادث دارنیر شکارگاه، قلعه، کاخ، دکان، صفّه، باغ و... که نقش مهمّی در شکلنظ

 زمان. 3-6
ندگی کنهایی غیرکالمی است که قابلیت تعیینزمان ازجمله عناصر محیطی و حامل پیام

شناختی زمان عبارت است از چگونگی احساس، یابی روانجهت»بخشی بسیار دارند. و اثر
 «هاه آنرادراک افراد از زمان و چگونگی تأثیر زمان بر ارتباطات و زندگی روزم تفکّر یا

ست که به د تاریخ بیهقیزمان کلّی در آن بخش از  .(767: 1711 ،کروسکی)ریچموند و 
ای که چند سال بیشتر طول . دورهما رسیده، مربوط است به دوره حکومت مسعود غزنوی

نویسد. طبیعی است که رویدادهای متن ها میرتیب سالکشد. بیهقی تاریخش را به تنمی
ها، تفریحات و سفرها، های گوناگون پراکنده باشند؛ امّا اتّفاقات مهم مثل جنگاو در فصل

این مطمئناً با اعتدال هوا و شرایط اقلیمی  دهند وهای بهار و پاییز رخ میبیشتر در فصل
چون عید قربان، عید فطر، مهرگان، سده، )لّی ارتباط نیست. به زمان اعیاد مذهبی و مبی

نیز اشاره شده است. زمان دیگری نیز در این تاریخ وجود دارد که با زمان در  (نوروز و ...
رای ها تأثیر دارد. بیهقی بداستانگیری های امروزی بیشتر منطبق است و در شکلداستان

شب، از اوقات معروف و شناخته شده از بامداد گرفته تا اواخر  ،نشان دادن جزئیات زمانی
کند. استفاده از این قالب بیان زمان، نزد خراسانیان قدیم گانه استفاده میهای پنجنماز

  متداول بوده است.

 مصنوعات. 3
ند. ای پیرامون خویش نیز رابطه دارههعالوه بر ارتباط با یکدیگر، با طبیعت و پدید هاانسان

را ایجاد کرده.  هاآنبخش بزرگی از این تعامل، متوجّه اشیایی است که خود بشر 
ا هخوراک و لباس هستند که البتّه نقش جامهتاریخ بیهقی، ترین مصنوعات در برانگیزبحث

 بارزتر است.

 خوراک. 1-1
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د و موارد زیادی را در ای هستنکالمی دارای ابعاد گستردهارتباطات غیر

که کمتر معطوف به رفتار هستند، غذاها و  هاآنگیرند. بخشی از برمی
های مورد استفاده مردمند. آداب مربوط به خوردن، در شناخت نوشیدنی

هایی که از غذا ها حائز اهمّیت است. پیاماشتراکات و افتراقات بین فرهنگ
 های غیرارادی هستند...لب پیامشوند، اغو هنجارهای خوردن آن منتقل می

 (. 412: 1731 راد،)محسنیان
. در بین ..های هر قوم در معرّفی فرهنگ، سلیقه، دین، احساسات وطورکلّی، خوراکبه

به بیان وقایع دربار پرداخته است،  تاریخ بیهقیکنند. چون آن مردم نقشی مهم ایفا می
د و آوربا مجالس بزرگان سخن به میان میهای متناسب ها و نوشیدنیبیشتر از خوراکی

توان گفت، روی هم رفته میگوید. اندک و پراکنده، از خوراک عامّه نمی صورتبهجز 
 های بیهقی ندارد:ای در روایتکنندهها نقش تعیینخوراکی

این پیر، مجرّب جهاندیده بود. طعامی خوش بخورد با ندیمان؛ پس فرود سرای رفت » -
 )بیهقی، «دست به شراب خوردن کرد و رود و کنیزک و شراب خواست و و خلوت کرد

1717 :117). 

ها در آمدند و مرغان گردانیدن گرفتند آتش در هیزم زدند و غالمان خوانساالر با بِلِسک» -
 «وخایه وکواژه و آنچه الزمه روز مهرگان است ملوک را، از سوخته و برّگان روده کردند

های آیین مهرگان است. تجمّالت مربوط به اخیر، مربوط به غذا نمونه(. 211همان، )
که برای این آیین قائل بودند. غزنویان برای  خوراک در این جشن، نشان از اهمّیتی دارد

 گذاشتند. احترام می هاآنهای ایرانیان، به آداب باستانی نفوذ در قلب

 لباس. 1-1
 وجوه به و متفاوت هاینسبت به که ستنده هایینشانه... و عینک زیورآالت، لباس،»

: 1717 گیرو،« )دارند مشارکت اجتماعی ارتباطات گوناگون انواع بندیشکل در گوناگون
 هاجامه. باشند... و مالی توان تفکّر، طرز فرهنگ، شخصیت، نشانه توانندمی هالباس .(143

 اقتضای به کس هر. افرادند منصب و مقام شغل، دهنده نشان اغلب بیهقی، تاریخ در
 ربوطم دقایق توصیف در بیهقی، نگریجزئی از مهمّی بخش. دارد مخصوص لباسی مقامش

 او ،روایت فضای به توجّه با میان، این در البتّه. کندمی جلوه هایششخصیت پوشش به
 :است نداشته عادّی مردم پوشش به توجّهی

خواجه خلعت بپوشید: قبای سقالطون بغدادی بود؛ سپیدی سپید، سخت خرد نقش » -
رسد، لباس وقتی احمد میمندی به مقام وزارت می. (112: 1717 )بیهقی، «...پیدا 

-پوشد؛ لباسی که او را از صاحبان دیگر مناصب متمایز میمخصوص این منصب را می

 .شوندها نیز می، شامل دیگر جایگاههاآنها و لوازم متناسب با گونه لباسکند. این
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امیر فرمود تا خلعتی سخت نیکو فاخر راست کردند تاش را: کمر زر و کاله دو شاخ و » -

 .(461 همان،) «استام زر هزار مثقالی
خانه بردند و خلعت عارضی پوشید. در آن خلعت، و روز دیگر شنبه، بوالفتح را به جامه» -

 .(741)همان،  «پیش آمد وخدمت کردکمر هفتصدگانی بست و 
 «...و غالمی سیصد در زر و سیم غرق؛ همه با قباهای سقالطون و دیبای رومی و»...  -

 .(411)همان، 
 هایی دیگر از کاربرد لباس در تاریخ بیهقی:نمونه

ای داشت خیری رنگ؛ با سیاه می زد یک ساعت بود که حسنک پیدا آمد بی بند. جبّه» -
و درّاعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو گونه خلق

های حسنک، هم تمایل به این توصیف دقیق و ماندگار از لباس. (137)همان،  «در پای
هم نشانه دور ماندن از جاه و شوکت درباری است  ،دهدنظافت و نظم در او را نشان می

 دهد.ه در گذشته نشان میو هم اتّصال او را به وضعیتی مرفّ
 
چون میان سرای رسیدم، یافتم افشین را بر گوشه صدر نشسته ... و بودلف به شلواری » -

وقتی احمد بن دواد وارد خانه افشین . (161)همان، « و چشم ببسته آنجا بنشانده
بیند. این ظاهری است که از قدرت و بزرگی بند میشود، بودلف را با شلوار و چشممی

صوص بخ کند؛بودلف در آن خبری نیست و گرفتاری و وضعیت حقارتبار او را آشکار می
 تضادّی که با بر صدر نشستن افشین دارد. واسطهبه

برفتم تا باغ پیروزی؛ بدان خضرا که بودند. هر یکی یک کرباس خلق پوشیده و همگان » -
شود، محمّد و وقتی بیهقی وارد باغ خضرا می. (314)همان، « مدهوش و دلشده

شش، ارزش در بر دارند. این پواند و لباسی کهنه و بینجا نشستهبیندکه آفرزندانش را می
ی جایگاه ضعیف شده و وضعیت با وجود انتساب خانواده محمّد به خاندان غزنوی، نشانه

 ست.هاآنبهنجار نا
ین بوسه دادم. ساق و قبای کهنه و زمی تنگو نماز دیگر، من پیش رفتم با موزه» -

بیهقی حالت خود را پس از شکست . (627)همان،  «بخندید و گفت: چون افتادی؟
کندکه چگونه با کفش تنگ و لباس مندرس از ترس کشته شدن فرار دندانقان بیان می

 کرده و به دیدار سلطان مسعود رفته است. 

 نتیجه گیری. 1
کالمی در بیشتر آثار کالسیک ادبیات فارسی های غیررفتار آگاهانهوجود بازتاب اندک و نا با

، در مقایسه با ارتباطات کالمی، نمود این هاداستاندر پیشبرد  هاآنمؤثّر  چنداننهو نقش 
تا حدّ قابل توجّهی آگاهانه یافتیم. یکی از خصوصیات بارز  تاریخ بیهقی،ها را در رفتار

نی دارد ساختاری داستا تاریخ بیهقینویسندگی بیهقی، بیان جزئیات است. عالوه بر این، 
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پردازی، مجالی مناسب برای تنویسی و شخصینگری و تمایل به داستاندقّت، جزئی

آورند. در این فراهم می تایخ بیهقی کالمی را درگری انواع مهمّی از رفتارهای غیرجلوه
ی بیهق چراکههای چهره و اندام نسبت به سایر حرکات بیشتر است؛ میان، بسامد رفتار

خواهد ظاهر و باطن شخصیت افراد تاریخش را بتفصیل برای خواننده بیان کند؛ می
بینی و کند. این ریزتوجّه می هاآنها و حرکات بنابراین به جزئیات بسیاری از کنش
ؤثّر بدل کننده و مهایی تعییناریخ بیهقی، به نشانهحسّاسیت، رفتارهای غیرکالمی را در ت

خوانندگانش را مطمئن نگاه دارد و دقّت خود را استمرار  کهاینسازد. بیهقی برای می
 ز پیرازبان نیز برای توضیح نحوهپردازد. اآوری متداوم زمان و مکان میبخشد، به یاد

کند. او از مصنوعات، ها استفاده میآنها با هم و بیان حاالت روحی د شخصیتبرخور
یری گقابل تأمّلی در شکل گوید؛ شاید به این دلیل که نقشویژه خوراک، کمتر سخن میهب

قابل انکاری در های درباری، سهم غیر ها ندارند؛ امّا پرداختن به جزئیات پوششرویداد
 کالمی دارد.های غیرری او و توجّهش به نشانهنگجزئی نشان دادن روحیه

 منابع
 . ترجمه عربعلی شروه. تهران: نی. هاتأثیر متقابل رنگ (.1731جوزف. ) آیرز، -
هنر دیدن آنچه دیگران )راهنمای تصویر کامل زبان تن (. 1714برسیج، جوزف. ) -

 . تهران: بعثت. 4(. ترجمه باقر ثنایی و فرشاد بهاری. چ اندیشندمی

د اعرابی و داوود سیّد محمّ . ترجمهمدیریت ارتباطات(. 1716ام و دیگران. )برکو، ری -
 های فرهنگی.. تهران: پژوهش2ایزدی. چ 

فر جع. تصحیح، تعلیقات و توضیح: محمّدتاریخ بیهقی(. 1717بیهقی، ابوالفضل. ) -
 . تهران: سخن. 7یاحقّی و مهدی سیّدی. چ 

(. زبان بدن) کالمیکتاب جامع ارتباطات غیر (.1711پیس، آلن و باربارا پیس. ) -
 . تهران: باغبان. 4ترجمه فریبرز باغبان. چ 

کالمی در آثار داستانی هوشنگ بررسی و تحلیل حرکات غیر»(. 1771جمشیدی، زهرا. ) -
 نامه. کرمانشاه: دانشگاه رازی.. پایان«گلشیری

ادبیات و علوم  دانشکدهمجلّه . «رفتار غیر کالمی»(. 1731جهانگیری، نادر. ) -
 .412-441، صص 1 ، ش41 . سفردوسی مشهد انسانی دانشگاه

رفتار غیرکالمی در (. 1711کروسکی. )ریچموند، ویرجینیا پی و جیمزسی، مک -
. تهران: 4وی و ژیال عبداللّه پور. چ . ترجمه: فاطمه سادات موسارتباطات میان فردی

 دانژه. 

ادبیات و علوم  مجلّه دانشکده «.تاریخ نگاری بیهقی»(. 1721زریاب خویی، عباس. ) -
 .331- 361، صص 1 ، ش3. س انسانی مشهد
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 (. چها و فنون تدریسروش) های آموزش و پرورشمهارت(. 1731شعبانی، حسن. ) -
 . تهران: سمت. 3

(. رفتار میان فردی) تعادل اجتماعی شناسیروان(. 1737فرگاس، جوزف، پی. ) -
 . تهران: ابجد. 4و مهرداد فیروزبخت. چ  خشایار بیگی ترجمه

 تهران: مرکب سپید.  .برون و درون(. 1713کریمی، نصرت. ) -

 . تهران: آگه. 4ه محمّد نبوی. چ . ترجمشناسی. نشانه(1717یر. )گیرو، پی -

 آملی. تهران: دانشکدهحّوا صابر . ترجمهپویایی ارتباطات انسانی(. 1717گیل، ای. ) -
 صدا و سیما. 

. مشهد: 12. ترجمه جالینوس کرمی. چ زبان بدن، راز موفّقیت(. 1717لوئیس،دیوید. ) -
 مهر جالینوس. 

بانکداری  . ترجمه غالمعلی سرمد. تهران: مؤسّسهرفتار سازمانی(. 1731لوتانز، فرد. ) -
 ایران.

 . تهران: سروش. 1. چ شناسیارتباط (.1731محسنیان راد، مهدی. ) -
 تهران: سروش.  .شناسی و نقد ادبیات کودکانهروش(. 1731هادی. )محمّدی، محمّد -
. ش همشهری روزنامه. «کالمی و زبان بدنارتباطات غیر»(. 1716ورشوچی، هانیه. ) -

1461 . 

(. ترجمه مهرداد تعادل شناسیروان) ارتباطات میان فردی(. 1711وود، جولیاتی. ) -
 . تهران: مهتاب. 4فیروزبخت. چ 

 .ابوالفضل بیهقی یادنامه «.هنر نویسندگی بیهقی»(. 1721) .غالمحسینیوسفی،  -
 مشهد: دانشگاه فردوسی. 

 محمود نورمحمّدی. تهران: رهنما. . ترجمهبررسی زبان(. 1731یول، جرج. ) -
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 های عرفانیِ محمدرضا شفیعی کدکنیتأثیر فرمالیسم بر پژوهش
 

 1سرعلیرضا محمدی کله
 4فاطمه حمزه

 چکیده
ایان توجه هایی شکدکنی افزون بر سهمی بسزا در پیشبرد مطالعات عرفانی، فعالیتدکتر شفیعی

های ادبی نیز داشته است. گرایش وی به جنبش فرمالیسم روسی را ها و تحلیلدر حوزۀ نظریه
. دریافت توانتنها از میان مباحث نظری، بلکه در شیوۀ تحلیلی وی از متون ادبی فارسی نیز مینه

ترین این موارد، کاربرد شیوۀ تحلیل فرمالیستی در بررسی تصوف و ادبیات عرفانی یکی از مهم
است که در نظریات وی پیوند فرمالیسم و عرفان را در پی داشته است. این مقاله در پی بررسی 

نی که شفیعی کدکو تحلیل اثرپذیری وی از فرمالیسم در بررسی تصوف است. با توجه به این
دهد، آشکارترین وجه اشتراک نظریات شفیعی سی تصوف را به بررسی زبان عرفان تقلیل میبرر

 ترین عناصر و مفاهیم فرمالیستیتوان در مباحث مربوط به زبان دانست. مهمها را میبا فرمالیست
زدایی، وجه غالب، های عرفانی عبارتند از آشناییبیانگر شیوۀ شفیعی کدکنی در پژوهش

زدایی بیشتر در شرح تعریف عرفان، مفاهیم فرم و نظریۀ انواع ادبی. مفهوم آشناییبرجستگی 
ها و تاریخ تصوف و مفهوم برجستگی فرم در وجه غالب و انواع ادبی فرمالیستی در شرح ریشه

اند. افزون بر این، رویکرد فرمالیستی گذاری متون تصوف موثر بودهبحث از زبان عرفان و ارزش
ای هی موجب شده تا تحلیل تصوف به تحلیل زبان عرفان و آن نیز به تحلیل ویژگیشفیعی کدکن

فرمی و زیباشناختی تبدیل شوند. همین عامل نقدهایی را نیز برانگیخته است. با نگاهی به 
توان دریافت محور این نقدها تالش های عرفانی شفیعی وارد شده، مینقدهایی که بر پژوهش

 های فرمالیستی بوده است.خوانی تصوف با رویکرد و روشبرای نشان دادن ناهم
 زدایی، زبان. فرمالیسم، شفیعی کدکنی، عرفان، آشنایی های کلیدی:واژه

 . مقدمه1
هایی انجام گیریها، انتظارات و جهتفرضای و با پیششک از زاویههر تحقیقی بی

کند. در حوزۀ ادبیات و می گیرد. همین امر اهمیت نظریه و رویکرد تحقیق را آشکارمی
ی دلیل پیوند با عنصرهایی است که بهترین نظریهنظریۀ ادبی، فرمالیسم یکی از مهم

مورد توجه بوده است. -با اختالف در شدت و ضعف-اساسی در اثر ادبی همواره 
                                                            

 دانشگاه شهرکرد ،استادیار زبان و ادبیات فارسی .1
 دانشجوی کارشناسی ارشد. 2
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 ای انگشت گذاشتند که حتیها با تأکید بر فرم در تعریف ادبیات، بر نقطهفرمالیست

. طور کامل نادیده بگیرندتوانند آن را بههای فرمالیسم نیز نمیها از آرمانن نظریهدورتری
اما کاربرد این رویکرد و نظریه در تحلیل متون عرفانی قدمت چندانی ندارد. این امر بیش 
از همه به این دلیل است که متون عرفانی همواره با وجه غالب معرفتی، تعلیمی و محتوایی 

اند. شاید یکی از محققانی که پیش از همه با جدیت بر این رویکرد تأکید دهششناخته می
هندۀ دآید، نشانهای وی برمیداشته، محمدرضا شفیعی کدکنی بوده است. آنچه از نوشته

(. این 117: 1711اثرپذیری وی از این جریان و رویکرد پژوهشی آن است )محمدیان، 
تاوردهایی را نیز به همراه داشته که گاه مورد توجه اثرپذیری افزون بر ابعاد مختلف، دس

 دیگر پژوهشگران نیز قرار گرفته است. 
( با نگاهی انتقادی، برخی ابهامات 1717پیش از این، میرباقری فرد و آلگونه جونقانی )

ش از اند. تأکید آنان بیهای عرفانی را به بحث گذاشتهرویکرد شفیعی کدکنی در بررسی
زبان و تجربۀ عرفانی و ناکارآمدی رویکرد فرمالیستی در تبیین آن بوده  همه بر رابطۀ

های ادبی دکتر شفیعی را ( با تحلیل انتقادی فرمالیسم، بررسی1777است. شاهکویی )
های ادبی ای تأثیر فرمالیسم بر پژوهش( نیز در مقاله1711یادآور شده است. محمدیان )

قرار داده است. در مقالۀ حاضر، با بررسی آرای دکتر و اشعار دکتر شفیعی را مورد بررسی 
یری وی های اثرپذشفیعی کدکنی دربارۀ تصوف و ادبیات عرفانی تنها در پی بررسی جنبه

ری وی گیاز این جریان ادبی خواهیم بود. این بررسی با رهیافتی توصیفی چگونگیِ بهره
پژوهی را نشان خواهد داد. نهای مختلف عرفاترین مفاهیم فرمالیستی در بخشاز مهم

از  های فرمالیستی بیشیک از مولفهکه کدامترین سواالت این تحقیق عبارتند از اینمهم
ها و اند؟ وی از هریک از این مولفههمه در مطالعات عرفانی شفیعی کدکنی موثر بوده

یعی فمفاهیم در کدام بخش از تحقیقات عرفانی بیشتر سود جسته است؟ این رویکرد ش
 کدکنی چه نقدهایی را متوجه وی و آثارش کرده است؟

و برخی از  زبان شعر در نثر صوفیهمواد مطالعاتی مقالۀ حاضر عبارتند از کتاب 
ک تهای عرفانی. در متن مقاله ابتدا تکهای دکتر شفیعی بر کتابها و مقدمهیادداشت

فی و سپس شیوۀ این پژوهی شفیعی کدکنی معرمفاهیم فرمالیستی موثر بر عرفان
 تأثیرپذیری تحلیل خواهد شد. 

 هاترین مولفه. اصلی1
 زدایـی. آشنایی1-1

زمان آرمان و شیوۀ ترین مفاهیم نظریۀ فرمالیسم است که هماین اصطالح یکی از مهم
زدایی، از عبارتی روسی به کند. آشناییها را آشکار میتحلیل فرمالیست

واسطۀ مقالۀ معروف گرفته شده است و به« سازییبغر»یا « سازیبیگانه»معنای
ور اخص گره ططور اعم و ویکتور شکلوفسکی بههای روسی بهشکلوفسکی با نام فرمالیست
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زدایی در پیوند با ادبیت، معیاری بود (. آشنایی127: 1717باغی، خورده است )نگ. قره

ر کامایز آن از غیرادبیات بهکه در درجۀ نخست برای تعریف ادبیات )در معنای عام( و ت
ا هگرفته شد؛ ولی بعدها برای تحلیل متون خاص نیز مورد استفاده قرار گرفت. فرمالیست

ای هستیزی هنر بیش از دیگر ویژگیزدایی بر خاصیت نوسازی و عادتبا استفاده از آشنایی
یرانی معنای وهنر را به»ها تأکید کردند. شکلوفسکی بیان شده در دیگر مکاتب و نظریه

سویۀ خودکار ادراک دانست. یعنی هر تصویر باید ادراکی تازه از موضوع را به دست دهد 
« زداییکه معنایش را تکرار کند. پس تصویر همواره مرتبط است به آشناییو نه این

 ای هنری(. بنابراین حتی تصاویر هنری و ادبی نیز درصورتی مولفه17: 1774)احمدی، 
وند که قادر به برانگیختن ادراکی نو در مخاطب باشند. تقابل میان زبان شمحسوب می

ۀ ستیز است. به گفتها نیز برخاسته از همین نگاه عادتادبی و روزمره در نگاه فرمالیست
طور که شوند نه آنطور که درک میهدف هنر انتقال حس چیزهاست آن»شکلوفسکی 
دیگر، زبان روزمره و متونی که ادراکی خودکار  (. به عبارت61: 1711« )اندشناخته شده

تواند اثربخشی از دست رفته را دوباره به زدایی میانگیزد، با آشناییرا در مخاطب برمی
 دست بیاورد. 

کدکنی در نگاه نخست از تعریف وی های عرفانی شفیعیتأثیر این مفهوم را در بررسی
نگاه هنری به دین و »عرفان عبارت است از  توان دید. به زعم وی،وضوح میاز عرفان به

ها را (. خاصیت این نگاه هنری این است که عادت11: 1774کدکنی، )شفیعی« الهیات
گیری زند و سعی در ارائۀ تصویر و برداشتی نو از مسایل دارد. به عبارت دیگر، شکلکنار می

ین امر خودکار به باور زدایی از امری خودکار است. اعرفان در گرو نوسازی و آشنایی
(. 11شفیعی کدکنی دینی است که حالتی ایستا و مکانیزه به خود گرفته )نگ. همان، 

ویایی اش پترین ویژگیای جدید است و مهمدرواقع عرفان، بازیابی و دریافت دین به شیوه
کدکنی با همان رود. در اینجا شفیعیشمار میو طراوت در مقابل شکل کهنش )دین( به

ف عرفان زدایی به تعریها در تعریف ادبیات و ادبیت، با تأکید بر آشناییرویکرد فرمالیست
ستیز عرفان را در رفتار و گفتار صوفی پردازد. وی تجلی این نگاه هنری و عادتمی
های آنان است. با وجود جوید. در حوزۀ رفتار، توجه وی بیش از همه به تجارب و کنشمی

داند. بنابراین صورتی دیگر از را وجه دیگری از سخنان و زبان آنان می این، تجارب صوفیه
عنوان نمود حاالت و تجارب آنان رخ نگاه فرمالیستی در بررسی زبان و سخنان صوفیه به

 نماید.می
 گیری از کلمات وویژه شعر نیز این نوع بهرههای فرمالیستی ادبیات و بهدر بررسی

ها است که راه را برای تمایز آن از زبان روزمره و خودکار نهای برجسته کردن آتکنیک
که شکلوفسکی از آن استفاده کرده است، به همین « رستاخیزکلمات»کند. تعبیر هموار می

گیری از همین تعبیرات، هم در باب کند. اتفاقاً شفیعی کدکنی هم با بهرهامر اشاره می
پردازد. از ه تبیین عرفان از این دیدگاه میکند و هم بهای شعری قضاوت میشعر و دوره
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شعر چیزی نیست جز منحرف شدن زبان از حالت ابتذال آن. من ابتذال را اینجا »نظر وی 

برم یعنی در دسترس همه بودن؛ شعر نوعی کاربرد زبان است کار میبه معنی لغوی آن به
: 1774)همان، « دصورتی که کلمات از حالت عادی خود و صورت ابتذال خارج شونبه

(. درواقع وظیفۀ ادبیات و شعر خارج کردن زبان ادبی از زبان روزمره و اعتال بخشیدن 761
پذیرد. البته های گوناگون انجام میزدایی در متون ادبی به شیوهبه آن است. آشنایی

 شکلوفسکی این اصطالح را در دو معنا به کار برده است: 
که آگاهانه یا ناآگاه در هر اثر ادبی  نخست به معنای روشی در نگارش

ای یافتنی است و حتی گاه شکل مسلط بیان است. معنای دوم برجسته
ردها تر است و تمامی شگزدایی در آثار شکلوفسکی معنایی گستردهآشنایی

جوید تا جهان ها سود میگیرد که مولف آگاهانه ازآنو فنونی را در بر می
جای مفاهیم آشنا، گانه بنمایاند. نویسنده بهمتن را به چشم مخاطبان بی

: 1774گیرد )احمدی، کار میهای ناشناخته را بهواژگان، شیوۀ بیان یا نشانه
11 .) 

تر از اولی بوده است. ها پررنگبا وجود این، معنای دوم در آثار وی و دیگر فرمالیست
وزمره، در گرو میزان استفاده از بر اساس این معیار میزان ادبیت کالم و تمایز آن از زبان ر

 زدایی از متن است.این شگردها در راستای آشنایی
ارها های شاعرانه بشفیعی کدکنی همین نگاه را که در بررسی تاریخ ادبیات و ویژگی

ر ترین مولفه دگیرد. مهمکار میمورد استفاده قرار داده، در بررسی تصوف و عرفان نیز به
یعی هم مربوط به زبان است. شفیعی بحث دربارۀ زبان و سبک های عرفانی شفبررسی

« انددو روی یک سکه»ال کهداند: حال و قعرفانی را وابسته به دو عنصر اصلی می
(. منظور وی از حال همان تجربۀ ناب عارف است که گاهی 43: 1774کدکنی، )شفیعی

یز قال را بر حال مقدم ( و گاهی ن267داند )نگ. همان: آن را بر قال عارف مقدم می
توان دید. وی گاه با ها نیز می(. همین دوگانگی را در بررسی آن124شمارد )همان، می

مثابه زبان را دارد و گاه حال را نگرد که امکان بررسی بهحال عارف همچون زبانی می
نی کتوان به جایگاه و ارزش آن پی برد. شفیعی کدشمارد که از دریچۀ قال میعنصری می

روشنی از همین معیار فرمالیستی بهره در قضاوت دربارۀ زبان و حاالت و تجارب عرفانی به
های پیروان و شارحان ای تکراری باشد و در آثار و گفتهجوید. به باور وی وقتی تجربهمی

ای دهد و تبدیل به تجربهزدگی و تأثیر خود را از دست میعارفی تکرار شود، خاصیت عادت
تواند زدا است که میشود. در اینجا نیزفقط یک نگاه آشناییالی( خودکار و مکانیزه می)یا ق

خودکارشدگی و غبار عادت را از آن متون بزداید. بر اساس این دیدگاه، اگرچه عرفان شکل 
تواند به عادت تبدیل شود. اگر زبان و تجربیات یافتۀ دین است، خود نیز میپویا و طراوت
دهد و گمان عرفان هم حالت پویای خود را از دست مین راه نفوذ بیابند، بیتکراری در آ

(. پس نوآوری و اصالت عرفان 17شود )همان، پدیدار می« زبانی بیمار و بیانی ناتوان»در 
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کاری فرایند ادراک ای است که با دستزداینده)تجارب عرفانی( در گرو ویژگیِ آشنایی

آمیزد؛ عرفان کند. در اینجا کارکرد عرفان و هنر بهم میمیتوجه مخاطب را به خود جلب 
 هم برای دین نقش هنر را دارد برای نگاه عادی و روزمرۀ انسان: 

شناسانه نسبت به تجربۀ دینی عرفان از دیدگاه نگاه هنری یا نگاه جمال
توان گفت که هرقدر یک گیری عام میمطرح شده است. در یک نتیجه

ی تر است. تجربۀ عرفانتر باشد، به مصداق عرفان نزدیکریتجربۀ عرفانی هن
ای است که یک روی آن حاالت عارف است و تجارب روحانی و قدسی سکه

شناسانۀ تجربه است. تمام افراد بشر او و روی دیگر این سکه جانب جمال
 (.721بینند )همان، شناسانۀ تجربه را میحتی خود عارف جانب جمال

 های عرفانی شفیعیزدایی در بررسیباید گفت ردپای عنصر آشناییطور خالصه به
اد گیری و ایجیابد: نخست تعریف و روند شکلکدکنی در دو جایگاه مجال خودنمایی می

 زدایی درطور که آشناییشود. همانزدایی طرح میعرفان که بر اساس وجه نظری آشنایی
ای تعریف ادبیات )در معنای عام( و تمایز ها بروجه نظری معیاری بود در دست فرمالیست

و  زداییآن از غیر ادبیات، شفیعی نیز این معیار را با تأکید بر تقابل میان آشنایی
گیرد. دوم، کار میگیری آن بهخودکارشدگی برای تعریف عرفان و فرایند شکل

بررسی میزان ها. نگاه فرمالیستی در این وجه با گذاری متون عرفانی و خالقان آنارزش
کند. ها قضاوت میزدا در مورد میزان ادبیت آناستفاده متون مختلف از عناصر آشنایی

شفیعی کدکنی نیز با صرف نظر از مفهوم عرفان )در معنای کلّی آن(، با توجه به چگونگی 
گذاری و مقایسۀ متون و تجارب خالقان حضور عناصر و شگردهای هنری و ادبی به ارزش

 و الطیرمنطقهای تصوف و عرفان را در متنی چون پردازد. برای نمونه وی نشانهها میآن
)همان، « تا در فالن گفتار بازمانده از فالن زاهد قرن دوم هجری»بیند آشکار می مثنوی

مصادیق »ها، بلکه شده در آن(. دلیل این امر نیز نه مباحث و باورها و تفاسیر طرح17
عاطفه، تخیل، رمز و »ها یا تمامی اعضای مجموعۀ بخشو حضور « خروج از هنجار

برای « گفتارهای ساده»( است. استفاده از عباراتی چون 11)همان، « چندمعنایی بودن
 کند. تصوف آغازین همین نگاه را آشکار می

 . محوریت فرم1-1
ار و فتزدایی را در رستیزی و آشناییکه پیشتر نیز اشاره شد، شفیعی کدکنی عادتچنان

و فقط  دهدزدایی در رفتار توضیح چندانی نمیجوید. وی دربارۀ آشناییگفتار صوفیان می
وقتی ناگهان در حضور او ]= محمد بن کرام سیستانی[ چراغ »کند: چند نمونه ذکر می

خاموش شد و خانه ناگهان تاریک گردید بیهوش شد و چون به هوش آمد حال را جویا 
(. گفتنی است در این 17)همان، « هوش شدمل ناگهانی معرفت بیشدند. گفت: از بیم زوا

زدایی و گریز از هنجارها بیش از رفتار، در گفتار صوفی نمایان است. وی نمونه نیز آشنایی



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 510

 
زدایی در رفتار و حتی تجربۀ درونی را با محک گفتار صوفی در بقیۀ موارد آشنایی

رد این است که قال عارف باید فرمی ای که در بخش حاضر اهمیت داسنجد. نکتهمی
داشته باشد که نمایانگر رفتار خالق صوفی و دید هنری او باشد. بنابراین حال عالی در 

در تعریف عرفان را با « نگاه هنری»شود. درواقع وی عبارت صورت و فرم نازل نمایان نمی
هنر  های فرمیارزش زند؛ پیوندی که یادآورهای فرمی بیان و زبان صوفی پیوند میویژگی

شناسانه باشد. هرجا شناسیم که فاقد صورت جمالهنری را نمی»هاست: نزد فرمالیست
شناسیک انسان است که داور محکمه است و تجربۀ هنری وجود داشته باشد، حس جمال

(. نخستین خاستگاه 722)همان، « کنداصالت یا عدم اصالت آن ذوق را تایید می
کند. وزن و قافیه و صناعات ادبی و نوع بیان ر شعر نمود پیدا میبرجستگی این فرم د

شاعر، عوامل دخیل در برجستگی فرم و قالب شعری هستند که مانع خودکارشدگی و 
ها به گیری از همین سنجهشوند و شفیعی کدکنی با بهرهاتوماتیزه شدن متون ادبی می

که وی در شرح این ویژگی عرفان، با پردازد. اینجاست در عرفان می« نگاه هنری»تبیین 
گیری لشکپردازد که بهفاصله گرفتن از مباحث مرسوم عرفانی، به بحث دربارۀ عواملی می

 شوند: برجستگی فرم در شعر منجر می
ر افتد که در نثاز نظر زبانی، در شعر حقیقی و در شعر ناب همان اتفاقی می

گاه آن شعر ناب و دلیل، هیچ عارف به هنگام بیان تجربۀ خویش. به همین
شود. دهد و مبتذل نمیآن نثر عارف، طراوت خودرا از دست نمی

رم اند که پویایی فصورتگرایان روس در اینجا به نکتۀ بسیار مهمی رسیده
نوعی قیام مستمر علیه اتوماتیزه شدن است؛ یعنی تجربۀ شاعر و تجربۀ 

صورتی پویا دارد. این پویایی شود که ای در زبان ظاهر میعارف، به گونه
گذارد که صورت در ذات خود قیامی علیه اتوماتیزه شدن دارد. یعنی نمی

 (.737این صورت، بر اثر کثرت استعمال مبتذل شود )همان، 
گونه که اشاره شد، از نگاه فرمالیسم، برجستگی فرم و اصالت دادن به آن در همان

. فرم افزون (73-77: 1712، آیخن باومیژه دارد. )بررسی ادبیات و آثار ادبی، جایگاهی و
فیعی ای است که شکند؛ این نکتهبر عینیت، چگونگی نمود موضوع اثر را نیز تعیین می

: 1771کدکنی نیز در تفسیر خود از فرمالیسم بر آن تأکید کرده )نگ. شفیعی کدکنی، 
متشکل از عناصری  (. شفیعی کدکنی با توجه به همین نکته، فرم را بیش از همه47
رای توانند بپذیرند و میداند که بیشترین تغییر و نوشدگی را نیز در طول زمان میمی

 قضاوت دربارۀ میزان هنری بودن اثر مورد استفاده قرار گیرند: 
آنچه در ادبیات محل تغییر و مالک ادبیات بودن است، همین عوامل صوری 

ویر هم مالک خالقیت نیست. زیرا است. محتوا و حتی تشبیهات و انواع تص
رات قرن تغییبهبرطبق نظریۀ اشکلوسکی، تصاویر شعری دیر دیر و قرن

ر تواند صد دکنند. در حقیقت هیچ تشبیه و تصویری نمیجزئی پیدا می
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شود و مالک خالقیت و ادبیت یک سابقه باشد. آنچه نو میصد بدیع و بی

بخشیدن به عوامل صوری و  شود، همین ترکیب و کیفیت نظاماثر می
های زبان آثار ادبی است. انحراف از ابتذال از مرحلۀ بسیار سادۀ هنرسازه

نایافتنی و های دسترسد به وادیشود تا میوزن و قافیه شروع می
نشدۀ شعر مولوی و حافظ. در این فاصله درجات شعریت یک شعر کشف

 اهی به میزان اندک انحرافیابونصر فر الصبیاننصابگیرد یعنی هم قرار می
های حافظ نیز به که از زبان مبتذل دارد، از شعریت برخوردار است و غزل

 (.731: 1774کدکنی، میزان انحرافش از ابتذال )شفیعی
که اهمیت فرم برای مطالعات عرفانی شفیعی کدکنی در اینجاست که وی افزون بر این

هد، تداوم و پویایی آن را بیانگر میزان اصالت دآن را محور تلقی خود از عرفان قرار می
داند. وی با تکرار همین اصل، گاه از توضیح بیشتر رفتار، حاالت و تجارب صوفی نیز می

آشنایی »کند. یکی از این مصادیق خودداری کرده، فقط به معرفی برخی مصادیق اکتفا می
 است )همان،« فرمول زبانبی هایکاربرد کلمه و آشنایی با جنبه»و « های کلمهبا ساحت

شکل هر نوع نمایان شدن (. وی درنهایت، فرم در زبان تصوف را در معنایی وسیع به461
 کند: اندیشه و حاالت صوفی معرفی می

نباید تصور کنیم که حال عارف بیرون از راه صورت قابل ادراک و زیبایی 
از  است، حتی همین حرف و صوت و گفت را برهم زدن هم صورتی

آمیز در جهت آفرینش های هنری تجربۀ عارف است. گامی است نبوغصورت
هاست. فرم و یا صورت، اما در شکل انکار صورت و خود از نوادر صورت
ی راحتهنرسازۀ بدیعی است که از خالقیت موالنا سرچشمه گرفته است. به

 های برجستۀ تجربۀ عرفانی، امثالتوان با تأمل و سنجیدگی چهرهمی
بایزید، شبلی، ابوالحسن خرقانی و ابوسعید را انتخاب کرد و پس از انتخاب 

هایی پرداخت که همراه تجربۀ عرفانی ایشان، همیشه به جستجوی صورت
ای است میان تجربۀ عرفانی توان گفت که مالزمهحضور دارد. با اطمینان می

  (.722-726متعالی و صورت و فرم هنری مشخص و برجسته )همان، 
در اینجا شفیعی کدکنی حتی امور محتوایی، عملی و اعتقادی صوفیان را نیز به فرم 

داند. مواردی چون کرامات، شطحیات، گزارش تجارب و... همگی ها وابسته میظهور آن
گنجند که در فرمی هنری )در معنای فرمالیستیِ آن( نمایان هنگامی در حوزۀ عرفان می

 شوند: 
فرم هنری نداشته باشد کرامتی است، مضحک و  کرامتی که تصویر آن

مبتذل؛ شطحی که فرم هنری نداشته باشد شطح نیست و اگر توسعا شطح 
نامیده شده باشد، شطحی است مبتذل و لوس که با اصالت تجربۀ عرفانی 

 در ستیز است )همان(. 
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یک نزد-که همان دیدهنری است-تمامی آثار عرفانی، زمانی به مفهوم واقعی عرفان 

ها خواهد شد. زدگی آنشوند که دارای فرمی پویا باشند. این فرم پویا مانع از عادتمی
نکتۀ دیگری که شفیعی در باب فرم آثار ادبی بر آن تکیه دارد، این است که فرم اثر 

تواند عمل رسانگی را برای مخاطب انجام بدهد. فرم هر حکایت یا اثر عرفانی تأثیر می
شود، منظور نویسنده به مخاطب ب دارد و این فرم است که باعث میمهمی در ذهن مخاط

ر فهم تأثیر انکارناپذیری د اسرارالتوحیدهای انتقال یابد. شفیعی معتقد است فرم حکایت
 (. 744-747ها داشته است )همان، آن

این عنصر  ها ازبنابراین وی در بررسی فرم نیز تا حد زیادی تحت تأثیر تلقی فرمالیست
قرار دارد. این اثرپذیری را بیش از همه در تقابل فرم و محتوا و وابستگی محتوا به فرم 

که در دید وی، عرفان بدون بحث دربارۀ عناصر محتوایی، توان مشاهده کرد. نتیجه اینمی
شناختی، کالمی و ... تنها با توجه به فرم هنری آن مورد بررسی شناختی، هستیمعرفت
از آنجایی که تصوف قلمرو هنری زبان است، عرفان اصیل جز در یک زبان »گیرد: قرار می

های راحتی پژوهش(. این رویکرد به77)همان، « شناسانه امکان تحقق نداردهنری وجمال
 برد. های ادبی پیش میعرفانی را همسو با پژوهش

 ی؛ نظریۀ انواع. تاریخ ادب1-6
ها را نیز بررسی انواع ادبی و تحوالت آن جنبش فرمالیسم در کنار موضوعات یاد شده،

 ها تبیین چگونگی فراز و فرودها از این بررسیطور جدی پیگیری کرد. هدف فرمالیستبه
رکز ها نیز بدون تمیا تولد و جانشینی انواع مختلف در طول تاریخ بوده است. این بررسی

ن تحوالت بود، تا از این ها، در پی کشف قانون حاکم بر ایو شرح تاریخی این جانشینی
ریزی کند. این مبحث را ای برای تاریخ ادبیات همچون تاریخ تحوالت ادبی پیراه نظریه

سوی درک نوعی ساختار شاید بتوان حاصل تغییراتی جزیی در نظریات فرمالیسم به
 (. تغییر مذکور61-61: 1714بنیاد و مبتنی بر تقابل و تمایز دانست )نگ. برتنز، تفاوت

در متن  زداییشان عامل آشناییهای ذاتیدلیل ویژگیبیانگر این است که صناعات ادبی به
نیستند، بلکه این تمایز و تقابل میان دو شگرد یا مجموعۀ شگردهاست که به برجسته 

سازی نتیجۀ کاربرد شگردی نو یا تغییری انجامد. در این میان برجستهکردن متن می
( در زمینۀ شگردهای خودکارشدۀ پیشین 174-171: 1711پور، وار )نگ. قاسمینقیضه

است،  سازی استواراست. این موضوع که بر فرایند تقابلی آشنای خودکارشدگی و برجسته
ای بود تا تحوالت انواع ادبی را نیز توجیه کنند. به عبارت دیگر، ها مقدمهبرای فرمالیست

ها نتیجۀ خودکارشدگی یک نوع و رمالیستتحول انواع ادبی در تاریخ ادبیات از نظر ف
ها را تطور آثار ادبی و تقابل آن»ها شدن نوعی دیگر بود. با این دیدگاه فرمالیستبرجسته

عنوان برآیند و پیامد های اجتماعی و نه بهعنوان واکنشی در برابر دگرگونیبا هم نه به
ا هشدن متوالی خودزایای سبک کردند؛ بلکه آن را چونان آشکارتحوالت تاریخی لحاظ می
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خی تاری»(. تینیانوف با تأکید بر پرهیز از خلط میان 171)همان، « دانستندو انواع ادبی می

( بر همین تفاوت انگشت 171: 1712« )رویکرد تاریخی مطالعۀ آن»با « بودن پدیدۀ ادبی
 نهد. می

 فهوم وجه غالب بودهترین مفاهیم فرمالیستی برای شرح تحوالت ادبی، میکی از مهم
توان نقطۀ کانونی اثر هنری دانست؛ عاملی که بر سایر اجزای اثر وجه غالب را می»است. 

/ 1711)یاکوبسن، « دهدکند و یا تغییری میها را مشخص میهنری حاکمیت دارد، آن
گر (. تحول انواع ادبی حاصل معرفی مدام وجوه غالب نو طی فرایندی خودسامان111ب: 

رویِ عناصر، شگردها و وجوهی است که رَویِ این وجوه غالب حاصل پسد. پیشهستن
 اند. وجود وجه غالب در گرو کارکرد نظام ادبی است: دالیلی غالب بودهتر بهپیش

در نظام ادبی تعاون مبتنی بر تساوی همۀ عناصر وجود ندارد، بلکه این 
گروهی دیگر را دگرگون  راند )غالب( ونظام گروهی از عناصر را به جلو می

شود کارکرد ادبی خود را به یمن وجود کند؛ اثری که وارد ادبیات میمی
 (. 112: 1712آورد )تینیانوف، دست میگروه غالب به

 هایی در تاریخها پیامد گسستبر اساس این توضیحات، تحول ادبی نزد فرمالیست
ت آید و فرایندی اسات بیرون میسازی صناعادبی است که از دل خودکارشدگی و برجسته

 کامالً خودبسنده.
اثرپذیری شفیعی کدکنی از این الگوی فرمالیستی در دو بخش از نظریات وی مشاهده 

های تصوف بر نگاه هنری به دین و الهیات تأکید گیری و ریشهشود. وی در بحث شکلمی
کند که عرفان در نظامی دارد. در این تعریف، دین امری دستمالی شده و تکراری جلوه می

گر با عقب راندن آن، خود به وجهی غالب برای طراوت بخشیدن به دین تبدیل خودتنظیم
 شود. چند شباهت میان این بررسی و الگوی تاریخ ادبیات فرمالیستی وجود دارد: می

ن های آگیری عرفان نتیجۀ عاملی درونی بوده است. از همین رو بررسی ریشهالف. شکل
 رویکرد تاریخی نیاز چندانی ندارد. به 

ای پیشین )دین( بوده است و عرفان با گیری عرفان نتیجۀ خودکارشدگی گونهب. شکل
 شود. تبدیل شدن به وجهی غالب در حوزۀ دینی موجب طراوت و دیگرگونه دیدن می

 ج. برجستگی عرفان نتیجۀ تغییرات فرمی در نوع پیشین است.
اود. کتاریخ و تحوالت تصوف را نیز با الگویی مشابه همین الگو میافزون بر این، وی 

 گیرد. وی برای توصیف اوج و حضیض تاریخ تصوف از معیار زبان بهره می
تا آنجا که زبان سیر خالق و پوینده داشته است، صوفیه به خلق و ارائۀ 

ق و غیرخالاند از زمانی که زبان در آثار ایشان تکراری های نو پرداختهتجربه
صورت تکراری و مبتذل درآمده است های صوفیه نیز بهشده است، تجربه
 (. 411: 1774)شفیعی کدکنی، 



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 515

 
های قبلی به نقش صناعات ادبی در ایجاد این خالقیت و پویندگی اشاره شد. در بخش

ی تاما یکی دیگر از مواردی که از دید وی زبان تصوف را به هنر و ادبیات در معنای فرمالیس
(. وی 37است )همان، « تخیل، رمز، عاطفه، چندمعنایی بودن»کند، مجموعۀ نزدیک می

یرد گبار نه برای تعریف عرفان، بلکه در تبیین تحوالت تصوف از این معیارها بهره میاین
ارۀ پردازی دربو با الهام از الگوی فرمالیستی تحول انواع ادبی و تاریخ ادبیات، به نظریه

پردازد. شفیعی نوسازی زبان و تجارب عرفانی را موجب اوج گرفتن زبان می تاریخ تصوف
د. دانتبع آن سنت تصوف( و رکود آن را عامل افول زبان و سنت عرفانی میعرفانی )و به

 «تکراری و خلّاق»در برابر « های نوتجربه»و « سیر خالق»هایی چون استفاده از عبارت
د توجه داشت که وی در شرح تاریخ و تحوالت تصوف با بر همین نکته تأکید دارد. بای

سازی درزبان ای خودکارشدگی و برجستهتوجه به مفهوم وجه غالب که بر الگوی چرخه
 کند: )و تجارب( عرفانی متکی است، نمودار تاریخی تصوف را ترسیم می

رسد. صوفیان قرن ششم زبان تصوف در قرن ششم و هفتم به اوج خود می
الدین ابن عربی و پیروان او با زبان خاص خود و بخصوص محیی و هفتم،

توان زنند. میتری میهای تازهای که از قرآن دارند، دست به تجربهتلقی
ایان عربی و مکتب او به پگفت که تجربۀ صوفیه در تلقی معانی قرآن با ابن

 دینالترین و آخرین مرحلۀ زبان تصوف، زبان محیرسد. درحقیقت مهممی
ای است که های تصوف نیز مرحلهو اقمار اوست. آخرین مرحله در تجربه

بدان دست یافته است. دیگران جز تنظیم و پایین و باال کردن اصطالحات 
ته در اند؛ الباو و کوشش برای تقریر بیشتر نظریۀ او کار چندانی انجام نداده

 (. 117نثر )همان، 
تجربۀ انفسی و زبانیِ صوفیانی چون ابوسعید بنابراین تصوف پیش از ابن عربی و 

ابوالخیر، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی متحول و پویا بوده و با حضور مولوی به اوج 
-شود که از ویژگیعربی جریان تصوف وارد مرحلۀ جدیدی میرسد. با ظهور ابنخود می

نی آفریاست که تحولهای آن غموض و پیچیدگی زبان صوفیان است. در اینجا این زبان 
آوری از خلق و ابداع و رمز دارد و این نیرو الدین نیروی شگفتبرروی هم محیی»کند. می

(. این مرحله از تصوف، با 121)همان، « ارتباط کاملی دارد با قدرت وی در کاربرد زبان
ن وی به پذیرد. درواقع، از این دوران پیرواشود و با خود او پایان میابن عربی آغاز می

شود، همان مباحث پیشین زنند و آنچه از عرفان جاری میخلق و ابداع جدیدی دست نمی
دول سازی و جعربی در تصوف فقط معطوف به مفهوماست. به گفتۀ وی، تالش پیروان ابن

 های ابن عربی است. ضرب ساختن از مفاهیم کلیدی اندیشه
اثر تقلیدشده خود »داند که ادبی میتینیانوف تقلید را هنگامی برخوردار از حیات 

( بنابراین اگر از منظری فرمالیستی به نظرات 111: 1712« )دارای حیات ادبی باشد
شفیعی کدکنی بنگریم، پیروان ابن عربی تالشی برای جانشینی عنصر و وجه غالب تصوف 
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ری که از عناص دلیل از این دوران به بعد، آثار عرفانی با تقلیدهمینابن عربی نکردند، به

 زمینه راندند. شوند، جریان تصوف را به پسکم از اهمیت و حیات هنری خالی میکم
ها در بررسی ادبیات در برابر رویکرد تکوینی )همان: فرمالیست« تحولی»رویکرد 

شوند. وی در بررسی شعر نیز با همین های شفیعی کدکنی نیز دیده می(، در بررسی171
(. بنابراین در این بخش نیز 71-7: 1711نشیند )شفیعی کدکنی، میرویکرد به قضاوت 

 سویی مطالعات عرفانیتوان شاهد همضمن تأثیرپذیری وی از مبانی نظری فرمالیسم، می
 با مطالعات ادبی در نگاه وی باشد. 

 . مروری بر نقدها6
فان معرفی عر کدکنی از فرمالیسم برای شناخت و تحلیلآنچه در مورد تأثیرپذیری شفیعی

شد، انتقاداتی را نیز برانگیخته است. برخی از این انتقادات به ابهامات یا اشکاالت موجود 
شناختی برخاسته از های وی اشاره دارند و برخی دیگر به اشکاالت روشدر تحلیل

شوند. در ادامه، برخی از کارگیری مبانی فرمالیستی برای تحلیل عرفان مربوط میبه
 گیرد:وارد شده بر رویکرد شفیعی کدکنی مورد بررسی قرار می انتقادات

اند دکه گفته شد، شفیعی کدکنی درک تجربۀ عرفانی را از راه زبان میسر میالف. چنان
و بارها بر تعریف سوسوری از زبان و تلقی فرمالیستی از برداشت هنری از زبان تأکید 

مخوانی با اهداف و مسائل عرفانی به همراه رسد این نکته نوعی ناهنظر میداشته است. به
در  زبانیهای پیشدارد. ریشۀ این ناهمخوانی در این است که اهمیت قایل شدن به تجربه

الگوی سوسوری زبان، اساساً منکر هرگونه »نظریات سوسور عمالً غیر ممکن است، چون 
(. در نظریۀ سوسور 11: 1717فرد، )آلگونه جونقانی و میرباقری« تجربۀ فارغ از زبان است

ی این ترین ویژگگیرند. مهمبنیاد شکل میهای زبانی در یک نظام ارتباطی و تفاوتنشانه
ها )در مفهوم ساختاری آن( خودساماندهی آن است. سوسور در نظام همچون سایر نظام
ها هبر سلبی بودن نشان-هاستکه برآمده از ماهیت اختیاری نشانه-این بخش از نظریۀ خود 

 های زبانی(. بنابراین در اینجا تغییر چیدمان نشانه71-43: 1737کند )کالر، نیز تأکید می
هاست، نه پیامد عاملی بیرونی. ها نتیجۀ تغییر مرزبندی و آرایش آنهای آنو داللت

 شفیعی معتقد است: 
م ای در قلمرو کالامثال بایزید و حالج در بیان شطحیات خویش قبالً تجربه

اند. اما های هنری زبان بیان کردهاند و آن را از طریق گزارهنفسی داشتها
که تجربۀ کالم انفسی داشته باشند، آنپدیدآورندگان ایماژهای جدولی بی

های زبانی با کلمات و آفرینش خانوارهای دور از هم به قالب از طریق بازی
کنی، به نقل از کدپردازند )شفیعیها و تصویرها میگونه حرفزدن این

 (. 11: 1717میرباقری فرد و آلگونه جونقانی، 
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با توجه به همین مطالب و با اشاره به وجود تناقضی در نظریۀ شفیعی کدکنی اشاره 

 کنند که می
اگر نگرش زیباشناختی به الهیات و امثالهم از طریق اعمال فرایند جانشینی 

گیرد، آنگاه محق دانستن های زبانی صورت مینشینی در سطح گزارهو هم
گروهی ]= امثال بایزید و حالج و...[ و ناکارآمد دانستن گروهی دیگر ]= 

های جدولی[ با چه توجیهی قابل قبول خواهد بود؟ صاحبان گزاره
 (. 11: 1717)میرباقری فرد و آلگونه جونقانی، 
یسم در تعریف یسنشدۀ فرمالیسم و رمانتشاید بتوان این نکته را نتیجۀ آمیختگی توجیه

ان ای که از یک سو زبتبع آن عرفان( در اندیشۀ شفیعی کدکنی دارد. آمیختگیهنر )و به
( پایین و از سوی دیگر آن را motivationرا در مفهومی سوسوری و با انگیختگیِ )

 پندارد. نتیجۀ تجربه و با انگیختگیِ باال می
خته شده فروکاستن زبان عرفان به ب. اشکالی دیگری که در برخی نقدها به آن پردا

زبانی ادبی است. توجه به زبان و فرم در تحقیقات شفیعی کدکنی موجب شده تا مواردی 
های ادبی، تخیل، رمز، موسیقی کالم و جادوی مجاورت در شناخت و تحلیل چون آرایه

ارد این موزبان عرفان نقشی ویژه داشته باشند. وی گاه وجود، بسامد و شیوۀ استفاده از 
های مکشوف و معانی برآمده از زبان را معیاری برای قضاوت دربارۀ تجربه عرفانی، جهان

« برای خلق عوالم جدید روحانی»شود ای میداند. از همین رو زبان وسیلهمی
رسد این دیدگاه شفیعی را بتوان نتیجۀ تقابلی نظر می(. به121: 1774کدکنی، )شفیعی

درونۀ زبان نیز دانست. در برخورد با این تقابل، وی بیش از همه به  ضمنی میان برونه و
رونی ترِ بیکند و در موارد مشابه وجود عناصر برجستهعناصر موجود در برونۀ زبان توجه می

( با 1777کند. محمدی )را دلیلی برای خالقیت و پویایی زبان و تجربۀ عارف ذکر می
ان گیری زبان و سنت عرفانی نشعنصر تأویل در شکل توجه به همین مطالب و با تأکید بر

 دهد که می
هایی از متون عرفانی که با آشکار کردن صناعات ادبی مورد توجه بخش

ساخت خود بر مبنای ساختاری تأویلی گیرند نیز معموالً در ژرفقرار می
 که تشخصها، بیش از آنیابند. به عبارت دیگر در این بخشگسترش می

 هایرفان وامدار صناعات ادبی موجود در متن باشد، وابسته به ساختزبان ع
 (. 111: 1777سر، ساخت متن است )محمدی کلهتأویلی موجود در ژرف

گیری و گسترش زبان عرفان زیرساخت تأویلی ترین نکته در شکلاز این منظر مهم
زیباشناختی در  های زیباشناختی. در این نگاه، شگردهای ادبی وآن است، نه روساخت

گیری و گسترش زبان عرفان اهمیتی چندان زیاد ندارند. تأکید بر عنصر تأویل، بر شکل
تواند تا حد زیادی توجیه کنندۀ خلق مفاهیم خالف تکیه بر شگردهای فرمالیستی می

 نوی عرفانی نیز باشد: 
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 لههای زبانی )ازجمآنچه بیش از همه موجب تمایز زبان عرفان از سایر گونه

شود، نقش پررنگِ نگاه تأویلی و زایش زبان ادبی، فقه، علم و روزمره( می
زبان در فرایند حرکت از یک بافت و الیۀ معنایی به بافت و الیۀ جدید 
است. گفتنی است، با وجود اهمیت و بسامد باالی تمهیداتی ادبی چون 

ا هآن توان ازتناسبات لفظی و موسیقیایی در متون عرفانی، چندان نمی
ی هایهای زبان عرفان نام برد، زیرا این عوامل را باید ویژگیعنوان ویژگیبه

جا عواملی چون مشترک میان زبان عرفان و زبان ادبی محسوب کرد. در این
تناسبات لفظی را باید متعلق به برونۀ زبان عرفان، و فرایند خروج از بافت 

لق به درونۀ زبان تلقی کرد عنوان عامل گسترش زبان عرفان را متعرا به
 (. 113)همان، 

شود مشکل نظریه و روش شفیعی کدکنی از این زاویه عبارت که مشاهده میچنان
 است از عدم توانایی آن در تمایزگذاری میان زبان عرفان و زبان ادبی. 

مبانی  پوشی ازج. استفاده از روش فرمالیستی برای تعریف و تحلیل عرفان، نوعی چشم
ز هایی اعمداً یا سهواً بخش»شناختی عرفانی را در پی دارد. این رویکرد های معرفتپایهو 

:  1717)میرباقری فرد و آلگونه جونقانی، « گیردحادثۀ معرفت غیر زبانی را نادیده می
شود، بر تمایز دو نوع (. این معرفت که در اغلب متون پیشین اساس عرفان تلقی می12

ودی استوار است. منتقدان این دسته، بر ناکارآمدی و عدم کفایت معرفت حضوری و شه
نند و کرویکرد فرمالیستی در تبیین تفاوت میان زبان اشارت و زبان عبارت تأکید می

برآنند که این رویکرد برخالف ادعای خود، از تجربۀ انفسی و غیبیِ عارف صرف نظر 
های خود حال و قال را دو روی وشتهکند. به عبارت دیگر، اگرچه شفیعی کدکنی در نمی

ای آید، مقولهداند، آنچه از مفهوم زبان در معنای مورد نظر صوفیان بر مییک سکه می
است که درصورت تبدیل به عبارت قادر به انتقال معنای حاصل از تجربه نیست. با توجه 

ارت زبان عب به مسائلی که در فهم چیستیِ زبان اشارت و نسبت آن با تجربۀ عرفانی و
(، باید گفت در رویکرد 11: 1717طرح شده است )نگ. میرباقری فرد و آلگونه جونقانی، 

شفیعی کدکنی، نسبت تجربۀ عرفانی با زبان )در معنای زبانِ عبارت که قابل انتقال است 
 طور روشن مشخص نشده است.و تحلیل( به

ق زبان در متون عرفانی د. در ادامۀ مبحث قبل، برخی منتقدان نیز حاالت و شقو
رتباط اهای برآمده از نگاه فرمالیستی به زبان بیکالسیک را با حاالت مختلف آن در روش

دانند. شفیعی کدکنی در ادامۀ تعریف خود از عرفان به مثابه نگاهی هنری، به تشریح می
خواند و می« چگونهبی»ادراک زبان و اثر هنری پرداخته است. وی ادراک هنر را ادراکی 

ی هامرکز تمام گزاره»چگونه را که در دهد. وی این ادراک بیآن را به عرفان نیز تسرّی می
ز در مرک»دهد که به گفتۀ او قرار می« باچگونه»شود، در برابر ادراک یافته می« اقناعی
سو با این دو (. شفیعی هم63: 1774یافتنی است )شفیعی کدکنی، « های اثباتی ماگزاره
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شکلی کند. هرچند وی ریشۀ این تمایز را بههوم، به تمایزی میان نوع زبان نیز اشاره میمف

ا نیز ههای فرمالیستیابد، به نوعی دیگر در اندیشهآمیز در نظریات ریچاردز میستایش
های ریچاردز امری است که تکرار شده است. تمایز میان زبان ارجاعی و عاطفی در نوشته

عری صورت تمایز میان نقش ارجاعی و ششکلی دیگر و بهطی یاکوبسن نیز بهدر نظریۀ ارتبا
( یافتنی است. رویکرد شفیعی کدکنی به این تمایز 111-71/ الف: 1711زبان )یاکوبسن، 

س رسد. وی پکند که انتهای آن به فرمالیسم میدر نظریۀ ریچاردز نیز مسیری را طی می
 کند که: تأکید می از شرح نظریۀ ریچاردز بر این نکته

های هنری، در ساحت عاطفیِ زبان آشکار های دینی و عرفانی و تجربهتجربه
شوند و ما در این کتاب و در اکثر فصول آن با همین ساحت عاطفیِ می

یابد ای که در سراسر این کتاب گسترش میزبان سرو کار داریم ]...[ اندیشه
ناسانه نسبت به الهیات و دین شاین است که عرفان نگاهی هنری و جمال
توانند ما را در برابر معنای خود است و طبعاً ]...[ این مباحث ]...[ می

کنند )شفیعی کدکنی، نمی« اثبات»چیزی را کنند ولی هیچ« اقناع»
1774 :71 .) 

 خورد.می ای با مبانی فرمالیستی پیوندبنابراین ایدۀ شبه پوزیتیویستی ریچاردز به اندیشه
( نیز با نقد تالش شفیعی برای انطباق این تمایز ریچاردز با تمایز زبان 1774ویان )تق

شکلی تلویحی رویکرد فرمالیستی شفیعی کدکنی را مورد علم و معرفت در شعر عطار، به
جوشد چو خورشید/ زبان علم می: »نامهالهیدهد. شفیعی در شرح این بیت انتقاد قرار می

را همان تقابل مورد نظر « زبان علم/ زبان معرفت»، تقابل «اویدزبان معرفت گنگ است ج
 خواند: ریچاردز می

گوید و زبان علم را زبانی روشن وقتی عطار از تقابل علم و معرفت سخن می
کند و زبان معرفت زبانی مبهم و گنگ، آن هم گنگ همیشگی توصیف می

دست  epistemologyای از معرفت شناسی رسد که به حوزهنظر میبه
: 1774اند )عطار به نقل از تقویان، یافته است که قدما از آن محروم بوده

117 .) 
تقویان بر آن است تا نشان دهد در این بیت، زبان علم و معرفت در معنای زبان ارجاعی 

معنای شفافیت و ابهام نیز به« گنگ بودن»و « جوشیدن»اند و و عاطفی به کار نرفته
از آن همان تمایز میان علم و معرفت )در گفتمان صوفیه( یا عبارت و نیست و مقصود 

قصد عطار آن است تا توضیح دهد کار علم بسیار گفتن و پرگویی است، »اشارت است: 
 (. 116: 1774)تقویان، « که کار معرفت خاموشی و گنگ بودن استدرحالی

ای از وجه عاطفی نهعنوان نمویکی از مواردی که از سوی شفیعی کدکنی به« شطح»
رمی های فشود. وی اصالت شطح را وابسته به پیچیدگیزبان در سنت تصوف معرفی می

داند )شفیعی کدکنی، و زبانی آن و صدق و کذب آن را نیز وابسته به اقناع خواننده می
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(. در راستای مطالب گفته شده در نظر نگرفتن محتوای معرفتی شطح 111-111: 1774

(. آشکار است که هدف چنین 31: 1712نا، اه انتقاداتی را برانگیخته است )بیدر این دیدگ
 انتقاداتی نیز رویکرد فرمالیستی شفیعی در بررسی تصوف و زبان عرفانی است.

 گیری. نتیجه6
برانگیز سدۀ بیستم است که تاثیری بسزای در نظریۀ فرمالیستی ازجمله جریانات بحث

گذاران این نظریه با ارجحیت نهادن بر فرم آثار ادبی ست. بنیانروند مطالعات ادبی داشته ا
ای مستقل از جریانات عنوان پدیدهها سعی در معرفی ادبیات بهنسبت به محتوای آن

عنوان یکی از نامدارترین اند. شفیعی کدکنی، بهتاریخی، اجتماعی،سیاسی و .... داشته
از آرای صورتگرایان روسی، از این  پژوهشگران معاصردر حوزۀ ادبیات، ضمن تمجید

نظریات در تحقیقات خود نیز استفاده کرده است. وی عالوه بر تأثیرپذیری از این جریان 
گیری از این مباحث به تبیین عرفان و تصوف در زمینۀ شعر و ادبیات، سعی دارد با بهره

ننده کحوری و تعیینها نقشی مطور که زبان در آرای فرمالیستاسالمی نیز بپردازد. همان
ر گیرد. وی ددارد، در تحقیقات شفیعی کدکنی در باب عرفان نیز در مرکز توجه قرار می

زدایی، برجستگی فرم و تحول های عرفانی خود با تأکید بر مقوالتی چون آشناییپژوهش
 زریزد. از همین منظر به تعریفی متفاوت اژانرها شیوۀ خود را متأثر از فرمالیسم پی می

زدایی، پردازد. شفیعی با تاکید بر آشناییهای آن و اوج و افول تاریخ تصوف میعرفان، ریشه
کند و این نوسازی را نیز های دینی معرفی میعرفان را حاصل نوسازی در برابر کلیشه

های ادبی کند. از این رو توجه به فرم و صنعتهای زبانی جستجو میبیش از همه در فرم
 یابد.و اهمیتی خاص میدر نظریۀ ا

دلیل طرح مسائل، ادعاها و فرضیاتی نو مورد توجه بسیاری از این نگاه از سویی به
پژوهشگران ادبی قرار گرفته و در عین حال انتقاداتی طریح را نیز بر انگیخته است. از 

 لپوشی از تجربۀ پیشازبانی صوفیان در نگاه شفیعی، تقلیجملۀ این اشکاالت، ابهام چشم
های زبان عرفانی به زبان ادبی، ابهام در نسبت میان تجربه و زبان و برخی انطباق

 ناپذیر میان عرفان و فرمالیسم بوده است.توجیه

 منابع
نظریۀ ترجمۀ عاطفه طاهایی. «. نظریۀ روش فرمال(. »1712آیخن باوم، بوریس. ) -

 تهران: اختران. .های روسهایی از فرمالیستادبیات: متن
 . تهران: مرکزساختار و تاویل متن(. 1774احمدی، بابک. ) -
ترجمۀ فرهاد ساسانی. در «. هنر به مثابۀ فن(. »1711اشکلوفسکی، ویکتور. ) -

کوشش فرزان سجودی. تهران: . بهگرایی، پساساختگرایی و مطالعات ادبیساخت
 سوره مهر.
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 دی. تهران: آهنگ دیگر.. ترجمۀ فرزان سجونظریۀ ادبی(. 1711برتنز، یوهانس ویلم. ) -
، صص 31. ش بازتاب اندیشه«. های بایزیدشطح در عرفان و شطح(. »1712نا. )بی -

23-64. 
ترجمه عاطفه طاهایی. در «. دربارۀ تحول ادبی(. »1611تینیانوف، یوری. ) -

 . تهران: اختران.های روسهایی از فرمالیستنظریۀ ادبیات، متن
زبان علم و زبان معرفت در نظرگاه عطار »(. 1691تقویان، مصطفی. )جلیلی -

 .111-190، ص 16ش. نقد ادبی«. نیشابوری
های فلسفی: نقدی بر فرمالیسم روسی و تناقض(. 1696شاهکویی، محمدحسن. ) -

 . تهران: رسانش نوین.های دکتر محمدرضا شفیعی کدکنیدیدگاه
 تهران: سخن. زبان شعر در نثر صوفیه(. 1691شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) -
 . تهران: سخنرستاخیز کلمات(. 1691. )_______________ -
 . تهران: آگهموسیقی شعر( 1615. )_______________ -
نقد «. های ادبی معاصرنقیضه در گسترۀ نظریه(. »1611پور، قدرت. )قاسمی -

 111-151، ص 3. شادبی
 سوره مهر. . تهران:واژگان و اصطالحات فرهنگی(. 1616باغی، علی اصغر )قره -
 . ترجمۀ کورش صفوی. تهران: هرمس.فردینان دوسوسور(. 1619کالر، جاناتان. ) -
تحلیل فرمالیستی زبان عرفانی: (. »1619میرباقری فرد و آلگونه جونقانی. ) -

 .11-51، ص 110. شجستارهای ادبی«. لوازم و عواقب آن
«. فاننقش تاویل در گسترش زبان عر(. »1696سر، علیرضا. )محمدی کله -

 .99-111، ص 1. شهای ادب عرفانیپژوهش
، 26. ش بوستان ادب«. گراییشفیعی کدکنی و شکل(. »1711محمدیان، عباس. ) -

 .171-117صص 
ترجمۀ کورش صفوی. «. شناسی و شعرشناسیزبان»/ الف(. 1711یاکوبسن، رومن. ) -

ان: تهرکوشش فرزان سجودی. . بهگرایی، پساساختگرایی و مطالعات ادبیساخت
 سوره مهر.

ترجمۀ بهروز محمودی بختیاری. «. وجه غالب»/ ب(. 1711یاکوبسن، رومن. ) -
کوشش فرزان سجودی. تهران: . بهگرایی، پساساختگرایی و مطالعات ادبیساخت

 سوره مهر.
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 بررسی تطبیقی اصطالح عرفانی تجلّی در مرصادالباد و شرح گلشن راز

 
 1عبّاس محمّدیان

 4قادریفائزه   
 چکیده
است. تجلّی در یک نگاه کلّی به دو بخش   «تجلّی خداوند» ترین موضوع در عرفان نظری بنیادی

شود.  تجلّی در قوس نزولی مباحث تجلّی در قوس صعودی و تجلّی در قوس نزولی تقسیم می
س قو گیرد و تجلّی درمیهای آن را در برمربوط به هستی شناسی و چگونگی آفرینش و شاخه

بازگشت موجودات به سوی حق، بخصوص مباحث  صعودی بیشتر مربوط به چگونگی
 «تجلّی»شود. بنیان پژوهش حاضر بر بررسی اصطالح عرفانی شناسی انسانی و کمال او میمعرفت

های هفت و هشت هجری، نجم الدّین رازی، معروف به و انواع آن درمکتب دو عارف نامی قرن
ها، مرصادالعباد و شرح  گلشن راز، بنا شده و هیجی، در دو اثر جاویدان آندایه، و شیخ محمّد ال

ای واحد مقایسه کرده، تحلیل نماید تا از طریق بر آن است که دیدگاه این دو عارف را در مقوله
ها گامی کوتاه در شناخت آرا و اندیشه های این بزرگان در خصوص تبیین همگونی و تمایز آن

باحث عرفانی برداشته شود. هدف اصلی مقاله بررسی تطبیقی مفهوم تجلّی در این ترین مبنیادی
دو اثر است که به روش توصیفی و تحلیل محتوا و به شیوۀ کیفی تجزیه و تحلیل شده است. 

است. هر چند ممکن است در  شرح گلشن رازو  مرصادالعبادترین منابع پژوهش، دو کتاب مهم
یگر متفاوت بوده و با الفاظ گوناگون بیان شده  باشد، ولی در واقع یک ها با یکدظاهر سخنان آن

هدف واحد را در بردارد. دو شاعر به طور کلّی در موضوع مفهوم تجلّی و انواع آن، مضامین کم و 
بیش مشترکی دارند. نجم رازی و الهیجی برای تجلّی انواعی قائل شده اند که در این مقاله بدان 

 ت. پرداخته شده اس
 تجلّی، مرصادالعباد، گلشن راز، نجم رازی، الهیجیهای کلیدی: واژه

 
 مقدّمه . 1

د. انموضوع تجلّی از جمله موضوعاتی است که بسیاری ازعارفان وسالکان بدان پرداخته
ی هستند که در نجم رازی و شیخ محمّد الهیجی از جمله نویسندگان و عارفان توانمند

اند. موضوع این مقاله بررسی آن، نظریّات قابل توجهّی ارائه دادهخصوص تجلّی و انواع  
العباد و شرح گلشن راز است. تجلّی از موضوعاتی تجلّی و انواع آن در دو کتاب  مرصاد

و ظهور او در  -تعالی -است که عارفان با استفاده از آن، کیفیّت دریافت خود را از حق

                                                            
 . دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه حکیم  سبزواری1
 .دانشجوی دورۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری 2
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با درک اتّصال خود به مبدأ وجود، گرهی از اسرار  اندعالم تعّینات بیان کرده، کوشیده

ری، گآفرینش بگشایند و مقدّمات قرب خود را به حق فراهم سازند. تجلّی به معنای جلوه
قوس صعود، درخشش  ظاهر، آشکار و درخشنده شدن است. در اصطالح عارفان، تجلّی در

از غیوم صفات بشری  -تعالی و تقدّس -انکشاف شمس حقیقت »نور الهی بر دل عارف و
( سالک در این صعود معنوی که به سوی خدا 74: 1714، )کاشانی« به غیبت آن است.

کند. تجلّی در قوس نزول، در حقیقت تجلّی حق بر دارد حق را در مظاهرمشاهده می
هستی است. در عرفان نظری، حالت وجودی تجلّی حق مورد بحث است، یعنی تجلّی خدا 

الً خلقت عالم ناشی از تجلّی وجودی حق است. موضوع تجلّی و انواع در سیر نزولی، اص
آن از جمله موضوعاتی است که بسیاری از شاعران و نویسندگان عارف و وارسته از آن 

 اند. سخن گفته
ه.ق(،  714نوشتۀ شیخ محمّد الهیجی )متوفّی، االعجاز فی شرح گلشن رازمفاتیح

نظیر و مفصّلی عارف و شاعر قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری، است که شرح عالمانه، کم
ه.ق( است. این کتاب یک دوره  341شیخ محمود شبستری )متوفّی، گلشن رازبر منظومۀ 

ه گلشن راز به حدّی بودشود. ایجاز وفشردگی عرفان نظری و تعالیم ابن عربی را شامل می
ح مفاتیگمان ی موجود، بیهاکرده است. از میان شرحکه شرح نوشتن برآن را ناگزیر می

، بهترین شرحی است که برآن نوشته شده است. الهیجی در شرح گلشن رازاالعجاز فی
شرح خود، همچون مترجم زبانی فراموش شده، با فصاحت تمام آن شرط الزمی را که به 

(. طرز تلّقی 411: 1731انگیزد )لویزان، میبخشد، در ذهن خواننده برمی ت جانهر بی
گردد که سخن الهیجی دل نشین گردد و به کالم او دو سطح ظاهر شبستری سبب می

یکی از شاهکارهای  المعادالیالمبداءمرصاد العباد من(. 71: 1732دهد)نصر، و باطن می
ه سحر مطلق خواندمرحوم فروزانفر نثر این کتاب را ت. متون صوفیانه در زبان فارسی اس

قیمت معرّفی کرده است. و ملک الشّعرای بهار در سبک شناسی این اثر را از آثار ادبی ذی
 عرفایی همچون مولوی و حافظ و ...، از مطالب و مضامین عرفانی این کتاب سود جسته

 (. 714-717 :1773و دهخدا،  63-67، مقدّمه: 1731اند)نجم رازی،
 

 بیان مسأله. 1-1
بینی عرفانی از جایگاه رفیعی برخوردار است. این های آن در جهانموضوع تجلّی و شاخه

گیرد. به همین سبب، برای شناخت مباحث میموضوع تقریبا عمدۀ مباحث عرفانی را در بر
زیر شناسی، ناگشناسی و معرفتشناسی و انسانمربوط به عرفان نظری، بخصوص هستی

باید موضوع تجلّی و انواع آن ونقش این موضوع مهم در عرفان مورد بررسی و تحقیق قرار 
 گیرد. 

از جمله مباحث مهم عرفان، سیر و سلوک سالک به سوی حق در قوس صعودی و 
پیمودن راه کمال و رسیدن به آخرین منزل، یعنی فنای در حق و بقای در اوست. این 
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ود، مگر به توفیق و عنایات حق، که شرط آن تجلّی فعلی و صفتی شمهم حاصل نمی

خداوند بر سالک راه و اشراق و القای معانی و اسرار پوشیده بر قلب او و در نهایت، تجلّی 
 گردد. همینذاتی است که باعث فنای سالک از صفات بشری و هستی مجازی خویش می

افی است وعلّت اصلی پرداختن نگارندگان دادن ارزش و اهمّیت موضوع کامر برای  نشان 
های نگاه دو عارف ها و ناهمانندیبه این مبحث مهم و در حدّ بضاعت، نشان دادن همگونی

 زمین در موضوع تجلّی است.نامی مسلمان ایران
 

 .پیشینۀ تحقیق1-1
 توان به برخی از آنانمی های زیادی صورت گرفته کهدر مورد تجلّی تحقیقات و پژوهش

ان عرفان اسالمی )ادی، فصلنامۀ ریان، حسین آری در شعر شهریاتجلّ برای نمونه اشاره کرد:
، فاطمه حیدری، سهیال زینلی، فصلنامۀ ی در قلمرو عرفانتجلّتقسیمات ؛ 1717(، و عرفان

ای، ، رقیّه شنبهی تا حلولانسان کامل از تجلّ ؛1717(، عرفان اسالمی )ادیان و عرفان
تحلیلی  -بررسی تاریخی؛ 1711(،  فرهنگ و ادب ۀادب حماسی )پژوهش نام ۀژوهشنامپ

(،  ی)علوم اسالم های اعتقادی کالمیپژوهش، نگین مشرقی، ی در عرفان اسالمیتجلّ یّۀنظر
های فلسفی پژوهش ، سیّد احمد فاضلی،ی در مکتب عرفانی ابن عربینظام واره تجلّ ؛1711

، سعید رحیمیان، قم: دفتر تبلیغات تجلّی و ظهور در عرفان نظری   ؛1712،  کالمی -
کنون پژوهشی را که منحصراً به بررسی تطبیقی این و... ولی نگارندگان تا  1736اسالمی، 

ه اند؛ باصطالح در این دو کتاب و از دیدگاه این دو عارف نامی پرداخته شده باشد ندیده
 اند.همین سبب، این موضوع را در خور پژوهش و کندوکاو یافته

 
 بحث                 . 1
 : .تجلّی در لغت و اصطالح 1-1

و دوم و کسر و تشدید الم، در لغت به معنی منکشف شدن کار و هویدا  تجلّی به فتح اوّل
 تبه معنای آشکار شدن و جلوه کردن وتابش و نمایش اس )منتهی االرب( و گردیدن است

-1767 مستملی،؛ "جال"ذیل: 1764طریحی،؛ 177: 1731زوزنی،؛ 774 : 1116،آملی)
 نمودار شدن وپدید آمدن، )اِمص( (. همچنین به معنای41: 1761؛ گوهرین،  211:  1766

هویدایی، پیدایی، تابش، روشنایی، نمود، جلوه، ودر تصوّف تأثیر انوار حق به حکم اقبال 
: 1711بردل مقبالن که شایستگی مالقات حق را به دل پیدا کنند. جمع: تجلّیات )معین،

و نمایش و از ذیل واژۀ تجلّی(. دیگر، به معنای جلوه کردن و وضوح و انکشاف و تابش 
باشد و مقابل آن خفاست و ظهور نیز به همان معانی آمده آمدن میدرنهانی وکمون به

باشد. تجلّی از ریشۀ جَلَو: جال و است و در مقابلش بطون است و در مصدر مطاوعه می
اصطالح  عارفانیجلو به معنی روشنی و آشکاری است و هم در معنای انجال است. در گفتار 

ز دیگر ا فیضو  تعیّن ،نیز گاه مترادف با اصطالح تجلّی به کار رفته است. تنزّل« ظهور»

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=130365
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باشند. سه واژه در مقابل تجلّی وجود دارد: حلول، تجافی، اتّحاد. در می مترادفات تجلّی

ها آشکار شود تجلّی نام دارد، زیرا جمع غیوب به اعتبار غیبی بردل اصطالح آنچه از انوار
تعدّد موارد تجلّی است و هر اسمی از اسمای الهی به حسب حیطه و وجوهش تجلّیات 

شود می ، آن چه منکشف«مَا یَنکشف للقُلوب مِن اَنوار الغُیوب»مختلف دارد. تجلّی یعنی 
سالک از تعلّقات و مظاهر مادّی پاک و مصفّا گردد،  از برای قلوب از انوار غیب. هرگاه دل

کیفیّت بر دیدۀ دل صورت و بیتابد و حق بیمی ها در اوانوار الهی متمثّل به تمام رنگ
(. از قبیل تجلّی بر موسی )ع( و حدیث 777: 1716نماید)حسینی،گری میوی جلوه

مقام که محلّ شهود است، انوار تجلّیات  در این«. رَاَیتُ رَبّی فِی اَحسَنِ صورَه»پیامبر)ص(: 
شود، گاه این های پاک و مصفّا متجلّی میالهی هر لحظه به ظهوری و شأنی دیگر بر دل

فناست. این سخنان از علوم وجدانی و شود و گاه تجلّی بیتجلّی باعث فنای سالک می
 فت.       ها را درک کرد و پذیرمکاشفات است و به طریق استدالل نمی توان آن

رجایی )انوار حق است بر دل صوفی ۀه تجلّی عبارت از جلور اصطالح صوفیّد
، که در نوشته های خویش روزبهان بقلی همچنین ).تجلّیواژۀ ذیل : 1761بخارایی،

ست، آدمی را محل تجلّی ذات و صفات خداوند، و اصطالح تجلّی را بسیار به کار برده ا
تجلّی، تأثیر انوار (. »733ـ 731، 1ج: 1711بقلی،) داندعالَم را محل تجلّی افعال او می

حق باشد به حکم اقبال بردل مقبالن، کی بدان شایستۀ آن شوند که به دل مر حق را 
 (.211:1732)هجویری ،« ببینند

اصطالحات عرفانی، قرآن است که تالوت و ختم آن همواره نزد  ۀاوّلین مأخذ عمد
زهّاد و عبّاد متصوّفه رایج بوده است و اصطالحاتی مانند: تجلّی و ذکر و قلب و... مأخوذ از 
قرآن و غالبا حاکی از تأویلی است که صوفیّه در حقّ آیات متضمّن این الفاظ داشته اند و 

(. البتّه برخی از 1767:117کوب، اند )زریناعتباربخشیده هایشان را بدانها و نوشتهگفته
 اند ودادهگونه تعابیر و تأویالت روی خوش نشان  نمیعلما و فقهای آن روزگاران به این

  (.327: 1721)قیصری،  ها و صوفیّه معارضاتی در این باب وجود داشته استمیان آن
 و فنااست. نهایت سلوک نیز  مقامات عرفانیتجلّی در معنی سلوک، منشأ احوال و       

گردد. در کلمات صوفیانِ متقّدم، تجلّی با نور و اشراق و بقاست و به تجلّی ذاتی ختم می
لّی، اند که تجاند، و نیز با مفهوم قلب پیوند دارد، از جمله گفتهرؤیت، که نمادهای بصری

( 767 :1711ابونصر سرّاج ،؛  211: 1732تابش نور حق است بر قلب مقبالن )هجویری،
غیبت صفات بشری ۀ واسطستن حجابِ میان بنده و حق است به و تجلّی برخا

که دانند؛ چنان(. در عرفان، خلقت جهان را ناشی از تجلّی حق می147: 1763)کاشانی،
 گوید: حافظ می

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد در ازل پرتو حسنت زتجلّی دم زد     
 (                                     1767:416)حافظ، 
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د دانمولوی نیز در دفتر ششم مراد خداوند فیّاض را از آفرینش، تجلّی و ظهور حق می

شناسیم، امّا چون و معتقد است که در جهان مادّی هرچیزی را در مقایسه با ضدّ آن می
اِذ وَ»ن کامل است که خداوند بنا به آیۀ: همتا ضدّی ندارد تجلّیگاه او دل انساخداوند بی

اللّهی (، مقام و منصب خالفت71بقره/« ) قالَ رَبّک لِلمَالئِکَه اِنّی جاعِل فِی االرض خَلیفه
 (.121: 1774را بر روی زمین به او ارزانی داشته است )بهنام فر،

گردد ودل را یبردل عارف ظاهر م -تعالی-ای است که از باریتجلّی نور مکاشفه       
(، و همچنین عبارت از برطرف 111: 1764گرداند)سجادی ،سوزاند و مدهوش  میمی

(. تجلّی گاه به معنی ظهور و گاهی 417: 1716های بشری است)سهروردی،شدن حجاب
به معنی رؤیت قلبی نیز به کار رفته است. در تعریف هایی که از تجلّی توسّط عرفا به عمل 

ها غیب به نور تشبیه شده است. پیشینۀ این اصطالح به آغاز آفرینش نآمده، در اکثر آ
گردد. بذر تجلّی در بدو آفرینش آدم )ع(در وجود او به ودیعت حضرت آدم )ع( باز می

نهاده شد تا در طول کمال شریعت، میوۀ آن پدید آید. نجم رازی در بارۀ پیدایش و نحوۀ 
اگرچه تخم تجلّی ابتدا در طینت آدم تعبیه »گوید: می چنین"تجلّی "به تکامل رسیدن 

«  در والیت محمّدی ثمره به کمال رسید. و افتاد، امّا در والیت موسی سبزه پدید آورد،
 و سلوکی نایتجلّی به دو مع عرفان اسالمیدرهمچنین ( 741: 1717نجم رازی)

 وجودشناختی آمده است. در معنای اوّل تجلّی عبارت است از آشکار شدن متافیزیکی
تجلّی حق  هستی ، امّا در معنای دوم، عالَمِسالکبر ضمیر -تعالی -حق افعالو صفاتو ذات

 هااز حیث وجودی که آن یعنی تجلّی خداوند در صور موجوداتبر خویش است.  -تعالی –
کنتُ »حدیث قدسیاین دو معنا با(. 416ق: 1111در باطن غیب مطلق دارند )ابن عربی،

که در  (4: 1717نجم رازی،« ) فاً فَاَحبَبْتُ اَن اُعرَف فَخَلَقْتُ الخَلقَ لِکی اُعرکنزاً مخفیّ
. بنیاد و ریشۀ نظریّۀ تجلّی در عرفان سخنان عارفان بارها آمده است، ارتباط نزدیکی دارد
سالک  سماعو حتّی  ریاضتو  زهد، نظری ،اعتقاد به وحدت وجود است. از نظر عارفان

برای تجلّی است و کوشش و تحقیق )تکلّف سالک برای دریافت حقیقت( با تجلّی به ثمر 
گردد تجلّی حق است وتجلّی حق به استناد رسد. آن چه موجب پیدایش هستی میمی

(. خدای متعال جمیل 47:  1713)فروزانفر، برپایۀ حبّ ذاتی است« کَنز مخفی»حدیث 
خدا برای ، طلبی استگری و عاشقجلوه، است و دوستدار جمال  و اقتضای حسن و جمال

 گری، جهان را آفرید:جلوه
 نیست از دیدار خود از بس شکیبایی ترا کنی هر شش جهت را از رخت آیینه دارمی

 (41: 4:ج 1761)صائب ،
تجلّی، واژۀ قرآنی است و سه بار در قرآن مجید به این کلمه اشاره شده است: یک       

(، سوگند به روز چون جلوه 4)لیل/« وَالنّهار اِذاتجلّی»فرماید: می بار در ظاهر شدن روز که
سازد. (، و قسم به روز که جهان را روشن می7)شمس/« وَ النّهار اِذا جَلّیها»کند. بار دوم 

کند دیگر در بیان میقات حضرت موسی با خدا، که آن حضرت از خدا درخواست می بار
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شنود که هرگز مرا نمی بینی، و لیکن به آن کوه بنگر، می خود را به او بنمایاند و پاسخ

فلّما تجلّی رَبّه لِلجَبَل جَعَله دَکاً وَ خَرَّ »زودی مرا  ببینی: اگر در جای خود برقرار باشد، به
بخش عارفان و شاعران در اشاره به (. این آیه بیش از همه الهام3اعراف/ « ) صَعقاموسی 

تجلّی الهی است. در دو آیۀ نخست در معنای لغوی خود و در آیۀ سومی در معنای عرفانی 
به کار رفته است. بنابراین، سابقۀ ، خوانندمی و از نوع تجلّی ذاتی، که آن را صعقه نیز

 گردد. اربرد آن در قرآن کریم بازمیاصطالح تجلّی به ک
 کوه در رقص آمد و چاالک شد جسم خاک از عشق برافالک شد      
 طور مست و  خَرَّ موسی صاعقا عشق جان طور آمد عاشقا           

 ( 1: 1711)مولوی، 
اند دتجلّی آیات و نشانه های قدرت او می، شیخ طبرسی منظور از تجلّی در این آیه را 

(. در کشف االسرار میبدی 1،37)طبرسی ،شیخ حسن :ج  -تعالی–ظهور خود حق  نه
(. علّامه 341: 7،ج 1777است )میبدی ،کار رفتهکلمۀ تجلّی در این آیه به معنی ظهور به

 طباطبایی در ذیل آیه آورده است که کلمۀ تجلّی در این آیه به معنی قبول جال و ظهور
ترین و در عین (. مسئلۀ تجلّی خداوند، یکی از مهم711: 1،ج1767باشد)طباطبایی ،می

حال پیچیده ترین مسائل عرفانی است که بیان آن در قالب الفاظ، بسیار دشوار، بلکه 
فرماید: آدم چنین خطاب میمحال است. در حدیث  قدسی آمده است که خداوند به بنی

تجلّی نورم پر کنم و تو را به  ای فرزند آدم، مرا خالصانه عبادت کن تامن قلب تو را از»
در  خداوند آمده که)ع( امام صادقدرحدیثی از(. 11: 1761)عاملی،« حال خود نگذارم

همچنین بنا به حدیثی که  .بینندکرده است، امّا ایشان نمیها تجلّی کالم خویش بر انسان
اگر خداوند بر چیزی تجلّی  نقل شده است،ازحضرت محمّد )ص(  در اکثر منابع عرفانی

جم رازی، )ن« اِذا تجلّی اهلل لِشَیئ خشع له: »شودمی خاشع کند آن چیز در برابر خدا
است که بنا حشر ۀسور41ۀظاهراً آنچه در این دو حدیث آمده مضمون آی(. 716: 1717

ازهم پاشیده  خدا خاشع و بیمآن کوه از فرستاد،فرو می کوهیرا بر قرآن برآن، اگر خداوند
 -. معنای اصطالحی تجلّی در نزد عرفا عبارت است از: آشکار شدن ذات مطلق حقشدمی

برای خود  اشکماالت او پس از متعیّن شدن به تعیّنات ذاتیّه یا اسمائیّه یا افعالیّهو  -تعالی
که تجافی یا حلول یا اتّحاد الزم نیاید  او یا برای غیر او)یعنی در آینۀ فعل( به نحوی

 (.  77: 1736)رحیمیان،
مظهر ، وجود های عالمبه نظر عرفا، که قرآن نیز مویّد آن است، هیچ کدام از پدیده     

 باشند و به قول نجم رازی: جامع همۀ اسما و صفات الهی نمی
ای چون به کمال نبود هم بار امانت معرفت نتوانست کشید. مجموعه» 
بایست از دو عالم روحانی و جسمانی که هم آلت محبّت و بندگی به می

ه و کمال دارد و هم آلت علم و معرفت به کمال دارد تا بار امانت مردان
نجم « ) عاشقانه در سُفت جان کشد و این جز والیت دو رنگ انسان نبود
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(. از این رو آدمی را آفرید که مظهر همۀ اسما و صفات 11: 1717رازی،

 «خَلَقَ اهلل آدَم عَلی صورَتِه»الهی یا به تعبیری شاعرانه آیینۀ خدانماست. 
 (.                    112: 1713)فروزانفر،

دو مبحث مهم در عرفان نظری وجود دارد: اوّل، اثبات وحدت وجود و دوم توجیه       
 دوم تر از مطلبکثرت، مطلب اوّل به لحاظ عقلی، نقلی و شهودی برای عرفا دست یافتنی

. از کندامّا توجیه کثرت )پس از اثبات وحدت وجود( مانند یک تناقض جلوه می، باشدمی
عدّدی برای توجیه وقوع کثرت در عالم رخ داده است. ارائۀ های متهمین روی تالش

به عنوان نحوۀ ارتباط بین حق و خلق از جانب عرفا در جهت تبیین این مساله « تجلّی»
(. تجلّی حق که ناشی ازحبّ خداوند است، خود 41: 1736مهم بوده است )رحیمیان، 

 شود.                   می منشأ حبّ بندگان نیز
 ی خداوند دوگونه است:تجلّ

 ظهورحق کماهی به حالت صور اعیان ثابته.(: فیض اقدس)تجلّی علمی یاتجلّی ذاتی .1
 ند.کبراثراین تجلّی عالم خارج وجود پیدا می س(:)فیض مقدّ تجلّی شهودی وجودی .4

 ( 2-1: 1711)الهیجی،
بیش مطرح بوده وعربی نیز کمتجلّی درمیان عرفای مسلمان قبل از ابنیّۀ طرح نظر     

لّی تج یّۀنمی توان او را مبدع نظر، کید فراوان ابن عربی بر مفهوم تجلّیتأاست. با وجود 
ربی عتجلّی ابتدا دیدگاه عرفای مسلمان قبل از ابن یّۀدانست. در بررسی سیر تاریخی نظر

است  یبندی تجلّی در این دوره تقسیم تجلّی به ذاتی و صفاتترین تقسیمرا داریم که مهم
باشد که در عرفان عملی مطرح است. دیدگاه می بندی تجلّی در معنای شهودیکه طبقه
ت یک صورعربی این نظریّه را بهتجلّی از دیدگاه ابن عربی و پیروان اوست. ابن یّۀدوم، نظر

آورد. وی تجلّی را هم در جنبۀ شهودی و هم در جنبۀ وجودی جهان بینی و نظام فکری در
د، امّا ابن عربی و پیروانش بیشتر برجنبۀ وجودی آن تأکید نموده اند. ویلیام کار بربه

گوید: ابن عربی فقط از تجلّی خدا )خود انکشافی خدا( که آن را به نحو عینی می چیتیک
کرده سخن گفته، نه آن که تمایزی میان ذهنی و عینی ذکر کرده باشد و ذهنی ادراک می

-پس از ستر–آن چه بردل از انوار غیوب »معتقد است که:  عربی(. ابن1: 1737)چیتیک،
اگر دل از هر آنچه غیر  .(174: 1766عربی،)ابن« شود، تجلّی استمی کشف و آشکار

خداست پاک گردد و پاکی نیز به باالترین حد برسد و دل محل و جایگاه زیبایی و جمال 
ا این سعادت مخصوص هر گردد؛ امّحق بشود، آن وقت دل آینۀ ذات صفات متعالی می

هلل شود. شیخ عبداانسانی که دلش را صیقل دهد نیست و سعادتِ تجلّی شامل حال او نمی
 شیخ علی بونانی از قول شیخ«. تجلّی حق ناگاه آید امّا بر دلِ آگاه آید»گوید:  انصاری می

گورگرفت، امّا گور آن که بدوید نه هر» کند: قزوینی روایت میشانیانبکرابوخود، خواجه 
شود. (. در ابتدا دل از صفات بشری پاک می711: 1717)نجم رازی ،« گرفت که بدوید

کند، بعد قطعاً نور ذکر و طاعت بر انوار روح آن گاه برخی صفات روحانی بر دل تجلّی می
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ان: مآید)هآید و بر دل پاک و صاف، تجلّی پدید میمیحرکت درکند، روحانیّت بهغلبه می

711.) 
 
 .تجلّی در مرصادالعباد1-1

رازی در موضوع تجلّی تا حدّ زیادی از اندیشه های ابن عربی متاثّر رسد نجمبه نظر می
الدّین نزدیک است؛ نجم رازی و کم دیدگاه او در این باره به دیدگاه محیاست یا دست

 دندانتی را دو نوع میصفاتی، تجلّی ذا و پس از تقسیم تجلّی خداوند به ذاتی عربیابن
تجلّی  .تالوهیّو تجلّی  تربوبیّتجلّی  : (741: 1717و نجم رازی:71ـ11: 1766،ابن عربی)

در د. شوصفات نیز بر دو نوع جمال و جاللی است که هر یک به ذاتی و فعلی تقسیم می
ه ای وجودشناسانه تبدیل شده کهمکتب ابن عربی تجلّی در کنار نقش سلوکی، به نظریّ

کثرات با  ارتباط حق و خلق و ربط جهانِ نموداریِ ۀدار تبیین نظام هستی و نحوعهده
آن در بین  ۀی وجودشناسانه در شکل ساده و شاعرانت. این تلقّحق اس مطلقِ وحدتِ

. رازی نیزدرباره تجلّی وجودی، بیانی نظیر بیان شارحین فصوص دارد وجود داشت هصوفیّ
داند)پارسا می و ارواح انسانی را روح پاک محمّدیو تجلّی اوّل یا مبدأ موجودات و مخلوقات 

(. بیشترادیبان و فاضالن در تکمیل مطالب عرفانی خود، از مطالب و مضامین 17: 1766،
(. در بینش صوفیانی 63-67: 1717عرفانی کتاب مرصاد سود جسته اند)نجم رازی،

 )روح( محمّدیهمچون نجم رازی وعین القضات و عطّار، اوّلین مظهر تجلّی حق نور 
باشد که ذات حق با اسما و صفات خود در او تجلّی نموده، به واسطۀ اوعالم خلق را به می

)نجم « کُنتُ کنْزاً مخفیّاً فَأَحبَبتُ اَن اُعرَفَ»دریغا ]محمّد[درعالم »وجود آورده است. 
)عین القضات آوردند « لوالک لَما خَلقتُ األفالک»(. مخفی بود، اورا به عالم 4: 1717رازی،

 -حق»گوید: رازی میآمد. نجم(. اگر نور وجود او نبود نظام آفرینش پدید نمی462: 1716،
چون موجودات خواست آفرید، اوّل نور و روح محمّدی را از پرتو نور احدیّت پدید  -تعالی
: 1731رازی ،نجم « ) أنا مِنَ اهلل وَ المُومِنونَ مِنّی» دهد: ، چنان که خواجه خبر می«آورد
شود که بت وجود می (. از نظر نجم رازی حقیقت، الاله الّا اهلل از این جا متجلّی71-73
گیرد. چون این حقیقت در والیت کلّی از پیش برخیزد و سلطنت الوهیّت والیت فروبه

یچ ه پس بدان« فَاعلَم اَنّه ال اله الّا اهلل» پدید آمد، حضرت فرمود:  -علیه الصّلوه -محمّدی
(. تا این مقام مشاهده نشود به حقیقت ال اله الّااهلل دست 17معبودی جزخدا نیست )محمّد/

 (.                                                             17، محمّد/22طلب آمرزش کن ) غافر/«: واستَغفِر لِذَنبِک»کنیم. پیدا نمی
در  داند.می هه و جمالیّجاللیّ یر ذات و صفات و اسماازی تجلّی را ظهورین الدّنجم      

جایی  کند، تامی شود و مفهومی بسیار گسترده پیدامی عرفان، از آن به تجلّی حق تعبیر
نام «تجلّی خلقی»شود که آن را که قسمی از آن موجب پیدایش کاینات محسوب می

صفات الهی بردل سالک و ای از اسما ونهیم، و قسمی دیگر سبب گشوده شدن دریچهمی
. تعاریفی که می خوانیم«تجلّی تهذیبی»آید که آن راتهذیب نفس او به شمار مییۀ ما

http://www.wikifeqh.ir/ربوبیت
http://www.wikifeqh.ir/الوهیت
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%87
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 شود. عزّالدّینمی درمتون عرفانی برای تجلّی ذکر کرده اند، اغلب شامل تجلّی تهذیبی

ل فعااصفات و تجلّیذات، تجلّیکاشانی تجلّی تهذیبی رابرسه قسم دانسته است: تجلّی
رازی در مرصاد العباد از الدّین(. با این حال، تعریفی که نجم171و171: 1763)کاشانی ،

تجلّی عبارت »گیرد، بدین عبارت: میبردهد هردو قسم آن را دردست میاین کلمه به
وی دربارۀ تجلّی . (716:1717)نجم رازی،« ازظهور ذات و صفات الوهیّت است جلّ وعال

نظیر بیان شارحین فصوص دارد وتجلّی اوّل یا مبدأ موجودات و مخلوقات بیانی »وجودی، 
ترین پیامبر)ع( مهم. (17: 1766پارسا ،« ) داندمی و ارواح انسانی را روح پاک محمّدی

مَن رَأنی فقد رَأَی »که آن حضرت فرمود: حلقۀ ارتباطی خدا و خلق است، چنان
 (.     131،: 1741)سیوطی،الحَق

                                                               
 رازی . انواع تجلّی ازدیدگاه نجم1-6
رازی در کتاب مرصادالعباد بیان کرده ترین انواع تجلّی حق را در قوص صعود نجم املک

  قّانی(.تجلّی ربّانی )ح -تجلّی روحانی؛ ب -است که به صورت زیر است: الف 
 روحانی:تجلّی الف.

نیز تجلّیاتی دارد وممکن است سالک  روح تجلّی بر اساس مبدأ ظهوراز نظر رازی هم، 
تا سالک را  کاملی الزم استپیر خطا تجلّی حق پندارد. در چنین حالیه تجلّی روح را ب

یر تجلّیات ثتأشود وبسیاری از افراد تحت برهاند. تجلّی در روح هم حاصل می گمراهیاز
(. تجلّی روحانی 171: 1717د)نجم رازی،که به تجلّی ذاتی رسیده ان این باورندربروحانی 

هایی برای تشخیص تجلّی نشانهنماید. ابتدای سلوک یا اواسط آن در سالک ظهور میدر 
اً توقّم شبههو شکر تجلّی روحانی صفات بشری ودانی از تجلّی روحانی ذکر شده است: ربّ

نصیب نفس  قدرت و علم ی ممکن است در تجلّی روحانی چیزی از قبیلرود، حتّکنار می
خیزد ومعرفت برمی و طور نفس از میان شودمی فانی بشری انی صفاتبّرامّا در تجلّی ،شود

 غرورو عجب آید. تجلّی روحانی ممکن است موجب بیشتر شدنو آرامش حقیقی پدید می
شود و انی هستی به نیستی بدل میبّرو طلب گردد، امّا در تجلّی خوف سالک و نقصان

الک ند و سآید که صفات روح، بالذّات تجلّی ک. گاهی پیش مییابدخوف و طلب فزونی می
گمان کند که این تجلّی حق است، دراین زمان مرشدی الزم است، تا او را از گمراهی 
نجات دهد. تجلّی روحانی عیب نو پیدا شدن)حدوث( دارد و توان نابود کردن ندارد؛ هر 

ی تواند بکند، وقتچند که در وقت پیدایی قدرت دفع صفات بشری را دارد، امّا نابود نمی
ی از اگردد. در تجلّی روحانی انسان به وسیلهمیه شد، باز صفات بشری برتجلّی پوشید

ند کعلم و شناخت در مکر و حیله و به دست آوردن مقاصد هواهای نفسانی دست پیدا می
که قبالً آن وسیله را نداشته است، امّا در تجلّی حق این آفت نیست، زیرا از لوازم تجلّی 

صفات باطل و بیهوده است)جاءَ الحَق وَ زَهَقَ الباطِل(. با  حق، از بین رفتن نفس و محو
دهد، ولی سالک از عیب های شک و گمان حصول تجلّی روحانی، آرامشِ دل دست می
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 عکسآید و تجلّی حق برشود، ذوق معرفت و شناخت به تمامی به دست نمیخالص نمی

شود و ترس ب و اشتیاق کم میآید، درد طلوجود میاین است. از تجلّی روحانی غرور  به
رود و هستی به ها کنار مییابد، بر عکس، از تجلّی حق تمامی اینو نیاز هم کاهش می

 شود. گاهی سالک گرفتار تجلّیات غلطیگردد، و دردِ اشتیاق بیشتر مینابودی تبدیل می
 شود که عبارتند از: می
 بخشد، در حالیشود. ذوق تجلّی مذکور میمیبا نورِ ذکرِ ذاکر، نورِ ذکرِ مذکور آمیخته  -1

نابودی تمام آثار صفات آید، این از روح با تمام صفات در تجلّی می -4 که آن نیست؛
آید، به خالفت حق، شروع ذات روح، که خلیفۀ خداست، در تجلّی می-7بشری است؛ 

ح در سجود همۀ موجودات را پیش تخت خالفت رو-1 ؛کردن«اَنَاالحَق»کند به دعویمی
هلل اِذا تجلّی ا» کند که گویا حضرت حق است. قیاس براین سخن که یابد، اشتباه میمی

 (.711-717: 1717نجم رازی،« ) لِشی ء خَضَع له
 :تجلّی ربّانی .ب 

 تجلّی صفات-4تجلّی ذات  -1شود: به دو دسته تقسیم میتجلی ربانی 
باقی مانده بود، فنای ذات وتالشی  اگر از بقایای وجود سالک چیزی»(تجلّی ذات: 1

که اورا بدین تجلّی  -علیه السّالم  –صفات است در سطوات انوار آن... چنان که حال موسی
(. خواجه عبداهلل انصاری بیان 147: 1737نجم رازی،« ) از خود بستدند و فانی کردند

 کند که: می
« عاشق را تجلّی ذات، هست کند وتجلّی صفات پست کند»

عشق آتشی است که »گوید: می (. نسفی در این مورد42، :1716هرین،)گو
این آتش از راه چشم به دل آید ، در آتش افتد و موضع این آتش دل است

در کتم عدم »(. به عقیدۀ رازی 164: 1717نسفی،« ) و در دل وطن سازد
(. 111: 1717نجم رازی ،« ) انسان را به معلومی در علم حق وجودی بود

هَلْ أَتَی عَلَی »کی از حاالت آدمی است که به تجلّی ذاتی اشاره دارد. این ی
آیا مدّتی از (،  1)انسان/« الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُن شَیْئًا مَّذْکُورًا

 روزگار بر انسان گذشت که او چیزی قابل ذکر نبود؟
خش به دو بصفاتی، تجلّی ذاتی را پس از تقسیم تجلّی خداوند به ذاتی و نجم رازی       

بندی طبق اشارۀ قبل، . این تقسیمتالوهیّتجلّی  -؛ بتربوبیّتجلّی  -الف: کرده است
- موسیت همان است که برای تجلّی ربوبیّعربی است. از نظر وی بنمطابق نظر ا

ها باقی بود، اگرچه کوه متالشی و موسی بیهوش و کوه طور رخ داد؛ هستی آن -المالسّعلیه
ت تجلّی الوهیّ(. 114اعراف/« ) فَلَمّا تجلّی رَبّه لِلجَبَل جَعَله دَکَّا وَ خَرَّ موسی صَعِقا » شد.
ت اختصاص داشت که در اثر این تجلّی، هستی وی در ذات الوهیّ)ص(  پیامبراسالمبه 

ا کنند در حقیقت با خدمی بیعتشد کسانی که با تو  وحیکه به او یفانی شد، به طور
الرّاحمین از نتیجۀ تجلّی الخاص از صفت ارحمواسطۀ خاصّ. برخورداری بیکنندبیعت می
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(. 471: 1717وهیّت و محو آثار بشریّت و تخلّق به اخالق ربوبیّت است)نجم رازی،صفات ال

(. خداوند تمام هستی و 17انبیاء/« ) مَسَّنیّ الضُرُّ وَ اَنتَ اَرحَمُ الرّاحِمین »)ع( فرمود: ایّوب
وجود محمّدی را به تاراج گذاشت و به جای وجود محمّدی، وجود خود وذات الوهیّت را 

(. به یقین کسانی که با تو 11فتح/« ) انَّ الّذین یبایعُونکَ إِنَّما یُبایِعونَ اهللَ  »ِرد.اثبات ک
مّد کنندگان با محکنند،. پس بیعتکنند،جز این نیست که با خدا بیعت میبیعت می
 باشند. نصیب از این تجلّی نمی)ص(، بی

شود )نجم رازی، م میجلّی صفات به دو نوع جمالی و جاللی تقسیت: تجلّی صفات(4
صفات فعلی،  -صفات ذاتی؛ ب -(. تجلّی صفات جمال هم بردو نوع است: الف741:  1717

فات ص»صفات معنوی:  -صفات نفسی؛ ب -تجلّی صفات ذاتی نیز  بر دو نوع است: الف
نه به معنی زیادت  -تعالی -آن است که خبرمخبر از آن داللت کند برذات باری«نفسی

آن است که خبر مخبر »: موجودی، واحدی و قایم به نفسی. صفات معنوی برذات، مانند
)همان(.  شامل هشت صفت « -جَلّ و عاَل  -از آن داللت کند برمعنی زیادت بر ذات باری

 است که عبارتند از: علم، قدرت، ارادت، سمع، بصر، حیات، کالم و بقا .
ثل شود؛ ماگر خداوند به صفت عالمی بر سالک متجلّی گردد، علوم لدّنی پدیدار می       

(، واز پیشگاه خود دانشی ویژه به او آموخته 62)کهف/« و عَلَّمناهُ من لَدنّا علماً» علم خضر
 شود که به یک مشت خاکبودیم. اگر به صفت قدرت متجلّی شود، مثل محمّد)ص( می

(. ای پیامبر هنگامی 13)انفال/ « وَ مارَمَیت اِذ رَمیَت وَلکِّنَ اهلل رَمی»داد  لشکری را فراری
که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی تو پرتاب نکردی، بلکه خدا پرتاب کرد. اگر به صفت 

ت سی سال اس»گفت: مریدی متجلّی شود، مثل تجلّی خداوند بر عثمان حیری بود که می
(. اگر به 744: 1717رازی، )نجم« خواهیمخواهد که ما میمیهمه آن  -تعالی -تا حق 

 وَقالَت»شنود؛ صفت سمیعی متجلّی شود، مانند حضرت سلیمان سخن مورچگان را می
هایتان درآیید. اگر (. ای مورچگان به خانه11نمل/ « ) نَمله یا اَیُّها النَّملُ ادخُلوُا مَساکِنکُم

ی گردد. وقتی آینه صافآیینۀ ذات و صفات حق می به صفت بصیری متجلّی شود، انسان
شد به صفتی که خدا برو تجلّی کند، خدا بدان صفت درو متجلّی شود. هر صفتی که از 
وجود چون آیینه ظاهر شود، مالکیّت آن از خداست نه از وجود انسان، انسان چیزی جز 

حقیقت، مُظهر و  پذیرای آن عکس نیست. سرّ خالفت الهی این است، چنین انسانی در
مَظهر ذات و صفات خداوندی است. اگر به صفت حیات متجلّی شود، مانند خضر)ع( و 

(. اگر به صفت کالم 744: 1717رازی، شود )نجمالیاس)ع( به حیات جاویدان زنده می
ا با (، خد161)نساء/وَکَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَکْلِیمًا شود. متجلّی شود، مانند موسی کلیم الّله می

رابطه سخن گفت. اگر به صفت بقا متجلّی شود، صفت خودبینی صورتی ویژه و بیموسی به
گردد؛ بندد و صفات مجازی بشری او به صفات ربّانی تبدیل میاز وجود او رخت برمی

کند ی(. خدا هر چه را بخواهد محو م77)رعد/« یَمْحُواللّهُ مَایَشَاء وَیُثْبِتُ وَعِندَهُ امّ الْکِتَابِ»
 (.747:  1717رازی، نماید و امّ الکتاب نزد اوست )نجمو هر چه را بخواهد پابرجا می
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اگر حق  به صفت «. خالقی، رازقی، احیا و اماتت»شامل چهار صفت است:  ،تجلّی فعلی

قِطْ اوَهُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَۀِ تُسَ»شود که رازقی متجلّی شود، مانند تجلّی حق بر مریم می
خود تنۀ درخت خرما را تا بریزد برایت  سوی(. وحرکت ده به42)مریم/ « عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا

(.  چون به صفت خالقی متجلّی شود، سالک مانند حضرت 42خرمای تازه و رسیده)مریم/ 
 نَ الطِّینِوَإِذْ تَخْلُقُ مِ»کند؛ تواند مرده را زنده میشود که به اذن خداوند میعیسی)ع( می

ای به شکل پرنده (، هنگامی که به اذن من ازگل، مجسّمه111مائده/« ) کَهَیْئَۀِ الطَّیْرِ بِإِذْنِی
 ساختی. می

 شود کهچون به صفت احیا متجلّی شود، مانند تجلّی حق بر حضرت ابراهیم)ع( می
پروردگار من، به من نشان بده  (، ای461بقره: « ) رَبِّ أَرِنِی کَیْفَ تُحْیِـی الْمَوْتَى»فرمود: 

(، هنگامی که 111مائده/« ) وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوتَی بِإِذْنِی»کنی. که مردگان را چگونه زنده می
آوردی. اگر به صفت اماتت)میراندن( تجلّی کند، به قول مردگان را به اجازه من بیرون می

نخشبی پیش آمد که چون نظر شود که برای مرید ابوتراب نجم رازی، مثل اتّفاقی می
                                                       . (747: 1717آفرین تسلیم کرد )نجم رازی ،ی بزد و جان به جانابایزید بر وی افتاد نعره

 -1شود: تجلّی صفات جالل، نیز مانند تجلّی صفات جمال به دو دسته تقسیم می      
ی بندشود و تقسیمت فعل. صفات فعل، تنها شامل صفت اماتت میصفا -4صفات ذات 

                                        . صفات عظموت -صفات جبروت؛ ب  -دیگری ندارد. صفات ذات بر دو نوع است: الف 
تجلّی صفات جبروت: چون حق به صفات جبروت بر سالک متجلّی شود، نوری  -الف     
اهده شود. ابتدا نوری مشکیفیّت پیدا میشکل و بیرنگ، بیایت شکوه، بینهایت در نهبی
رد، بکند و آثار هستی مجازی را از بین میگردد که بالفاصله صفات انسانیّت را فانی میمی

 (.    741ماند و بس )همان، :گاهی فقط شعوری بر فنا می
ی و صفت قیّومی. صفت کبریا تجلّی صفات عظموت هم بر دو نوع است: صفت حیّ -ب    

ءالبقا آید و بقامیوعظمت و قهّاری چون به صفت حیّی و قیّومی متجلّی شود، فناءالفنا پدید 
(. ظهوری 41گردد. یَهدِی اهللُ لِنوره مَن یشاءُ )نور/شود و حقیقتِ آن نور ظاهر میآشکار می

(. چون 741: 1717رازی،پذیرد و طلوعی که از غروب ایمن است )نجم که هرگز خفا نمی
صفات کبریا و عظمت و قهّاری خاص بر والیت سالک متجلّی شود، باز آنچه در کشف و 

گیرد، و علم و معرفت را به کند و دهشت و حیرت جای آن را میشهود یافته بوده گم می
پس از »کند. پیامبر اکرم )ص( در این مقام بود که به قول نجم رازی جهل  تبدیل می

بر دست « المتحیّرین زدنی تحیّرایا دلیل»(، ورد 111)طه/« و قل ربّ زدنی علما »فۀ وظی
(. اگر حق به صفت کبریا و عظمت و قهّاری تجلّی کند، تمامی موجودات  746گرفت )همان: 

  (.743)همان:  را نیست گرداند
ه، البتّه مشاهده، مکاشفمشاهده است. از دیگر انواع تجلّی، تجلّی بامشاهده و تجلّی بی      

تجلّی با هم تفاوت دارند و به گفتۀ نجم رازی  همۀ سالکان این موضوع را درک 
مشاهده باشد و تجلّی باشد، و باتجلّی باشد، و تجلّی با یمشاهده ب»کنند)همان(. مین
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. مشاهده باشد)همان(. تجلّی حقیقی آن است که شعور بر تجلّی و بی« مشاهده  باشدبی

فع کند، و تجلّی حقیقی ره این دلیل که مشاهده از باب مفاعله است، دوگانگی اقتضا میب
مکاشفه کند، در حالی که امکان ندارد مشاهده و تجلّی بیمیدوگانگی و اثبات وحدت 

 مشاهده و تجلّی باشد)همان(.   باشد، و مکاشفه آن است که بی
        

 .تجلّی در شرح گلشن راز 1-5
شیخ محمّد الهیجی در شرح گرانسنگ خود بر منظومۀ شیخ محمود شبستری از      

اسی شنمطالب بسیاری سخن گفته است، ولی عمدۀ مباحث او در مبحث آفرینش و انسان
هزار بیتی خویش در تبیین مباحث مۀ در منظوچرخد. شبستری حول محور تجلّی می

والیت و نبوّت و اصطالحات گوناگون  شناسی،انسانی، وحدت وجود، چون : تجلّ گوناگونی
ار برده های بسیعرفانی به روش تأویل وتفسیرازمفاهیم قرآنی واحادیث قدسی و نبوی بهره

دانسته و به همّت خود و توفیق حق کشف کرده است، امّا نه به این معنی که آنچه می
 بیان کرده است .

 ولی ناگفتن اولی استسخن دارم  در این مشهد که انوار تجلّی است       
 (131-132: 1714)شبستری،

الهیجی با استفاده از اطّالعات گسترده و ذوقیّات و تجربیّات عرفانی خویش شرح 
نظیر و بسیار مورد استفادۀ اهل مبسوطی بر مطالب ارزشمند او نوشته که در نوع خود کم

 مندان به حوزۀ عرفان است.  فن و عالقه
سخنان از علوم وجدانی و مکاشفات است و به طریق عقل و به نظر شبستری این 

ار در جای جای عطّ و عربی ابن ینالدّتأثیر محی ها را ادراک نمود.توان آناستدالل نمی
، ولی چون شیخ محمود شبستری در سخنان ابن گلشن راز محسوس و هویداست ۀمنظوم

الدّین زده و از خود، امیندیده است سرانجام دست در دامن شیخ عربی نوعی آشوب می
دیشه صال هر سه اناتّ ۀعربی حلقتأثیرپذیری از ابنهای پیرش دل او آرام گرفته است. پاسخ

شبستری مطابق نظر ابن عربی عقیده دارد که همۀ  است. والهیجی( شبستری )هروی،
 چه در عالم عیان است، بازتاب آفتاب وجود حق است :آن

 چو عکسی زآفتاب آن جهان است یان است  هر آن چیزی که در عالم ع
(                                                                                                        1714:111)شبستری، 

تجلّی و بازتاب حقیقت واحد هستی است؛ یعنی در عین حال که  "عکس"مراد وی از 
(. قیصری 31: 1733لّیات کثیر دارد)شیرازی،ظهورات و تج، وجود یکتاست

ون روح توست(، توهم مظهر حق طورکه جسد تو مظهرتوست)شأنی از شئهمانگوید:می
های (. مفهوم تجلّی ذات  وصفات احدیّت در تمامی پدیده216:  1732)قیصری،هستی

 آفرینش یکی از اصول اساسی در مبحث وحدت وجود است. تجلّی روندی است که طیّ
(. این 174: 1711سازد)رحیمیان ،می آن ذات حق، خود را  در تعیّنات و کثرات نمایان
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از ربینی شبستری تا حدّی حائز اهمّیّت است که شبستری منظومۀ  گلشناصل در جهان

 گوید: می کند ورا با استناد به آن آغاز می
 چراغ دل به نور جان برافروخت به نام آن که جان را فکرت آموخت

 (                                                                    31: 1714)شبستری، 
است که به صورت اشیا تجلّی نموده  در واقع ذات حق از نظرالهیجی و شبستری

ماند. مین حق چیزی باقی از غیر قطع شود،  افاضههرگاه این  و وجود نموده استوافاضۀ 
 توان مستقیماً دید، می توان آن را در آب مشاهده کرد. عالم خلقت بهاگر آفتاب را نمی 

 بطمرتفیّاض آن، با مبدأ  ۀخصوص انسان، بتواند به واسطمنزله آب است تا موجودات به
چون شهود مستقیم انوار آفتاب وجود برای هرکسی میسّر نیست، از طریق مظاهر  شود.

توان در حدّ ظرفیّت وجودی و باشند، مییاسما و صفات او، که موجودات عالم هستی م
 پرده مشاهده کرد. مرتبۀ کمالی، آفتاب وجود را در

 هم او بیننده هم دیده است و دیدار چو نیکو بنگری در اصل این کار
                                                                                                                                 

 (11: 1714)شبستری،
از نظر الهیجی، تجلّی ظهور حقیقت است در هر مظهری به خصوصیّتی و صفتی و 

، این تجلّی به صورت مظاهر، خود را به (711: 1773نوعی نه به صورت تکرار)الهیجی ،
نماید. جمال الهی، که در همۀ اسما و صفات حق جاری و ساری است، در مخلوقات می

گیرد ؛ سالک در نتیجۀ تصفیۀ درون و ارشاد معرض ادراک و شهود هر چشمی قرار نمی
ا این ر کند ورسد که به دیدۀ بصیرت مشاهدۀ جمال الهی میای میپیر کامل به مرتبه
نامند. جهان هستی از تجلّی مستمر ذات الهی در کسوت اسما و صفات سالکان تجلّی می

: 1711آید و برترین بنیاد هستی، حق است در صور مظاهر ممکنات )الهیجی،پدید می
ۀ دل پاک سالک از روی کلیّت چهار (. به نظر وی، تجلّی که ظهور حق است، بر دید12

(.                                              411: 1714ذاتی )شبستری ، -صفاتی د -افعالی، ج -ب  آثاری،–نوع است: الف 
صورت جسمانیّات، که عالم شهادت است، از بسایط آن است که سالک به تجلّی آثاری؛ -الف 

بیند ودر حین رؤیت، را می -تعالی -علوی و سفلی و مرکبّات به هر صورت که باشد، حق
، تجلّی (. از جمیع تجلّیات آثاری174: 1711داند که حضرت حق است) الهیجی،قطعا می

 تر و برتر است:، یعنی حق را در صورت انسان مشاهده نمودن، کاملصوری
 برو تا بشنوی انی انا اهلل     ویا چون موسی عمران در این راه          

 (411: 1714)شبستری، 
است که حضرت حق به صفتی از صفات فعلی، که صفات ربوبیّت تجلّی افعالی آن  -ب

ود؛ شهای گوناگون متمّثل میاند، متجلّی شود و در اکثر موارد این تجلّیات به صورت رنگ
یعنی سالک حضرت حق را به صورت نور سبز و نور کبود و نور سرخ و نور زرد و نور سفید 

از بین بردن و ، قطع نظر از افعال خلقعالمت آن(. 411: 1714کند)شبستری،مشاهده می
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خلق  یشان و استواء مدح و ذم در قبول و ردّبه اخیروشرو نفع و ضرر های نسبت

(. خاستگاهش فعل حق و فیض مقدّس است و باعث فنای 71: 1761)گوهرین،باشدمی
باشد، رؤیت این افعالی و نیل به توحید افعالی و مشاهدۀ افعال در فعل واحد حق می

(. اوّلین تجلّی که 117: 1736نامند)رحیمیان ،می "محاضره"تجلّیات توسّط عارف را 
شود، تجلّی افعال است، آن گاه تجلّی صفات و بعد از آن تجلّی ذات برسالک وارد می

ا هاند که مبدأ آنای از تجلّیات(. به عقیدۀ الهیجی، تجلّی افعال گونه116: 1726)جامی ،
اند چه دیگران تجلّی فعل نامیدهدیدگاه او، تجلّی آثاری ،کمابیش با آن صفات فعلی است. از

 منطبق است. این بیت به سه نوع تجلّی ذاتی، افعالی و صفاتی اشاره دارد.
 در آید از پی احمد به معراج دهد یکباره هستی را به تاراج     

                                                        (                                      461: 1714)شبستری ، 
تجلّی صفاتی آن است که حضرت حق به صفات هفتگانۀ ذاتی، که حیات و علم،  -ج

افتد که در تجلّی قدرت و اراده و سمع و بصر و کالم است، متجلّی شود و گاه اتّفاق می
: 1714بیند )شبستری،نور سیاه میکند، یعنی حق را متمثّل به صفاتی نور سیاه جلوه می

(. الهیجی آن را تجلّی صفات هفتگانۀ ذاتی حق دانسته است. 121: 1773؛ الهیجی،411
 دمانناگر ذات قدیم به صفات جالل تجلّی کند،  است که تجلّی صفات آنهای از نشانه

ی جلّو اگر به صفات جمال تکند ایجاد میعظمت، قدرت، کبریا و جبروت، خشوع و خضوع 
                                                                                                                                        نامند.                شهود این تجلّی را مکاشفه می فت و رحمت و لطف و کرامت، سرور و انس.أکند، ر
که سالک در آن تجلّی فانی مطلق شود و علم و شعور و ادراک تجلّی ذاتی آن است  -د

او به کلّی از میان برود. این تجلّیات، به حسب صفا و اوقات سالک، متفاوت است: اگر 
حضرت حق را مظهر خود ببیند، تجلّی کامل است ؛ امّا اگر خود مظهر حق  شود، یعنی 

در ضمن این تجلّی است که   ببیند که خود حضرت حق است، اتم و اکمل است، زیرا
(. عرفا 171:1711؛ الهیجی ،414: 1714رسد )شبستری،سالک به مرتبۀ حقیقت می

گویند که کامالن بعد نامند و این مرحله را بقاء باهلل میشهود تجلّی ذاتی را مشاهده می
: 1711، بینند )الهیجیرسند و خود را مطلق روحانی میاز فنا درذات حق به بقاء باهلل می

به عقیدۀ الهیجی، اثر این تجلّی، فنای مطلق و فقدان شعور و ادراک و علم و تمایز  (.71
: 1763است. عالمت این تجلّی، محو بقایای وجود سالک و تالشی صفات است )کاشانی،

این همان توحید عیانی است که در تجلّی ذاتی سالک بعد از فنا، به بقای حق (. 77
 در این مرتبه بوده است« ق ای الحَد رَقَن رَآنی فَمَ»که  )ص(پیامبرگردد و سخن بازمی

 (.171:)همان 
 

: تجلّی جمالی آن است که مستلزم لطف ورحمت و قرب .تجلّی جمالی و جاللی1-5-1
(. تجلّی جاللی آن است که موجب قهر و غضب ودوری 244: 1773باشد)الهیجی ،

ملزوم یکدیگرند؛ یعنی الزمۀ جمال، جالل است (. این دو تجلّی الزم و 244باشد)همان: 
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و الزمۀ جالل نیز جمال. به اعتقاد وی، رخ زیبارویان به مناسبت نور و لطف و رحمت با 

رویان نمودار جمال حق، و زلف آنان به سبب تجلّی جمالی شباهت دارد، پس رخ مه
 (.3 17: 1713باشد)حیدری ،سیاهی نمودار جالل حق می

 رخ و زلف آن معانی را مثال است  ل و گه جالل است   تجلّی گه جما
 (  114: 1714)شبستری، 

 چه شاید گفت از او کان جای راز است حدیث زلف جانان بس دراز است
 (                                      111)همان:  

نمودار و زلف از آن جهت که سیاه است  رخ نمودار جمال، شیخ شبستری ۀیدبه عق 
در مقابل تجلّی جاللی  ؛تجلّی جمالی لطف و رحمت و قرب به حق استمۀ الز جالل است.

امّا این دو تجلّی در التزام یکدیگرند و  ،باشدمی را داریم که موجب قهر و غضب و دوری 
جمال قرار گرفته  جمال، جالل است و در جالل،مۀ به اصطالح الزم و ملزومند. یعنی الز

او و  ۀتقاد شبستری خدا خیر محض و جمال مطلق است، همۀ هستی آفریدبه اع است.
ری شبست« ) تجلّی ،گه جمال و گه جالل است»زیبایی هستی تجلّی جالل و جمال اوست: 

1714 :114.)         
                    

( حق 71: 1773: تجلّی جمالی ذات مطلق )الهیجی،.تجلّی نوری ] شاهد[5-1- 1
تبار ظهور و حضور. فروغ و روشنایی  نور ارواح است؛ یعنی فروغ نور تجلّی است به اع

 (. 617: 1773است که مخصوص ارواح طیّبه است)الهیجی،
 
: اقتضای آن است که همیشه و در هر زمانی عالم هست باشد دائمی الهی.تجلّی 1-5-6

   (.211: 1773)همان،
 
خوانند ممکنات را تجلّی شهودی می: ظهورحق در صور مظاهر . تجلّی شهودی1-5-5

(. عبارت از صور حق است به 7: 1773فَخَلَقتُ الخَلقَ اشاره به این  معنی است)الهیجی،
 (.111: 1773صور موجودات عینیّه )الهیجی،

 
یکی عام و دیگری خاص. تجلّی عام را تجلّی بردو نوع است:   تجلّی ظهوری .1-5-1

د که افاضۀ وجود باتمام کماالت، برتمام موجودات فرموده نامنرحمانی )رحمت امتنانی( می
ماتَری فِی خَلق »ها وجود ندارد، و دراین تجلّی همۀ موجودات مساویند و تفاوتی میان آن

گویند ( است، رحیمی میفیض(. تجلّی دوم را  که خاص)7)ملک/« الرَّحمن مِن تَفاوُت 
فرماید، مثل معرفت و توحید عارفان میان و صدّیقان و مؤمنکه فیضان کمال معنوی بر 

(. از 1: 1711و رضا و تسلیم و توکل و متابعت اوامر واجب و اجتناب از مناهی)الهیجی، 
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 و عاصی از مطیع و ناقص مؤمناند، در این تجلّی کافر از این تجلّی تعبیر به فیض نموده

 .  (2از کامل ممتاز گشته است)همان: 
یک حقیقت بیش نیست، و  "تجلّی"د است که در حقیقت کلّی الهیجی معتقطوربه

ها حد و حساب آنعلّت وجود ممکنات مختلف و استعدادهای بیشمار بودن آن به بی
پردازد، و ها میاست. چون ممکنات ذاتاً فناپذیرند، خداوند در هر لحظه به باز آفرینی آن

 شوند. این گونه است که بار دیگر ممکنات خلق می
 

 . بررسی تطبیقی تجلّی در مرصادالعباد و شرح گلشن راز 1-5-3
اند. رازی و دیگر عرفا، اساس خلقت و بنیاد آفرینش را از عشق دانستهالهیجی و نجم

ت توان حضررازی  و الهیجی و شبستری معتقدند که با چشم دل و دیدۀ بصیرت مینجم
د. رازی عقیده دارد که هر دلی سعادت حق را مشاهده نمود و خود را در وجود او فانی کر

دستیابی به تجلّی را ندارد، بلکه آن موهبتی است از جانب خداوند، به هر کسی که بخواهد 
 .دانددلِ پاکِ سالک می ۀکند. الهیجی نیزالزمۀ تجلّی را ظهور حق بر دیدآن را عطا می

تعیّن یّنی که از التعیّن مکند، اوّل تعطبق نظر شبستری، که الهیجی نیز آن را تفسیر می
نامند. به واسطۀ حقیقت محمّدی شد، روح اعظم و عقل کل بود که آن را نور محمّدی می

رسد. نجم رازی نیزمانند الهیجی و نیز فیض و امتداد به جمیع موجودات دیگر می
 کموجودات و مخلوقات و ارواح انسانی، روح پاأ شبستری عقیده دارد که تجلّی اوّل یامبد

بینی عرفانی شیخ محمود شبستری و الهیجی و نجم رازی بنا محورجهان محمّدی است.
 ،براین مبنا استوار است که پروردگار -بر اساس نظریّۀ وحدت وجود  –عربیبر تعالیم ابن

ۀ این زیبایی، فیضان و مبنیاد ذاتی جهان و خیر محض و جمال مطلق است که الز
 یکاند. شبستری این معانی را در آثار خویش بیان داشتهگری است، هر سه عارف جلوه

و الهیجی  را در قالب شعر فارسی بیان نموده است ابن عربی دوره عرفان نظری وتعالیم
همچنین  ست.دقیقا همنوای با او توضیح و تفسیر بیشتری بر مطالب شبستری نوشته ا

عربی است که در عرفان اسالمی و حکمت نظریّۀ نجم رازی دربارۀ تجلّی، مشابه نظر ابن
از و الهیجی و رازی  شبستری پذیریتأثیرمتعالیه فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. 

د توانرازی و الهیجی نیز هردو معتقدند که عقل نمی. مشهود است ابن عربیهای اندیشه
 به ماورای مظاهر برسد.                        

کاربرد اصطالح تجلّی در شرح گلشن راز الهیجی و مرصادالعباد نجم رازی تقریبا         
ه این تفاوت کها؛ با با یکدیگر مشابهت دارد، مگر در برخی اصطالحات و زبان و بیان آن

سد رهای ابن عربی دارد. به نظر میمطالب الهیجی قرابت بیشتری با زبان فالسفه و اندیشه
آبشخور اندیشۀ دو عارف یکی بوده و تجربیّات عرفانی آنان نیز به هم نزدیک است. نجم 
رازی بیشتر از تجلّی در قوص صعود و انواع تجلّی بر قلب سالک سخن گفته و انواع آن را 
به دقّت برشمرده و توضیح داده، در صورتی که الهیجی در راستای شرح و تفسیر ابیات 

http://www.tahoordanesh.com/page.php?pid=11290
http://www.tahoordanesh.com/page.php?pid=11290
http://www.tahoordanesh.com/page.php?pid=10986
http://www.tahoordanesh.com/page.php?pid=10986
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گلشن راز شبستری، از هردو نوع تجلّی سخن گفته و به نسبت نجم رازی کمتر به انواع 

هر ۀ در مورد هدف از تجلّی و خلق موجودات عقید تجلّی در قوص صعود پرداخته است.
و صفاتش در عالم تحقّق  یعنی خداوند اراده کرد که اسما بوده است،"اظهار"ها دوی آن

هردو  یابد تا با این کارهم جمال حق مشاهده گردد و هم خداوند متعال شناخته گردد.
اند وبر این باورند که هر تجلّی با تجلّی دیگر از ناپذیری تجلّی تأکید کردهعارف بر تکرار

 (.467: 1711)الهیجی،نظر نوع و شدّت و ضعف و آثار متفاوت است
  

 گیری                                                    نتیجه.6
بینی عرفانی است. کتاب مرصادالعباد و شرح ترین مباحث جهانمبحث تجلّی از مهم

هستند که در ارتباط با مباحث عرفانی، بخصوص راز دو کتاب ارزشمند عرفانیگلشن
پژوهش تطبیقی با یکدیگر را دارند. نجم رازی به صورت مفصّل این مبحث تجلّی، قابلیّت 

مبحث را بیان کرده و الهیجی هم در شرح ابیات گلشن راز در راستای تفسیر ابیات گلشن 
راز شبستری به موضوع تجلّی و انواع آن اشاره کرده است. هر دو عارف در این موضوع 

جم رازی پذیری الهیجی از ناین تفاوت که رنگ تأثیراند؛ با عربی بودهثیر نظریّۀ ابنأتحت ت
دانند، با این تفاوت بیشتر است. هردو نظریّات فالسفه را در خصوص آفرینش مردود می

گیری نجم رازی علیه فالسفه بسیار تند و متعصّبانه است و آنان را در ردیف که جبهه
یش دریغ از پکه آنان را به تیغ بی کندداند و به حاکم زمان توصیه میمالحده و زنادقه می

هردو عارف معرفت  تر است.پای بردارد، ولی انتقاد  الهیجی از فالسفه و اهل برهان، نرم
دانند و بر این باورند که معارف حقیقی و علوم شهودی حق را هدف آفرینش انسان می

 ت، البتّه درجاتپذیر اسپنهانی فقط از طریق تجلّی بر قلب عارف و سالک راه حق امکان
ر و تباشد. نجم رازی به صورت دقیقو آثار تجلّیات حق به اندازۀ مرتبۀ کمالی انسان می

ریزتر به موضوع تجلّی، بخصوص در قوص صعود، ورود پیدا کرده و انواع مختلف تجلّی را 
تر مطرح کرده و به برشمرده و توضیح داده، ولی الهیجی انواع تجلّی را به صورت کلّی

 کاری های این موضوع وارد نشده است.ریزه
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 ( بهار و تابستان .6عرفانی دانشگاه الزّهرا)س(، سال سوم )شماره 
، هشتمین کنگره "تعبیرات عرفانی از آیات قرآنی"(، 1721قیصری، ابراهیم) -

تحقیقات ایرانی ،کرمان ،دفتر سوم، بیست و هفت خطابه، فرهنگستان ادب و هنر 
 ایران، تهران .

، سیّد جالل الدّین شرح فصوص الحکم(، 1732داوود)رومی، محمّدقیصری  -
 آشتیانی، تهران: علمی و فرهنگی.

http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/1539
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/1539
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 ،تحقیق ابراهیم جعفر، قم : بیدار.اصطالحات الصّوفیه (،1731کاشانی، عبدالرّزاق) -
الدّین  (، عالّمه جالل1763)مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه کاشانی، عزّالدین، -

 تهران : هما .همایی، چاپ سوم ،
، عفّت کرباسی و محمّد رضا برزگر مصباح الهدایه(، 1714کاشانی، عزالدین) -

 خالقی،تهران: زوار.
، چاپ اوّل،  تهران : 7، ج شرح اصطالحات تصوّف (،1716گوهرین، سیّد صادق) -

 زوار.
 رازشرح گلشناصطالحات ازمفاتیح االعجاز فی(، 1773الهیجی، شیخ محمّد) -

 ،کیوان سمیعی، تهران: محمودی .
فـاتیح االعجـاز فـی شـرح گلشـن م(، 1711)ین محمّدالهیجی، شمس الدّ -

 رضا برزگر خالقی و عفّت کرباسی، چاپ هشتم، تهران: زوّار.تصحیح محمّد ،راز
، ترجمه ی مجدالدین کیوانی، شیخ محمود شبستری( ،1737لویزان، لئونارد) -

 چاپ اوّل، تهران: مرکز.
، فصوّشرح التعرّف لمذهب التّ، (1766ـ1767)اسماعیل بن محمّد، مستملی -

 .محمّد روشن :تهران 
های تجلّی در عرفان تحلیلی نظریّه–بررسی تاریخی "(، 1711مشرفی، نگین) -

( 16پژوهشی علوم اسالمی، سال چهارم )شماره   -فصلنامۀ علمی   " اسالمی
 زمستان .

 ، چاپ هجدهم، تهران: امیرکبیر.فارسیفرهنگ (، 1711معین ،محمّد) -

 ، چاپ اوّل، تهران: زوّار.فرهنگ نامۀ تطبیقی(، 1711موسوی سیرجانی، سهیال) -
، تصحیح رینولد نیکلسن، چاپ مثنوی معنوی(، 1711موالنا جالل الدّین بلخی) -

 چهارم، تهران : پیمان.
اعیان ثابته خوانش شارحان گلشن راز از »(، 1771) سمیّه شجاع؛ بتول مهدوی. -

پژوهشی ادبیّات عرفانی –فصلنامۀ علمی ، دو«و تطبیق آن با آرای ابن عربی
 پاییز و زمستان. .2. سال سوم، شمارۀ دانشگاه الزّهرا)س(

تهران:  . به اهتمام علی اصغر همّت.کشف االسرار (.1777میبدی. رشیدالدّین) -
 چاپخانۀ بانک ملی .

به اهتمام دکتر محمّد  .مرصادالعباد .(1717د)عبداهلل بن محمّالدّین رازی. نجم -
 تهران :علمی و فرهنگی. . چاپ چهاردهم.ریاحیامین

مقدّمه  .ترجمه . تصحیح ماژیران موله.انسان کامل .(1717الدّین)عزیز .نسفی -
 تهران: طهوری. .چاپ دهم .سیّدضیاءالدّین دهشیری
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چاپ  .ترجمۀ رحیم قاسمیان .هنر و معنویّت اسالمی .(1732حسین)سیّد .نصر -
 تهران: دفتر مطالعات دینی و هنر. .اوّل

، اصطالحات عرفانی در شرح گلشن راز الهیجی .(1737اسماعیل) نقدی. -
 (.4و1 ۀیازدهم)شماره دور معارف.

چاپ  . تصحیح ژوکوفسکی.کشف المحجوب .(1732علیّ بن عثمان) .هجویری -
 تهران: طهوری. .چهارم

 :زتبری .سیر تکامل و اصول مسائل عرفان و تصوّف .(1761سیّد یحیی) .یثربی -
 دانشگاه تبریز.

 چاپ دوم، قم: دفتر تبلیغات اسالمی. .عرفان فلسفه (.1771)------------ -
آسـتان : تهـران .پـروین فرامـرزی ۀترجم .روان و دین. (1721)کارل گوستاو .یونگ -

 رضوی.   قـدس
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 مریدۀ مراد و عشق ساکن و سوزندۀ عشق سیّال و سازند
 

 1نسرین فقیه ملک مرزبان

 4نیامریم رجبی

 چکیده

 هتریب درک قابلیّت مفهومی هایاستعاره از استفاده با عرفانی انتزاعی مفاهیم از بسیاری
القضات همدانی، عرفای قرن پنجم و ششم احمد غزّالی و شاگرد او عین. کنندمی پیدا

« عشق» انتزاعی مفهوم به دیگری مفهوم هر از بیش های خودهجری قمری، در کتاب
پژوهش  این. اندکرده بیان زیبایی و گوناگون هایشکل به را مفهوم این و پرداخته
احمد غزّالی آمده  سوانحالقضات و عین تمهیداتهای مفهومی عشق را که در استعاره

مفهومی، و نیز ۀ مطالعات استعارمشهور ۀ ، چهر«زلتن کوچش»های است، بر اساس نظریه
های مبدأ را کند و پربسامدترین حوزهمطالعاتی، بررسی میۀ ین حوزنظران ادیگر صاحب

ها های آنها و تفاوتمعرّفی کرده، شباهت سوانحو  تمهیداتبرای بیان مفهوم عشق در 
 شدنیگانه دهد که در نگاه هر دو عارف، نهایت عشق،همچنین نشان می. کندرا بیان می

عشق  ۀهای پویا و سازندعاشق با معشوق است؛ با این تفاوت که غزّالی با استفاده از ویژگی
ا القضات برساند و عینبخشی(، عاشق را به جایگاه معشوق می)مانند قدرتمندی و کمال

د جوکند تا در وهای ساکن و سوزنده )مانند ویرانگری(، عاشق را فانی میاستفاده از ویژگی
دوره نسبت به عشق و سیر آن  سپس برای دریافت دید کلّی عرفای. معشوق، باقی شود

تألیف  عشق و عقلۀ رسالهای مفهومی ها را با استعارهتحوّل آن، انواع این استعاره
ایم که عشق قدرتمند اواخر قرن پنجم در قرن الدّین رازی مقایسه کرده و دریافتهنجم

 . است عشقی صمیمی تغییر یافته ششم و اوایل قرن هفتم به
 . عشق و عقلۀ سوانح، رسال، تمهیدات، عشق، مفهومیۀ استعار های کلیدی:واژه

 مقدّمه . 1

                                                            
 )س(دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهرا . 1
 ()سدانشجوی دکتری ادبیات عرفانی، دانشگاه الزهرا . 2
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 های مطالعاتیشناسی شناختی در بسیاری از زمینهشناسی امروز، زباندر ادبیات و زبان

 که نخستین بار درهای زبانی است مفهومی یکی از این پدیدهۀ استعار. گذاردتأثیر می
پرداز معتقدند که این دو نظریه. را مطرح کردندآن  لیکاف و جانسون 1711سال 
مفاهیم ۀ ها پایو استعاره استعاره استۀ بندی جهان برای بیان مفاهیم انتزاعی به شیوطبقه

شناسی شناختی، از دیدگاه زبان. (441: 4117روند )لیکاف و جانسون، به شمار می
 ۀبه بیانی دیگر، حوز. مفهومی دیگری استۀ ای مفهومی در قالب حوزدرک حوزهاستعاره 

شود مفهومی گفته میۀ استعارآن  مفهومی ب است که بهۀ مفهومی الف همان حوز
آن  یکی از کارکردهای اصلی این استعاره، کارکرد کشف معنایی. (11: 1777)کوچش،

با این . کندعرفا یاری میۀ رمزگونه و شاعرانهای است که خواننده را برای درک نوشته
 وانحسالقضات و عین تمهیدات. شوندقابلِ درکی بیان میشکل به دانش، مفاهیم انتزاعی

 عشق. احمد غزّالی نیز آثاری کامالً عرفانی و سرشار از مفاهیم انتزاعی عارفانه هستند
 از تمهید یک وی که داده قرار خودۀ سیطر تحت را القضاتعین روح و ذهن چنانآن

یز ن العشّاقسوانح؛ داده اختصاص عشق حاالت و حقیقت به را کتاب اینۀ گانده تمهیدات
 . مستقّل عرفانی به زبان فارسی استۀ نامنخستین عشق

ۀ اراستعۀ کوچش دربارۀ های گوناگون، به ویژه نظریدر این مقاله پس از بیان نظریه
، العشّاقسوانحو  تمهیداتهای مفهومی عشق در کلّ استعارهمفهومی و انواع آن، ابتدا 

های بندیهای مختلف )با توجّه به دستهها از جنبهشود، سپس نوع آنبررسی می
ها مشخّص های مبدأ و پربسامدترین آنشناسان برجسته(، تعیین شده، حوزهزبان
ها و احمد غزّالی از این حوزهالقضات عینۀ به تحلیل و بیان دلیل استفادگاه آن .گرددمی

های مفهومی، مفهوم عشق تحلیل استعارهۀ شود و سعی خواهد شد به واسطمی پرداخته
روزگار  آنۀ در انتها برای دریافت دید کلّی جامع. از دیدگاه نویسندگان مورد نظر بیان شود

عارف قرن ششم و الدّین رازی )های مبدأ و چگونگی استفاده نجماین مفهوم، حوزهۀ دربار
 تمهیدات، بررسی گردیده، با عشق و عقلۀ رسالهای مفهومی عشق در هفتم( از استعاره

 . شودمقایسه می سوانحو 
القضات، هدف اصلی از انتخاب اثری از دو عارف بزرگ قرن ششم، احمد غزّالی و عین

مفهوم و تعیین هر دو عارف برای بیان این ۀ مفهوم عشق، دغدغۀ برای بررسی و مقایس
 . ها استآنۀ های اندیشها و تفاوتمیزان تأثیرپذیری مرید از مراد و بیان شباهت

 از: عبارتندشود، هایی که در این پژوهش مطرح میپرسش
القضات و احمد غزّالی از چه نوع قلمروهای مبدأ برای بیان مفهوم عشق، عین -

 اند؟ کردهاستفاده
 ا بسامد بیشتری در متن مورد نظر دارد؟ یک از این قلمروهکدام -
 عشق چیست؟ ۀ های دیدگاه مراد و مرید مورد نظر دربارها و تفاوتشباهت -
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های مفهومی موجود در این دو کتاب برای مفهوم عشق، عشقِ مورد با توجه به استعاره -

 توان تعریف کرد؟القضات و غزّالی را چگونه میعیننظر 
روزگارشان، چه الدّین رازی، عارف همعشق با نجمۀ القضات و غزّالی دربارعیندیدگاه  -

 هایی دارد؟ها و تفاوتشباهت

های مفهومی برای دریافت مفاهیم انتزاعی متون عرفانی نقش مهمّی دارند و استعاره
و  اقالعشّسوانحو  تمهیداتاستفاده از این نوع استعاره در ۀ تا کنون پژوهش چندانی دربار

فقط زهره هاشمی و . استنشده  های مشترک در متون مشابه، انجاماستعارهۀ مقایس
ۀ استعارۀ نگرش احمد غزّالی به عشق بر بنیاد نظری»ۀ ( در مقال1774ابوالقاسم قوام )

نظر نگارندگان پژوهش اند که بهپرداخته العشّاقسوانحبه بررسی مفهوم عشق در « شناختی
. است سوانحرادهای این مقاله عدم وجود شاهدها و مستندات از متن حاضر، یکی از ای

حمد القضات و استادش اچگونگی به کارگیری عینۀ مقایسۀ دلیل فقدان پژوهشی درباربه
مفهومی عشق در آثارشان و نیز نوع نگاه مراد و مرید مورد نظر به عشق، ۀ غزّالی از استعار

 . سدرانجام این پژوهش ضروری به نظر می

 مفهومیۀ استعار. 1

ۀ گرفته شده و مشتق است از واژ Metaphraیونانی ۀ از واژ Metaphor استعاره یا
Meta  به معنای فرا وPherein  ،استعاره یکی از . (11: 1711به معنی بردن )هاوکس

ۀ کند و رابطهای گسترش زبان است؛ کلمات را از سطح حقیقی دور میترین روشمهم
ها استعاره. (113کند )همان، ای مجازی القا میرا با واژگانی دیگر به گونه میان دو چیز

شوند و در زبان و جمالت نمایان اندیشیدن مربوط میۀ نحوبهخصلت مفهومی دارند، 
تفکّر انتزاعی خصلت استعاری دارد و بنابراین هرجا با مفاهیم مجرّد و انتزاعی . گردندمی

گادامر . (16-12: 1771یابد )داوری اردکانی، شکل استعاری می سر و کار داریم، اندیشه
دهد، استعاره اندیشه را به جایی فراتر از شهود انتقال میکه این کانت را مبنی برۀ عقید

طبق این نظر، زمانی که شهود مستقیم غیرممکن است، فهم از استعاره . کندتأیید می
شناختی، ۀ پرداز مطالعات استعارظریهکوچش، ن. (713: 1771جوید )ساسانی،مدد می

بنابر نظر او، . داندمفهومی دیگری میۀ ای مفهومی در قالب حوزاستعاره را درک حوزه
. شودمفهومی گفته میۀ استعارآن  مفهومی ب است که بهۀ مفهومی الف همان حوزۀ حوز

دیگری درک  ها توسّطمفهومی دارد که یکی از آنۀ مفهومی دو حوزۀ بنابراین استعار
ۀ شود، حوزاستخراج میآن  های استعاری ازمفهومی که عبارتۀ یکی از دو حوز. شودمی

مقصد نام دارد )کوچش، ۀ شود، حوزمفهومی دیگر که با این شیوه درک میۀ مبدأ و حوز
الح این اصط. مفهومی، نگاشت استۀ استعارۀ ترین مسأله در نظریاساسی. (11-12: 1777
های استعاری میان مفاهیم مرتبط اشاره است و به انطباقشده  یّات گرفتهریاضۀ از حوز

بارسلونا نیز استعاره را نگاشت از قلمرو مبدأ به قلمرو مقصد . (17: 4113دارد )گرادی، 
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شود و مورد استدالل داند؛ قلمرو مقصد برحسب ساختار مفهومی قلمرو مبدأ درک میمی

نگاشت اشتباه اگر نگاشت با نام. هاستای از تناظرنگاشت، مجموعه. گیردقرار می
 هستند، ولی استعاره نگاشت ها از نوع گزارهنگاشتنام. شودشود، بدفهمی ایجاد میگرفته

ای از تناظرها میان قلمرو مبدأ و مقصد است ای ندارد و مجموعهاست، شکل گزاره
هاشمی برای روشن . (112-117: 1771ساسانی، . نیز نگ 111-117: 1771)بارسلونا، 

زیر را که مجموعه ای ۀ کند و مجموعکردن مفهوم نگاشت از مثال لیکاف استفاده می
 . (146: 1717آورد )خود میۀ هاست، در مقالها یا انطباقدارای نظام از نگاشت

 
 های عشق سفر استنگاشت

 مقصد: عشق مبدأ: سفر
 عاشقان مسافران

 عاشقانهۀ رابط نقلیهۀ وسیل
 حوادث رابطه سفر

 مشکالت موجود در رابطه موانع پیش رو
 گیری برای رابطهتصمیم مسیرۀ گیری دربارتصمیم

 عاشقانهۀ اهداف رابط مقصد سفر
 

ها عناصر مفهومی گوید؛ زیرا این تناظرمی« انطباق»های مفهومی کوچش به تناظر
در تمام . (41: 1777)کنند الف منطبق میۀ ای حوزب را بر عناصر سازهۀ ای حوزسازه

های استعاری، ساختار ها، اصل تغییرناپذیری وجود دارد: نگاشتها یا انطباقاین نگاشت
طور کامل مبدأ بهۀ کنند؛ یعنی حوزمقصد حفظ میۀ مبدأ را مطابق با حوزۀ ذهنی حوز

ان، شوند )دینحذف میمقصد تطابق ندارد، ۀ که با حوزآن  هایی ازشود و بخشنگاشت نمی
4112 :167) . 

د، اشاره کرآن  یافتگیپذیری و سامانتوان به نظاممفهومی میۀ های استعاراز ویژگی
ای، یک نظام فکری را از عنصری به عنصر دیگر منتقل یعنی هنگام به کار بردن استعاره

 . (174: 1717کنیم )هاشمی، می

 عشق در اشعار و متون عرفانی. 6

مفهومی است کامالً انتزاعی و عارفان برای توصیف این واژه از عناصر ملموس و از عشق 
ویژه عرفای قرن ششم و هفتم، سرشار از آثار عرفانی، به. اندزبان استعاری یاری جسته

 از همان. ترین واژگان انتزاعی، عشق استیکی از پربسامد. مفاهیم مجرّد و انتزاعی است
ا تواند عارف ربودند که آنچه میی، عرفا به این نتیجه رسیده قرون نخستین هجری قمر

ناپذیر کند، آرزوی دیدار خداوند و امید به وصال در انجام عبادت و تحمّل ریاضت، خستگی
تصوّف شد و ۀ عشق، وارد حوزآن  اندک مفهوم محبّت و پس ازبنابراین اندک. اوست
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ۀ ر نیمد. شد کار گرفتهو نویسندگان عارف بهپردازی شعرا عنوان مفهومی برای استعارهبه

در اواخر قرن . دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم، هنوز لفظ عشق زیاد کاربرد نداشت
از قرن ششم هجری قمری آن  شده، توجّه بهچهارم و اوایل پنجم به این واژه اشاره 

 . است و جای محبّت را گرفته گسترش یافته

 العشّاق القضات و سوانحعشق در تمهیدات عین. 5
که ینا با توجه به. القضات استعشق توجّه زیادی داشته، عینۀ یکی از عرفایی که به مقول

 هاینامهبود و این کتاب یکی از عشق العشّاقسوانحوی از شاگردان احمد غزّالی، صاحب 
وجّه توان تعشق است، میۀ ربارارزشمند عرفانی و نخستین اثر مستقل به زبان فارسی د

احمد غزّالی در یکی از . القضات را به این مفهوم انتزاعی، طبیعی دانستفراوان عین
 گوید: القضات میهایش به عیننامه

مرد باید که در دریای عشق، غوّاصی کند، اگر موج مهر او را به ساحل لطف 
قهرش به قعر فرو برد، فقد  اندازد، فقد فازَ فوزاً عظیماً، و اگر نهنگ دریای

 .(11: 1717) وقَعَ اَجرُهُ علی اهلل
از عشق نیز بیان نتوان کرد جز به رمزی »گوید: می تمهیداتالقضات همدانی در عین

عشق به بیان حلّاج و احمد ۀ کالم او دربار. (147: 1711« )شودو مثالی که از عشق گفته
ای از سخنان احمد غزّالی رنگ تعالیم پاره. (411: 1771کوب، غزّالی شبیه است )زرّین

شود القضات، شاگرد او، بارزتر میحلّاج را دارد و از همین راه، نفوذ عقاید حلّاج در عین
صورت یکی شدن عشق بیان عشق خداوند است و این عشق به سوانحۀ رسال. (116)همان، 

 ا تفکّرات استادش در اینالقضات بعینۀ تشابه اندیش». شودو عاشق و معشوق بیان می
آن  داند که درپذیر میاست که او نیز اتّحاد را در مراحل نهایی و تکاملی عشق، امکان

خواهیم دید که . (42: 1711)ابوالقاسمی،  .«شوندمرحله، شاهد و مشهود یکی می
د و سوزانکند، زیرا آتش میالقضات برای این یکی شدن، مبدأ آتش را استفاده میعین

 به قول موالنا: . گرداندخود میشکل به مه چیز راه
چون // وش استالفد و خامشزآتشی می/ رنگ آهن محــو رنگ آتش است
 شــد// زبانبی پس انا النّـار است الفـش/ به سرخی گشت همچون زرّ کان

 گـــوید او من آتــشم، من آتشم /ز رنگ و طبع آتــش محتشم
القضات از آتش برای مفهوم عشق، تأثیر سخنان زیاد عینۀ شاید یکی از دالیل استفاد

 گوید: حلّاج میۀ دربار المحجوبکشفهجویری، صاحب . و عقاید حلّاج بر او باشد
وز امر»میانه از او پرسید که عشق چیست؟ گفت: آن  نقل است درویشی در

دیگر روز بسوختند و سوم . روزش بکشتند. آن «بینی و فردا و پس فردا
 .(773 -776: 1721) یعنی عشق این است. روزش بر باد دادند
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القضات برای مفهوم عشق، عالوه برآتش، مفاهیم ملموس گوناگونی را در نظر عین
 . است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفتگرفته 

 العشّاق های مفهومی مشترک عشق در تمهیدات و سوانحاستعاره. 5

ه سه ها بتوان بر اساس نقش شناختی آنها را میاستعاره ها:استعارهبندی تقسیم. 5-1
 . کردشناختی تقسیمساختاری، جهتی و هستیۀ دست

مبدأ ساختاری معرفتی است ۀ های ساختاری: در این نوع استعاره، حوزاستعاره. 1-1-1
از الف با استفاده ۀ موجب درک حوزآن  مقصد و کارکرد شناختیۀ برای شناخت حوز

مبدأ را بر ۀ ها ساختار حوزاین استعاره. (64: 1777شود )کوچش،ساختار مبدأ ب می
 .(32)همان،  کنندمقصد منطبق میۀ حوز

ها صرفاً اعطای شناختی این استعارهۀ وظیف شناختی:های هستیاستعاره. 1-1-4
وش، این رهای مفاهیم مقصد است تا با شناختی جدید با مقولهجایگاه یا وضعیّت هستی

های خود را در قالب اشیا، موارد انتزاعی جدیدی پدید آورد؛ به این معنی که ما تجربه
منظورمان چه نوع شیء، جسم یا ظرفی است، که این اجسام و ظروف بدون مشخّص کردن

ها از این استعاره. (61تر درک کنیم )همان، های مبهم را دقیقدرک کنیم و ساختار
های ساختاری را دهند و مقدّمات فهم استعارهمیی بنیادین به دستمقصد درکمفاهیم 

یک هستومند یا موجودیّت، تجسّم شکل به هادرواقع آن. (32کنند )همان، فراهم می
ی بخشهستومند و ماده، ظرف و شخصیّتۀ لیکاف و جانسون از سه نوع استعار. یابندمی

های هستومند و ماده، با مفهوم مورد با استفاده از استعاره. (42: 4117کنند )یاد می
. مکنیبندی و در نهایت استدالل میها را طبقهآن. کنیمماده رفتار می عنوانبهنظرمان 
سوزاندن وجود عاشق، با هستومند آتش مفهومی شده  دلیلبهگوییم که عشق مثالً می

 . است
. شوداستفاده می... وف اضافه مانند از، به ، در وهای ظرف، معموالً از حربرای استعاره

کنیم، از ظرف عشق استفاده میۀ مثالً وقتی از قلعه یا مملکت برای مفهومی کردن واژ
 . ایماستفاده کرده

در این نوع استعاره، . شناختی، جاندارپنداری استهای هستیسومین نوع از استعاره
. (62: 1777شود )کوچش، نسانی نسبت داده میهای غیر اهای انسانی به پدیدهویژگی

 . است ، از این استعاره استفاده شده«عشق مرا بلعید»ۀ مثالً در جمل
های های جهتی در مقایسه با استعارههای جهتی: استعارهاستعاره. 1-1-7

این . کندشناختی، ساختار مفهومی محدودتری برای مفاهیم مقصد ایجاد میهستی
ن آ ها مانند پایین، باال، پیرامون و نظیرانسانۀ های اصلی مورد استفاده جهتها باستعاره

استفاده  شادی باالست،ۀ از استعار« آورمدارم بال درمی»ۀ مثالً در جمل. شوندمربوط می
 . (32ها نقش ارزیابی و هماهنگ دارند )همان، این استعاره. (66-62)همان،  شده
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های نوع اوّل استعاره در جدول زیر براساسهای ساختاری: استعاره مقایسه. 5-1
و  تمهیداتهای مبدأ مشترک برای مقصد عشق در های ساختاری، حوزهیعنی استعاره

 . شده است دادهها نشانو بسامد وفور استفاده از آن سوانح
ۀ حوز

 مبدأ
 درصد سوانح درصد تمهیدات

 است که در خودآن  کار طالب شیء
)همدانی، . جز عشق نطلبد

1711  :71) 

من فارغم از هر دو، مرا  41
)غزّالی، . عشق تو بس

1727 :1) 

1 

)عشق( هرجا که رسد، سوزد و  آتش
)همان، . به رنگ خود گرداند

73) 

. و هیزمِ آتش عشق آید 41
 (71)همان، 

4 

ای عشق! دریغا که بیان از تو  انسان
 (142)همان، . محال است

خطایی است که آن  و 41
. برعاشق رود از قهر عشق

 (46)همان، 

41 

کس که به مجاز قدم در آن راه
 (111)همان، ....عشق نهد

قدمی هست در عشق،  14
 (11)همان،. بوالعجب

6 

خلعت عشق، خود هر کسی را  خلعت
 (11)همان، . ندهند

 .او اهلیّت خلعت عشق یابد 4
 (24)همان، 

4 

 
عشق سخن گفت و عشق در عبارت ۀ توان دربارکه نمی بیشتر عرفا اعتقاد دارند

چون به عشق / هرچه گویم عشق را شرح و بیان»گوید: عشق میۀ موالنا دربار. گنجدنمی
عشق در / شرع را دست عقل کی سنجد؟»گوید: سنایی نیز می«. آیم خجل باشم از آن
 «.ظرف حرف کی گنجد

توان گفت و از عشق چه نشان دریغا از عشق چه »گوید: می تمهیداتالقضات در عین
حدیث »احمد غزّالی نیز اعتقاد دارد که . (73-76: 1711« )کردشاید داد و چه عبارت توان

توان تا حدّی دیدگاه با وجود این می. (1: 1727« )عشق در حروف نیاید و در کلمه نگنجد
هایی که نگیز با توجّه به نوع استعارهاکلّی عرفا را نسبت به این مفهوم شگفت

 . اند، دریافتکردهاستفاده
بخشی که هستومند و ماده، ظرف و شخصیّتۀ لیکاف و جانسون از سه نوع استعار

بندی، طبق این تقسیم. کنندشناختی هستند، یاد میهای هستیاستعارهۀ زیرمجموع
سپس گروه جاندار به گیاه، حیوان و جان، های حسّی به دو گروه اصلی جاندار و بیقلمرو

جان به ظرف و غیرظرف و نیز هر کدام از هستومندهای ظرف و غیرظرف انسان و گروه بی
 . (42: 4117شود )لیکاف و جانسون، بندی میبه طبیعی و غیرطبیعی تقسیم

 



 مقاالت برگزیده همایش هشتم | 110

 

  انواع هستومندها در تمهیدات:. 5-6
همراه  تمهیداتشناختی، انواع هستومندها در های هستیزیر براساس استعاره در جدول

 . تشده اس داده هستومند در متن نشانۀ ها و نیز ویژگی برجستبا بسامد استفاده از آن

ند
وم

ست
ه

 
 

دار
جان

 
 

 
ویژگی برجستۀ  تمهیدات

 هستومند در متن
 

   گیاه
   حیوان

 انسان

 %71در مجموع 
انسان )عام(  -

41% 
راهنما و مراد  -

1% 
 %4حریف -

قدرتمندی، دارای کمال 
بودن، با خبر بودن، 

اندوهگین بودن، 
گری، سفرکردن، حیله

سوارکاری، بلعیدن، 
زیبایی، یاریگری، 

 هدایتگری

ی
ب

ان
ج

 

 ظرف
   طبیعی

 اهمّیّت و دشواری %14راه  غیرطبیعی

 غیرظرف

 طبیعی

 %42در مجموع 

  % 41آتش -

 %11حیاتیمادۀ -

سازی با خویش، یگانه
نابودگری در خدمت 

سازی، نیرو بخشی، یگانه
 بخشیزندگی

 غیرطبیعی
 %43در مجموع 

 %41شیء  -

 %4خلعت  -

نشان بودن، ارزشمندی، بی
دور از دست بودن، پنهان 

 بودن، عظمت
نی هستومند جاندار یعالقضات تنها از یک نوع بینیم که عینبا توجّه به جدول باال می

این انسان یا قدرتمند است، . (142گوید )همان، است و با او سخن میکرده انسان استفاده 
(؛ 111: 1711)همدانی، « مسکین دل من ضعیف و عشق تو قوی است»گوید می کهچنان

(؛ 437)همان، « مقام جز عشق خبر نداردآن  در»گوید: می کهچنانیا آگاه و باخبر است، 
افر روندگان راه کۀ تمثّل نداشتی، همۀ اگر عشق، حیل»گوید: می کهچنانگر است، یا حیله
 های دیگری مانند دارای کمال بودن، اندوهگین بودن، (؛ یا از ویژگی147)همان، « شدندی

خوردار است )همان، سفرکردن، سوارکاری، بلعیدن، زیبایی، یاریگری، هدایتگری بر 
جان ظرف طبیعی القضات از هستومندهای بیعین. (... و 411، 143، 116، 112، 111

جان، تنها هستومند نکرده و از میان هستومندهای بی اصالً استفاده... مانند آسمان، باغ و
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 و استکار برده اهمّیّت و دشواری بهۀ جان ظرف غیرطبیعیِ راه را با ویژگی برجستبی
 . «اندر ره عشق سرسری نتوان رفت»گوید: می

از میان  او. جان و ساکن هستندبرد، بیمیکارالقضات بهبیشتر هستومندهایی که عین
شیءانگاری و آتش . جان غیرظرف به آتش و شیء توجّه بیشتری داردهستومندهای بی

داند که را شیئی میعشق . کندمیدانستن عشق، دیدگاه کلّی وی را نسبت به عشق بیان
آن  ( و هر که سهم بیشتری از71: 1711عاشق همواره برای یافتنش در جستجو است )

او بیشتر ویژگی ارزشمندی . (411باشد، معشوق را بهتر و زیباتر خواهد دید )همان، داشته 
)همان، « هر کسی خود الیق عشق نباشد»گوید: و عظمت عشق را در نظر دارد و می

آن  القضاتنهایت عشق در نظر عین. (73)همان، « از عشق چه توان گفت؟»(؛ یا 111
( و برای این 112است که میان عاشق و معشوق، فرقی نباشد و هر دو یکی شوند )همان، 

جان غیر ظرف طبیعی یعنی آتش در نقش عشق استفاده یکی کردن، از یک هستومند بی
رد آوسوزاند و به رنگ خود درمیتی را میآتشی که عاشق، معشوق، انانیّت و هس. کندمی

وی از کارکرد نابودگری . (143کند )همان، ( و وجود عاشق را نابود می...و73، 76)همان، 
سازی و اتّحاد میان عاشق و معشوق بیشتر از کارکردهای دیگر آتش برای یگانه

 همگی عاشق کند به معشوق، معشوق چون عشق سرایت»گوید: است و می کردهاستفاده
های دیگر آتش مانند نیروبخشی نیز او از ویژگی. (111)همان،« را به خود کشد و بخورد
 . است )همان(کرده  برای بیان عشق استفاده

 
  سوانح: انواع هستومندها در. 5-5

شناختی، انواع هستومندها در سوانح همراه با های هستیزیر براساس استعاره در جدول
  .شده استداده هستومند در متن نشانۀ ها و نیز ویژگی برجستاستفاده از آنبسامد 

ند
وم

ست
ه

 
 

دار
جان

 

ویژگی برجستۀ  سوانح 
 هستومند در متن

 % 2/3در مجموع  گیاه
  % 2/1گیاه  -

  % 2/1درخت  -

  % 7دانه  -

 % 2/1میوه  -

 رویش، ارزشمندی، باروری
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 %7در مجموع  حیوان

حیوان وحشی و  -
  %7خوار مردم

 %1هما  -

  %7مرغ  -

 %1بوقلمون  -

 %1نهنگ  -

نابودگری، 
سعادتمندسازی، رهایی، 

 متغیّر بودن

 %23در مجموع   انسان
  %41انسان  -

پادشاه و  -
  %1سلطان 

  %6معشوق  -

 % 2/1صیّاد  -

  % 2/1جنگاور  -

 %1انباز  -

 %1مسافر  -

 %1رعیّت -

 %1طالب  -

  %1مطلوب  -

 %1جوینده  -

 %1عاشق -

قدرتمندی و شکوه، دارای 
کمال بودن، اقبال و ادبار 

داشتن، عزّت، خانه و 
تمکّن داشتن، همّت 

داشتن، مرکب داشتن، 
اختیار داشتن، شجاعت، 

 متصرّف بودن

 ظرف جانبی

 طبیعی

 % 2/1در مجموع 
 %7دریا  -

 %4زمین  -

 %2/1آسمان -

  %1باغ  -

وسعت و فراگیری، باریدن، 
 زیبایی، ارزشمندی

 غیرطبیعی

 %17در مجموع 
  %6راه  -

  %4مکان  -

 %2/1آشیانه -

 % 2/1قصر  -

 %1والیت  -

اهمّیّت و دشواری، عظمت، 
 دهندگیاسکان
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 غیرظرف

 طبیعی

 %11در مجموع 
  %4آتش  -

آفتاب و  -
  %1خورشید 

 %1گوهر  -

 %1شهاب  -

 %7مروارید  -

رسانی، تابندگی، روزی
 ارزشمندی

 غیرطبیعی

 %17در مجموع 
  %1شیء  -

  %7آینه  -

 %7قبله  -

 % 2/1غذا  -

 % 2/1شمشیر  -

  %1زین  -

  %1لگام  -

  %1سالسل -

  %1زهر ناب  -

  %1شکار  -

 %1گنج  -

ارزشمندی، یکسانی، 
رسانی، تقدّس، روزی

 مهارکنندگی، نابودکنندگی

عشق را او در وجود این مرید ۀ القضات بود و اندیشهرچند احمد غزّالی استاد عین
فاوت القضات متبرانگیز با عینبه این مفهوم انتزاعیِ بحث وفادار پروراند، نگاهش نسبت

 هایهایی که برای بیان عشق آورده، از انسان و زیرمجموعهاز استعاره %23غزّالی در . است
شاید این نکته، بیانگر زنده، زایا و پویا و . استکرده ، استفاده...مانند سلطان، معشوق وآن 

عشق از دید او انسانی قدرتمند است که عقل . ه وی باشدقدرتمند بودن عشق از دیدگا
( 71نشیند )همان، ( و بر مرکب جان آدمی می41: 1727برد )غزّالی، بشر را به یغما می

 . (27کند )همان، و نیز بر تمام جهان سلطنت می
یابیم که احمد غزّالی برخالف مریدش بیشتر از با دقّت در جدول باال درمی

 . استکرده  ویژه انسان برای بیان مفهوم عشق استفادهجاندار بههستومندهای 
 هایدر این استعاره، ویژگی. شناختی، جاندارپنداری استهای هستینوعی از استعاره

های باال در جدول. (62: 1777شود )کوچش، های غیر انسانی داده میانسانی به پدیده
، العشّاقسوانحدر اثر هر دو عارف به ویژه در آن  هایبینیم که مبدأ انسان و زیرمجموعهمی

(؛ عشق 142: 1711بسامد باالیی دارد: ای عشق! دریغا که بیان از تو محال است )همدانی،
 . (17: 1727صفت خواهد )غزّالی، را همّتی هست که معشوق، متعالی

د که رسمیبیشترین بسامد را دارد، چنین به نظر سوانح البتّه هرچند مبدأ انسان در 
ۀ در هم -داندکه تمام جهان را خرّم از وجود معشوق می-غزّالی مانند سعدی شیرازی 
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 بیند و به همین دلیل از مبدأهای متعدّدی برای بیان عشق استفادهها معشوق را میپدیده
او برای توصیف عشق، پنجاه و یک مبدأ )از قبیل راه، پادشاه، آفتاب، قلعه، . استکرده 
گاهی عشق را مانند مرغ آزاد . است ها و کارکردهای متفاوت آورده( را با ویژگی...ونهنگ 

(، 17داند )همان، را شکاری در دست صیّاد میآن  (، گاهی17پندارد )همان،و رها می
بلعد و چیزی باقی ( وگاهی مانند حیوانی درّنده او را می3گاهی غذای عاشق است )همان، 

کار رفته در کتاب غزّالی، قدرتمند، بیشتر هستومندهای به. (47گذارد )همان، نمی
 اقالعشّسوانحهستومند جاندار انسان در . رساننداند و عاشق را به اوج میارزشمند و سازنده

پاول . (47)همان، « استهنوز عشق، تمام والیت نگرفته »گوید: غزّالی می. قدرتمند است
ها عارهاستکالن. استعاره و خرداستعاره را به کار بردکالنوِرث برای نخستین بار اصطالح 

 شکلبه ها تمایل دارند کهآنۀ باشند، امّا هم ممکن است بروز واضح و صریحی نداشته
« عشق انسانی قدرتمند است»مثالً . (27: 1777های خرد، ظاهر شوند )کوچش، استعاره

عشق جنگاور »، «عشق سلطان است»ۀ خرداستعارآن ۀ ای است که به واسطاستعارهکالن
 . اندایجاد شده العشّاقسوانحدر « عشق صیّاد است»و « است

از قبیل دارای کمال بودن، عزّت  سوانحهای دیگرِ هستومند انسان در بیشتر ویژگی
داشتن، خانه و تمکّن داشتن، همّت داشتن، مرکب داشتن، اختیار داشتن، شجاعت و 

 سوانحصاحب . قدرتمندی و شکوه هستندۀ ویژگی برجستۀ متصرّف بودن، زیرمجموع
 . (17)همان، « صفت خواهدعشق را همّتی است که او معشوق متعالی»گوید: می

کار ارزشمندی، رویش و باروری بهۀ هستومند جاندار گیاه در این اثر با ویژگی برجست
(، 22)همان، « تهر مرغ نیسۀ عشق جمالش چینۀ دان»گوید: غزّالی می. استرفته 

گاه عشق، تخم بود و روح زمین »( و یا 13)همان، « دلۀ روید از میاندرخت عشق همی»
هستومند جاندار حیوان بیشتر با ویژگی . (2)همان، « تا وقت چه اقتضا کند که چه بارد

او مرغ »گوید: غزّالی می. استرفتهکار سعادتمندسازی، رهایی و نابودسازی بهۀ برجست
در جایی عشق را . (17)همان، « است و آشیان خود است، پر خود است و بال خودخود 

( و در جایی 11کند )همان،داند که برسر هرکس سایه اندازد، او را سلطان میهمایی می
 . (77گذارد )همان، پندارد که از انسان چیزی باقی نمیخواری میرا مردمآن  دیگر

ظرف طبیعی و شش هستومند ظرف غیرطبیعی  جاناحمد غزّالی هفت هستومند بی
های سازنده و ها برای بیان مفهوم عشق، از ویژگیو در بیشتر آنبرده کار به سوانحدر 

. تاسکرده  شکوهمندی )مانند وسعت و فراگیری، زیبایی، عظمت و ارزشمندی( استفاده
جان غیرظرف طبیعی و یازده هستومند همچنین برای بیان مفهوم عشق، پنج هستومند بی

ه )از های سازندها نیز از ویژگیبرده و در بیشتر آنکار  به سوانحغیر ظرف غیرطبیعی در 
ۀ تفادحتّی نوع اس. استکرده  رسانی و قدرتمند( استفادهقبیل ارزشمندی، تابندگی، روزی

در بیشتر آثار عرفانی منظوم و منثور آن  که ویژگی اصلی-تومند آتش غزّالی از هس
با دیگر عرفا تفاوت  -وق استسازی عاشق با معشسوزندگی و نابودسازی در جهت یگانه
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ید: گومثالً در جایی می. را درنظر داردآن  بخشی و قدرتمندیروشنیۀ دارد و بیشتر جنب

 . (64)همان، « طبع، خانه بپردازدقل فسردهآتش عشق، پرتو اندازد، عۀ هر کجا شعل»

 های هستومندهای تهمیدات و سوانحشباهت
ین ترِ و برجستهدر هر دو کتاب، هستومند انسان درصد باالیی را به خود اختصاص داده -

کاررفته در هر دو متن، قدرتمندی است؛ البته وجود این قدرت در ویژگی هستومندِ به
های دیگر )از قبیل عزّت، خانه و تمکّن داشتن، همّت چشمگیرتر است و ویژگی سوانح

 قدرتمندیۀ داشتن، مرکب داشتن، اختیار داشتن، شجاعت و متصرّف بودن( زیر مجموع
 . گیرندقرار می

جان ظرف غیرطبیعی است، در هر دو کتاب با ویژگی اهمّیّت و راه که هستومند بی -
 . است دهسازی شدشواری برجسته

ویژه در تمهیدات، درصد باالیی دارد و در هر دو متن شیء شدگی در هر دو کتاب به -
 . ویژگی ارزشمندی شیء، برجسته است

 های هستومندهای تهمیدات و سوانحتفاوت
؛ ولی کردهاحمد غزّالی برای بیان مفهوم عشق، بیشتر از هستومندهای جاندار استفاده -

 . است جان تعریف شدههای بیالقضات بیشتر با هستومندعینعشق در نگاه 

که احمد القضات از میان هستومندهای جاندار، تنها به انسان توجّه دارد؛ درحالیعین -
. استکرده  غزّالی از هستومندهای گیاه و حیوان نیز برای بیان مفهوم عشق استفاده

 . ی نسبت به عشق استوسیع دیدگاه غزّالۀ این نکته نمایانگر گستر

، نحسواکننده ولی در ساکن و سوزنده و فانی تمهیداتویژگی بیشتر هستومندها در  -
 . قدرتمند، پویا و سازنده است

 مهیداتبخشی و قدرتمندی و در تروشنی سوانحویژگی بارز هستومند آتش در  -
 . سازی با معشوق استنابودسازی عاشق در جهت یگانه

سازی عاشق و معشوق است، عشق غزّالی هدف عشق در هر دو کتاب یگانهکه این با -
کند؛ رساند و با معشوق یگانه میعاشقِ مطیعِ امرِ معشوق و طالب حقیقت را به کمال می

 ۀسوزاند و با نابودکردنش، جلواختیار و ساکن را میالقضات، عاشق بیامّا عشق عین
 . کندبا معشوق یگانه میمعشوق را در وجودش متجلّی و روحش را 

دوره آن  برای دانستن دید کلّی عرفای های عشق:انواع استعارهۀ مقایس. 5-1
 قلعشق و عۀ رسالبا  العشّاقسوانحو  تمهیداتهای عشق در نسبت به عشق، انواع استعاره

کمک جدول زیر مقایسه الدّین رازی )عارف قرن ششم و هفتم هجری قمری( بهتألیف نجم
 شود:می

وم
ست

ه
دار ند
جان

 

ۀ ویژگی برجست عشق و عقلۀ رسال 
 هستومند در متن
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 ارزشمندی % 2/2دانه  گیاه

 %7در مجموع  حیوان
 % 7رفرف  -

 %7هما  -

راهبری و هدایتگری، 
 سعادتمندسازی

 %47مجموع در  انسان
 %41انسان -

 %4راهنما  -

قدرت، غارتگری، منتظر 
بودن، تغییر کردن، روی 

 نمودن، هدایتگری

ی
ب

ان
ج

 

ف
ظر

 

   طبیعی
 راهبری و هدایتگری % 2/2کشتی  غیرطبیعی

ف
ظر

یر
غ

 

 %21در مجموع  طبیعی
  % 14آتش  -

  % 7نور  -

 % 7ماده  -

  % 7گوهر -

 % 7قاف -

قدرتمندی، سوزندگی، 
جهت نابودگری در 

سازی با معشوق، یگانه
بخشی، ارزشمندی، روشنی

بخشی، عظمت و زندگی
 نیافتنی بودندست

ی
یع

طب
یر

غ
 

 % 2/11در مجموع 
 % 7شیء  -

 %2/2کمند -

 %7شراب  -

بخشی، ارزشمندی، رهایی
 کنندگیمست

 ۀآتش دانستن عشق در رسال. نگردالقضات به عشق میالدیّن رازی نیز مانند عیننجم
قِ یابد که عشبیشترین بسامد را دارد و معتقد است عاشقی به وصال معشوق دست میاو 

ویژگی نابودگری . (21وار او را فنا کند )همان، ( آتش64: 1724دارای صفت آتش )رازی، 
 وجود این،سازی با معشوق در کتاب او بیشترین بسامد را دارد، با آتش در جهت یگانه

 کهچنانکرده است؛ دیگر آتش نیز )مانند قدرتمندی( استفاده هایالدّین از ویژگینجم
)همان، « طبع خانه پردازدآتش عشق، پرتو اندازد، عقل فسرده هشعلهر کجا »گوید: می
جان القضات برای بیان عشق، بیشتر از هستومندهای بیالدّین نیز مانند عیننجم. (64

تر عرفا بارها مبدأ آتش را برای بیان مفهوم از قرن ششم به بعد، بیش. استکرده  استفاده
ها کارکرد شناختی فنای وجودی، از بین رسد بیشتر آناند و به نظر میکردهعشق استفاده

 . اندکنندگی آتش را در نظر داشتهبردن انانیّت و یکسان و همرنگ
 هرچه جز معشوق باقی جمله /ست کو چون برفروختشعلهآن  عشق»گوید: مولوی می

در دهیدش  /تش عشق سنایی تیز کن ای ساقیــا!آ» گوید:سنایی نیز چنین می« سوخت
 «انگیز راآب انگور نشاط

تحوّل مفهوم عشق از اواخر قرن پنجم تا ۀ دهندتوان گفت که این مقایسه نشانمی
ا باحمد غزّالی، مفهوم عشق و اتّحاد ۀ دلیل که در دوراینباشد؛ بهاوایل قرن هفتم نیز می

توان یافت که کمتر اثری را می العشّاقسوانحیافته بود و تا قبل از  معشوق تازه جریان
. رفتمیباشد و در بیشتر آثار از محبّت سخن  مفهوم عشق پرداخته طور مستقل بهبه
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غزّالی نیز تحت تأثیر همین فضای فکری، عشق به خداوند را سلطان و فرد قدرتمندی 

که در حالیدر تواند انسان مطیع را به کمال و به جایگاه پروردگار برساند؛داند که میمی
، پروردگار معشوقی صمیمی است که عاشق را عشق و عقلۀ رسالکتاب مرید غزّالی و نیز 

 . کندرنگ خویش میسوزاند و هممی

 گیرینتیجه. 1
ق رسیدن به معشوالقضات در تمهیدات راه عیناست که آن  نتایج حاصل از پژوهش گویای

او برای این یکی . داندعشق میۀ وسیلرا رهایی از قید و بند و فنا و یکی شدن با او به
سوزاندن هستی، وجود مادی و خودبینی و  دلیلبهشدن، بیشتر کارکرد شناختی آتش را 

مبدأ شیء و آتش در . بردسوزاند، به کار مینیز یکسان و همرنگِ خود کردن آنچه را می
القضات از بسامد بیشتری برخوردار است و نسبت به احمد غزّالی برای بیان عینیدات تمه

شیءانگاری و آتش دانستن . استکرده  مقصد عشق، از مبدأهای محدودتری استفاده
 القضات از کارکرد نابودگریعین. کندعشق، دیدگاه کلّی وی را نسبت به عشق، بیان می

 . کندمی د میان عاشق و معشوق استفادهسازی و اتّحاآتش برای یگانه
 ۀآتش دانستن عشق در رسال. نگردالقضات به عشق میالدیّن رازی نیز مانند عیننجم

شقِ یابد که عاو معتقد است عاشقی به وصال معشوق دست می. او بیشترین بسامد را دارد
 . (21وار او را فنا کند )همان، (، آتش64: 1724دارای صفت آتش )رازی، 

عشق را او در وجود این مرید وفادار ۀ القضات بود و اندیشاحمد غزّالی استاد عین
. است القضات متفاوتبرانگیز با عینپروراند، اما نگاهش نسبت به این مفهوم انتزاعیِ بحث

 هایاست، از انسان و زیرمجموعههایی که برای بیان عشق آورده از استعاره %23غزّالی در 
این نکته، بیانگر زنده، زایا و پویا و . استکرده  ( استفاده...نند سلطان، معشوق و)ماآن 

د، بیشترین بسامد را دار سوانحاگرچه مبدأ انسان در . قدرتمند بودن عشق از دیدگاه اوست
که تمام جهان را خرّم از وجود -رسد که غزّالی مانند سعدی شیرازی چنین به نظر می

بیند و به همین دلیل از مبدأهای متعدّدی ها معشوق را میپدیدهۀ هم در -داندمعشوق می
 . استکرده  برای بیان عشق استفاده

القضات از میان یابیم که عینشناختی نیز درمیهای هستیبراساس استعاره
که احمد غزّالی از هستومندهای هستومندهای جاندار، فقط به انسان توجّه دارد؛ درحالی

ۀ راین نکته نمایانگر گست. استکرده  یوان نیز برای بیان مفهوم عشق استفادهگیاه و ح
بر خالف احمد غزّالی که هفت هستومند ظرف . وسیع دیدگاه غزّالی نسبت به عشق است

 القضات ازاست، عینبرده  کارطبیعی و شش هستومند ظرف غیرطبیعی در سوانح به
و در  نکرده ( اصالً استفاده...آسمان، باغ و جان ظرف طبیعی )مانندهستومندهای بی

رده کار بجان ظرف غیر طبیعی را بسیار اندک بهمقایسه با غزّالی نیز هستومندهای بی
 . است
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داد که در هر دو کتاب هستومند انسان ، نشانتمهیداتو  سوانحۀ نتایج حاصل از مقایس

هر  کاررفته دررین ویژگی هستومند بهتو برجسته درصد باالیی را به خود اختصاص داده
های چشمگیرتر است و ویژگی سوانحالبته وجود این قدرت در . دو متن، قدرتمندی است

دیگر )از قبیل عزّت، خانه و تمکّن داشتن، همّت داشتن، مرکب داشتن، اختیار داشتن، 
ان جهستومند بیراه که . گیرندقدرتمندی قرار میۀ شجاعت و متصرّف بودن( زیرمجموع

 سازی شدهظرف غیرطبیعی است، در هر دو کتاب با ویژگی اهمّیّت و دشواری برجسته
(، درصد باالیی دارد و در هر دو تمهیداتویژه در شدگی در هر دو کتاب )بهشیء. است

 ،تمهیداتویژگی بیشتر هستومندها در . متن ویژگی ارزشمندی شیء، برجسته است
ارز ویژگی ب. ، قدرتمند، پویا و سازنده استسوانحکننده ولی در نیساکن و سوزنده و فا

، نابودسازی عاشق در تمهیداتبخشی و قدرتمندی و در ، روشنیسوانحهستومند آتش در 
سازی عاشق که هدف عشق در هر دو کتاب یگانهبااین. سازی با معشوق استجهت یگانه

اند رسعشوق و طالبِ حقیقت را به کمال میو معشوق است، عشق غزّالی، عاشقِ مطیعِ امر م
سوزاند و اختیار و ساکن را میالقضات، عاشقِ بیکند؛ امّا عشقِ عینو با معشوق یگانه می

 . کندمعشوق را در وجودش متجلّی و روحش را با معشوق یگانه میۀ با نابودکردنش، جلو
الدیّن رازی، عارف نشان داد که نجم عشق و عقلۀ رسالنتایج بررسی هستومندها در 
 ۀآتش دانستن عشق در رسال. نگردالقضات به عشق میقرن ششم و هفتم، نیز مانند عین

 . او بیشترین بسامد را دارد
 سیر تحوّلۀ دهند، نشانعشق و عقلۀ رسالو  سوانح، تمهیداتمفهوم عشق در ۀ مقایس

احمد ۀ دلیل که در دوراینفتم است، بهاین مفهوم از اواخر قرن پنجم تا اوایل قرن ه
ر کمت العشّاقسوانحیافته بود و تا قبل از غزّالی، مفهوم عشق و اتّحاد با معشوق تازه جریان 

باشد و در بیشتر آثار از  طور مستقل پرداختهمفهوم عشق به توان یافت که بهاثری را می
ضای فکری، عشق به خداوند را سلطان غزّالی نیز تحت تأثیر همین ف. رفتمیمحبّت سخن 

تواند انسان مطیع را به کمال و به جایگاه پروردگار برساند، داند که میو فرد قدرتمندی می
عشق و عقل، پروردگار معشوقی صمیمی ۀ که در کتاب مرید غزّالی و نیز رسالدر حالی

 .کندرنگ خویش میسوزاند و هماست که عاشق را می
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ناپیدای مؤثر در روند برقراری ارتباط )عوامل ظاهر حال و عوامل پیدا و 
 حال غیرظاهری(

 
 1محبوبه همتیان

 چکیده
 راشممتکلم و مخاطب از عناصر اصلی آن به کالم عوامل متعددی مؤثر است که گیریشکلدر 
 برده نام« حال»ها با اصطالح که در بالغت سنتی از آن یی داردهاویژگی عوامل آیند. اینمی
 در دو سطح ظاهری و غیرظاهری قابل بررسی است. آنهاهر یک از  و شودمی

 که یا در روساخت ، احوالی داردها یا در اصطالحویژگی تکلم و مخاطب، خود کالم نیزبر معالوه
شود. این خصوصیات نیز در چگونگی های درونی و معنایی آن دریافت میآن نمایان است یا از الیه

 کننده دارد.ط کالمی و نحوۀ انتقال پیام نقشی تعیینبرقراری ارتبا
های این سه عنصر اصلی در دو سطح ظاهر و غیرظاهر در تبیین چرایی بررسی ویژگی

های یک کالم دارای اهمیت است. در این پژوهش ابتدا جایگاه بحث اقتضای حال در ویژگی
شود سپس با نقد و بررسی میهای گوناگون در این زمینه بیان ی بالغی و دیدگاههاکتاب

تن نظر گرفبا استفاده از این مطالب سعی شده است با در  بارهدراینهای بالغی سنتی دیدگاه
ها تعریف شود. ها و مقتضیات ناشی از آنارتباط کالمی، تمام احوال آن تمامی عناصر برقراری هر

ده ش کلم، مخاطب و کالم بررسیالبته در این پژوهش از میان عناصر یک ارتباط کالمی صرفا مت
کالم، خصوصیات ظاهر و غیرظاهر هر یک بررسی گیری شکلاین عوامل در  است و با بیان جایگاه

 شود. ها تبیین میو نحوۀ تأثیرگذاری آن
: ارتباط کالمی، عوامل ایجاد ارتباط کالمی، اقتضای حال، ظاهر حال، حال های کلیدیواژه

 غیرظاهر.

 مقدمه. 1
ند؛ ای بالغی سنتی، بالغت را سخن گفتن به اقتضای حال تعریف کردههاکتاباغلب  در
( و 77: 1774)خطیب قزوینی، « البالغه فی الکالم مطابقه لمقتضی الحال مع الفصاحه»

دانند که مطابق با اقتضای حال سخن بگوید. اغلب نیز در ادامه، بلیغ را نیز کسی می
الحال: هو األمر الداعی فی المتکلم إلی أن یعتبر : »اندف کردهگونه تعریایناقتضای حال را 

 )تفتازانی، ؟:« هو المقتضی الحالمع الکالم الذی یؤدی به اصل المراد خصوصیه ما، و 
 . درواقع(141)همان، « فمقتضی الحال هو اإلعتبار المناسب الحال و المقام»( و یا 146

                                                            
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان. 1
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مخاطب و خواننده محدود  عایت مقتضای حالبالغیون سنتی مقتضای حال را بیشتر در ر

 .(111 :1712کوه، اند )صیادکرده
کند: تعریف می گونهاینرا « مقتضی»و « حال»هاشمی در جواهر البالغه دو لفظ 

هو األمر الحامل للمتکلم علی أن یُورَدَ عبارته علی صوره « و یسمی بالمقام»حال الخطاب »
هو الصوره المخصوصه التی « مَّی األعتبار المناسبیُس»و المقتضی  مخصوصه دون أخری.

 .(76: 1717)هاشمی، « تورد علیها العباره
را صورت و ظاهر کالم تعریف کرده و « حال»از این تعاریف مشخص است  کهچنان

 دانند که عبارت بر اساس آن بیان شده است.مقتضی را صورت مخصوصی می
دانند که متکلم بر را امری می« قتضی حالم»یا همان  «اعتبار تناسب»و حتی گاهی 

 یابد: بر اساس تتبع در آثار بلیغان درمی اساس ذوق و سلیقۀ خود یا
و المراد باالعتبار المناسب: األمر الذی إعتبره المتکلم مناسبا بحسب 
السلیقه أو بحسب تتبع تراکیب البلغاء تقول إعتبرت الشیء إذا نظرت الیه 

 ار هذا األمر فی المعنی أوال و بالذات و فی اللفظ ثانیاو راعیت حاله و إعتب
 .(141 و بالعرض )همان،

ب یا مخاطبان است و در نوعی ابزار برقراری ارتباط بین متکلم و مخاطهر کالم به
در ها آن ارتباط هر یک از این سه عامل وجود دارد که بررسی اقتضای حال برقراری هر

 متکلم مؤثر است. بودنو بلیغ بررسی بالغت یک اثر 
اما بالغیون سنتی بحث اقتضای حال را صرفا رعایت ظاهر کالم از سوی متکلم 

یوه شترین بر وجهی که ظاهر کالم مطابق با حال مخاطب باشد و بتواند به به ،دانندمی
 منظور متکلم را به مخاطب منتقل کند.

 یونانیان متأثر است و معتقدند که بالغت سنتی از فن خطابۀ نظرانصاحببرخی از 
ی سنتی بالغت نیز به این سبب بوده است که صرفا هاکتاباین تعریف ذکر شده در 

ای میان خطابه و یک متن ادبی توجه نشده شرایط خطابه در نظر گرفته شده و به تفاوته
 فن خطابۀطرح بحث رعایت مقتضای حال را در بالغت سنتی تحت تأثیر  درواقعاست. 

که اقتضای حالی که در ادب و علم معانی (. در صورتی44: 1716دانند )شمیسا، ارسطو می
 (. 16: 1714معروف است با این دیدگاه تفاوت دارد )طاهری، 

ن اصل ای ها معتقدندآننظران محل تردید است. صاحبالبته این مسأله نزد برخی از 
ر بالغت عربی رکن اصلی شک دنوع تفکر نزد معتزله و مخصوصا جاحظ سابقه دارد و بی

ارسطو و حتی در کالم افالطون نیز  خطابۀنظیر این فکر را در کتاب رود. شمار میبه
ر هر حال د .رسد که معتزله آن را از یونانیان گرفته باشندنظر میبهاما بعید  ؛توان یافتمی

 (. 33-14: 1731کوب، اهمیت آن در بالغت اسالمی قابل انکار نیست )زرین
 ،نداعلمای معانی دربارۀ جزئیات احوال کالم در رعایت مقتضای حال بررسی کرده نچهآ

نانی گاهی به بالغت فارسی و یو . درواقع مسلمانانبیشتر بر بالغت قرآن مبتنی بوده است
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اند و ولی از بالغت اقوام دیگر چندان اطالع نداشته ،اندهایی کردهو رومی و هندی اشاره

که - دالئل اإلعجازیی چون هاکتاب بوده است. قرآنها آن الغت در نظرنمودار واقعی ب
در . و وجوه آن بوده است قرآننیز در اثبات اعجاز  -آیدیشمار مبهاساس علوم بالغت 

تدریج از که بهآنبا وجود  ،شودحقیقت آنچه در نزد مسلمین علوم بالغت نامیده می
 های قرآن مبتنی بوده استاز هر چیز بر اسلوب بیش، ریطوریقای یونانی نیز متأثر شده

هایی است بالغت دربارۀ اقتضای حال آمده، دارای کاستیی هاکتابآنچه که در (. )همان
 .رسدنظر میها ضروری بهآن که برطرف شدن

 بیان مسأله. 1
که صرفا این ازجملهکه از آن غفلت شده است؛  ای داردبحث اقتضای حال وجوه گسترده

شود و در جریان یک ارتباط کالمی، متن یا ابزار پیام نیز مخاطب یا متکلم محدود نمی به
 کهآنضمن  .ارتباط مورد توجه قرار گیرد اقتضائاتی است که باید در روند هردارای 

 اقتضائات موجود برای هر کدام از این عوامل نیز متعدد و گسترده است.
همۀ عناصر کالمی )گوینده،  ،دانش گفتمانی و در شناسامروزه در علوم ارتباط

مخاطب، رمزگان، متن، بافت اجتماعی، تاریخی و قلمروهای مشترک میان گوینده و 
ی، )فتوح گیردصورت جدی مورد بررسی قرار میبهزبانی( یکسان و غیر شنونده و عوامل

1716 :41). 
غی سنتی وارد تب بالشده از اقتضای حال در کاشکال دیگری که به تعریف ارائه

ا در برقراری حال یا همان عوامل پید ظاهر بهاست که در این تعریف صرفا  شود، اینمی
 واقع گردیدهغفلت مورد ظاهری یا عوامل ناپیدا در این روند غیر حالارتباط توجه شده و 

 است.
اشاره شده، « غیرظاهر حال»و « حال ظاهر»به دو اصطالح  هاکتابگرچه در این 

ها نآ آشکار یا ناپیدای عناصر ارتباط توجهی نشده و مطلبی دربارۀغیر به عوامل درعمل
پس از ارائه تعاریف از اصطالح اقتضای حال یا همان اعتبار  کهچنانبیان نشده است. 

عتبار اإلفمقتضی الحال هو » -شودکه در همان منابع سنتی هر دو یکی تلقی می-تناسب 
( صرفا به بیان مطالبی دربارۀ شکل ظاهری کالم 72: 1721،)خطیب قزوینی« المناسب
مؤکد آوردن کالم، تقدیم و تأخیر، تنکیر، ذکر غیر اند؛ نظیر مباحثی چون مؤکد یاپرداخته

یا حذف مسندالیه و مسند و یا طرح مباحثی چون فصل و وصل یا اطناب و ایجاز سخن 
 بر اساس در نظر گرفتن شرایط و حال و مقام.

 انیکه عبدالقاهر جرج-کالم با مقتضای حال یا همان بحث اعتبار تناسب بحث تطبیق 
 داشته چنان اهمیتی ( نزد بالغیون147 تا:بی)تفتازانی،  -کنداز آن با اصطالح نظم یاد می

سب، اکه درجۀ حسن و قبح سخن را در مطابقت داشتن یا مطابقت نداشتن آن با اعتبار تن
 و ارتفاع شأن الکالم»اند: بیان کرده کهچناناند. نجیدهسمقتضی حال یا همان بالغت می
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، )خطیب قزوینی« طاطهَ بعدمهافی الحسن و القبول بمطابقته لألعتبار المناسب و إنح

 (72و  71: 1721

 عوامل مؤثر در اقتضای حال. 6
کند که عواملی به نحو پیدا و ناپیدا بین عناصر شرایط برقراری ارتباط مشخص می بررسی
توجه به این عوامل و  ( مؤثر است ومتکلم، ابزار پیام و مخاطبدهندۀ هر ارتباط )تشکیل

 کامل مورد توجه قرار گیرد. طوربهباید ، روی هم خواهند داشتها آن تأثیری که
در بخشی که دربارۀ اقسام خبر ابتدائی، طلبی و  ،غتی سنتی بالهاکتابالبته در 

. شودشود، موضوع آوردن کالم بر مقتضی ظاهر و مقتضی حال مطرح میانکاری بحث می
مقتضی الظاهر هو أخص مطلقا من » گونه آورده شده است:این مطولدر  ،در این بخش

 ضی الحال منمقتضی الحال ألن معناه مقتضی ظاهر الحال فکل مقتضی الظاهر مقت
. (123و  126 :تابی )تفتازانی،« عکس کما فی صور األخراج العلی مقتضی الظاهرغیر
ف داند. مؤلمی از آنتر حقیقت تفتازانی مقتضی ظاهر را بخشی از مقتضای حال و خاصدر

د کنهایی از موارد آمدن کالم خالف مقتضای ظاهر چنین بیان میدر ادامه ضمن ذکر مثال
حقیقت نسبت برخالف مقتضای ظاهر حال است و دراز این مطلب، آمدن سخن که منظور 

عموم و خصوص مطلق است و اگر سخن  ،«مقتضی حال»و « مقتضی ظاهر»منطقی بین 
 اما عکس ؛نیز خواهد بود« مقتضی حال»پس بر اساس  ،باشد« مقتضی ظاهر»بر اساس 

است. بنابراین « ضی ظاهر حالمقت»همان « مقتضی ظاهر»منظور از  صادق نیست. زیراآن 
. شدبا« مقتضای ظاهر» برخالفاما  ،باشد« مقتضی حال»تواند گاهی سخنی بر اساس می

  اما مطابق ظاهر حال نیست. ،در چنین مواردی، سخن مطابق مقتضای حال هست
دو نوع است: رعایت « مقتضی حال»نتیجه گرفت که رعایت  گونهاینتوان می درنهایت

دانست:  گونهباید اینرا « حال»دیگر  عبارت به«. غیرظاهری حال»و رعایت « ظاهر حال»
 (411-417: 1717 )عرفان، «غیرظاهر حال»و « حال ظاهر»

مین ا در ه، امانداقتضای حال متکلم را تبیین کرده رسد بالغیون سنتی فقطنظر میبه
های یبندتواند سرمشقی باشد برای ارائه دستهاند که میطرحی به دست داده نیز مباحث

 ذیل بحث اقتضای مطولدر  ازجمله .ارتباط هرتر برای سایر عناصر دخیل در مشابه و کامل
و مقتضی الحال » گونه بیان شده است:ایندر توضیح عبارت تلخیص المفتاح  ،حال

و الحال و المقام ... فعند »( 71: )خطیب قزوینی، ؟« لکالم متفاوتهمختلف، فإن مقامات ا
اإلعتبار غیر تفاوت المقامات تختلف مقتضیات المقام ضروره أن اإلعتبار الالئق بهذا المقام

 .(143-146: تا)تفتازانی، بی« مقتضیات اإلحوالالالئق بذلک و اختالفها عین اختالف 
ال و مقام، همان رعایت اعتبار خاص زمان و مشخص است که مقصود از مقتضای ح

وار چنین از همین سخن اشاره مطولیکی از شارحان  .مکانِ پدید آمدن سخن است
گوناگون سخن را در بر های هبرداشت کرده است که مقامات یا احوال، همۀ شرایط و زمین
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شرایط زیر را مثال  عنوانبهکند. گیرد که هر کدام نوع خاصی از سخن را ایجاب میمی

 : در نظر بگیرید
  که زمان شادی است یا غم(؛اینشرایط زمانی )مثال توجه به  -
  بودن مکان یا سایر شرایط مکانی(؛ شرایط مکانی )مانند مقدس -
 ان، حاکم یا محکوم بودن گوینده(؛شرایط گوینده )شرایطی چون پیر یا جو -
یا جاهل بودن یا شرایط سن،  شرایط شنوندگان )شاداب یا خسته بودن، عالم -

  .(143: 1717(. )عرفان، جنس، نژاد، هوش، مذهب، سیاست و...
تأکید جرجانی بر تناسب کالم با اقتضای عقل و اقتضای سیاق و مقام کالم دقیقا همان 

نها تها آن اما .اندمطلبی است که بالغیان پس از وی اقتضای حال و اعتبار تناسب نامیده
و تقریبا همه گرفتار تکرار و  مقام و اعتبار تناسب اکتفا کرده الح حال وبه تعریف اصط
گونه که توجهی به بالغت متکلم، بالغت خطابه، بالغت مستمع و آن .اندرونویسی شده

« هشنوند»بالغت ما بالغت نوشتار است. در این نوع بالغت  درواقعاند. حال مخاطب نکرده
ه کیست، چه حال و هوایی دارد، در چه موقعیتی قرار ندشنو کهاین عنصر اساسی نیست.

مباحثی است که بالغیان  ازجمله ت چه تأثیری در دریافت معنی دارد،این موقعی دارد،
ها عموما های بالغت شواهد و نمونهکتاببنابراین در همۀ  .اندسنتی آن را فراموش کرده

حدود یک جمله یا بیت م حلیل بهیعنی بافت مورد ت .یک یا دو بیت شعر یا یک جمله است
-47: 1713 نشده است )فتوحی، تر و کلیت اثر ادبی توجهیهای بزرگشود و به بافتمی
74 .) 

ل گفتمان )متکلم، متن، مخاطب( یک از عواماصر موجود در اقتضای حال برای هرعن
 یک جزایبرخی از شرایط و عوامل مؤثر در ا .پیدا و ناپیدا مطرح شود صورتبهتواند می

دا ناپی صورتبهاما برخی دیگر  ؛ارتباط در ظاهر کالم و مخاطب و متکلم بروز و ظهور دارد
 اقتضای حال متکلم و مخاطبعوامل پیدا و ناپیدای  زمانی که در این روند تأثیرگذار است.

 ،به عناصر آگاهانه (یا عناصر مطابق با ظاهر حال)توان از عناصر پیدا شود، میمی بررسی
به عناصر ناخودآگاه مؤثر در روند  (یا عناصر مطابق با حال غیرظاهری)و از عناصر ناپیدا 
یا موقعیت و جایگاه اجتماعی  را عواملی چون سطح آگاهی و دانشزی .ارتباط تعبیر کرد

اهی گ .یا ابزار ارتباط مؤثر استعمد در متن صورت آگاهانه و بهبهمخاطب یا متکلم گاهی 
 و سبک خاص گفتاری در گوینده یاروش  دآگاه باعث در پیش گرفتنصورت ناخوبه

فکری مخاطب گاه های هشود یا عقاید مذهبی و زمینخاص در مخاطب می یبرداشت
 تأثیر خواهد داشت. ،ناخودآگاه در نوع برداشت و فهمی که از کالم گوینده دارد صورتبه

ل شود که باید در تحلین تلقی میگفتما ناپیدای هر جزء اقتضائات در صورتی این عامل
 ناخودآگاه در متکلم صورتبهتواند از دیگر عواملی که می یک متن مورد توجه قرار گیرد.

ناخودآگاه در  صورتبهتواند عنصر احساس و عاطفه است که می ،یا مخاطب مؤثر باشد
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لقی ر مهم تارتباط کالمی یکی از عناص ب تأثیرگذار باشد و در برقراریمتکلم یا مخاط

 شود.می
پیدا و ناپیدا در نظر گرفت. عناصر پیدای  صورتبهتوان عناصری را دربارۀ متن نیز می

های نحوی اجزای کالم از ویژگی عوامل مربوط به چگونه گفتن است.مؤثر در متن همان 
 گرفته شده در متن و حتیکار به ادبی موجود در متن، لحن و موسیقیهای هگرفته تا آرای

شود و در است که در ظاهر هر متن آشکار می عناصری جملهاز ،نوع ادبی و موضوع آن
توان همان بحث مقاصد ثانوی های ناپیدای متن میبرای ویژگی تأثیرگذار است. مفهوم آن

البته از بین عناصر  موجود در متن را بررسی کرد.های هنشان یا شده در علم معانیمطرح
صورت جداگانه در نظر گرفته بهمتکلم، مخاطب و متن )ابزار پیام(  که برای-اقتضای حال 

 رتباط کالمی تأثیرگذار خواهد بود.مشترک بر هر سه عامل ا صورتبهعناصری  -شودمی
شود و عنصر مؤثر از جملۀ این عناصر یکی زمانی است که این ارتباط در آن برقرار می

ضایی است که در آن ارتباط کالمی بین جامعه یا فاست. منظور از مکان  دیگر مکان
کالم در چه مقام و موقعیتی از نظر زمانی و  کهاینگیرد. گوینده و مخاطب شکل می

در شیوۀ بیان متکلم و تأثیری  (،پیدا و ناپیدا، آگاهانه و ناآگاهانه)شود مکانی مطرح می
 کامال مؤثر خواهد بود. ،گذاردکه بر مخاطب می

 ال متکلم )گوینده(عناصر اقتضای ح. 5
عمد و آگاهانه کالم را د حال یا احساسی خاص در مخاطب، بهگاهی گوینده برای ایجا

 اما گاهی متکلم .کند که آن مفهوم خاص را به مخاطبان خود القا کندبیان می صورتیبه
چنین مواضعی متکلم ناخودآگاه  طبعا در .پردازدصرفا به بیان احساسات درونی خویش می

کند. استفادۀ آگاهانۀ گوید که حسی مشابه را در مخاطبان ایجاد مینحوی سخن میبه
گیرنده، و موقعیت یا بافتی که ارتباط در آن برقرار ِ ه از زبان یا هر نماد دیگر، پاسخفرستند

رفتار و کنش انسان را شود، همگی در تعامل با یکدیگر هستند تا افکار، احساسات، می
 .(766 :1711)مکاریک،  تغییر دهند

 های پیدا یا ظاهر حال متکلم. ویژگی5-1
آگاهانه از سوی او در کالم اعمال  صورتبههای پیدا یا ظاهر حال متکلم که ویژگیازجمله 

 توان موارد زیر را نام برد:شود، میمی
گاهی متکلم به ارادۀ خود و بر اساس فکر و  . عقل و اراده یا ادراک و اراده:5-1-1

موارد  ازجملهاندیشه و آگاهی قصد دارد که پیامی خاص را به مخاطبان انتقال دهد. پس 
ارادۀ گوینده است که بر اساس  ،در متن در نظر گرفت باید برای متکلماقتضای حال که 

 . انگیزدمیانجام کاری برقصد و نیت خاصی مخاطبان خود را به 



 161 |تممقاالت برگزیده همایش هش

 

آگاهانه قصد دارد علم و دانش خود را  صورتبهگاهی متکلم  . سطح دانش:5-1-1
در چنین مواردی از روی عمد و با متکلم قطعا  رائه دهد.ای خاص به مخاطب ادر زمینه

. گاهی نیز اطالعات و دانش کندآگاهی کامل این اطالعات را به مخاطب خود منتقل می
ناخودآگاه در آثار او بازتاب پیدا  صورتبهه است و نویسنده ملکۀ ذهن او شد شاعر یا

  .کندمی
خود و برای اثبات آن قصد ارائه عقیدۀ گاهی متکلم به ها:. عقاید و دیدگاه5-1-6

های مختلف به خود را در قالبهای هافکار و اندیش ،یا القای آن به مخاطب اندیشۀ خاص
 . کندمخاطبان خاص یا عام القا می

 ل موثر بر حال غیرظاهری متکلم. عوام5-1
ذارد و گناآگاهانه و ناپیدا از طرف گوینده در روند ارتباط تأثیر می صورتبهاز عواملی که 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می ،آیدشمار میبهظاهری متکلم غیر جزو حال
کالم  د و شور روحانی خود را در قالبگاهی متکلم وج . احساس و عاطفه:5-1-1

داشته  را به مخاطبان آگاهانه قصد انتقال این احساسات کهاینکند و بدون مطرح می
اآگاهانۀ نای از این بیان نمونه شود،اه از جانب عرفا مطرح میشطحیاتی که گبعضی از باشد. 

ا ربدون در نظر گرفتن مالحظات شرعی و عرفی مطالبی ها آنمتکلم  حاالت درونی است.
 سازد.را برای مخاطبان آشکار می اشد که حاالت درونیکنبیان می

ت صور، بهقصد داشته باشد کهاینگاهی متکلم بدون ها و عقاید: . دیدگاه5-1-1
ا ی های مختلف )مذهبی، کالمیهزمین افکار و عقاید خود را در ناخودآگاه و با تأثیرکالم،

 أثیر افکار و عقایدشنان را تحت تکند و آمیبه مخاطبان خود القا  (عرفانیهای هاندیش
 . دهدقرار می

جایگاه و  . جایگاه و موقعیت اجتماعی و نوع رابطۀ او با مخاطبان:5-1-6
 لهازجم ،دارد ای که با مخاطبانشموقعیت اجتماعی که متکلم در آن واقع شده و نوع رابطه

 بر لماری کالم متکعمد در تأثیرگذغیر کامال ناخودآگاه و صورتبهعواملی است که گاه 
 مخاطبان مؤثر است. 

 . اقتضای حال مخاطب 1
ظاهر حال مخاطبان بهبرای بررسی اقتضای حال مخاطب نیز الزم است عواملی که مربوط 

لف طبان مختبررسی شود. باید به این نکته توجه کرد که مخا ،ستهاآن یا حال غیرظاهری
فاوت باشد. متها آن غیرظاهرهای اما ممکن است ویژگی شرایط ظاهری یکسان دارند؛

توان مخاطبان را به دو کالم باید به این نکته توجه داشت که می دربارۀ نوع مخاطبان هر
 بندی کرد: دستۀ کلی تقسیم
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دارد ا هآن که از شناختیمتکلم با درواقعاند و دستۀ اول مخاطبانی که در تصور متکلم -

کند و یا مخاطبانی که در روند برقراری ارتباط حاضرند و بیان میها آن ایکالم خود را بر
 گذارند.مستقیم بر روی کالم تأثیر می طوربه
نده اند و گویند که بیرون از حوزۀ توجه متکلمدستۀ دوم مخاطبان عام یا مخاطبانی هست -
م این امر مدّنظر متکلم حین ایجاد کال ؛ اماکندبیان نمیها آن خاص کالم را برای شکلبه

بنابراین حتی امکان  م مخاطبان دیگری نیز خواهد داشت.بوده است که احتماال این کال
 گذار باشد. گیری ارتباط تأثیرتواند در نحوۀ شکلنیز میها آن وجود فرضی

 های پیدا یا ظاهر حال مخاطبان. ویژگی1-1
مخاطب از روی عقل و ارادۀ خود  هایی کهتأویالت و برداشت . عقل و اراده:1-1-1

از متن دارد در بسیاری از موارد برخاسته از ارادۀ شخص است که با آگاهی و هوشیاری 
 پردازد.کامل به تفسیر و تحلیل کالم می

متنی نظیر اطالعات مربوط به گاهی اطالعات برون . سطح آگاهی و دانش:1-1-1
و اشارات اساطیری ناشناخته و تمثیالت های تخصصی و ناآشنا، اطالعات تاریخی دانش

آن را برای مخاطبان  که فهم شوداریخی در یک کالم گنجانده میعلمی، اجتماعی و ت
های دانش و اطالعات همخاطب بدون آگاهی داشتن از حوز ،د. در این صورتکندشوار می

از کسب آگاهی و  قادر به درک عقیده و نظر متکلم نیست و پس ،شده در آن کالمذکر
بنابراین یکی از  .(147 :1713)فتوحی،  دانش الزم توانایی درک متن را خواهد داشت

کامال آگاهانه در برقراری موفق ارتباط  صورتبهعوامل و اقتضائاتی که از جانب مخاطب 
سطح آگاهی و دانش مخاطبان است که جزء عناصر  ،تواند مؤثر باشدبین او و متکلم می

 . آیدیشمار مبهل او ظاهر حا
مخاطب  کهاین ها )ازجمله عقاید دینی و کالمی(:. عقاید و دیدگاه1-1-6

 ملهازج ،کالم داشته باشد هایش تأویل یا برداشتی ازهتواند بر اساس عقاید و دیدگامی
تواند معنایی را در کالم ایجاد کند عناصری است که باید مدّنظر داشت. چنین عاملی می

 ال با قصد و هدف متکلم متفاوت باشد.که کام

 های ناپیدا یا ناخودآگاه موثر بر ارتباط کالمی . ویژگی1-1
تواند وجود داشته باشد در این بخش تفاوتی که بین مخاطبان یک کالم میترین بیش

ز تحت نی کنندمتون مختلف ارائه می ازمخاطبان گوناگون های متفاوتی که است. برداشت
 های حال غیرظاهری مخاطبان است.یژگیتأثیر این و

شنوند یا گاه مخاطبان در برابر کالمی که می . عاطفه و احساس و وجدان:1-1-1
ها با طبقه ممکن است این واکنش دهند.طور غریزی واکنش نشان میبهخوانند می

 و بلکه بیشتر به عواطف ،اجتماعی یا میزان دانش و آگاهی افراد ارتباطی نداشته باشد
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هایی که توان گفت اگرچه مخاطبان از نظر برداشتحتی می. شودها مربوط آن احساسات

 ،دشواز متون دیده میها آن هایی که در فهمشباهت، از متون دارند با یکدیگر متفاوتند
های اجتماعی و سطوح آموزشی مختلف و موقعیت درنتیجههایی که اغلب از تفاوت

 تر استمعنیها از متون وجود دارد، بسیار پرآن در میزان درکفرهنگی متفاوت امثال آن 
 (. 47: 1711 )آسابرگر،

 . زمینۀ فکری و عقاید مذهبی و کالمی1-1-1
 . جایگاه و موقعیت اجتماعی1-1-6
های ناپیدایی است که به تناسب حال از دیگر ویژگی ذهنی:های اندوخته. 1-1-5

 شد.تواند در یک کالم مؤثر بامخاطب می

 های اقتضای حال کالم )ابزار پیام(. ویژگی3
 های اقتضای ظاهر حال کالمهای پیدا در کالم یا ویژگی. ویژگی3-1

نه گفتن را در قالب تواند چگومیها آن دقت در عواملی است که بررسی هدف از این بخش
 د.کالم مشخص کن

تقدیم و تأخیر اجزای کالم که در علم معانی از آن  . احوال اجزای کالم:3-1-1
گیرد یا ضرورت وزن شعر ایجاب از روی عمد صورت می کهآنشود؛ فراتر از سخن گفته می

ت نتقال پیام ممکن اساین شکل کالم چه تأثیری بر مخاطب یا بر روند ا کهاینکند. می
، اهمیت دارد. گاهی ناخودآگاه شودچه قصد ثانوی از آن درک می کهاینیا  داشته باشد

همین شیوه سخن گفتن در القای معنی به مخاطب یا برانگیختن عواطف و احساسات او 
 اش مؤثر است. یا حتی اراده

 ادبیهای . آرایه3-1-1
 . لحن و موسیقی کالم3-1-6
 )حماسی، غنایی، تعلیمی، نمایشی( نوع ادبی. 3-1-5
 . موضوع3-1-1
  . قالب ادبی3-1-3

 های ناپیدا یا مربوط به حال غیرظاهری کالم. ویژگی3-1
لم شده در عید به همان بحث مقاصد ثانوی مطرحهای ناپیدای متن بابرای بررسی ویژگی

اد جتواند در جمله ایمعانی در کالم توجه شود. بار معنایی که هر عبارت یا واحد کالم می
 لهازجماند مفهوم خاصی را القا کند، همه توهایی که در متن میهمچنین تمام نشانه کند،

 عناصر ناپیدای متن است که در تحلیل اقتضای حال در یک کالم باید به آن توجه کرد. 

 گیرینتیجه. 1
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شمار بهمتکلم و مخاطب دو عامل اصلی  ،متن میان عوامل متعدد مؤثر در خلق هر از
شرایط این دو عامل در سطوح ها و دهد احوال یا ویژگیها نشان می. بررسیندآییم

کالم و تعیین  غیرظاهری، همه در چرایی ایجاد هر مختلف اعم از خصوصیات ظاهری و
های ساختاری و وجوه متن و بررسی ویژگی . لذا برای تحلیل هرچگونگی آن تأثیر دارد

و شرایط و  ایط متکلم یا آفرینندۀ آنضروری است شر ،معنایی آن در سطوح مختلف
با دقت  ،ایجاد شده استها آن یا خطاب بهها آن ای مخاطبانی که آن متن برایهویژگی

 بررسی شود.
و  در القای مفاهیم کنندهتعیینهای خود متن نیز عاملی مؤثر و ویژگی ،از سوی دیگر

شود. هر کالم وسیلۀ آن، به مخاطب منتقل میمی است که در قالب آن کالم یا بهپیا
تر و معنایی، شرایطی هم در سطح درونی طح ساختاری و ظاهری،شده نیز هم در سخلق

های ظاهر و غیرظاهر دارد که در روند انتقال پیام مؤثر است. آشنایی با احوال یا ویژگی
وال هر متن ضروری است. این اح شده در قالب هرن عوامل همه در فهم مفاهیم ارائهای

د گیری آن ایجاایط خاصی را در روند شکلشر شده را متأثر کرده،نحوی کالم خلقیک به
 کند.می
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