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چکيده
در این مقاله براساس نظریة روایتشناسی کودک و نوجوان نیكوالیوا یكی از آثار برگزیدة
کودک و نوجوان ـ یعنی هزار و یك سال شهریار مندنیپورـ واکاوی شده است تا روشن شود
کدام سازههای روایتگری چنانكه در ادبیات داستانی کودک و نوجوان بهرهبرداری میشود در
اثر به خدمت گرفته شده است .نویسندة کودک و نوجوان از چه عناصر و شیوههای روایی
متمایزی برای خلق اثر ویژة مخاطب کودک و نوجوان استفاده کرده است؟ مندنیپور با سود
جستن از پیرنگی اپیزودیك با پایان باز ،خلق شخصیتهای پریوار با کنشهای فانتاستیك،
استفاده از راوی بزرگسال برای هدایت شخصیتهای کودک داستان و استفاده از شگردهای
خاص زمانی در پی ایجاد تمایز در نوع روایت داستان کودک و نوجوان و بزرگسال بوده است.
او در کنار طرح مفاهیمی ژرف متناسب با جهان ذهنی کودک و نوجوان کوشیده است با بیان
مسائل هستیشناختی مخاطب بزرگسال را نیز در لذت خواندن متن همراه کند.
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 .1مقدمه
از روایت تعاریف متفاوتی ارائه شده است .این تعاریف ناقض یكدیگر نیست؛ بلكه در
گذر زمان مفاهیم تازهای را به تعاریف پیشین افزوده است .در سادهترین و عامترین بیان
میتوان روایت را گفتمانی دانست که در آن رشتهای از رخدادها نقل میشود .اسكولز و
کالگ اصطالح متن روایی را برای تمام متون ادبی مناسب میدانند که دارای ویژگی
وجود قصه و حضور قصهگو است (اخوت .)8:1371،مسلم است که ذوقی بنیادین در
انسان برای قصه گفتن و قصه شنیدن وجود دارد .کودکان از خردسالی تواناییای کسب
میکنند که میتوان آن را «توانش روایی پایه» نامید؛ از شما قصه میخواهند و وقتی
میخواهید قبل از رسیدن به پایان قصه از آن دست بكشید ،میفهمند (کالر.)113:1385،
ادبیات کودک را میتوان با تكیه بر رویكردهای مختلف سنجید؛ از جملة این
رویكردها ،که میتوان از آن برای سنجش و نقد ادبیات کودک سود جست،
روایتشناسی است .در تعریف این رویكرد میتوان گفت« :روایتشناسی مجموعهای
از احكام کلی دربارة ژانرهای روایی ،نظام حاکم بر روایت و ساختار پیرنگ است
(مكاریك .)149:1390،علم روایت در گذر زمان با اندیشهها و نظریات محققان فرمالیست،
ساختارگرا و روایتشناسان نامدار شكل گرفته و رشد یافته است.
اخیرا پژوهشگرانی همچون پیترسون و مك لیب ،یومیكرـ سیباک ،کرنان و هیكمان
در پژوهشهای خود به بررسی رشد ساختارهای روایت در کودکان پرداخته ،و تالش
کردهاند ادبیات کودک را با روایتشناسی پیوند دهند (ر.ک.توالن.)332-340 :1393،
ماریا نیكوالیوا ،پژوهشگر و استاد ادبیات کودک و نوجوان نیز در مقاالت خود
بویژه مقالة «فراسوی دستور داستان» تالش میکند نظریة روایتشناسی خاص ادبیات
کودک را کشف کند .او در این مقاله ،به گفتة خود در پی یادآوری برتریهای
روایتشناسی همچون رویكردی جدا از دیگر شیوههای نقد ادبی و نیز مشخص کردن
کاربرد آن در ادبیات کودک است (نیكوالیوا .)548-547 :1387،نیكوالیوا میکوشد
ابزارهایی را که روایتشناسی در اختیار پژوهشگر ادبیات کودک قرار میدهد ،واکاوی
کند و نقد ویژة ادبیات کودک را بنا نهد .او در پی دریافت این نكته است که چه
ویژگیهایی به کتاب کودک ساختار روایی متمایز از دیگر روایتها میبخشد.

بررسي ساختار روايت «هزار و يک سال» اثر شهريار مندنيپور بر پاية نظرية نيکواليوا

تاکنون پژوهشهای مختلفی با موضوع تحلیل روایتشناختی ادبیات داستانی انجام
شده است؛ اما سهم نقد ادبیات داستانی کودک و نوجوان با تكیه بر این رویكرد بسیار
محدود است .این بیتوجهی سبب شد نگارندگان این پژوهش با تكیه بر رویكرد
خاص یكی از پژوهشگران شناختهشدة ادبیات کودک به تحلیل یكی از داستانهای
برگزیدة نوجوان (هزار و یك سال) بپردازند تا از دریچة این بررسی به عنوان نمونه،
ابعاد روایتمندی ادبیات کودک و نوجوان مشخص شود.
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 .2پيشينة پژوهش
هزار و یك سال در سال  1382منتشر شده است .بیشتر آثاری که در حیطة ادبیات
کودک و نوجوان نگاشته شده ،در بوتة نقد و بررسی دقیق قرار نگرفته است؛ ولی از
آنجا که هزار و یك سال ،ارزشهایی در شكل و محتوا دارد از دید منتقدان به دور نمانده
و مورد بررسی قرار گرفته است که میتوان به این موارد اشاره کرد :دو مقالة «رونمایی
از شاهكاری یگانه» از زری نعیمی و «ماتیكان نویسندگی» از مهناز صاعلی در مرداد
 1383در کتاب ماه کودک و نوجوان چاپ شده است« .هزار و یك سال دیگر» از مهدی
یوسفی در مرداد  1384در کتاب ماه کودک و نوجوان منتشر شده است .عالوه بر این
مقاالت ،نشستها و نظرسنجیهایی نیز دربارة این اثر شكل گرفته است .سیزدهمین
نشست نقد مخاطبان از هزار و یك سال در اردیبهشت  1383در خانة کتاب برگزار شد
و در پی آن گزارشی از آن تحت عنوان «هزار و یك سال ،هزار و یك سؤال» در خرداد
 1383در کتاب ماه کودک و نوجوان به چاپ رسید .همچنین در نظرسنجیای که
روزنامة اعتماد در  26آبان  1390منتشر کرد این اثر در زمرة ده رمان برتر نوجوان دهة
 80معرفی شد.
از آنجا که این اثر جایگاه خود را در میان منتقدان و مخاطبان تا اندازهای تثبیت
کرده ،شایسته است با ابزارهای دقیق و جدید بررسی متون که در زمینة ادبیات کودک
نیز وجود دارد ،نقد و بررسی شود .از این رو نظریة روایتشناسی ماریا نیكوالیوا
راهگشا است .نقد و پژوهشهایی که در حوزة ادبیات داستانی کودک و نوجوان بر مبنای
این نظریه به چاپ رسیده عبارت است از« :نگاهی به ابعاد روایتمندی در داستان سه
سوت جادویی احمد اکبرپور بر پایة نظریة ماریا نیكوالیوا» از سعید حسامپور و شیدا
آرامشفرد و پایاننامة «مقایسة شخصیت ،شخصیتپردازی و رابطة متن و تصویر در

کتابهای داستانی تصویری ایرانی و خارجی بر پایة نظریه ماریا نیكوالیوا و کارول
اسكات» از ملیحه مصلحی که در دی  1391در دانشگاه شیراز دفاع شده است.
 .3چارچوب نظري پژوهش
نیكوالیوا در پی آن است که تمام ویژگیهایی را بیابد که در ساختار روایت آثار داستانی
کودک و نوجوان موجود است و سبب میشود آن نوشته را اثر خاص مخاطب کودک و
نوجوان نامید .در این راستا ،بار روایت را بر عناصری همچون پیرنگ ،زمان،
شخصیتپردازی و چشمانداز (صدا و زاویة دید) مبتنی میداند .این عناصر در ادبیات
به معنای کلی آن نیز هست ولی در ادبیات کودک تا حدی یا گاهی بشدت ،متفاوت به
جلوه میآید (نیكوالیوا .)550:1387،وی معتقد است که این روش (روایتشناسی)
چارچوب مسائل روایی و تمام عناصر داستانی را در خود میگنجاند ومنتقدان ادبی را
قادر می سازد تا مراتب و انواع پیچیدگیهای ادبیات کودک را آشكار کنند ( Nikolajeva,
.)2004: 167

12


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،59بهار 1397

12
12

 1-3پيرنگ
پیرنگ در داستانهای کودکان در نظریة خاص روایتشناسی نیكوالیوا بسیار مورد توجه
است .به اعتقاد او این دیدگاه پذیرفته شده است که پیرنگ هنجار در ادبیات کودک از
همان الگوی ارسطو پیروی میکند و آغاز و میانه و پایان آن با زمینهچینی و گرهافكنی
و نقطة اوج و گرهگشایی همراه است؛ به عبارت دیگر داستان کودکی که مانند برخی
داستانهای بزرگسال از این قاعده پیروی نمیکند ،درجة ضعیفتری از روایتمندی دارد؛
اما امروز میتوان داستانهایی را یافت که از این الگو پیروی نمیکند .روایتشناسی این
امكان را ایجاد می کند که پیرنگهای جدید را در رمانهای چند روایتی کشف کنیم .در
پیرنگ داستانهای جدید کودک و نوجوان دو پایانبندی روانشناختی و ساختاری با هم
همراه است .پیرنگ در این داستانها به جای ختم به خیر شدن ،با روزنهای به آغازی
تازه ختم میشود (ر.ک.نیكوالیوا.)556-552 :1387،
 2-3شخصيت و شخصيتپردازي
شخصیتپردازی ،که در زیباییشناسی پساساختارگرایی جایگاه واالیی ندارد ،در ادبیات
کودک ،مدار ذهنیتها و در نتیجه محور تمامی رویدادها است و داستان کودکی که عنصر
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 3-3چشم انداز (صدا و زاويه ديد)
در بحث صدا و زاویة دید ،باید میان صدای راویای که میشنویم و زاویة دید یعنی
چشم فردی که با آن رویدادهای داستان را مینگریم ،تفاوت بگذاریم .درواقع بین
نظرگاه و راوی ،تفاوت و تمایز ظریفی وجود دارد .نظرگاه روایت را در جواب این
سؤال میتوان یافت که چه کسی در داستان میبیند؛ اما راوی زمانی در داستان آشكار
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شخصیت در آنها وجود ندارد و یا حذف شده است ،چندان پذیرفتنی نیست؛ هرچند
در ادبیات کودک ،شخصیتها نسبت به کل ادبیات ،شفافیت کمتری دارند؛ زیرا
نویسندهها بیشتر به شخصیتپردازی بیرونی گرایش دارند تا شخصیتپردازی درونی و
در کنار آن کنشهای شخصیتها ابزاری غیرمستقیم برای معرفی آنهاست .البته به نظر
می رسد با توجه به عالیق خاص کودکان به شخصیتهای تخیلی و کنشهای غیرواقعی،
نویسندگان کودک و نوجوان کنشهای عجیب و شگفت را بر کنشهای عادی ترجیح
میدهند .آشناییزدایی نیز از ابزارهای پرکاربرد شخصیتپردازی در ادبیات کودک و
نوجوان است .این ابزار مجال قرارگیری شخصیتها در موقعیت غریب ایجاد میکند.
یكی دیگر از شیوههای شخصیتپردازی استفاده از نقلقول مستقیم است .این شگرد،
شخصیت را بیهیچ واسطهای به ما میشناساند.
ویژگی برجستة داستانهای کودکان این است که صدای راوی از آن بزرگسال است
در حالی که شخصیت اصلی کودک است .این تفاوت در سطح شناختی دو طرف،
تعادل ظریفی را میطلبد .نكتة قابل ذکر دیگر که نیكوالیوا دربارة شخصیت به آن
میپردازد ،حرکت از قهرمان به سوی شخصیت در ادبیات کودک است .امروز
شخصیتهای داستانی کودک با ویژگیهای روانشناسانه به طور کامل به مخاطب معرفی
میشود (ر.ک.همان .)560-553 :از آنجا که توصیف بیرونی ،ابزار اعمال قدرت در دست
نویسنده است بر جنبة آموزشی بودن ادبیات کودک دامن میزند .این از جمله مواردی
است که بر فاصلهای صحه میگذارد که میان نویسندة بزرگسال و مخاطب کودک از
جنبة شناختی وجود دارد .نویسندة همهچیزدان که قرار است خوب و بدها را به کودک
آموزش دهد به یاری گزارههای روایی ،ویژگیهای شخصیتهای خوب و بد داستانی را به
کودک منتقل میکند؛ آن هم در حد و اندازهای که صالح بداند .همین گزارهها و
توصیفات است که تفسیر کودک از شخصیت داستان را شكل میدهد (همان565 ،و.)566

میشود که سؤال کنیم چه کسی میگوید؟ (لوته .)55 :1388 ،نظرگاه یا نقطة دید به اعتقاد
برخی محققان ،همان «کانونشدگی» ژنت است (کوری.)150 :1391 ،
در ادبیات کودک صدا و زاویة دید ،کمتر یكی است .این از شاخصترین مواردی
است که فاصلة میان نویسنده و مخاطب را از جنبة شناختی برجسته میسازد تا جایی
که باعث میشود نظریهپردازانی همچون جك زایپس و ژاکلین رز در نفی وجود ادبیات
کودک سخن بگویند .زایپس معتقد است
چیزی به نام ادبیات کودکان یا کودک وجود ندارد .مفهوم ادبیات کودک ،خیالی است
و به چیزی اشاره میکند که به دست گروههای ویژهای سـاخته مـیشـود کـه بیشـتر
بزرگسال هستند و به مثابة نظام ارجاعی آنها به شمار میرود .در این نظـام ،کودکـان،
صاحب ادبیات خود نیستند (زایپس.)261 :1387 ،
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نیكوالیوا با اتكا به تمایز صدا و زاویة دید در داستان کودک به سراغ آثار ادبی
میرود و معتقد است« :روایتشناسی ما را بر آن میدارد میان آن که سخن میگوید
(راوی) و آن که میبیند (شخصیت کانونساز) و آن که دیده میشود (شخصیت
کانونیشده) تفاوت بگذاریم» (نیكوالیوا.)568 :1387،
اگرچه راوی در ادبیات کودک و نوجوان میتواند از شخصیتهای کودک داستان
باشد که به شكل راوی بیطرف یا خوداندیش ظاهر ،و باعث گشوده شدن چشماندازی
بیواسطه برای مخاطب میشود ،وجود راوی بزرگسال برای هدایت و راهنمایی کودک
از ضروریات بوطیقای داستان کودک است (همان.)572:
 4-3زمان روايت
نیكوالیوا در بحث زمان روایت معتقد است پرسش روایتشناختی دربارة زمان این
است که ساختارهای زمانی کالم در زمینة ساختارهای زمانی داستان چگونه تنظیم شده
است .نیكوالیوا در بحث زمانبندی توجه خود را به الگوی تحلیلی ژنت از زمان
معطوف میکند .سه اصطالح اصلی در گفتمان روایی ژنت دربارة زمان عبارت است از:
ترتیب ،دیرند ،بسامد (مكوئیالن .)144 :1388 ،به گفتة او در داستانهای کالسیك کودکان،
رویدادها به ترتیبی که رخ داده است نقل میشود؛ زیرا کودکان ممكن است نتوانند
جریان داستان را دنبال کنند مگر اینكه رویدادها به ترتیب زمانی باشد .دیگر اینكه رابطة
علّی و معلولی در داستان کودکان باید روشن و شفاف باشد؛ اما در داستانهای کودک و
نوجوان معاصر  ،پسگریزهای تكراری و تودرتو ،عمل متقابل سطوح گوناگون زمانی و
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(همان577:و.)578

 .4تحليل داستان
 1-4پيرنگ در هزار و يک سال
هزار و یك سال با دو پیشنویس آغاز شده است که از همان ابتدا از طرح و الگویی خبر
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دیگر الگوهای پیچیده مورد استفاده قرار میگیرد (نیكوالیوا .)573 :1387 ،دربارة عنصر
تداوم میتوان گفت پیرنگ داستان کودک و نوجوان نمیتواند سالهای بسیار به درازا
کشیده شود .سرعت و تداوم در داستانهای کودک از عنصرهای اساسی زیباییشناختی
است .با بررسی عنصر تداوم در داستانهای معاصر کودک میتوان دریافت که رسیدن
زندگی شخصیت کمسال داستان به نقطة عطفی مهمتر از دنبال کردن او در طول سالیان
بسیار است .در ادبیات داستانی زمان داستان از زمان کالم طوالنیتر است .در ادبیات
داستانی کودک و نوجوان مدت زمان کمی دارند؛ چند روز و یا حتی چند ساعت
الگوهای تداوم را میتوان در ذیل چند عنوان صحنه ،خالصه ،مكث ،حذف و تطویل
قرار داد .صحنه در ادبیات کودک بر خالصهگویی مقدم است و از مكثهایی که برای
توصیف نیز به کار میرود باید پرهیز کرد .مكثهای توصیفی از سرعت پیرنگ میکاهد.
در داستانی پیرنگمحور ،وجود قطعهای توصیفی آزاردهنده است .شیوة حذف در
داستانهای چند مجلسی معمول است و به دو شكل آشكار و پنهان عمل میکند؛ با این
حال حذف چندین و چند سال غیرعادی است .پر کردن فاصلة چندین و چند ساله
برای کودکان دشوار است .تطویل بیشتر برای توصیف بخشهای پرهیجان داستان به کار
میرود(همان .)577-574،در بحث بسامد به گفتة نیكوالیوا شگرد یك بار گفتن
رویدادهای تكراری یكی از ابزارهای مهم ادبیات کودک است؛ زیرا بازگویی بازتاب
درک کودک از زمان ،همچون مفهومی دایرهای و خطی است .رویدادهای تكراری بر
دایرة ابدی زمان تأکید میکند تا بر جریان خطی آن .زندگی کودکان در ظاهر منظمتر و
باقاعدهتر از زندگی بزرگساالن است؛ بنابراین الگوهای تكرارشونده از اهمیت بیشتری
برخوردار است و به همین دلیل در داستانها بیشتر بازتاب مییابد .بازگویی رویدادی را
توصیف میکند که همواره تكرار میشود .به گفتة نیكوالیوا هنوز هم الگوهای زمانی
پیچیده در رمانهای کودک نامعمول به نظر میرسد؛ با وجود این گرایشی نامعمول به
سوی پیچیدگی و استادانگی دیده میشود که این پیچیدگی شامل زمانمندی نیز میشود
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میدهد که ساختار روایت در قالب آن شكل گرفته است؛ پیشنویسهایی که براعت
استهاللوار ،ذهن مخاطب را به فضای روایت رهنمون میکند .در هر دو پیشنویس
عنصری هست که سازندة کل روایت است و روایت بر مبنای آن شكل گرفته است؛ آن
عنصر« ،ستاره» است که ارتباط و تعامل با آن ،ذهنی پاک همچون ذهن روشن کودکانه
را میطلبد .بنابراین در این دو پیشنویس ،که هرکدام ساختاری متفاوت دارد ،اولی بر
بایدهای ذه نی نویسنده در ارتباط با ستارگان تأکید دارد و دومی بر هستی رمانتیك
ذهن او ،عامل مشترکی وجود دارد که خبر از خطمشی و چهارچوب کلی روایت
حاضر دارد.
عالوه بر دو پیشنویس ،شروع روایت نیز با ابزار دانای کل در حكم براعت
استهالل است که از آیندة روایت خبر میدهد .ستارههایی که از خوشحالی مردم شاد
میشوند ،بی شك برای شادی هرچه بیشتر آنها تالش خواهند کرد و این تالش پیكرة
متن را شكل میدهد؛ اما این ستارگان ،که خوشحالی مردم را از تماشای خود میبینند،
صدایشان را نمیشنوند و برای شنیدن صدای آنها وسیلهای الزم است که رابطة علت و
معلولی ابتدای داستان را مدلل جلوه دهد .بنابراین هیچ وسیلهای بهتر از گردباد زمینی
نیست که با گردباد فضایی همداستان شود و صدای زمینیان را به ستارهها برساند.
اما ستارههای بالها همیشة خدا هم نمیتوانستند خوشحال باشند؛ چون یـك وقتهـایی
گردبادهای زمینی آنقدر باال میرفتند که وصل میشـدند بـه گربادهـای فضـا و ایـن
طوری صداهای زمینی میرسیدند به آنها  ...و البهالی ایـن صـداهایی کـه بـه شـش
خواهر و برادر میرسیدند ،صـداهای آه و گریـه و فریـاد هـم بـه آنهـا مـیرسـیدند
(مندنیپور.)16 :1382،

این مقدمهچینی زمینهای برای شكلگیری یكی از عنصرهای تكرارشونده در
داستانهای کودکان است.
عنصری که جابهجایی عینی قهرمان داستان یا انتقال او به سـرزمینی تـازه و ناشـناخته
است که امكان کشف آزادانة جهـان بـدون نظـارت بزرگسـاالن را بـرای وی فـراهم
می آورد .این عنصر که با عنصری برابر است که پـراپ در قصـههـای قـومی ،غیـاب
مینامد ،ساختار ریختشناسانة ویژة ادبیات کودک است .از جنبة نحوی ایـن عنصـر
باید در ابتدای داستان ظاهر شود (نیكوالیوا.)553 :1387،
به گفتة پراپ هر قصه معموال با یك صحنة آغازین شروع میشود؛ پس از آن ،نخستین
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خویشكاری ،عنصر غیبت یا غیاب قهرمان است (پراپ .)60 :1386 ،در داستان هزار و یك
سال در همان ابتدای داستان این عنصر تكرارشونده مشاهده میشود؛ اما تا اندازهای
متفاوتتر از متون دیگر؛ چرا که در اینجا قهرمانان از آسمان که خود جایی ناشناخته
برای مخاطب است به زمین میآیند ولیكن همین کارکرد معكوس نشاندهندة مفهوم
عمیقی است که دنیای پاک کودکانه را در اوج دانسته و اتفاقاً زمین و ساکنان
بزرگسالش را جایی عجیب و پر رمز و راز نشان داده است که شناخت آن برای
کودکان فرشته صفت ،گاهی بهای سنگین به دنبال دارد.
تعداد این ستارهها دوازده تا است و در اتصال آنها به یكدیگر در آسمان شكل دو
بال ظاهر میشود .این شكل عالوه بر اینكه نشانهای است که مفاهیم ضمنی مهمی
همچون یاریگری و پیوستگی آنها به یكدیگر را برجسته میکند ،وسیلهای است برای
فرود آمدن آنها به زمین و انتقالشان به مكانی که بستر اصلی روایت است .شكل دو بال
ابتدای داستان در ساختار کلی پیرنگ داستان ،کارکرد مهمی دارد که باز هم به نوعی بر
رابطة علّی فضای تخیلی داستان میافزاید« :و اینطور شد که آن بال بزرگ باز شد ،بسته
شد ،باز و بسته شد و آنها سرازیر شدند سمت زمین» (مندنیپور.)17 :1382،
اما چرا این دوازده خواهر و برادر مستقیما به سوی خانة راوی داستان میروند؟
نویسندهراوی ،این ضعف رابطة علّی را با جملهای که از زبان یكی از ستارهها بیان
میشود برطرف میکند و باز هم بر استحكام پیرنگ خود میافزاید:
«ما از پشت پنجره دیدیم که تو چطوری به باران نگاه میکردی .تو همان راهنمایی
هستی که ما میخواهیم» (همان .)21:پس از اینكه ستارگان راهنمای خود را ،که نویسنده-
راوی داستان است ،پیدا میکنند ،سخنی میگویند که سیر حرکتی آنها را در طول
روایت تبیین میکند« :حاال ما را ببر پهلوی کسی که توی این شهر ،از همه بیشتر
غمگین و ناراحت است» (همان .)22 :جستجوی افراد غمگین و رفع دردها و غمهایشان،
خواستة اصلی فرشته/ستارگان است و این خواستة آنها خواستة اصلی روایت نیز هست.
حرکت ستارگان به طور ضمنی فضای اپیزودیك خاصی ایجاد میکند که گویی هرکدام
داستان جدا و خاص خود را دارد و گرچه ساختار و تنة اصلی روایت یكی است برای
اینكه این روایت ذهن کودک را پلهپله با مشكالت متعدد حاضر در دنیای بزرگسال
آماده کند همچون خردهروایتهایی در دل روایت اصلی جای گرفته است.

در چهار اپیزود ابتدایی ستاره/فرشتگان به همراهی راوی به یاری زمینیان غمگین
میپردازند و در مسیر این یاریرسانی از آنها میخواهند خواستة خود را مطرح کنند تا
آنها خواسته را بپذیرند؛ پس در این اپیزودها الگوی طرح خواسته-اجابت شكل
میگیرد .این اجابت ـ خواسته با از دست رفتن یكی از ستارگان مساوی است؛ بنابراین
یكی از حوادث اصلی ،که طرح داستان را گسترش داده است ،حادثة محو و فنا شدن
یك ستاره در برابر یك آرزو است که در ساختار پیرنگ داستان بار اصلی عنصر حادثه
را به دوش میکشد .به نظر میرسد به رغم تكراری شدن این کنش ،نقطة اوج تمام
اپیزودهای داستان ،همین کنش است و در اپیزودهایی که این اتفاق رخ نمیدهد ،عمال
طرح داستان به اوج نمیرسد .در این اپیزودها به ترتیب تقاضای اسكندر برای داشتن
ثروت ،خواستة شاعر برای بازگشت الهة الهام ،درخواست دخترک برای داشتن مادر و
طلب علم بینهایت از سوی مرد دانشمند پذیرفته میشود .در سه اپیزود از چهارتا،
فداکاری ستارگان با قدردانی همراه نمیشود و باعث پشیمانی و اندوه آنها میشود.
«برادرها و خواهرها ،اندوهگینتر از قبلشان گفتند :برویم خواهرها! برویم برادرها»
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(همان.)39 :

در اپیزود سوم ،که درواقع زیباترین بخش داستان است از یك سو چیزی که از
ستارهها خواسته میشود ،عمیقترین مفهوم است که تنها عمق وجود کودک قادر به
دریافت کامل آن است و از سوی دیگر تنها شخصیت اصلی این بخش با
فرشته/ستارگان سنخیت ماهیتی دارد .در تمام این موارد تا پایان داستان ستارگان به
سراغ برآورده کردن آرزوهای افراد بزرگسال میروند اما تنها در این اپیزود است که
طرف مقابل فرشته/ستارگان ،کودک است؛ کودکی که خود چیزی از فرشتگان کم ندارد.
او درخواست میکند فرشتگان مادرش را به او بازگردانند .گرچه پیرنگ این اپیزود از
منطقی کودکانه و حتی تخیلی پیروی میکند ،همین منطق تخیلی نیز دارای چرایی و
رابطة علّی است .محو یك ستاره و در عوض ظاهر شدن مادر کودک تنها در دنیای
خیال ممكن است؛ چرا که ظاهر کردن مقادیری طال و یا حتی فراهم کردن بستر
پردازش شعر شاعر در منطق کودکانه و تخیلی ،پذیرفتنی است ولی ظاهر کردن مادر نه؛
زیرا مادر وجود یگانهای است که تنها یك بار خلق میشود؛ اما در این اپیزود ،مادر
ظاهر میشود و نویسنده بر ای مدلل جلوه دادن آن و جلوگیری از ایجاد ضعف پیرنگ،
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هرچند در متنی تخیلی ،استداللی میآورد که دو طیف مخاطب را راضی میکند .در
اینجا مشخص میشود که ستاره (خواهر دوم) به مادر کودک تبدیل نشده است؛ بلكه
این مادر واقعی اوست که هماکنون و به یاری ستاره/فرشتگان ،کودکش را در آغوش
گرفته است (ر.ک.همان :ص44و.)45
چهار اپیزود بعدی هر یك ساختاری جدا و منحصر به فرد دارد .این امر خود،
نمایهای است که تالش متن را در قرار دادن کودک در روند رشد فكری برجسته کرده
است .بنابراین خواستة هر فرد میتواند ساختارهای از پیش شكل گرفته را بر هم بریزد
و به شكل دیگری جلوه کند .درواقع هرچه پیشتر میآییم انسانهایی متفاوتتر با
آرزوهایی خاصتر در داستان ظاهر میشوند.
در اپیزود پنجم ،که داستان ماهیگیر پیر یكپا را روایت میکند ،الگوی طرح
خواسته -اجابت دیده نمیشود.در این ساختار جدید ،الگو را خود شخصیت زمینی نفی
میکند .او با این استدالل ،که «من دیگر یك قایق کهنه پیر هستم ،دیگر خیلی خستهام
برای همین بهتر است که برآورده شدن یك آرزو را حرام نكنم؛ آن را بگذارید برای
یك جوانی تازه اول زندگیش باشد» (همان )66:و «یادتان باشد وقتی آدم پیر میشود اگر
آرزویی نداشته باشد حوصلهاش سر میرود» (همان ،)72:عالوه بر اینكه بر الگوی مألوف
کنونی پشت پا میزند در الیههای زیرین به مخاطب کودک نیز نشان میدهد که طمع و
آز وجود همة انسانها را از خود پر نكرده است .در این اپیزود الگوی اقدام به کمك-
پیشنهاد طرح آرزو-عدمپذیرش شكل میگیرد.
اپیزود ششم متعلق به پهلوان شهر است؛ کسی که همگان به او افتخار میکنند و او
را محافظ خود در برابر دشمن میدانند .این اپیزود تنها متعلق به پهلوان شهر نیست؛
بلكه فضای پهلوانی و اسطورهای در دل خود دارد که شاید مخاطب بزرگسال با
نشانههای موجود در آن درک بهتری نسبت به مخاطب کودک داشته باشد .پهلوانی که
زره و چكمههایش را سالها درنیاورده است ذهن مخاطب را به گوشهای از تاریخ
میکشاند و اینكه در نبردی که پهلوان با پسرش کرده ،پسرش به دست او کشته شده
است و ذهن را به سمت دیگر دنیای اسطوره و تاریخ میکشاند .از اینرو نویسنده از
پیشینههای ذهنی مخاطب بزرگسال یاری میگیرد و تاریخ را نشانهوار بر ذهن مخاطب
کودک القا میکند.
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این اپیزود از نظر ساختاری تا اندازهای منحصربهفرد است .مكان در آن نقش مهمی
در فضاسازی روایت ایفا میکند .عالوه بر این ،بسامد گفتگو در این بخش بیشتر از
دیگر بخشهاست تا جایی که خود پهلوان میگوید« :گفتگو با ما بس است» (همان.)86:
در این بخش هم الگوی طرح خواسته -اجابت محقق نمیشود؛ اما این بار ترس پهلوان
مانع اجرای این الگو میشود؛ چرا که او معتقد است« :درخواست کردن یعنی ضعیف
بودن .یك مرد بزرگ هرگز نباید از کسی چیزی درخواست کند» (همان .)85:آنچه در این
بخش حائز اهمیت است ،تنها خودخواهی پهلوان نیست که درخواست کمك را رد
میکند ،بلكه او مدام به فكر مردم است .مردم برای او جایگاه مهمی دارند« :مردم اینجا
به من احتیاج دارند .آنها چون میدانند که من هستم که ازشان دفاع کنم با خیال راحت
زندگی می کنند و خوشحال هستند .اگر نباشم همیشه از دشمن در ترس و لرز خواهند
بود» (همان.)84:
مرکزیت روایت در اپیزود هفتم متعلق به شخصیتی است که با حاکم مزور و
دروغگوی شهر سازش نمیکند .در این اپیزود نیز الگوی اقدام به کمك -پیشنهاد طرح
آرزو-عدمپذیرش ،که در دو اپیزود پیش مطرح شده بود ،مورد نظر است؛ با این تفاوت
که در دو مورد پیشین ستارهها از آنها خواسته بودند آرزویی را مطرح کنند؛ ولی آنها به
دالیلی نپذیرفته بودند؛ اما در این اپیزود ،ستارهها بدون اینكه منتظر شنیدن آرزوی
قهرمان بمانند ،اقدام به کمك میکنند؛ هرچند کمكها سطحی و ظاهری است؛ مثال
سلول او را جارو میکنند ،لباس پارة او را میدوزند؛ ابری بر باالی سر او ظاهر میکنند
و او را با آب بارانی گرم و لطیف شستشو میدهند؛ نور خورشید بر سلول او میتابانند
و ( ...ر.ک.همان .)98-95:پس از این مرحله ،پیشنهاد طرح آرزو به طور مفصل مطرح
میشود.
اپیزود هشتم که متعلق به یكی از بزرگترین مفاهیم زندگی بشری  -یعنی عشق-
است با دیگر اپیزودها در پیوند است .این پیوندپذیری مفهومی در روساخت اثر به
صورت پیوند اپیزود هشتم با اپیزود پیشین برجسته شده است؛ به عبارت دیگر آنچه
ذهن راوی را به سمت داستان عاشقانة متن میکشاند ،درخت افراهای اپیزود پیشین
است .در شروع این بخش راوی میگوید:
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و من همچنان هی فكر میکردم .آن موقع هنوز نمیفهمیدم که چرا هی افراها میآیند
گوشة خیالم ...و توی خیالم افراها را سرسبز در تابستان میدیدم تا اینكـه یكدفعـه...
پیدا کردم ...افراها را ...روی تنهشان یك قلب کنده شده بود و توی این قلـب حـرف
اول یك اسم کنده شده بود (همان.)102-101:
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در ساختار این اپیزود ،شاهد حضور شخصیتهای اپیزودهای پیش هستیم؛ چرا که
این بخش ،آخرین بخش حضور ستارگان در زمین است و نویسنده تالش میکند که
مخاطب به نوعی از شخصیتهای پیش (شاعر ،دانشمند )...و حال و روز کنونیشان نیز
آگاه شود .این بخش آخرین و کاملترین اپیزود روایت حاضر است؛ چراکه عشق انسانی
از همان ابتدا و از اولین اپیزود وارد داستان شده و در نهایت با تجلی در روایتی مفصل
به پایان رسیده است .داستان عاشقی مرد کولی و سارابانو ،خود داستان کوتاهی است
که عالوه بر اینكه مانند دیگر حكایتهای متن ،مقدمه ،متن و مؤخره دارد ،به نوعی
جمعبندی تمام آنهاست .در این اپیزود نیز عمالً خواستهای از سوی سارا بانو و کولی
نابینا مطرح نمیشود .خواهر اول با همفكری دیگر ستارگان و به میل خود برای شستن
غبار بدبینی از چشمان کولی داوطلب میشود (ر.ک.همان .)122:بدنة اصلی متن به اپیزود
هشتم ختم نمیشود بلكه نویسنده باز هم بخشی را در متن خود بارور میکند و آن
خواستة ستارگان از راهنمایشان (نویسندهراوی) برای برآوردن خواستة اوست .تنها در
اینجاست که ساختار جمالت ،عنصر هول و وال یا حالت تعلیق را به ساختار پیرنگ
متن میافزاید .نقطة اوج یا بزنگاه پیرنگ آنجاست که راهنما متوجه میشود که آرزویی
جز داشتن آرزو ندارد و فریاد میزند« :نمیخواهم .آرزوهایم را دوست دارم .باهاشان
زندگی میکنم .برو ! برو!» (همان )128 :و آرزوی او این است که« :کاش بعد از من ،هر
هزار سال و یك سال ،ماجرای آمدن ستارهها یاد یك نفر بیاید و او برای دیگران
بگوید» (همان .)128 :همین آرزو ،متن را به جایی میرساند که بهرغم فضای پستمدرن
ایجاد شده در بخشهایی از اثر باز هم به مانند دیگر آثار ادبیات کودک ،شاکلة آموزشی
بودن اثر ،خود را در قالب آخرین سخنی نشان دهد که از زبان آخرین ستاره شنیده
میشود « :اینكه گفتی آرزوی خود ما هست ...به آدمها بگو نگذارید کارها طوری بشود
که ستاره هم نتواند کمك کند» (همان) .پایان هر اپیزود ،هماهنگی پایانبندی ساختاری و
پایانبندی روانشناختی به گفتة نیكوالیوا به صورت روزنهای به آغاز به انجام رسید ولی
پایانبندی کل متن به گونة دیگری است؛ بدین صورت که سالهای سال از اتفاقات آن

شب گذشته و راوی که هماکنون پیر شده به بیان سرانجامِ هر یك از شخصیتهای
حاضر در روایت میپردازد و مانند قصههای کهن به یاری افعال ماضی ،پایان روایت را
میبندد« :شاعر شعرهای زیادی سرود .ثروتمند شد؛ اما خوشحال نبود؛ مثل پهلوان که
خوشحال بود( » ...همان.)129:
از دیگر سو روایت این داستان با الگویی که نیكوالیوا آن را طرح بنیادین در
داستانهای کودکان مینامد ،نیز مطابقت دارد.
الگوی اصلی در ادبیات کودکان سیر چرخشی یا دایرهای اسـت کـه گسـترش طـرح
خانه -خروج از خانه -ماجراجویی -برگشت به خانه را ترسیم میکنـد کـه بـه طـور
عملی در هر متن مربوط به کودکان یافت میشود و لزوما تنها آن چیزی نیست که به
طور سنتی نام نوع ماجراجویی به آن برچسب زده مـیشـود ( Nikolajeva, 1955:
.)46
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این مسیر برای راوی و ستارگان هم صدق میکند .هر کدام از آنها نخست خانه را
ترک میکنند و پس از پشت سر نهادن ماجراها صبحدمان باز به خانة خویش بر
میگردد .این شیوه از شیوههای معمول در ادبیات کودک است که قهرمان باید از وضع
عادی زندگیش برکنده شود تا طرح داستان شكل بگیرد؛ یعنی دور کردن شخصیت از
خانه .شخصیت ممكن است پیامی دریافت کند یا وظیفهای به او ابالغ شود .وی برای
ادای وظیفه به سوی شخصیت نیازمند دریافت کمك راهی میشود و بنابر ژانر داستان
این کمك میتواند طبیعی یا فوق طبیعی باشد (نیكوالیوا)144 :1383،؛ اما باز هم متوجه
میشویم که روایت به پایان نرسیده است .پس از آرزوی راوی نویسنده ،سالها بعد در
دوران جنگ ،خود نویسنده تصمیم میگیرد داستان ستارهها را دوباره بنویسد .گویی
آنچه شنیدهایم به هزار و یك سال پیش مربوط بوده است و حاال نویسندهای هزار و
یك سال بعد قصد نوشتن داستانی را دارد که خواندهایم .نویسنده بدین وسیله عنصر
عدمقطعیت را ،که از ویژگیهای ادبیات پستمدرن است ،آشكارا نشان میدهد و بدین
ترتیب فرجام روایت ،سرآغاز روایت دیگر است؛ گویی ستارگان در مداری ابدی
همچنان دست در دست هم برای تسالی زمینیان رقصی جاودانه میکنند.
در کنار عنصر عدمقطعیت در پایان داستان ،در تمام طرح اثر به عوامل و شیوههای
پستمدرنی بر میخوریم که فضای داستان کودکانه را در حد متنی قابل تأمل برای
بزرگسال به پیش میبرد و به گفتة نیكوالیوا رمانی چند روایتی خلق میکند که آن را از
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ساختار ارسطووار آثار کالسیك کودک و نوجوان دور میکند .شرکت خود نویسنده در
داستان به عنوان قصه گوی شهر ،گنجاندن عوامل پیرامتنی در دل متن ،حرکت از دنیای
واقعی به جهان داستان و حضور و تقابل هر دو فضا در متن ،و استفاده از شیوههای
خاص تصویری از جملة این عوامل پسامدرن است.
دیدم حلزونی دارد آهسته آهسـته روی دیـوار پیـادهرو مـیرود .ایـن حلـزون همـان
حلزونی بود که اول این کتاب از توی صفحة سرگرمی مجله راه افتاده و رسـیده بـود
اینجا .از او پرسیدم به نظر تو غمگینترین آدم شهر ما کیست؟ گفت همان کسی کـه
خانهاش از همه دورتر است (ص  51و ر.ک32:و.)48،49،81،93 ،33
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 2-4شخصيت و شخصيتپردازي در هزار و يک سال
ساختار کلی این داستان بر تقابل شخصیتهای فرشته صفت آسمانی با شخصیتهای زمینی
بنا شده است .عالوه بر تقابل شخصیتی ،خردهتقابلهایی نیز دیده میشود که یكی از آنها
تقابل مكانی است ولی از آنجا که «در ادبیات کودک ،شخصیتها مدار ذهنیتها و در نتیجه
محور تمامی رویدادها است» (نیكوالیوا ،)557 :1387،باز هم هدف ایجاد این تقابل،
برجستهسازی تقابل ساکنان آنهاست ،آسمانیان داستان نمایندة طبقة پاک کودکان هستند
و زمینیان ،نمایندة طبقة بزرگسالی است که برای کودک دردسر آفرین است .در نوع
شخصیتپردازی این دو دسته از شخصیت تفاوت معناداری دیده میشود.
در این داستان در شخصیتپردازی زمینیان ،مطابق با الگوی نیكوالیوا شخصیتپردازی
بیرونی بیش از شخصیتپردازی درونی مورد توجه است.
پیش از شروع هر اپیزود که با عامل حضور شخصیت جدید ،همراه است ،نویسنده-
راوی ،که خود از افراد دخیل در ماجراست به معرفی شخصیتی میپردازد که در
مرکزیت اپیزود قرار دارد .بنابراین در طرح کلی هر اپیزود ابتدا معرفینامهای توسط
راوی دانای کل دخیل درماجرا ارائه ،و سپس فضای کنشی آن بخش آغاز میشود.
پهلوان بزرگ نشسته بود .هیكل او خیلی بزرگ بود پاهایش مانند دو تنة درخت
روی پلة تخت سنگینی میکردند .صورتش پر از جای زخم بود .اما ترسناکتر،
دندانهایش بود که از خشم به هم فشرده میشدند (مندنیپور 35 :1382،و ر.ک.)42،35،72:
در کنار شخصیتپردازی مستقیم و بیرونی ،شخصیتها معموالً با روش روایت یا
توصیف از راه گفتگو با استفاده از اندیشة دیگران ،از راه اندیشة خود شخصیت ،به مدد
اندیشة شخص نویسنده و از راه کنش به خواننده معرفی میشوند (هاک:1968،ص 18به

نقل از محمدی )212 :1387 ،که شیوههایی غیرمستقیم در معرفی آنهاست؛ به عنوان مثال
کنش هجومی اسكندر به سمت خشت طال بدون توجه به لطف بیكران ستارهها ،بیش
از توصیف راوی ،معرف شخصیت اوست:
اسكندر ناگهان فانوس را انداخت و خیز زد .چهار دست و پا روی زمین رفت جلـو.
انگار باورش نشده بود ،خیره ماند به خشت طال ...هول هول آن را قاپید ...چهار زانو
توی گل و آب نشسته ،خشت را سفت و سخت گرفتـه بـود .آن را بـا لباسـش پـاک
کرد .بویش کرد .با دندان امتحانش کرد (مندنیپور28 :1382،و 29و ر.ک.)66:
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در اپیزود ششم شخصیتی معرفی میشود که پیچیدگیهای روانشناختی دارد .کنشهای
پهلوان ،شخصیتی را به تصویر میکشد که دارای پیچیدگیهای روانشناختی است .پهلوان
که در دایرة واژگانی کودک جایگاه ویژهای دارد در اینجا چهرة پیچیدهای است که نه
خوب و است و نه بد .او هم میتواند الگو باشد و هم نه .به فكر مردم بودن او عالی
است ولی بداخالقیها و کثیف بودن و سازشناپذیری او نه .بدین ترتیب با شخصیتی
روبهرو هستیم که دارای بُعد روانی ویژه و ذهنیتی مستقل است (ر.ک.)86-75:
در اپیزود بعد مرکزیت روایت به شخصیتی تعلق دارد که با حاکم مزوّر و
دروغگوی شهر سازش نمیکند .او نمونهای از شخصیتی آرمانی است .در روساخت
روایت ،حكایت او بالفاصله پس از حكایت پهلوان میآید تا کودک به نوعی تفاوت
پهلوان و قهرمان را متوجه شود .قهرمان کسی است که در برابر دروغ حاکم سكوت
نكرده و حاال پس از تحمل سالها مشقت حبس و زندان هنوز بر سر حرف خود ایستاده
است و حاضر نیست که به بهای آزادی از سخن خود برگردد (ر.ک.)99-92 :
نویسنده در توصیف شخصیتهای آسمانی از ابزارهای مختلف برای شخصیتپردازی
استفاده کرده است .ستارگان شخصیتهای تخیلی این داستانند و به گفتة نیكوالیوا
مخاطبان ادبیات کودک و نوجوان ،کنشهای عجیب و شگفتانگیز شخصیتها را بر
کنشهای عادی ترجیح میدهد (نیكوالیوا .)563 :1387،نویسنده با درک این موضوع با
استفاده از شیوههایی همچون گزارههای روایی ،توصیف بیرونی ،خلق کنشهای تخیلی
از زبان راوی یا در خالل گفتگوهای شخصیتها به باوراندن و شناساندن فرشته-
ستارگان پرداخته است.
همة این شخصیتها صدایی متفاوت از صدای زمینیان دارند؛ از صدای برادر پنجم
صدای براق ناز کردن سنجاب میشنیدم (مندنیپور )34 :1382،خواهر پنجم وقتی حرف
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میزد در صدایش ،صدای به هم رسیدن نور دو شمع شنیده میشد (همان 55 ،و ص 25و
ص.)29

تارگان به گفتة راوی ،سایه ندارند (ص)35؛ توان عبور از دیوار دارند؛ مثل نور که از
شیشه رد میشود (ص )91شمشیرها بر تن آنها کاری نیست و باران خیسشان نمیکند
(ص.)76

به گفتة خودشان :اگر کسی آنها را سرزنش یا دعوا کند ،تاریك میشوند (ص )49و
اگر به کاری مجبور شوند ،اول قرمز میشوند؛ بعد مچاله میشوند و آخر سر هر
کدامشان میشود یك سوراخ سیاه توی آسمان (ص.)52
اما اصلیترین کنش شگفت آنها محو شدن و سپس دگردیسی ،همزمان با برآورده
شدن یكی از آرزوهای زمینیان غمگین است:
برادر کوچكتر زیر لب یك حرفی گفت؛ اما خواهرها و برادرهایش سرهایشان پایین
بود .در نور فانوس به مرد نگاه کردم .چشمهایش یك طور خیلی عجیبی ،مرموز بود.
آه برادر ششم را شنیدم .همین تا رو برگرداندم به سوی او ،محو شده بود ..دیـدم کـه
جای پای او باران روی یك خشت طال میبارد (همان28:و.)58-57 ،44 ،38

.)66

 3-4چشمانداز (صدا و زاوية ديد) در هزار و يک سال
در پیشنویس نخست ،راوی-نویسنده از داستانی که قرار است دربارة ستارهها بنویسد
میگوید؛ کاری که زمینیها میتوانند برای ستارهها در مقابل بخشش خوبیها بكنند
(مندنیپور7 :1382،و .)8در ادامه در بخشی کوتاه با راوی دانای کل روبهرو هستیم.
راویای که اطالعاتی دربارة قصة ستارگان به مخاطب میدهد و خواننده را به خواندن
این داستان دعوت میکند« .لطفا یك صفحه ورق بزن! لطفا به صدای ورق خوردن
کاغذ خوب دقت کن و بعد ببین و بخوان!» (همان)13:
در پی آن مندنیپور با استفاده از شیوههای خاص ،داستان خود را از ساختار سادة
داستان کودک خارج ،و تالش میکند فضایی مدرن به اثر خود بخشد تا بدین طریق از
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در مجموع شخصیتپردازی داستان هزار و یك سال ،تلفیقی از شخصیتپردازی
مستقیم و غیرمستقیم است؛ چرا که از یك طرف نویسنده با توصیف ویژگیهای ظاهری
شخصیتها و حتی اطالق صفاتی به آنها به معرفی اجمالی شخصیتها میپردازد و از سوی
دیگر با نشاندادن جنبههای وجودی شخصیت در میان حوادث داستان و نشاندادن
کنشها و رفتار آنها ،اطالعاتی را در اختیار مخاطب قرار میدهد (ر.ک .عبداللهیان:1381،
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یك سو سطح اندیشگانی مخاطب کودک را ارتقا بخشد و از سوی دیگر برای مخاطب
بزرگسال خود ،اثری چالشبرانگیز و به لحاظ فنی غنی ،ارائه کند:
همان وقتهای خیلی قدیم در همین شهر ،مردی زندگی میکرد که کارش قصه گفـتن
بود ...هر بار که باران نگاه میکرد به فكرش میرسید که باران هزار و یك جور صـدا
دارد ...ولی باران هم که این همه صدای جورواجور دارد ،هیچ حرف تازهای ندارد»...
و همین را یادداشت کرد.آن مردی که این را نوشت من بودم (همان.)20:

از همین جا چرخش راوی از دانای کل به نویسنده -راوی و زاویة دید از سوم
شخص به اول شخص اتفاق میافتد و دقیقا از همین نقطه ،داستان وارد مرحلة اصلی
روایت خود میشود« :و من دیگر از خستگی پلكهایم سنگین شده بود که صدای در
زدن شنیدم» (همان).
ستارگان مستقیما به خانة راوی میروند و میگویند« :تو همان راهنمایی هستی که
ما میخواهیم» (همان .)21:این جمله که بیانگر نیاز کودک و نوجوان به داشتن
راهنماست ،مؤید این سخن نیكوالیوا است که «وجود راوی بزرگسال برای دستکم
اندکی راهنمایی کودکان از الزامات بوطیقای داستاننویسی کودک است»
26
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(نیكوالیوا.)572:1387،

نكتة قابل توجه در این اثر وجود همین راوی است .در این اثر ،نویسنده برای پر
کردن فاصلة سطح شناختی که نتیجة وجود راوی بزرگسال و شخصیت کودک است که
درواقع از تنگناهای اصلی نویسندة کودک به شمار میرود ،برخالف دیگر نویسندگان،
که «برای ایجاد توهم زاویة دید کودکانه مجبورند چنین وانمود کنند که راوی همان
اندازه میفهمد که شخصیت مرکزی داستان» (همان )571 :به شگرد جدیدی دست زده
است و راوی نه در جایگاه کودک و از زاویة دید او بلكه وارد متن شده است و به
عنوان هادی او به روایت میپردازد .راوی همسان درون داستانی این اثر ،در ادامة مسیر
برای یافتن زمینیان غمگین با ستارگان همراهی میکند.
البته با نظر به تفاوتی که نیكوالیوا -با توجه به دیدگاه ژنت -میان آن که میگوید و
آن که میبیند در ادبیات کودک قائل میشود باید گفت در هزار و یك سال درواقع،
شخصیتهایی که میبینند ستارگان دوازدهگانة معصومی هستند که برای یافتن زمینیان
غمگین با راهنمای بزرگسال همگام میشوند .آنها با مشاهدة انسانهای مختلف به
شناخت میرسند و در نهایت صبحگاهان ،با کولهباری از تجربه و با شمایلی هفتگانه به
آسمان باز میگردند.
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راوی بزرگسال پس از بازگشت ستارگان به راوی-قصهگوی آنها تبدیل میشود و
شاهد سرنوشت انسانهایی است که ستارگان تالش کردند غم از دلشان بزدایند .او پس
از سوخته شدن کتاب ستارگان در دوران پیری آرزو میکند کاش ماجرای آن شب به
یاد دیگران بماند:
تنها آرزویم این است که  ...وقتی که من دیگر نباشم ،ماجرای آن شب بارانی بـه یـاد
یك نویسندة دیگر بیاید ،و هزار و یك سال بعد ،دوباره یك نفر دیگر یادش بیاید ،تا
همیشه داستان ستارهها باشد ،و آدمهایی باشند که بدانند یـك راز بـزرگ هسـت کـه
قسمتی از آن توی آسمان است و قسمتی از آن روی زمین اسـت» (منـدنیپـور:1382،
.)132

در بخش پایانی ،راوی دیروز ،به نویسنده راوی امروز تبدیل میشود که در سال
 1361در منطقة جنگی است و قصد دارد راوی داستان ستارگان باشد و سرانجام این
تصمیم را عملی میکند« :بهتر است تا دیرم نشده ،این داستان را بنویسم تا آنها و هر
کسی که دوست دارد به شب آسمان نگاه بكنند  ...بعد در خیالشان بتوانند بالهای
ستارهای را ببینند( »...همان.)138:
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 4-4زمان روايت در هزار و يک سال
همان گونه که پیشتر بیان شد ،نیكوالیوا در تحلیل زمان روایت تالش کرده است از
الگوی زمان روایت سهگانة ژنت برای تحلیل آثار داستانی کودک و نوجوان استفاده
کند.
در اولین نوع رابطة زمانی میان زمان داستان و متن به نظم و ترتیب توجه میشود.
در نظم ارتباط میان توالی رخدادن رویدادها در داستان و ترتیب بازگویی آنها مورد
توجه قرار میگیرد .ژنت هر گونه انحراف در نظم و آرایش ارائة عناصر متن را از نظم
و سامان وقوع عینی رخدادها در داستان زمانپریشی مینامد (توالن .)79 :1393،به گفتة
نیكوالیوا ادبیات کودک و نوجوان کالسیك ،ساختار زمانی منظمی داشت؛ اما در ادبیات
معاصر میتوان انواع زمانپریشیها را دید .هزار و یك سال که به گفتة نویسنده« ،قصة
رازی است که نصفش در آسمان است و نصفش در زمین» (ص )13در مجموع روایتی
منظم دارد و به ترتیب در ضمن اپیزودهای هشتگانه پیش میرود؛ اما گاهی در دل
همین اپیزودها زمانپریشیهایی دیده میشود .زمانپریشیهای هزار و یك سال از نوع
گذشتهنگر است .پیش از آشنایی ستارگان با هر یك از شخصیتهای انسانی ،راوی به
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سرگذشت هر یك از آنها گریز میزند تا آنها را با زمینیان و غصههایشان آشنا کند.
اسكندر ،شاعر ،دانشمند ،دخترک ،قهرمان ،پهلوان و ...همگی پیش از اینكه ستارگان با
آنها روبهرو شوند ،معرفی میشوند.
یك روزی روزگاری دختری در شهر ما بود که خیلی قشنگ بود و خیلی هم دانا بود
 ...بعد یك کرد جوانی بود که کولی بود و مثل همة کولیهای دنیا همـهاش سـرگردان
در سفر بود .تا اینكه یك موقعی آمد به شهر ما تا چاقوهای دستسازش را بفروشـد
 ...یك روزی کولی در خانة بانو را میزند .بانو میآید دم در و کولی ماتش میبرد به
چشمهای بانو (همان102:و103ور.ک .)31،34،53،72

خود ستارگان نیز برای معرفی کارکرد خود برای زمینیان به گذشتة برونداستانی
گریز میزنند تا چگونگی یاریرسانی آسمانیان را برای انسانها تشریح کنند .روایت
گذشتهنگر بیرونی گذشتهای را فرایاد میآورد که پیش از نقطة آغاز اولین روایت رخ
داده است و دورة زمانی پیش از رویدادهای اصلی روایت را در بر میگیرد (ر.ک.ریمون
کنان.)67-65،
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برادر پنجم گفت :سالهای سال ،خیلی سالهای سال پیش ،یك ستارهای که توی
آسمان نبود ،آمد زمین و برای آدمها شد آتش و چون بین ستارهها تنها بود ،کسی متوجه
جای خالیش نشد.
خواهر سوم گفت :و سالهای سال ،خیلی سالهای سال پیش ،یك ستارهای که توی
آسمان تنها بود ،آمد زمین و برای آدمها شد عدد صفر( ...مندنیپور.)59 :1382،
دومین مقولة زمان روایت در نظریة ژنت تداوم است .تداوم پیوند و ارتباط میان
مدت زمان حوادث و اتفاقات با بازگفت این حوادث در روایت است (ژنت.)35 :1980،
در تداوم به بررسی میان گسترة زمان ،که رخدادها را در بر میگیرد و حجم متن
اختصاص یافته به همان رخدادها پرداخته میشود .ژنت از تداوم یا دیرش در تعیین
ضرباهنگ و شتاب داستان استفاده میکند (توالن .)61 :1393،شتاب روایت میتواند ثابت،
مثبت و یا منفی باشد .به گفتة نیكوالیوا در داستانهای کودک و نوجوان معموال شاهد
تداوم طوالنیمدت نیستیم و بازة زمانی کوتاهی برای روایت در نظر گرفته میشود .در
هزار و یك سال نیز  129صفحه از داستان به توصیف یك شب و وقایعی که در آن
اتفاق میافتد ،اختصاص دارد .در این شب ستارگان دوازدهگانه به زمین میآیند تا به
تسكین دردهای زمینیان بپردازند .بنابراین در بخش نخست این اثر با شتاب منفی
روبهرو هستیم.

بررسي ساختار روايت «هزار و يک سال» اثر شهريار مندنيپور بر پاية نظرية نيکواليوا

(توالن.)90 :1393،

منظور از بسامد تكرار نقل یك حادثه در داستان است .در بسامد مفرد واقعهای که
یك بار رخ داده است ،یك بار و واقعهای که چند بار رخ داده است به همان میزان نقل
میشود .در بسامد مكرر رویدادی که تنها یك بار رخ داده است چند بار نقل میشود.
در بسامد بازگو رویدادی که چند بار رخ داده است ،یك بار روایت میشود
(ر.ک.احمدی 316 :1386،و توالن82 :1393،و.)83

در ادبیات کودک و نوجوان شگرد چند بار تكرار کردن یك رویداد پرکاربرد و برای
مخاطب جذاب است .آنچه در جریان هزار و یك سال توجه مخاطب را به خود جلب
میکند ،اپیزودهای هشتگانهای است که موضوع محوری آنها یاریرسانی فرشته ـ
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اختصاص تكة بلندی از متن به زمان کوتاهی از داستان باعث ایجاد شتاب منفی
میشود .شتاب منفی در حد نهایی خود به مكث توصیفی منجر میشود؛ زیرا توصیف
ماجرا زمان خواندن را طوالنیتر از زمان رویداد میکند (همان .)62:بنابراین در هزار و یك
سال در الیة سطحی حداقل سرعت بر داستان حاکم است؛ ولی در ادامه با شتاب مثبت
روبهرو هستیم .اختصاص تكهای کوتاه از متن به مدت زمان زیاد ،باعث ایجاد شتاب
مثبت در داستان می شود .در این بخش روایت کوتاه شده است .صفحة  129تا 133
روایت سالهای بسیار زندگی راوی داستان از دوران جوانی تا پیری و مرگ است.
«و مثل خواب ،سالهای سال از این شب گذشت .من خردهخرده پیرتر میشدم .اما
بارها هر جا شد ،هر وقت شد ،داستان آمدن ستارهها را به زمین برای دیگران تعریف
کردم» (مندنیپور .)129 :1393،راوی در گذر زمان سرگذشت شخصیتها را برای خواننده
روایت میکند .از پهل وان و دانشمند و اسكندر و کولی و سارا بانو میگوید و به گفتة
خود با این خیال ،که قصهگوی شهر است ،حداقل هزار سال پیش از چشم باز کردن
شما به امید روزگار شما ،چشمهای خستهاش را میبندد (ص132و .)133هزار سال
میگذرد و باز با شتاب مثبت روبهرو هستیم .با حذف زمان به راوی نویسندهای
میرسیم که صدای مرد راهنمای ستارگان را در ناخودآگاه میشنود (ص )134و عهد
میکند داستان ستارهها را بنویسد (ص)136؛ اما راوی نویسنده که افسر وظیفه است
سالها برای نوشتن داستان تعلل میکند و سالهای زندگی او نیز با شتاب مثبت به پیش
میرود تا سرانجام تصمیم میگیرد «تا دیرش نشده ،داستان ستارهها را بنویسد»
(ص .)138درواقع در این بخشها« :روایت در حداکثر سرعت خود مشمول قاعدة حذف
می گردد که طی آن هیچ فضای متنی روی بخشی از دیرش داستانی صرف نشده است»

ستارگان به انسانهای غمگین است .این ماجرا هشت بار تكرار میشود و در هر هشت
بار با یك ساختار مشخص ستارگان زمینیان را به خواستههایشان میرساند .بنابراین در
کل داستان با بسامد مفرد روبهروییم؛ یعنی ماجرایی که هشت بار رخ داده است ،هشت
بار تكرار میشود .آنها با هر بار ورود به دنیای یكی از زمینیان ورود خود را اعالم
میکنند و وعدة یاری میدهند...« :آمدهایم شاید بتوانیم کمكتان کنیم  ...نه خواب
میبینید و نه دروغ میشنوید .ما میخواهیم بدانیم چرا همیشه غمگین و ناراحت
هستید؟» (ص25و)53،64،76،93
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 .5نتيجهگيري
داستان هزار و یك سال ،اثری است کودکانه .این اثر از عواملی همچون حضور
شخصیتهای پری وار ،ساخت فضای اپیزودیك ،تنوع شخصیتها ،لحن کودکانه ،زبان
تصویری و  ...یاری گرفته و وجودی به دنیای ادبیات کودک عرضه کرده است که نه
کالس آموزشی برای کودک بلكه ابزاری هنرمندانه در راستای رشد و بلوغ فكری
اوست .همراهی اثر در روند رشد اندیشگانی کودک در ساختار اثر بخوبی متجلی شده
است .هزار و یك سال پیرنگی منظم دارد .پیشنویسها و شروع روایت در جهت تبیین
ساخت کلی داستان است .در ادامه ماجرای داستان در ضمن ساختی اپیزودیك و با
ساختاری مستحكم و بر پایة رابطة علّی منظم پیش میرود و همین عامل سبب میشود
درجة روایتمندی این اثر در سطح قابل قبولی قرار گیرد .با توجه به اینكه پایانبندی این
اثر باز است از جمله داستانهای نوجوانی است که به گفتة نیكوالیوا به جای ختم به
خیر شدن ،روزنهای به شروعی تازه است.
شخصیتهای این اثر دو دسته هستند که تفاوتشان از زمین تا آسمان است .این دو
دسته ،نمایندة دو گروه سنی و تفاوت دنیای آنهاست .شخصیتهای این اثر بین شخصیت
بد ،شخصیت خوب و شخصیت چند بُعدی در نوسانند .بنابراین نویسندة این اثر به
جای خلق شخصیتهایی به تمام ی خوب ،بد ،تالش کرده است به برخی شخصیتها
بُعدی روانی ببخشد .نویسنده در شخصیتپردازی زمینیان کوشیده است با استفاده از
ابزارهایی همچون شخصیت پردازی مستقیم و بیرونی ،توصیف و روایت ویژگیها از
زبان راوی و خود شخصیتها و تكیه بر کنشها ،شخصیتها را برای مخاطب ملموستر کند.
در کنار آن ،او با دریافت این نكته ،که مخاطب نوجوان است و شگفتیها و غیرممكنها را
خوش می دارد در معرفی شخصیتهای تخیلی داستان ،کوشیده است در کنار

بررسي ساختار روايت «هزار و يک سال» اثر شهريار مندنيپور بر پاية نظرية نيکواليوا

منابع
اخوت ،احمد؛ دستور زبان داستان ،اصفهان :فردا.1371 ،
احمدی ،بابك؛ ساختار و تأویل متن ،چ نهم ،تهران :مرکز.1386 ،
پراپ ،والدیمیر؛ ریختشناسی قصههای پریان ،ترجمة فریدون بدرهای ،چ دوم ،تهران :توس،
.1386
توالن ،مایكل ؛ روایتشناسی :درآمدی زبانشناختی -انتقادی ،ترجمة سیده فاطمه علوی و
فاطمه نعمتی ،تهران :سمت.1393 ،

31


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،59بهار 1397

شخصیتپردازی بیرونی ،کنشها و ویژگیهای شگفتی برای آنها بیافریند تا سطح باورپذیری
مخاطب را ارتقا بخشد.
از م شكالت اساسی متون ادبیات کودک ،فاصلة شناختی است بین راوی که داستان
را روایت میکند و کودک که داستان از زاویةدید او روایت میشود .نویسندة هزار و
یك سال با همراه کردن راوی اثر با کودک و حل کردن او در متن روایت در راستای
حل این مشكل کوشیده است .او راوی را راهنمای شخصیتهای کودکانة خود میکند و
از این طریق به گفتة نیكوالیوا صحه میگذارد که وجود راوی بزرگسال برای اندکی
راهنمایی کودکان از الزامات بوطیقای داستاننویسی کودک به شمار میرود.
هزار و یك سال از نظر زمانی همچون بسیاری از آثار کودک و نوجوان ساخت
منظمی دارد و تنها در برخی اپیزودها گاهی زمانپریشی دیده میشود .تداوم داستان
منفی است و بخش زیادی از این اثر به وقایع یك شب اختصاص دارد؛ اما در پایان اثر
با شتاب مثبت روبهرو می شویم و شاهد گذر سالهای بسیار بدون روایت آنها هستیم.
همان گونه که پیشتر بیان شد ،بسامد تكرار یك واقعه در ادبیات کودک و نوجوان بسیار
است و این شیوه از جمله روشهای خوشایند و پرکاربرد است .در هزار و یك سال نیز
واقعة یاریرسانی فرشته -ستارگان چندین بار تكرار و نقل و روایت میشود.
در مجموع باید گفت هزار و یك سال ،داستانی است که از خطابی دوگانه برخوردار
است؛ در پیش صحنه با کودک و نوجوان سخن میگوید و از عواملی همچون حضور
شخصیتهای پری وار ،ساخت فضای اپیزودیك ،تنوع شخصیتها ،لحن کودکانه ،زبان
تصویری و ،...برای ارائة اثری هنرمندانه و غیرآموزشی و رشد و بلوغ فكری و
اندیشگانی کودک و نوجوان یاری میگیرد و در کنار آن در ژرفساخت روایت خود
گوشة چشمی به مخاطب بزرگسال دارد و در گفتگو با او نگاهی فلسفی-هستیشناختی
به زندگی میافكند.
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چکيده
این پژوهش بر آن است تا دیباچة مثنویها را با روش تحقیق کیفی از نوع تحلیلی -توصیفی و
شیوة متنپژوهی واکاوی کند .یافتهها نشان میدهد :با اینكه ساختار دیباچههای منسجم تلفیقی
از حمد ،نعت و مدح است و تكرار این ساختار مثلثی در هم تنیده ،آن را به کالن -الگوی
معیاری برای تمامی مثنویهای دیباچهدار فارسی تبدیل کرده است که از مثنویهای نخستین تا
ادوار بعد ،گسترش و تحوّل بحثبرانگیزی مییابد؛ امّا اجزای این الگو تحت تأثیر اوضاع
سیاسی ،اجتماعی و دینی عصر ،حماسی ،غنایی و عرفانی بودن موضوع مثنوی ،سلیقة رایج
زمان و نگرش و شخصیّت مثنویسرا در نوسان است .افزون بر این ،نبود دیباچه در برخی
مثنویها سؤالبرانگیز است؛ پارهای دیگر دیباچة منثور و بعضی شروعی رمزی دارد.

 .1مقدمه
چگونگی آغاز سخن و نوع ورود به گفتگو در گفتار عادی و روزمره حائز اهمّیت
است؛ زیرا نقطة ابتدایی هر ارتباط است و گوینده با انتخاب شیوة شروع میتواند
مخاطبان را جذب کند یا آنها را از خود براند .آغاز هر اثر ،اعمّ از نظم یا نثر ،هم باید
آن قدر جذّاب باشد که خواننده از ابتدا شوق مطالعه و پیگیری مطلب را در خود
احساس کند .در ادب فارسی ،چگونگیِ شروع متون مهم بوده ،هست و خواهد بود.
وجود نمونههای موفّق نشان از اهمّیت و جایگاه این مقوله در شعر فارسی دارد؛ به
عنوان مثال شروع شگفت انگیز و جنجالی داستانهای رستم و سهراب و رستم و
اسفندیار از ماندگارترین شروعها در اذهان ایرانیان به شمار میرود.
آنچه در بسیاری از دیباچهها به چشم میخورد و هنر نویسـنده و مصـنّف را گـواهی
آشكار تواند بود ،صنعت بدیعیِ براعت استهالل است که نویسنده یا مؤلّف به تناسب
موضوع کتاب ،عبارات لطیف و جالب در دیباچه میآورد که خواننده را بـه موضـوع
اصلی کتاب رهبری میکند (سجادی.)10 :1372،
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دیباچهسرایی و دیباچهنگاری ،سنّتی دیرینه و دیرپا در متون نظم و نثر فارسی است
و نویسندگانی همچون نظامی عروضی ،نصراهلل منشی ،سعدالدین وراوینی و عطاملك
جوینی در شاهكارهای نثر خود ،مدخل کالم را در جهت زیبایی سخن و جلب خاطر
مخاطبان با نثری متمایز نسبت به متن اصلی کتاب نوشته ،و آن را بیش از دیگر
بخشهای کتاب به صنایع لفظی و معنوی مزیّن کردهاند .در آثار منظوم فارسی نیز
همچون متون منثور ،چگونگی شروع ،جایگاهی در خور توجّه دارد؛ به عنوان مثال در
قالب مثنوی ،مثنویسرایان سخن خود را با بخشی به نام «دیباچه» آغاز میکردند .این
رسم و سنّت در گذر زمان فراز و فرودهای بسیاری داشته است .رویاروییهای متفاوت
مثنویسرایان با پدیدة آغاز و چگونگی آن در قالب شعری مثنوی ،دیباچه را به بحثی
چالش برانگیز تبدیل کرده است .این مقاله بر آن است تا عنصر دیباچه را در مثنویهای
ادب فارسی تا قرن هفتم هجری بررسی کند .بنابراین ابتدا واژة دیباچه را در لغت و
اصطالح تعریف می کند و پس از ارائة پیشینه و سؤاالت پژوهش به واکاوی و تحلیل
ساختار دیباچة مثنویها میپردازد.
بخش مقدّماتی در قالبهای شعری مختلف وجود دارد .بیت اوّل قصیده و غزل را مطلع
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میگویند (همایی94 :1383،؛ مؤتمن9،54 :1352،؛ رزمجو .)23،26 :1370،در اغلب قصاید
مدحی قبل از اینكه شاعر وارد مقصود اصلی و مدح ممدوح شود ،نخست مقدمهای
ایراد میکند.
اگر این مقدمه دربارة موضوعات عاشقانه و وصف مجالس میگساری و لهو و لعب و
سماع و نشاط باشد ،آن را تغزّل یا نسیب گویند و اگر راجع به موضـوعات دیگـری
مانند وصف بساتین و ریاحین و فصول اربعه و غروب آفتاب و وصف شب و مناظر
دیگر طبیعت و یا شكایت و مفاخره و لغـز و امثـال آن باشـد ،آن را تشـبیب گوینـد
(مؤتمن.)13 :1352،

شاعران مثنویسرا هم بر اساس سنّتی فراگیر پیش از ورود به موضوع اصلی ،اثر
خویش را با پیشدرآمدی موسوم به دیباچه آغاز کردهاند.
در دیباچة مثنویها ولو مختصر باشد ،تمهیـد مقدمـة مطالـب و سلسـلة ربـط کـالم از
شرایط مثنوی است .توحید و مناجات و نعت ،مدح سلطان ،تعریـف سـخن و سـبب
تألیف نیز در مقدمة مثنویها معمول شده و بدون طرح مقدّمات مزبور خیلی کم است
(تربیت.)217 :2535،
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واژة «دیباچه» در لغت به معنی نوعی از جامة ابریشمین است که قباچة سالطین از
آن باشد که به جواهر مكلّل سازند و آن از لوازم لباس پادشاهی است .به مناسبت
آرایش ،خطبة کتاب را نیز گویند و بعضی محققان نوشتهاند که دیباچه با جیم عربی،
لفظ عربی است به معنی چهره و روی و رخساره و چون خطبة کتاب به منزلة رویِ
کتاب است ،لهذا خطبة کتاب را نیز مجازاً دیباچه گفتند .آنچه در آغاز کتاب یا نطقی
برای تفهیم موضوع نویسند و یا گویند (ذیل واژة دیباچه؛ نقل از دهخدا با تلخیص).
پورجوادی در تعبیری شگفت« ،دیباچه» را «مجلس اُنس نویسنده و خواننده» (1383
 )123:میخواند « .در این مجلس اُنس ،چیست که خواننده در پیش مهمان ناشناختة خود
می گذارد؟ پاسخ این سؤال در گرو کَرَم میزبان است و هر گلی که او بزند در حقیقت
بر سر خویش زده است» (همان .)124 :برخی دیباچهنویسی را زیرمجموعة فنون
تاریخنویسی میدانند (رشتیانی .)42 :1390،احتماالً به کارگیری این اصطالح در متون
تاریخی-ادبی به معنای سرآغاز ،آغاز و مقدم از عربی به زبان فارسی وارد شده است
(همان .)38 :همچنین از جمله انگیزههای دیباچهنگاری میتوان کمگویی ،گزیدهگویی و
ایجاد جاذبه در خواننده و شروع زیبا و مؤثّر کالم را برشمرد.
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دیباچه در اصطالح عبارت است از :
اولین برخورد میان نویسنده و خواننده است و مانند همة برخوردهای اولیه میتوانـد
تعیینکنندة واکنشهای آینده باشد ...چه بسـا بـا همـین تمـاس حضـوری و شخصـیِ
خواننده با نویسنده ،احساس اُنسی در خواننده پیدا شود کـه تـا پایـان کـار همچنـان
پایدار بماند (پورجوادی.)124 :1383،

نخستین سخن نویسنده یا شاعر با خواننده و نقطة ورود به متن اصلی ،دیباچه است
و خالق اثر ،اولین جرقة حضور خود را میزند .میزان شعلهوری این جرقه در ذهن
مخاطب از سویی میتواند خواننده را تا پایان خوانش اثر میخكوب کند و حرص و ولع
او را در خواندن کل متن برانگیزد و از سوی دیگر میتواند از همان آغاز ،او را متوقّف
و از ادامة مطالعه منع کند؛ از یك سو میتواند تشویقگر باشد و از سوی دیگر
بازدارنده.

36


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،59بهار 1397

36
36

دیباچه تنها بخشی از کتاب است که نویسنده در آن از آزادی عمل برخوردار است و
درست به دلیل همین آزادی عمل اسـت کـه بسـیاری از نویسـندگان هنگـام نوشـتن
دیباچه در میمانند و نمیدانند چه باید بگویند و چه نباید بگویند ...فقـط یـك چیـز
است که نویسنده باید در حق دیباچه رعایت کند و آن این اسـت کـه از افـق کتـاب
خارج نشود .هر چه در دل دارد ولو اینكه صرفاً جنبـة شخصـی و خصوصـی داشـته
باشد ،میتواند در دیباچه بگوید؛ امّا به شرط اینكه سایة کتاب به نحوی بـر آن افتـاده
باشد (همان).

دیباچه نخستین قطعه از هر متن است که پیش چشم خواننده نهاده میشود؛ از این
رو دیباچة گوناگون و تازه میتواند نویدبخش متنی دلربا و زیبا باشد.
خواندن آن به منزلة اولین نگاهی است که شخص قبل از ورود به ساختمان به کل بنا
میافكند .اگر خواندن کتاب را به مصاحبه و همسـخنی خواننـده بـا نویسـنده تشـبیه
کنیم ،دیباچه به منزلة مصافحة نویسنده با خواننده است .نویسنده در مصـافحه هنـوز
چیزی به خوانندة خود نگفته ،سفرة دلش را برای او باز نكـرده ،ولـی در عـین حـال
خود را به خواننده و خواننده را به خود نزدیك کرده» است(همان).

نویسنده می خواهد عصارة سخن خود را به صورتی موجز و مختصر در دیباچه
جای دهد و در کمترین زمان ممكن ،خواننده را با هدف نهایی خود آشنا سازد .این
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ویژ گیها که دربارة دیباچة متون نثر و عمدتاً متون تاریخی بیان شده است ،شامل مقدمة
اشعاری همچون مثنوی هم میشود.
 1-1پيشينة پژوهش

دیباچه و دیباچهنویسی سابقهای بس طوالنی در ادب فارسی دارد« .دیباچهنویسی
پیشینه ای به قدمت متون ادبی و تاریخی دارد؛ یعنی مورّخان و ادیبان همزمان با نگارش
متن ،عموماً دیباچه یا مقدمه را در ابتدای اثر خود مینوشتند و کمتر متنی را میتوان
یافت که دیباچه یا مقدمه نداشته باشد» (رشتیانی .)40 :1390،از جمله پژوهشهایی که به
دیباچه و موضوعات مرتبط با آن پرداخته است ،میتوان به اثر ستوده و
نجفزاده بارفروش اشاره کرد .اینان در بررسی سبك و مضمون تحمّیدیهها در کتاب
تحمیدیه در ادب فارسی مینویسند:
تحمّیدیهها نمونههای کامل از نثر فنّی و مصنوع و مسجّع و در عین حال تابع تحـوّل
سبك نثر هر دوران است و به طور کلی دیباچة کتابها ،که در صدر آن تحمیدیه قـرار
دارد در مقایسه با متن کتاب از حیث نگارش ،طرز پروردهتر و پختگی بیشـتری دارد
(.)7 /1 :1365

فردوسی اندیشههای خود را اگر در پایان داستانها میگنجاند ،چنین به نظر مـیرسـید
که این اندیشهها حاصل نتیجهگیری از داستان است .بر این بنیاد ،اندیشههای اساسـی
خود را در آغاز داستانها به شكل مقدمه و دیباچه نهاده است تا نشان دهد داستانی که
پس از مقدمه میآید ،نقل و نقد حال و وضع روزگار است (.)233 :1388
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سید ضیاءالدین سجادی در کتابی به نام دیباچهنگاری در ده قرن ،حدود نود دیباچه
را تحت عناوین ادبی ،تاریخی و جغرافیایی ،تفسیر و علوم قرآنی ،داستانی ،دینی و
اخالقی ،عرفانی و علمی گردآوری میکند و در مقدمة این اثر میآورد «بیشتر بحث ما
دربارة دیباچة فارسی به معنی سرآغاز و عنوان و خطبة کتاب است که در نظم و نثر
فارسی به همین معنی به کار رفته و شواهد فراوان دارد» (سجادی .)7 :1372،پورجوادی
در جستار خود ضمن پرداختن به اهمّیت دیباچهها و لزوم پژوهش در زمینة تهیة
فهرست کتابهای دیباچهدار و طبقهبندی آنها اشاره میکند« .کسانی که بخواهند در
مسائل اجتماعی و تاریخی در زمینة کتاب و تاریخ آن تحقیق و مطالعه کنند ،دیباچة
کتابها یكی از بهترین مواد تحقیق است» ( .)123 :1383مالمیر دیباچة شاهنامه را نوعی
بیان درد یا تطبیق شاعر و روزگارش با متن میداند.

37


38


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،59بهار 1397

38
38

رشتیانی هم در مقالة خویش ،دیباچهنویسی در متون تاریخی افشاریه را تداوم سنّتی
این جریان پایدار و ریشهدار ایرانی -اسالمی در تاریخنویسی ایران میداند «که ضمن
تقلید و الگوبرداری از نمونههای پیشین و تداوم سنّت سیاسی نهاده شده توسط خواجه
نظامالملك در سیاستنامه ،حاوی نوآوریهای نسبی در مقایسه با دیباچههای صفوی
بودهاند» ( .)57 :1390کتاب دیباچة پنجم شاهنامه هم از دیباچهای مفصّلتر ،جامعتر و
محققانهتر از پیشینیان بر شاهنامه سخن میگوید که حمزه بن محمّدخان هرندی
اصفهانی ،آن را در حدود سال  1031هـ .ق ،پس از تحقیقی طوالنی پدید میآورد و به
نام سلطان محمد قطبشاه دکنی مزیّن میکند .نویسنده در این اثر در نگاهی نقّادانه به
کیفیّت فراهم آمدن شاهنامة ابومنصوری و ماجرای مأموریّت یافتن دقیقی به نظم
شاهنامه اشاره میکند که نشان میدهد به دیباچههای شاهنامه ،اِشراف کامل داشته است
(یاحقی و حسینیوردنجانی؛ نقل از حمزه بن محمّدخان هرندی اصفهانی .)15-19 :1395،در
پژوهشی دیگر محمدی دیباچة شاهنامه را با متون زرتشتی میسنجد و نتیجه میگیرد.
« فردوسی با اندیشه و فلسفة ایرانی آشنا بوده است .بسیاری از عبارتها ،صفات و
ویژگیهای خداوند به یكسان در مقدمة شاهنامه و متون زردشتی دیده میشود» (بیتا:
.)135

در پیشینة این مقاله باید گفت تاکنون در زمینة ساختار دیباچة مثنویها و بویژه
تقسیمبندی آن ،پژوهش مستقّل و جداگانهای صورت نگرفته است؛ به همین دلیل
ضرورت دارد با توجّه به اهمّیتی که بر دیباچة مثنویها مترتّب است در این باب
مطالعه ای صورت پذیرد .امید است که این مطالعه با واکاوی موشكافانه و جزئینگرانة
دیباچة مثنویهایی با تنوّع ساختاری و موضوعی بسیار و سپس دستهبندی آنها در این
زمینه راهگشا باشد.
 1-2سؤاالت پژوهش
این مقاله با بررسی و تحلیل دیباچة مثنویهای فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری
به دنبال پاسخی برای پرسشهای زیر است:
.1آیا دیباچة مثنویها در دورههای مختلف از ساختار واحد و یكسانی پیروی میکند
یا در ساختار آن تنوّع و گوناگونی وجود دارد؟
.2آیا عناصر برجستة آغاز مثنویها با موضوع مثنویها ارتباط مستقیمی دارد؟
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 .2بررسي ساختار ديباچه مثنويها
دربارة پیشینة دیباچه و تمهید آغازین در قالب شعری مثنوی ،نمیتوان به قطع و یقین
سخن گفت .وضعیّت دیباچة مثنویهای نخستین ،نامعلوم و در هالهای از ابهام است .چه
بسا اگر مثنویهای رودکی ،بوشكور بلخی ،عنصری و مسعودی مروزی به تاراج ایّام
نرفته بود ،اظهار نظر در این زمینه ،دقیقتر و مستندتر بود .قدیمترین دیباچة منسجم
موجود در ورقه و گلشاه عیوقی به چشم میخورد؛ امّا یكپارچگی ،پروردگی ،پختگی،
نظام مندی و باالخره تثبیت اجزای مقدّماتی مثنویها محصول فعالیّتهای چشمگیر نظامی
است .ترتیب کردن مقدّمات و مؤخّرات از مثنویهای اوست .نظامی در آوردن تحمّیدیه
و نعت پیامبر (ص) و معراجیه و سبب نظم کتاب و دعای ممدوح و ورود به قصّه و
دیگر مقدمّات ،ماهرانه و با تفصیل و موشكافی سخن گفت (غالمرضایی.)211 :1377،
دربارة ترتیب مطالب مقدّماتی مثنویها در تذکرة هفتآسمان به نقل از مخزنالفواید آمده
است:

(مولوی42 :1873،و.)41

دیباچة مثنویها پس از ورقه و گلشاه دو سیر متمایز در پیش گرفت :در یك سیر،
برخی مثنویسرایان در طی قرون متمادی برای شكلگیری ،تثبیت و ترویج مثنویهای
دیباچهدار تالش کردند .در سیر دیگر ،مثنویسرایانی ظهور کردند که در طرحریزی
دیباچة مثنویهای خود ،راهی دیگرگونه در پیش گرفتند؛ به گونهای که دیباچة
مثنویهایشان با شاعران پیش و پس از خود تمایز پرسشبرانگیزی دارد .1نبود دیباچه،
دیباچة منثور و رمزی از این جمله است.
 2-1مثنويهاي ديباچهدار

رایجترین شیوه در شروع مثنویها آغاز کردن آن با دیباچة منسجم است .این ساختار
عوامل «حمد»« ،نعت» و «مدح» را در بر میگیرد .این اجزای سهگانه در یك الگوی
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بدان که هر یك داستانِ مثنوی را خواه قلیل باشد ،خواه کثیر ،تمهیـد شـرط اسـت و
سلسلة ربط کالم واجب و دیباچة مثنوی را چند چیز الزم اسـت :توحیـد ،مناجـات،
نعت ،مدح سلطان زمان ،تعریف سخن و سخنوران و سبب تألیف و تصنیف کتاب و
این جمیع مدارج دیباچة مثنوی را موجّه نظامی گنجوی است و قبل از او نبوده فقـط
مثنوی از قصه آغاز میکردند ...آری التزام این همه امور از شیخ نظامی گنجوی است
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شاخص و بنیادین در بافتاری زنجیرهای ،در هم تنیده و بدون گسستگی یكجا گرد آمده
است .در این نوشتار این نوع دیباچه ،منسجم و منظّم نامیده شده است و مثنویهایی که
از این ساختار و الگو بهره برده ،مثنوی دیباچهدار شمرده شده است .دبرویین هم از این
نوع مثنوی نام میبرد« .نوع دیباچهدار که منظومههای نظامی از آن سنخ است» (بیتا:
 .)223مثنویهایی مانند ورقه و گلشاه ،شاهنامه ،خمسة نظامی ،حدیقهالحقیقه ،مثنویهای
چهارگانة عطار ،بوستان و عشاقنامه از این ساختار پیروی میکند .در اینجا ذکر یك
نكته الزم است اگرچه دیباچة حدیقهالحقیقة سنایی عوامل سهگانة حمد ،نعت و مدح را
داراست ،این اجزا همچون دیگر مثنویهای دیباچهدار در ساختارِ متصّل و به هم پیوسته
نیست؛ بلكه سنایی در ابتكاری منحصر به فرد ،آنها را گسسته و با نظم و نسقی
دیگرگونه در آغاز بابهای مختلف آورده و نوعی دیباچة پراکنده و پاشان شكل داده
است .ناگفته نماند این چارچوب و ساختار بنیادین ،که زنجیرهای از حمد ،نعت و مدح
را در بر میگیرد ،اگرچه الگویی واضح و روشن برای شروع مثنویها به شمار میرود،
مثنویسرایان به دالیل مختلف در آن دخالت میکنند؛ به عنوان نمونه فردوسی ستایش
خدا را با خرد گره میزند؛ سنایی نعت چهار خلیفه را هم به نعت پیامبر (ص) میافزاید
و عطار برخالف پیشینیان ،نه یك پادشاه ،بلكه پدیدة شعر را به عنوان ممدوح
برمیگزیند؛ با این همه با اندکی اغماض ،تكرار تلفیق این عناصر سهگانه در مثنویهای
مختلف ،آن را به الگویی رایج بین مثنویسرایان تبدیل کرده است .هر کدام از این سه
جزء در سیر تحوّل مثنویهای دیباچهدار دگرگونیهایی را پشت سر گذاشته است .اغلب
این دیباچهها به خطبهای در حمد خداوند ،منقبت حضرت رسول (ص) و مناقب و
فضایل اهل بیت مزین است؛ از جمله علل صدرنشینی حمد و نعت در دیباچة مثنویها
میتوان به بیان اعتقادات خالصانه ،استمداد از درگاه الهی و التذاذ معنوی و روحی اشاره
کرد.
 2-1-1حمد خداوند
حمد الهی به عنوان یك فصل مشترک در تمامی دیباچهها از ورقه و گلشاه تا عشاقنامه
دیده میشود و مثنوی سرایان در احساس پاک درونی به مناجات ،راز و نیاز با پروردگار
و بیان نامها و صفات او میپردازند؛ با توجّه به مظاهر طبیعت و جلوههای آفرینش به
قدرت خدا اقرار میکنند؛ به ناتوانی عقل و خرد انسان در شناخت او معترفند و به
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عنوان راه چاره ،مخاطبِ مثنوی خویش را به شناخت آفاقی او از طریق نظام احسن
آفرینش دعوت میکنند .این حمد از ستایشهای مجمل و موجز در ابتدای ورقه و گلشاه
آغاز می شود .خدایی که همه چیز و همه کس را آفریده است و از بین اوصاف بیشمار
او به جهانداری ،بخشندگی ،کامكاری و بیچونیاش اشاره میشود:
به

خداوند

نام

جهاندار

باال

بخشندة

و

پست

که از هستیش هست شد هر چه هست...

کامكار

پروردگار

خداوند

بیچون

(عیوقی)41 :1362،

فردوسی در شاهنامه بهصورت کاملتر و پیچیدهتر به این مقوله میپردازد و ستایش
خداوند را با ستایش خرد همراه میکند:
کزین برتر اندیشه بر نگذرد
به نام خداوند جان و خرد
(فردوسی)12/1 :1385،

(خسروی و موسوی.)99 :1387،

با حضور روزافزون آموزههای دینی در ادبیات ،نظامی هم در خمسهاش خدایی
را ستایش می کند که ازلی ،ابدی ،قدیم ،اوّل ،آخر ،باقی ،قاهر ،ظاهر ،انیس ،حكیم،
مستغنی ،منّان ،کریم ،بخشنده ،بینظیر ،حالگردان ،بیمثل و مانند ،کارفرمایِ گوهرآرای،
مقصد همّت بلندان ،مقصود دل نیازمندان و لمیلد و لمیولد است و مخزناالسرار را در
تجربهای نوگرایانه و ابداعی دلانگیز با یك مصرع ناب شروع میکند« .یكی از بدایع
نظامی در گسترة تحمیدیهسرایی ،صدرنشانیِ کالم گرامی بسم اهلل الرحمن الرحیم در
آغاز منظومة گرانسنگ مخزناالسرار است» (نصیریجامی ،بیتا.)7 :
هست کلید در گنج حكیم
بسماهلل الرحمن الرحیم
جج

(نظامی)2 : 1388،

پس از نظامی ،سنایی خداوند را با عناوین عمیقتر و گاه عرفانیتر نسبت به پیشینیان
همچون «جانِ جان» و «عقلِ عقل» خطاب میکند (سنایی .)62 :1387،مثنویهای عرفانی با
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در تبیین همخوانی خداوند جان و خردِ فردوسی در شاهنامه با پروردگار در کیش
زرتشتی باید گفت واژة اهورامزدا در گاتاها «مفهوم هستیبخش بزرگِ دانا یا همان
خداوند جان و خرد» (محمدی ،بیتا )137 :را در خود نهفته دارد .فردوسی با بازنمودن
خردورزی و دینداری به عنوان اساس و بنیاد هویّت و فرهنگ ایرانی در شاهنامه و
پیوند فرهنگ قبل و بعد از اسالمِ ایرانیان به آنان درس دینداری و خردورزی میآموزد

سنایی آغاز می شود و برای اوّلین بار نگاه به خدامحوری ،رنگ متفاوتی به خود میگیرد
و در حدیقهالحقیقه عالوه بر دینداران ،کافران نیز ذات احدیّت را به یكتایی ستایش
میکنند:
وحده ال شریك له پویان
کفر و دین هر دو در رهت پویان
(همان)60 :
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در قرن هفتم هجری با استقرار و تثبیت حكومت مغوالن در ایران و رشد تصوّف،
موضوعات مثنویها بیشتر به سمت مفاهیم عرفانی سوق پیدا میکند و حضور عناصر
صِرف حماسی و غنایی در آنها کمتر میشود .در پی این گرایش ،تفكّر سعدیانة
«تسبیحگوی او نه بنیآدمند و بس -هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد» با صبغهای
عرفانیتر بین عارفان مثنویسرا گسترش مییابد و طبیعت و همة اجزای جهان هستی
در دیباچهها خدا را با همة وجود ستایش میکند« .در میان تحمّیدیهها ،سخنان عارفان
رنگ و جلوهای دیگر دارد و از شور و سوز و
عشق و اشتیاق خالی نیست» (ستوده و نجفزادهبارفروش)11/1 :1365،؛ به عنوان
نمونه در بیت زیر اجزای طبیعت در برابر ذات الیتناهی حق ،اشتیاق دارند و عطار در
مصیبتنامه ،آنها را در حال تسبیح خداوند میبیند:
ابر را چون شوق تو آتش فروخت

آبرویش ریخت چون آتش بسوخت
(عطار)119 :1386،

در این دوره مفاهیم خاصّ عرفانیتر از جمله وحدت وجود نیز در بخش
ستایش ذات احدیّت به دیباچة مثنویها از جمله اسرارنامه راه پیدا میکند:
ترا بر ذرّه ذرّه راه بینم

در عالم ثم وجه اهلل بینم
(عطار)89 : 1392،

(ص)

 2-1-2نعت پيامبر
در دیباچهها پس از حمد ذات باری تعالی در بخش نعت ،ثنای رسول خدا (ص) مطرح
میشود .در سیر دگرگونی این عامل ،عیوقی در عصر غزنویان ،که باورهای دینی به
نسبت دوران بعد ،چندان با شعر امتزاج نیافته در نعتی از پیامبر اکرم (ص) که با اختصار
همراه است بر نام ،اسما و صفات ایشان متمرکز میشود و لقب (مصطفی) ،خاندان
(هاشمی) و قبیلة پیامبر (قریش) را بیان میکند:
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سالمٌ
شفیع

من
امم

العالم

الحاکم

علی روضه المصطفی الهاشمی

انبیا

مه

اصفیا...

آفتاب

قریش

خاتم

شه آسمان قدر و سیاره جیش

سپهر
مه

رسالت
هاشمی

(عیوقی)41 :1362،

در عصر سلجوقی با گسترش باورهای دینی و رشد تصوّف ،نظامی با استناد به
آیات و احادیث به معرفی شخصیت واالی محمّد (ص) میپردازد:
تختة اول که الف نقش بست

بر در محجوبة احمد نشست

حلقة حی را کالف اقلیم داد

طوق ز دال و کمر از میم داد
(نظامی)12 : 1388،

از همه انبیا چو بخشش رب

یك تن است و همه است اینت عجب
(سنایی)197 :1387،

نقطة اوج نعت پیامبر(ص) در مثنویهای دیباچهدار در آغاز مثنویهای چهارگانة عطار
است .مدح پیامبر(ص) در همة آنها ساختار یكسانی دارد؛ لكن داستان معراج در
مصیبتنامه نامه مستندتر و کاملتر است .کمتر واقعهای دربارة رسول اکرم در آنها مغفول
مانده است بهگونهای که اشارات مثنویهای عطار به پیامبر(ص) میتواند دایرهالمعارف
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پیامبر(ص) در خمسة نظامی به عنوان انسان آرمانی و اسوة حسنه و الگوی متعالی
بشری معرفی میشود که پوشش خلیفهاللّهی تنها برازندة باالی اوست؛ چرا که او در
حقیقت به مقامات باالی معنوی رسیده و بهترین نشانة تجلّی پروردگار در هستی و
الگوی عملی سالكان است (نوروزی .)55 :1390،نظامی در دیباچة مثنویهای پنجگانهاش،
عناوین سپهساالر و سرخیل پیامبران ،کیمیای خاک آدم ،توتیای چشم عالم ،حلوای
پسین و ملح او ل ،نوباوة باغ اولین صلب ،حاکم کشور کفایت ،فرماندة فتوی والیت،
مقصودِ جهان ،جهانِ مقصود ،درّهالتاج عقل ،خواجة مؤیّد رأی ،شاه پیغمبران به تیغ و به
تاج ،شاه سدره سریر ،تاجور تختگیر ،چشمروشنکن خاکیان و نوازندة جان افالکیان
را در نعت پیامبر(ص) به کار میبرد و متناسب با شیوع بیسابقة باورهای دینی ،ترویج
مسائل کالمی و نزاع معتزله و اشعریان برای اولین بار نسبت به مثنویسرایان پیشین بر
مسألة معراج بیشتر تأکید میکند .سنایی هم در نعت مفصّل پیامبر(ص) در آغاز باب سوم
حدیقهالحقیقه ،افزون بر نامها ،صفات و معراج به فضیلت وی بر جمیع پیغمبران اشاره
میکند:

کوچك زندگی ایشان باشد (رضاییجمكرانی .)136 :1386،عطار در مثنویهایش متناسب با
گسترش چشمگیر تصوّف و رواج موضوع عرفان ،نعت پیامبر (ص) را با نور حقیقت
محمّدیّه همراه میکند:
نور او مقصود مخلوقات بود

اصل معدومات و موجودات بود...

آنچه اوّل شد پدید از غیبِ غیب

بود نور پاک او ،بی هیچ ریب
(عطار)15 :1383،

سعدی مقارن با قرن هفتم و تسلّط آزاداندیشی و روحیة تساهل و تسامح مذهبی
مغوالن در مقدمة بوستان به صورت خالصه و موجز به القاب ( امام ،پیشوا ،امین،
مهبط ،شفیع ،خواجه ،امام و صدر) ،معجزات (شقّالقمر و شكافته شدن ایوان کسری) و
معراج پیامبر(ص) اشاره میکند و در پایان به ناتوانی خویش در نعت ایشان معترف است:
چه وصفت کند سعدی ناتمام

ج

علیك الصلوه ای نبی السالم
(سعدی)36: 1384،
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در دیباچة کلیلهودمنة قانعی طوسی ،پیامبر(ص) با تفاوت قابلتوجّهی نسبت به
پیشینیان در هیأت پادشاه متبلور میشود که نشان از موضوع متفاوت این مثنوی؛ یعنی
سیاست پادشاهان دارد .پیامبر(ص) از نظر مقام و جایگاه ،پادشاهی است که خطبه و سكّه
به نام اوست و شاهان در برابر عظمت او ،بندهای بیش نیستند:
محمّد که از روی تعظیم و جاه

شهان ،بندگانند و او ،پادشاه
(قانعیطوسی)7 :1358،

و در آغاز عشاقنامه متناسب با موضوع عرفانی این مثنوی در هیأت یك «صوفی»،
آن هم در خانقاه الرّحمان متجلّی میشود .سازگاری عنوان «صوفی» با عالم عرفان و
تصوّف و بیپیشینه بودن این عنوان برای پیغمبر(ص) در مثنویهای قبل از فخرالدین
عراقی درخور یادآوری است:
صوفیِ

خانقاهِ

الرّحمان

عالم علم و عَلَّم القرآن
(عراقی)326 :1336،

 3-1-2مدح پادشاهان
در بازخوانی مثنویهای دیباچهدار پس از حمد خداوند و نعت پیامبر(ص) ،2با مدح
پادشاهان زمان روبهرو میشویم .مدح در فرهنگ ایرانی جایگاه واالیی داشته و در
حكم بلندگوی تبلیغاتی برای تأیید حكومت پادشاهان بوده است .در شعر کهن ،موضوعِ

بررسي ساختار ديباچة مثنويها تا قرن هفتم هجري

مدح و قالبِ قصیده در هم تنیده است در قالب مثنوی هم ،مثنویسرایان دیباچه را
محلی می دانند که باید در آن حامیان خود را مدح کنند« .اکثر شاعران قدیم ،وظیفهخوار
و جیرهدار شاهان و فرمانروایان بودهاند و امور زندگی آنان از این راه تأمین میشده و
احتماالً مجبور بوده اند برای خوشامدِ شاه و رسیدن به رفاه ،او را بستایند» (خالقیراد،
 .)32 :1375مروری بر مدح در مثنویهای دیباچهدار نشان میدهد مدح در ورقه و گلشاه
با توجّه به فضای سیاسی دورة غز نویان ،که عصر مدّاحی است ،نسبت به ستایش خدا
با اطناب بیشتری همراه است؛ امّا مدحی متعادل و منطقی که در دورههای بعد با اغراق
در می آمیزد .عیوقی دولت ممدوح را به گل و خلق و خوی او را به بهشت همانند می-
کند؛ جهان طبیعت را به تدبیر او وابسته میداند و در تأبیدیههایی ،رخ ممدوح را برای
همیشه لعل و دل او را همواره شاد میخواهد .القاب ممدوح او ،شاهِ دین و دل ،شهنشاه
عالم و امیر ملل است و سلطان به صفات نه چندان مبالغهآمیز و بلكه بیشتر عقالنیِ راد،
فرزانه ،خوبچهر ،عالم ،آزاده ،فاضل و بافرهنگ ستوده میشود:
دل پادشاهان ،شه خسروان

که رایش بلند است و بختش جوان...

ابوالقاسم آن شاه دین و دول

ملل

شهنشاه

عالم

امیر

(عیوقی)43-44 :1362،

ابوالقاسم آن شاه پیروزبخت

نهاد از بر تاج خورشید تخت

ج

(فردوسی)25/1 :1385،

نظر مالمیر نیز در پاسخ به معتقدان اصالت ستایشنامههای سلطان محمود در دیباچة
شاهنامه ،مبنی بر الحاقی و اضافی بودن آنهاست.
اگر فردوسی میخواست شاهنامه را به محمود تقدیم کند ،باید نخست آن را به دربار
محمود ببرد؛ از او عهد دینار بستاند؛ در آن ابیاتی مدحآمیز بگنجاند؛ سـپس آن را بـه
او تقدیم کند و محمود آن را نپسندد و به وعدة خود وفا نكند .اینگونـه اظهارنظرهـا،
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در شاهنامه متناسب با موضوع حماسی و اساطیری ،ممدوح به داشتن فرّ کیانی
وصف میشود .فردوسی با طرح یك خواب تصنّعی به ستایش سلطان محمود غزنوی
می پردازد .استفاده از خواب ساختگی در ابتدای مدح سلطان از سویی رؤیایی و آرمانی
بودن این مدح و از سوی دیگر غیرواقعی بودن و عدم تمایل درونی فردوسی به ستایش
پادشاه را نشان میدهد و اینكه اصوالً روحیة آزادیخواهانة او را با مدح سازگاری
نیست:
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فارغ از خطا و درستی آن ،بیانگر ناسازگاری ستایشها با دیگر بخشهای شاهنامه است
(.)246: 1388

البتّه قرنها پیش از او حمزه بن محمّدخان هرندی اصفهانی نیز در دیباچة پنجم
شاهنامه با کمك شواهدی از متن شاهنامه اثبات کرده بود که آنچه در دیگر دیباچهها
عنوان شده که فردوسی به علّت تعدّی حاکم طوس به غزنین رفته و آنجا از سوی
سلطان محمود به سرودن شاهنامه مأمور شده است ،ابداً صحّت ندارد (.)19 :1395
فخرالدین گرگانی هم در مدح آغازین ویس و رامین در گفتار اندر ستایش سلطان
ابوطالب طغرلبك با توجّه به آیة «أطیعوا اهلل و أطیعوا الرّسول و أولی األمر منكم» ،وجه
مشترک مقام خداوند ،پیامبر (ص) و ممدوح را در وجوبِ اطاعتِ یكسان از آنها
میداند:
سه طاعت واجب آمد بر خردمند

که آن هر سه به هم دارند پیوند
(گرگانی)5 :1390،
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اسدیطوسی در ستایش شاه بودلف در دیباچة گرشاسبنامه با توجّه به غلبة افكار
ملّی و میهنی در زمان خود از القابی آمیخته با سیاست استفاده میکند که حكومت
ممدوح را بر ایران ،ارمن ،تازیان و ارّانیّان نشان میدهد:
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شه ارمن و پشت ایرانیان

مه

ملك بودلف شهریار زمین

جهاندار

تازیان،
ارّانی
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تاج

شیبانیان

پاک

دین

(اسدیطوسی)15 :1317،

در قرن ششم هجری نظامی با اینكه « برخالف اکثر متقدّمین و متأخّرین ،هیچ وقت
خود را در ردیف مدیحه گویان درباری قرار نداده ،باز هم سرانجام از رسم معمول
پیروی کرده» (اته )73 :2536،است و در مقدمة مخزناالسرار ،ممدوح را با پیامبرانی چون
خضر ،سلیمان و اسحاق میسنجد .مدح مبالغهآمیز پادشاهان با قداست پیامبران عجین
میشود و ممدوح در مقامی پیامبرگونه ،مقصود آفرینش است و بر پادشاه مشهوری
چون بهرام گور برتری دارد:
یكدلة شش جهت و هفت گاه

نقطة

ج

نه

دایره،

بهرامشاه

(نظامی)31 : 1388،

سنایی هم متناسب با تحوّل روحی ،دارا بودن دو زندگی تاریك و روشن و
بنیانگذاری موضوعات عرفانی در قالب مثنوی در مدحی متمایز با عنوان «ذِکرُ السُلطا ِن
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یَستَنزِلُ االَمان» ،ستایش سلطان را دری برای ورود به رضوان میداند و معتقد است مقام
ممدوح آن چنان واال است که اگر کسی بر درگاه او مُقام کند ،عقل کلی بر او سالم
میکند:
آن

که به حق اوست پادشاه جهان...

شاه

بهرامشاه

مسعود

بر درش گر کسی مُقام کند

عقل کلی بر او سالم کند

ج

دل آن جان که مدح او گوید

جان آن دل ،گُل بقا بوید
(سناییغزنوی)501 :1387،

دل ز منسوخ و ز ممدوحم گرفت

ظلمت ممدوح در روحم گرفت...

تا ابد ممدوح من ،حكمت بس است

در سر جان من این همت بس است

جج

(عطار :1386،ص)150-151

در قرن هفتم و مقارن با حكومت مغول ،سعدی با روحیة سهلاندیش خویش بدون
واهمه میگوید که به مدح پادشاهان تمایلی ندارد .او «مدیحهسرایِ متملّق و دریوزهگر
و فرومایه نیست» (کمالیسروستانی ،بیتا )66:؛ امّا در نگاهی عاقبتنگرانه با آگاهی از نقش
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رغبت مثنویسرایان به مدح در دیباچة مثنویهای نخستین شدّت بیشتری دارد؛ امّا
این تمایل از سویی با تغییر حكومتها و نبود مشوّق سیاسی و از سوی دیگر با تغییر
موضوع مثنویها از حماسی و غنایی به عرفانی کمتر میشود و حتّی در منطقالطیر،
ممدوحی برای ستایش نیست و عطار همزمان با اغتشاشات هجوم مغول ،پادشاهی را
مدح نمیکند .این مدح با موضوع مثنویها ارتباط تنگاتنگی دارد .در دیباچة مثنویهای
غنایی همچون ورقه و گلشاه ،ویس و رامین و خسرو و شیرین ممدوح ستوده میشود
و این مدح با اغراق و مبالغه همراه است .مدح در مثنویهای حماسی همچون شاهنامه
به شكل متعادلتری دیده می شود و در مثنویهای عرفانی ،ممدوحی ستایش نمیشود.
مدح در دیباچة مثنویهای عطار نسبت به متقدّمان او ،منحصر به فرد است .او به علّت
اوضاع سیاسی -اجتماعی زمان ،مرام و مسلك فكری ،موضوع عرفان و تصوّف و مدّاح
درباری نبودن ،این بخش را با تغییراتی همراه میکند .در مصیبتنامه ،مدح منسوخ شده
و زمان ،زمانِ حكمت و حكمتگویی است پس عطار بر مدحِ «حكمت» به عنوان
ممدوح ،همّت میگمارد:
مدح منسوخ است ،وقت حكمت است
الجرم اکنون سخن بیقیمت است

حكومت در ماندگاری یك اثر ،زیرکانه بوستان را به نام سعد زنگی میکند تا نام و
کتاب خود را جاودانه سازد:
مرا طبع از این نوع خواهان نبود

سرِ مدحت پادشاهان نبود

ولی نظم کردم به نام فالن

مگر بازگویند صاحبدالن

که سعدی که گوی بالغت ربود

در ایام بوبكر بن سعد بود
(سعدی)38 :1384،

 2-2مثنويهاي بدون ديباچه
پس از بررسی مثنویهای دیباچهدار ،که با دیباچهای منسجم ،نظاممند و دارای عوامل
سهگانه آغاز میشود ،به سراغ مثنویهایی میرویم که دیباچههایی متفاوت دارد .با گذر
زمان ،مثنویسرایانی ظهور میکنند که مثنویهای خود را بیدیباچه میسرایند و فارغ از
مقدمهچینی به سراغ اصل مطلب میروند .در چنین مثنویهایی به جبران نبود دیباچه
همچون متون نثر ،طریقة شروع باید آنقدر پرطنین و محكم باشد که بتواند روح کل اثر
را بازتاب دهد.
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دیباچه مومی است در کف نویسنده تا صورتی را که میخواهد خواننـده از او ببینـد؛
بر آن نقش بندد .پارهای از نویسندگان ترجیح مـیدهنـد کـه هـیچ صـورتی از خـود
مصوّر نسازند؛ درست مانند اشخاصی که مایل نیستند با کسانی کـه نمـیشناسـند در
برخورد اول مصافحه کنند (پورجوادی.)125 :1383،

قصاید مدحی نیز ،همه وقت دارای تغزّل و تشبیب نیست« .گاه شاعر از همان ابتدا
به بیان مقصود و مدح ممدوح آغاز میکند .اینگونه قصاید را در اصطالح فنّی ،محدود
یعنی بازداشته از نسیب و یا مقتضب یعنی بازبریده از تشبیب میگویند» (مؤتمن:1352،
 .)18در حوزة مثنویسرایی ناصر خسرو قبادیانی با وجود قصاید تشبیبدار فراوان،
مثنوی سعادتنامه را بدون دیباچه از باب اول ،در تسلیم ،آغاز میکند:
دال همواره تسلیم رضا باش

به هر حالی که باشی با خدا باش
(ناصر خسرو)545 :1307،

او تحت تأثیر تحوّل روحی و موضوع متفاوت اثر با یك شروع ناگهانی و غیرمنتظره
در آغاز دیگرگونة این قالب شعری نقش دارد .پس از او مثنویسرایانی مانند عطاء بن
یعقوب در برزونامه و عثمان مختاری در شهریارنامه ،مثنویهای خویش را بدوندیباچه
میسرایند و مستقیماً به حماسه میپردازند:
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چو گفتار سهراب آمد به بن

ز برزوی سهراب ،رانم سخن
(عطاء بن یعقوب)29 :1384،

کس از پاسبانان نه آگاه بود

جهانجوی خفته به خرگاه بود
(عثمان مختاری)1 :1358،

عالوه بر وجه مشترک بیدیباچه بودن این دو اثر ،هر دوی آنها داستانهایی حماسی
و مرتبط با شاهنامه هستند و هر دو در قرن ششم و عصر غزنویان سروده شدهاند .نكتة
در خور ذکر این است که برزونامه حماسهای است که بیشتر در خالل حماسة فردوسی
به دست ما رسیده و دیباچههای متفاوت دارد و حتّی هنوز نسخة جامعی از این اثر در
دست نیست؛ به همین علّت برزونامة تصحیح آقای علی محمدی (عطاء بن یعقوب)1384 ،
در این پژوهش اساس کار قرار گرفت .در نسخة دیگری از بخش کهن این مثنوی ،دو
عامل از اجزای مثنویهای دیباچهدار یعنی حمد و نعت به چشم میخورد؛ امّا مدح
ممدوح وجود ندارد:
به نام خداوند کون و مكان

خدای زمین و خدای زمان...

خداوند هست و خداوند نیست

همه بندگانیم و ایزد یكیست
(شمسالدین کوسج)3 :1387،

محمّد رسولش به هر دو سرای

که بگزیدش از خلقِ عالم ،خدای

 3-2مثنويهاي با ديباچة منثور
با تغییرات سیاسی زمان و از بین رفتن حكومتهای غزنوی و سلجوقی و هجوم مغول و
تحوّل موضوع مثنویها از حماسی و غنایی به تعلیمی ،سفرنامهای و عرفانی،
مثنویسرایانی همچون خاقانی و مولوی ظهور میکنند که مثنویهای تحفهالعراقین و
مثنوی معنوی را با دیباچهای منثور آغاز میکنند .آن دو ساختار منسجمی را که
مثنویسرایان پیشین در دیباچة مثنویهای خود اِعمال میکردند ،نادیده میانگارند و
مثنوی خود را با مقدمة نثر همراه میسازند؛ امّا چرا خاقانی در آغاز تحفهالعراقین منظوم
خویش از مقدمهای منثور بهره می گیرد؟ به دلیل عدم محدودیّت نثر از نظر ظرایف و
فنون شعری ،همچون وزن و قافیه ،خاقانی راحتتر میتواند افكار و احساسات خویش
را القا کند؛ هرچند توانایی سرشار او را در شاعری نمیتوان نادیده انگاشت .او در
مفاخراتش خود را فرمانروای مُلك سخن میداند و منشآت دارد ،پس دیباچة مثنوی
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خود را فرصت مناسبی برای نشاندادن قدرت نثرنویسی خویش میداند .تحفهالعراقین
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نسبت به مثنویهای پیشین ،موضوعی متفاوت دارد .قبالً موضوعات مثنویها حماسی و
غنایی بود در حالی که خاقانی میخواهد نخستین سیاحتنامة منظوم را بسراید و آن را
با نوعی حسبحال و زندگینامه همراه سازد؛ پس در موضوع متفاوت از مقدمهای
متفاوت سود می جوید .نوآوری خاقانی هم در این زمینه نقش دارد؛ زیرا موضوع مثنوی
او در ادب فارسی پیشینهای ندارد؛ اگرچه ناصرخسرو پیش از او یك سفرنامة منثور
نوشته بود .در واکاوی دیباچة منثور تحفهالعراقین با ستایش خداوند و نعت پیامبر (ص)
روبهرو میشویم « :سلطان به حقیقت ،خداست و شحنة باانصاف ،محمد مصطفی ...آن
سلطان که له ملك السموات و االرض ،نقش سكة اوست( »...خاقانی .)4: 1333،خاقانی در
این مقدمة منثور همچون قصاید بینظیرش به مدح ممدوح هم میپردازد« :هرگز
خریداری نخواهی یافت؛ بزرگتر از حضرت صاحب اجلّ عالم ،صدر مؤیّد مظفر
مقتدی ...جمالالدنیا و الدین نظاماالسالم و المسلمین سید مربی بیتاهلل و معمار حرم
رسوله ذوالمناصب ابومعالی محمد بن علی بن ابی منصور( »...همان.)10:
پس از خاقانی ،موالنا جاللالدین بلخی با ساختارشكنی در آغاز مثنوی معنویاش،
کلیشههای پیشین را در دیباچة مثنویها یكسو مینهد« .مثنوی کتابی نیست که تابع
فصل بندیهای سنّتی و قالبی مرسوم باشد؛ بلكه بیشتر ،تابع اسلوب قرآنی است و بر پایة
تداعی استوار شده است» (زمانی .)41 :1391،مولوی در مقدمهای منثور ،عناوین متعدّدی
برای مثنوی خویش ذکر میکند« :بسم اهلل الرحمن الرحیم .هذا کتابالمثنوی و هو
اصول اصولالدین فی کشف اسرارالوصول و الیقین و هو فقه اهللاالکبر و شرعاهللاالزهر
و برهاناهللاالظهر ...و هو جنانالجنان ،ذوالعیون و االغصان ...،شفاالصدور و جالء-
االحزان و کشّافالقرآن» (مولوی .)17 :1383،سپس خود را معرفی میکند« :العبد الضعیف
المحتاج إلی رحمه اهلل تعالی ،محمد بن محمد بن الحسین البلخی» (همان )17 :و اشاره
میکند که کتابش را به خواهش حسامالدین چلبی سروده است« :الستدعاء سیدی و
سندی و معتمدی و مكانالروح من جسدی ...ابوالفضایل حسامالحق و الدین ،حسن بن
محمد بن حسن المعروف بابن اخی ترک ،ابویزید جنیدالزمان صدیق بن الصدیق ،رضی
اهلل عنه و عنهم ،االرموی االصل» (همان) .آنچنان که مشاهده میشود ،موالنا ساختار
متداول و مرسوم دیباچه را بر هم می زند و در این مقدمه نه در آغاز ،بلكه در پایان،
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بسیار مختصر به ستایش خداوند و نعت پیامبر (ص) به صورت توأمان میپردازد:
«والحمدُ لِلّه وَحده و صَلّی اهللُ علی سَیِّدنا مُحَمّدٌ و آلِه و عِترَته و حَسبُنا اهلل و نِعمَ
الوَکیل» (همان .)18 :پس از این مقدمة منثور ،مثنوی معنوی با یك بیت شكوهمند و پر
حرف و حدیث آغاز میشود:
بشنو از نی چون حكایت میکند

از جداییها شكایت میکند
(همان)19 :
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ای ن شروع ناگهانی همواره توجّه پژوهشگران را به خود جلب کرده است« .افتتاحی
است لطیف و در عین حال عجیب» (خوانساری ،بیتا .)58 :براون در این باره گفته است.
«این کتاب به دلیل شروع ناگهانیش با قطعهای معروف و زیبا و بدون هیچ حمد و ثنای
مرسوم در خور توجّه بیشتری است» ( .)205 :1351یوسفی در چشمة روشن آورده است:
آغاز بدیع و بیمانند مثنوی با تمثیل نی ،که یادکردی عاشقانه از خدا به صورتی لطیف
و شاعرانه است ،سرشار از معنی و ذوق و حال است .نینامه نشان میدهد شعر مولوی
از نوعی دیگر است و در افقی دیگر سیر میکند ( .)200 :1371این سؤال همواره برای
شارحان مطرح بوده است که چرا موالنا که مستغرق دریای توحید است ،دیوان آسمانی
و عرفانی خود را برخالف آثار دیگر از این دست با ستایش و توحید حق تعالی آغاز
نكرده است با اینكه یقیناً بخوبی توجه داشته است که آغاز کردن آثار منظوم و منثور با
حمد و ستایش الهی ،سنّت حسنهای بوده است بسیار متداول و متّبع (خوانساری ،بیتا:
59و .)58موالنا در مثنوی معنوی ،مناجات و تحمیدیههای فراوان سروده است که
می توانست یكی از آنها را در دیباچه قرار دهد؛ امّا چنین کاری نكرد و این امر
سؤالبرانگیز را همچنان مبهم گذاشت؛ زیرا مثنوی کتابی است نامتناهی؛ دریایی است
ناپیداکرانه و آن را آغاز و انجامی نیست و برخالف دیگر منظومهها ،ابتدا و انتهایی
ندارد (فروزانفر؛ نقل از خوانساری ،بیتا .)60:خوانساری معتقد است :بیآغاز و بیانجام بودن
مثنوی معنوی« ،عمدی است و گویای حكمتی است لطیف و آن حكمت ،این است:
سر ندارد کز ازل بوده است پیش /پا ندارد با ابد بوده است خویش» (بیتا .)62 :موالنا به
طریقی غیرمستقیم روش خواندن مثنوی را در ابتدای دیباچه نشان داده است؛ هر چند با
نگاه متوالی به دیباچه ،ساختار معنایی آن همچنان پنهان میماند .آیا موقعیّتی که توسط
موالنا فراهم میشود ،بیانگر اسرار اوست؟ بعید نیست .با گوش سپردن به دیباچه و

اندیشیدن به شكل و ساختار تشبیهی آن ،شنوندگان و خوانندگان هوشیار و پاسخگو
میباید در رابطه با متن اصلی دیباچه به اهداف موالنا پی ببرند (صفوی .)74 :1388،در
پایان باید گفت
در حقیقت این مقدمة لطیف و نوآیین به جای آن دیباچهها و سـرآغازهای مفصّـل و
مصنوع و بیجان است که شـاعران و مؤلّفـان در آغـاز منظومـههـا و کتابهـای خـود
آوردهاند و تصوّر میرود که موالنا در نظم این مقدمه ،نظری به منكـران کوتـهبـین و
خیالاندیش معاصر خود نیز دارد که محضرها میپرداختند و روش او را در پرسـتش
شمس تبریز و رقص و سماع ،مخالف شریعت و طریقت میپنداشتند (فروزانفر:1371،
.)7

 4-2مثنوي با ديباچة رمزي
برخی مثنویها دیباچهدار ،پارهای فاقد دیباچه و بعضی با دیباچة منثور آغاز شده است؛
اما نوعی دیگر از دیباچه است که دبرویین از آن به سنخ رمزی یاد میکند.
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شماری بیت را نه به صورت دیباچة مشتمل بر چنـد قسـمت ،بلكـه در یـك بخـش
واحد می آورند و متضمّن نكتة خاصّی اسـت .ایـن بخـش حـاوی رمـزی اسـت کـه
متبادرکنندة معنی نمادین در رابطه با موضوع کتاب است .این فقره تقلیـدی اسـت از
سنّت قصیدهسرایی که اینگونه نكات در نسیب آن سروده مـیشـود (دوبـریین ،بـیتـا:
.)223

مثنویهای سیر العباد و کارنامة بلخ سنایی در این زمره جای میگیرد و با وصفی از
باد آغاز میشود:
مرحبــا ای بریــد ســلطانوش

تختت از آب و تاجت از آتش
(سیرالعباد؛ سنایی)213 :1387،

ویحك ای نقشبند بیخامه

قاصد

رایگان

بینامه

(کارنامة بلخ؛ سنایی)174 :1387،

 5-2مثنوي با ديباچة خا ّ
ص
افزون بر دیباچههای گوناگون ،مسعود سعد نه تنها با دیباچه ،بلكه با قالب مثنوی به
گونهای مناقشهبرانگیز برخورد میکند .او قالب مثنوی را از نظر شكل ظاهری برای
سرودن مثنویهای کوتاه و از نظر موضوع در مدح و وصف درباریان و عملة خلوت و
ارباب طرب به کار میبرد (مسعود سعد .)562-579 :1362،در مثنویهای او دیباچه به معنای
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معمول دیباچههای منسجم وجود ندارد؛ البته نمیتوان مثنویهای او را مانند سعادتنامه
و شهریارنامه فاقد دیباچه هم محسوب کرد ،بلكه در شیوة دیباچة خاصّ در مثنویهای
کوتاه مسعود سعد ،گویی کل مثنوی در حكم دیباچه قرار گرفته است.
 .3عناصر برجستة آغاز مثنويها
در پایان بحث در باب دیباچة مثنویها ،یك مسأله در خور توجّه است .مثنویسرایان با
وجود برخوردهای متفاوت با دیباچه در آغاز مثنویهای خویش به تعریف یك عنصر
برجسته ،اعمّ از محسوس یا انتزاعی میپردازند .این عنصر تحت تأثیر اوضاع سیاسی-
اجتماعی ،تفكّر و اعتقاد مثنویسرا و متناسب با موضوع مثنوی ،متفاوت است؛ به عنوان
نمونه در ورقه و گلشاه  ،همساز با ارج و قرب داشتن علم و دانش ،سخن تعریف
میشود .عیوقی سخن را از هر نعمت و گنج آراستهای برتر میداند که بشر را به سوی
بهشت رهنمون میشود:
سخن مر سخنگوی را مایه بس

سخن بر تن مرد پیرایه بس
(عیوقی)44 :1362،

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد
جج

ستایش خرد را بِه از راه داد
(فردوسی)13/1 :1385،

ناصر خسرو هم به رغم تموّج خردگرایی در قصایدش در روشنایینامه ،عنصر
انتزاعی «نصیحت» را بازشناسی میکند و عصارهای از پندهای اخالقی را که شایستة
انسان است ،فشرده بیان میکند:
نصیحت بشنو ار تلخ آید از یار

که در آخر به شیرینی رسد کار
(روشنایینامه؛ ناصر خسرو)514 :1307،

اهمّیت «نصیحت» در این اثر تا حدّی است که آن را قبل از ستایش خداوند ذکر
میکند .این عنصر با توجّه به موضوع مثنوی گزینش شده است که خودِ شاعر از آن با
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فردوسی هم به عنوان یكی از شیفتگان خردگرایی در شاهنامه عنصر «خرد» را برای
تعریف بر میگزیند .او سزاواری و شایستگی خرد را تا حدّی میداند که پس از ستایش
خداوند ،نه به تعریف ،بلكه به ستایش آن میپردازد .تفكّر اصالت خرد ،که در دورههای
بعد منسوخ شد در عصر فردوسی بشدّت رواج داشت .قرابت خرد با نوع حماسی اثر
نیز شایان یادآوری است:
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عنوان «نصیحتنامه» (همان )512 :یاد میکند .در قرن ششم هجری با چرخش فضای
زمانه از برونگرایی به درونگرایی و تغییر موضوع مثنویها از حماسی به غنایی ،نظامی در
آغاز مثنوی خسرو و شیرین ،عنصر «عشق» را برای شناسایی انتخاب میکند .زنده بودن
جهان و جهانیان با عشق مرتبط است و مسائل طبیعی و علمی از آن تأثیر میپذیرد:
فلك جز عشق ،محرابی ندارد

جهان بی خاکِ عشق ،آبی ندارد...

طبایع جز کشش کاری ندانند

حكیمان این کشش را عشق خوانند
(نظامی)35-33 :1392 ،

سنایی در کارنامة بلخ یا مطایبهنامه« ،باد» را خطاب قرار میهد:
پدر عیسیی و مرکب جم
نایب خشكی و قابل نم
(سنایی)175 :1360،
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دربارة چرایی گزینش عنصر «باد» در آغاز این مثنوی باید گفت با توجه به درونمایة
آن ،که نوع ی نامه از بلخ به غزنین و خطاب به دوستان و یارانش است ،شاعر باد را به
عنوان پیك انتخاب می کند .در شعر فارسی باد ،بریدی حامل خبر میان عاشق و معشوق
است .سنایی از میان مظاهر طبیعت و عناصر اربعه ،به باد بیش از دیگران عالقهمند
است .آنچه موجب میشود ما متوجّه نگرش خاصّ شاعر به باد شویم ،ابیات فراوانی
است که در کارنامة بلخ و سیرالعباد به باد اختصاص یافته است .اگر خاقانی در شعر
فارسی« ،شاعر صبح و خورشید» نامیده شده است ،سنایی میتواند به دلیل فراوانی
توجّهات به باد« ،شاعر باد» نامیده شود (حسینی .)42 :1385،سنایی به واژة نمادین «ریح»
در قرآن و نزدیكی واژگانی و معنایی «روح» و «ریح» ،نفس و نَفَس توجّه میکند و در
آثار رمزی خود با باد سخن میگوید .چهرة نامرئی باد ،حضور همهجایی و رسالت وی
به این عنصر صورتی مبهم و خیالانگیز و چندالیهای میبخشد که شاعر را بر آن
میدارد تا آن را به عنوان نماد حقیقت روح بپذیرد (همان .)47-48 :خاقانی هم در دیباچة
تحفهالعراقین در تناسب با مفهوم سفرنامهای مثنوی خود ،شهر موصل و رود دجله را
وصف میکند .شهر موصل را به آسمان ،بهشت و گنجخانه ،مانند میکند و رود دجله
از نظر شكل ظاهری و عظمت آن به اژدها تشبیه میشود« :موصل آسمان است...
موصل ،بهشت است ...موصل گنجخانه و من دجلهام ،اژدهای آن گنجخانه»
(خاقانی .)2 :1333،شاعر در گفتگویی درونی و مناظرهگونه و صمیمانه با رود دجله
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 آن هم در غربت که با موضوع سفرنامهای و حسبحالی مثنوی او ،همخوانیتنگاتنگی دارد -سخن می گوید و تصویری ناب از رود دجله در برابر دیدگان مخاطب
خود ترسیم میکند« :دیده به زبان مردمك با دجله میگفت :یا نهراهلل گوهر گداختهای
یا اشك عشّاق ،کوکب سیارهای یا فلك سیّال؟ دجله میگفت :نه کوکبم نه فلك.
خلیجی هستم از بحر مكارم اجلّ ،بل کفی از جوی کف خواجة حبابوار( »...همان:
 .)1عطار نیز در آغاز مصیبتنامه ،پدیدة انتزاعی «شعر» را برای تعریف برمیگزیند .او
حروف سه واژة «شعر»« ،شرع» و «عرش» را با هم در میآمیزد و معتقد است هر دو
جهان از این سه حرف (ش ،ع ،ر) آراسته میشوند و ارج میگیرند و جهان هستی،
عناصر اربعه ،بهشت ،آسمان و آفتاب شاعرند:
شعر و شرع و عرش از هم خاستند

تا دو عالم زین سه حرف آراستند

نور گیرد چون زمین از آسمان

زین سه حرفِ یكصفت ،هر دو جهان
(عطار)149 :1386،

کس از خویش نیست صاحبقران

بزرگی بود بخشش آسمان
(همان)44 :

کلید در رزق ،خط نكوست

که آن را همه خلق دارند دوست
(همان)40 :

55


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،59بهار 1397

تعدّد و فراوانی عناصر مقدمة کلیلهودمنة قانعی طوسی ،دیباچة این مثنوی را از این
حیث از پیشینیان متمایز کرده است .از آنجا که مثنویسرا در این کتاب اصول و مبانی
سیاست ،اخالق و تربیت را تعلیم میدهد ،بیش از سی عنصر همچون وفاداری،
حقشناسی ،کرم ،سازگاری ،بیداری ،غریبدوستی ،سبكروحی و دانایی را ذکر میکند
و متناسب با موضوع سیاست ،خصایل اخالقی که بایستة هر پادشاه آرمانی است،
وصف میشود .کهترنوازی (قانعیطوسی )24 :1358،و عفو و اغماض (همان )35 :از این
زمره است .فتوّت عنصری است که متناسب با ترویج این مسلك در قرن هفتم هجری
(ع)
در این دیباچه آمده است .فتوّت ،گوهر شاهانهای است که کار آزادگان است .علی
در دنیای فتوّت ،مِهین پایه را دارد و هر کس از فتوّت ،فروغ گرفت ،زبانش به گرد
دروغ نمیگردد (همان .)29 :عالوه بر این ،قانعی طوسی در این دیباچه عناصری متفاوت
با پیشینیان بر میگزیند؛ از جمله صاحبقرانی و نكو خطّی در ابیات زیر:
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مولوی هم پس از دیباچة منثور مثنوی معنوی در ابیات آغازین این شاهكار ،که به
«نینامه» مشهور است از «نی» سخن میگوید .نی با عنایت به کالم «المُؤمنُ کالمِزمارِ
الیُحسَنُ صَوتُهِ إلّا بِخَلَاءِ بَطنِهِ» ،نماد انسان کامل است که از هواهای نفسانی و تعلّقات
دنیایی ،تهی است (فروزانفر)7 :1371،؛ امّا چرا مولوی از میان آالت مختلف موسیقی ،نی
را برگزیده است؟ نی در سماع صوفیه از مهمترین سازها به موازات و در کنار دف
است؛ سازی که از دمیدن نَفَس انسان در آن ،نغمه ایجاد ،و در شادی و غم نواخته
میشود« .نی بخصوص در اینجا یا کنایه است از حسامالدین (که شاعر با او عارفانه
یكی است) یا نشانی است از خود شاعر که وجودش از نفخة الهی پر است و آن را در
قالب نغمه و ترانه جاری میسازد» (زمانی .)52 :1391،شارحان مثنوی ،نی را به مرد کامل
و مكمّل ،روح قدسی و نفس ناطقه ،قلم و حقیقت محمّدی تأویل کردهاند
(فروزانفر8 :1371،و .)7در ساختار معنایی مثنوی معنوی در این باره آمده است« :میتوان
نی را نماد روح ولی ،شیخ ،قدیس ،مرشد ،دوست خداوند ،انسان کامل ،حسامالدین،
خود موالنا و حتّی خود خواننده و یا شنونده به شمار آورد؛ یعنی هر روحی که در
خور این نماد باشد» (صفوی.)71 :1388،
 .4نتيجهگيري
پس از واکاوی و تحلیل دیباچة مثنویهای فارسی از زوایای مختلف در مییابیم بافت
دیباچهها از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری تحت تأثیر ذوق و ابتكار مثنویسرا ،اوضاع
سیاسی -اجتماعی زمان و مهمتر از همه موضوع مثنویها دستخوش دگرگونیهایی شده
است .پارهای مثنویها با دیباچه شروع شده ،و برخی مثنویها با ابداع و نوآوری
مثنوی سرا ،دیگرگونه آغاز شده است .دیباچة منثور ،دیباچة رمزی و حتی نبود دیباچه
از این زمره است .تجزیة اجزای ساختاری مثنویهای دیباچهدار ،عناصر سهگانة حمد،
نعت و مدح را در پیش دیدگان پژوهنده ترسیم میکند .تكرار این شكل ساختاری ،آن
را به کالن -الگوی معیاری در مثنویهای دیباچهدار فارسی تبدیل کرده است که از
مثنویهای نخستین تا ادوار بعد ،گسترش و تحوّل بحثبرانگیزی مییابد؛ امّا اجزای این
الگو تحت تأثیر اوضاع سیاسی ،اجتماعی و مذهبیِ عصر ،حماسی ،غنایی و عرفانی
بودنِ موضوع مثنوی ،سلیقة رایج زمان و نگرش و شخصیّت مثنویسرا در نوسان است.
سنگبنای مثنویهای دیباچهدار از ورقه و گلشاه آغاز میشود .اگرچه پختگیِ نسبی
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مقدمة این اثر ،پژواک دیباچه هایی پیش از آن را در خود نهفته دارد که احتماالً عیوقی
آنها را دیده؛ تورّقی کرده و شاید حتّی بازسازی نموده و قوام بخشیده است؛ امّا
شفّاف سازی این مسأله به علت از بین رفتن مثنویهای نخستین ،گرهی ناگشودنی است.
پس از او ،دیباچههای منسجم ،منظّم و مؤلّفه دار توسط فردوسی ،فخرالدین اسعد
گرگانی و بویژه نظامی تثبیت میشود .نظامی در جریانی هدفمند در سرایش خمسه با
تعمیق و توسّع بخشیدن به مقولههای سهگانة حمد خداوند ،نعت پیامبر(ص) و مدح
پادشاهان و سالطین زمان ،نقشی حیاتی و غیر قابل اغماض در نضج و ارتقای این
ساختار ترکیبی سهگانه در مثنویهای دیباچهدار ایفا میکند .خواندن دوباره و ردیابی
عناصر این چیدمان از تحوّل و دگرگونی اجتنابناپذیر آنها نشان دارد .ستایش خدا در
گزارهای ساده و مختصر از ورقه و گلشاه شروع میشود؛ در مثنویهای حماسی با
آفرینش پیوند میخورد؛ در مثنویهای غنایی با طبیعت عجین میشود و در مثنویهای
عرفانی با مفاهیمی متعالی همچون وحدت وجود امتزاج مییابد .نعت پیامبر (ص) نیز،
که از ورقه و گلشاه با نامها و صفات پیامبر(ص) شروع شده بود در خمسة نظامی با
برجسته کردن معراج و در مثنویهای عطار با تمرکز بر نور حقیقت محمّدیه به اوج
می رسد .مدح در دیباچه هم گویا با موضوع و محتوای مثنویها همخوان است .این
بخش در دیباچة مثنویهای غنایی از جمله ورقه و گلشاه ،ویس و رامین ،خسرو و
شیرین و لیلی و مجنون ،نمود بیشتری دارد؛ در دیباچة مثنویهای عرفانی ،همچون
منطقالطیر و مثنوی معنوی وجود ندارد و در دیباچة مثنویهای حماسی همچون شاهنامه
بر مبنای دیباچة موجود -حدّ میانه رعایت شده است.افزون بر مثنویهای دیباچهدار ،برخی مثنویسرایان میکوشند تا مرزها و چهارچوبهای
تعیینشدة پیش از خود را در ساختار دیباچههای منسجم و نظاممند ،که مثنویسرایان
بزرگی همچون فردوسی و نظامی در شاهكارهای ادبیشان پرورده بودند ،در هم شكنند
و فرو ریزند .مثنویهایی همچون سعادتنامه و شهریارنامه بدون مقدمهچینیِ آغازین
است .به نظر می رسد افزون بر نداشتن ممدوح و مشوّق مالی ،عدم تمایل شخصی
مثنویسرا و موضوع متفاوت در نبود دیباچه در این مثنویها مؤثّر است .خاقانی هم به
ابتكاری بیسابقه و ابداعی دست میزند .او ساختار منسجمی را که مثنویسرایان پیشین
در دیباچة مثنویهای خود اِعمال میکردند ،نادیده میانگارد و مثنوی خود را با مقدمة

نثر همراه میسازد .پس از او ،مولوی نیز مثنوی معنوی را با مقدمة منثور رقم میزند .با
اینكه مثنویسرایان با دیباچه برخوردهای متفاوتی کردهاند ،بیشتر آنها در آغاز مثنوی
خود به تعریف عنصر برجستهای پرداختهاند .ارتباط تنگاتنگ این عنصر و درونمایة
مثنویها ،شایان توجّه است .در خسرو و شیرین ،عشق ،در مثنوی معنوی ،نی ،در کارنامة
بلخ ،باد و در مصیبتنامه ،شعر گزینش شده است.
دیباچهها با وجود انشعابات ،همسانیها و ناهمسانیهای بسیار به علّت پوشش دادن
شعاع وسیعی از اطلّاعات زبانی ،ادبی و مضمونی ،انعكاس اوضاع سیاسی -اجتماعی
عصر و با زتاب آگاهیهایی در باب زندگی شخصی مثنویسرا ،تفكّرات ،اعتقادات و
باورهای او ،جایگاهی بخصوص در شعر فارسی دارد.
پينوشت

58


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،59بهار 1397

58
58

 .1اگرچه در آغاز هر شش دفتر مثنوی معنوی ،شبهمقدمههایی هست ،این نوشتارها بیشتر
مقدمهگونههایی بر آغاز دفترهای مختلف است و معنای مرسوم دیباچه را ندارد و با ساختار دیباچه
هم سازگاری چندانی ندارد .بنابراین ما برای پرهیز از اطالة کالم ،تنها بر دیباچة دفتر نخست متمرکز
شدهایم .البته مقالهای با عنوان «شرح دیباچههای منثور مثنوی مولوی» (حسینیقزوینیشیرازی:1386،
 )431-345به این مهم پرداخته است و ما را از تكرار این موضوع بینیاز میسازد .برای اطالعات
بیشتر به این پژوهش رجوع کنید.
 .2برخی مثنویسرایان پس از نعت و معراج پیامبر (ص) ،نعت چهار خلیفه را هم ضمیمه میکنند:
(فردوسی18-19/1 :1385،؛ نظامی11 :1390،؛ عطار23-26 :1383،؛ سعدی36 :1384،؛ عراقی:1336،
.)327
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و نشر کتاب.2536 ،
اسدی طوسی؛ گرشاسبنامه؛ تصحیح حبیب یغمایی ،تهران :بیناشر.1317 ،
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غالمحسین صدری افشار ،تهران :مروارید و خانة کتاب.1351،
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محمّدجعفر یاحقی و محسن حسینی وردنجانی ،تهران :سخن.1395 ،
خاقانی شروانی؛ مثنوي تحفهالعراقين؛ به اهتمام و تصحیح و حواشی و تعلیقات دکتر یحیی
قریب ،تهران :چاپخانة سپهر.1333 ،
خالقیراد ،حسین؛ قطعه و قطعهسرايي در شعر فارسي؛ تهران :علمی و فرهنگی.1375 ،
خسروی ،اشرف و موسوی ،سیدکاظم؛ «خردورزی و دینداری اساس هویت ایرانی در
شاهنامه»؛ کاوشنامه ،س نهم ،ش  ،16ص .1387 ،99-127

رزمجو ،حسین؛ انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي؛ مشهد :آستان قدس رضوی.1370،
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دوفصلنامة علمي پژوهشي تاريخنگري و تاريخنگاري دانشگاه الزهرا (س) ،س بیستو-
یكم ،دورة جدید ،ش ( 8پیاپی ،)90ص .1390 ،37-61
رضایی جمكرانی ،احمد؛ «بررسی و مقایسة مدح و معراج پیامبر (ص) در چهار مثنوی عطار
(الهینامه ،اسرارنامه ،منطقالطیر ،مصیبتنامه)»؛ پژوهش زبان و ادبيات فارسي ،ش ،9
ص.1386 ،115-140
زمانی ،کریم؛ شرح جامع مثنوي معنوي؛ دفتر اول ،چ سیوهشتم ،ویراست دوم ،تهران:
اطالعات.1391 ،
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دبرویین؛ «مثنویهای سنایی»؛ ترجمة محمود عبادیان؛ زيباشناخت ،مندرج در پرتال جامع علوم
انسانی ،ص ،219-226بیتا.
دهخدا ،علی اکبر؛ لغتنامه؛ تهران :دانشگاه تهران با همكاری نشر روزنه.1377 ،
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دوم ،چ هشتم ،تهران :خوارزمی.1384،
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شمسالدین کوسج؛ برزونامه (بخش کهن)؛ مقدمه ،تحقیق و تصحیح اکبر نحوی ،تهران:
میراث مكتوب.1387 ،
صفوی ،سلمان؛ ساختار معنايي مثنوي معنوي؛ دفتر اول ،ترجمة مهوشالسادات علوی ،با
مقدمة سیدحسین نصر ،تهران :میراث مكتوب.1388 ،
عطار نیشابوری ،محمد بن ابراهیم؛ اسرارنامه؛ مقدمه ،تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا
شفیعیکدکنی ،ویرایش سوم ،چ ششم ،تهران :سخن.1392 ،
 --------؛ مصيبتنامه؛ با مقدمه ،تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعیکدکنی ،تهران:سخن.1386 ،
 --------؛ منطقالطير (مقامات الطيور)؛ به اهتمام و تصحیح صادق گوهرین ،ویرایشسوم ،چ دهم ،تهران :علمی و فرهنگی.1383 ،
عراقی ،فخرالدین ابراهیم؛ کليات شيخ فخرالدين ابراهيم همداني متخلص به عراقي (شامل

مقدمة دیوان ،قصاید ،مقطعات ،ترکیبات ،ترجیعات ،غزلیات ،رباعیات ،عشاقنامه یا دهنامه،
لمعات ،اصطالحات تصوف)؛ به کوشش سعید نفیسی ،چ دوم با تجدید نظر ،تهران :کتابخانة
سنائی.1336 ،
عطاء بن یعقوب؛ حماسة برزونامه :تصحيح انتقادي برزو؛ به کوشش علی محمدی ،همدان:
دانشگاه بوعلی سینا.1384 ،
عیوقی؛ ورقه و گلشاه؛ به اهتمام ذبیحاهلل صفا ،چ دوّم ،تهران :فردوسی.1362 ،
غالمرضایی ،محمد؛ سبکشناسي شعر فارسي از رودکي تا شاملو؛ تهران :جامی.1377 ،
فردوسی ،ابوالقاسم؛ شاهنامة فردوسي (از روی چاپ مسكو ،به کوشش و زیر نظر سعید
حمیدیان) ،ج اوّل ،چ هشتم ،تهران :قطره.1385 ،
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فروزانفر ،بدیعالزمان؛ شرح مثنوي معنوي؛ جزو نخستین از دفتر اول ،چ پنجم ،تهران :زوّار،
.1371
قانعی طوسی ،احمدبن محمود؛ کليله و دمنة منظوم؛ به تصحیح ماگالی تودوا ،تهران :بنیاد
فرهنگ ایران.1358 ،
کمالی سروستانی ،کوروش؛ «راهی به سوی عاقبت خیر در مدح مدایح سعدی»؛ نامة
فرهنگستان ،1/13 ،ص  ،65-74بیتا.
گرگانی ،فخرالدین اسعد؛ ويس و رامين؛ به کوشش محمد روشن ،تهران :صدای معاصر،
.1390
مالمیر ،تیمور؛ «دیباچه در شاهنامه و رسالت فردوسی»؛ مجلة مطالعات ايراني ،دانشكدة ادبیات
و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،س هشتم ،ش شانزدهم ،ص.1388 ،233-247
محمدی ،هاشم؛ «تطبیق دیباچة شاهنامه با متون زرتشتی»؛ ادبيات تطبيقي ،مندرج در پرتال
جامع علوم انسانی ،ص  ،135-144بیتا.
مختاری غزنوی ،عثمان؛ شهريارنامه؛ به اهتمام غالمحسین بیگدلی ،تهران :بینا.1358 ،
مسعود سعد سلمان؛ ديوان مسعود سعد سلمان؛ به تصحیح مرحوم رشید یاسمی ،چ دوم،
تهران :امیر کبیر.1362 ،
مؤتمن ،زینالعابدین؛ تحوّل شعر فارسي؛ تهران :کتابخانة طهوری.1352 ،

خرمشاهی ،تهران :دوستان.1383 ،
ناصرخسرو قبادیانی؛ ديوان قصايد و مقطعات حکيم ناصرخسرو به انضمام روشنايينامه و
سعادتنامه و رسالهاي به نثر؛ به اهتمام و تصحیح مجتبی مینوی ،چ ششم ،تهران :کتابخانة
تهران.1307 ،
نصیریجامی ،حسین؛ «بسم اهلل الرحمن الرحیم (تأملی بر تأثیر اسلوب بیت آغازین مخزن-
االسرار نظامی بر مقلدان)»؛ فصلنامة تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد،
ص ،7-19بیتا.
نظامی گنجوی ،الیاس بن یوسف؛ خسرو و شيرين؛ با تصحیح و حواشی حسن وحید
دستگردی ،به کوشش سعید حمیدیان ،تهران :قطره.1392 ،
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مولوی ،آغا احمد علی؛ کتاب مستطاب در تحقيق مثنوي و تعريف مثنويگويان فرس مسمي
به هفت آسمان؛ کلكته( :چاپ افست ،تهران ،اسدی1965 ،م) 1873 ،م.
مولوی ،جالل الدین محمدبن محمد؛ مثنوي معنوي؛ تصحیح ،مقدمه و کشفاالبیات قوامالدین
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 -------؛ مخزناالسرار؛ با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی ،به کوشش سعیدحمیدیان ،چ دوازدهم ،تهران :قطره.1388 .
نوروزی ،زینب؛ «بررسی و تحلیل زبانی ،ادبی و محتوایی نعت نبی اکرم در خمسة نظامی»؛
فصلنامة علمي پژوهشي پژوهش زبان و ادبيات فارسي ،ش  ،22ص.1390، 53-71
همایی ،جاللالدین؛ فنون بالغت و صناعات ادبي؛ چ بیستودوم ،تهران :هما.1383 ،
یوسفی ،غالمحسین؛ چشمة روشن ديداري با شاعران؛ چ چهارم ،تهران :علمی.1371 ،
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ساختواژۀ فعل در زبان

فارسي 
دکتر غالمحسين غالمحسينزاده

استادزبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
*

ميسا جبر
دکتر نجمه دري
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر زهرا عباسي
استادیار زبانشناسی و آموزش زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس

کليدواژهها :دستور ،زبان فارسي ،فعل ،ساختواژه ،نقد و بررسي

تاریخ دریافت مقاله1396/12/15 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/2/30 :

* دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
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چکيده
در منابع دستوری زبان فارسی دربارة مواردی همچون ساخته شدن فعل از مصدر یا مصدر از
فعل ،چگونگی تقسیمبندی افعال به باقاعده و بیقاعده ،تعداد تكواژهای ماضیساز و اصالت
واج پایانی «ت» یا «د» در پایان مادههای مضارع ،اختالف نظر هست؛ و حتی گاهی در منظور
کردن افعال سببی و دعایی و امری در دستهبندی افعال باقاعده و بیقاعده «غفلت» مشاهده
میشود .در این مقاله با مطالعه و بررسی کتابها و مقالههای دستوری این حوزه ،نظر نویسندگان
دستوری بررسی و نقد ،و پس از نتیجهگیری در هر مورد نهایتاً طبقهبندی نسبتاً تازهای از
ساختواژة فعل و با سرعنوانهای جدیدی به این شرح ارائه شده است .1« :افعال باقاعده .2
افعال سماعی شبهقاعدهمند  .3افعال سماعی بیقاعده  .3افعال چندریشهای» .نتایج عمدة دیگر
بدین شرح است :مادة ماضی در جریان پیدایش اولیه از مضارع و مصدر از ماضی ساخته
میشود؛ ولی بعد از پدید آمدن مصدر ،معموالً مادهها بر مبنای مصدر بازخوانی و یادآوری
میشود .از بین دو واج پایانی مادة ماضی ،اصالت با واج «ت »t/و غلبة بسامد با واج «د»d/
است .در زبان فارسی امروز هشت تكواژ ماضیساز «ت ،د ،اد ،ست ،ـِ ست ،یست ،ـُ فت ،ید»
وجود دارد .افعال باقاعده شامل افعال جعلی ،سببی ،دعایی و امری میشود و چندین نكتة
دیگر.

مقدمه
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زبانها متفاوت است؛ اما در عین تفاوت ،شباهتهایی هم دارد .بنابراین در مطالعات زبانی
و بویژه در پژوهشهای دستوری ،توجه به شباهتها و تفاوتها ضروری است .پژوهشگران
آن دسته از مطالعاتی را که بر شباهتها تأکید میکند ،بررسیهای «جهانشمولی زبان یا
همگانیهای زبان» و آن دسته از مطالعاتی را که بر تفاوتها تأکید میورزد «ردهشناسی
زبان» مینامند .در همین نوع مطالعات نیز-بخصوص در ردهشناسی-رویكردها یكسان
نیست؛ مثالً برخی از پژوهشگران فقط بر مطالعات «ساختاری دستوری» تكیه میکنند و
برخی دیگر از معیارهای «جغرافیایی» یا از معیارهای «وراثتی و ریشهشناختی» نیز در
دستهبندیهای خود سود میجویند (البرزی ورکی 5 :1381،و )6؛ زیرا این هر دو از عوامل
مهم و مؤثر در شباهتها و تفاوتها است .بنابراین از آنجا که هر زبانی ،هویت
منحصربهفردی دارد ،تعمیم دادن قواعد یا تعاریف و مقولهبندیهای یك زبان به زبان
دیگر نادرست است؛ برای مثال نمیتوان قواعد زبان عربی یا فرانسه و انگلیسی را به
قواعد دستوری زبان فارسی تعمیم داد؛ اما معنای این سخن این نیست که نباید به
قوانین جهانشمول یا یافتههای ردهبندیهای زبانی بیتوجه بود؛ بلكه مقصود این است
که در عین استفاده از آنها ،باید مراقبت شود که در دام تعمیم دادن نابجا نیفتیم؛ مشكلی
که گاهی دامنگیر دستور زبان فارسی نیز شده است.
موضوع مطالعة این مقاله بررسی ساختواژة فعل در زبان فارسی است .فعل در
همة زبانهای مهم جهان وجود دارد و غالباً اصلیترین عنصر جمله به شمار میرود؛ به
گونهای که بقیة عناصر جمله معموالً بر مبنای نوع ارتباطی که با آن پیدا میکند ،هویت
نقشی و دستوری مییابد؛ یا در چهارچوب نظام و دستگاه تطابق دستوری از هم تأثیر
میپذیرد .البته این نوع مطابقتها بیشتر از مقوالت نحوی زبان است؛ حال اینكه قصد این
مقاله بیشتر بررسی ساختواژة فعل بسیط ،یعنی بررسی بخشی از جنبة صرفی آن ،و
پاسخگویی به سؤالهای ذیل است؛
پرسشها
 .1مادههای فعلی فارسی چگونه ساخته میشود؟ آیا فعل از مصدر ،و آن از مادة ماضی
و مادة ماضی از مادة مضارع ساخته میشود یا بر عكس؟

ساختواژه فعل در زبان فارسي

 .2فرق ریشه با مادة فعل چیست؟ آیا از انواع کلمههای دیگر فارسی ،مثل اسم و ضمیر
و صفت ،قید ،عدد ،صوت و  ...هم میتوان فعل بسیط ساخت؟
 .3فعل باقاعده و بی قاعده یعنی چه؟ چرایی پدید آمدن افعال مشهور به بیقاعده
چیست و چگونه میتوان آنها را توضیح داد؟ تقسیمبندیها در این زمینه تا چه حد
درست است؟
 .4دربارة تكواژهای ماضیساز چه اختالفنظرهایی هست ،و تكواژهای اصلی
ماضیساز در زبان فارسی کدامها است و چگونه میتوان آنها را طبقهبندی کرد؟
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پيشينة پژوهش
از جمله نخستین کسانی که به بحث گسترده دربارة ساختواژة افعال فارسی
پرداختهاند  ،پرویز ناتل خانلری بوده است .وی براساس متون قدیمی و ادبی ،افعال
فارسی را طبقهبندی ،توصیف و تحلیل کرده است .خانلری در پایان جلد دوم کتاب
«تاریخ زبان فارسی» ،فهرستی از افعال سادة متداول ،و فعلهای مهجور یا متروک یا
مشكوک را نیز افزوده است (.)1365 : 399-405
محسن ابوالقاسمی ( )1374در کتاب «مادههای فعلهای فارسی دری» به بررسی
ساختمان بیش از  200فعل سادة (اصلی و جعلی) زبان فارسی پرداخته و چگونگی
اشتقاق ماده های ماضی و مضارع آنها را از ایرانی باستان و فارسی میانه مشخص کرده
است .وی در دیگر آثار خود نیز همواره به این موضوع اشاراتی کرده است.
هندرسون 1در مقالهای تحت عنوان «ساختواژة فعل فارسی جدید» در قالب
واجشناسی اشتقاقی به توصیف افعال فارسی تهرانی و فارسی کابلی پرداخته است .وی
در این مقاله ،فعل را از لحاظ روش ساخت و اشتقاق آن بررسی کرده و گفته است :به
طور کلی اگر قائل به این شویم که بن ماضی از بن مضارع به دست میآید ،روند
آسانتری در پیش داریم و در ادامه قواعدی به دست میآید که چگونگی تبدیل بن
مضارع به بن ماضی را توجیه میکند .از نظر وی این تغییرات شامل تغییرات واکهای و
تغییرات همخوانی میشود .او سپس تغییرات همخوانی را به دستههای مختلفی تقسیم
میکند (.)1978:376
فاطمه کرمپور و همكاران در مقالة «تجزیه و تحلیل واجشناختی افعال بیقاعدة زبان
فارسی معاصر؛ رویكرد بهینگی» کوشیدهاند چگونگی رابطة بن/ماده ماضی و بن/ماده
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مضارع را در چهارچوب رویكرد بهینگی تجزیه و تحلیل کنند .آنها پس از مروری بر
تحقیقات پیشین ،آوردهاند که «اگر بخواهیم رابطة بین بن ماضی و مضارع را از طریق
اشتقاق توضیح دهیم ،باید در استداللهای خود از قواعد واجی استفاده کنیم که طبیعی
نیست و کاربرد آنها محدود است؛ اما اگر این رابطه را با استفاده از محدودیتهای
واجآرایی حاکم بر بن ماضی افعال بیقاعدة زبان فارسی توضیح دهیم ،تبیین بهتری
خواهیم داشت» .آنها اضافه کردهاند که تعداد افعال بسیط با توجه به فرهنگهای مختلف
از جمله قریب ( ،)1366پورجوادی ( )1370و امینی ( 376 ،)1372فعل است (.)1390:6
افعال بسیط به دو گروه تقسیم میشود :جعلی و غیرجعلی .افعال جعلی  125فعل است.
عباسعلی وفائی در مقالة «ساختمان فعل در زبان فارسی» روشهای ساختواژه/
دستگاه واژهسازی زبان فارسی را به ساده ،مرکب ،مشتق و مشتق -مرکب طبقهبندی
کرده است .وی سپس دیدگاه مهمترین کتابهای دستور زبان فارسی و روش تقسیمبندی
انواع فعل را از حیث ساختمان مطرح کرده است ( .)1396 : 146-133به نظر وی غالب
دستورنویسان به ظرفیت واژهسازی زبان فارسی و همچنین به انواع و روشهای
واژهسازی هیچ اشارهای نكردهاند و این نشان میدهد که این موضوع چندان مورد توجه
آنان نبوده است (همان .)138 :
مجتبی منشیزاده ( )1377در مقالة «تكواژ ماضیساز و گونههای آن» به نشانههای
ماضیساز از فارسی باستان پرداخته و کوشیده است ،نشان دهد که در زبان فارسی فقط
یك تكواژ ماضیساز بوده است و دیگر صورتها تكواژگونههای آن تكواژ است .وی
برای این منظور با بررسی تاریخی زبان فارسی به این نتیجه رسیده است که از نظر سیر
تحول تاریخی و بررسی درزمانی مسأله ،تنها یك تكواژ پایة ماضیساز میتوان در نظر
گرفت و دیگر صورتهای هفتگانة آن (د ،ود ،اد ،ید ،شت ،ست ،خت) تكواژگونههای
عادی یا قیاسی تكواژ «ت »t /به شمار میآید.
علی اشرف صادقی ( )1349در مقالة «تحول افعال بیقاعدة زبان فارسی» به بررسی
افعال بیقاعده پرداخته است .وی سعی کرده است برای بررسی افعال باقاعده و
بیقاعده با اشاره به مطالعات تاریخی تنوع ساختی این افعال را توضیح دهد و
طبقهبندی کند.

ساختواژه فعل در زبان فارسي

تعاريف و حوزۀ بحث
مقصود از «ساختواژۀ فعل»  ،ساختمان واژة فعل و عناصر سازندة قاموسی آن و نیز
فرایندهای ناظر بر ساختمان مادههای ماضی و مضارع آن است« .ريشة فعل» ،آن بخش
از واژة فعل است که در همة انواع مادههای ماضی ،مضارع ،مصدر و مشتقات آنها
وجود دارد با این تفاوت که در دورة باستان کامالً ماده از ریشه متمایز است و با
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مهری باقری ( ،)1385عالوه بر مطالبی که در کتاب «تاریخ زبان فارسی» خود آورده
برای بررسی تفاوتهای واجی مادههای ماضی و مضارع ،مقالهای با عنوان «اختالفات
واجی مادههای ماضی و مضارع در زبان فارسی» نوشته است .وی بر اساس بررسیهای
تاریخی گفته است که در فارسی میانه ،تمام مادههای ماضی به واج «ت» ختم میشد .او
در ادامة مقالة خود ،علل تفاوتهای مادههای ماضی و مضارع را با استفاده از بررسی
تحوالت تاریخی توضیح داده است.
علیمحمد حقشناس ( )1375در مقالة «اشتقاق و تصریف آن در فارسی» ،نوشته که
ساخت تصریفی فعل در فارسی ،بسیار پیچیده است و از الگوهای ساختاری وصفی
(یك صیغه) ،جهتی (دو صیغة معلوم و مجهول) ،مصدری (یك صیغه) ،زمانی (سه
صیغة گذشته  ،حال و آینده) ،وجهی (سه صیغة اخباری ،التزامی و امری) ،جنبهای
(چهار صیغة ساده یا استمراری ،ناقص یا کامل) شخصی و شماری (شش صیغه مرکب
از سه شخص و هر یك مفرد یا جمع) صورت بسته است .از آنجا که این الگوهای
ساختاری اساسا با هم عمل میکند ،ناگزیر جدا کردن آنها از یكدیگر دشوار است؛
خاصه از آن رو که همگی نمود صوری ندارد .این است که توصیف فعل عمال دشوار
از کار درآمده است .رفع این دشواری از طریق توصیف پایگانی آنها میسر است .در
چنان توصیفی میتوان به سه الیة اشتقاقی (ریشه ،ستاک و لزوم تعدی) و هفت الیة
تصریفی به قرار باال ،ساخت فعل را الیه به الیه از اشتقاق تا تصریف دنبال کرد .چنین
طرحی بیگمان موجب ساده شدن توصیف فعل واژگانی در فارسی میشود.
در مجموع غالب دستورنویسان در نوشههای خود به اجمال یا به تفصیل به این
موضوع اشاراتی کردهاند که ذکر نام همة آنها در اینجا به دلیل طوالنی شدن این
فهرست ضرورتی ندارد و همین مقدار برای نمونه کفایت میکند.

فرایندهای خاصی از آن ساخته میشود؛ ولی در فارسی امروز« ،ریشه» در جایگاه مادة
مضارع نیز قرار گرفته است« .مادۀ فعل» آن بخش از فعل است که با افزوده شدن
«تكواژ صفر یا تكواژهای مادهساز و شناسههای فعلی» دارای زمان ،شخص و شمار
میشود .برخی از دستورها از اصطالح «بن» به جای «ماده» استفاده کردهاند« .تکواژ»
کوچكترین واحد معنیدار /معنیساز زبان است و «تکواژگونه» ،گونههای آوایی دیگری
از همان تكواژ است که بنا بر قواعد آوایی و واجآرایی زبان فارسی ،صورت واجی و
تلفظی آن دستخوش تغییر شده ،ولی کارکرد معنایی و دستوری آن تغییری نكرده است.
«واج» :کوچكترین واحد صوتی /آوایی زبان است که معنا ندارد؛ ولی در اثر تقابل با
عدم خویش یا با واج دیگر ،سبب تمایز معنا میشود؛ مثل «بود» و «باد» که واج «و» و
«الف» در تقابل با هم قرار گرفته ،و سبب تفاوت معنایی این دو واژه شده است« .افعال
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سماعي» به افعالی گفته میشود که مادههای ماضی و مضارع آن ،تنها از طریق شنیدن
شناخته میشود ،و نمیتوان صورت ساختی آنها را فقط از طریق قاعده کشف کرد و به
دست آورد« .تکواژ اختياري» به تكواژی گفته میشود که قابل حذف باشد و چنانچه
حذف شود در «معنا» کمبود یا تغییری ایجاد نشود؛ مثل حذف «من» در جمله «من
رفتم».
گفتنی است که مبنای بررسی این مقاله ،فارسی رسمی امروز است .بنابراین
صورتهای تاریخی یا بررسی زبان گفتاری از حوزة این مطالعه خارج است؛ اگرچه برای
تبیین و توضیح استداللهای خود ،گاهی از مطالعات تاریخی استفاده خواهیم کرد که در
این زمینه صورت گرفته است.
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد ،موضوع بررسی ما ،ساختواژة فعل بسیط
است؛ بنابراین فعل مرکب (پیشوندی /مرکب) و انواع ساختهای فعل در زمانهای گذشته
و حال و آینده ،از موضوع بحث ما خارج است؛ همانطور که شناسههای فعلی نیز در
چهارچوب بحث این مقاله قرار نمیگنجد.
روش ساخت فعل
دربارة اینكه فعل از مصدر ساخته میشود یا مصدر از فعل ،بین منابع دستوری ،تفاوت
نظر دیده میشود .جاللالدین همایی نظر نویسندگان پیش از خود را دربارة ریشه اصلی
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مشتقات به هفت دسته تقسیم میکند که خالصة آن چنین است .1 :اصل همة مشتقات
مصدر است .2 .اصل مصدر است؛ اما برخی مشتقات از فعل ساخته میشود .3 .اصل
مشتقات فعل امر است .4 .اصل مشتقات مصدر و اسم مصدر است .5 .اصل مشتقات
ماضی و فعل امر است .6 .اصل ریشه است که به هیأت فعل امر در میآید نه به معنی
فعل امر .7 .برخی افعال از مصادر «معمول /متداول» و برخی دیگر از مصدر «مهجور/
مصادر اصلیه» مشتق شده است (مقدمة لغتنامة دهخدا.)105 ،
برای پرهیز از به درازا کشیده شدن کالم و صرفنظر از ذکر جزئیات ،میتوان همة
نظرهای مربوط به مصدر را در دو گروه قرار داد :یكی آنهایی که معتقدند فعل از مصدر
ساخته میشود (مانند انوری و احمدی گیوی ،1376:28 ،شهرزاد ماهوتیان ،1393:219 ،محمدرضا
باطنی 1392:118 ،و  )...به این صورت که پس از حذف تكواژ مصدری (ـَ ن )an /از آخر
کلمة مصدر ← ماده /بن ماضی ساخته میشود ← و پس از حذف تكواژ ماضیساز،
ماده /بن مضارع باقی میماند .به این نوع افعال ،باقاعده میگویند؛ اما اگر پس از حذف
نشانة ماضی ،بخش باقیمانده با صورت امروزی مادة مضارع یكی نباشد ،آن فعل،
بیقاعده است و به اصطالح دستورنویسان «سماعی» است .این نوع نگاه هم بین
دستورنویسان قدیمی ،هم جدید و هم زبانشناسان دیده میشود.
برخی دیگر معتقدند که صورت ظاهر ریشة فعل در فارسی امروز (صرفنظر از
مالحظات تاریخی) با ماده یا بن مضارع یكی است؛ آنگاه مادة ماضی از مادة مضارع و
مصدر از مادة ماضی ساخته میشود (مانند خسرو فرشیدورد ،1388:255 ،خیامپور،1392:78 ،
پنج استاد ،1389:132 ،وحیدیان کامیار ،1392:33 ،مشكوهالدینی .)1391:123 ،این افراد دربارة
چگونگی ساخت مادة ماضی از مادة مضارع در افعال مشهور به بیقاعده یا سماعی،
توضیحاتی ارائه کردهاند؛ از جمله اینكه این بیقاعدگی را ناشی از تحوالت تاریخی در
زبان فارسی دانستهاند و با توضیحاتی که بعداً به آن اشاره خواهد شد ،آن را تبیین
کردهاند.
وجه مشترک هر دو گروه این است که وجه تمایز مادة ماضی را با مادة مضارع در
وجود تكواژهای مادة ماضی میدانند؛ ولی در تعداد این تكواژها و نوع آنها اختالف
نظرهای قابل توجهی دارند و طبقهبندیهای مختلفی در این زمینه ارائه میکنند که برای
نمونه در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:

انوری و احمدی گیوی نوشتهاند در فعلهای ساده پس از حذف «ـَ ن» از مصدر ،بن
ماضی باقی می ماند و از جهت تغییری که از بن ماضی به بن مضارع انجام میگیرد ،آنها
را میتوان در هشت گروه جای داد و در هر یك از گروهها ،استثناهایی هست؛ (ید
(نالید) ،د (خورد) ،ود (آزمود) ،اد (افتاد) ،خت (ساخت) ،ست (آراست) ،شت
(کاشت) ،فت (تافت))؛ آنگاه همة افعال با قاعده و استثناهای هر گروه را بر شمردهاند
(.)28-36 :1376
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شهرزاد ماهوتیان در کتاب دستور زبان فارسی از دیدگاه ردهشناسی ،افعال را از این
نظر به هفت طبقه (ید (خندید) ،اد (افتاد) ،د (افكند) ،ت (بافت) ،ست (گریست) ،ـِـ
ست (دانست) ،فت (پذیرفت)) تقسیمبندی کرده است (.)219 :1393
محمدرضا باطنی در توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی معتقد است که
عالمتهای ستاک گذشته ،چهار تکواژ ت (کشت)  ،د (خورد) ،ید (خرید) ،اد (افتاد)
است (.)118 :1392
در نظر خسرو فرشیدورد (در دستور مختصر امروز) «پسوندهای مادهساز امروز
عبارت است از «ت /د» و گونههای مختلف آن دو؛ این دو پسوند و گونههای مختلف
آنها ممكن است به افعال باقاعده بچسبند؛ مانند ترسید ،کوشید ،گسترد ،گزارد و ممكن
است به افعال بیقاعده محلق شوند؛ مثل دید ،چید ،شكست ،بود  . ...صورتها و
گونههای مختلف پسوند مادهساز «ت» عبارت است از ت (خواست) ،یست
(نگریست) ،ــِ ست (دانست) ،ــِ فت (گرفت) ،ــُ فت (پذیرفت) ،ــِ شت (نهشت) ،و
صورتهای «د» عبارت است از د (گسترد) ،اد (افتاد) ،ید (پرسید)؛» به بیان دیگر هر چند
فرشیدورد به دو تكواژ ماضیساز اصلی معتقد است ،با احتساب تكواژگونههای «ت»t/
و «د ،»d/مجموعاً به نُه صورت ماضیساز اشاره کرده است (.)412 :1388
وحیدیان کامیار در «دستور زبان فارسی ( »)1نوشته است که در ساختن بن ماضی
افعال باقاعده از بن مضارع ،یكی از پنج تکواژ زیر دخیل است :ید (رسید) ،د (افشاند)،
ت (شكافت) ،اد (ایستاد) ،ست (گریست) (. )34 :1392
علی اشرف صادقی ( )1358در کتاب «دستور زبان فارسی» نوشته است که بن ماضی
تمام افعال بجز «دیدن» و «بودن» از روی بن مضارع آنها ساخته میشود .او افعال را به
دو گروه تقسیم میکند :افعال باقاعده و افعال بیقاعده .افعال باقاعده ،افعالی است که
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پس از افزودن یكی از نشانههای ماضی «ت ،د ،ید ،اد» به بن مضارع ،بن مضارع تغییر
صوتی پیدا نمیکند؛ مانند باف  +ت ← بافت ،خور  +د ← خورد ،رس  +ید ←
رسید ،افت  +اد ← افتاد .افعال بیقاعده ،افعالی است که پس از افزودن یكی از
نشانههای ماضی به بن مضارع ،بن مضارع دچار تغییرات صوتی میشود؛ مانند گزین +
د ← گزید؛ رو  +ت ← رفت ،شوی  +ت ← شست .وی در ادامه به دستهبندی این
افعال پرداخته و ابتدا آنها را به سه گروه کلی تقسیم کرده و سپس برای گروه اول به
زیرگروههایی قائل شده است به این شرح:
الف) افعالی که پس از افزودن نشانة ماضی به مضارع ،صامت یا مصوت آخر بن
مضارع آنها تغییر میکند.
 .1تبدیل  /f/ ← /b/در فعل یاب ← یافت؛  .2تبدیل  /x/ ← /z/در فعل آموز
← آموخت؛  .3تبدیل  /u/ ← /a/در فعل آسا ← آسود؛  .4تبدیل  /ʃ/ ← /r/در فعل
پندار ← پنداشت؛  .5تبدیل  /s/ ← /h/در فعل جه ← جست.
ب) افعالی که پس از افزودن نشانة ماضی به مضارع ،جزء  /s/یا  /es/به آن اضافه
میشود؛ مانند :آرا ← آراست ،توان ← توانست.
ج) افعالی که پس از افزودن نشانة ماضی به مضارع ،دچار چنان تغییرات صوتی
شده است که نمیتوان آنها را تحت قاعدة خاصی درآورد؛ مانند :آ  +د ← آمد؛ چین +
د ← چید؛ آفرین  +د ← آفرید.
مهری باقری در کتاب «تاریخ زبان فارسی» آورده است که اگر دو مادة ماضی و
مضارع را در فارسی جدید بررسی و مقایسه کنیم در اغلب موارد تنها اختالفات این دو
مادة فعل در سه جزء مادهساز ماضی یعنی «ت ،د ،ید» است (.)196-197 :1393
مجتبی منشیزاده در مقالة «تكواژ ماضیساز و گونههای آن» نوشته است :با توجه به
بررسی تاریخی پسوندهای ماضیساز ،تكواژ پایة ماضیساز  /t/است که در مجاورت
واکة  i /u /âبه واج  /d/بدل شده است .بنابراین ،تنها يک تکواژ پایة ماضیساز
میتوان در نظر گرفت .دیگر تكواژها ،تكواژگونههای عادی یا قیاسی تكواژ  /t/به شمار
میآید( .)10-11 :1377وی همچنین اضافه کرده است که «تكواژهای اد ،ید ،ود ،ست ،شت،
خت در دورهای از زبان فارسی از راه قیاس با بنهای ماضی موجود ،پدید آمد و
بنهای ماضی بسیاری از این راه ساخته شد که آنها را قیاسی یا جعلی مینامیم»(.)10 :1377
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یارمحمدی و رونیانه )1976( 2دیدگاه متفاوتی دارند .به نظر آنها تكواژ ماضیساز
اصلی واج  /d/است که بنا به تناسب موقعیت ،بعد از واج واکدار به صورت  /d/و بعد
از بیواک به صورت  /t/ظاهر میشود.
طباطبایی ( )1376نیز همانند یارمحمدی تكواژ گذشته را واج  /d/در نظر میگیرد.
وی معتقد است که تكواژ « »dبه یكی از چهار صورت ( )ad, d, t, idظاهر میشود.
الزار معتقد است افعال باقاعده فقط افعالی است که بن ماضی آنها با افزودن پسوند
«ید »id/به بن مضارع ساخته میشود و افعال بیقاعده افعالی است که بن ماضی آنها به
 /t/یا  /d/ختم میشود .این ریشه پس از واکهها و واجهای  nو  rبه «د »d/ختم
میشود؛ مثال :آمدن ،خواندن ،مردن .در دیگر موارد ،ریشه به «ت »t/ختم میشود؛
مثال :ساختن ،داشتن ،شكستن ،گفتن (.)159: 1384
حقشناس در بررسی ساختهای اشتقاقی و تصریفی در فعل فارسی به ریشه و ستاک
حال و گذشته به عنوان الیههای ساخت اشتقاقی اشاره کرده است؛ «الیة  :1ریشه( :هر
کلمة قاموسی ،اعم از اسم ،صفت ،قید و ریشههای فعلی ،میتواند ریشة فعل فارسی
واقع شود) الیة  :2ستاک حال :ریشه  +عنصر سازندة ستاک حال با نمود صفر؛ یا ریشه
 +ستاک حال فعل کمكی (که خود براساس قاعدة باال ساخته میشود ).ستاک گذشته:
ریشه  +عنصر سازندة ستاک گذشته با نمود کلی «ید» یا ریشه  +ستاک گذشتة فعل
کمكی (که خود براساس قاعدة باال ساخته میشود)» (.)63 :1375
مروری اجمالی بر آنچه گذشت ،حاکی است که همه دستورنویسان به وجود یك تا
سه تكواژ ماضیساز «ید ،ت ،د» در فارسی امروز اعتقاد دارند .باطنی و علیاشرف
صادقی به تكواژ «اد »ad/به عنوان تكواژ چهارم اشاره کردهاند بدون اینكه توضیح دهند
چرا دیگر تكواژها را جزء تكواژهای ماضیساز به شمار نمیآورند .وحیدیان کامیار به
تكواژ «ست» (گریست) به عنوان تكواژ پنجم اشاره کرده است ( .)34 :1392منشیزاده با
شرحی که گذشت (مخلوط کردن باقاعده و بیقاعده) به شش تكواژ اشاره کرده است
( )118 :1377و برخی دیگر با عطف توجه به جدا بودن خط از زبان ،صورتهای تلفظی
«ست( »st/گریست) و «ـِ ست( »est/دانست) را از هم متمایز کرده ،و تعداد را به هفت
رساندهاند (ماهوتیان .)1393 ،البته ماهوتیان با افزودن تكواژ «ـُ فت »oft/با مثال (پذیرفت)
تكواژهای ماضیساز را هفت تكواژ دانسته است .انوری و احمدی گیوی تكواژ
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«خت( »xt/سوخت) و تكواژ «ود( »ud/آزمود) را هم در ردیف همین تكواژها قرار
دادهاند؛ ولی ساخت «ست» را یك تكواژ دانستهاند نه دو تكواژ ()est/ st؛ بنابراین در
اثر آنها تكواژها به هشت رسیده است (اما چون در ساختمان مادة ماضی «سوخت و
آزمود» تغییر ایجاد شده است ،نمیتوان آنها را همگروه تكواژهای دیگر به شمار آورد).
فرشیدورد نیز به نُه تكواژ ماضیساز اشاره کرده است ،و افزوده است تكواژ « »istبا
مثال (نگریست) است که در جای خود اهمیت دارد .اگرچه وی «ـِ فت »eft/را هم با
مثال (گرفت) به تكواژها اضافه کرده است که نمیتوان آن را پذیرفت؛ زیرا مادة مضارع
گرفت «گیر» است ،نه «گر».
به طور خالصه با توجه به این مطالب از هشت تکواژ ماضیساز در فارسی امروز
به شرح ذیل میتوان یاد کرد که با اضافه شدن به مادة مضارع از آن فعل ماضی
میسازند بدون اینكه در ساختمان مادة مضارع تغییری ایجاد شود :ت (بافت) ،د
(خورد) ،ید (خرید) ،اد (ایستاد) ،ست (گریست) ،ـِ ست (دانست) ،ـُ فت (پذیرفت)،
یست (نگریست).
بنابراین و با توجه به آنچه بیان شد ،پژوهشگران هم دربارة «تعداد تكواژهای مادة
ماضی» و هم دربارة «دستهبندی افعال باقاعده و بیقاعده» و هم دربارة «افعال جعلی» و
هم دربارة اینكه «از بین دو واج «ت »t/یا «د ،»d/که در پایان همه مادههای ماضی وجود
دارد« ،کدام یك اصلی و کدام صورت بدلی» یا صورت تبدیل شده است یا هر دو
اصلی است ،نظر متفاوت دارند که در صفحات بعدی به بررسی آنها خواهیم پرداخت؛
اما همة آنها دربارة اینكه وجه تمایز مادة ماضی با مادة مضارع ،اضافه داشتن تكواژی
است که آن را از مادة مضارع متمایز میکند ،اتفاق نظر دارند .معنای دیگر این سخن
این است که مادة ماضی با اضافه شدن تكواژ یا تكواژهای مشخص به مادة مضارع
ساخته میشود؛ به بیان دیگر همچون قواعد ساختاری در دیگر زبانها ،واحد بزرگتر از
واحد کوچكتر یا بنیادیتر ساخته شده است؛ یعنی میتوان گفت در زبان فارسی ،مادة
ماضی از مضارع و مصدر از مادة ماضی ساخته شده است .روشنی این موضوع و وجود
معیارهای علمی و سوابق تاریخی برای تأیید آن به گونهای است که سبب شده است
محمدجواد شریعت در کتاب دستور خود بنویسد «بدون شك در هیچ زبان در آغاز
مصدر وجود نداشته است ،بلكه آن را از فعل ساختهاند» (.)92: 1372

با توجه به پیچیدگیهایی که در ساخت مادة ماضی از مضارع وجود دارد ،طباطبایی
پیشنهاد کرده است «بن ماضی و مضارع را در افعال بیقاعده ،دو واژة قاموسی مستقل
در نظر بگیریم که هر کدام در واژگان جایگاه مستقلی را احراز میکنند» (طباطبایی به نقل
از کرمپور و همكاران.)56: 1390 ،
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موضوع این سخن به نوعی در نوشتههای برخی از دستوریان دیگر هم دیده میشود
که هر دو ماده ماضی و مضارع را در فارسی امروز سماعی شمردهاند (ابوالقاسمی1393 ،
 .)186:اگرچه سماعی دانستن مادههای مضارع و ماضی در فارسی امروز ،تا حدودی
نادرست نیست ،از نظر علمی و واقعیت زبانی ،نادقیق است؛ زیرا تكواژ ماضیساز «ید»
قاعدهمند است؛ حتی برخی تكواژهای ماضیساز دیگر نیز به لحاظ تاریخی قاعدهمند
است به گونهای که امروز اهل زبان این قاعدهمندی را درک میکنند و براساس آن واژه
میسازند؛ برای مثال امیرمحمد ،که کودک سه سال و نیمهای است ،همین دیروز
( )97/3/16به نگارنده این سطور میگفت« :بریم این گلها را بكاشیم» یا «پارسال من
اینجا میخوریدم» یا «مامانم غذا پزیده» .جملهسازی وی حاکی است که او (براساس
قواعد زبانی که به طور ناخودگاه در ذهنش طبقهبندی شده است) مادة مضارع «کاش»
را به قیاس دیگر افعالی که پس از حذف «ت ،»t /بن مضارع آنها باقی میماند ،بدون
شناختن جنبة استثنایی آنها بدین صورت ساخته است ،همچنین ساخت «پزیده» را با
اضافه کردن تكواژ قاعدهمند «ید» به مادة مضارع ساخته است؛ همانطورکه اهل زبان در
عین آشنایی با مصدر تاختن از بن مضارع «تاز» مصدر تازیدن را میسازند .به همین
دلیل امیرمحمد هم بهرغم آشنایی با ساخت «میخوردم» ،واژه «میخوریدم» را ساخته
است؛ زیرا ساخت مادة ماضی با تكواژ «ید» غلبه و عمومیت گستردهتری دارد و
استثناناپذیر است (مگر از نظر عدم رواج همه ساختهای ممكن که طبیعتاً کودک به دلیل
ناآشنایی با همة واژگان زبان از آن اطالع ندارد).
اگر همین امیرمحمد قبالً «پز» و «خور» را نشنیده بود ،اصوالً نمیتوانست از آن
«پزیدن و خوریدن» بسازد .همة اینها بیانگر این است که بن ماضی و مصدر در دستور
زبان فارسی جایگاه مهمی دارد؛ حتی به نظر میرسد گویشور پس از ساخته شدن اولیة
مصدر در مراحل بعدی مادة ماضی و مضارع را از مصدر استخراج میکند؛ زیرا تا
جایی که در نظر اهل زبان ،هستة مرکزی و نمود ارجاع معنای فعل «مصدر» است؛
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چنانكه هرگاه گویندهای قصد اشاره به اصل فعل را داشته باشد به مصدر اشاره میکند؛
یا حتی ممكن است «مصدر» و «فعل» را یكی بشمارد و مثالً به جای «مصدر رفتن»،
بگویند «فعل رفتن» ؛ زیرا مصدر همة عوامل معنایی فعل را بویژه داللت بر کار یا تبدّل
و اسنا د در خود دارد؛ فقط شخص و زمان آن مشخص نیست .حتی اگر شخص و زمان
به گونة دیگری مشخص شده باشد ،مصدر میتواند به لحاظ معنایی (نه نحوی) به قول
ابوالقاسمی در جایگاه فعل بنشیند (مانند این ابیات ناصر خسرو :اگر میخواستی کینها
نپرسم /مرا بایست حیوان آفریدن /لب و دندان ترکان ختا را  /نبایستی چنین خوب
آفریدن (دیوان قصاید و مقطعات)365 :
همین موضوع دربارة مادة ماضی نیز صادق است؛ زیرا در عالم واقع ،فعل با «مادة
ماضی» هویت مییابد؛ به عبارت دیگر تا فعلی «مادة ماضی» نداشته باشد ،فعل به شمار
نمیرود؛ و تعداد مصدرهای هر فعل نیز براساس مادة ماضی سنجیده میشود ،نه
مضارع؛ چون مادة مضارع آنها یكی است؛ مثالً تا زمانی که مادة ماضی «جنگید» ساخته
نشود ،نه مصدر «جنگیدن» وجود پیدا میکند و نه کلمة «جنگ» به عنوان «مادة مضارع»
هویت مییابد .همینطور است ریشة دیگر افعال اصلی که تا مادة ماضی از آنها ساخته
نشود ،ریشة فعل همچنان «ریشه» به شمار میرود ،نه مادة مضارع؛ مثالً ریشة «کوب،
کَن ،باف» ،بدون وجود مادههای ماضی «کوفت /کوبید ،کند ،بافت» ،نه تنها مادة مضارع
نیست که حتی واژة مستقل هم محسوب نمیشود و اهل زبان آنها را به عنوان واژة
مستقل در مدخلهای فرهنگ ثبت نمیکنند یا در زیر مقولة اسمی به صورت بسیط به
کار نمیبرند؛ حال اینكه مادة ماضی را به کار میبرند؛ مانند «برگشت چقدر طول
میکشد» .بنابراین درست است ،منشأ ساخت ماده و مصدر ،ریشة فعل است که در
فارسی امروز با مادة مضارع یكی است ،بعد از خلق شدن مصدر ،روند واژهگزینی از
سوی مصدر به سوی مادة ماضی و مضارع میآید و به همین دلیل از نظر آموزش،
تشریح ساخت فعل براساس مصدر آسانتر است؛ زیرا در عالم واقع نیز پس از پدید
آمدن مصدر ،گویشور براساس پدید مصدر ،مادههای ماضی و مضارع را فرا میخواند و
به یاد میآورد.
اختالف دیگری که در این زمینه هست ،دربارة تعداد تكواژهای مادة ماضی است،
همان طور که پیش از این نیز اشاره شد ،دستورنویسان به تفاوت به یك تا  9تكواژ
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ماضی اشاره کرده بودند و صرفنظر از پارهای اختالفات ،همة آنها در وجود تكواژ
ماضیساز «ید »id/و دو تكواژ ماضیساز اصلی «ت »t/و«د »d/در فارسی امروز (بدون
توجه به مالحظات تاریخی) همداستان بودند .البته منشیزاده به لحاظ تاریخی و بررسی
درزمانی فقط به وجود يک تکواژ ماضیساز «ت» قائل است .به نظر وی تمام
تكواژهای ماضیساز امروزی هر یك به نوعی متحول شده «ت» یا مأخوذ از آن است.
الزار نیز فقط آن دسته از مادههای ماضی را که با اضافه شدن تكواژ «ید» به ریشه
ساخته میشود ،فعل باقاعده میداند.
مطلب مورد اختالف دیگر به دو تكواژ ماضیساز «ت» و «د» و اینكه کدام اصلی و
دیگری تبدیلشدة آن است ،مربوط میشود؛ در این زمینه اظهار نظرهای متفاوتی هست
که در ذیل بررسی خواهد شد:
الف) تكواژهای اصلی ماضیساز فارسی ،دو تكواژ «د» و «ت» است و تكواژهای
ماضیساز دیگر زیرمجموعه یا تكواژگونة این دو به شمار میرود (فرشیدورد1388 ،
 .)255:این نظر به لحاظ تاریخی درست ،و مورد تأیید دستورنویسان آشنا با سابقة
تاریخی زبان فارسی است.
ب) تكواژ «د »d/تكواژ اصلی ماضیساز و «ت »t/صورت تحولیافته آن است
(یارمحمدی ،طباطبایی ،فاطمه کرمپور و همكاران) .بنا به نوشته کرمپور و همكاران:
بیواک شدن عنصر واکدار در انتهـای واژه ،یكـی از فراینـدهای عمـومی اسـت.
بنابراین اگر «د »d/به صورت تكواژ ماضیساز در نظـر گرفتـه ،و در انتهـای واژه بـه
جفت بیواک خود «ت »t/تبدیل شـود ،فراینـدی طبیعـی اسـت تـا اینكـه «ت »t/در
انتهای واژه به «د »d/تبدیل شود (.)95: 1390

دربارة این دلیل میتوان گفت همین استدالل را به صورت عكس نیز میتوان ارائه
کرد؛ چنانكه معتقدان به اصالت تكواژ «ت» ماضیساز چنین گفتهاند (محسن ابوالقاسمی،
مهری باقری ،علیاشرف صادقی ،مجتبی منشیزاده ،ویدا شقاقی)؛ مثالً منشیزاده نوشته است:
تكواژ پایة ماضیساز «ت »t/است که در مجاورت واکه یا همخوان واکدار به «د »d/بدل
میشود .تكواژهای  /št/ ،/st/ ،/ud/ ، /id/ ،/ad/و  /xt/در دورهای از زبان فارسی از
راه قیاس با بنهای ماضی موجود پدید آمد و بنهای ماضی بسیاری از این راه ساخته شد
که آنها را قیاسی یا جعلی مینامیم .همانگونه که مالحظه میشود در تكواژهای
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ماضیساز قیاسی همچنان واج «ت »t/حضور دارد و در مجاورت واکههای [ ]i, u, aبه
همخوان «د »d/تبدیل میشود و دیگر صورتهای موجود ،تكواژگونههای عادی یا قیاسی
تكواژ «ت »t/به شمار میرود (منشیزاده 118 :1377،و )119
مهری باقری هم به همین نكته اشاره کرده و گفته است :تمامی مادههای ماضی در
دورة میانه به واج «ت »t/ختم میشد؛ اما چنانچه واج پیش از «ت »t/یكی از مصوتها یا
«ر» یا صامت «ن» بوده ،واج «ت »t/که بستواج بیواک است به صورت واکدار خود،
یعنی «د »d/بدل شده است (.)6-5 :1385
از دالیلی که برای اصالت تكواژ «د» ذکر شده ،یكی پربسامدی تكواژ «د» نسبت به
«ت» است؛ مثالً گفته شده است «فراوانی «د »d/پایانی در افعال ماضی چهار و نیم برابر
فراوانی «ت »t/است» (کرمپور 59: 1390 ،و طباطبایی )1376؛ اما همانطور که میدانیم
«اصالت» با «رواج» متفاوت است؛ زیرا اصالت به معنی اصلی یا اولی بودن است حال
اینكه «رواج» به معنی سازگاری و تناسب بیشتر با ویژگیهای آوایی فارسی امروز است؛
بنابراین اصلی و اولی بودن را سوابق تاریخی نشان میدهد که در اینجا شواهد و
مستندات تاریخی بیانگر اصلی و اولی بودن «ت» و تبدیل شدن آن به «د» است.
مهمتر از اصالت تكواژ ماضیساز «ت» نسبت به «د» ،چگونگی طبقهبندی طریقة
ساخت فعل یا ساختواژة فعل و مشخص کردن افعال باقاعده و بیقاعده در فارسی
امروز است .نظر دستورنویسان را از این جهت به چهار دستة زیر میتوان تقسیم کرد:
الف) افعال جعلی که مادة ماضی آنها با اضافه شدن تكواژ «ید »id/به آخر اسم،
صفت و دیگر انواع کلمه ساخته میشود .در این صورت کلمه «پایه» ،ریشه یا صورت
مضارع فعل جدید به شمار میرود .این افعال را به معنی واقعی میتوان باقاعده نامید
(مانند جنگید ،رقصید) .البته نباید این نكته را از نظر دور داشت که فعل ساخته شدة
جدید ،باید همچون دیگر واژههای نوساخته با قواعد آوایی ،ساختاری و معنایی زبان
فارسی سازگار باشد و اهل زبان بتدریج آن را بپذیرند و به کار ببرند وگرنه هرچند
قاعدهمند باشد ،رواج نخواهد یافت.
ب) افعالی که با اضافه کردن تكواژهای ماضیساز به مادة مضارع ساخته میشود
بدون اینكه در مادة مضارع آنها تغییر پدید آید؛ مانند د (خورد) ،ت (بافت) ،اد (افتاد)،
ید (رسید) ،ـِ ست (دانست) ،یست (نگریست) ،ست (آراست) .این افعال در اصطالح
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دستور امروز باقاعده خوانده میشود؛ ولی واقعیت این است که باقاعده نیستند ،بلكه
بیشتر سماعی هستند؛ زیرا درکتابهای دستوری مشخص نشده است که در چه مواردی
باید «اد» اضافه کنند یا «د» یا «ست» یا «ت» یا  ...؛ به بیان دیگر قاعدهای ارائه نشده
است که نشان دهد هر تكواژی در چه مواردی به کار میرود و در چه مواردی به کار
نمیرود ؛ مگر اینكه قبالً گویشور ،آن را شنیده باشد یا صورت مضارع آن را در کتابها
دیده باشد تا بتواند مادة مضارع و تكواژ مادة ماضیساز را تشخیص دهد .در صورتی
که فعل باقاعده قابل اطالق به فعلی است که همة اهل زبان (حتی افراد بیسواد)
براساس آن قواعد ،نه شنیدههای خود ،بتوانند مادههای فعلی را پیشبینی کنند و بسازند.
ازاینرو به کار بردن اصطالح باقاعده دربارة این افعال با تسامح همراه است.
ج) افعالی که وقتی نشانههای ماضیساز به ریشه یا مادة مضارع آنها اضافه شود،
تغییراتی در ساختمان ریشة آنها پدید میآید؛ مانند سوز ← سوخت ،رو ← رفت ،آزما
← آزمود .این گروه را به دو دستة مختلف میتوان تقسیم کرد :اول آن دسته از افعالی
که با استفاده از تحوالت تاریخی-آوایی زبان فارسی ،میتوان دالیل تغییراتی را توضیح
داد که در مادة مضارع پدید آمده؛ مثل «ریز»« ،ریخت» که تبدیل «ز »z/به «خ »x/در آنها
به این دلیل صورت گرفته است که در زبان فارسی هرگاه «ت »t/بعد از صامت «ز»z/
قرار بگیرد «ز »z/به «خ »x/تبدیل میشود یا بنا به توضیح تاریخی دیگری «اگر واج
پایانی ریشة فعلی «/čچ» باشد ،در مادة مضارع ،واج «چ» تحت تأثیر مصوت آغازی
شناسه قرار میگیرد و به «ز» تبدیل میشود؛ اما در ماضی چون جزء مادهساز «ت» به
ریشه افزوده میشود« ،چ» در مجاورت «ت» بدل به «خ» میشود؛ مانند ← √rič :ریز
← ریخت» (مهری باقری.)201: 1393 ،
د) دستة دوم افعالی است که با تحلیل تحوالت واجی نمیتوان تفاوتی را که بین
ساختواژه مادة ماضی و مضارع پدید آمده است ،توضیح داد؛ مثل آمد ،دید ،بود.
محققان مطالعات تاریخی زبان گفتهاند این افعال از دو ریشههای جداگانه گرفته
شدهاند؛ مثال «در مصدر «آمدن» ،مادة مضارع آن «آی »āy-/برگرفته از ریشة «»i/ay
فارسی باستان با پیشوند فعلی « »ā-و مادة ماضی «آمد» ،از ریشة « »gam- = gma-با
پیشوند فعلی « »ā-آمده است» (ابوالقاسمی.)162: 1393 ،

ساختواژه فعل در زبان فارسي

افعال باقاعده و بيقاعده
براساس آنچه گذشت ،افعال بسیط فارسی امروز را از نظر ساختواژه میتوان به این
صورت تقسیم کرد؛ گفتنی است که بنا به ضرورت برای این دستهبندی ،عنوانهای
جدیدی پیشنهاد شده است که میتواند با زیرعنوان نشان رابطة داللتی روشنتری داشته
باشد.
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 .1افعال باقاعده
افعالی است که تفاوت مادة ماضی و مضارع آنها از طریق قاعده و فرمول قابل کشف و
شناسایی است .افعال باقاعده خود به چهار گروه زیر تقسیم میشود:
الف) افعال یا مصادری که با اضافه شدن تكواژ ماضیساز «ید /یدن» به پایان مادة
مضارع یا به پایان اسم یا ضمیر ،صفت ،قید ،حرف ،اصوات ،نامآوا ،و  ...میتواند
ساخته شود؛ بدون اینكه در ساختمان آنها تغییری ایجاد شود؛ مانند مصدرهای زیر که
بالفعل موجود است و قابلیت بالفعل شدن دارد و چنانچه ساخته شود ،اهل زبان
ساخت و معنای آنها را در مییابند؛ حتی اگر به کار نبرند و رواج نیابند:
اسم (رنگیدن ،توپیدن) ،صفت (خوبیدن ،سیاهیدن) ،ضمیر (منیدن ،توییدن) ،عدد
(چهاریدن ،پنجیدن) ،قید (دیروزیدن ،زودیدن) ،حرف (ازیدن ،راییدن) ،صوت
(آخیدن ،آهیدن) ،نامآوا (خُرخُریدن ،شُرشُریدن).
با توجه به اینكه «ید» جعلیساز میتواند به آخر مادههای مضارع اضافه شود که
خود دارای فعل ماضی است .این افعال با یك مادة مضارع ،دارای دو مادة ماضی
خواهد شد؛ مثل خواب ← خفت /خوابید .دستورنویسان این افعال را «دو مصدری» یا
حتی چند مصدری نیز نامیدهاند (غالمرضا ارژنگ)1394:136 ،
مهمترین نكتهای که دربارة تكواژ مادهساز «ید» میتوان به آن اشاره کرد زایا بودن
آن نسبت به دیگر تكواژهای ماضیساز است .زایایی به فرایندی اطالق میشود که برای
تغییرات آوایی یا ساختن واژهها یا جمله های جدید بتوان آن را بارها به کار برد؛ به بیان
دیگر زایایی به مفهوم امكان استفادة مكرر از یك قاعده و ساختن صورتهای متعدد و
بسیار است .معیار دقیقی برای زایایی در دست نیست و از درجة کم تا بسیار زیاد در
نوسان است .از سوی دیگر ،زایایی در یك مقطع زمانی یعنی به طور همزمانی سنجیده

می شود و مفهومی درزمانی یا تاریخی نیست؛ به بیان دیگر حضور یا عدم حضور قاعده
یا عنصری در طول زمان با زایایی برابر گرفته نمیشود .سخن گفتن از زایایی به معنی
بالفعل کردن بالقوه است؛ به گونهای که اهل زبان با اینكه واژههای غیر موجود بالقوه را
نمیشناسند در صورت بالفعل شدن ،آنها را قابل قبول تلقی میکنند؛ حتی اگرچه به کار
نرود و رواج نیابد (ویدا شقاقی .)1391 : 42-39 ،با این اوصاف تكواژ مادة ماضیساز «ید»
تمام این ویژگیها را دارد و امروز یك تكواژ زایا برای فعلسازی به شمار میرود؛ و این
نكته برای زبان فارسی که تعداد فعلهای بسیط رایج آن از  200فعل کمتر است ،بسیار
مغتنم است.
ب) فعل باقاعدة دیگری در زبان فارسی هست که مادة مضارع آن با اضافه کردن
تكواژ سببیساز «ان »ān/به ریشه /مادة مضارع فعل معمولی ساخته میشود؛ به این فعل
«فعل سببي /واداري» میگویند.
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به نظر حقشناس «افعال فارسی یا ذاتا الزمند (رفتن) یا ذاتا متعدیاند (کشـتن) و یـا
ذاتا هم الزم و هم متعدی اند (شكستن) .درست است که برای اشتقاق فعل متعدی از
خوابانـدن) ،ایـن
فعل الزم میتوان از پسوند سببی «ان» بهره گرفت (خوابیدن
پسوند در مورد همة افعال کاربرد ندارد (مثال نمی توان به کمك آن از فعل «ریخـتن»
فعل متعدی در مایة «ریزاندن» به دست آورد) و این بدان معنی است که پسوند سببی
مورد بحث مثل پسوندهای اشتقاقی عمل میکنـد کـه همگـی کـاربرد محـدود دارد؛
برخالف پسوندهای تصریفی که کاربردشان علی القاعده نامحدود است» ( 60 :1375و

80

مادة ماضی فعل سببی با اضافه کردن تكواژ «د» یا «ید» به بن مضارع خودش پدید
میآید؛ مانند خور ← خوران ← خوراند /خورانید« .از لحاظ معنی ،فعل سببی با فعل
عادی متفاوت است .فعل سببی بر این معنی داللت دارد که کنندة آن سبب میشود که
شخص دیگری فعل را به انجام برساند یا اثر آن را بپذیرد» (مشكوهالدینی129 :1391،و.)130
ج) فعل باقاعدة دیگر ،فعل دعایی است .در دورههای فارسی میانه ،مادة دعایی با
اضافه کردن تكواژ «آ »ā/به آخر بن مضارع ساخته ،و با هر شش صیغه صرف میشده
است (صیغة سوم شخص مفرد فعل التزامی دورة میانه (فعل دعا)؛ اما بتدریج در فارسی
نو (پس از اسالم) فقط صورت سوم شخص آن باقیمانده و تكواژ «اد( »ād/ساخت
التزامی دورة میانه) مجموعا به عنوان تكواژ مادة دعاییساز به کار رفته است .این ماده

ساختواژه فعل در زبان فارسي

به آخر ریشه /مادة مضارع فعل اضافه میشود و تنها صیغة مادة دعایی را میسازد که با
سوم شخص مفرد منطبق است؛ مانند «دهاد ،رساد» .در ضمن باید توجه کرد که فعل
پرکاربرد دعایی «باد» صورت تخفیف یافتة «بواد» از مصدر «بودن» است (بعدا دربارة آن
سخن خواهیم گفت) .گفتنی است که تكواژ دعاییساز «اد» چنانچه به آخر مادة مضارع
فعل «سببی /واداری» اضافه شود ،فعل سببی دعایی میسازد؛ مانند «رس  +ان  +اد ←
برساناد و چشم بد مرساد /سعدی)
رساناد»؛ (بخت نیكت به منتهای امید
(ابوالقاسمی.)226: 1392 ،

.)73:
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د) فعل امر ،دیگر فعل باقاعدة زبان فارسی است .اصوال برخی دستورنویسان ،ریشة
اصلی فعل را مادة فعل امر میدانند .برخی دیگر توصیه میکنند که برای پیدا کردن مادة
مضارع هر فعل ،فعل امر مصدر آن را بیابیم و سپس حرف «بـ» را از اول آن حذف کنیم
که برخی دستورنویسان از آن با نام «باء زینت» یاد کردهاند .این نوع نگاه بیانگر دو
موضوع نسبتا متناقض است :یكی اینكه حرف «بـ» جزء مادة فعل امر است و دوم اینكه
این «بـ» جنبة تزیینی دارد و بیاصالت است.
واقعیت این است که ریشة فعل ،همان صورتی است که آن را فعل امر بدون حرف
«بـ» یا مادة مضارع مینامند و مادة فعل امر با اضافه کردن تكواژ مادة امرساز «بـِ /بـُ» به
آخر ریشه یا مادة مضارع فعل معمولی یا سببی ساخته میشود؛ مانند «بـ  +رس ←
برس /بـ  +رس  +ان ← برسان» .نكتة شایستة توجه این است که همانطور که پیش از
این نیز اشاره شد« ،ریشه» هویت مستقل واژگانی ندارد و در زبان نثر به کار نمیرود؛
زیرا و اساسا ریشهها کاربرد مستقل واژگانی ندارد .البته در شعر ممكن است بنا به
ضرورت ،فعل امر بدون «بـ» به کار رود (رو که از این دست نهای)؛ زیرا تا حدودی
این تكواژ جنبة اختیاری دارد؛ اما همانطور که بیان شد در نثر معموال فعل امر بدون
«بـ» به کار نمیرود؛ از این رو «بـِ /بـُ» تكواژ مادهساز امر است نه باءِ زینت .در ضمن
الزم است یادآور شود که ساخت ویژة فعل امر در زبان فارسی ،فقط به دوم شخص
مفرد منحصر است (برو ،بخوان) و تفاوت آن با فعل امر مفهومی یا امر التزامی در این
است که به آخر فعل امر شناسههای فعلی اضافه نمیشود «بخواب» ،ولی در امر التزامی
همة صیغهها و از جمله دوم شخص مفرد شناسه دارد (بخوابی) (غالمحسینزاده1389 ،

 .2افعال سماعي شبهقاعدهمند
اصطالح «سماعی شبهقاعدهمند» را به این دلیل برای این افعال به کار بردهایم که
تشخیص مادة مضارع آنها به صورت سماعی ممكن است نه از روی قاعده (چه به
روش تبدیل مضارع به ماضی و چه به روش ماضی به مضارع)؛ اما پس از اینكه از
طریق سماعی آنها را تشخیص دادیم ،میتوانیم در زبان فارسی امروز ،بدون توجه به
سیر تحول تاریخی آنها ،ساخت مادههای ماضی افعال را در هشت نوع زیر به صورت
قاعده مند تشخیص دهیم :ت (شكافت) ،ید (رسید) ،د (افكند) ،اد (فرستاد) ،ست
(زیست) ،ـِ ست (توانست) ،ـُ فت (پذیرفت) ،یست (نگریست).
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 .3افعال سماعي بيقاعده
این افعال در دستور امروز هم بیقاعده نامیده میشود؛ زیرا کشف قاعدة آنها ،حتی
برای معلمان دستور فارسی امروز هم آسان نیست؛ ولی به لحاظ مطالعات تاریخی،
قواعدی برای تبیین و توضیح تغییرات و تحوالت آنها وجود دارد (ابوالقاسمی ،دستور
تاریخی زبان فارسی؛ مهری باقری ،تاریخ زبان فارسی) .در این موارد ،معموال واج آخر مادة
مضارع به واج دیگری تبدیل ،و یا حذف شود و یا تغییرات واجی پیش از این است:
الف) تبدیل صدای آخر ،مانند تبدیل «ز» به «خ» (آموز ← آموخت) ،تبدیل «ش»
به «خ» (فروش ← فروخت) ،تبدیل «ر» به «ش» (کار ← کاشت) ،تبدیل «ف» به «ب»
(تاب ← تافت) ،تبدیل «آ» به «و» (آزما ← آزمود).
ب) تبدیل دو صدای آخر ،مانند نشین ← نشست ،نویس ← نوشت.
ج) حذف صدای پایانی؛ مانند چین ← چید ،گزین ← گزید.
د) حذف و تبدیل صدا ،مانند شو ← شد.
هـ) تبدیل و افزایش صدا ،مانند شو ← شست (مشكوهالدینی78 :1384،و.)79
 .4افعال چندريشهاي
برای این افعال ـ که شامل سه مصدر آمدن ،دیدن و بودن میشود ـ تاکنون هیچ قاعدهای
ارائه نشده است که فرایند همریشه بودن مادة مضارع و ماضی آنها را بتواند نشان دهد.
تنها نكته ای که به آن اشاره شده ،این است که مادة ماضی و مادة مضارع این افعال از
ریشههای مختلف گرفته شده است؛ حتی همین ریشههای مختلف هم ،گاهی مانند

ساختواژه فعل در زبان فارسي

« »vainکه برای «بین» ذکر شده فرضی است (یعنی به قیاس موارد مشابه چنین فرض
شده است) نه اینكه کاربرد واقعی آن در جایی ثبت شده باشد (رک .ابوالقاسمی1393 ،
162:؛ مهری باقری.)200: 1393 ،

نتيجهگيري
به لحاظ علمی و تاریخی در روند پیدایش اولیة فعل ،مادة فعل ماضی از ریشه/مادة مضارع،
و مصدر از مادة ماضی ساخته میشود؛ ولی بعد از وجود آمدن ،مادههای ماضی و
مضارع براساس مصدر ،بازخوانی و یادآوری میشود .از سوی دیگر چه در افعال جعلی
و چه در افعال معمولی« ،ریشه» در صورتی هویت فعلی مییابد که از آن مادة ماضی و
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آمدن :مادة مضارع آن از  √ayو مادة ماضی از  √gamساخته میشود (آی و آمد).
دیدن :مادة مضارع آن از  √vainو مادة ماضی از  √dīساخته میشود (بین و دید).
بودن :بنا به گفتة مهری باقری (ص )200مادة مضارع آن از  √ahو مادة ماضی «بودن»
از  √bavساخته میشود .البته باید توجه کرد که مصدر «بودن» در فارسی امروز چهار
مادة مضارع دارد :اولی از نوع افعالی است که تكواژ ماضیساز آنها با «د» ساخته
میشود .بنابراین صورت مضارع مصدر «بودن» مادة «بو» است که پس از اضافه شدن
شناسهها به صورت «بوَم ،بوی ،بوَد ،بویم ،بوید ،بوند» صرف میشود (این ساخت هم
به لحاظ تاریخی و هم امروزی قاعدهمند است (ابوالقاسمی .))159: 1392 ،مادة مضارع دوم
آن تكواژ «باش» است در «باشم ،باشی ،باشد ،باشیم ،باشید ،باشند» و مادة سوم مضارع
آن «ت» است در «خوبم ،خوبی » ... ،که به پایان اسم و صفت و  ...اضافه میشود و
پس از ادغام شدن در نتیجة آغاز شناسههای فعلی ،فعل ربطی میسازد (خوبم ،خوبی،
خوب است ،خوبیم ،خوبید ،خوبند) .مادة مضارع چهارم آن ،که مستقال صرف میشود،
(هستم ،هستی ،هست ،هستیم ،هستید ،هستند)؛ این فعل امروز هم به معنای فعل ربطی/
اسنادی و هم به معنای وجود داشتن به کار میرود .ازاینرو امروز از «است» و «هست»
مصدر ساختهاند و مصدر هر دو مصدر «استن و هستن» را «یك» ،و برخی «دو» مصدر
جداگانه دیگر فرض کردهاند .گفتنی است که است و هست به صورت قیاسی از ریشه
« »haفارسی میانه ساخته شده است؛ و فقط در معنی زمان حال به کار میرود؛ ولی به
هر حال به نظر میرسد در فارسی امروز بهتر است «بودن» را مصدری بدانیم که دارای
چهار مادة مضارع است که معنی اسنادی دارد.
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سپس مصدر ساخته شود .مصدر در واقع فعل بدون شخص و زمان است؛ بنابراین
چنانچه زمان و شخص در جمله مشخص شده باشد ،به لحاظ معنایی (نه نحوی)
مصدر میتواند در جایگاه فعل بنشیند( .اگر میخواستی کینها نپرسم /مرا بایست
حیوان آفریدن)
تكواژ ماضیساز «ید» همچنان در زبان فارسی زایاست و به کمك آن میتوان از
همة انواع کلمه فارسی ،فعل ساخت .از سوی دیگر چون این فرایند ،امكان گسترش
ساختن مصدر جدید از ریشه/مادة مضارع افعال اصلی را نیز دارد ،بپندارد ،سبب شده
است که مصدرهای جدید مانند «جنگیدن» و حتی افعال دو مصدری جدید مانند
«خوابیدن ،خفتن» یا با احتساب فعل سببی ،فعلهای چند مصدری جدیدی مانند
«کاستن ،کاهیدن ،کاهاندن» در زبان فارسی پیدا شود.
بین تكواژهای مادة ماضیساز زبان فارسی ،غیراز تكواژ «ید» جعلیساز ،که از قدیم
کاربرد داشته ،اصالت با تكواژ «ت »t/است و تكواژ «د »d/ماضیساز در واقع
تحولیافتة صورت «ت »t/است که براساس قواعد آوایی و واجآرایی زبان فارسی به
مرور به «د »d/تبدیل شده است؛ به گونهای که به لحاظ تاریخی ،دیگر تكواژهای
ماضیساز همه به نوعی زیرمجموعه یا تكواژگونههای همین تكواژ «ت »t/به شمار
میرود.
ساختواژة افعال بسیط زبان فارسی امروز را میتوان به صورت زیر طبقهبندی کرد:
 .1افعال باقاعده
الف) افعال جعلی ،ساخته شده با تكواژ ماضیساز «ید».
ب) فعلهای سببی ،ساخته شده با تكواژ مادة مضارعساز «ان» و ماضیساز «د /ید».
ج) فعلهای دعایی ،ساخته شده با تكواژ «اد».
د) فعلهای امر ،ساخته شده با تكواژ «بـِ /بـُ  +ریشه».
 .2افعال سماعی شبهقاعدهمند
افعالی که با اضافه شدن هشت تكواژ «ت ،اد ،ست ،ـِ ست ،یست ،ـُ فت ،ید» به
ریشه/مادة مضارع از آنها مادة مضارع و سپس مصدر ساخته میشود؛ بدون اینكه در
ساختمان مادة مضارع آنها تغییری پدید آید.
 .3افعال سماعی بیقاعده

ساختواژه فعل در زبان فارسي

افعالی که هنگام اضافه شدن تكواژهای ماضیساز «ت» یا «د» ،واج یا واجهای آخر
مادة مضارع آنها به واج دیگری تبدیل ،و یا حذف ،و یا واج جدیدی نیز اضافه میشود
«سوز ← سوخت ،کار ← کاشت ،فروش ← فروخت ،تاب ← تافت ،آزما ←
آزمود»؛ حذف واج آخر «چین ← چید»؛ تبدیل دو واج آخر «نشین ← نشست»؛
حذف و تبدیل «شو ← شد»؛ تبدیل و افزایش «شو ← شست».
 .4افعال بیقاعدة چندریشهای
افعالی که بین مادة مضارع و ماضی آنها هیچ مناسبتی نیست و اصطالحا کامال
سماعی و دو یا چندریشهای هستند؛ مثل «بین و دید»« ،آی و آمد» که بنا به اعتقاد
دستورنویسان تاریخی ،مادههای ماضی و مضارع آنها از ریشههای جداگانهای برگرفته
شده است .دربارة مصدر «بودن» نیز ،که در زمرة همین گروه از افعال و مصادر است،
میتوان گفت این مصدر در فارسی امروز دارای چهار مادة مضارع است :باش (باشم،
باشی ،باشد ،باشیم ،باشید ،باشند) ،بو (بوم ،بوی ،بود ،بویم ،بوید ،بوند) ،ـَ (ـَ ادغام
شده در خوبم ،خوبی ،خوب است ،خوبیم ،خوبید ،خوبند) و هست (هستم ،هستی،
هست ،هستیم ،هستید ،هستند) است.
پينوشت:
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چکيده
مسألة این جستار این است که آیا خوابنامههای فارسی را میتوان به مثابة یك ژانر یا ژانر
فرعی به شمار آورد و چرا .نتیجة تحقیق نشان میدهد خوابنامههای فارسی به سبب موضوع،
کثرت ،تنوّع و ویژگیهای ادبی ،یك ژانر است .خوابنامههایی که به صورت مستقل نگارش شده
است ،بیشتر ویژگیهای ژانر تعلیمی را دارد؛ امّا ابیاتی که در دل ژانرهای دیگر ،حماسی و
غنایی آمده است ،رنگ و ویژگیهای این ژانرها را میتوان در آنها مشاهده کرد .ژانر خوابنامه
در اعماق تاریخ و اسطوره ریشه دارد؛ امّا میتوان گفت متون مقدس ،تورات و قرآن ،یكی از
مهمترین خاستگاههای آن بوده است.

 .1مقدمه
یكی از دیرینهترین و دیرپایترین کوششهای ذهنی آدمی ،طبقهبندی و ردهبندی آثار ادبی
است .افالطون و ارسطو در زمرة اندیشمندانی هستند که در سدههای پیش از میالد
مسیح در نوشته های خود به صورت ضمنی یا تصریحی ،آثار ادبی را به انواعی
طبقهبندی کردهاند .افالطون بر بنیاد شیوة بیان و ارائه ،آثار ادبی را به سه دسته تقسیم
میکند« .شیوة ارائه شعر یا داستان به یكی از سه نوع میتواند باشد :نوعی نمایش
محض است ...که خاص تراژدی و کمدی است .نوع دوم روایت و نقل محض است...
و نوع سوم تلفیقی است از آن دو» (زرقانی و قربان صباغ.)18 :1395 ،
سیدمهدی زرقانی در توضیح عبارات افالطون مینویسد که منظور افالطون از نوع
اول ،نوع نمایشی است و نوع دوم را میتوان همان ژانری به شمار آورد که بعدها
غنایی نامیده شد و مراد او از نوع سوم تلفیقی از نمایش و روایت محض است (همان،
.)19
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ارسطو ،شاگرد افالطون ،آثار ادبی را به دو نوع درام (کمدی و تراژدی) و حماسه
تقسیم میکند .وی «مطلقا دربارة روایت محض سخن نمیگوید» زیرا به قول ژنت
«همة روایتها کموبیش دارای جنبههای دراماتیك هستند» (همان.)28 ،
پس از گذشت سدهها ،اندیشه های ارسطو دربارة انواع ادبی در اروپای سدة هفدهم
میال دی به بعد ،مورد بازبینی قرار گرفت و موافقان و مخالفانی یافت .بندتو کروچه،
اندیشمند ایتالیایی با طبقهبندی آثار ادبی مخالف بود .او چنین استدالل میکرد که :
دانش دو شكل شهودی و منطقی دارد و عمل آفرینش هنری و عمـل پاسـخ دادن بـه
آن مثل اعالی شكل شهودی است و ردهبندی انواع ادبی سـبب مـیشـود واکنشـهای
خوانندگانی که می کوشند یك اثر هنری را بـر آنهـا منطبـق کننـد ،دچـار اعوجـاج و
تحریف شود ...طبقه بندی ادبیات بر اساس نوع آن ،اصالً انكار طبیعت ادبیات است...
هر اثر راستینی قوانین مربوط به نوع را زیـر پـا مـیگـذارد و بنـابراین مقـرر داشـتن
طبقهبندی برای قالبها پاسخی است نه فقط بیربط که خطرناک (دوبرو.)115 :1395 ،

رنا پوگیولی از موافقان طبقهبندی ژانرهاست .به زعم وی «بوطیقای مدرن همچون
همتای کهنش جز نظام انواع ادبی نیست» (همان .)117 ،تزوتان تودرف ،منتقد ساختارگرا
نیز با طبقهبندی آثار ادبی موافق است« .او اعالم میکند که نوع حتی در آثاری که از
هنجارهای نوع خود تخطّی میکنند ،همچنان اهمیت دارد» (همان.)127 ،

خوابنامه به مثابة يک ژانر

با اینكه نظریة انواع در جهان ادبی غرب ،جایگاه مهمّی دارد ،بحث ژانرهای ادبی به
شیوة ارسطویی تا این اواخر در مطالعات و پژوهشهای ادبی ما مورد مالحظه قرار
نگرفت .برای روشن شدن مطلب ،بحثِ چگونگی شیوههای طبقه و ردهبندی آثار ادبی
در ایران ،ضروری مینماید.

و منصور رستگارفسایی بخش چهارم کتاب «انواع شعر فارسی» (رک :رستگارفسایی-593 :1380 ،

 )339را سامان بخشیدهاند.
از دیدگاه معنی و محتوا ،چنانكه رزمجو در فصل «انواع شعر فارسی از لحاظ معنی
و مفهوم» نوشته است ،ژانرهای شعر فارسی عبارت است از :شعر حماسی ،اشعار
غنایی ،شعر مدحی ،شعر تعلیمی (وعظ و حكمت و عرفان) ،اشعار دینی و ( ...رک:
رزمجو 47 :1372 ،تا .)142

رستگارفسایی انواع شعر فارسی را از دیدگاه معانی و مفاهیم آنها چنین برمیشمارد:
مدح ،رثا ،وصف ،تصوف ،شعر اخالقی ،شعر روایی و( ...رک :رستگارفسایی 143 :1380 ،تا
.)146
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 .2انواع ادبي در ايران
گرچه فن شعر ارسطو در سدة دوم هجری به عربی گزارده شد ،طبقهبندی آثار ادبی وی
به عللی مورد توجه فیلسوفان و ادیبان ایران قرار نگرفت و از این رو ،نظام طبقهبندی
او در طبقهبندی آثار ادبی فارسی به کار نرفت.
قدمای ما در ژانربندی آثار ادبی به راهی دیگر رفتند .آنها آثار ادبی را به دو نوع کلی
شعر و نثر تقسیم می کردند و چون به زعم آنها ،نثر جایگاهی فروتر از شعر داشت،
کمتر به طبقهبندی آثار منثور توجه میکردند .این طبقهبندی کلی به اعتقاد سیروس
شمیسا غیرعلمیترین طبقهبندی است (رک :شمیسا.)4 :1381 ،
ادیبان پیشین در تقسیمبندی آثار منظوم به فرم و معنای آنها توجه کردند؛ اما بر
عكس ارسطو ،این دو دیدگاه را با هم تلفیق نكردند بلكه اشعار فارسی را از دید فرم و
از دیدگاه معنی و محتوا جداگانه بررسی کردند.
از دید قالب و صورت و بر بنیاد جای قرار گرفتن قافیه در ابیات متوالی ،انواع شعر
فارسی عبارت است از :مثنوی ،قطعه ،غزل و قصیده ،رباعی و  . ...بر اساس همین
دیدگاه حسین رزمجو فصل نخست کتاب «انواع ادبی» خود (رک :رزمجو 21 :1372 ،تا )45

عبدالحسین زرین کوب معتقد است که معانی شعر نامحدود است؛ اما قدما آنها را
تبویب کردهاند« .بدین گونه معانی شعر ممكن است مشتمل بر مدح باشد یا هجا ،بر
فخر باشد یا رثا  ...و اینهاست اقسام آن معانی که شعر بر آنها داللت دارد» (زرینکوب،
 .) 117 ،1363ابن رشد تمام این معانی را به دو نوع اصلی هجو و مدح تقلیل میدهد.
کلّ قول شعری اما هجاء و إمّا مدیح» (زرینکوب.)181 :1382 ،
در دهههای گذشته ،عالوه بر شیوة قدما ،نظام طبقهبندی ارسطویی در ایران معرفی
و بررسی شده است .محمدرضا شفیعیکدکنی ( )1372و تقی پورنامداریان ( )1386در
شمار کسانی هستند که مقاالتی در زمینة انواع ادبی نگاشتهاند.
رویكرد پژوهشگران ایرانی در بررسی نظام ژانری ارسطو ،غالبا تطبیقی است؛ بدین
معنی که آنها در ژانر پژوهشی آثار فارسی ،بعضی انواع ادبی فارسی را با ژانرهای
ارسطویی مطابقت میدهند؛ مثال مرحوم بهار مینویسد
در ادبیات فارسی به جای کمدی ،هجا یا اشعار زننده عشقی و دور از نزاکت به جای
درام اشعار وصفی به تفصیل از قبیل اشعار رزمی و مثنویات عاشقانه پیـدا شـده و در
عوض تراژدی ،قصاید مرثیه یا ضـمن مثنویـات داسـتانهای محـزون دیـده مـیشـود
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(زرقانی 1388 ،الف.)84 :

یكی از ژانرهایی که در ادب فارسی وجود دارد و در نظام ژانرشناسی ارسطویی
بدان اشاراتی نرفته است ،ژانر تعلیمی است .چون شمار آثار ادبیای که به این ژانر
تعلق دارد ،بسیار است ،پارهای از پژوهشگران در تطابق ژانرهای ادب فارسی با
ژانرهای ارسطویی ،ژانر تعلیمی را جایگزین درام کردهاند که در ادب فارسی وجود
ندارد.
پورنامداریان مینویسد:
اگرچه تقسیم بندی ارسطو و افالطون بر اساس آثار موجود یونان قدیم صورت گرفته
است ...ما میتوانیم آن تقسیمبندی را هم به سبب شباهتها و هـم بـرای آسـان شـدن
بحث با گذاشتن نوع حكمی و تعلیمی به جای نمایش و نیز پذیرفتن اندازهای تسامح
دربارة شعر فاسی اقتباس کنیم» (پورنامداریان.)15 ،1386 ،

زرقانی نیز در طرح پیشنهادی خود برای ژانربندی آثار فارسی ،قائل به ژانر تعلیمی-
القایی شده است (رک :زرقانی 1388 ،الف 94 :و  1388ب.)104 :

خوابنامه به مثابة يک ژانر
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در گسترة ادب دیرینهسال فارسی ،آثار تعلیمی ،دو شاخة تنومند دارد« :نوعی که
موضوع آن خیر و نیكی است (حوزة اخالق) و نوعی که موضوع آن حقیقت و زیبایی
است (حوزة شعرهایی که مسألهای از علم یا ادب را میآموزند) و از دیرباز هر دو نوع
نمونههایی داشته است (شفیعیکدکنی .)28 :1372 ،در نوع اخیر ،که آموزش علم منظور
گوینده است« ،شاعران قالب شعر را یعنی نظم وزن و قافیه و بعضی فوتوفنهای دیگر
شاعری را) در خدمت آموزش یك مقصود به کار بردهاند .از این رهگذر منظومههای
بسیاری در زمینههای علوم پزشكی ،ریاضیات ،نجوم ،ادب ،لغت و ...به وجود آمده
است» (همان).
یكی از علومی که در ادب فارسی منظومههایی راجعبه آن پرداخته شده ،تعبیر
رؤیاست .درواقع این منظومهها ،ژانر فرعی یا زیر ژانر ( )1نوع اصلی تعلیمی است .کادن
در تعریف ژانر فرعی مینویسد« :بخشی از آثار ادبی که ردة خاصی را در یك ژانر
بزرگتر تشكیل میدهد؛ به این صورت چكامههای روستایی را میتوان ژانر فرعی مرثیه
دانست که به نوبة خود ژانر فرعی شعر غنایی است» (کادن.)434 ،2002 ،
بجز رویكرد قدمایی به ژانر ،یعنی طبقهبندی متون به سه چهار ژانر مادر و قائل
شدن چند ژانر فرعی برای هر یك از ژانرهای مادر ،پارهای از صاحبنظران ،نگاه و
رویكرد تازهای به طبقه بندی آثار دارند .مهدی زرقانی در آخرین پژوهش خود دربارة
طبقهبندی ژانرها مینویسد« :شیوههای متنوعی در طبقهبندی ژانرها وجود دارد که
برخی از آنها کارایی خود را از دست دادهاند .یكی آنكه چند ژانر کلی (غالبا سه ژانر)
را تعیین کنیم و بقیة ژانرها را در ذیل همان کالن ژانرها جای دهیم .چنین دیدگاهی
ناشی از نگاه سلسله مراتبی کالسیكها و مناسب جامعهای بوده است که در آن حتما
باید شاهی ،پیری ،قطبی ،کسی در رأس امور میبوده است تا بقیه در ذیل او معنا و
هویت پیدا کنند .ایراد اساسی این طبقهبندی این است که محقق مجبور است همه
ژانرهای کوچكتر را در ذیل یك یا چند ژانر مادر جای دهد و در صورتی که میان
ویژگیها و قواعد ژانرهای کوچكتر و ژانر مادر مطابقت وجود نداشته باشد ،باید یا
برخی ویژگیهای اثر را نادیده بگیرد یا برخی قواعد و خصلتهای ژانر مادر را که در هر
دو صورت نادرست است .دیدگاههای مدرن این امكان را به ما میدهد تا جامعهای از

ژانرها را ترسیم کنیم که وجود کالن ژانرها در آنها ضرورت نیست (زرقانی و قربان صباغ،

نقل از زرقانی ،مهدی و زرقانی ،سیدجواد.)43 :1396 ،
در هر صورت چه با نگاه قدمایی به ژانر و چه با نظریههای ژانرشناسی تازه،
خوابنامه یك ژانر است و بررسی آن از دیدگاه نظریة ژانر در مطالعات تاریخ ادبی،
ضرور و سودمند مینماید.
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 .3پيشينة پژوهش
تا امروز مقاله یا کتابی که به خوابنامههای فارسی از دیدگاه نظریة ژانر نگریسته باشد،
نگاشته نشده است؛ اما مقاالتی هست که به معرفی و توصیف خوابنامهها پرداخته است
بدون اینكه به بحث ژانر پژوهشی آنها دامن زده باشد؛ از جملة این مقاالت ،مقالة
«خوابنامهنویسی در ادب فارسی» است .در این مقاله ،خوابنامهها به دو دستة کلی منثور
و منظوم تقسیم و آثار هر دسته معرفی و گاه فواید زبانی یا مختصات سبكی آنها بر
شمرده شده است؛ مثال در مورد فواید زبانی کاملالتعبیر آمده است که« :از فواید زبانی
کامل التعبیر ،ضبط گویش متداول آنها [واژههای فارسی] در منطقة خراسان سدة ششم
است؛ ورشان :بدانك ورشان به تازی مرغی بود که به خراسان وی را کبوتر بنا خوانند»
(کمیلی.)145 :1387 ،

مقالة دیگر «تعبیر سلطانی و فواید زبانی ،ادبی و مردم شناختی آن» است .در این
مقاله ،تعبیر سلطانی که تا امروز به حلیة تصحیح و چاپ آراسته نیامده است و
دستنویسهای آن معرفی و فواید ادبی ،زبانی و مردمشناختی آن با نقل مثالهایی برشمرده
شده است؛ مثال «این اثر [تعبیر سلطانی] نشان میدهد که در قرن هشتم هجری پسوند
«گر» فعال و پربسامد بوده است به دلیل ضبط واژههای مشتقی در آن چون آبگینهگر،
آفتابهگر ،چرخگر و( »...همو.)87 .1390 ،
 .4ژانر خوابنامه
منظور نویسنده از واژة خوابنامه در این جستار ،اشعار پراکنده و نیز منظومههای مستقلی
است که موضوع آنها رؤیا و تعبیر آن است .سؤال اصلی این جستار این است که آیا
خوابنامه می تواند در نظام ژانرشناسی فارسی ،ژانر یا ژانر فرعی به شمار آید و چرا .به
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نظر نگارنده خوابنامه ،میتواند مستقال یك ژانر باشد یا در ژانر اصلی تعلیمی ،جایگاهی
را به خود اختصاص دهد .مهمترین دالیل طرح و اثبات این عقیده چنین است:
درونمايه .یكی از معیارهای مهم تقسیم آثار ادبی به انواع ،درونمایه و محتوای
غالب و چیرة آنهاست .چنانكه پیش از این آمد در سنت ادبی ما ،آثار ادبی را بر بنیاد
درونمایة آنها به انواعی چون مدح ،طنز ،و ...تقسیم میکردند .در دیدگاههای مدرن و نو
نیز ،درونمایه یكی از عوامل سهگانة ژانربندی است .سیدمهدی زرقانی مینویسد:
ژانرها به حیث نظام درونی خودشان سه عامل دارند :وجه ،درونمایه و فرم .اولـی بـه
لحن و شیوة بیان ناظر است و غالبا وصفی است .دومی به محتوا و پیام اثـر معطـوف
است و سومی به ویژگیهای فرمی و ساختاری نظر دارد (زرقانی.)293 :1395 ،

بر همین اساس در دنیای غرب ،خوابنامه دست کم در دورههایی در شمار ژانرها
بوده است.
معروفترین ژانرهایی که در سدههای میانه پدید آمد ،براساس گزارش دایـرهالمعـارف
ادبیات قرون وسطی به این قرار است :تمثیل ،حماسة حیوانات ،شكواییه ،رؤیـابینی...
رؤیابینی از ژانرهای محبوب سدههای میانی بود و در آن روایتکننـده بـه خوابهـایی
میپرداخت که بدنة اصلی روایت را تشكیل میداد .خوابها غالبا تمثیلـی بـود»(همـان،
.)90

با شكوفایی رمانتیسم آلمانی خواب دیـدن نـوعی ژانـر هنـری بـه شـمار مـیآمـد و
رمانتیكها شیفتة رؤیا بودند و شاعران این مكتب خوابهای خـود را بـه صـورت خـام
یادداشت میکردند و در سرودن اشعار از آن بهره میبردند؛ حتی خواب را شعر خود
به خود میشناختند (کیا.)9 :1378 ،

جان فرا در تعریف نوع و زیرنوع به بُعد درونمایه توجه میکند .وی «نوع را
سازماندهی متون ...با توجه به ابعاد درونمایهای ،بالغی و شكلشناختی و زیرنوع را
اختصاصیتر شدن یك نوع بر مبنای درونمایهای خاص میداند» (واعظزاده و دیگران،
.)85 :1393

درونمایة خوابنامههای فارسی گزارش خواب و تعبیر خواب است که میتوان در
ردهبندی دقیق این ژانر آنها را زیرژانرها یا زیرگونههای ژانر خوابنامه به شمار آورد.
فراواني و تعدد خوابنامهها .در تعریف عمومی ژانر گفتهاند« :تعداد متونی که در یك
طبقه قرار میگیرند و از قواعد یكسان پیروی میکنند» (زرقانی .)38 :1396 ،براساس اصل
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در مكتب رمانتیسم آلمانی نیز رؤیا ،ژانر بوده است .خجسته کیا مینویسد:
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تعدد متون خوابنامهای است که خوابنامه یك ژانر مستقل یا زیرژانر به شمار میرود.
خوابنامه ،ژانر تاریخی و جه انی است بدین معنی که در درازنای تاریخ و در گسترة
زمین ،آثار بسیاری در زمینة رؤیا نگارش یافته است.
شمار آثاری که در این زمینه در «کتابشناسی خوابگزاری» مندرج در کتاب «نسخه
پژوهشی» (دفتر سوم) فهرست شده و البته ناقص است ،به  460اثر میرسد (رک:
حافطیان بابلی :1385 ،ص  .)274 -207وجود آثار خوابنامهای بسیار موجب میشود که برای
خوابنامه در نظام ژانرشناسی ،جایگاهی قائل شویم.
ادبيّت خوابنامهها ،علت دیگر ژانر بودن خوابنامه ،ادبیّت خوابنامههاست.
خوابنامه های منظوم فارسی دست کم سه ویژگی از ویژگیهای شعر کالسیك فارسی
یعنی قالب ،وزن و قافیه را دارد و از این رو میتوان آنها را در شمار شعر فارسی به
شمار آورد ،چه سنّت ادب فارسی این است که هر کالم منظومی را شعر به حساب
میآورند .زرینکوب مینویسد:
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حتی ارسطو میگوید که مردم عادت کردهاند بین شعر و کالم موزون حكم به اتحـاد
کنند و هر کالم موزون را شعر بخوانند؛ اگرچه مضمون آن علم طب باشد یا حكمت
طبیعی در صورتی که طب یا حكمت ،مادة شعر نیست (زرینکوب.)36 ،1363 ،

شمیسا در معیارهایی که باعث میشود ساقینامه یك ژانر فرعی به شمار آید،
مینویسد:
ساقینامهها به چند لحاظ حائز اهمیت است از آنكـه شـكل ثابـت مثنـوی متقـارب و
مضمون مشخصی دارند ،یادآور بحث رنه ولك و آستین وارن هستند که نوع ادبی در
اصل باید هم مبتنی به شكل بیرونی باشد و هم شكل درونی» (شمیسا.)26 ،1381 ،

این معیار را میتوان برای ژانر بودن خوابنامه نیز به کار برد .خوابنامههای منظوم
فارسی هم شكل بیرونی واحد دارند؛ یعنی بیشترینه آنها در قالب مثنوی و اوزان
معدودی ریخته شده ،و هم شكل درونی و محتوایی آنها شبیه به هم است.
مهمترین خوابنامه های فارسی در وزن فاعالتن مفاعلن فع لن سروده شده است .این
وزن در منظوم ساختن دانشهایی چون لغت نیز کاربرد دارد .قطعاتی از نصاب الصبیان
از ابونصر فراهی و نصاب الفتیان و التبیان از حسامالدین خویی و فرهنگ منظومه در
همین وزن است؛ برای نمونه یك بیت از فرهنگ منظومه نقل میشود:

خوابنامه به مثابة يک ژانر

شیده و شـید آفتـاب بـدان

سایبان شد شراع و شادروان
(انجو)2315 :1359 ،

افزون بر وزن و قالب و قافیه ،پارهای از خوابنامههای فارسی ،کمابیش از تمهیدات
و شگردهای ادبیساز کالم بهره بردهاند .از میان آرایهها و صناعات ادبی ،انواع جناس،
ابیات خوابنامه را آراسته است:
ماه مانند رای

زن باشد

دگری گفت نه که زن باشد
(سنایی)125 ،1374 ،

باز باشد دلیل شادی و ناز

باز باشه نكو بود چون باز
(خوابنامة آستانه)141 ،

چون ببیند کسی که گشت شبان

دولت افزون شود به روز شبان
(همان)

دیدن صالح است دلیل صالح

ستر و شادی نجات و سالح
(همان 72 ،پ)

خاصه آبی که او روان باشد

روشن و پاک چون روان باشد
(همان 32 ،پ)

بام خانش اگر فرود آید

غم و رنجش چو تارپود آید
(همان)

بازتاب گستردۀ خواب در دل ژانرهاي ديگر .یكی از علل مهمی که باعث میآید
نگارنده خوابنامه را ژانر یا ژانر ادبی به شمار آورد ،بازتاب رؤیا در مطاوی ژانرهای
دیگر ،حماسی و غنایی ،است .همین بازتاب گستردة رؤیا و گزارش آن در دل آثار
حماسی و غنایی ،ژانر خوابنامه را از زیرژانرهای فرعی محضی متمایز میسازد که صرفا
دانشی را به صورت منظوم آموزش و ارائه میکند؛ مثال آموزههای نحوی یا فقهی
منظوم ،کمتر در دل ژانرهای حماسی و غنایی ما بازتاب یافته است ،اما نمادهای رؤیا و
رمزگشایی آنها ،بارها در مطاوی آثار حماسی و غنایی ،آمده و سبب شده است که
خوابنامه به پیروی از متن اصلی شكل روایی و غنایی به خود بگیرد که روایت خود
عامل ادبیتساز متن است.
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صور خیال در خوابنامهها اندک است .تشبیه در موارد معدودی دیده میشود:
بر مصیبت دلیل شد در خواب
گر که بنیاد کهنه است و خراب
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افزون بر این ،پیوستگی و مجاورت خوابنامه یعنی ابیات در برگیرندة رؤیا و گزارش
آن با ابیات غنایی و حماسی به شاعرانگی و ادبیت آن میافزاید .حضور گستردة
خوابنامه یعنی ابیات حاوی رؤیا و تعبیر آن در دل آثار حماسی و غنایی باعث نگارش
مقاالتی شد که از جملة آنهاست« :خواب و رؤیا در دیوان حافظ» (کمیلی )1392 ،و «انواع
خواب و رؤیا در مثنوی» (پارسا و واهیم )1388 ،و «بازتاب خواب و رؤیا در شاهنامة
فردوسی» (اسعد ،؟) و . ...
بنابراین به دالیل یادشده ،خوابنامه ژانر یا ژانر ادبی است و بنا بر ژانر بودن آن باید
به مباحث ژانری مانند علل تكوین ،ماهیت و چیستی ،کارکرد و تاریخ ادبی این ژانر
پرداخته شود.
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 .5ماهيّت رؤيا و علل تکوين خوابنامه
آدمی از دیرباز فهمیده است که معنی و مفهوم آنچه در خواب میبیند با آنچه در
بیداری مشاهده می کند ،متفاوت است؛ به سخنی دیگر ،زبان رؤیا با زبان متداول هنگام
بیداری ،تفاوت دارد .چون رؤیا زبان ویژهای دارد .برای آشنایی بیشتر با این زبان ،باید
از اصطالحات دانش زبانشناسی استفاده کرد.
فردینان دو سوسور در دورة زبانشناسی عمومی در بحث «ماهیت نشانة زبانی» سه
اصطالح نشانه ،معنی (مدلول) و صورت (دال) را به کار میبرد (دوسوسور.)96 :1382 ،
وی در توضیح نشانه میگوید «در کاربرد رایج این اصطالح عموما تنها به تصویر
صوتی مثال یك واژه ( abrorو غیره) اطالق میشود؛ (اما) اغلب این موضوع فراموش
میشود که اگر  abrorنشانه نامیده شده تنها به آن خاطر است که مفهوم درخت را در
بر دارد (همان).
سوسور ،ترکیب مفهوم و تصویر صوتی را نشانه مینامد (همان) نه تصویر صوتی
را .وی پیشنهاد میکند «نشانه» تنها برای اطالع به کل پدیده مورد استفاده قرار گیرد و
متقابال معنی و صورت جانشین مفهوم و تصویر صوتی شود (همان) .بنابراین در زبان،
ما یك صورت داریم؛ مانند واژة درخت (دال) یك معنی داریم که آن مفهوم درخت
است (مدلول) و یك نشانه که پیوند و ارتباط این دو است .سوسور میگوید «پیوند
میان صورت و معنی اختیاری است و از آن جا که منظور ما از نشانه نتیجة کلی رابطة

خوابنامه به مثابة يک ژانر

میان صورت و معنی است ،میتوان بسیار سادهتر گفت که نشانة زبانی اختیاری است
(همان.)98 ،

ماهیت زبان رؤیا این است که در قیاس با زبان رایج بیداری ،مجازی است؛ بدین
معنی که مثال در زبان فارسی صورت یا دالِ واژة ماه داللت دارد بر یكی از کرات
آسمانی (قمر)؛ اما در عالم رؤیا دیدنِ ماه بر همین معنی داللت ندارد بلكه داللت دارد
بر معانی دیگر؛ مثال وزیر ،زن ،پدر و....
فهم اینكه صورتِ ماه در عالم رؤیا به چه معنایی داللت دارد در توانِ معبّر یا
تحلیلگر رؤیاست و در توان فهم همه نیست؛ یعنی خوابگزار ارتباط صورت ماه و معنی
آن را میداند که سوسور بدان نشانه میگوید .این عدم توانایی عموم در نشانهشناسی
رؤیا ،باعث پدید آمدن طبقه ای به نام خوابگزار و تكوین آثاری به نام خوابنامه شده
است.

نگریستن به کتابهای مقدس بهعنوان خاستگاه برخی ژانرهـا فقـط بـه پـراپ محـدود
نمیشود و روبرت یاوس نیز در این باره اظهـارنظر کـرده اسـت .او ضـمن انتقـاد از
محققان به دلیل غفلت از نظام ژانری کتاب مقدس و تأثیر احتمـالی آن بـر ژانرهـای
دیگر تصریح میکند که در عهد عتیق و جدید کتاب مقدس تعـداد زیـادی از ژانرهـا
وجود دارد که با رمانس موازی است . ...در نظر وی کتاب مقدس به اعتبـار اشـتمال
بر فرمهای روایی ادبی ،که در دورههای پس از آن به وجود آمده است ،مـیتوانـد بـه
عنوان خاستگاه یا دست کم یكی از خاسـتگاههـای آن مطـرح باشـد (زرقـانی:1395 ،
.)302

آنچه یاوس دربارة منشأ و خاستگاه ژانرها گفته است ،به طریق اولی در مورد ژانر
خوابنامه صادق است .منشأ و خاستگاه خوابنامه ،کتابهای مقدس است .در کیش
زردشت ،رؤیا اهمیت ویژه ای دارد و در متون مرتبط با آن ،از خواب زردشت سخن
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 .6خاستگاه ژانر خوابنامه
یكی از مباحث مطرح در مطالعات ژانرپژوهی ،خاستگاه ژانرهاست .در مورد خاستگاه
ژانرها ،رویكردهای متفاوتی وجود دارد که «الگوی پیشینی /پسینی» یكی از آنهاست .در
این رویكرد ،که به روایت شناسی و ژانرهای روایی معطوف است ،منشأ و خاستگاه
پاره ای از ژانرها ،متون مقدس دانسته شده است .پراپ و روبرت یاس در شمار معتقدان
به این رویكرد هستند .زرقانی مینویسد:

رفته است .در گزیدههای زادسپرم «از خواب زردشت و همسخنی یا همپرسی او با
اورمزد یاد شده است» (کیا.)144 :1378 ،
در تورات و قرآن نیز رؤیای عزیز مصر و همبندان حضرت یوسف(ع) ،که
یوسف(ع) آنها را گزارد ،آمده است .بنابراین میتوان گفت که یكی از خاستگاههای ژانر
خوابنامه ،کتابهای مقدس بوده است.
رویكرد دیگر در مورد خاستگاه ژانرها ،رویكرد الگوی دو قطبی است .در این الگو،
هر ژانر یك صورت اولیه و یك صورت ثانویه دارد .از دیدگاه تودروف ،صورت اولیه
یا منشأ خاستگاه ژانرها ،کنشهای کالمی است که پس از مراحلی به صورت ثانویه یا
ژانر تبدیل میشود .زرقانی در توضیح این مطلب مینویسد:
تودروف با اتخاذ رویكرد زبانشناسانه ،خاستگاه ژانرها را «کنشهای کالمی» مـیدانـد؛
مثال ژانر دعا در کنش کالمی دعا کردن ریشه دارد؛ ژانر زندگینامة خودنوشـت ریشـه
در کنش کالمی «صحبت کردن دربارة خود» . ...در همـة ایـن مـوارد ،کـنش کالمـی
«صورت اولیه» و ژانر ادبی «صورت ثانویه» است( ...زرقانی.)294 :1395 ،
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مطابق این رویكرد ،منشأ و خاستگاه ژانر خوابنامه ،کنش کالمی «بازگو کردن
خوابهای شبانه و بحث و جستجوی معانی آنها» است .این کنش کالمی با تعبیر و
تحوالتی ،که گاه چنان زیاد نیست به ژانر خوابنامه تبدیل میشود.
 .7کارکرد ژانر خوابنامه
یكی دیگر از مباحث محوری در نظریة ژانر ،که از دیرینهترین روزگاران مطرح بوده،
کارکرد و غایت ژانرهاست .به طور کلی ،دو کارکرد اصلی برای ژانرها در درازای تاریخ
بیان شده است :تعلیم و التذاذ.
در ژانر خوابنامه ،کارکرد تعلیم در آثاری که به شیوة واژهنامهها ،صرفا معانی و
تعابیر رؤیاها را بیان میکند ،بر کارکرد التذاذ اولویت دارد .در خوابنامههای منظوم برای
اینكه خوانندة متن ،عالوه بر تعلیم ،لذت هم ببرد از تمهیدات ادبی مانند وزن و قافیه و
روایت ،استفاده شده است .در واقع ،تمهیدات ادبی در این دست خوابنامهها ،کارکرد دو
گانه دارد :وزن و قافیه هم باعث آسانی در یادگیری میشود و هم باعث لذت بردن از
متن.
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 .8تطور و دگرديسي خوابنامه
یكی دیگر از مباحث نظریة ژانر ،بررسی تطور و دگردیسی ژانرها و زیرژانرها است.
«تینیانوف تصریح کرده که هم خود ادبیات و هم تحوّالت ژانری دارای نظم نظاممند
است» (زرقانی .)352 :1395 ،وی سعی کرد که قواعد عمومی تحوّل و تطور ژانری را
شناسایی کند.
تینیانوف دو نوع ویژگیهای اولیه ،که ماهیت ژانر را شكل میدهد و موجودیـت ژانـر
به آنها بستگی دارد و ثانویه که جنبة عارضـی دارد بـرای ژانرهـا تعریـف مـیکنـد و
سپس توضیح می دهد که در تحوّالت درونی ژانرها ،ویژگیهای ثانویشان تغییر میکند
(همان).
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در عصر رمانتیك پیدایش مكتبهای علمی و ادبی جدید ،منتقدان را متقاعد کرد که
برای ژانرها باید کارکردهای چندگانة تعلیمی -اخالقی ،عاطفی -روانی ،سیاسی-
اجتماعی و هستیشناسانه قائل شد (همان.)252 ،
ژانر خوابنامة فارسی در پارهای از دورهها کارکرد سیاسی -اجتماعی داشته است.
پارهای از رؤیاها در راستای تثبیت و مشروعیت بخشیدن به قدرت پادشاهان بوده است؛
مانند « بسیاری از خوابها که شیخ صفی در خردسالی دیده و تعبیر آنها را از مادرش
شنیده ب ود ،مانند این مورد که مادرش گفته بود :سرت به سروری خواهد کشید و
گوهرت به افسری خواهد رسید» (رحیملو.)115 :1375 ،
پارهای از خوابنامههای فارسی ،کارکرد انتقادی -سیاسی دارد؛ مانند خوابنامة واعظ
اصفهانی که در آن از سیاستمداران ایران انتقاد میکند .وی ،رؤیای صادق خود را
اینگونه آغاز میکند « :اول شبی که روز آن از شدّت مشاغل و  ...خستگی از حد
گذشت ،نعمت خواب رسید .برحسب اتفاق در آن عالم رؤیا نیز به مشاهدات و
معاینات عجیبه درافتاده عوالم حشر و مراتب نشر را میدیدم ».در این خوابنامه ،رجال
سیاسی و دینی در صحرای محشر مورد خطاب و بازخواست قرار میگیرند؛ برای نمونه
چند سطر از محاکمة مسعودمیرزا نقل میشود « :خطاب – ای مسعود میرزا ،این صحرا
و مخلوق نامتناهی را مالحظه نما  ...آیا مؤاخذات و کیفر و مجازات امروز را به تصور
راه میدادی؟  ...بازگو که با مخلوق من چه کردی و ( »...واعظ اصفهانی)324 :1357 ،؟
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ویژگی اولیه و ماهوی ژانر خوابنامه ،زبان رمزی آن است که درک آن به رمزگشایی
و تعبیر و تحلیل رمزگان آن منوط است .در این جستار ،نگارنده در بخش ماهیت رؤیا
و علل تكوین آن به اختصار دربارة این ویژگی ماهوی ژانر خوابنامه با استمداد از
اصطالحات زبانشناسی توضیحاتی آورد.
ویژگیهای ثانویه آثار خوابنامه ای فارسی در درازای تاریخ ادب فارسی ،کمابیش
دستخوش تغییر و دگرگونی شده است .تغییرات این ژانر را میتوان با تكیه بر گفتار
«الستر فاولر» توضیح داد .فاولر مجموع تغییرات را بر هشت گونة اصلی تقسیم میکند
که در اینجا به چند گونه بسنده میشود.
تغيير اندازه« .در گذشته اگر شاعری اندازة ژانرها را تغییر میداد نه تنها عیب
شمرده نمیشد بلكه نشانة خالقیت شاعر به شمار میآمد» (همان.)367 ،
تغییر اندازه به صورت تطویل یا تخلیص صورت میگیرد که در هر دو صورت در
ژانر خوابنامه فارسی نمونههایی دارد .از مصداقهای تطویل خوابنامه ،خوابنامة تعبیر
سلطانی است .ابرقوهی برای تطویل اثر خود ،داستانها و حكایتهای متعددی را در
گزارش پارهای رؤیاها نقل میکند و از این رو عبارت «و در حكایت آمده» در این
خوابنامه بسامد زیادی دارد« .در حكایت آمده که منصور خلیفه پیش از زمان خالفت به
خواب دید که ( »...ابرقوهی ،گ 62ر) و در حكایت آمده که شخصی به حضرت سلیمان
(ع) رفت و گفت به خواب دیدم ( »...همان ،گ  80پ).
تخلیص ،شیوة دیگری برای تغییر اندازة ژانر است «در مختصرسازی ،اندازة اثر
کوتاهتر میشود؛ به عنوان مثال مكلیش رسالة هنر شاعری هوراس را به شعر کوتاهی
دربارة خود شعر و با همان نام هنر شاعری تغییر داد» (زرقانی .)367 :1395 ،در ژانر
خوابنامة فارسی میتوان به تخلیص کاملالتعبیر حبیش اشاره کرد که صورت اصلی آن
را میراث مكتوب (رک :تفلیسی )1394 :و تخلیص آن را نشر نی (رک :تفلیسی )1388 :چاپ
کردهاند.
تجميع ،عامل دیگری برای تغییر و تحول ژانر است.
تجمیع نوعی ترکیب است با این تفاوت که در ترکیب ،اجزای ترکیب شده چنـان بـا
یكدیگر آمیخته میشود که نمیتوان تشخیص داد کدام بخش از صـورت تـازه پدیـد
آمده متعلق به کدام جزء پیشین است اما در تجمیع ...معلـوم اسـت کـه هـر جـزء از
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صورت جدید متعلق به کدام یك از صورتهای مستقل پیشـین اسـت (زرقـانی:1395 ،
.)366

در ژانر خوابنامة فارسی این نوع تغییر و دگرگونی را در دو اثر مهم کاملالتعبیر و
تعبیر سلطانی مشاهده میکنیم .حبیش تفلیسی ،صاحب کاملالتعبیر ،اقوال آوازهمندترین
خوابگزاران پیشین ،ابنسیرین ،ابراهیم کرمانی ،جعفر صادق و ...را با ذکر نام هر کدام
در اثر خود گرد آورده است .در تعبیر سلطانی ،ابیات بسیاری از منظومة خرگوشی نقل
شده و روی هم رفته ،این اثر در سنجش با آثار خوابنامهای پیشین که یا منثور بود یا
منظوم ،شكل نثر آمیخته با نظم را یافته است .در این اثر نظم و نثر تجمیع شده است.
بيان متقابل ،عامل دیگری است که باعث دگرگونی و تغییر ژانر میشود.
در مقیاس کوچكتر میتوان این نوع را در تمهید «قلب بالغی» سراغ جست که در آن
ذم در تقابل با مدح ،و لعن و نفرین در تقابل با دعای خیر به وجود میآید ] [...نمونة
مشخصی که از آنتیژانرها در ادبیات فارسی سـراغ داریـم ،پـارودیهـایی اسـت کـه
توسط شاعرانی مثل ابواسحاق اطعمه در مقابل غزلیـات جـدی حـافظ سـروده شـده
است (همان.)371 ،

شبی در واقعه دیدم ...که مرا در گنبدی بردند که خشتش از تتماج بود و اندودش بـه
ماست کرده بودی و قندیلی چند از پیـاز سـرخ آویختـه ...و دری دیـدم از دو تختـه
کالشكنِ دوشابی که حلقهاش از زلیبی عسلی بود و این بیـت بـر آن نوشـته بـود :در
انتظار حلقة زنجیر حلقهچی اصحاب را دو دیـده چـو مسـمار بـر در اسـت (بسـحق
اطعمه.)267 :1382 ،

نوآوري موضوعي :عامل دیگر تحول ژانرها ،نوآوری موضوعی است؛ بدین معنی
که «هرگاه موضوع تازهای به مجموع موضوعات ژانری افزون گردد ،ژانر تغییر میکند»
(زرقانی.)365 :1395 ،

در ژانر خوابنامه با گذشت روزگاران و مدرن شدن نسبی ایران ،پارهای اشیا و
مفاهیم نو در خوابنامهها ی جدید وارد شد که البته رویكردشان در اساس با رویكرد
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در ژانر خوابنامة فارسی ،این نوع تغییر و دگرگونی را در خوابنامة ابواسحاق اطعمه
میبینیم که لحن کالمش طیبتآمیز و در تقابل با خوابنامههای جدی فارسی است .برای
اینكه چگونگی عبارات این آنتیژانر را دریابیم بهعنوان نمونه بند آغازین آن نقل
میشود:
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خوابنامههای پیشین تفاوتی ندارد؛ از جملة این خوابنامهها« ،فرهنگ تعبیر خواب» است
که حاوی تعابیر اشیایی چون آسانسور و آژیر است (رک :صابر کرمانی.)1380 ،
دگرديسي در ژانر خوابنامه و آيندۀ آن :منظور از دگردیسی در ژانر« ،تغییرات
اساسی در سه سطح بالغی ،زیباییشناختی و محتوایی است» (رک :زرقانی.)274 :1395 ،
رویكرد به خواب و رؤیا در فرهنگ ما در گذر روزگاران ایستا است و چنانكه دیدیم
تغییرات ژانر خوابنامه بیشتر از مقولة تغییر در اندازه و  ...بوده است .این وضعیّت در
فرهنگ غرب هم وجود داشته است .فروید مینویسد« :درک علمی رؤیا درواقع با اینكه
هزاران سال است که در این باب کوشش میشود ،کمتر بسط یافته است» (فروید:1341 ،
 .)18وی رؤیا را مورد کاوش قرار داد و در نهایت معتقد شد که :رؤیا پدیدهای روانی
است به تمام معنای کلمه و آن نیست مگر به حقیقت پیوستن خواستها و آرزوها»
(همان .)98 ،برداشت و تفسیر فروید ،میتواند متغیّری باشد که در حیطة ادبیات ،ژانر
خوابنامة فارسی را دچار دگردیسی کند .نگارنده ،رمان یا داستان کوتاهی به زبان فارسی
سراغ ندارد که کامالً بر پایه نظریات فروید نگاشته شده باشد .در صورت وجود چنین
اثری باید گفت در ژانر خوابنامة فارسی ،دگردیسی حاصل شده است .چنین دگردیسی
در خوابنامة غربی در همان زمان فروید ،صورت گرفته بوده است .فروید مینویسد:
در ضمن خواندن نوولی از دوبل یو ،جنس (شاعر) به عنوان گرادیو چنـدین رؤیـای
مصنوعی را که صحیحا ساخته شده بود کشف کردم  ...وقتـی کـه از شـاعر استسـفار
کردم گفت از نظریات من خبر نداشته است .من این هماهنگی بین تحقیقات خـود و
ابداع شاعر را حمل بر صحّت تجزیه و تحلیـل خـود در مـورد رؤیـا کـردم (فرویـد،
.)80 :1341

 .9وجه ژانر خوابنامه
یكی از اصطالحات حوزة ژانر پژوهشی ،وجه است .وجه «شیوة بیان و ارائه» مطلب
است .زرقانی در مورد تفاوت وجه و ژانر از قول ژنت مینویسد:
ژانرها مقوالتی ادبی است و وجوه مقوالتی زبانشناسانه .وجـه بـه کـاربرد معمـولی و
عام زبان مربوط می شود در حالی که ژانر در مورد آثار ادبی قابل طرح است ...منظور
ژنت این است که مثالً وقتی لحن یك انسان در سـخن گفـتن معمـولی ،نـه هنـری،
اندوهگین باشد ،گفته میشود «وجه /لحن» کالمش تراژیك است؛ اما این بـدان معنـا
نیست که او در حال سرودن ژانر تراژدی است؛ به همین ترتیب ممكن اسـت وجـه/
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لحن کالم گویندهای به علت پر حرارت سخن گفتن حماسـی باشـد امـا کسـی او را
شاعر «ژانر» حماسی به شمار نمیآورد» (زرقانی.)390 ،1395 ،

به نظر «فرای» وجوه یا الحان ژانرها عبارت است از :وجه تراژیك ،وجه کمیك و
وجه مضمون محور.
وی برای تعریف وجه مضمون محـور ،آثـار ادبـی را بـه دو گـروه روایـت محـور و
مضمون محور تقسیم می کند .در برخی آثار (مثل تراژدی و کمدی) طـرح اثـر دارای
اهمیت بیشتری است .اینها روایت محور است و در برخی دیگر (مثل شـعر غنـایی و
مقاله) اندیشة شعری یا مضمون اثر مهمتر به نظر می رسد که فـرای آنهـا را مضـمون
محور مینامد (همان.)396 :

وجه ژانر خوابنامه در منظومههای تعلیمی صرف ،مضمون محور است؛ اما در
رؤیاهایی که در مطاوی آثار حماسی و غنایی آمده ،متمایل به وجوه این ژانرهاست؛
بدین معنی که در خوابهای آثار حماسی ،متناسب با این آثار ،خوابنامه وجه حماسی
دارد و نمادها و خواب دیدهها ،پرهیمنه است و در رؤیاهای ژانر غنایی ،ظریفتر است؛
مثال در رؤیای افراسیاب ،نمادها عبارت است از :بیابان پر از مار ،آسمان پر عقاب ،بادِ
پر زِ گرد و نگونی درفش:

(فردوسی)49/3 :1374 ،

اما در رؤیاهای دیوان حافظ ،نمادها ،پیاله و پری و از این قبیل است:
دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود
تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود
(حافظ)208 :1374 ،
() 2

 .10افق انتظارات خواننده
یكی از مباحث ژانر پژوهشی ،ارتباط متغیرهای برونمتنی و ژانرهاست که در ذیل آن،
اندیشة «افق انتظارات» مطرح میشود .اندیشة افق انتظار به خوانندگان ژانر معطوف
است .از دید هانس ،افق انتظارات «به نظامی بیناذهنی یا به ساختار انتظاراتی اشاره دارد
که یك خواننده فرضی از متنی مفروض دارد .این افق هم برای کار تفسیر یك اثر ادبی
اساسی دارد و هم برای ارزیابی آن» (مكاریك.)39 :1385 ،
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بیابان پر از مار دیدم به خواب
زمین خشك شخّی که گفتی سپهر
یكی باد برخاستی پر ز گرد

جهان پر ز گرد آسمان پر عقاب
بدو تا جهان بود ننمود چهر...
درفش مرا سرنگون سار کرد
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زرقانی در توضیح این نظر مینویسد:
افق انتظار برایند مجموعة متغیرهایی است کـه در یـك جامعـه وجـود دارد و مـا بـه
کمك آنها آثار ادبی را درک میکنیم .این افـق مـیتوانـد از طریـق سـنتهای ادبـی یـا
مجموع آثار شناخته شدة قبلی ایجاد شده باشد و یا برایند یك یا چند ژانر باشد؛ امـا
خیلی طبیعی است که با آمدن آثار جدید ،افق انتظار جامعه عوض شود. ...
رابطة افق انتظـار و خواننـدگان دو سـویه اسـت .خواننـدگان مـیتواننـد افقهـای
انتظارات تازه ایجاد کنند که به پیدایش آثار ادبی جدید منجر شـود و آثـار ادبـی هـم
افقهای انتظار تازه ایجاد میکند (زرقانی.)382 :1395 ،
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بنابر اندیشة افق انتظار ،خوانندة خوابنامهای فرضی ،انتظار دارد که خوابنامه به
پرسشهای او پاسخ دهد؛ مثال تعبیر خواب او را بیان کند .درواقع خواستة این خواننده
از قراردادی نشأت میگیرد که بین او و نویسنده و ژانر خوابنامه بسته شده است.
خوابنامه در گذشته بیشتر به افق انتظارات خواننده پاسخ میداده است .امروزه با
تغییر نگرشها و دیدگاهها دربارة رؤیا ،خوانندة خوابنامه انتظاراتی غیر از انتظارات
خوانندگان روزگار پیشین دارد .همچنین ترجمة آثار خوابنامهای صاحبنظرانی چون
فروید ،یونگ ،اریك فروم و ...افق انتظارات خوانندة امروزی را تغییر داده است.
 .11تاريخ ادبيات خوابنامهها
یكی از رویكردها در نگارش تاریخ ادبی ،رویكرد نگارش تاریخ ادبی براساس
ژانرهاست« .ساختارگرایان سه وظیفة اصلی برای تاریخ ادبیات برشمردهاند :الف)
مطالعات تغییرات ادبی ب) بررسی ژانرهای ادبی هم در دورههای مختلف و هم در
گذر تاریخ و شناخت روابط آنها و ( »...تودروف ،نقل از فتوحی.)53 :1387 ،
گام نخست در نگارش تاریخ ادبی خوابنامهها ،شناسایی دستنویسهای مادر و مهم
این ژانر و مطالعه و واکاوی و تحلیل آنهاست؛ از این رو در اینجا ،مطالب تازهای که در
مقالة «خوابنامهنویسی در زبان و ادب فارسی» نیامده و یا مختصر آمده است ،تقدیم
میشود .ما نمی دانیم که نخستین خوابنامة مفرد منظوم فارسی را چه کسی و چه زمانی
سروده است.
ظاهرا خوابنامة مندرج در حدیقة سنایی در شمار کهنترین خوابنامههای منظوم فارسی
است .وزن این خوابنامه در پارهای از خوابنامههای سدههای بعد تقلید شده است.
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«دیدن شیر علم و مال بود

خوردنش روزی حالل بودی
ابرقوهی :گ  265ر[

«دیدن شیر جاه و مال بود

ور خورد روزی حالل بود»
]خوابنامة آستانه معصومه[

عالوه بر این ،ابرقوهی بدون قید «صاحب منظومه یا عبارت منظومه» ،ابیاتی را در
تعبیر سلطانی آورده که در خوابنامة منظوم کتابخانة آستانه حضرت معصومه (س) نیز
آمده است؛ برای نمونه:
«و از اینجا گفتهاند بیت:
وقت خواب درست دانستن

()3

آب ار از بیخ سوی شاخ رود

الزم

آید

نخست

دانستن

خواب مردم درست و راست بود
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خوابنامة خرگوشی ،خوابنامة منسوب به شاه نعمت اهلل ولی ،خوابنامة منسوب به
شیخ بهاء الدین عاملی یا حضرت یوسف از دیگر خوابنامههای مهم فارسی است که در
اینجا بررسی میشود.
خوابنامة خرگوشي :از این خوابنامه تا امروز نشانی به دست نیامده است.
خوشبختانه ،اسماعیل بن نظام الملك ابرقوهی از این خوابنامه در کتاب خود ،تعبیر
سلطانی ،یاد و ابیات بسیاری از آن را نقل کرده است .راجعبه خوابنامة خرگوشی
مطالب اندکی در مقالة «خوابنامهنویسی در زبان و ادبیات فارسی و «تعبیر سلطانی و
فواید زبانی ،ادبی و مردم شناختی آن» آمده است (کمیلی.)94 – 79 :1390 ،
اخیرا نگارنده دستنویس خوابنامة منظومی را ،که در کتابخانة آستانة حضرت
معصومه (س) نگاهداری می شود به مطالعه درآورد و به مقایسة ابیات آن با ابیاتی
پرداخت که در تعبیر سلطانی آمده و ابرقوهی قید کرده است که آنها را از منظومة
خرگوشی نقل میکند .نتیجة این مقایسه این است که به حدس قریب به یقین ،خوابنامة
محفوظ در کتابخانة آستانة حضرت معصومه (س) ،همان خوابنامة منظوم خرگوشی
است؛ به این دلیل که ابیاتی که در تعبیر سلطانی آمده و ابرقوهی ،صاحب تعبیر ،قید
میکند که از خرگوشی است در خوابنامة کتابخانة آستانة حضرت معصومه نیز آمده
است؛ برای نمونه:
«و عبارت منظومه این است ،بیت:

ورسوی بیخ آید از شاخ آب
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در چنان فصل راست ناید خـواب
{ ابرقــوهی ،گ }2

همین ابیات در خوابنامه منظوم آستانه آمده است ]  31ر[.
میتوان گفت منظومة خرگوشی (خوابنامة منظوم آستانه حضرت معصومه) مهمترین
و مفصلترین و ادبیترین خوابنامة منظوم فارسی است .شمار ابیات این خوابنامه 1418
بیت است که در سنجش با دیگر خوابنامههای منظوم فارسی ،بسیار بیشتر است.
خوابنامة چاپ شده در سرالمستتر (سقازاده ،بی تا) 166 ،و خوابنامة منسوب به شاه نعمت
اهلل ولی  255بیت دارد.
به عقیدة نگارنده ،خوابنامة خرگوشی بین سدة ششم و هشتم سروده شده است.
چون ابیاتی از آن در تعبیر سلطانی ،نگاشتة سال  ،763نقل شده است و چون تأثیر
حدیقة سنایی و لیلی و مجنون نظامی را در آن میبینیم ،ظاهرا از قرن ششم به بعد باید
سروده شده باشد.
منظومة محفوظ در کتابخانة آستانه حضرت معصومه با بیت زیر آغاز می شود:
وی گنه بخش رایگان آموز
ای توانای ناتوان آموز
] 29ر[

که تحتتأثیر بیت نخست حدیقة سنایی است:
وی خرد بخش بی خرد بخشای
ای درون پرور برون آرای
ج

(سنایی)1 :1374 ،
درین منظومه بیت زیر:
قصة نانموده دانی تو

آیت نانوشته خوانی تو
] 29پ[
بیت مشهور شاعر گنجه ،نظامی را فرا یاد میآورد که:
هم نامة نانوشته خوانی
هم قصّة نانموده دانی
(نظامی)4 :1384 ،
خوابنامة خرگوشی درسنامة مختصر خوابگزاری است چه در آن به پارهای از قواعد
کلی خوابگزاری اشاراتی رفته است؛ مانند اینكه خوابگزار نباید رؤیای واحدی را که
چند کس دیدهاند ،یكسان تعبیر کند:

خوابنامه به مثابة يک ژانر

گر که پرسند چندان کس خواب

همه را یك صفت مده تو جواب
]  31ر[
یا بد از دیدنش فالح و نجاح

با ز گر مفسدی همان بیند

بیند

خواب باشد که بیند اهل صالح

محنت

ج

و

رنج

بیكران

] 31پ[

خوابنامة فتاحي نيشابوري .در فهرست الفبایی کتب خطی کتابخانة مرکزی آستان
قدس رضوی ،خوابنامة منظوم ضمیمة نسخه خطی  9187از یحیی فتاحی نیشابوری
دانسته شده است (آصف فكرت.)13 :1369 ،
این خوابنامه از فتاحی نیشابوری نیست؛ چون در حبیب السیر و کشف الظنون بیت
یا مصراع نخست تعبیرنامة فتاحی چنین ضبط شده است که به آرایة براعت استهالل
مزین است:
داور بیدار و حّی الینام»

«ای برون و صفت ز تعبیر کالم

ججججج

ج

عشق

کسی در خیالش بود هوای بسی

مبتال

شود

به

هرکه در خواب گازری میکرد

پاک گردد ز رنج و محنت و درد

{خوابنامه دستنویس شمارة  ،69187گ }268

که در فواید سعدیه (شمارة  ،4441گ  2پ) نیز مضبوط است.
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(ر ک :کمیلـــــی)1388 :
وزن خوابنامة فتاحی فاعالتن فـاعالتن فـاعلن اسـت در صـورتی کـه وزن خوابنامـة
محفوظ در آستان قدس ،فاعالتن مفاعلن فـع لـن (وزن حدیقـه و منظومـة خرگوشـی)
است .احتماال به همین سبب مدخلنویس دایرهالمعارف بزرگ تشیع ،پرویز اذکایی ،ذیل
مدخل خوابنامه در معرفی دستنویس شمارة  ،9187/3آن را به فتاحی نسبت نداده است.
وی مینویسد:
«خوابنامة منظومه یك مثنوی در حدود  300بیت  ....که نسختی از آن در کتابخانة
آستان رضوی مشهد ( )9187/3وجود دارد (دایرهالمعارف :1380 ،ذیل خوابنامه).
ابیات منظومة  9187/3در خوابنامه های دیگر فارسی آمده است .بسامد ابیاتی از این
خوابنامه که عینا در فواید سعدیه نیز دیده میشود ،بسیار است؛ برای نمونه این ابیات:
عشق بر پای او نهد زنجیر
هر که در خواب میکشد تصویر

خوابنامة منسوب به شاه نعمت اهلل ولي
صالحی مرزیجرانی شش نسخه از خوابنامة منظوم منسوب به شاه نعمت اهلل ولی را در
بخش «کتابشناسی خوابگزاری» مندرج در کتاب «نسخه پژوهی» دفتر سوم فهرست
کرده است؛ یك نسخه در ایران و پنج نسخه در خارج از ایران.
نسخة ایران در مجموعة شمارة  4262کتابخانة ملی ملك نگاهداری میشود و ابیات
نخست آن چنین است:
بدان کین نسخه در تعبیر خواب است

هر آن تعبیر مشكل را جواب است

معبّر گفت در تعبیر خوش راز

گرت باید شنو تا گویمت باز
(شاه نعمت اهلل ولی 625 ،پ )

دستنویس دیگری از این خوابنامه در کتابخانة مسجد اعظم قم به شماره 2135 /2

نگاهداری می شود که در کتابشناسی خوابگزاری فهرست نشده است .بیت آغازی این
خوابنامه ،بیت دوم خوابنامة محفوظ در کتابخانة ملی ملك است:
معبّر گفت در تعبیر این راز
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گرت باید شنو تا گویمت باز
]خوابنامة منظوم ،دستنویس [2135/2

همچنین در «کتابشناسی خوابگزاری» نسخهای با آغاز:
شبی در خواب گر بیند پیمبر

شود از فضل ایزد (شاد و) سرور
]حافظیان[250 :1385 ،

به عبدالرحمن جامی نسبت داده شده است که ظاهراً از او نیست؛ چه این بیت در
دستنویس خوابنامة منسوب به شاه نعمت ا ...نیز آمده است.
حمید فرزام دربارة خوابنامة منسوب به شاه ولی مینویسد:
چون نسخة خوابنامة مزبور منحصربهفرد است {ظاهراً فرزام از وجـود دستنویسـهای
دیگر بیخبر بوده است{ و دلیل قاطعی هم بر صـحّت انتسـاب آن بـه شـاه ولـی در
دست نیست تا هنگامی که نسخة دیگری که الاقل مؤید ایـن صـحّت انتسـاب باشـد
یافته نشود ،نمیتوان آن را جزو آثار حقیقی وی قلمداد کرد (فرزام.)356 :1374 :

در کتاب دایرهالمعارف خواب و رؤیا «خوابنامهای در بحر دیگر از شاعری
ناشناخته» با اغالط متعدد ،آمده که ظاهرا همین خوابنامة منسوب به شاه ولی است
(ر.ک :امین.)1384 ،

خوابنامه به مثابة يک ژانر

متأسفانه در این کتاب نام منبعی که از آن خوابنامهای در بحر دیگر ،نقل شده،
مشخص نشده و تنها در پایان خوابنامه آمده است به نقل از صابر کرمانی .چون کتاب
دایره المعارف ،فهرست منابع و مأخذ ندارد ،نگارنده ندانست کدام کتاب صابر کرمانی،
منظور بوده است .صابر کرمانی ،کتابی با عنوان «فرهنگ تعبیر خواب» دارد که وزن آن
متفاوت با خوابنامة منسوب به شاه ولی است و هیچ بیت مشترک در آنها دیده نمیشود
(رک :صابر کرمانی.)1380 :

خوابنامة سرگردان یكی از خوابنامههای منظوم فارسی که دستنویسهای پرشمار آن
آشفته و متفاوت است؛ خوابنامهای است با آغاز:
ابتدا

میکنم

به

نام

صانع تحت و فوق ارض و سما

خدا

جج

خواب را هر شبی است تعبیری

هست در وی شتاب و تأخیری

هست تأخیر آن ز چرخ بلند

روز کی یا که ماه و سالی چند
[گ122

ر]

یت سوم این خوابنامه ،بیت نخست خوابنامة  17بیتیای است کـه از حكـیم ثنـایی
دانسته شده و دستنویس آن در کتابخانة ملی ملك به شمارة  361/7موجود اسـت؛ ایـن
بیت چنین است:
نبود

خواب

راست

اوّل

ماه

در دو و سه ز خواب عكس بخواه
[ثنایی 34 ،ر]

ابیات هر دو خوابنامه ،فقط راجعبه اوقات دیدن رؤیا و حكم آنهاست.
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این خوابنامه به حضرت یوسف نسبت داده شده است؛ یعنی تعابیر از آن حضرت
است و ناظم آنها را ترجمه و منظوم کرده است .نام ناظم در منابع ،گوناگون ضبط شده
است .در سرّ المستتر ،ناظم شیخ بهاء الدین العاملی دانسته شده (سقازاده ،بی تا)147 ،؛ اما
صاحب ذریعه آن را احتماال از مشتری طوسی دانسته است (رک :آقا بزرگ ،بی تا).
از جمله دستنویسهای این خوابنامه ،نسخهای  244بیتی است که در کتابخانة مرکز
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی به شمارة  211نگاهداری میشود و تاریخ کتابت آن سال
 1223هـ .است (رک :خوابنامه ،دستنویس شمارة  211مرکز دایرهالمعارف).
افزون بر خوابنامة منسوب به حضرت یوسف ،خوابنامهای  250بیتی منسوب به
جعفر صادق در کتابخانة وزیری یزد وجود دارد .این خوابنامه ،که در وزن حدیقه است
و در کرمانشاهان سال  1029کتابت شده است با این ابیات آغاز میشود:

روی هم رفته میتوان گفت ژانر خوابنامه چون رودخانهای است که از اوان تألیف
آثار ادبی به زبان فارسی دری در بستر این زبان جاری شده است؛ مهمترین کانونهایی
که این رودخانه در آن جاری بوده ،خراسان بزرگ ،منطقة شمال غربی ایران و
سرزمینهای مرکزی ایران بوده است .خوابنامة سنایی مندرج در حدیقه ،کامل التعبیر
حبیش تفلیسی و تعبیر سلطانی از قاضی ابرقوهی ،مهمترین خوابنامههایی است که در
کانونهای نامبرده نگارش یافته است.
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 .5نتيجهگيري
در ادب دیرپای فارسی ژانرهای اصلی را میتوان به سه نوع حماسی ،غنایی و تعلیمی
تقسیم کرد .هر یك از این ژانرهای اصلی ،زیرژانرها یا ژانرهای فرعی دارد .ژانر
خوابنامه یكی از ژانرهای مستقل یا از زیر ژانرهایی است که در ذیل نوع اصلی تعلیمی
قرار میگیرد .خوابنامههای فارسی در دو شكل نثر و نظم پرداخته شده است که برای
هر یك از این گونهها ،مصداقهای متعددی میتوان یافت .پژوهش گونههای فرعی ادب
فارسی در ترسیم سیمای کلّی نظریة ژانر فارسی ضرورت دارد و از این رو در این
جستار ،یكی از این گونههای فرعی معرفی شد.
البته برای شناخت بیشتر و مستوفای این ژانر ،ضرورت دارد که خوابنامههای
فارسی ،که تاکنون به حلیة تصحیح و نشر آراسته نیامده است ،تصحیح و نشر یابد؛ از
جملة این آثار ،منظومة خرگوشی و تعبیر سلطانی است.
براساس خوابنامههای منتشر شدة فارسی میتوان گفت که افزون بر آموزههای
خوابگزارانه در این ژانر وجوه ادبی نیز دیده میشود که بدان صبغة نوع ادبی میدهد.
امروزه ،با رویكردهای تازه به رؤیا و گزارش آن نگریسته میشود و نظریههای
گوناگونی دربارة این دو ارائه شده است .سنجش این رویكردها و نظریهها با رویكرد و
نظریههای قدما می تواند موضوع پژوهش جالبی باشد .در این صورت میزان تغییر یا
دگردیسی ژانر خوابنامه و درازای زندگانیش ،روشن میشود.
پينوشت

1. Subgenre
2. Horizomofexpectiom
 .3در کتابشناسي خوابگزاري رديف  ،136تعبير خواب منظومي از مؤلفي ناشناخته با آغاز:

خوابنامه به مثابة يک ژانر
آمد

نخست

دانستن

وقت خواب درست نشستن ]؟[

الزم

آب از بيخ سوي شاخ رود

خواب مردم درست و راست بود

به نقل از فهرست ادوارد براون ( )202/1فهرست شده است (حافظيان .)227 :1385 ،ظاهرا اين
دستنويس نيز منظومة خرگوشي است .در فهرستِ ادوارد براون ،چنين دستنويسي وجود ندارد و
معلوم نيست چگونه به کتابشناسي خوابگزاري ره يافته است.

منابع
آصف فکرت ،محمد؛ فهرست الفبايي کتب خطي کتابخانة مرکزي آستان قدس رضوي،
مشهد :انتشارات کتابخانة مرکزي آستان قدس رضوي.1369 ،
آقا بزرگ تهراني؛ الذريعه الي تصانيف الشيعه ،الجزء التاسع عشر ،قم :مؤسسه مطبوعاتي
اسماعيلين ابرقوهي.
ابرقوهي ،اسماعيل بن نظام الملک؛ تعبير سلطاني ،دستنويس شمارۀ  864مشکوۀ ،کتابخانة
مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران.

اسعد ،محمدرضا؛ «بازتاب خواب و رؤيا در شاهنامة فردوسي» ،فصلنامة تخصصّي ادبيات
فارسي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد.1388 ،
امين ،سيدحسن؛ دايرهالمعارف خواب و رؤيا ،تهران :انتشارات دايرهالمعارف ايرانشناسي،
انجو ،ميرجمالالدين حسين؛ فرهنگ جهانگيري ،ويراستة دکتر رحيم عفيفي ،مشهد :مؤسسة
چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد.1359 ،
بسحق اطعمه ،جمالالدين؛ کليات بسحق اطعمة شيرازي ،تصحيح منصور رستگارفسايي،
تهران :ميراث مکتوب.1382 ،
پارسا ،احمد و واهيم ،گلاندام؛ «انواع خواب و رؤيا در مثنوي» ،ادبيات عرفاني دانشگاه
الزهرا (س) ،پاييز و زمستان.1388 ،
پورنامداريان ،تقي؛ «انواع ادبي در شعر فارسي» ،مجلة دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني
دانشگاه قم ،س اول ،ش سوم ،ص .1386 ،21 -7
تفليسي ،حبيش؛ کاملالتعبير ،به تصحيح مختار کميلي ،تهران :ميراث مکتوب.1394 ،
ــــــــــ ،به تصحيح سيدحسين برقعي رضوي ،تهران :نشر ني.1388 ،
ثنايي؛ خوابنامه ،دستنويس شمارۀ  ،361/7کتابخانة ملي ملک تهران.
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حافظ ،شمسالدين محمد؛ ديوان ،به تصحيح قزويني – غني ،با مجموعه تعليقات و
حواشي علّامه محمد قزويني ،به اهتمام ع – جربزه دار.1374 ،

حافظيان بابلي ،ابوالفضل؛ نسخه پژوهي ،دفتر سوم ،تهران :انتشارات کتابخانه ،موزه و
مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمي.1385 ،
خوابنامه ،دستنويس شمارۀ  2135/2مسجد اعظم قم.
ـــــــــ ،دستنويس شمارۀ  211کتابخانة مرکز دايرهالمعارف بزرگ اسالمي.
ـــــــــ ،دستنويس شمارۀ  3556کتابخانة وزيري يزد.
ـــــــــ ،دستنويس شمارۀ  745کتابخانة خطي آستانة حضرت معصومه (س)
ـــــــــ ،دستنويس شمارۀ  9187آستان قدس رضوي
دايره المعارف تشيع ،زير نظر احمد صدر حاج سيدجوادي ،کامران فاني و بهاءالدين
خرمشاهي ،ج هفتم ،تهران :نشر شهيد سعيد محبي.1380 ،
دوبرو ،هِدِر؛ ژانر (نوع ادبي) ،ترجمة فرزانه طاهري ،تهران :نشر مرکز.1395 ،
دو سوسور ،فردينان؛ دورۀ زبانشناسي عمومي ،ترجمة کوروش صفوي ،تهران :هرمس،
.1382
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تبريز.1375 ،
رزمجو ،حسين؛ انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي ،مشهد :مؤسسه چاپ و انتشارات
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آستان قدس رضوي.1372 ،
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این پژوهش تحریر مالحسین کاشفی از نویسندگان عصر صفوی را که تحریری ادبی است
انتخاب کرده است و قصد دارد از جهت دو محور زبانی و ادبی مقایسهای تطبیقی از این دو 115
اثر ارائه کند .الزم به ذکر است که تحریر مالحسین در کلیت و برخی عنوانهای بالغی و 
زبانی با ترجمة کلیله و دمنه همخوانی دارد ،امّا به جای مقیّد بودن صددرصدی به متن مبدأ
خصائص سبكی دورة صفوی در هند را مدّنظر قرار داده است و نمایندة سبك ادبی آن دوران
است؛ از این رو علیرغم برخی تشابهات ،تمایزانی هم میان دو اثر مشهود است .این پژوهش
با روش توصیفی ـ تحلیلی سعی در تحلیل و تطبیق این شباهتها و اختالفها دارد.

 .1مقدمه
کلیلهودمنه یكی از نادرترین آثاری است که ترجمههای فراوانی از آن صورت گرفته
است .تنها بعد از دورة اسالمی در ایران چندین ترجمه از آن صورت گرفته است« .منبع
این کتاب دو اثر مهم است به زبان سانسكریت :در درجة اول پنجه تنتره و تا حدودی
مهاباراتا» (یوسفی .)147 :1375 ،مقدّمة کتاب به زبان پهلوی ،چنانكه از مقدّمة کتاب بر
می آید ،برزویه طبیب است .برزویه در برگردان بابها ،درونمایه داستانها و افسانهها را از
اصل هندی گرفت؛ امّا آنها را هماهنگ با پسند خود و همان با باورهای زرتشتی به
شكل کنونی خود در آورد» (محمدی )190 :1374 ،و پس از ترجمة کتاب به امر خسرو
انوشیروان از وزیر نامدار او ،بزرگهمر خواست تا یك باب به نام برزویة طبیب به آغاز
کتاب بیفزاید و او نیز چنین کرد تا افزون بر این ،ایرانیان ظاهراً پنج باب دیگر نیز به
اصل کتاب افزودند که ابنمقفّع مترجم کتاب از پهلوی به عربی در آغاز کتاب از آنها
نام میبرد (نصراهلل منشی.)38 :1356 ،
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بعد از ترجمة ابن مقفّع از پهلوی به عربـی ،نسـخة اصـل آن نـابود شـد و مترجمـان
فارسی از روی نسخة عربی به ترجمة آن پرداختند .در دورة سامانیان ترجمههـایی از
آن پدید آمد که ترجمة رودکی و بلعمی ،که هر دو از گزند روزگار مصون نمانـد ،از
جملة این ترجمههاست .شیواترین و زیباترین ترجمـهای کـه از کلیلـه در آن سـالها
انجام گرفت ،ترجمة نصراهلل منشی بود .نصراهلل منشی با قلم شیوای خود با تكیـه بـر
صناعات ادبی ،اثری خلق کرد که هنوز بر تارک آسمان ادب ایران خوش میدرخشد.
این مترجم توانمند با استفاده از آرایة تشبیه ،استعاره و کنایات بكر ،مـتن کلیلـه را در
ردیف آثار ممتاز ادبی قرار داد .هر چند ترجمههای دیگری بعد از ایـن اثـر صـورت
گرفت ،ترجمة نصراهلل یگانة روزگـار بـود .از روی ترجمـة منشـی تحریرهـایی هـم
صورت گرفت که آخرین تحریر کلیله و دمنه متعلّق است به ابوالفضل علّامی ،ادیـب
پارسیگوی هندی .نثر این اثر روان و صحیح است .عالمی به ایـن ترجمـه نـام عیـار
دانش داده است (مینوی.)15-13 :1371 ،

بدین سان تب تند ترجمه از روی کلیله و دمنه بر پایة نثر ابنمقفّع ،بعد از ترجمة
درخشان نصراهلل منشی از بین نرفت و بعد از او نیز ترجمهها و تحریرهایی از آن به
عمل آمد؛ از جمله اینكه یك بار نیز به فرمان پادشاه ادبدوست هند ،اکبرشاه همایون
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 .2پيشينه پژوهش
دربارة کلیله دمنه و ترجمهها و تحریرهای آن ،تحقیقاتی توسط محقّقان و پژوهشگران
انجام شده است؛ از جمله کتاب ( )1387دربارة کلیله و دمنه ،محمدجعفر محجوب.
نویسنده در این کتاب دربارة کلیلهودمنه به مقایسة تطبیقی برخی از وجوه کلیلهودمنة
نصراهلل منشی و انوار سهیلی پرداخته است .پایاننامة کارشناسیارشد ( ،)1390کنش
کالمی و دگردیسی در ساختار روایت کلیله و دمنه و انوار سهیلی ،نگارش یافته توسط
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این اثر ارزشمند به فارسی تحریر شده است؛ تحت عنوان انوار سهیلی از مالحسین
کاشفی.
مالحسین کاشفی در قرن دهم هجری تصـنیفی (بازنویسـیای) از روی کلیلـة
بهرامشاهی ترتیب داد و نام اثر را انوار سهیلی گذاشت .بعدها شیخ عبـدالكریم
سودایی دستگردی این کتاب را به صورت منظـوم درآورد کـه ایـن کتـاب بـه
همین نام در سال  1370منتشر شد (صفا.)158 :1374 ،
الزم به ذکر است که تحریرهایی که از روی کلیله و دمنه نصراهلل منشی به عمل آمد،
تغییرات گوناگونی با آن میکند که این موضوع زمینة پژوهشی مناسبی را برای بررسی
مقایسهای دو اثر فراهم میکند؛ به عنوان مثال یكی از حوزههایی که صاحب انوار
سهیلی تغییرات اساسی در متن کلیلهودمنه ایجاد کرده ،حوزة سبك زبانی و ادبی اثر
است .نویسندة انوار سهیلی در ویژگیهای زبانی کلیله و دمنه همچنین ویژگیهای ادبی
این اثر تغییرات عمدهای ایجاد کرده است .این نوشتار در صدد است دو متن کلیله و
دمنة منشی و کلیله و دمنة کاشفی را تحت عنوان انوار سهلی مقابل هم بنشاند و با تكیه
بر سه حكایت ( حكایت زاغی که بر باالی درختی النه داشت و خرچنگ ماهیخوار،
بطی که در آب روشنی ستاره میدید ،حكایت خرگوشی که به حیلت شیر را هالک
کرد) به سؤاالت ذیل پاسخ دهد:
تغییرات اساسی صاحب انوار سهیلی در متن کلیله و دمنه به کدام حوزه مربوط است؟
تفاوتها و شباهتهای سبك زبانی و ادبی این دو اثر به چه صورت است؟
در فرضیة اول باید گفت که عمدة تغییرات به سطح لغوی و دستوری و ادبی مربوط
است .در فرضیة دوم چنین است که تحریر کاشفی با مختصات سبك عصر صفویه
هماهنگ است و ویژگیهای آرکائیسمی متن منشی را زدوده است.
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مهدیه سلیم زاده در دانشگاه زابل .این پژوهش به سه نتیجة مهم دست یافته است :اول
اینكه عالوه بر دگردیسی فیزیكی ،دگردیسیهای روایی متعدّدی با توجّه به موضوع و
مضمون حكایات در هر دو اثر دیده میشود .دوم اینكه اشخاص حكایات بنا بر جایگاه
و مقامشان از کنش کالمی خاصی بهره میبرند .سوم اینكه کتابهای کهن و کالسیك
ایرانی مانند کلیله و دمنه و انوار سهیلی ،قابلیّت خوانش جدید بر اساس آرای غربی را
دارند .همچنین پایاننامة کارشناسیارشد ( ،)1390مقایسة ساختاری و محتوایی چهار
ترجم ه از کلیله و دمنه (نصراهلل منشی ،بیدپای ،پنجاکیانه) ،نگارش یافته توسط فریناز
رضوان ،دانشگاه آزاد نجف آباد .نگارنده در این پایان نامه از جهت عناصر داستانی و
ویژگیهای معنایی و محتوایی به بررسی تطبیقی دو اثر پرداخته است.
پایاننامة کارشناسیارشد ( ،)1393بررسی تطبیقی کلیله و دمنه ابن مقفّع و انوار
سهیلی (کلیله کاشفی) نگارش یافته توسط سمیرا بهادر از دانشگاه تربیت معلم سبزوار.
در این رساله تمام حكایتهای دو اثر از لحاظ عناصر داستان از جمله :زاویة دید،
شخصیتها ،گفتگو ،پیرنگ و پیام مورد بررسی قرار گرفته است که نسبت به عناصر
نوظهور دیگر در ادبیات مانند زمینهچینی ،گره افكنی ،کشمكش و  ....که از نمود
بیشتری در حكایت کلیله و دمنه برخوردار است ،مورد بررسی قرار داده شده است.
همچنین پایاننامة کارشناسیارشد ( ،)1392مقایسة ساختاری دستوری کلیله و دمنه با
انوار سهیلی ،نگارش یافته توسط فاطمه غالمی ،دانشگاه قم .در هر دو اثر ،جمالت
مرکب بیشترین کاربرد را دارد .بیشترین فراوانی ساخت فعل در هر دو اثر به ترتیب
افعال ساده ،مرکب و پیشوندی است .افعال مرکب در هر دو اثر بیشتر با همكرد «کرد»
و گردید» به کار رفته است .بیشتر نامها ساده است .جمعهای مكسّر بسامد بسیاری دارد.
ضمیر شخصی «او و من» بیشترین تعداد را دارد .ضمایر پیوسته در کلیله و دمنه بسیار
کمتر از انوار سهیلی به کار گرفته شده است .در کلیله و دمنه صفات ساده بیشتر به کار
رفته است و بعد از آن صفات مشتق قرار دارد؛ امّا در انوار سهیلی بعد از صفات ساده،
صفات مرکب بیشترین فراوانی را دارد .حروف نیز در هر دو اثر معانی و کاربردهای
مختلفی دارد و حروف ربط «و» و «که» بیشترین کاربرد را دارد.
با توجّه به پژوهشها بهرغم اینكه تطبیق دو اثر مورد نظر مورد توجّه پژوهشگران
بوده است ،تاکنون تحقیق یا تألیفی که به صورت تطبیقی آن هم اختصاصاً به بررسی
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سبك زبانی و ادبی کلیله و دمنه و تحریر انوار سهیلی بپردازد ،صورت نگرفته است؛ لذا
در این تحقیق به بررسی تطبیقی سبك زبانی و ادبی کلیله و دمنه و انوار سهیلی پرداخته
میشود.

وجود گونهها و سبكهای زبانی در زبان بر این واقعیت استوار است که با دو یا چنـد
صورت زبانی ،مفهوم واحدی را میتوان بیان کرد؛ یعنی برای یك مدلول واحد چنـد
دال متفاوت میتوان داشت که از لحاظ گونهای یـا سـبكی بـا هـم تفـاوت دارد؛ بـه
عبارت دیگر در هر زبان ،امكانات گوناگونی برای بیان مفاهیم هست و بسته به اینكه
چه کسی با چه ویژگیهای فردی ،جغرافیایی و اجتماعی یا در چه نوع ارتبـاط زبـانی
از آن استفاده میکند ،بخشی از این امكانات در چارچوب یك گونة زبـانی معـیّن یـا
یك سبك معیّن به کارگرفته میشود (صادقیان.)89 :1371،

تغییرات و تفاوتهای زبانی را به طور کلی میتوان در دو محور درزمانی و همزمانی
بررسی کرد .تغییرات درزمانی شامل تغییرات زبان در طول زمان است که در برگیرندة
موضوعات تاریخی زبان است ولی تغییرات همزمانی شامل پدید آمدن گونههای
مختلف زبانی در نقطة معینی از زمان ،مثالً در زمان حال است .در بررسی همزمانی،
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 .3سبک زباني و ادبي
سبك در اصطالح ادبیات روش خاص ادراک و بیان افكار بهوسیلة ترکیب کلمات و
انتخاب الفاظ و طرز تعبیر است .سبك پیوندی است که ذهن و زبان آدمی در گفتار و
نوشتار می یابد .سبك در واقع کنش و واکنش معنی و شكل در گفتار و نوشتار است
(عبادیان .)9 :1368 ،برای تعریف سبك میتوان به سه مقوله توجّه کرد .1 :نگرش خاص
 .2گزینش  .3عدول از هنجار .درواقع این سه مقوله یكی است و به یك موضوع از سه
زاویه نگاه شده است .سبكشناسی 1علم یا نظامی 2است که از سبك 3بحث میکند
(شمیسا« .)15 :1384 ،سبك ادبی ،سبكی است که در برابر سبك علمی ،تاریخی و به طور
کلّی سبك گفتار عادی قرار دارد .ابهام و تخیّل از ویژگیهای سبك ادبی است در حالی
که در سبك علمی و  ...عیب محسوب میشود» (خطیبی.)62 :1375،
یكی از مباحث بنیادی سبكشناسی ادبی نیز سبكهای زبانی است .امروزه در
بسیاری از آثار ادبی ،سبكهای زبانی به همان گونه که در زندگی روزمره و گفتار رایج
وجود دارد ،بازنمایی میشود.
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همواره میتوان در هر زبانی همزیستی صورتهای متفاوت را برای مدلولی واحد نشان
داد.
در پیدایش سبكهای زبان معین ،ویژگیهای زبانی مختلفی از لحاظ واژگانی ،دستوری
و آوایی تأثیر دارند .در هر زبان ،امكانات مختلف برای بیان یك مطلب هست که فرد
معیّن بر مبنای تسلط خود بر سبكهای مختلف در موقعیّتهای مختلف از آنها استفاده
می کند .هر کس با ارزیابی موقعیّت اجتماعی ،موضوع ارتباط و نوع رابطة خود با
شنونده ،از میان سبكهای موجود ،سبك مناسب را بر میگزیند .به طور کلّی در
موقعیّتهایی مانند سخنرانیها یا در نوشتار ،که نسبت به گفتار توجه بیشتری به زبان
میشود ،کاربرد ویژگیهای زبانی نزدیكتر به زبان معیار بیشتر است و در موقعیّتهایی
مانند گفتگوهای دوستانه و صمیمانه ،که به رفتار زبانی توجّه کمتری میشود،
ویژگیهای دورتر از زبان معیار بیشتر مشاهده میشود .پس هر یك از سبكهای زبانی
ویژگیهای آوایی ،دستوری و واژگانی معیّنی دارد (فتوحی.)73 :1391،
برای تحلیل هر متن از دیدگاه زبانی ،باید شاخههای متعدّدی در نظر قرار گرفته
شود .سیروس شمیسا این تقسیمبندی را برای بررسی سبك زبانی پیشنهاد میکند:
«سطح زبانی ،مقولة گستردهای است؛ از اینرو آن را به سه سطح کوچكتر آوایی،4
لغوی 5و نحوی 6تقسیم میکنند» (شمیسا .)153 :1374 ،هر یك از این موارد سهگانه در
نوع خود شامل معانی ژرف و وسیعی است« .سطح آوایی که میتوان به آن سطح
موسیقیایی متن نیز گفت ،هر متن را به لحاظ ابزار موسیقیآفرین بررسی میکند... ،
موسیقی درونی متنی بهوسیلة صنایع بدیع لفظی  ...مورد دقّت قرار میگیرد» (همان.)153:
سطح لغوی ،دومین شاخة سبك زبانی است؛ «بررسی درصد لغات فارسی و عربی،
لغات بیگانه ،آرکائیسم ...،سرهنویسی ،اسامی بسیط ،اسم معنی یا ذات ،و  ...را شامل
میشود» (همان )154 :و آخرین بخش از سبك زبانی ،سطح نحوی متن است .سطح
نحوی یكی از مهمترین ویژگی متون از لحاظ سبك زبانی است« :بررسی جمله از نظر
محور همنشینی و دقّت در ساختهای غیرمتعارف ،کوتاه یا بلند بودن جمالت
کاربردهای کهن دستوری و ( »...همان )155 :در زمرة ویژگیهای مهم سبك زبانی اثر
است.
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 .4بحث و بررسي
در این بخش از پژوهش به بررسی سبك زبانی و ادبی چند نمونه از حكایات کلیله و
دمنه و انوار سهیلی پرداخته میشود .الزم به ذکر است که یكی از حوزههایی که
صاحب انوار سهیلی تغییرات اساسی در متن کلیله و دمنه ایجاد کرده ،حوزة سبك
زبانی و ادبی اثر است .نویسندة انوار سهیلی در ویژگیهای زبانی کلیله و دمنه ،همچنین
ویژگیهای ادبی این اثر تغییرات عمدهای ایجاد کرده است .در اینجا این محور در سه
سطح لغوی و دستوری و ادبی مورد واکاوی قرار میگیرد.
 4-1سطح لغوي
سطح لغوی از سطوح مهم در سبك شناسی است که به بررسی دایرة واژگانی و ویژگی
آنها میپردازد .در حكایت «زاغی که بر باالی درختی النه داشت» تفاوت در کاربرد
لغات و واژگان مشاهده میشود .در زیر به واژگانی اشاره میشود که مترادف آنها در
انوار سهیلی بهگونهای دیگر آمده است:
کاربرد لغات مترادف به صورت متفاوت
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کلیله و دمنه
زاغ درماند شكایت آن بر شگال که
دوست وی بود بكرد (ص)81 :
میاندیشم که خود را از بالی این ظالم
جان شكر باز رهانم (ص)81:
تا در مستقبل نور دیده و میوة دل من
از قصد او ایمن گردد (ص)81 :
هر روز یگان دوگان ماهی من گرفتمی (ص)83 :
بقای ذات تو به دوام تناسل ما تعلق است (ص:
)83
لكن نقل بیمعونت و نظارت تو ممكن نیست
(ص)84:
هر که به الوة دشمن فریفته شود و بر لئیمظفر و
بدگوهر اعتماد روا دارد (ص)84 :
چون روزها برگذشت پنج یا یك هم خواست تخته
تحویل کند (ص)84 :

انوار سهیلی
شكایت آن حال با شغالی که دوست او بود
در میان آورد (ص)141 :
از بالی مار و جفای این ظالم جان شكار باز
رهانم (ص)142 :
به منقار خونخوار چشم جهانبینش برکنم تا
دیگر قصد قرهالعینام نكند (ص)142 :
هر روز یك دو ماهی میگرفتم (ص)142 :
بقای ذات تو ،به دوام عمر ما متعلق است
(ص)143 :
فاما بیمعاونت و یاری تو نقل ممكن نیست
(ص)143 :
هر که به البة دشمن فریفته شود و بر خسیس
بدگوهر اعتماد نماید (ص)144:
چون روزها بگذشت خرچنگ را هوای آن
آبگیر در سر افتاده بود( .ص)144:
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در این جدول تفاوت واژگانی میان متن منشی و کاشفی کامالً مبرهن است .واژگان
کاشفی به فارسی و سرهنویسی مقیدتر است در حالی که کاربرد واژگان عربی در متن
منشی پربسامد است .همچنین کاشفی واژگانی را که منسوخ شده است و یا کمتر
کاربرد دارد به کار نبرده و آن را متناسب با عصر خود تغییر داده؛ از جملة اینها تغییر
الوه به البه به معنای خواهش در متن انوار سهیلی است .البته گاهی اوقات عكس این
موضوع مالحظه میشود و کاشفی معادلهایی به کار برده که عربی است ،در حالی که
معادل منشی فارسی بود؛ مانند کلمه قرةالعین در مقابل نور دیده نصراهلل منشی .در
حكایت دوم ،یعنی حكایت "خرگوشی که به حیلت شیر را هالک کرد" ،بنا بر سیاق
دیگر فعالیّتها ،تغییرات عمدهای در زمینة کاربرد واژگان به چشم میخورد .واعظ
کاشفی معادل برخی از واژگان سبك فنّی را آورده و این امر از زیبایی و آهنگین بودن
اثر کاسته است؛ امّا به متن سالست و روانی بیشتری بخشیده است:
کلیله و دمنه
در هر ستاره هزار سپهر حیران (ص)86:
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همه به سبب چرا خور و آب در خصب و راحت
بودند (ص)86 :
نفس خونخوار و جان مردار به مالك سپرد (ص:
)87
گفت :در حال فراغ و خالء راست آید (ص)88 :

انوار سهیلی
در حسن هر یك از ستارگان نه فلك سرگردان
(ص)149:
بهواسطه  ...نعمت روزگار در خوشی و رفاهیت
میگذرانید( .ص)149 :
به دو سه غوطی نفس خونخوار را به زبانیه دوزخ
سپرد( .ص)150 :
دمنه گفت :آن را خلوت و فراغت باید که بگویم
(ص)151 :
دمنه گفت :هر سخن که از استماع آن شنونده را
کراهیت آید (ص)151 :
شنزبه با امرای لشكر خلوت کرده( .ص)152 :

دمنه گفت :هر سخن که از سماع آن شنونده را
کراهیت آید (ص)88 :
دمنه گفت  :شنزبه به بر مقدمان لشكر خلوت
کرده است( .ص)89 :
در هر یك خللی تمام و ضعفی شایع دیدم( .ص :در هر یك خللی بسیار و ضعفی بیشمار معاینه
دیدم( .ص)152:
)89

در این جدول ،که برگرفته از حكایت دوم است کاشفی به همان سیاق حكایت اولی
از درصد واژگان عربی و سبك فنّی نصراهلل منشی کاسته و سعی کرده است متنی
سلیس تر و روانتر ارائه کند .او در این کار موفّق هم شده است؛ هرچند متن او زیبایی
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متن منشی را ندارد ،آس انتر و از خوانایی بیشتری برخوردار است؛ جز در برخی موارد
که کلمات و ترکیبات نامأنوس را بر خالف سبك و روش خود به کار میبرد که این
ترکیبات عربی از سالست و روانی نثر کاسته است« :اگر بدانجا تحویل توانید کرد،
بقیّهالعمر در امن و راحت  ...توانید بود» (واعظکاشفی« .)143 :1388 ،مردمانی که بر پی
زاغ آمده بودند ،فیالحال سرها را فرو کوفتند( .همان« )145 :اگر حال بدین منوال باشد،
مرا دل از جان بر باید گرفت» (همان« )143 :خرچنگ که این خبر شنید فیالفور بازگشته
خبر به ماهیان داد» (همان .)143 :در این نمونهها ترکیبات نامأنوس و عامیانه مانند فی
الحال ،فی الفور و  ...مشاهده می شود که از جهت لغوی کیفیت واژگانی کاشفی را
ضعیف کرده است.
در همین حكایت بنابر سیاق دیگر حكایتها ،واعظ کاشفی در بیشتر فعلها دخل و
تصرّف کرده و معموالً معادل و صورت دیگر فعلها را به کار برده است .گاه این فعلها
صورت دستوری متفاوت دارد و گاه از لحاظ معنایی سادهتر یا ادبیتر است .در ذیل به
مواردی از این کاربردها اشاره میشود:

)86

(ص)148 :

روزی فراهم آمدند و جمله نزدیك شیر رفتند .روزی اتفاق نموده نزدیك شیر رفتند( .ص:
)149
(ص)86 :
اکنون چیزی اندیشیدهایم( .ص)486 :
یك روز قرعه بر خرگوش آمد( .ص)86 :
اگر در فرستادن من توقّفی کنید (ص)86 :

اکنون اندیشه کردهایم که تو را سبب فراغت
گردد( .ص)149 :
روزی قرعه به نام خرگوش برآمد( .ص)149 :
اگر در فرستادن من مسامحتی کنید( .ص:
)149

تو هر روز پس از رنج بسیار و مشقت فراوان هر روز پس از رنج فراوان از ما یكی شكار
توانی کرد یا نه( .ص)149:
از ما یكی شكار میتوانی شكست( .ص)86 :
زودتر باز باید نمود که مهمات تأخیر بر زودتر بازنمای که مهمّات کلی را تأخیر
نشاید( .ص)151 :
ندارد( .ص)88 :
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انوار سهیلی
کلیله و دمنه
نسیم آن بوی بهشت را معطّر کرده بود و نسیم آن بوی بهشت را معطر ساختی و
عكس آن روی فلك را منور گردانیده( .ص :عكس ریاحینش دیدة فلك را منور گردانیدی.
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فارغ از پیشداوریها دربارة حسن و قبح روش کاشفی باید گفت که او سبكی متمایز و
جدید نسبت به متن منشی برگزیده و این موضوع مختصات سبكی نوینی در متن او
ایجاد کرده است؛ هر چند در برخی مواقع به ورود پارهای از ترکیبات و افعال نامأنوس
منجر شده است .همچنین از دیگر ویژگیهای سبك زبانی در این حكایت ،کاربرد فعل
مضارع بدون (می) «هر روز موظف یكی شكاری پیش ملك فرستیم ( ...نصراهلل منشی،
« .)86 :1374به هنگام چاشت وظیفة مطبع ملك میفرستیم» (انوار سهیلی)149 :1388 ،
یا کاربرد فعل ماضی با پیشوند «ب» در متن کلیله و دمنه ،طبق روال دیگر حكایتها .در
این حكایت نیز افعال ماضی با پیشوند «ب» آمده در حالی که در متن انوار سهیلی این
افعال بدون «ب» به کار رفته است« :خرگوش دید که شیراز از غایت غضب دم انتقام بر
زمین میزد( ....واعظ کاشفی)149 :1388 ،
بررسی الیة زبانی در حكایت «بطی که در آب روشنی ستاره دید» به صورت زیر
است که از جمله ویژگیهای آن کاربرد لغات واژگان بهصورت متفاوت است:
کلیله و دمنه
پس هیچ دستآویز و پای جای نماند (ص)102 :
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چه سخط چون از علتی زاید استرضا و معذرت
آن را بردارد (ص)102 :
جمال دم طاووس او را پرکنده و بال گسسته
گذارد (ص)104:
و اگر بدسگاالن این قصد بكردهاند و قضا آن را
موافقت خواهد نمود دشوارتر (ص)104 :
آنچه از این معانی که برشمردی چون تضریب
خصوم و مالل ملوک و دیگر ابواب نیست( .ص:
)105
امروز تدبیر از تدارک آن قاصر است (ص)105 :
از این سخن درگذر و تدبیر کار خود کن (ص:
)106

انوار سهیلی
به هیچ دستآویزی پای قرار بر جادة استقامت
نتواند پیمود (ص)165 :
چه خشمی را که موجبی باشد به استرضا و
معذرت آن را رفع توان کرد (ص)165 :
عندلیب از هنر خود در حبس قفس گرفتار است
(ص)168:
دمنه گفت :یمكن که بدسگاالن این قصد کرده
باشند .بدان تقدیر مال کار چگونه باشد؟
(ص)168:
آنچه شیر از برای تو خیال کرده نه به سبب
بدگویی خصمان یا بسیاری هنرت یا مالل ملوک
است (ص)171 :
حاال دست تدبیر از دامن تدارک کوتاه است
(ص)172:
دمنه گفت :از این حدیث درگذر و تدبیر کار
خویش پیش گیر (ص)174 :
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در این حكایت اندکی بر خالف سیاق مألوف و سبك سرهنویسی کاشفی ،واژگان
عربی و ترکیبات نامأنوس بیشتر است و این نشان از یكدست و یكنواخت نبودن متن
کاشفی در اتّخاذ سبك و شیوة واحد دارد و موفقیّت او را در به کارگیری متنی سلیس و
یكدست در مظان شك و تردید قرار میدهد که از روانی و سالست در تمامی اجزا
برخوردار باشد؛ زیرا کاربرد واژگان عربی نسبت به این دو داستان در این حكایت
اندکی بیشتر است؛ هر چند در مجموع نسبت به متن منشی بسامد کمتری دارد.
 4-2سطح دستوري
بخش دوم ،که به تحلیل آن در سه حكایت مورد بحث پرداخته میشود ،سطح نحوی
است .این سطح با ویژگیهای متفاوتی قابل بررسی است که در اینجا تكتك حكایتها بر
پایة ویژگیهای مورد نظر مورد واکاوی قرار میگیرد .در حكایت اول در سطح نحوی
تفاوتهای محسوسی در حكایت به چشم میخورد؛ از جملة این تفاوتها کاربرد افعال
است .در متن کلیله و دمنه ،افعال بیشتر به صورت ساده به کار رفته است و صورت
کاربرد آنها هم از نظر لغوی و هم از نظر دستوری با متن انوار سهیلی اندکی تفاوت
دارد؛ مانند نمونة مقابل« :آوردهاند که زاغی در کوه بر باالی درختی خانه داشت» (نصراهلل
منشی« .)81 :1374،دمنه گفت آوردهاند که زاغی درگیر کوهی خانه گرفته بود» (واعظ
نمونة منشی ،فعل را ساده به کار برده در حالی که کاشفی چنین نكرده و با ماضی
بعید ماجرا را روایت کرده است یا به عنوان مثال در متن کلیله و دمنه بویژه در همین
حكایت به طور معمول افعال ماضی همراه با «ب» آغاز شده است در حالی که واعظ
کاشفی این افعال را در انوار سهیلی بدون «ب» آورده است« :بر رنج گرسنگی بل تلخی
مرگ دل بنهاد» (نصراهلل منشی« )83 :1374،و بر تلخی مرگ دل باید نهاد» (واعظ کاشفی،
« .)143 :1388اندیشید که خردمند چون دشمن را در مقام خطر بدید» ( نصراهلل منشی،
 « .)85 :1374با خود اندیشید که خردمند چون بیند که دشمن قصد جان وی دارد» (واعظ
کاشفی« ،)144 :1388،پس خویشتن به گردن ماهیخوار افكند و حلق او محكم فشردن
گرفت» (همان« .)144 :پس خویشتن بر گردن ماهیخوار افكند و حلق او محكم بیفشرد»
(نصراهلل منشی« ،)85 :1374،زاغ درماند ،شكایت آن بر شگال که دوست وی بود ،بكرد»
(همان« .)81 :شكایت آن حال با شغال که دوست او بود در میان آورد» (واعظ کاشفی،
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 .)82 :1388علّت اینگونه کاربرد با توجّه به کهن بودن نثر منشی و قدمت تاریخی آن در
قیاس با عصر کاشفی است .درواقع کاشفی در دورهای میزیسته که کاربرد فعل ساده
مرسوم نبود.
از دیگر موارد سطح دستوری در حكایت اول ،کاربرد فعل به شكل خاص و کاربرد
فعل مضارع بدون «می» در کلیله و دمنه است که بیشتر افعال مضارع بدون «می» آورده
شده است ،امّا در متن انوار سهیلی این «می» پیش از فعل مضارع آورده شده است« :در
کار ما چه صواب بینی؟ (نصراهلل منشی« .)83 :1374،پس در کار ما چه صواب میبینی؟»
(واعظ کاشفی )143 :1388،یا آوردن فعل پیش از قید ،که در همین حكایت ،بارها نصراهلل
منشی قیود را بعد از فعل آورده است؛ اما در انوار سهیلی چنین نیست« :چون پنج یا
یك از دور استخوان ماهی دید بسیار» (نصراهلل منشی« .)84 :1374،خرچنگ از دور
استخوان ماهی دید» (واعظ کاشفی )144 :1388 ،یا کاربرد وجوه کهن ماضی استمراری «به
قدر حاجت ماهی میگرفتی و روزگاری در  ...و نعمت میگذشت» (نصراهلل منشی:1374 ،
« .)82به قدر حاجت ماهی می گرفت و روزگاری در رفاهیت میگذرانید» (واعظ کاشفی،
 .)142 :1388همان گونه که مالحظه میشود دو متن مورد بحث در همین حكایت
تفاوتهای بارزی در سطح کاربرد ویژگیهای نحوی و متنی کالم مشاهده میشود.
در حكایت «خرگوشی که »...برخی تفاوتهای برجسته در زمینة سطح دستوری به
چشم میخورد که از جملة آنها عبارت است از کاربرد «یی» وحده :در متن کلیله و دمنه
«ی» به شیوة خاص به کار رفته است و «ی» وحده همراه با واژة یك به کار رفته است؛
امّا در انوار سهیلی این کاربرد وجود ندارد« .هر روز موظف یكی شكاری پیش ملك
فرستیم ( ...نصراهلل منشی« .)86 :1374 ،ما شكاری به هنگام چاشت وظیفة مطبخ ملك
میفرستیم( »...واعظ کاشفی.)149 :1388 ،
از دیگر ویژگیهای سطح دستوری در همین حكایت آوردن فعل پیش از برخی از
اجزای جمله است «تا روزی فرصت جست و در خأل پیش او رفت چون دژمی ...
(نصراهلل منشی« .)88 :1374 ،تا وقتی که فرصت یافته خود را به خدمت شیر افكند و چون
 ...محزون با دلی ریش در پیش بایستاد ( ...واعظ کاشفی .)151 :1388 ،منشی در این نمونه
پیش از پای ان جمله فعل را به کار برده است؛ حال اینكه این ویژگی در متن کاشفی
دیده نمی شود و این گونه موارد نشان از عدم تقلید سبكی کاشفی از منشی و تناسب
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.)90 :1374

در این عبارات بین دو واژة اواخر و اوایل صنعت تضاد به کار رفته است .با دقّت در
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متن او با اقتضای زمان دارد .از دیگر ویژگیها کاربرد فعل امر بدون «ب» در این
حكایت ،نمونهای از سبك زبانی کلیله و دمنه به چشم میخورد مبنی بر اینكه افعال امر
بدون «ب» آغازی به کار رفته است؛ امّا صاحب انوار سهیلی این افعال را همراه با «ب»
آورده است « :آنچه تازه شده است ،بنمای که بر شفقت و نصیحت حمل افتد ( ...نصراهلل
منشی )89 :1374،یا کاربرد «ی» وحده برای نامها در کلیله و دمنه .نصراهلل منشی در این
حكایت از «ی» وحده بیشتر استفاده کرده است؛ ولی در حكایت انوار سهیلی این
کاربرد خیلی کم به چشم میخورد« :از هر شاخصی هزار ستاره تابان و در هر ستاره
هزار سپهر حیران ( ...نصراهلل منشی« .)86 :1374 ،از هر شاخة گلزارش هزار ستاره تابان و
در حسن هر یك از ستارگان نه فلك سرگردان ( ...واعظ کاشفی.)149 :1388 ،
هر دو نویسنده معطوف را به نحوی خاص به کار میبرند .واعظ کاشفی گاه برای
بیان مقصود خود از چند واژة معطوف به هم استفاده کرده است در حالی که همان
مقصود را نصراهلل منشی در دو واژه و ترکیب معطوف به زیبایی بیان کرده است:
« وحوش بسیار بود که همه به سبب چراخور و آب در خصب و راحت بودند» (نصراهلل
منشی« .)86 :1374 ،در آن مرغزار وحوش چند بودند به واسطة خوبی هوا و دلپذیری
فضا و کثرت آب و وسعت نعمت روزگار خوشی و رفاهیّت میگذرانیدند» (واعظ
کاشفی« .)149 :1388 ،شیر را آزمودم و اندازة زور و قوّت او معلوم کرد ( ...نصراهلل منشی،
« .)89 :1374شیر را آزمودم و اندازة زور و قوّت و رای و مكنت او بدانستم ( ...واعظ
کاشفی .)152 :1388 ،تعدّد معطوفها در نمونة باال در قیاس با نمونة منشی کامالً هویدا
است که نشان از آسانی و ایجاز متن منشی و اطناب و دشواری متن کاشفی دارد.
در این حكایت ،متن نصراهلل منشی از ویژگیهای سطح آوایی بیشتر برخوردار است.
آوردن واژگان هموزن و استفاده از صنعت سجع ،آهنگ ویژهای به نثر وی بخشیده
است؛ امّا متن این حكایت در انوار سهیلی از این ویژگیها عاری است« :مردم دو گروه
است :حازم و جازم و حازم هم دو نوع است :اول آن که پیش از حدوث و معاینه شر
چگونگی آن را بشناخته باشد و آنچه دیگران در خواتم کارها دانند او در فواتح آن به
اصابت رأی بدانسته باشد و تدبیر اواخر آن در اوایل فكرت بپرداخته ( ...نصراهلل منشی،

عبارات انوار سهیلی میتوان به سطح ادبی این دو اثر پی برد .نصراهلل منشی از
صنعتهای سجع در تضاد بجا استفاده کرده است در حالی که در انوار سهیلی به
کارگیری واژگانی که حروفی همآوا دارد و آوردن چندین واژة معطوف به سالست نثر
آسیب وارد کرده است « :مردم دو گروهند :صاحب خرم و عاجز آن باشد که در وقت
حدوث واقعه و وقوع حادثه سراسیمه و پریشان و متردّد حال و سرگردان بود ( ...واعظ
کاشفی.)153 :1388 ،
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دربارة بررسی سطح نحوی در حكایت «بطی که  »...باید گفت که این حكایت نیز
در مواردی ،از الیة نحوی به گونهای متمایز استفاده کرده است؛ از جملة آنها کاربرد
فعل ماضی با «می» است .در متن کلیله و دمنه در همین حكایت ،فعل ماضی همراه با
«می» آمده است؛ اما در متن انوار سهیلی بدون «می» آمده است« :گویند که بطی در آب
روشنایی ستاره میدید ،پنداشت که ماهی است» (نصراهلل منشی« .)102 :1374 ،بطی در آب
روشنایی ماه دید پنداشت که ماهی است» (واعظ کاشفی« .)164 :1388 ،قصدی میکرد تا
بگیرد و هیچ نمییافت » (نصراهلل منشی.)102 :1374 ،
«قصد کرد تا بگیرد؛ هیچ نیافت» (واعظ کاشفی )164 :1388 ،یا کاربرد فعل ماضی با
«ب» « دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی گمان بردی که همان روشنایی است قصدی
نپیوستی» (نصراهلل منشی« .)102 :1374 ،دیگر شب هرگاه که ماهی دیدی ،پنداشتی که
روشنایی ماه است( ...واعظ کاشفی )164 :1388 ،آوردن فعل پیش از جزئی از جمله است.
«نمی دانم در آنچه میان من و شیر رفته است خود را جرمی( ... ،نصراهلل« .)102 :1374 ،در
آنچه میان من و شیر واقع است خود را جرمی نمیشناسم» (واعظ کاشفی.)165 :1388 ،
کاربرد افعال بهصورتی متفاوت است که در جدول ذیل نشان داده شده است:
کلیله و دمنه
هرگاه که ماهی دیدی گمان بردی که همان
روشنایی است قصدی نپیوستی (ص)102 :
سخط چون از علتی زاید استرضا و معذرت آن را
بردارد (ص)102 :
با این همه البته بر سر جمع نگفتهام .و در آن
جانب هیبت او به رعایت رسانیدهام و شرط
تنظیم و توقیر هر چه تمامتر بهجای آورده و

انوار سهیلی
دیگر شب هرگاه که ماهی دیدی ،پنداشتی
که روشنایی ماه است ،قصد آن نكردی
(ص)164 :
چه خشمی را که موجبی باشد به استرضا و
معذرت آن را رفع توان کرد (ص)165 :
بر سر جمع گستاخی ننمودهام و شرط
تعظیم و توقیر هر چه تمامتر به جای آورده،
چگونه گمان توان برد که نصیحت سبب
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چگونه گمان توان داشت که نصیحت سبب وحشت و خدمت موجب عداوت گردد
وحشت و خدمت موجب عداوت گردد؟ (ص( :ص)166 :
)103
دمنه گفت :آنچه شیر برای تو میسگالد( .ص )10:شیر به عظمت جانداری و شكت کامكاری
در حق تو این اندیشه کند (ص)167 :
دمنه گفت :آنچه شیر برای تو میسگالد( .ص :دمنه گفت :ای شنزبه آنچه به یقین دانستهام
و علیالقطع معلوم کرده آن است که آنچه
)105
شیر از برای تو خیال کرده (ص)171 :
هر که از دنیا به کفاف قانع نباشد و در طلب هر که از دنیا به کفاف قانع نباشد و در طلب
فضولی نماید (ص)173 :
فضول ایستد (ص)105 :
شنزبه گفت :چه تدبیر دانم کرد؟ من اخالق شیر شنزبه گفت :چه چاره انگیزم و چه حیله
پیش آرم من اخالق شیر دانستهام (ص:
را آزمودهام
)174
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 4-3سطح ادبي
در این بخش از مقاله به تحلیل مقابلهای سبك ادبی در دو اثر پرداخته میشود؛ از جمله
ویژگیهای این الیه ،کاربرد تشبیهات و استعارات است .الزم به ذکر است که نصراهلل
منشی در خلق تصاویر از تشبیه و استعارههای بكر استفاده میکند؛ همین کار را واعظ
کاشفی نیز انجام میدهد؛ اما آنچه تمایز این دو را رقم میزند ،تشبیهات و استعارات
هنرمندانه در متن کلیله و دمنه است .تحریر واعظ کاشفی با تأثیرپذیری از متن کلیله و
دمنه به شرح این صنایع میپردازد و از زیبایی صور خیال کلیله و دمنه میکاهد؛ به
عنوان مثال این تمایز در نمونة مقابل برگرفته از حكایت اول مشخص است« :در این
نزدیكی آبگیری می دانم که آبش به صفا برده در تراز گریه عاشق است و غفارتر از
صبح صادق؛ دانة ریگ در قصر آن بتوان شمرد و بیضة ماهی از فراز آن بتوان دید»
(نصراهلل منشی« .)83 :1374،در این نزدیكی آبگیری میدانم که آبش به صفا با صبح صادق
دم برابری میزند و در نبودن عكس صورت بر آیینة گیتینمای سبقت میگیرد؛ چنانچه
دانة ریگ در قصر آن توان شمرد و بیضة ماهی در جوف آن توان دید» (واعظ کاشفی،
 . )143 :1388در اینجا کامالً مشخص است که نثر منشی از جهت روان بودن و بهرهگیری
از صور خیال از نثر کاشفی هنرمندانهتر عمل کرده است.

از دیگر ویژگیهای سبك ادبی کاربرد ابیات فارسی و عربی است .در حكایت اول
در متن کلیله و دمنه چهار بیت به کار رفته است .یك بیت فارسی و سه بیت به زبان
عربی است:
اذا علتها الصبا أبدت لها حبكا
مصل الجواشن مصقوال حواشیها
ال یبلغ السمك المحصور غایتها
لبعد مابین قاصیها و دانیها
(نصراهلل منشی)83 :1374 ،

و ان حیـــاه المـــرء بعـــد عـــدوه

و ان کـــان یومـــا واحـــد الكثیـــر
ج

( همان)85 :

کاربرد ابیات در این حكایت در متن انوار سهیلی تفاوت فاحشی با متن کلیله و
دمنه دارد .واعظ کاشفی در این حكایت هفت بیت به زبان فارسی آورده است و بیت
عربی هم ندارد:
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چنـدان کــــه ســــراپای مهم مینگـــریم
در تگ آبش ز صفا ریگی خرد
آبگیـــــــــری بســـــــــان دریـــــــایی
چون قصد خصم قصد تو کرد برای دفع ضرر
که گر مراد به دست آیدت به کام رسی
دمی جیات پس از مردن چنان دشمن
به مرگ خصم شماتت نمیکنم لیكن

ج

پرگار صفت ز عجز سرگشتهتریم
کور تواند به دل شب شمرد
لیك دریای بی سـر و پـایی
به جدوجهد بكوشار به عقل مشهوری
وگر به هم نرسد آن زمان تو معذوری
گمان برم کـه زصد ساله زندگانی به
دمی فراغ ز دشمن زهر چه دانی به
ج

(واعظ کاشفی)144 :1388 ،

ناگفته نماند که کاربرد اندک ابیات عربی و فزونی ابیات فارسی در تحریر کاشفی
نشان از سبك سرهنویسی نویسنده دارد که در صدد است حتیاالمكان عربیزدایی کند؛
هر چند در ایجاد این فرایند موفّق عمل نكرده است.
در حكایت «خرگوشی که  »...نحوة کاربرد صناعات ادبی به گونهای خاص دیده
میشود .در این حكایت ،به عنوان نمونه در عبارت زیر نویسنده با چهار عنصر آب ،باد،
خاک و آتش ترکیبات زیبایی خلق کرده است« :شیر را تنگدل یافت ،آتش گرفتگی او
را بر باد تند نشانده بود و  ...چنانكه آب دهان او خشك ایستاده بود و نقص عهد را
در خاک میجست» (نصراهلل منشی .)87 :1374 ،این مضمون را واعظ کاشفی به این
صورت آورده است« :خرگوش دید که شیر از غایت غضب دم انتقام بر زمین میزد و
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نقض عهد را به آرزوی دل میتپید» (واعظ کاشفی .)149 :1388 ،در اینجا تمایز میان دو
متن کامالً آشكار است و عدم بهرهمندی متن کاشفی از این صناعت ادبی نشان از
ضعف نثر او دارد که منشی هوشمندانه آن را به کار برده و مراعات نظیری زیبا در متن
ایجاد کرده است.
یكی از ویژگیهای ادبی بودن متن ،بیان ادبی مقاصد در عبارات موجز و کوتاه است.
نصراهلل منشی در این عبارات کوتاه به شیوایی با استفاده از عنصر تشبیه به توصیف آب
چاه میپردازد « :او را به سر چاهی بزرگ برد که صفای آن چون آینهای شك و یقین
صورتها بنمودی و اوصاف چهرة هر یك بر شمردی» (نصراهلل منشی .)87 :1374 ،در این
عبارت ،تشبیه صفای آب چاه به آینه شك و یقین از زیباترین تشبیهات کلیله و دمنه
است و وجه شبه در آن پیدا و ناپیدایی (شك و یقین) است در حالی که همین عبارت
به صورت تشبیهی ساده با وجه شبهی مبنی بر شفافیّت آب قابل توجّه در متن کاشفی
پدیدار است« :خرگوش شیر را سر چاهی بزرگ آورد که آبش به صفا چون آیینة چین
صورتها درست بنمودی» (واعظ کاشفی.)150 :1388 ،
واعظ کاشفی در تحریری که از جمالت تشبیهی نصراهللمنشی کرده گویی درصدد
نوشتن این تشبیهات به صورت ساده است؛ از این رو از شیوایی و زیبایی کالم کلیله و
دمنه کاسته است« .دیو فتنه در دل او بیضه نهاد و هوای عصیان از سر او بادخانهای
ساخت (نصراهلل منشی« .)89 :1374 ،دیو فتنه در آشیانة دماغ او بیضه خواهد نهاد و هوای
عصیان از سویدای دل او سر بر خواهد زد( ».واعظ کاشفی.)152 :1388 ،
کاربرد ابیات فارسی و عربی نیز در این حكایت مشهود است .در این حكایت کلیله
و دمنه دوازده بیت به کار رفته است .در متن انوار سهیلی نیز سیزده بیت به کار رفته
است .وجه تمایز در کاربرد ابیات فارسی و عربی است .در این حكایت نیز بسامد
ابیات فارسی در انوار سهیلی بیشتر است و گاه نویسنده (در سه مورد) عبارات
شعرگونه به شكل مصراع آورده است که در متن کلیله و دمنه وجود ندارد .در مقابل
چندین عبارت به زبان عربی مصراع آورده شده است که در متن کلیله و دمنه وجود
ندارد .در مقابل چندین عبارت به زبان عربی به صورت جمله کوتاه و شعرگونه در
کلیله و دمنه آمده که متن انوار سهیلی از این ویژگی عاری است.

کلیله و دمنه
 6بیت
ابیات عربی
6بیت
ابیات فارسی
دو مورد
عبارت عربی
ندارد
عبارات فارسی

انوار سهیلی
ندارد
سیزده بیت
ندارد
سه مورد

عبارات عربی متن کلیله و دمنه به این قرار است :الرائد ال یكذب اهله (ص .)89 :اوّل
الفكر آخر العمل (ص .)90:االمور تشابهت مقبلة فاذا ادبرت عرضها الجاهل کما یعرفها
العاقل (ص  .)90عبارات فارسی در متن انوار سهیلی :نشنیدهای مگر تو که هر شیر و
بیشهای (ص  )150إنشاءاهلل که عاقبت خیر شود (ص  .)151اول فكر و آخر عمل است
(.)153
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در حكایت بطی که در آب روشنی ستاره میدید ،بررسی سبك ادبی با این ویژگیها
است؛ به کارگیری عبارات عربی .برخی عبارتهای عربی در حكایت در انوار سهیلی به
چشم میخورد که در متن کلیله و دمنه به کار نرفته است« :و به حكم من یسمع یخل
در دل وی کراهیتی پدید آمده ( ...واعظ کاشفی« .)165 :1388 ،و اگر شیر را از من چیزی
شنوانیده و باور داشته است ،موجب آزمایش دیگران بوده است و مصداق تهمت من
خیانت ایشان است» (نصراهلل منشی ... )102 ،1374 ،اگر عیاذا باهلل آن را موجبی نبود و یا به
زرق و افترا ( »...واعظ کاشفی )165 :1388 ،یا کاربرد جملههای تشبیهی ،مانند نمونة مقابل
«علم ا گویند که در قعر دریا با بند غوطه خوردن ،و در مستی لب مار دمبریده مكیدن
خطر است و از آن هایلتر و مخوفتر ،خدمت و قربت سالطین (نصراهلل منشی.)103 :1374 ،
این جملههای تشبیهی در انوار سهیلی هم به کار رفته است؛ امّا تشبیهات نصراهلل منشی
موجزتر و زیباتر از واعظ کاشفی است .علما گفتهاند با نهنگ در قعر دریا غوطه
خوردن و از لب مار دم بریده قطرات زهر مكیدن از مالزمت سالطین به سالمت
نزدیكتر است» (واعظ کاشفی .)166 :1388 ،خواننده با خواندن جمالت نصراهلل منشی در
ذهن خود تصویرسازی میکند و این نشاندهندة قدرت توصیف و خلق تشبیه
کلیلهودمنة منشی است.
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در حكایت سوم نیز ابیات عربی و فارسی به کار رفته است .در متن کلیله و دمنه،
هفت بیت شعر به کار رفته است .از این تعداد ،چهار بیت به زبان عربی و سه بیت به
زبان فارسی آمده است:
دارو سبب درد شد ،اینجا چه امید اسـت

زایــل شــده عارضــه و ص ـحّت بیمــار
(نصراهلل منشی)103 :1374 ،

و همچنین:
و بـــال مـــن آمـــد همــه دانــش مـــن
شـــد نـــاف معــطر سبــب کشــتن آهـو

چــو روبـــاه رامـــوی و طــاووس را پـــــر
شـــد طبـــع مـــوافق سبـب بــــستن کفتـار
(همان)104 :

تعـــد بنـــوبي عنـــد قـــوم کثيـــرۀ

و ال بنــب لــي اال الصــلي و الفواضــل

واعلـــم انـــي فائـــل الـــر ي مخطـــي

و لکــــن قضــــاء ال اطيــــق غالبــــه

کمــا تضــرت الريــاح التــورد بالعجــل

عــديل فاختــه باشــد گــل و عــدو جعــل
(همان)105 :

در متن انوار سهیلی در همین حكایت ،شش بیت فارسی به کار رفتـه و شـعر عربـی در
آن وجود ندارد:

(واعظ کاشفی)165 :1388 ،

شاه هر سورم ندید و بیسخن صد لفـظ کـرد
کار شاهان این چنین باشد تو ای حافظ مرنج

شاه یزدم دید و مدحش گفتم و هیچم نداد
داور روزیرسان توفیق و نصرتـشان دهاد
(همان)165 :

دارو سبب درد شد اینجا چه امید است

زایل شدن عارضه و صـحت بیمار
(همان)166 :

در این حكایت نیز کاشفی بیتی عربی به کار نبرده است .به کار نگرفتن ابیات عربـی
در هر سه حكایت از سوی کاشفی نشان از هدفمندی متن او در عربیزدایی دارد؛ امّا بـا
بررسی سبكی مشاهده میشود که این فرایند تنها در از بین بردن ابیات عربـی بـه عمـل
نشسته است؛ لیكن در کاربرد واژگان و عبارات عربی مانند منشـی و در پـارهای اوقـات
بیشتر از آن به عربینویسی پرداخته است.
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کار پاکان را قیاس از خود مگیر
هر دو گون زنبور خوردند از محل
هر دو گون آهو گیا خوردند و آب

گر چه باشد در نوشـتن شیر شـیر
زان یكی شد نیـش و زان دیگر عسل
زین یكی شد خون و دیگر مشك ناب
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 .5نتيجهگيري
از بررسی تطبیقی سبك زبانی و ادبی کلیله و دمنه و انوار سهیلی ،میتوان به این نتایج
دست یافت:
صاحب انوار سهیلی واعظ کاشفی در تحریر خود به تغییرات یا بهتر بگوییم
نوگراییها دست زده است و متنی متمایز از کلیله و دمنه نصراهلل منشی به وجود آورده
است .عمدة این تمایزات به ویژگیهای زبانی و ادبی بر میگردد که این مقاله ،موارد
آن را بررسی کرد.
از جهت سطح لغوی کاربرد واژگان عربی در متن منشی نسبت به متن کاشفی بیشتر
است .همچنین کاشفی ساختهای دستوری جدیدی نسبت به منشی با اقتضای عصر
خود به کار برده است که این موضوع با توجّه به سبك دورة صفویه و هدف اصلی
کاشفی از تحریر ،که همانا سره نویسی و نگارش متنی ساده و روان است ،موفّق بود؛ هر
چند آهنگینی کالم ابنمقفّع را ندارد و همچنین در برخی از موارد ،واژگان و ترکیبات
نامأنوس به کار برده است.
از جهت سطح دستوری ،متن منشی در قیاس با متن انوار سهیلی تمایزاتی دارد که
غالب این تمایزات به دلیل کاربرد افعال و ترکیبات فارسی در متن منشی متناسب با
سبك فنّی و قرن ششم است؛ امّا نثر کاشفی متناسب با دورة صفویه ،ویژگیهای
آرکائیسمی نثر منشی را ندارد .همچنین تعدّد معطوفها و ساده کردن و شكسته کردن نثر
کلیله و دمنه توسط کاشفی سبب ایجاد اطناب در متن انوار سهیلی شده است .این
اطنابها در بیشتر موارد زاید است و خواننده را دچار مالل و دلزدگی میکند .انواع
اطناب ،اشغال ،اعتراض یا حشو قبیح و تكمیل از پربسامدترین اطنابها در انوار سهیلی
است که در متن کلیله و دمنه کمتر به چنین مواردی بر میخوریم.
از جهت ادبی صاحب انوار سهیلی مانند سطح واژگانی در سطح ادبی هم از کاربرد
ابیات عربی کاسته است به گونهای که از بررسی سه حكایت یادشده بیتی عربی
مشاهده نمیشود که این موضوع از جهت فارسیگزینی خوب است؛ امّا متن کاشفی را
یكنواخت کرده است .آهنگین بودن و بهکارگیری آرایههای ادبی بكر نظیر تشبیه و
استعاره و کنایه در متن منشی نسبت به متن کاشفی بهتر است که این موضوع سبب
شده متن منشی از جهت ادبی درخشانتر و دلنشینتر باشد.
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پينوشتها

1. stylistics
2. Discipline
3. style
4. phonological
5. leriCad
6. syrtaciCad
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عبداللهیان ،حمیـد؛ شخصيّت و شخصيتپردازي در داستان معاصر ،تهـران :صـدای معاصـر،
.1381

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،59بهار 1397

رجایی ،محمد خلیل؛ معالم البالغه ،شیراز :دانشگاه شیراز.1359 ،
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عرفان ،حسن؛ کرانهها ،ج  ،2تهران :چ هشتم ،انتشارات هجرت قم.1389 ،
غالمرضایی ،محمد؛ سبکشناسي شعر پارسي از رودکي تا شاملو ،تهران :جامی.1387 ،
کاشفی سبزواری ،کمال الدین؛ بدايع االفکار ،به کوشش جالل الـدین کـزازی ،چ دوّم ،تهـران:
مرکز.1369 ،
کاشفی ،حسین بن علی؛ انوار سهيلي ،تهران :سمت.1341 ،
گرگانی ،محمد حسین شمس العلما؛ ابداع البدايع ،به همـت حسـین جعفـری ،تبریـز :احـرار،
.1377
مجتبایی ،فتح اهلل؛ راي و برهمن ،تهران :قطره.1377 ،
محجوب ،محمدجعفر؛ سبک خراساني در شعر فارسي ،چ دوم ،تهران :کاوه.1365 ،
محجوب ،محمدجعفر؛ دربارۀ کليله و دمنه ،چ دوّم ،تهران :دانشگاه تهران.1344 ،
میرصادقی ،جمال؛ عناصر داستاني ،تهران :سخن.1385 ،
میرصادقی ،جمال؛ راهنماي هنر داستاننويسي ،چ دوم ،تهران :سخن.1377 ،
مینوی ،مجتبی؛ شرح کليله و دمنه ،تهران :اساطیر.1374 ،
نصراهلل منشی؛ ابوالمعالي ،کلیله و دمنه ،چ دوّم ،تهران ،نگاه.1384 ،
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مگان مک دونالد
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داستانهای کودک ایرانی و خارجی.
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هدف این پژوهش ،بررسی تطبیقی درونمایة داستانهای کودکانة احمدرضا احمدی و مگان مك
دونالد 1دو نویسنده کودک ایران و جهان برای بررسی شیوة ارائة درونمایه ،تناسب درونمایه با
ویژگی مخاطب کودک و نگرش نویسندگان نسبت به کودک برای دست یافتن به نقاط ضعف
و قوت نویسندگان در انتخاب و پردازش مناسب درونمایة داستانهای کودک است .روش 137
تحقیق به صورت کتابخانهای و تحلیل محتوا است .درونمایة داستانهای دونالد دربارة مسائلی 
چون کنجكاوی و افزایش میزان اطالعات کودک دربارة خود و خودباوری کودک برای حفظ و
نجات محیط زیست و ...است و درونمایة داستانهای احمدی مسائلی چون پرسشگری کودک
راهی برای شناخت بهتر جهان ،افسردگی و اندوه ناشی از تنهایی و تأثیر آن در مخاطب
کودک ،غنیمت شمردن فرصتها و لحظات زندگی و  ...را بیان میکند .این مقایسه نشان داد که
کودک در داستانهای دونالد خودباوری و اعتماد به نفس زیادی دارد به طوری که میخواهد
دنیا را نجات دهد؛ اما کودک در داستانهای احمدی در مقایسه با کودک داستانهای دونالد،
خودباوری کمتری دارد .دونالد در قالب حوادث شاد و هیجانانگیز داستان توانسته است
گوشهای از توانمندی ،عالیق و دنیای کودکان را به نمایش بگذارد.
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 .1مقدمه
درونمایه ،فكر و اندیشه و نوع نگاه نویسنده به مسائل و مقوالت مختلف است که در
داستان بیان میشود و یكی از عنصرهای مهم داستان به شمار میرود« .درونمایه از
موضوع به دست می آید و درواقع تفسیر و نگرش نویسنده را نسبت به موضوع داستان
نشان میدهد( ».میرصادقی .)300 :1376،نورتون میگوید« :درونمایة هر داستان اندیشة
نهفتهای است که پیرنگ ،شخصیتها و صحنهپردازی را به هم پیوند میزند و به کلیتی
معنادار تبدیل میکند» (نورتون .)116: 1382،درونمایه در داستانهای کودک نقش مهمی
دارد .انتخاب و پردازش مناسب درونمایه یكی از راههای جذب کودک به مطالعة
داستان است .بررسی و مقایسة تطبیقی درونمایة داستانهای نویسندگان کودک ایران و
جهان -برای دست یافتن به آثاری متناسب با ظرفیت ذهنی و درک کودک -مسألهای
مهم و قابل توجه است .ادبیات کودک ایران ،فراز و نشیبهای گوناگونی داشته است.
نگاه و نگرش نویسندگان کودک ایران و جهان به کودک و آیندة او متفاوت است .به
نظر میرسد نویسندگان جهان به مسائل کودکانه و عالیق و خواستههای آنها توجه
بیشتری دارند که این میزان توجه در آثار نویسندگان کودک ایران کمتر به نظر میرسد.
کـاستیهای ادبیات کودک را از یك سـو ،بـاید در تغییر نسل و فاصله پدید
آوردندگان و مخاطبان و از سوی دیگر در نگاه پدیدآورندگان امروز به کودک جستجو
کرد .ادبیات کودک میتواند با طرح سؤال در ذهن کودک او را به اندیشیدن وا دارد و
به جای القای ارزشهای از پیش تعیین شده ،حرکت فكری در کودکان پدید آورد.
داستان در افزایش تفكر و حرکت فكری کودک نقش مهمی دارد .داستان برانگیزانندة
قدرت اندیشیدن و خیالپردازی در کودک است« .خواندن داستان در هر اجتماع
پژوهشی ،عملی فلسفی است و کوشش در درک داستان تأویل آن کوشش در درک
جهان و تأویل آن است» (خسرونژاد .)30 :1384،به نظر میرسد آنچه باعث جذابیت
داستانهای ترجمه شده برای کودک ایرانی شده ،عالوه بر مسائل آموزشی ،توجه به
شخصیت کودک و مسائلی است که کودک برای گذراندن کودکی و ورود به دنیای
بزرگسالی نیاز دارد .موضوع داستانهای «جودی» اثر مك دونالد ،دغدغهها ،مسائل و
مشكالتی است که کودک در آغاز راه اجتماعی شدن و سالهای آغازین مدرسه با آن
روبهرو است (ر.ک عفتی .)7 :1394،هدف این پژوهش ،بررسی تطبیقی درونمایة
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داستانهای دو نویسندة کودک ایران و جهان (احمدرضا احمدی و مگان مك دونالد)
برای دست یافتن به تفاوت درونمایهها ،شیوة ارائه ،تناسب درونمایه با مخاطب کودک
و نگرش نویسندگان نسبت به کودک است.

سبك داستانهای او از داستانهای معمول و کلیشهای فاصله زیادی دارد به طـوری کـه
او با آثار خود ادراک حسی مخاطب را دوباره سـازمان مـیدهد؛ آن هم نـه از مسـیر
قاعدههای آشنا و عادتهای ملموس ،بلكه از طریق آشناییزدایی .در هـر بـار خوانـدن
آثار احمدی ،متوجه معانی تازهای میشـویم کـه معـانی سـابق را کـماهمیـت جلـوه
میدهد و به پسزمینه میراند (کائد.)49 :1381،
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 1-1اهميت پژوهش
اهمیت تحقیق در این است که با مقایسة آثار داستانی «مگان مك دونالد» و «احمدرضا
احمدی» نویسندة برجستة کودک ایران و جهان میتوان به نوع نگرش دو نویسنده
نسبت به کودک با دو فرهنگ متفاوت دست یافت .اگرچه دو نویسنده از دو فرهنگ و
اجتماع متفاوت هستند ،آنچه این مقایسه را توجیهپذیر میکند ،ویژگیهای کودک و
نیازها و خواستههای ذاتی اوست که اغلب میان همة کودکان جهان مشترک است .پس
محور اصلی این مقایسه کودک است؛ اینكه دو نویسنده چه اندازه به خواستهها ،آرزوها
و دنیای کودک توجه دارند؟ این بررسی تطبیقی کمك میکند تا نقاط ضعف و قوت
نویسندگان در حوزة ساختار و درونمایه (انتخاب درونمایه ،پردازش مناسب درونمایه
و )...را مشخص کند که این تحقیق بیشتر درونمایه را بررسی میکند .هدف این مقاله
بررسی نوع نگرش نویسندگان با دو فرهنگ متفاوت به کودک است؛ اینكه چه مسائلی
از کودک بیشتر مدنظر است و نویسندگان در داستانها به دنبال ارائة چه مسائلی هستند
و این مسائل چه اندازه با دنیای کودک مطابقت دارد؟ اگر چه دو نویسنده از نظر فرم و
محتوا چندان قرابتی با هم ندارند ،درونمایه ،که فكر و اندیشه نویسنده در داستان است
و نوع نگرش او را نسبت به کودک نشان میدهد ،بیشتر مورد توجه بوده است.
احمدرضا احمدی یكی از شاعران و فانتزینویسان معاصر ادبیات کودک و نوجوان
به شمار میرود .داستانهای او آمیزهای از نثر ،شعر و خیالپردازیهای اوست .قدم
گذاشتن در متن آثار احمدی به حرکت در ژرفای مه میماند.

احمدی سعی میکند روایت جدیدی برای کودک خلق کند و از کلیشهها فاصله بگیرد تا
مخاطب را مجذوب داستانهای خود کند.
مگان مك دونالد متولد سال  1959در ایالت ویرجینیا یكی از نویسندگان برجستة
ادبیات کودک امریكا است که با انتشار مجموعه داستانهای «جودی دمدمی» محبوبیت
زیادی بین کودکان به دست آورد .او در این مجموعه دنیای کودکان را با تمام عالیق و
نیازهایشان به نمایش میگذارد .شخصیتهای داستانهای دونالد را کودکان تشكیل
می دهند .محور و موضوع اصلی داستانهای دونالد کودک و مسائل زندگی اوست.
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 2-1روش پژوهش
روش پژوهش ،کتابخانهای و تحلیل محتوا است .در این پژوهش آثار کودکانة دو
نویسنده (احمدی و دونالد) بررسی شده است .آثار دونالد در قالب مجموعه  12جلدی
با عنوان «جودی دمدمی» انتشارات افق ،که از مهمترین آثار دونالد است و داستانهای
برجستة کودک احمدرضا احمدی که برای گروه سنی ب و ج نوشته شده ،انتخاب شده
است؛ داستانهایی چون «در باران از سفر آمد»« ،عمر هفت چوب کبریت»«،عروس و
داماد در باران»« ،پروانه روی بالش من»« ،شب چهاردهم ماه»« ،باران دیگر نمیبارید»،
«سفر»« ،در بهار پرنده را صدا زدیم»« ،نوشتم باران باران بارید» و. ...
 3-1پيشينة پژوهش
دربارة مقایسة تطبیقی آثار دو نویسنده ،پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ اما دربارة
آثار داستانی کودک احمدرضا احمدی ،فانتزینویس ایران و مك دونالد به صورت
جداگانه پژوهشهایی صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1مقاله «بررسی دو داستان کودک از احمدرضا احمدی بر پایة نظریه خواننده درون
متن» که به همت سعید حسامپور ،زهرا پیرصوفی املشی و سمانه اسدی که بهار 1392
در مجلة ادب پژوهی به چاپ رسیده است .2 .مقالة «خواننده نهفته در دو داستان
کودک از احمدرضا احمدی» به وسیله سعید حسامپور ،زهرا پیرصوفی املشی و سمانه
اسدی بهار  1392در مجلة نقد ادبی چاپ شده است .3 .مقالة «تسلیم نشدن به وسوسة
قضاوت (نگاهی به ویژگی یگانة داستانهای احمدرضا احمدی» که به وسیلة علیاصغر
سیدآبادی پاییز  1386در پژوهشنامة ادبیات کودک و نوجوان چاپ شده است .4 .مقالة
«قصهگویی در شعر» (نگاهی به کتابهای کودک و نوجوان احمدرضا احمدی) به وسیلة

بررسي تطبيقي درونماية داستانهاي کودک احمدرضا احمدي و مگان مک دونالد

شهره کائدی اسفند  1381در مجلة کتاب ماه کودک و نوجوان به چاپ رسیده است .5
مقالة «ساختار کودکی» (نگاهی ساختاری به کتاب نوشتم باران ،بارید اثر احمدرضا
احمدی) که به وسیلة حسین شیخاالسالمی پاییز  1386در پژوهشنامة ادبیات کودک و
نوجوان به چاپ رسیده است .6 .مقالة «نقد و بررسی :گم /مقایسة دو اثر در نگاهی
کلی مقایسة دو داستان کودک احمدرضا احمدی ».به وسیلة زری نعیمی ،مهرماه 1384
در مجلة کتاب ماه کودک و نوجوان به چاپ رسیده است .7 .مقالة «نقد و بررسی
داستان دو داستان جودی انجمن مخفی تشكیل میدهد و خاطرات یك خونآشام از
دید برنامة فلسفه برای کودکان» به وسیلة مریم عفتی کالته ،بهار  1394در مجلة فلسفه
و کودک به چاپ رسیده است.
 .2بررسي درونماية داستانهاي احمدرضا احمدي
درونمایه های داستانهای احمدرضا احمدی (آثار کودکانه) نسبت به دیگر نویسندگان
ادبیات کودک از تنوع خاصی برخوردار است .انتخاب موضوع و درونمایههایی از
طبیعت و آفرینش ،جلوهای تازه برای مخاطب کودک فراهم کرده است .فهم برخی از
درونمایة داستانهای احمدی برای کودک چندان آسان نیست.

اگرچه احمدی سعی میکند که ذهن و تخیل خود را به دنیای کودکان نزدیك کند،
تخیل ،ذهن و تصاویر بصری داستانهای او گاهی دشوار به نظر میرسد .شیوة ارائة
درونمایه در آثار احمدی اغلب غیرمستقیم است .شاید چنین عاملی باعث کنجكاوی و
تالش مخاطب در فهم درونمایه باشد؛ اما کودک چندان از این تالش لذت نمیبرد.
نمادین بودن برخی عناصر آثار احمدی باعث این مسأله شده است.
 1-2نگرش تخيلي به پديدهها براي افزايش شناخت کودک
احمدی با پرداختن به پدیدههای طبیعی ،گردش فصول ،شكلگیری ابرها و باران ،رنگینکمان،
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احمدی سعی میکند به گونهای دنیای ذهنی خودش را با دنیای کودکان تطبیق دهـد؛
اما واقعیت این است که چون نمیتواند از تابعها و معیارهای ذهن خـودش بگـذرد،
برخی از آثارش کودک محور نیست .احمـدی گـاهی مـیکوشـد بـه کمـك تكـرار،
پسزمینه و فضای اثر را برای مخاطب آسانتر کند؛ اما از آنجا که ذهنیتهـا بزرگسـاالنه
است در این کار توفیق چندانی نمییابد (نعیمی /1384،الف.)69 :
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چرخة آب و عناصری چون ماه ،ستاره ،خورشید و غیره ،کودک را با هستی و چگونگی
شكلگیری آن در قالب زبانی آهنگین و شعرگونه ،آشنا میکند .نگرشی که نویسنده به
پدیدهها دارد ،تخیلی و از دریچة ذهن کودک است .در داستان «در یك شب مهتابی که
شب چهاردهم ماه بود» گردش فصول و شناخت پدیدههای طبیعت به کودک نشان داده
میشود.
در ماه فروردین در یك شب مهتابی که شب چهاردهم ماه بـود و مـاه بـزرگ بـود و
گرد بود ،کودکان به آسمان خیره شدند و دیدند که لكههایی به دور ماه مـیچرخنـد.
کودکان همة لكهها را در کتابچههای مشق نقاشی کردند .در مـاه اردیبهشـت در یـك
شب مهتابی که شب چهاردهم ماه بود و ماه بزرگ بود و گرد بود ،کودکان به آسـمان
خیره شدند و دیدند که لكههایی به دور ماه میچرخند .کودکـان همـة لكـههـا را در
کتابچههای مشق نقاشی کردند (احمدی/1388،الف11:و.)12
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این توصیف با جمالت تكراری دربارة تمام ماههای سال ادامه مییابد .در این
گردش ساالنه ،ماه و آسمان دچار تغییرات گوناگونی میشوند .کودکان نسبت به این
تغییرات ابراز نگرانی و اندوه میکنند.
در ماه خرداد در یك شب مهتابی که شب چهاردهم ماه بود و ماه بزرگ بـود و گـرد
بود ،کودکان به آسمان خیره شدند و دیدند ماه تاریك است و لكههایی در سیاهی ماه
گم هستند .آن شب کسوف بود .کودکان سیاهی ماه را درکتابچـههـای مشـق نقاشـی
کردند و فردا صبح به هم نشان دادند .کودکان از سیاهی ماه و لكههایی که به دور ماه
نبود ،غمگین شدند (همان.)14:

اندوه و ناامیدی کودکان از سیاهی ماه بر اثر کسوف و لكههای دور ماه ،سرانجام در
ماه فروردین سال بعد از بین میرود و ماه در آسمان چهره و جلوة دلخواه کودکان را به
خود میگیرد .باران شروع به باریدن میکند .گلهای الدن ،مریم ،اطلسی ،شقایق و نیلوفر
می رویند .گویی امید و سرزندگی در فروردین ماه پس از گذشت ماهها به وجود آمده
است .در واقع لكههای قرمز ،بنفش؛ زرد ،آبی و ارغوانی که به دور ماه میچرخیدند به
گلهای شقایق ،بنفشه ،الدن و نیلوفر تبدیل شدند .نویسنده در یك چرخش زیست
محیطی ،عناصر و پدیدههای طبیعت را به کودک نشان میدهد .موضوعی که او برمی-
گزیند ،بسیار زیبا و نشاندهندة شور و شیدایی شاعرانة (آفرینش) اوست.

بررسي تطبيقي درونماية داستانهاي کودک احمدرضا احمدي و مگان مک دونالد

احمدی با بهرهگیری از عناصر ماه ،ستاره ،ابرها ،فصول سال و زمین ،چرخة ذهنـیای
شكل میدهد و نهایتا تغییرات آنها و چگونگی شكلگیری ابرها ،رنگین کمان ،بـاران
و چرخة زمانی رویش گلها را با استفاده از عناصر بصـری ،رنـگ و شـكل در قالـب
داستان نشان میدهد (پارسایی.)25 :1389،

احمدی شناخت ماهیت پدیدهها را موضوع داستان خود قرار میدهد تا مخاطب
کودک ،درک زیبا و آسانتری از جهان و دنیای پیرامون بیابد .نویسنده تفاوت نگرش
کودک را نسبت به بزرگساالن با تخیلی کودکانه بیان میکند .این نگرش متفاوت
(شناخت کودکانه) که حاصل تخیل کودکانه است در داستان «پروانه روی بالش من
خواب رفته» بخوبی دیده میشود.
در بالكن خانه یك شمعدانی داشتم که گلهای سرخ داشت با ذرهبین گلدان شمعدانی
را نگاه کردم .گلدان شمعدانی بزرگ شد .یك دشت پر از گلهای شمعدانی قرمز شد.
مردی از اسب سفید پیاده شـد .گلهـای شـمعدانی را چیـد ...گـاهی هواپیمـا از روی
دشت شمعدانی پرواز میکرد و مرد با اسب سفید از دشت شمعدانی گذشت .ذرهبین
را شستم .روی گل شمعدانی در بالكن پروانهای پرواز میکرد و گلدان زیر باران بود.
(احمدی.)9 :1392،

اسباب بازی بزرگ شد؛ یك ماشین آتش نشانی شد؛ حرکت کرد؛ با سرعت به سـوی
مهمان خانهای رفت که در آتش میسوخت .مـأموران آتـش نشـانی از ماشـین پیـاده
شدند .نردبانها را به دیوار همسایهها تكیه دادند و رفتنـد آتـش را خـاموش کردنـد...
(همان.)12 :

سرانجام با شسته شدن ذرهبین ،عناصر صحنه با تغییرات اندکی به حالت پیشین بر
میگردند.
 2-2کنجکاوي و پرسشگري راهي براي درک بهتر جهان پيرامون
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در داستان «پروانه روی بالش من به خواب رفته» مادر راوی با دادن ذرهبین به او،
کودک را به بهتر دیدن ،پرورش تخیل و نگرش متفاوت به هستی فرا میخواند.
نویسنده از کودک مخاطب میخواهد با دید و نگرشی تازه به پیرامون نگاه کند؛
نگاهی تخیلی و متفاوت از نگرش بزرگساالن.
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پرسشگری و کنجكاوی کودک و توجه بزرگساالن به این کنجكاوی در جهت شناخت
بهتر و بیشتر جهان پیرامون یكی دیگر از درونمایة داستانهای احمدی است .گاهی
شناخت هستی و پدیده های آن در داستانهای احمدی رنگ فلسفی به خود میگیرد تا
عالو ه بر برانگیختن حس کنجكاوی کودک ،شناخت او را عمیقتر کند .در داستان«سفر»،
احمدی از زبان کودک دربارة پدیدههای هستی سؤال میپرسد .پرسشهایی دربارة هستی
و وجود پدیدهها.
پسر از پدر پرسید :آیا نام شكوفه فقط شكوفه است .دیشب که باد شـكوفه را ویـران
کرد ،آیا کلمة شكوفه در جهان مرد؟ صبح روز اول بهار پدر بـه پسـرک گفـت :بهـار
آمده است .درختان شكوفه دارند .کلمة شكوفه دوباره متولد شد» (احمدی 1392،الـف
.)7-15 :
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این سؤاالت دربارة همه پدیدههای طبیعت در ذهن کودک شكل میگیرد؛
پدیدههایی چون سفر ،گندم ،باران و« ...پسرک گفت :نام سفر چی؟ ما فردا به سفر
میرویم .کلمة سفر دوباره زنده میشود» (همان .)21 :کودک بر اساس کنجكاوی کودکانة
خود سؤال میکند و این پرسشگری گاهی آنقدر ادامه مییابد که بزرگساالن از جواب
دادن به آنها طفره میروند .کودک مخاطب در این داستان میآموزد که وقتی گندم یا
شكوفه دگرگون میشود ،به طور کامل از بین نمیرود و در زمانی دیگر دوباره متولد
میشود .نویسنده در این داستان به مربیان و بزرگساالن یادآوری میکند که به پرسشها و
کنجكاوی کودکان پاسخ مناسبی بدهند تا شناخت آنها از جهان پیرامون کاملتر شود و
داستان مناسبترین وسیله برای پاسخگویی به کنجكاوی کودکانه است« .با نوشتن
داستانهای فلسفی میتوان رفتارهای مختلف کودکان را نشان داد و در برابر این رفتارها،
ذهن کودکان را به پرسش و تفكر برای یافتن پاسخ وادار کرد» (رشتچی.)27:1389،
 3-2اندوه و افسردگي بر اثر تنهايي و دوري از پدر
تنهای ی ،انتظار و دلتنگی یكی از مضمونهای داستانهای احمدی است .داستان «نوشتم
باران ،باران بارید» روایت انتظار طوالنی یك کودک در غیاب پدر به سفر رفتهاش
است .وقتی پدر به سفر رفت ،بهار بود .کودک در غیاب پدر به سراغ اسباببازیها ،تنها
سرگرمیاش یعنی جعبه مداد رنگی ،مدادپاککن و یك قفس و گنجشك میرود.
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داستان از غیبت پدر آغاز می شود .راوی داستان برای جبران دوری پدر ،شروع به
نقاشی روی دیوار همسایه میکند.
صبح بعد از خانه بیرون آمدم .روی دیوار همسایه با مداد آبی یك دریا نقاشی کـردم.
مداد آبی تمام شد .اگر میدانستم برای نقاشی کردن دریا بایـد ایـن همـه رنـگ آبـی
داشت یك دریاچه میکشیدم .چه خوب شد که آسمان آبی را نكشیدم .روی دیوار با
مداد یك کشتی کشیدم( ...احمدی/1384،الف.)4 :

راوی برای خروج از تنهایی خود و گنجشكی که مشخص نیست به دنیای آرزوها
تعلق دارد یا دنیای واقعی ،شروع به کشیدن نقاشی میکند .استفاده از رنگ آبی و تأثیر
روانشناختی آن (سكون ،سردی و تنهایی) نیز با درونمایه همخوانی دارد .شخصیت
داستان دوری از پدرش را به اشیا و مسائل پیرامون ،فرافكنی ،و به نوعی همه را در این
انتظار طوالنی سهیم میکند.
باد وزید و برگهای درختهای سبز را ریخت .درخت زرد زیر برگهای سـبز گـم شـد.
گنجشكها هم زیر برگهای سبز گم شدند .همسایه از صدای باد بـه کوچـه آمـد .بـاد
آنقدر تند بود که کاله همسایه را با خود برد .همسـایه در کوچـه بـه دنبـال کالهـش
دوید .اما کاله رفته بود ....همسایه غمگین برگشت( ...همان.)20:

صبح روز اول پسرک پنجره را رو به کوچه باز کرد و گفت :مادر بیا نگاه کن دریا بـا
کشتیها پشت پنجره ما آمده است .نقاشان از کشتی پیاده شدهاند .دارند دیوارهـا و در
خانهها را رنگ آبی میزنند .مادر سكوت کرد ....صبح روز دوم پسـرک پنجـره را رو
به کوچه باز کرد و گفت :مادر بیا نگاه کن از دیشب تا صبح پشت پنجره مـا هـزاران
درخت گیالس روییده است که پر از شكوفههای صورتی رنگ است .شاعران در زیر
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در پایان ،پدر بر می گردد و او را از این انتظار و دلتنگی خارج میکند؛ اما
خوشحالی یا دگرگونیای در حالت و چهرة پسرک دیده نمیشود ،گویی او سالهاست
با این انتظار و دوری انس گرفته است و حال با بازگشت پدر تغییر در حال او احساس
نمیشود .گویی این تنهایی و انتظار در وجود و روح کودک داستان تأثیر منفی و
پایداری گذاشته است.
در داستان «در باران از سفر آمد» نیز نویسنده تنهایی و دوری پدر را نشان میدهد.
پسرک داستان هر روز صبح از پنجرة خانه ،که رو به کوچه باز میشد ،حوادث و
اتفاقات روزانه را برای مادرش گزارش میداد .مادر فقط سكوت میکرد.
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درختــان گــیالس شــعر مــیخواننــد .مــادر ســكوت کــرد و پســرک را نگــاه کــرد..
(احمدی/1392،ب .)9-7 :

راوی تا روز هشتم ،حوادث و اتفاقات کوچه را به مادرش گزارش میکند .مادر نیز
سكوت میکند .روز هشتم با بقیة روزها فرق دارد« .صبح روز هشتم پسرک پنجره را
رو به کوچه باز کرد و گفت :در کوچه باران میآید .یك نفر که چتر سیاه بر سر دارد به
طرف خانة ما میآید .مادر گفت :پدرت در باران از سفر آمد» (همان .)21:بر خالف بقیة
روزها ،که گویی در خواب و خیال کودک میگذشت روز هشتم در عالم واقعیت روی
میدهد .مادر بدون درنگ در جواب پسرش میگوید پدر از سفر آمد .استفاده از
رنگهای مختلف آبی ،قرمز ،زرد ،سبز ،ارغوانی و سفید متناسب با روزهای هفته ،قابل
تأمل است .گویی نه یك هف ته که ماهها است پدر در سفر است .رنگها و تغییر محیط
متناسب با رنگ مورد نظر ،گویای این مسأله است .در روز هشتم شخصی با چتر سیاه
رنگ زیر باران میآید .داستان به شیوة خالقانه و زیبا روایت شده است؛ اما دربارة اینكه
کودک چه اندازه میتواند با داستانی که گویی دو عالم خیال و واقعیت را به هم پیوند
زده است ،ارتباط برقرار کند ،تردید وجود دارد.
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در نهایت انتظار و دوری از پدر پایان میپذیرد؛ اما پسرک نسبت به آمدن پدر
واکنشی نشان نمیدهد و حتی احساس خوشحالی در او مشاهده نمیشود.
تنهایی و گم شدن ،ویژگی بارز داستانهای احمدی است .این ویژگی در داستان
«روزی که مه بی پایان بود» بیشتر خود را نشان میدهد.
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ذهنیت احمدی مقید نیست؛ افسار گـسیخته اسـت؛ به جریان سیال خـواب شـباهت
دارد که در قید هیچ چارچوبی قرار نمیگیرد؛ شكلپذیر نیست؛ اشكال را در خود بـه
تخریب میرساند؛ عالم رؤیا از جهان اشكال میگریزد تا آزادی را در بیقیـدی نـاب
ذهن به تجربه درآورد (نعیمی/1384،ب .)68:
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پسرک هیچ وقت به انتهای کوچه نرفته بود .انتهای کوچـه را نمـیدانسـت .کوچـه و
خانه ها در مه گم بودند سكوت و مه بود و کوچه بود .پسرک بـاز تنهـا بـود .آن روز
صبح که پسرک پنجره را گشود دریا را در انتهای کوچه دید .کنار دریـا یـك درخـت
گیالس بود( ...احمدی/1384،ب.)18 :

نویسنده در پایان به کمك گلوله نخ قرمز رنگ ،کودک را از مه و گمشدگی و
تنهایی بیرون میآورد« .پسرک نیلبك را بر لب نهاد و آرام آرام نواخت .دیگر با آواز
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سه تار مینواخت .سه تار و نیلبك با هم مینواختند ،مه کم میشد و کم میشد .مه
تمام شد» (همان .)19 :پایان مه ،پایان تنهایی است .پیرمرد کنار پسرک مینشیند« :کنار
پیرمرد یك گلولة نخ قرمز بود .پیرمرد به پسرک لبخند زد .کنار قایق یك درخت
گیالس بود .پیرمرد و قایق و درخت گیالس در برف بودند» (همان) .پس برای رهایی
از تنهایی باید از نشانه ها و کمك دیگران بهره گرفت .کودک در فضای مهآلود داستان
سردرگم میماند و نمیتواند فهم چندانی از درونمایه داشته باشد.

داستانهای احمدی سهل و ممتنـع اسـت؛ از ایـن رو مـیتوانـد طیـف گسـتردهای از
مخاطبــان ســنین گونــاگون را در بــر بگیــرد .وجــود فضاســازیها ،تناســبها ،ابهــام در
شخصیتپردازی ،ساختار روایت و تكرار ترجیعةوار برخی عناصر ،گاهی فهم داستان
را برای کودک دشوار میسازد (حسامپور و همكاران)23 :1392،
جدول شمارۀ  .1درونماية داستانهاي احمدي

147


فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،15شماره ،59بهار 1397

 2-4غنيمت شمردن فرصتهاي زندگي (تجربهاندوزي)
احمدی در داستان «عمر هفت چوب کبریت» به مخاطب کودک توصیه میکند که قدر
لحظات و فرصتهای زندگی خود را بداند؛ چرا که فرصتها یكی پس از دیگری در حال
گذر است .نویسنده درونمایه را به صورت مستقیم بیان میکند« .کبریت ششم را روشن
کردم عمر کبریت کوتاه بود فقط یك لحظه بود .در آن فرصت کوتاه و در روشنایی
کبریت ششم درختهای انار را پیدا کردم» (احمدی/1392،ث .)7 :لحظه حساس زمانی است
که کبریت هفتم هم خاموش میشود و دیگر کبریتی نیست که کودک انارها را بچیند.
« کبریت هفتم را روشن کردم .عمر کبریت کوتاه بود .فقط یك لحظه بود در باغ باد
میآمد ...در روشنایی کبریت هفتم سبدهای خالی را کنار استخر گذاشتم؛ اما من دیگر
کبریت نداشتم که انارها را بچینم( »...همان.)8 :
این فرصتهای کوتاه ،ظرفیتهای محدودی در اختیار انسان قرار میدهد که باید از
آنها بخوبی استفاده کرد؛ اما در نگاهی نمادین باید بدانیم که در این مدت کوتاه زندگی،
امكان دستیابی به همة خواستهها و آرزوها امكانپذیر نیست .هیجان و تعلیق داستان
چندان نیست و کودک را به خود جلب نمیکند.
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 .3شيوۀ ارائة درونمايه

بررسي تطبيقي درونماية داستانهاي کودک احمدرضا احمدي و مگان مک دونالد

درونمایة داستانهای احمدی اغلب پنهـان و غیرمسـتقیم اسـت .مخاطـب کـودک بـرای
دریافت مضمون داستان نیاز به تأمل و دوبارخوانی متن نیـاز دارد« .ذهنیـت احمـدی از
جنس تخیل نیست .تخیل ،جایگاهی فراسوی واقعیت دارد که به فهم در میآیـد .تخیـل
ذهــن را جــایی مســتقر مــیســازد؛ امــا حرکــت در آثــار احمــدی ضداســتقرار اســت»
(نعیمی/1384،ب .)67 :این حالت در داستان فانتزی «عروس و داماد» به بیشترین حد خـود
در میان آثار احمدی رسیده است.
رختخواب انبوه از دانههای سرخ انار بود /داماد میدانست که در خانة همسـایه یـك
نردبان است که به آسمان میرود /ماهی هم از حوض خسته شده بـود /نمـیدانسـت
در سفیدی خانه از تشنگی میمیرد  /به کنار جاده شیری رسیدیم /بر جاده شـیر روان
بود /عروس و داماد در باغچه روئیده بود (احمدی/1392،پ.)8 :

آثار احمدی ،که به نام داستان عرضه میشود؛ مصداق عینـی نـوعی شـعر مـدرن در
ادبیات کودک است که کودکان براحتی نمیتواننـد بـا آنهـا ارتبـاط برقـرار کننـد .او در
داستان «در یك شب مهتابی که شب چهاردهم مـاه بـود» بـیاینكـه مفـاهیم شـاعرانه و
انتزاعی را ساده کند ،میکوشد مفاهیم مجرد و انتزاعی را که برای بزرگساالن هم دشـوار
به نظر میرسد ،حفظ ،و در قالب نثری آهنگین و متراکم با تكـرار سـطرهای مشـخص
عرضه کند.

موضعی که احمدی انتخاب میکند ،زیبا و شاعرانه اسـت و اسـتفاده از عناصـر
طبیعت این زیبایی را دو چندان کرده است .مخاطب برای دریافـت درونمایـه بـه تأمـل
بیشتری نیاز دارد که این مسأله میتواند قـوة تفكـر کـودک را افـزایش دهـد؛ امـا نـوع
تصویرسازی احمدی ،جنس تخیل و نمادهـایی (عـدد هفـت ،بـاران ،سـفر و )..کـه در
داستان به کار میبرد ،لذت داستانها را کاهش میدهد .چون نگاه و زاویـة دیـد احمـدی
اغلب بزرگساالنه است .در برخی از داستانها درونمایه به شیوة مستقیم ارائه شده اسـت.
در داستان «عروس و داماد در باران» احمدی به شـیوة مسـتقیم ،مخاطـب کـودک را بـا
مفاهیم و آداب زندگی زناشویی آشنا میکند.
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در ماه فروردین در یك شب مهتابی ،که شب چهاردهم ماه بود ،ماه بزرگ بود و گرد
بود ،کودکان به آسمان خیره شدند و دیدند کـه لكـههـایی بـه دور مـاه مـیچرخنـد.
کودکان همه آن لكهها را در کتابچههای مشـق نقاشـی کردنـد .صـبح فـردا کودکـان
نقاشیشان را به همدیگر نشان دادند (احمدی /1388 ،الف.)12-8 -6 :

149


عروس و داماد در زیر باران با دو چتر سفید برای خرید آینـه و شـمعدان مـیرفتنـد.
عروس و داماد در زیر باران با دو چتر سفید برای خریـد لبـاس عـروس مـیرفتنـد.
عروس و داماد در زیر باران با دو چتر سـفید بـرای خریـد فـرش سـفید مـیرفتنـد.
عروس و داماد در زیر باران با دو چتر سفید برای خرید مبل و صـندلی مـیرفتنـد...
(احمدی/1392،ت.)3 :

داستان با تكرار جمالت یكسان دربارة خرید لوازم زندگی و رفتن عـروس و دامـاد
به خانة خود به پایان میرسد .در این داستان عالوه بر سفیدبختی و خوشبختی عـروس
و داماد ،همدل و همانند شدن و اشتراک روش و منش را در ازدواج بیان میکند که این
امر برای مخاطب بزرگسال قابل تأملتر است تا مخاطب کودک؛ اما کودک نیز بـا مراسـم
ازدواج و آداب و رسوم آن آشنا میشود .در واقع این مفاهیم اغلب بین دنیای کـودک و
بزرگسال مشترک است.
جدول شمارۀ  .2شيوۀ ارائة درونمايه در داستانهاي احمدي
نام داستان
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درونمایه

درونمایه
آشکار

درونمایه
پنهان
*

درباران از
سفر آمد

دوري و انتظار
باعث افسردگي و
تنهايي ميشود

عمر هفت
چوب کبريت

قدر فرصتها و
لحظات زندگي را
بيشتر بدانيم

*

عروس و
داماد در باران

ازدواج باعص
افزايش همدلي و
محبت مي شود

*

پروانه
روي بالش من

بزرگنمايي پديده
ها ميزان شناخت
کودک را افزايش مي
دهد

*

شب
مهتابي که ...

نگرش تخيلي به
پديده ها ،شناخت
کودک را افزايش مي
دهد.

*

باران بيرنگي
باعث رفع تفاوت و
باعث سرزندگي

*

باران ديگر
نميباريد

درونمایه
مبهم

ارائه
درونمایه
در آغاز

ارائه
درونمایه
در میانه

ارائه
درونمایه
در پایان
*

*

*

*

*

*
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ميشود.
سفر

مرا چشم
آبي صدا ...
در بهار
پرنده را صدا
زديم

*

کنجکاوي و
پرسشگري راهي براي
درک بهتر جهان پيرامون

دستيابي به
آرزوها دشوار نيست
همدلي باعث رفع
تنهايي ميشود

*

*

*

*

*

نوشتم
باران باران
باريد

تنهايي و دوري
از پدر آثار بدي در
زندگي کودک دارد.

*

اسب و
سيب و بهار

بازگشت پدر
باعث رفع دلتنگي و
انتظار ميشود.

*

روزي که
مه بيپايان بود

استفاده از نشانهها
و کمک ديگران باعث
رهايي از سرگرداني
ميشود

*

*

*

*
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 .4تناسب درونمايه با ويژگي مخاطب (کودک)
یكی از مسائل مهم و قابل توجه برای ورود به حوزة ادبیات کودک ،توجه به ویژگیهای
روحی و روانی ،توانایی درک و دریافت ،نیازها و دنیای کودک است .نویسـندة ادبیـات
کودک باید مخاطب خود را از نظر علمی (روانشناسی) خـوب بشناسـد؛ موضـوعی کـه
اغلب نویسندگان کـودک از آن غافلنـد .شـناخت ویژگـی روانـی ،اجتمـاعی و عـاطفی
کودک ،به نویسنده کمك میکند اثری متناسب با نیازهای مخاطب خـویش خلـق کنـد.
داستانهای احمدی اغلب برای گروه سنی ب (سالهای آغـاز دبسـتان) و ج (کودکـان  9تـا 12
سـال) نوشته شده است .بر اساس یافتههای روانشناسی ،کودک  9تـا  12سـال در نـوعی
فشار روحی و روانی به سر می برد و ممكـن اسـت بـا آموزگـار یـا پـدر و مـادر خـود
برخورد پیدا کند و همچنین آنها در پی استقالل و فاصله گرفتن از بزرگسـاالن هسـتند؛
کـنجكاو و پویا هستند و میخواهند راهحل مسـائل را بیابـد .ایـن اسـتقالل در تفكـر و
سخن گـفتن آنها مشخص میشود؛ طوری که از بزرگترها کمتر پیروی میکند .کودک با
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مفاهیم تجریدی آشنا ،و به درک بعضی از مفاهیم توانا مـیشود .آیـندهنگـری و تــفكر
انتقادی نیز در او مشاهده میشود (ر.ک حافظی.)13 :1380،
درواقع داستانهای احمدی بیشتر دربارة کودکان است تا برای کودک .او تا حـدودی
برای مخاطب همه چیز را از زاویة ذهن خویش و با تخیلی فراتر از ذهـن کـودک ارائـه
می کند .چیزهایی که کودک باید بداند با تعلیق و هیجانی کم از سوی نویسـنده روایـت
میشود؛ برای مثال در داستان«سفر» احمدی با توجه بـه طـرح پرسشـهای گونـاگون از
سوی کودک به دنبال تبیین هستی و چیستی پدیدههـا و انتقـال ایـن مفهـوم بـه کـودک
است.
پسرک از پدر پرسید :آیا نام باران فقط باران است؟ مدتها است که باران نیامده است.
آیا کلمة باران در جهان مرده است؟ صبح روز اول زمستان پدر به پسرک گفت :باران
میبارد .درختان شكوفه دارند کلمة باران دوباره متولد میشود .پسرک از پدر پرسـید:
آیا نام گندم فقط گندم است؟ اگر گندم سبز نشود ،آیا کلمة گنـدم در جهـان از بـین
میرود؟» (احمدی/1392،الف .)15-7 :
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احمدی موضوع مهم و قابل توجهی را بـرای داسـتان انتخـاب مـیکنـد؛ موضـوعی
فلسفی و پرسش برانگیز .شناخت هستی و چیسـتی پدیـدههـا و جهـان همـواره بـرای
کودک سؤال برانگیز بوده است و بزرگساالن برای تبیین موضوع و تفهیم کودک در ایـن
مسأله چندان موفق نبودهاند .گفتوگوی بین پدر و پسر برای ارضای حـس کنجكـاوی
مخاطب کودک است .داستان بدون هیچ هیجان یا کنشی خاص به صـورت گـزارش از
سوی نویسنده بیان میشود .البته ایجاد فرصت و فراهم کردن زمینة بیان پرسش کودکانه
و نقش این پرسش در تربیت و ارتقای ذهن و زبان کودک قابل تحسین است.
در داستان «در باران از سفر آمد» اگرچه احمدی با حذف فاعل جمله (پـدر) میـزان
کنجكاوی و حس تعلیق را افزایش میدهد ،کودک در داستان ،نقش زیادی نـدارد .او در
انتظار آمدن پدر ،روزهای هفته را یكی پس از دیگری طی ،و حوادث هـر روز را بـرای
مادرش گزارش ،و مادر هم سكوت میکند تا اینكه روز جمعـه در بـاران ،شخصـی بـا
چتری به سوی خانه میآید .مادر سكوت خود را میشكند و میگوید پـدرت در بـاران
از سفر آمد.
صبح روز چهارم پسرک پنجره را رو به کوچه باز کرد و گفت :مادر بیا نگاه کن ،یك
مزرعه گندم پشت پنجره ما روییده است .نوازندگان در مزرعه گندم ،ساز مینوازنـد.
دیشب یك بادکنك زرد رنگ را در باد رها کردم .مادر سكوت کرد و پسرک را نگـاه
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کرد ....صبح روز پنجم ،پسرک پنجره را رو به کوچه باز کرد و گفت :مـادر بیـا نگـاه
کن .هزاران طاووس در کوچه ،بالهای خود را باز کردهاند و هزاران طوطی سـبز مـرا
صدا میزنند .مادر سكوت کرد (احمدی/1392،ب20 :و .)7

دوری از پدر یا مادر یا انتظار آمدن آنها همیشه برای بچـههـا دشـوار بـوده اسـت و
واکنش خاصی نسبت به آن نشان میدهند؛ اما در این داستان ،انتظار آمـدن پـدر بـرای
کودک چندان مورد توجه نیست .هیجان ،تنش و نگرانی و یا حتی شوق دیـدار پـدر در
داستان دیده نمیشود .درونمایة داستان بـا روحیـه و ویژگـی کـودک متناسـب نیسـت.
کودک ،دنیایی سراسر شور و نشاط و هیجان دارد .کودک در ایـن داسـتان هـیچ حسـی
نسبت به آمدن پدر ندارد و در طـول هفـت روز هفتـه ،ایـن حـس انتظـار و دلواپسـی
کودکانه دیده نمیشود .احمدرضا احمدی بر پردازش شخصیتها برای برقراری ارتباط بـا
مخاطب خود تأکیدی نمیکند .او از دریچة ذهن خود بـه طبیعـت و عناصـر پیرامـونش
مینگرد و برای کودک تصویرسازی میکند؛ تصویری که گاهی برای کودک چندان قابل
فهم نیست .در داستان «کبوتر سفید و آینـه» ،احمـدی قصـد دارد سـیر و سـفر سـلوک
مانندی را شكل دهد و دختری را از فضای بستة خانه بیرون ببرد و با شوق جستجو در
هستی دوباره به خانه برگردانـد .در ایـن سـفر هسـتیشناسـانه ،پرنـدهای ماننـد کبـوتر
انگیزهای میشود برای حضور دختر در این سفر و شناخت هستی.

.)8

دختر در هر مرحله یكی از پرهای کبوتر را که به رنگ معینی درآمده است به دست
می آورد .تعداد پرها هفت تا است .رنگ پرها و پیدا کردن آنها در هر مرحله قابل تأویل
است .یادآور هفت وادی عرفان است و کشف و شهودی عارفانه« .هـر کـدام از پرهـای
کبوتر نشان و تمثیل یك وادی از هفت وادی عرفان و نشانگر حصول و غایت عرفـانی
اســت .کبــوتر ســفید هــم تمثیلــی از پــاکی و معصــومیت روح خــود دختــر اســت»
(پارسایی .)27 :1389،کودک نه تنها برای دریافت درونمایه دچار مشكل میشود ،بلكه بـه
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دخترک چشم به آسمان داشت .میرفت .میرفت که به دریا رسید .کبوتر سفید روی
یك قایق نشسته بود .دخترک سوار قایق دیگری شد و پـارو زنـان بـه سـوی کبـوتر
رفت .کبوتر از صدای پاروهای قایق دخترک پرواز کرد و در آسمان گم شد .دخترک
در کف قایق یك پر آبی پیدا کرد که از رنگ آبی دریا آبی شـده بـود .دختـرک پـری
سفید و پری آبی در دست داشت اما کبوتر سفید را میخواسـت (احمـدی /1388،ب :
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تأمل و تالش زیادی برای تأویل و تفسیر نمادها نیاز دارد؛ نمادهایی که برساختة ذهن و
تخیل بزرگسال است تا کودک.
 .5بررسي درونماية داستانهاي مک دونالد
درونمایة داستانهای دونالد دربارة زندگی و دنیای کودکـان اسـت؛ دنیـایی کـه در آن از
نفوذ و دخالت بزرگترها خبری نیست .دونالد در مجموعة چند جلدی «جودی دمدمی»،
لحظات شاد و هیجانةانگیزی را برای کودکان رقم میزند .او توانسـته اسـت گسـتردگی
دنیای کودک را زمانی که در مـعرض عوامل و فشارهای جدیـد بیـرون از خانـه اسـت،
بخوبی نشان دهد .موضوع داستانهای دونالد بیشتر دربارة زندگی کـودک و تقابـل او بـا
بزرگساالن و دنیای آنها است.
جدول شمارۀ  .3درونماية داستانهاي دونالد
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بررسي تطبيقي درونماية داستانهاي کودک احمدرضا احمدي و مگان مک دونالد

 5-1تنوع و بسامد درونمايهها
درونمایة داستانهای دونالد دربارة مسائلی چون تقویـت حـس مـاجراجویی در کـودک،
افزایش قدرت کنجكاوی ،خطرپذیری ،اهمیت حفظ محیط زیست و نجات کرة زمین و
ترغیب کودک به ساختن آینده ،افزایش قدرت خودباوری و اعتماد به نفـس در کـودک
است .مجموعة «جودی دمدمی» جزء رمانهای سریالی است.
رمانهای سریالی که در آنها شخصیت معینـی هـر بـار در موقعیتهـای گونـاگون و در
رابطه با حوادث تازهای ظاهر میشوند و میتواند برای کودکان بسیار جـذاب و گیـرا
باشد .کودک ،همواره شخصیتهای کارتونی ،فانتزیك و شـناختهشدة داستانی را دنبـال
میکند و کنجكاو است که بداند شخصیت مورد عالقهاش در کتـاب بعـدی چگونـه
ظاهر میشود و چطوری او را میخنداند و یا به هیجان میآورد و سرگرمش میکنـد
(میرغیاثی.)35 :1387،

این ویژگیها در مجموعة جودی دیده میشود.

مدارس ،بیشتر انـرژی و وقـت خود را صرف جنبة آموزشی بچهها میکنند .والـدین
نیز تقریبا همـان انـدازه وقـت و انـرژی خـود را صـرف گسـترش دامنـهشـناختی و
اطالعاتی فرزندان خود میکنند .ادبیات کودک ما هم امروز با آنها تا حـدود زیــادی
هـمراستا شـده و از مقولة لذت و شادی غافل شده است (نعیمی/1384،الف.)5 :

در داستانهای دونالد ،عالوه بر مسائل تربیتی و آموزشی بـه تفـریح و سـرگرمی نیـز
توجه شده است .دونالد در مجموعة «جـودی دمـدمی» تـالش کـرده اسـت تـا فضـای
مدرسهای را خلق کند؛ فضایی که کودک در کنار آموزش به تفـریح ،لـذت و سـرگرمی
بپردازد.
آقای تاد گفت :ما امروز درس جدیدی دربارة بدن انسان داریم .از فرق سر تـا نـوک
پا .جسیكا گفت :قرار است طناب بـزنیم و ضـربان قلبمـان را انـدازه بگیـریم .راکـی
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 5-1-1توجه به نقش مهم آموزش و پرورش کودک
مقولة آموزش ،تعیلم و تربیت در داستانهای دونالد ویژگیهای خاص و منحصر به فردی
دارد که با نظام آموزشی در کشورهای دیگر(ایران)کمی متفاوت است .در مدارس ایـران
بیشتر وقت بچهها صرف مسألة آموزش و کسب دانش میشود که در نوع خـود مهـم و
تأثیرگذار است؛ اما در کنار مسائل آموزشی ،نشاط ،شادی ،لذت و سـرگرمی مـیتوانـد
سودمند باشد و مسائل آموزشی را بهتر انتقال دهد.

گفت :و «تویستر» بازی کنیم تا یـك چیزهـایی دربـارة ماهیچـههایمـان یـاد بگیـریم.
آلیسون هم گفت :و شعری دربارة استخوانها بخوانیم ...آقای تاد آهنگ شاد و بامزهای
را یادشان داد که این طوری شروع میشد :اون استخون پـا بـه اون اسـتخون قـوزک
وصله( »..دونالد1392،الف.)27-26 :

جودی و دوسـتانش بـرای یـادگیری اعضـای بـدن انسـان بـه بـازی و شـعرخوانی
می پردازند .ایجاد فضایی شاد و مهیج برای آموزش ،یكی از مسائلی است کـه نویسـنده
به آن اشاره ،و به صورت غیرمستقیم به والدین و مربیان نیز آن را توصیه میکند.
 5-1-2اهميت نجات کرۀ زمين براي زندگي
از درونمایههای دیگر داستانهای دونالد ،اهمیت حفظ محیط زیست و ترغیب کودک بـه
سالم نگهداشتن محیط زندگی است .دونالد در داستان «جودی دنیا را نجـات مـیدهـد»
در قالبی تخیلی میکوشد تا اهمیت حـفظ مـحیط زیـست را برای کودکـان بیـان کنـد.
نویسنده به خطر نابودی جنگلها ،گونههای کمیاب طــبیعت ،افـزایش زبالـه و  ...اشـاره
میکند و به مخاطب آموزش میدهد که چگونه مـیتوانـد بـه زمــین کمـك کنـد و در
بهبود وضع زیـستی دنیای پیرامون خویش مؤثر باشد.
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مامان گفت :این هم ناهارت .جودی گفت :مامان چرا توی پاکت گذاشـتید؟ اسـتینك
گفت :اشكالش چیه؟ جودی گفت :نمیفهمی برای درست کـردن پاکـت ،درختهـا را
قطع میکنند .درختها سایه دارند ،آنها گرم شدن زمین را کنترل میکنند .من امروز بـا
دوچرخه میروم مدرسه تا در مصرف سوخت صـرفهةجویی و هـوا را کمتـر آلـوده
کنم( ..دونالد1392،ب.)56 :

جودی حتی در مدرسه از بچههـا مـیخواهـد تـا زبالـههایشـان را تفكیـك کننـد و
مدادشان را کمتر بتراشند تا درختان کمتری برای درست کردن آن قطع شـود .نویسـنده
حفاظت از کرة زمین را وظیفة همه میداند .دونالد از طریق شخصیت «جـودی» مسـألة
محیط زیست را مطرح میکند و از همه میخواهد تا در حفظ آن کوشا باشند.
 5-1-3آماده کردن کودک براي پذيرش مسئوليتهاي بزرگ (آيندهنگري)
یكی از درونمایههایی که دونالد در داستانهایش مطرح میکند ،توجه به آینـدة کـودک و
آماده کردن او برای پذیرش مسئولیتهای خطیر دورة بزرگسالی است .این زمینهسازی در
تمام داستانهای دونالد دیده میشود .در داستان «جودی دکتر میشود» نویسنده از دوران

بررسي تطبيقي درونماية داستانهاي کودک احمدرضا احمدي و مگان مک دونالد

 .6شيوۀ ارائة درونمايه
اغلب درونمایة داستانهای دونالد به شیوه غیرمستقیم ارائه شده است .در جدول شـماره
 4شیوة ارائة درونمایه مشخص شده است.
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کودکی و بر اساس کنجكاوی و عالقة کودک به علم پزشـكی ،زمینـه را بـرای پـذیرش
امور و مسئولیتهای بزرگ فراهم میکند.
والدین ،مربیان و مسئوالن نظام تعلیم و تربیـت همیشـه نسـبت بـه آینـدة کـودک و
انتخاب مسیر زندگی او دچار تردید هستند .اغلب والدین بدون در نظر گرفتن عالقـه و
استعداد کودک ،او را وادار میکنند تا مسـیر و هـدف دلخـواه آنهـا را انتخـاب کنـد .در
داستانهای دونالد ،کودک بدون دخالت دیگران و بر اساس عالقه و انگیزة خـود ،حرفـه
یا مسیر زندگیش را انتخاب میکند .دونالد در قالب حوادث شاد و هیجانانگیز داسـتان
توانسته است گوشه ای از توانمنـدی ،عالیـق و دنیـای کودکـان را بـه نمـایش بگـذارد.
«جودی» شخصیت اصلی داستانها ،دوست دارد در آینده دکتر شود .او با اشتیاق فـراوان
خود را دکتر معرفی میکند« .روز دکتری ،روزی بود که جودی باید مثل اولین زن دکتر،
لباس میپوشید و یك عمل جراحی واقعی انجام دهـد .او لبـاس دکتـریش را پوشـید و
گوشیش را به گردن انداخت و شروع به جراحی کرد( »...دونالد/1392،الـف .)98 :جـودی
بخوبی میتواند با مخاطب کودک ارتباط برقرار کند .شخصیتپـردازی قـوی و مناسـب
شخصیت «جودی» باعث شده است مخاطب کودک براحتـی بـا او همزادپنـداری کنـد.
آیندهنگری جودی در قالب کارهای هیجانانگیز ،محرکی میشود که کودک ،اسـتعداد و
عالیق خود را شناسایی و برای آینده و رسیدن به آن برنامهریزی کند .جودی بـه دنبـال
کشف داروهای گیاهی و درمـان بیماریهـای غیرقابـل درمـان در آینـده نزدیـك اسـت.
«جو دی گفت :شاید یك دارویی الی این دندانهای سبز بامزه قایم شده باشد .میخواهم
روی گیاهانی مثل این مطالعه کنم و داروی بیماریهای غیر قابل درمـان را کشـف کـنم»
(دونالد/1392،ب .)64 :این اعتماد به نفس و خودباوری باعث میشود کودک در آینـده بـه
آنچه میخواهد آسانتر دست پیدا کند .این مسأله نه تنها در خانـه بلكـه در مدرسـه هـم
دنبال میشود .فضای مدرسه نیز این امكان را به جودی میدهـد کـه بتوانـد اسـتعداد و
خودباوریش را نشان دهد.

جدول شمارۀ  .4شيوۀ ارائة درونماية داستانهاي دونالد
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 . 7تناسب درونمايه با مخاطب کودک
دونالد ،شخصیت کودک را بخوبی میشناسد و سعی میکند دنیای او را در داسـتانهایش
به نمایش بگذارد .مجموعة جودی دمدمی برای گروه سنی «ج» منتشر شده است.
در این دورة سنی -براساس نظریة رشـد روانـی اجتمـاعی اریــكسون -کــودک در
مـنزل و در مدرسه ،عمدتا به عنوان وسـیلهای بـرای کسـب شـهرت و کسـب لـذت
حاصل از انجام دادن تـكلیف ،کـار کردن و کارامد بودن را میآموزد .عالوه بـر ایـن
تواناییهای تازة کودک در استدالل قیاسی و توانـایی بــازیهای قــاعدهدار (بـه جـای
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بازیهای تصادفی) در خانه و مدرسه ،هر دو به رشد و اصالح مهارتهایی منجـر مــی
شود کـه در ساختن چیزها آشكار میگردد (پارسایی.)4 :1391،

 7-1بازي و سرگرمي معطوف به آموزش
استفاده از بازی و سرگرمیهای مورد عالقة کودک برای شكلدهـی موضـوع و پـردازش
درونمایه اهمیت زیادی دارد« .پیاژه بازی را تفكر کودک میداند و اظهـار مـیکنـد کـه
بازی «فعالیتی است کـه هـدفش در خود آن اسـت» و از «لـذت محـض» برمـیخیـزد»
(خسرونژاد .)217 :1382،لذت و سرگرمی عنصری اسـت کـه داسـتانهای دونالـد را بـرای
مخاطــب جــذاب مــیکنــد (لــذت و ســرگرمی درکنــار آمــوزش و تعلــیم) .دونالــد در
داستان«جودی و تابستان پر ماجرا» تلفیق بازی و سرگرمی و آمـوزش را بخـوبی نشـان
میدهد .جودی برای استفادة مناسب از تعطیالت تابستان به دنبال خلق موقعیتی شـاد و
هیجانانگیز است .جودی با دوستانش تصمیم میگیرد کارهای هیجانانگیـز و ترسـناک
انجام دهند ،آنهم در قالب یك مسابقه؛ رقابتی شاد و هیجانانگیز.

مجموعه داستانهای دونالد سرشار از بـازی و سـرگرمی و لـذت اسـت« .داسـتانهای
جذاب و سرگرمکنندة بسیاری میتوان نوشت کـه در آن ،کودکـان در کـار ســروسامان
دادن بـه یاران هم گروهند تا به ابراز و سنجش شایستگیها و تواناییهای خود در مسـابقه
یا بازی با گروه کودکانی بپردازند که برای بازی یا رقابتهای تـحصیلی آمــاده شـدهانـد»
(حافظی.)26 :1380،
 2-7تقويت آيندهنگري در کودک (نسلانديشي)
توجه به آینده ،عالیق و توانمندیهای کودک مسألة مهمی است .دونالد در قالب حوادث
شاد و هیجانانگیز داستان توانست گوشـهای از دنیـای کودکـان را بـه نمـایش بگـذارد.
کودک داستانهای دونالد برای آینده تصمیم میگیرد و از کودکی خود را آماده مـیکنـد.
«روز دکتری ،روزی بود که جودی باید مثل اولین زن دکتر ،لباس میپوشید و یك عمل
جراحی واقعی انجام دهد .او لباس دکتریش را پوشید و گوشیش را به گردن انداخت و
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جودی گفت :ایمی و راکی عزیز .بیایید یك مسابقة کارهای هیجانانگیـز و شـجاعانه
بگذاریم .اولین نفری که صد امتیاز بگیرد برنده است .انجام دادن کارهـای هیجـانی و
ترسناک ...فرانك از خوشحالی باال و پایین پریـد :خـب اولـین کـار شـجاعانه چیـه؟
جودی عكس راکی را که روی طناب بندبازی راه میرفـت جلـوی صـورت فرانـك
تكان داد (دونالد1392،پ.)58 :

شروع به جراحی کرد( »..دونالد1392،الف .)98 :جودی بخوبی میتواند با مخاطب کـودک
ارتباط برقرار کند .شخصیتپردازی قوی و متناسب با ویژگی کودکـان باعـث مـیشـود
مخاطب براحتی با او همزاد پنداری کند.
 3-7انعکاس دوران کودکي (شيطنت ،شادي و)...
شخصیت جودی در یك روز دلگیر دوست ندارد به مدرسه برود و برای همین وانمـود
میکند که مریض است:
جودی گفت :اُریون است .راستی راستی اُریون گرفتم .استینك گفـت :اُریـون! امكـان
نداره تو واکسن زدی مگه نه مامان؟ جودی گفت :شاید یكـی از ویروسـهای اُریـون
یك جوری وارد بدنم شده .مامان گفت :انگار امروز یك نفردلش نمیخواهد مدرسه
برود (دونالد/1390،الف.)20 :
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دونالد خواستهها و دغدغههای کودکان ،بیحوصلگی ،دمـدمی مـزاج بـودن ،انجـام
دادن کارهای شگفتانگیز و باورنكردنی را که در دنیای کودکان اتفاق میافتـد ،نمـایش
میدهد .گاهی کودکان از انجام برخی کارها خودداری ،و احساس بیحوصلگی و تنبلی
میکنند و دوست دارند همیشه در حال بازی و تفریح باشند .جودی نیز دوست نـدارد
تعطیالت تابستان تمام شود و به مدرسه برود« :جـودی دلـش نمـیخواسـت تعطـیالت
تابستان تمام شود و هجی کلمات را حفظ کند ...مامان با صدای بلند گفـت :اولـین روز
مدرسه! بجنب لباس بپوش .جودی یواشكی جـیم شـد زیـر مالفـههـا و بـالش را روی
سرش گذاشت( »...همان .)19 :بعضی مواقع کودکان حوصله رفتن بـه مدرسـه یـا انجـام
دادن تكالیف درسی را ندارند .این ویژگی بـه صـورت نسـبی در بیشـتر کودکـان دیـده
میشود.
 7-4خودباوري و اعتماد به نفس
جودی کودکی است که توانایی متقاعد کردن بزرگترها (پدرو مادر) و حتی ارشاد کـردن
آنها را دارد.
یك عالمه درخت را قطع میکنند تا به جایش قهوه بكارند و لوازم آرایشی و آدامـس
تولید کنند .کرة زمین خانه ماست .باید نجاتش دهیم .مامـان از پلـه بـا صـدای بلنـد
گفت :اگر آرایش نكردن من خوشحالت میکند ،امروز آرایش نمیکنم .بابا گفت :من
هم نصف فنجان ،قهوه میخورم( ..دونالد/1392،ب55 :و.)56
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جودی در محیط آموزشی هم دانشآموزان را به حفظ محیط زیسـت و نجـات کـرة
زمین ترغیب میکند .درواقع این خودباوری و اعتماد به نفس زیاد را در خـود مـیبینـد
که بتواند به کار بزرگی دست بزند .کودک مخاطب نیـز براحتـی بـا شخصـیت جـودی
همزاد پنداری میکند و این عزت نفس در درون او نهادینه میشود .کنجكاوی ،دقــت،
تفكر و تعقل ،پشتكار ،کوشش همراه بـا هیجـان و مـاجراجویی عناصـر تشـكیلدهنـدة
داستانهای دونالد است .در داستانهای احمدی چنین ویژگیهایی کمتر دیده مـیشـود .او
مسائل را برای کودکان بیان میکند که کودک در حوادث داسـتان نقشـی نـدارد؛ امـا در
داســتانهای دونالــد ،کــودک در مرکــز حــوادث داســتان قــرار دارد .شخصــیت اصــلی
داستان جودی ،یك دختربچة کالس سومی است که حوادث داستان حـول محـور ایـن
شخصیت رخ میدهد .دیگر شخصیتهای فرعی داسـتان اسـتینك و بـرادر جـودی ،بابـا،
مامان ،آقای تاد ،راکی و فرانك هستند .حوادث داستان به گونهای رقم خورده است کـه
شخصیتهای کودک داستان بخوبی شخصیتپردازی شده و باورپذیر و قابـل درک بـرای
مخاطب کودک است به گونهای که کودک با آن همزاد پنداری میکند.
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 .8نتيجهگيري
درونمایة داستانهای احمدی و دونالد و نگرش آنها به کودک متفاوت است .کودک در
داستانهای احمدی نسبت به آثار دونالد ،کمترین نقش را در داستان دارد .داستانهای
دونالد دربارة زندگی کودک ،خواستهها و نیازهای اوست .دونالد کودک و دنیای آنان را
بخوبی میشناسد .به همین سبب داستانهایش با زندگی کودک تناسب بیشتری دارد.
درونمایة داستانهای دونالد دربارة مسائلی چون آماده کردن کودک برای پذیرش
مسئولیتهای زندگی ،نقش مهم ماجراجویی و کنجكاوی در پیشرفت کودک ،خطرپذیری
کودک برای مقابله با مشكالت زندگی ،اهمیت و توجه به آیندة کودک ،نسلاندیشی،
افزایش تجربة کودک بر اثر جهانگردی و سفر به دنیا است؛ اما درونمایة داستانهای
احمدی ،تأثیرات تنهایی در زندگی کودک ،شناخت بهتر پدیدهها بر اثر نگرش تخیلی و
کودکانه ،قدر فرصتهای زندگی را بهتر دانستن ،همدلی و عشق در ازدواجی ساده و..
است .تنوع درونمایه در داستانهای احمدی نسبت به داستانهای دونالد بیشتر است؛ اما
کودک محوری و تناسب داستانها با شخصیت و ویژگی روحی و روانی کودک در
داستانهای دونالد چشمگیرتر است .کنجكاوی ،دقـت ،تفكر و تعقل ،پشتكار ،کوشش
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همراه با هیجان و ماجراجویی ،عناصر تشكیلدهندة داستانهای دونالد است؛ درحالی که
عناصر طبیعت (مهتاب ،درخت ،پرنده ،برف ،باران ،مه و  )...و چیستی و چگونگی آنها
بیشترین بسامد را در داستانهای احمدی به خود اختصاص داده است .کودک در
داستانهای دونالد این توانایی را دارد که در مقابل بزرگترها بایستد و اشتباه یا خطای
آنان را گوشزد کند؛ خودباوری و اعتماد به نفس زیادی دارد به طوری که میخواهد
دنیا را نجات دهد؛ اما در داستانهای احمدی ،کودک ،تحرک و نقش چندانی در حوادث
ندارد .درواقع داستانهای احمدی بیشتر دربارة کودکان است تا برای کودک؛ احمدی
برای مخاطب همه چیز را از زاویة ذهن خویش و با تخیلی فراتر از ذهن کودک ارائه
میکند .چیزهایی که کودک باید بداند ،بدون هیچ تعلیق یا هیجانی از سوی نویسنده
روایت میشود .بررسی تطبیقی درونمایة داستانهای دو نویسنده نوع نگرش دو فرهنگ
متفاوت به کودک را نشان می دهد .دونالد اغلب مسائل دربارة کودک و زندگی او مطرح
میکند و درواقع اگرچه فرهنگی متفاوت با کشور ایران دارد ،سعی میکند کودکی را
نشان دهد که فرا منطقهای باشد؛ یعنی کودکی را به تصویر میکشد که در همة جهان
میتوان نمونهای از آن یافت.
شیوة ارائة درونمایه در داستانهای دو نویسنده اغلب غیرمستقیم است .این ویژگی
در داستانهای احمدی چشمگیرتر است .چون احمدی در داستانهایش از نمادهای
گوناگونی چون آب ،عدد هفت ،سیب ،باد و ..استفاده میکند .پایان داستانهای احمدی
بسته و حالت خنثی دارد؛ در حالی که پایان داستانهای دونالد باز و اغلب پایانی خوش
و هیجانانگیز دارد .شخصیت اصلی داستانهای دونالد برخالف داستانهای احمدی،
اغلب کودک است و در داستان نقش مهمی ایفا میکند و به همین دلیل همزاد پنداری
با مخاطب کودک قویتر است .نسلاندیشی و آیندهنگری ،ایجاد انگیزه در کودک برای
تصمیمگیری در زندگی ،مهمترین ویژگی داستانهای دونالد است .اگرچه شخصیت
اصلی داستانهای احمدی نیز کودک است ،این کودک ،رفتار و حرکات کودکانه از خود
نشان نمیدهد.
پينوشت:

1. MeganMcDonald
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Review and compare writers of children's stories Theme comparative
and world literature plays an important role in understanding the
child's position in the world and attitude towards children's authors.
The aim of this study was to evaluate the comparative Theme author
of children's stories both Iran and the world (Ahmad Reza Ahmadi
and Megan McDonald to review practices Theme fit with a children's
audience and author’s attitude towards children. Donald theme stories
on issues like the curiosity and the increasing amount of information
about your child and encouraging children to protect the environment
and so on. Ahmadi could be to include the theme stories, questioning
the way for a better understanding of the world. Depression and
sadness caused by loneliness and its impact on children's audience.
Seizing opportunities and moments. Children's stories Donald selfesteem and confidence so that could save the world, but the child in
the stories Ahmadi, compared to children stories Donald, self-esteem
are less and less adventurous and curious .
Keywords: Theme, story, children, Ahmad Reza Ahmadi, McDonald's.
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Kalila and Demna is one of the invaluable works of the Persian
literature. As a result, numerous translations and adaptations have
been made of this work. Nasrallah Monshi, a 12-century translator,
rendered the work from Arabic to Persian. Mulla Hossein Va’ez
Kashefi, a writer in the Safavid period, provided an adaptation of
Kalila and Demna which is similar to the original work in its entirety
and themes but is different in some other respects.
However, given the fact that he adopted a paraphrasing approach,
from linguistic and literary points of view, this version is a free
adaptation of Nasrallah Monshi’s Kalila and Demna. Rather than
adhering to the original work, it has followed the writing and technical
rules of the Safavid literary period in India, adopting the literary style
of that era. Drawing on the abovementioned textual changes, this
study aimed at discussing Nasrallah Monshi’s translation and
Kashefi’s adaptation of Kalila and Demna from a comparative critical
point of view using a descriptive-analytical method. The results
indicate that, in his adaptation, Va’ez Kashefi has not adhered to
Monshi’s style and, given the peculiarities of the language and the
literary style of the Safavid period, has created a different work.
Moreover, his free style of writing has distinguished his work from
Monshi’s Kalila and Demna.
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Literary genres in Persian literature are divided into three Epic, Lyric,
and Didactic types. Each of these main types includes sub-branches;
the didactic genre has several sub-genres, one of which is the genre of
the dream interpretation (Dictionary of Dream). The issue of the
present paper is whether Persian dream interpretation can be
considered as a sub-genre and why. The results of the research show
that Persian dictionaries due to: subject, plurality, variety, and literary
characteristics are a genre. Independently written dream interpretation
(Dictionary of Dream) have the most characteristics of the didactic
genre, but the abilities that come from other genres are epic and lyric,
the theme and features of these genres can be found in them. The
genre of dream interpretation (Dictionary of Dream) is rooted deep in
history and myth, but it can be said sacred texts: Torah and the Quran
are the most important origins.
Key words :G
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In the Persian language grammar resources, there are disagreements
about the matters such as construction of verb from infinitive or
infinitive from verb, dividing the verbs into regular and regular verbs,
the number of past morphemes, and originality of phonemes "t" or "d"
at the end of the present stems; and even sometimes there are
"negligence" in the categorization of causative, prayer and imperative
verbs as the regular or irregular verbs. In this article, the views of the
syntax authors are criticized through studying the grammar books and
articles, and after concluding in each case, a relatively new
classification of the construction of the verb is presented under the
new titles as follows: "1. Regular verbs; 2. pseudo-regular verbs; 3.
Irregular verbs; 3. multi-root verbs". Other major results are as
follows: the past stem is constructed during the initial construction of
the present; and infinitive is constructed from the past tense of the
verb, but after the emergence of infinitive, the stems are usually
recited and recalled on the basis of the infinitive. Out of the last two
phonemes of the past stem, the originality is with the phoneme “t” and
frequency prevalence is with the phoneme “d”. Today, there are eight
past morphemes in Persian language: -d, -ad, -id, -t, -st, -est, -ist, -oft,
Regular verbs include pseudo-verbs, causatives, prayers and
imperatives, and a few other delicate points.
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The preface is the beginning of communication and contact between
the creator and the audience of a text and the writer or poet in this
encounter expresses his personality and presence before the reader’s
thought.
This research seeks to elucidate the preface of the Masnavi by
analyzing – descriptive qualitative research methodology and the
method of studying the text.
The results show that the structure of the coherent prepositions is
combination of worship , praise and exhortation , and repeat this
triangular interconnected structure has turned it into a macro modle of
the standard for all Persian Masnavi’s that have preface ,which finds
controversy from the early Masnavi to the next , but the components
of this pattern are influenced by thr political , social , and the religious
era of the epic , lyrics and mysticism of theme of Masnavi , the
prevailing taste of time , and the attitude and personality of Masnavi
sara is fluctuating.
More over , the lack of prefaces in some of the Masnavies is
questionable , there are other proverbial prefaces and some of them
have coded startups.
Key words: structure of the preface of the Masnavi, lack of preface,
with preface, special preface, exhortational preface,
proverbial prefaces .

Studying Narrative structure in “one thousand and
one year” by Shahriar Mandanipour using Maria
Nikolajeva theory
Atefeh Jamali. PH.D.
Hossein Ghorbani.

Abstract

Key words: Shahriar Mandanipour, one thousand and one year,
narratology, Maria Nikolajeva.
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Fiction works with children and adolescent audiences, such as adult’s
Fiction works, have special Aesthetics and specific narrative
Standard. Mariya Nikolajeva has been working on exploring narrative
theories based on Fictional element such as Plot, characterization,
Voice and Point of View and Narration time to Recognizing and
explaining the Aesthetic of literature of children and adolescents. In
this article, based on the Nikolajeva’s narratology theory of children
and adolescents , we analyze one of the selected works of the child
and adolescence, one Thousand and one Year Written by Shahriyar
Mondanipour, to find out which structure Narrative as it is used in
childhood and teenage storytelling literature .Which different
Elements and narrative Techniques was used by The Writer of
children and adolescent to write special story for special audiences.
Mondanipour,by using
episodic plot with open End, creating
fantastic characters with fantasy actions, using an adult narrator to
guide the characters of the story, and using special techniques of
narrative Time, try to distinguish narrative stories from children and
adolescents And adults. He, along with saying the deep concepts
adapted to the mental world of children and adolescent, has tried to
express an ontological issues for adult audiences to pleasure of
reading the text.
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In the Name of God
The Most Merciful
The Most campassionate

