
 

  موالنا و عطاري  درباره كوب دكتر عبدالحسين زرينهاي  مقاله بررسي
  1نرجس افشاري

  چكيده
ي  بيـان و نحـوه  ي  كوشيده ايم با استفاده از روش تحليلي و توصيفي به بررسي ساختار ،موضوع،زبان و شيوه  هدر اين مقال

بـه ايـن منظـور از ميـان     . شاعران عـارف بپـردازيم  ي  او  در حوزههاي  تحقيق و ارجاع دكتر عبدالحسين  زرين كوب در مقاله
مقاالت وي شش مقاله را  با محوريت موالنا و عطار برگزيديم و مسايل ياد شده را در اين مقاالت مـورد واكـاوي   ي  مجموعه

هنـر نويسـندگي   . كند ساختار آنهاست مي توجه خواننده را به خود جلبها  بررسي اين مقالهكه در اي  اولين نكته. . قرار داديم
نگرش جديد او و طرح ساختاري دگر گونه و متفاوت در خلق آثـار هنـري    ساختار شكني و زرين كوب تا حد زيادي مرهون

ه زرين كوب به هر شاعر نگاهي واقع گرايانـه  نگا. انجامد مي ق ذهن خواننده با اثرانطباي  است كه در نهايت به گسترش حوزه
و كند كاوهاي او در اثار گذشته و تاثر او از آنها و نيز تاثير او بر آيندگان بـر آثـار او پرتـوي بينـا     ها  بررسي. و هم جانبه است
تقدند؛وي آثار شاعر نو كه به خلق و وجود اثر، مستقل از شرايط حاكم بر آن معي  بر خالف طرفداران نحله .متني افكنده است

شاعر خارج از فضايي كه در آن شكل گرفته قابل هاي  داند و بر آن است كه سرود ه مي را جزئي از حيات فردي و اجتماعي او
گذرد نگاه رئاليستي نويسنده به نگرشي تاثير گرايانه و امپرسيونسـتي   مي آغازين ويهاي  هر چه ازنوشته. .نقد و بررسي نيست

  . شود مي مربوط به عطار به وضوح و روشني نمودارهاي  كه اين دگرگوني با نگاهي بر مقالهشود  مي بدل
مـواجهيم كـه   هـاي   در زبان ادبي وي با مشخصه. زبان زرين كوب در مقاالت گاه علمي و عادي است و گاه ادبي و بالغي

گاهي منجر به فور گرانـدينگ و بـر جسـته    چون هنجارگريزي كه هاي  شيوه. ضرورتا وجود زبان ادبي مستلزم وجود آنهاست
  .وي نمود خاصي داردشود در زبان  مي سازي

هاي  توان نشانه مي اوهاي  با تامل در مقاله. تحقيق و نقد زرين كوب و نوع نگاه او بر آثار شاعر نگاهي التقاطي استي  شيوه
ايـن   ، اگر چه در برخي موارد،اتب ادبي را مالحظه كردديگر مكرئاليستي و انواع ، امپر سيو نستي، ماركسيستي، نقد فرماليستي

، بديهي است كه اين تنوع و دگرگوني حاكم بر ساختار. توام شده استاي  ادبيات سنجشي و مقايسهاي  شيوه در آثار او با گونه
 ويهـاي   ع نوشـته بـه ايـن معنـي كـه در مجمـو      ارجاع او نيز اثر گذاشته است؛ي  بيان و روش تحقيق بر شيوهي  زبان و شيوه

 .توان معيار و اصول مشخص و ثابتي را براي ارجاع معرفي كرد و در اين شيوه نيز به نوعي آزادي عمل قايل است نمي
  .عبدالحسين زرين كوب شعر، بررسي، :يكليدواژگان 

  مقدمه
مورد عنايت و عرفان و شناخت زندگي و انديشه عارفان يكي از عمده مسايلي است كه همواره هاي  بررسي جنبه

بررسي روش تحقيـق  . يكي از اين بزرگان دكتر عبدالحسين زرين كوب است. توجه صاحب نظران قرار گرفته است
توانـد در   مي عالوه بر روشن كردن بخشي از تاريخ ادبيات معاصردر مقاالت مربوط به عارفان نگارش وي ي  و شيوه
  . ته باشدنو به جامعه ادبي سهم مهمي داشهاي  نكتهي  ارائه

توان يافت كه در زمينه شعر و ادب فارسي نوشته شـود و در منـابع و    مي تحقيقيي  امروزه كمتر كتاب و مقاله     
را هاي  تواند معيار ها مي از اين رو بررسي عوامل موفقيت وي در مقاله. ماخذ آن به اثري از آثار وي اشاره نشده باشد

بنا بر اين هدف ما در اين مقاله بررسي چگونگي روش تحقيق،تحليل . قع شودبه دست دهد كه براي محققان مفيد وا
 ،»شـيخ عطـار  ي  مالحظـاتي دربـاره  « ،»ًًجاللدين مولوي مـالي روم « ،»شصت و دو «و استدالل است كه شش مقاله 

كوشـيده ايـم بـه     ها سي اين مقالهرما در بر. شود مي را شامل»صداي بال سيمرغ«و » عطاري  درباره«،»عطار پير اسرار«
  :سواالت زير پاسخ دهيم

پرداختـه  هـاي   زرين كوب در بررسي شاعر و شـعر او بـه چـه جنبـه    زرين كوب چگونه است؟هاي  ساختار مقاله
آيا روش تحقيـق و سـبك    رود؟ مي او در جهت پا سخ دادن به سوال يا سواالت مشخص به پيشهاي  آيا مقالهاست؟
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  نقد ادبي سازگار است؟هاي  است؟و رويكرد تحقيقي او با كدام يك از مكتبنگارش او در طول زمان متحول شده 
  ساختار شناسي معنايي با رويكردي ساخت گرايانه

. نمايد مي تعريفي ساخت گرايانه خالي از فايدهي  زرين كوب بدون ارائههاي  حاكم بر ساختار مقالهي  معرفي شيوه
ساختار گرايي بررسـي  «:معتقد است»دوروتي سلز«از جمله. ارائه شده استمختلفي هاي  در اين باره تعاريف و نظريه

تواند اجزاي يـك   مي بنابر اين تعريف،ساختار گرايي. »قوانين تركيب هم در طبيعت و هم در مصنوعات انساني است
نده را آشـكار  عمـل ذهـن نويسـ   ي  تواند بخشي از نحوه مي اثر را در ارتباط با كل آن اثر بررسي كند و به اين ترتيب

تواند از بررسي كوچك ترين  مي است و نظامي است كهها  توان گفت ساختار گرايي يررسي رابطه مي به عبارتي. كند
سـاختار گرايـي   » اسـكولز «ي  بـه عقيـده  . واحد آوايي كالم يعني واج آغاز شده و به تركيب كلي يك نوشته بينجامـد 

بخشد و روش جستجوي واقعيت است نه در  مي كه علوم را وحدت عبارت است از پاسخي بر نياز به نظامي منسجم
اجـزاي  ي  پردازيم بررسي رابطـه  مي با اين تعبير آنچه كه در اين فصل به آن. چيزهاي منفرد؛ بلكه در روابط ميان آنها

ظم ادبـي را بـه   از ناي  يك مقاله و ارتباط آن با كل به عنوان يك نظام هماهنك است تا بتوانيم نمونهي  تشكيل دهنده
  . عنوان يك معيار قانون مند به دست دهيم

خـوانيم در چـارچوبي مشـخص و از پـيش      مـي  و شرح حال شـاعران ها  تذكرهها  آن چه در طول تاريخ در كتاب
يابـد و بـه    مي شود با زندگي و آثار او ادامه مي نوشته با موضوعي معين يعني تولد آغاز. تعريف شده ارائه شده است

اطالعاتي به خواننده صرف نظر از شرايط خاص حـاكم  ي  هدف از تنظيم اين گونه آثار ارائه. شود مي ختم مرگ وي
ساختار شكني با نگرشـي  اي  اما هنر زرين كوب در گونه؛ بر روح و روان شاعر و حتي نقاط عطف زندگي آنها ست

عي در آشـنايي خواننـده بـا شـاعر     جديد و طرح ساختار دگرگوني و متفاوت در خلق آثار هنري است،كه ضـمن سـ  
بنابراين بي شك زرين كوب . كند مي انطباق و در نتيجه لذت دروني خواننده را دنبالي  ،ايجاد تاثير و گسترش حوزه

 خود از تاثير آثار شاعر بر كنار نبوده و گاه شمايي از تاثيرگرايي در بيـان او نمـودار  ي  و دستاورد هاها  در بيان انديشه
  . مي توان به وضوح دريافت»صداي بال سيمرغ«ي  اوج اين رويكرد را در مقاله شودكه مي

ــه     ــي جنب ــب و بررس ــيربيان مطل ــخص در س ــارچوبي مش ــاذ چ ــدم اتخ ــاي  ع ــي،روان  ه ــان شناس ــف زب مختل
شناسي و تاريخي يك شاعر به او اين مجال را داده است كه از هر كجا كه صالح بداند سخن آغاز كند  شناسي،جامعه

با توجه به اين اعمال آزادي در انديشه و گفتار ،نمي توان ساختاري معـين  . جا الزم بداند سخن را به پايان ببردو هر 
تـوان همـين تنـوع در     مي ويهاي  نوشتههاي  وي به دست دادو صرف نظر از ساير مشخصههاي  و واحد از كل مقاله

عـاملي كـه مـانع    . نده و مقبوليت آنها به شمار آوردساختار بيان مطلب را يكي از عوامل موفقيت وي در جذب خوان
اين دگرگوني و تنوع با نگاهي به بخش ساختار مطالب در هر . شود مي ايجاد كسالت در خواننده و يكنواختي مطلب

  . مقاله قابل مشاهده است
ار گرفته از جمله مقاالت تك موضوعي نويسنده است كه يك موضوع اساسي محور توجه قر »شصت و دو« مقاله

خود اوست كه بـراي رسـيدن   هاي  تاريخ مالقات موالنا با شمس با اشاره به سرودهي  و آن رد نظر گولپينارلي در باره
كوب  كامال تحقيقي زرينهاي  اين مقاله يكي از نوشته. از زندگي موالنا نيز مطرح شده استهاي  به اين مقصود گوشه

مـالي  «ي  اما در مقالـه . و جايگاه آن در ادبيات جهان اشاره شده است است كه ضمن آن به اهميت مطالعات تطبيقي
دراين نوشته تمام وجوه زندگي موالنا ار نظر گذرانده شده است و . ساختاري متفاوت و دگرگونه حاكم است» رومي

كـه بـه قـول     »ني نامه«آغاز مقاله افتتاحي است براي ورود به . بنا بر اين موضوعات متنوعي در آن مطرح شده است
و ها  به اين منظور نويسنده در شروع مقاله با معرفي داستان. شش دفتر مثنوي استي  زرين كوب عصاره و جان  مايه

ي  همـين شـيوه در مقالـه   ي  نمونـه . نيسـت اي  حكاياتي مشابه به اين نكته اشاره كرده كه حكايت ني ،حكايـت تـازه  
ي  اسـتفاده از قصـه  ي  كه زرين كوب براي معرفي منطق الطير به پيشينهبه اين معني . ،نيز حاكم است«عطارپير اسرار«

رسـد   مي به نظر. طير براي بيان مقاصد عرفاني و فلسفي پرداخته و اگاهي جامعي را دراختيار خواننده قرار داده است
بـه عنـوان   . گو كندآن موضوع باز ي  خود را دربارههاي  وي در پرتو معرفي هر شاعر به دنبال فرصتي است تا دانسته
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به داستان شيخ صنعان به قدمت عشق به زيبارويان ترسا و نقش ترسا بچگـان در  اي  مثال در همين مقاله ضمن اشاره
وي هـاي   ساختار مقالهي  آنچه درباره. ان را رمز گشايي كرده استهاي  آثار و ادوار مختلف پرداخته و نماها و سمبل

با توجه به موضوع سخن در حال تغيير و دگرگوني است،چنان كه آغاز يـك   گفتني است اين است كه ساخت مقاله
  . هر چند ممكن است از نظر موضوعي كامال مشابه باشد. ديگر كامال متفاوت است ي  مقاله با مقاله

  با تاكيد بر نقد ماركسيستي موضوع شناسي مقاالت
موضوعي الزم است تعريف معيني از نقد ماركسيسـتي  از جهت ها  حاكم بر مقالهي  قبل از بررسي و معرفي شيوه 

غيـر قابـل انكـار اسـت     هـا   آن چه در ايـن نوشـته  . زرين كوب مشخص كنيمهاي  ارائه دهيم و نقش آن را در نوشته
نقد ماركسيستي ،ادبيات را بر اساس شرايط . آنها استهاي  زرين كوب به شاعران و سرودهي  رويكرد جامعه شناسانه

اهميت دارد محتواي يـك اثـر   ها  كند و آن چه براي ماركسيست مي آن بررسيي  تماعي به وجود آورندهتاريخي و اج
البته اين بدان معني نيست كه نويسنده فرم اثر را رها كرده و به محتوي پرداخته باشد؛ بلكه او نيـز هـم چـون    . است

با در نظر گرفتن هر كدام بـه تنهـايي منتقـد     ماركس معتقد است بين شكل و محتواي اثر ارتباط متقابلي وجود داردو
و ها  بررسي. نگاه زرين كوب به شاعر نگاهي واقع گرايانه و رئاليستي است به بياني ديگر. راهي به ديهي نخواهد برد

او در آثار گذشته ،واقعيات زندگي اجنماعي و شخصي شاعر را براي او آشكار كرده است و اين تاثير ي  كند و كاوها
او نيز بر آينـد گـان   هاي  فپرتوي بينامتني بر آثار او افكنده و البته شك نيست كه اثار و انديشهها  ي او از پژوهشپذير

نقد ماركسيستي ديالكتيكي است فشرده بين جامعه و ادبيات،بين نگرشي به تاريخ و »آراشور«به نظر . موثر خواهد بود
شوند؛ بلكه مقصود ايـن اسـت كـه بـر      مي اركسيست از شكل غافلادراك هنري،البته مقصود اين نيست كه منتقدان م

  . محتوا بيشتر تاكيد دارند
وي در نقد يك شاعر تنها بـه آثـار و   . توان مصداق آن را يافت مي زرين كوبهاي  است كه در نوشتهاي  اين نكته

نـو و  ي  هم چون طرفداران نحلهشيوه بيان او نپرداخته ،او را مستقل از جامعه و تاريخ حياتش بررسي نكرده است و 
مانـد كـه نويسـنده در جايگـاه      مي بلكه دقيقا به اين. را اعالم نكرده است»مرگ نويسنده«پردازان هرمونتيك ي  نظريه

مسـلم اسـت كـه چنـين نگرشـي      . دانايي كل،هم زمان با شاعر متولد شده با او زيسته و شاهد مرگ او نيز بوده است
  . گذارد نمي اني در معرفي شاعر باقيجاي هيچ گونه كاستي و نقص
شاعر فرو گذار نكـرده و  هاي  در زندگي و انديشهاي  بينيم زرين كوب از هيچ نكته ها مي با نگاهي به محتواي مقاله

نمايي به خواننـده ارائـه داده    بزرگاي  به خصوص نقاط عطف هر يك را با تغيير در محور عمودي ساختار و با گونه
 ،كليتي جامع از زندگي و افكار شاعر حاصلها  روست كه مخاطب نا آشنا با يك بار خواندن اين نوشتهاز اين . است
 آنهـا ي  البته تعداد معدودي از مقاالت او تك موضوعي هستند كـه از جملـه  . كندو اين هنر بيان زرين كوب است مي
كـه  »شصـت و دو «تولد و وفات عطـار اسـت و   تاريخ ي  عطار،كه دربارهي  درباره »مالحظاتي« توان به مقاله هاي مي

  . لي در باب تاريخ مالقات مولوي با شمس اشاره كردپينارنقدي است بر دريافت سطحي گول
داراي موضـوع مشـترك از طـرف ديگـر بررسـي      هـاي   قابل تامل در هر مقاله از طرفي و مقالـه هاي  ديگر از جنبه

آن چـه كـه   . عطـار صـادق اسـت   ي  امـر بـه خصـوص دربـاره     است كه ايـن ها  و مضامين مكرر در نوشتهها  موتيف
تحرير در آورده است صرف نظـر از مضـاميني   ي  عطار به رشتهي  كوب در چهار مقاله با عناوين مختلف،درباره زرين

اين موتيفها در هر مقاله نيز به طور جداگانـه  . قابل ارائه استاي  چند صفحهي  واحد درتعابيري متفاوت در يك مقاله
انديشه موالنا مبتني بر وصول انسان به حقيقت هستي به صورت يك » مالي روم«ي  مثال در مقاله. بل بررسي استقا

  . كند مي تم كلي بر مقاله حاكم است و بدون شك هدف نويسنده تاكيد بر مضاميني بوده كه شاعر را از سايرين ممتاز
ي  يابد كه زمينه را براي فعاليت و گسـترش حـوزه   مي ييرتغاي  ونهگتوصيفي لحن نويسنده به ي  ها در بعضي مقاله

 يابد منجـر بـه احسـاس لـذتي     مي كندو در نتيجه تاثيري كه خواننده از متن در مي اتطباق ذهن خواننده با متن فراهم
  . دهد مي تاييد تكاني  شود كه خواننده ناخودآگاه سري به نشانه مي

مطالـب جديـدي   ي  شود و گويا ارائه مي گذرد از بار علمي آنها كاسته مي آغازين زرين كوبهاي  هر چه از نوشته
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دهد كه تاثير  مي توصيفي و احساسياي  تازه در مقابل ديد خواننده بگشايد جاي خود را به نوشتهاي  كه بتواند دريچه
بكـري در  ي  ج و نكتـه تحقيقي خاراي  نوشته از حالت مقاله »صداي سيمرغ«ي  مثال در مقاله. انگيزد مي خواننده را بر

  . شود نمي آن ديده
رسد نويسنده در انتخاب آنها صداقت و وسواس به  مي به نظر. نيز در جاي خود قابل بررسي استها  عناوين مقاله

هم چون برائت »عطار ،پير اسرار«مثال عنوان . خرج داده است و عناويني منطبق و هم خوان با محتوي بر گزيده است
صـداي بـال   «ي  كنـد يـا مقالـه    مـي  گويا خواننده را از حال و هـواي عرفـاني پيـر و مـراد آگـاه     اي  استهالل و مقدمه

دست نـا يـافتني بـدل    اي  تعهدي است تا زرين كوب عطار را نيز هم چون سيمرغ در طول تاريخ به اسطوره»سيمرغ
  . كند يا سيمرغ او را در منطق الطير كه كمال مطلوب اوست به ياد آورد

  بيان با رويكردي سبك شناختيي  يوهزبان و ش
سبك شناسي در ابتدايي ترين تعريف آن ،پروهش در كلمات و دسـتور زبـان نيسـت ؛بلكـه پـژوهش در طـرز و       

سبك شناسي بـه  . استفاده است از كلمات و دستور زبان و ساير عناصر ،هم در درون جمله و هم در كل متني  شيوه
كند بيشتر با كل متن سر و كار دارد،تا با جمله و اين امر  مي عملكرد نويسندهي  دليل تاكيدي كه بر اختيارات و حوزه

تفسـير ،درك،شـرح و   :گويد  مي ارزش سبك شناسيي  منتقد ادبي درباره»ولك«. شود مي به نوعي ارزيابي متون منجر
 ه اند،بلكـه سرشـت آن را  يك اثر ادبي بالذاته كليتي از ارزش هاست كه صرفا به ساختار الحاق نشـد . نقد جدا نيست

باشـد كـه   هـاي   قصد در خواست تحقيقات ادبي است كه كاوش نظام دار در ساختار ها،هنجارها و كاركرد. سازند مي
بنابراين . امه فقط بخشي. سبك شناسي بخش مهمي از اين كاوش خواهد بود. حاوي ارزش هستند و خود ارزش اند

اورا بـراي مـا   هـاي   تواند وجوه ارزش نوشته ها مي زرين كوب در مقاله تعريف بررسي سبك شناسانه در زبان و بيان
  . آشكار كند

به عبارتي هم عادي است و هم بالغي ؛ البته . مورد نظر هم علمي است و هم ادبي هاي  زبان زرين كوب درنوشته
ي  ف ،ابالغ خبـر و ارائـه  در زبان علمي و عادي هد. طلبد مي هر كدام از اين دو نوع متعلقات و لوازم خاص خود را

ي  نمونه. شود انتقادي و استداللي است مي كه در آن مرحله به كار گرفتهاي  نو به خواننده است و به تبع شيوهاي  نكته
اما در زبان ادبي بـا  . مالحظه كرد» شصت و دو «و»عطاري  مالحظاتي درباره«توان در دو مقاله  مي اين زبان و شيوه را

مسائلي چون هنجار گريـزي  . مواجه ايم كه ضرورتا وجودزبان ادبي مستلزم وجود آنها استهاي  هو مشخصها  معيار
  . شود در زبان وي نمود خاصي دارد مي كه گاهي منجر به برجسته سازي يا فور گراندنيگ

ادبي حاكم توصيفي و استشهادي زباني هاي  طلبد و همين است كه در مقاله مي زبان ادبي ضرورتا بياني توصيفي را
اين زبان و بيان بـه اوج  »صداي بال سيمرغ«و به خصوص در »عطار،پير اسرار«يا »مالي روم«هاي  مثال در مقاله. است
  . رسد مي خود

استداللي و توصيفي در آثار زرين كوب به ي  ميان اين دو نوع زبان و دو شيوهي  گفتني است كه كشيدن خط قرمز
گاه زبان توصيفي و استشهادي است و گـاه  »مالي روم«ي  مثال در مقاله. نمايد مي طور صد در صد و قاطع غير ممكن

نويسـنده  ي  توان گفت شيوه مي استداللي ،گاه لحني سرد و خشك است و گاه سرشار از احساس و عاطفه،از اين رو
بيان با ي  ارائه داد چون شيوه از هر دو زبان راهاي  توان نمونه اي مي التقاطي است و در هر مقالهاي  در اين زمينه شيوه

  . معنايي كالم تغيير كرده استي  توجه به زمينه
صداي بـال  «يابد و اين امر مي گذرد زبان او به سوي سادگي رواني و انسجام سوق ها مي هر آنچه از نخستين مقاله

خواسـته بـا بهـره گيـري از     عاطفي و روان تبديل كرده است و گويا نويسنده خواسـته يـل نـا    اي  را به نوشته»سيمرغ
جريان سيال ذهن ،زمان و مكان را در نورديده و در دنياي آزاد و رهاي انديشه خود بـا عطـار در روزگـار او    ي  شيوه
  . پاياني وي حالتي رمان واره بخشيده استهاي  ست كه بخصوص به مقالهها  اين ويژگيي  مجموعا. گويد مي سخن

از نظر زبان و شيوه بيـان  ها  دهد و مقاله مي ارجاعي جاي خود را به زبان عاطفي به عبارت ديگر با گذرزمان ،زبان
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هـا   بياني نوشـته هاي  ديگر از ويژگي. كند مي علمي سيري نزولي را طيي  سيري صعودي و از نظر مايه وري و محتوا
در بحث اسـت و هـر    استفاده از سئواالت مختلف ايجابي و غير ايجابي است كه در حقيقت طلب مشاركت خواننده

اغلب سئواالت مطرح شده غير . رساند مي كمك وياريها  خود به پختگي و استحكام اين دست نوشتهي  كدام به نوبه
تـر   غرض از به كار بردن اين قبيل سئواالت انتقال پيام به طرز غير مستقيم و مـوثر . ايجابي و براي تاكيد مطلب است

از جمـالت  تـر   سائل مهم و قابل تامل بيان موضوعات با جمالت پرسشي بليـغ به عقيده دكتر شميسادر طرح م. است
  .خبري است و از اين رو يكي از مختصات مهم نگارشي ادبيات پيشرو معاصر،بسامد باالي جمالت پرسشي است

يـا بـه   منطقي و با مقـدماتي گو اي  است استداللي و استنادي،نويسنده به گونهاي  كه مقاله»شصت و دو«ي  در مقاله
اما زبـان نويسـنده و   . كامال اغنا كننده دست يافته و استنباط سطحي گولپينارلي را در اين باره رد كرده استاي  نتيجه
آنجا كه سخن از زندگي موالنا است بيان كامال . كند مي به تناسب موضوع تغيير»مالي روم«ي  بيان او در مقالهي  شيوه

  . گيرد مي اوست بيان حالتي توصيفي به خودي  ز انمديشهساده و طبيعي است و زماني كه سخن ا
. الي سخن آورده شده و بر زيبـايي مـتن  افـزوده اسـت     است كه البههاي  اين مقاله وجود تضمينهاي  از ويژگي

حتي رباب نيـز بـا دل تنـگ و جگرهـاي     « يا »...ماستهاي  اما اين عشق را كه در واقع دواي جمله علت«:نويسد  مي
. بيان  زرين كوب در اين مقاله ساده ،روان و قانون مند اسـت ». . . را در گوش جانش خوانده استها  اين قصهكباب 

بينـدش و   نمي تسليم شهوات خويشي  ون آمادهچ« :سدنوي مي تنها در آغاز مقاله به هنگام سخن از داستان لرمانتوف
عولي به ضماير متصـل و تغييـر در محـور نحـوي     در اين عبارت تبديل ضماير منفصل مف»اندازدش مي درون چاهش

توان بـه ايـن مـوارد اشـاره      مي از تغييرات ادبي موجود در اين مقاله نيز. بخشيده استاي  كالم بيان را حالتي محاوره
 در طوفان انديشه كـه وجـود شـاعر را فـرا گرفتـه اسـت      « يا »بغداد دل بد كرده بودي  سلطان خوارزم با خليفه«:كرد
د به جاي آنكه دست و پايي بزند و خود را از دريا بيرون آورد خويشتن را به دست كشـاكش امـواج وزن و   توان نمي

  . »قافيه بسپارد
زبان زرين كوب بسامد نسبتا باالي قيود حاكي از شك و ترديد است كه به تناسـب موضـوع   هاي  يك از شاخصه

است تحقيقـي و اسـتداللي   اي  كه مقاله»شيخ عطاري  ربارهمالحظاتي د«ي  مثالدر مقاله. اين كميت در حال تغيير است
اي  نكتهي  ،فراواني قيود ترديد،تعهد نويسنده را در پي گيري خواننده براي دريافت واقعيت و دقت نظر او را در ارائه

ـ   هـاي   علي رغم زبان ساده و روان زرين كوب گاه آوردن جملـه . دهد مي نو به خواننده نشان و و طـوالني و تـو در ت
ي  كنـداو را از ادامـه   مـي  سـخن را از خواننـده سـلب   ي  مكرر از خمالت معترضه عالوه بر اينكه سر رشتهي  استفاده

  . قابل مالحظه است»عطاري  در باره«ي  اين شيوه در مقالهي  سازدكه نمونه مي مطالعه ملول و منصرف
مطلـوب  ي  ن كرده و آن را تا حـد يـك مقالـه   گاهي زبان شيوا و صميمي نويسنده نقصان بار علمي نوشته را جبرا

زرين كوب بارها و بارها عطار را مخاطب خويش قرار داده است »صداي بال سيمرغ«ي  مثال در مقاله. ارتقا داده است
سواالتي كه در سراسـر نوشـته مطـرح شـده     . و در هر كالم نام عطار را چاشنس سخنان دل تنگ خويش كرده است

نده مراتب هم دلي خود را از گم نام و غريب ماندن عطار حتي در نام نيـايش مطـرح كنـد و    براي اين است كه نويس
وي و ي  شيوه بيان كامال شـاعرانه . داند كه كس را جز او ياراي پاسخ گويي به آن سواالت نخواهد بود مي گر نه خود

و هـواي حـاكم بـر آن نـه تنهـا بـه        معنايي و حـال ي  پي آوري جمالت كوتاه و مكرر در اين مقاله با توجه به زمينه
خرسندي هاي  در آن سال:نويسد مي. كرده است تر  و دل نشينتر  بلكه آن را جذاب شيوايي و رواني متن آسيبي نزده؛

در اطراف من هرچه بود معجزه بود،آسمان و زميت معجزه بود،آبشار و نسيم و شكوفه و درخت هر چه بود معجـزه  
  . واقعي بودياي  معجزه بودو پدر بزرگ معجزه بودو تو نيز در همان اولين بر خورد معجزه مادر پدر معجزه بود، بود،

  تحقيق و ارجاعي  شيوه
ادبي آن را اتخـاذ و  هاي  مختلف نقد و نظريههاي  تحقيق رويكردي است كه نويسنده از ميان شيوهي  مراد از شيوه

همان گونه كه از نظر گذشت با توجـه بـه تنـوع سـاختار ،محتوا،زبـان و بيـان       . خود اعمال كرده استهاي  در نوشته
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چرا كه تنوع سـاختار و در  . نمايد مي نويسنده كار غير ممكنهاي  تحليل مشخص در پژوهشي  معرفي شيوهها  نوشته
  . گردد مي نتيجه تنوع زبان و بيان منجر به طرز نگرش نويسنده نست به موضوع

او را هـاي   شاعر ،نوشـته هاي  ور از هر گونه تعصب و يك جانبه نگري منتقد به زندگي و انديشهنگاه فرا گير به د
توان گفـت هـر    مي بتابر اين با اندكي مسامحه. نقد و تحقيق بدل كرده استهاي  منسجم از انواع شيوهاي  به مجموعه

به همين سبب در كوتـاه  . در آثارش ارئه دهدتواند مصاديق آن را  مي او بپردازدهاي  منتقدي با هر رويكردي به نوشته
  . نقد التقاطي دست يازيده استاي  خود به گونههاي  توان گفت نويسنده در پژوهش مي سخن

او . معاصر نگاهي روشن و اميدوار كننده است ي  ادبيات تطبيقي و جايگاه آن در دورهي  نگاه زرين كوب به آينده
در ارتقاي سطح كمي و كيفي ادبيات فارسي خواهد داشت و البته خود نيـز  اي  معتقد است ادبيات تطبيقي سهم عمده

ي  او در زمينـه هاي  از موفقيت وي به ويژه در پژوهشاي  در آثارش از اين مهم غافل نبوده است؛چرا كه بخش عمده
ادبيات جهـان در ادبيـات   به اعتقاد او تاثير . شعر مرهون تسلط او بر ادبيات جهان و توجه او بر ادبيات تطبيقي است

محقـق و اگـاهي او از   ي  به كار گيري ايـن رونـد مطالعـه   ي  غير قابل انكار است كه الزمهاي  فارسي و بالعكس نكته
ادبيات ساير ملل است تا در پرتو اين هوشياري و با تحليلي هوشمندانه بتواند بـه بررسـي ايـن تـاثير و تـاثر متقابـل       

  . بپردازد
ايجـاد  . و سنجشـي تـوام شـده اسـت     اي  شاعران با نوعي ادبيـات مقايسـه  ي  زرين كوب دربارهاين شيوه در آثار 

اسـت  اي  از  ادبيات مقايسـه هاي  وتشبيهاتي كه به تناسب بين افراد يا آثار مختلف بر قرار كرده است نمونهها  مقايسه
تر مـوارد طـرف مقايسـه شـاعران يـا      كه البته جز در مواردي معدود به ندرت به وجوه مقايسه اشاره شده و در بيشـ 

  . بزرگان جهان غربند
ي  شاعران به صورت نقل به مضمون و نقـل مسـتقيم و اتخـاذ شـيوه    هاي  متعدد و قابل توجه از سرودهي  استفاده

ارجاع زرين كـوب نيـز از   ي  شيوه. استشهادي عالوه بر تنوع بخشيدن به مطلب به مستند كردن آن نيز انجاميده است
گويا تنوع و دگـر گـوني   . ائلي است كه به دليل متفاوت بودن آن با ساير آثار مشابه قابل تامل و دقت استعمده مس

عدم رعايت اصول كتاب نامه ها  مقالهي  در مجموعه. ارجاع او نيز اثر گذاشته استي  وي در شيوههاي  حاكم بر مقاله
توان گفـت زريـن كـوب در نوشـتن      مي طور خالصه به. واحد قابل مشاهده استي  نويسي و پيروي او از يك شيوه

  . بهره برده و كمتر به معرفي اثري با ذكر كامل مشخصات آن پرداخته استها  خود بيشتر از كتابهاي  مقاله
گيري از منابع گوناگون بيشتر به محفوظات ذهنـي خودمراجعـه كـرده و در نتيجـه در      وي در بهره رسد مي به نظر

همچنين در جايگاه معرفي منابع از چارچوب خاصي . بع براي خود نوعي آزادي عمل قايل استارجاع به مناي  شيوه
تبعيت نكرده است؛درنتيجه تعدادي از ارجاعات در متن،تعدادي در پاورقي وبخشي از انها نيز در پايـان مقالـه ارايـه    

آنچه بيـان شـده خواننـده را در    ي  رهتوضيحي هر چند مختصر درباي  گاه عدم ارجاع به منبع يا عدم ارايه. شده است
زندگي شمس به زندگي مسيح و بودا تشـبيه  "مالي روم"ي  به عنوان مثال در مقاله. كند مي درك مطلب دچار مشكل

نمايد  مي چنان"نويسد مي يا در معرفي فيه ما فيه. در حالي كه وجه شبه آن براي خواننده نامشخص است. شده است
شود كه آيا اين نظـر بـر اسـاس قـراين و مسـتندات       مي حال اين سوال مطرح. "مقاالت بوده استكه نام او در اصل 

مـثال  . تحقيق او داردي  است يا برداشت شخصي او چنين است؟البته ميزان و كيفيت ارجاع در هر مقاله بسته به شيوه
اسـتداللي  ي  نظري قطعي و نيـز شـيوه  ي  زرين كوب در ارايهي  بيان محتاطانه"عطاري  مالحظاتي در باره"ي  در مقاله

تـوان   مي با توجه به حجم نسبتا كم مقاله،بسامد باالي ارجاعات آن را. استنادي وي در اين مقاله كامال مشهود است_
 ي اين در حاليست كه در مقالـه . دليلي بر مستند بودن كامل مطالب ودقت نظر زرين كوب در ذكر آنها به شمار آورد

تحقيقي و انتقادي است و با وجود اينكه مطالب مقاله غالبا با اسـتناد بـه روايـات  و    ي  كه يك مقاله"رعطاي  درباره"
آراء مختلف در آثار متفاوت نقل شده است حتي يك مورد ارجاع به اثر در مقاله وجود ندارد و نويسنده گاه تنها بـه  

نيـز تسـلط كامـل    " شصت و دو" ي در مقاله. ده استذكر نام صاحب اثر و به ندرت به ذكر خود اثر در متن اكتفا كر
از ايـن رو در ايـن   . خود بيـان مطلـب كنـد   هاي  كوب بر زندگي و اشعار موالنا باعث شده تا با استناد به دانسته زرين
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تنهـا در سـخن از    .خود شاعر وجـود نـدارد  هاي  مقاله هيچ گونه ارجاعي به آثار و منابع مورد استفاده و حتي سروده
دو مـورد از  هـا   واژهاي  مثنوي و غزليا ت با استناد بـه تشـابه پـاره   ي  احتمال تقارن زماني در بعضي سروده ها وجود
  . شعري موالنا را ارايه داده استهاي  نمونه

  گيري نتيجه
ي  توانـد زمينـه   مي تحقيق و نگارش نويسندگان  موفق و كشف معيارها و قوانين حاكم بر آثار اناني  بررسي شيوه

دكتر عبد الحسين زرين كوب در ميان نويسـندگان ادب دان  . ناسب براي انجام پزوهش براي آيندگان را فراهم اوردم
او از جهـات مختلـف   هـاي   نوشـته . از جمله كساني است كه طريقي نو در نورديده و به حق موفق هـم بـوده اسـت   

نو او در ساختار بيان مطلـب و  ي  شيوه. است و روش تحقيق و ارجاع قابل تامل بياني  ساختار،موضوع،زبان و شيوه
هـاي   براي خود قايل است به تنوع و مقبوليت مقالهها  دگرگوني چارچوب نوشته وآزادي عملي كه در تك تك مقاله

حاكم اي  وي با رويكردي ساخت شكنانه و طرح ساختاري متفاوت  وشكست سنتهاي  كليشه. او ياري رسانده است
انطباق ذهن او با اثر  ي  تاريخ ادبيات  در گرايش خواننده به نوشته و ايجاد تاثير و گسترش حوزهبر كتابهاي تذكره و 

زرين كوب ديالكتيكي است ميان جامعه و ادبيات و رويكردي منطبـق  هاي  از نظر موضوعي نيز نوشته. كوشيده است
 بالد و به بـار  مي شود، مي ه و روزكار شاعر متولدبه اين معني كه به اعتقاد او اثر در دامان جامع. با تاريخ گرايي نوين

زبان التقاطي او در بيان مطلب كه به . نشيند و بنابر اين واكاوي اثر صرف نظر از عوامل فرا متني امكان پذير نيست مي
اقتضاي سخن گاه توصيقي و بالغي و سرشار از احساس و عاطفه است و گـاه جـدي عـادي و سراسـر اسـتدالل و      

او حـاكم  هـاي   اين تنوع و دگرگوني كه بـر سراسـر نوشـته   . . اوستهاي  ز ديگرويژگيهاي شايان توجه نوشتهبرهان ا
در آن باليـده و   گوناگون نقد و تحقيق و نوع نگرش او به هر شاعر و جهـاني اسـت كـه   هاي  ناشي از شيوهنيز است 

ي  از نظر زبان و شـيوه ها  دهد و مقاله مي طفيبا گذر زمان ،زبان ارجاعي جاي خود را به زبان عا. پرورش يافته است
ارجاع وي نيز بـه دليـل   ي  شيوه. كند مي وري و محتواي علمي سيري نزولي را طي بيان سيري صعودي و از نظر مايه
ارجـاع،   نويسـي و  عدم رعايت اصـول كتابنامـه  . از اين دست در خور تامل استهاي  متفاوت بودن آن با ساير نوشته

هـاي   يسـت كـه بـا توجـه بـه دگرگـوني      كرفته از رهايي وي از قيد و بندهاي رايج در امر نويسـنده  ت گأشك نش بي
  . نمايد مي ساختاري و زباني و تنوع محتوايي مقاالت كامال طبيعي
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