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 پژوهشنامة نقد ادبي

 

 

 (راهنماي نویسندگان)شرایط پذیرش مقاله 

 
 

در  اي علمی ـ پژوهشیدانشكدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشريه« پژوهشنامة نقد ادبی»فصلنامة 

 .شودمنتشر میدر سال شماره چهار است که  حوزة مطالعات ادبی

 

 ویژگيهاي کلّي مقالة مورد پذیرش

بوده و در نشرية ديگري منتشر نشده باشد و تا زمانی ( نويسندگانيا )ه مقاله بايد نتیجة تحقیقات نويسند -

 .که داوري آن در اين مجلّه به پايان نرسیده، به مجلّة ديگري ارسال نشود

 .اعالم خواهد شد داورانهیئت پس از تأيید به درخواست نويسنده، پذيرش مقاله براي چاپ،  -

 . ه استچاپ مقاله منوط به تأيید نهايی هیئت تحريري -

 .آن آزاد استاصلی ويراستار مجلّه در ويرايش ادبی و فنّی مقاله بدون تغییر در محتواي  -

 .هاي دريافت شده بازگردانده نخواهد شدمقاله -

 .است مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به عهده نويسنده -

سطر در هر  82با  ،B Nazanin (فونت)قلم  ،60( سايز) به اندازة ،A4کاغذ استاندارد مقاله بايد روي  -

و يك ( فايل)يك پوشه همراه  بهو در سه نسخة شده باشد  نوشته WORD 2003 پرداز صفحه، در محیط واژه

 .ارسال شود به دفتر مجلّه PDFنسخه 

، مرتبة علمی، دانشگاه محلّ تدريس يا تحصیل نويسنده يا نويسندگان، نشانی (يا نويسندگان)نام نويسنده  -

 .اي جداگانه نیز ارائه شودالكترونیكی و شمارة تلفن آنها در صفحه و پوشه پست

 .حجم مقاله در مجموع نبايد بیش از بیست صفحه باشد -

 .نامة نويسنده باشد، ذکر نام استادان راهنما، مشاور و داور ضروري استدر صورتی که مقاله برگرفته از پايان -

 

 :اشدمقاله باید شامل بخشهاي زیر ب* 

مرتبة  ،خانوادگی نويسندهنام و نام سپس. شامل عنوان مقاله که گويا و بیانگر محتواي مقاله باشد :عنوانـ 

 .دوشذکر تحصیل وي  علمی و دانشگاه محل تدريس يا



ه، هدف، تصويري کلّی از بیان مسئلشامل  (واژه 852تا )جامعی از مقاله که با لغات محدود شرح  :چكيدهـ 

 .باشد هاو يافته روش تحقیق

 .هاستواژهبیش از ساير که اهمیّت آن شامل پنج تا هفت واژة تخصّصی  :هاي کليديواژهـ 

 .(به اجمال)و ذکر سوابق پژوهشی در حیطة محتوا شامل هدف  :مقدّمهـ 

 . مقاله، مبانی نظري، بحث و تحلیل و تقسیم بنديهاي محتوايیشامل متن اصلی  :پيكرة اصليـ 

 .نتايج منطقی و مفید مقالهشامل  :گيرينتيجهـ 

 .در صورت وجود توضیحات :نوشتپي -

 .نامهشیوهارجاعات مقاله بر مبناي  :فهرست منابع -

 (. واژه 822تا ) 68به اندازه  Times New Romanبا قلم  :چكيده انگليسي -

 

 تنظيم متنشيوة * 

 .شوديك سطر سفید از بخش قبلی جدا میعناوين بخشهاي مختلف فوق، در شروع هر قسمت و با  -

 . سطر اوّل زير هر بخش، نبايد با تورفتگی آغاز شود -

متر تورفتگی از هر طرف نقل قولهاي مستقیم بیش از سه سطر به صورت جدا از متن اصلی و با يك سانتی -

 .آيدع آن مینگاشته میشود و در انتهاي آن داخل پرانتز ارجا 62و با همان قلم ولی به اندازه 

که تمهیدات ضروري به منظور تقريب ذهن خواننده در متن فراهم گردد و قبل از ذکر نقل قول، الزم است  -

 . پس از نقل قول نیز، با انشاي نويسندة مقاله به شرح و تحلیل يا نقد و بررسی منقول پرداخته شود

 

 شيوة ارجاع به منابع

 :ارجاع داخل متن* 

 .(يا صفحاتصفحه : تاريخ نشر اثر ،(يا نام معروف)مؤلّف نام خانوادگی )ـ 
زرين : )مثالً. متن ارجاعی بايد داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب فوق، داخل پرانتز قرار گیرد -

 (281: 8، ج6012کوب،

بناي تفاوت تاريخ در صورتی که در متن به چند اثر از يك نويسنده ارجاع داد شود، هر کدام از آن آثار بر م -

 .نشر آنها تفكیك شده و در منابع پايانی، با نام اثر مشخّص خواهند شد

در صورتی که به دو اثر چاپ شده از يك مؤلّف در يك سال ارجاع داده شود، پس از نام خانوادگی مؤلّف،  -

 . نام اثر و سپس سال آن ذکر شود

 

 



 

 ارجاع پایاني منابع

 : ارجاع به کتاب

، ...[نام و نام خانوادگی مصحّح، مترجم و ]نام، تاريخ نشر اثر، نام کتاب، ، (يا نام معروف) مؤلّف خانوادگینام 

به اهتمام . (مقامات الطّيور)منطق الطير (. 6076. )مثالً؛ عطار، محمدبن ابراهیم. نوبت چاپ، نام ناشر، محل نشر

 . امیر کبیر، تهران. سیدصادق گوهرين

 

 هارجاع به مقال

 : هاي ديگرها و نشريهها، مجلّه، فصلنامه(المعارف ةداير)ها مقاالت دانشنامه

، عنوان [نام و نام خانوادگی مترجم]نام خانوادگی مؤلّف، نام، تاريخ نشر اثر، عنوان اصلی مقاله داخل گیومه، 

 .دوره انتشار، نام ناشر، محل نشر، ...اصلی دانشنامه، فصلنامه، مجلّه و 

 

 به نسخة خطّي و اسناد ارجاع

در ارجاع . )، شماره نسخه، محل نگهداري(يا نسخه عكسی)نام خانوادگی مؤلّف، نام، نام کتاب يا رسالة خطّی 

ها، افزون بر مشخصّات به اسناد تاريخی، عنوان سند، شمارة طبقه بندي و دسترسی، نام آرشیو و براي میكروفیلم

 .(نگهداري ضروري استکتاب، ذکر شمارة میكروفیلم و محلّ 

 

 نامهبه پایان ارجاع

نام خانوادگی مؤلّف، نام، سال دفاع رساله، عنوان رساله، مقطع دفاع شده، نام و نام خانوادگی استاد راهنما، نام 

 .دانشگاه و دانشكدة محل تحصیل دانشجو

 

 هاي اینترنتيارجاع به وبگاه

 .وبگاه، عنوان مقاله يا اثر مورد استفاده، نشانی الكترونیكی وبگاهنام خانوادگی مؤلّف، نام، تاريخ درج مطلب در 

 .(موجود نباشد نی است که منابع مكتوب از آنارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت و در زما)

 

 هاهتسایر نك

ذکر    اسامی التین و نامهايی که تلفّظ آنها دشوار است، به صورت آوانگاري در مقابل آنها و داخل پرانتز -

 .شودمی



چنانچه اثري در فهرست منابع بیش از يك سطر را به خود اختصاص دهد، سطر دوّم به بعد با يك  -

 .يابدسانتیمتر فاصله جلوتر از متن ادامه می

 مؤلّف معلوم نباشد، نام مصحّح يا مترجم با ذکر تصحیح يا ترجمه، داخل دو کماننام در صورتی که  -

 .شودمی آنجايگزين 

 .شودمی جداگانه ذکر... آيد و سپس منابع انگلیسی، فرانسوي وی و عربی میمنابع فارسابتدا  -

 .آيدمی نوشتپیبخش در  ،هر توضیح ديگري غیر از ارجاع -

 .گیرداين بخش قبل از فهرست منابع پايانی قرار می

 .فراط در توضیح پرهیز شودصورت پیاپی بیايد و از اها در سرتاسر مقاله بايد بهنوشتشمارة پی -

 

 عالئم اختصاري

 جلد : ج 

  هجري شمسی: ش.هـ 

 هجري قمري : ق.هـ

   دمتولّ: متو 

 متوفّی : فو 

 منبع پیشین، همان جلد و همان صفحه: همان

 بیت : ب

 صفحه: ص

 صفحات: صص

 قبل از میالد  : م. ق

 میالدي: م

 شماره: ش

 دوره: د

  

 شيوة ارسال مقاله

ة آذين، وچک، خیابان قدستهران، خیابان انقالب، » و به نشانیتوانید به عنوان سردبیر را می خودهاي مقاله

يا به پست الكترونیكی آن « دانشكدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران ادارة نشريات، 2، طبقة 62پالك

adab@ut.ac.ir  ارسال فرمايید. 
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 سخن سردبير

 

فیلسوفان بوده است و موضوع آن  پژوهان ومعرفتاديبان، قد ادبی از ديرباز مورد توجه ن

اغلب شامل کیفیت ماده، شكل و محتواي آثار ادبی و نیز ماهیت و ارزش ادبیات و اثر 

کمدي و تراژدي، و مسائل حقیقت  هايی چون حماسه،گذاري و عناصر  ادبی و گونه

ي هاها و مكتبشناسی، رويكردها، نظريهات، خالقیت و تقلید ادبی، زيبايیايی ادبینم

 . باشدمی... ادبی 

دار بررسی هايی دارد که نقد ادبی، عهدهها و تفضیلها، خود شاخههر يك از اين مقوله  

 . آنها است

در  -بالغت را . هاي بالغی استهاي نقد ادبی، نقد و بررسی بالغت و مقولهيكی از شاخه  

اي که موضوعات شاخه .هاي نقد ادبی دانستترين شاخهبايد از مهم -معنی گستردة آن 

مرتبط با آن در شناخت ادبیات، به ويژه در عصر جديد نیز نقش و کارکرد انكار ناپذيري 

پژوهان، منوط به درك رمز و دارد و پیش از اين نیز فهم اعجاز قرآن کريم را اغلب قرآن

 . اندرازهاي بالغت دانسته

صیل و ايجاد پیوند استوارتر با به انگیزة تحقیق در موضوعات ا پژوهشنامة نقد ادبی  

موضوعات عمیق و تأمل در متون گذشته و حال و نقد و تحلیل ديدگاه منتقدان و 

 . شودم و معاصر منتشر میپژوهان متقدّبالغت

به طور  نظران، با نگرش جامعکوشیم با همكاري و همت صاحبدر اين نشريه، می  

ها پژوهان کهن را به نظريههاي اديبان و ادببپردازيم و ديدگاهخاص به موضوع نقد ادبی 

 . و رويكردهاي معاصران با ابزار تحقیق و تحلیل پیوند دهیم

 توجه بیشتر به نقد ادبی اصیل و بومی و معرفی آثار شاعران و نويسندگان ايرانی در  

اف نقد ادبی و بالغی و تأمالت تطبیقی و خروج آثار از محاق فراموشی نیز از اهدزمینة 

 . است نشريهانتشار اين 



هاي موسّع و مناسبی را براي همكاري محققان و محدودة موضوعی نشريه، زمینه  

آورد و عالوه بر هاي مورد نظر ارتباط دارند، فراهم میمنتقدانی که به نوعی با حوزه

هاي زبان و ادبیات، فعالیت ها و گروهدر رشتهاري گسترده پژوهشگران نقد ادبی همك

شناختی شناسانه، هنري و زيبايیشناسانه، جامعهژوهشگران نقدهاي تاريخی، فنی، روانپ

 . گیردرا نیز دربر می... زبانی و 

 : شودبینی میزير پیشبرخی از نتايج انتشار نشريه به شرح   

 .پژوهشی با گرايشی مستقل در حوزة زبان و ادبیات ارائه مجلة علمی  .6

 . موضوعات ادبی و مبانی نظري نقد نقد و تحلیل آثار و .8

 . وصول به نقد آثار با رويكردهاي تحلیلی و ترکیبی .0

سازي براي توسّع و هاي ادبی و نقد ادبی و زمینهها و نظريهمعرفی ديدگاه .2

 . تعمیق آنها

 . ايهمكاري میان رشته بخشی به استعدادها و زمینه هايفعلیّت  .5

 

 

 

 محمود فضیلت

 نقد ادبیپژوهشنامة سردبیر 

 

 

 

 



 

 

 

 سهم ایرانيان در تكامل و تحوّل علم بالغت
 دکتر احمد اميري خراساني

 استاد دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 پناه کرمانيآرزو پوریزدان

 باهنر کرماندانشجوي دکتري دانشگاه شهيد 

 (28تا  1از ص )

 17/14/11: تاریخ دریافت

 11/16/11: تاریخ پذیرش

 

 :چكيده

بـوده   ها مورد توجّه تمامی ملّت ،تاريخ گذربالغت يكی از علوم مشترك بشري است که در 

خـوش  اي  ي اسـالمی بـه گونـه   هـا  علم بالغت در سـرزمین  ،فارغ از مشترکات بشري .است

در تحـوّل   ،عالمان مسلمان ايرانی ،به شهادت فراز و فرودهاي تاريخ بالغت .درخشیده است

 .اند داشتهو بلوغ دانش بالغت تاثیري بی مانند 

در اين مقاله تاريخچه و ادوار علم بالغـت در میـان ايرانیـان و اعـراب مـورد تحلیـل و       

شكوفايی علـم  سپس عالمان بالغی ايرانی که در جهت پیشرفت و  ،بررسی قرار گرفته است

 .در اين زمینه بیان شده است يكهر و اقدامات اند  معرّفی شده ،بالغت گام برداشته

 

جـارا    ،عبـدالقاهر جرجـانی   ،عالمـان بالغـی ايرانـی    ،علـم بالغـت   :هاي کليديواژه

 .خطیب قزوينی زمخشري و
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 مقدّمه 

گاه خودِ همین لفظ و گـاه کلمـات مفـرد و مرکّبـی      ،بالغت که در زبان فارسی براي آن

 شـیرين سـخنی و چیـره زبـانی بـه کـار        ،آوريزبـان  ،یدانـ  سخن ،رسايی، چون شیوايی

دائـرة المعـارف   در .رود، يكی از فنون اصـلی و مهـم ادب گفتـاري و نوشـتاري اسـت      می

ي هـا  ذکر شده است که در فرهنگ و تمدّن قرون وسـطايی  زبـان   Artذيل واژه  بريتانیكا

اسـت کـه در مـدارس عـالی     اي  سومین هنر از هنرهاي هفتگانه ،بالغت ،التینی و يونانی

 .(Artذيل  ،المعارف بريتانیكا ةدائر)تدريس شده است 

سابقه درازي در فرهنگ و تمدّن شرق و غرب  ،بالغت به معناي عام خود ،بدون شك

بالغـت و تكامـل قواعـد و تحـوّل آن در ضـمن علـوم مـذهبی منظـور و          ،در شرق ؛دارد

هنر يا علمی مستقل از مـذهب اطـالق    ،بالغت به فن ،محسوب بوده ولی در يونان و روم

بالغت به ملّت يا زبان خـاص يـا طبقـه اجتمـاعی معیّنـی       ،اما به هر حال .شده است می

هرکه از ادراك صحیح و ذوق سلیم برخوردار باشد و زبان خـود را هرچـه    ؛وابسته نیست

تحـدّي   ،اگر جز ايـن بـود   .يابد میبالغت سخن را در آن زبان در  ؛به درستی بداند ،باشد

در مقـام تحـدّي بـه اعـراب      ،زيـرا قـرآن   ،نمود میقرآن مجید به بالغت خود امري عبث 

و در مقام تحدّي  (80/ بقره )« مِثلِه مِن ةٍب سُور»يا  (60/ هود )« مِثلِه فَاتُوا ب عَشْر  سُوَرٍ» :گويد می

اَنْ يَـاتُوا ب مِثـل  هَـذا القُـرآن       عَلـی  قُلْ لَئِنْ اِجْتَمَعَت االِنسُ وَ الج ـنّ » :گويد میبا همه عالمیان 

و با اين قول طبعاً فهم بالغـت و ذوق و درك ترتیـب درجـات     (22/ اسـرا   ) «ب مِثلِهاليَاتُونَ 

چون تحدّي بر امري کـه   ؛فرمايد میبالغت در سخن را براي عموم مخاطبان خود اثبات 

با اين حـال مسـلّم اسـت کـه مبـانی و مـوازين        .مفهوم طرف ديگر نباشد درست نیست

به نقـل از مهـدوي   ) .يكسان نیست ها بالغت و اندازه دلنشین بودن سخن بلیغ در همه زبان

به همین جهت الزم ديده شد که در اين زمینـه تحقیـق و تفحّصـی     (216 :6026 ،دامغانی

داده و  مـی الغت اهمّیـت  انجام گیرد تا مشخّص گردد عالمان ايرانی تا چه اندازه به علم ب

 .اند دادهچه اقداماتی در اين باره انجام 
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 بيان مساله 

مسلمانان در صدد برآمدند تا اعجاز قرآن را نمايان سازند  ،پس از ظهور دين مبین اسالم

از اين رو بیشتر به مباحث بالغی و گفتگو پیرامون محاسن و معايب کالم پرداختنـد کـه   

در ايـن میـان عالمـان ايرانـی چـون       .رهاورد آن شكل گیري و شكوفايی علوم بالغی بود

در شـكل  ... سـكّاکی و   ،خشـري زم ،عبدالقاهر جرجانی ،قاضی جرجانی ،ابوهالل عسكري

امّا با بررسی تاريخچه علم بالغـت   اند، گیري و شكوفايی علوم بالغی سهم بیشتري داشته

گردد که اهمّیت کار اين عالمان به عنوان يـك عـالم بالغـی ايرانـی ناديـده       میمشخّص 

انجام تحقیقی در ايـن راسـتا مهـم و ضـروري بـه نظـر        ،اساس ينبر ا ؛گرفته شده است

تاکنون کسی اقدام به بررسی عملكرد عالمان بالغی ايرانی نكـرده اسـت و    چرا که ،رسید

عربی بودن بالغت چنان پرورانده شـده اسـت کـه فرامـوش      ،ي بالغیها در اکثر پژوهش

ت خلّاقانـه و تألیفـات   نظريّا ،گردد حیات علم بالغت و شكوفايی آن درگرو آرا  جديد می

از اين رو اگر سهم ايرانیان و جايگـاه حقیقـی آنهـا در     .مبتكرانة عالمان ايرانی بوده است

چه بسا روزي فرا رسد که نقش ايـن عالمـان بـه عنـوان يـك       ،اين علم نشان داده نشود

 .گردنـد ايرانی در تاريخ علم بالغت ناديده گرفته شود و آنها متعلّق به ملّتی ديگر معرّفی 

نظامی و ابن سینا  ،که تاکنون اين امر دربارة برخی از مفاخر ايرانی چون موالنا طور همان

  .مشاهده شده است

 

 پيشينه تحقيق 

تاکنون آثـار متعـدّدي اعـم از     ،پیرامون علم بالغت و فروعات آن و تاريخ و تطوّر اين علم

 ،از جمله تاريخ و تطوّر علوم بالغت اثر دکتر شوقی ضیف ،شده است یفتألکتاب و مقاله 

تـاريخ البیـان    ،تاريخ علوم بالغت اثر احمد مصطفی مراغی ،البیان العربی اثر بدوي طبانه

در تمـامی ايـن آثـار سـیر و      ؛...مجموعه مقاالت دکتر علوي مقدّم و  ،اثر علی عبدالرّزاق

و در اين میان اگر نامی از عالمـان ايرانـی    روند علم بالغت مورد بررسی قرار گرفته است

امّا تاکنون در هـی    .مالك بررسی مسیر تحوّل علم بالغت بوده است ،به میان آمده است

 ،ي عالمـان بالغـی از يكـديگر بـر اسـاس ملّیـت      هـا  اثري اقدام به تفكیك و تمايز چهـره 

کـه ايـن نوشـته    در پیشرفت علم بالغت نشـده اسـت    ها عملكرد و میزان تأثیرگذاري آن
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شـايان ذکـر اسـت کـه براسـاس       .سعی دارد اين مهـمّ را در همـین راسـتا انجـام دهـد     

 .پژوهشی در اين باره يافت نشد ،جستجوهاي انجام شده در داخل و خارج از کشور

 

 بحث  .1

 تعریف بالغت  .1ـ  1

تعاريفی ارائـه شـده    ،شايد بتوان گفت که براي کمتر فن و علم و دانشی به اندازه بالغت

تعريفات متعدّدي پیرامون بالغـت ذکـر شـده     ،ي ادبیها از ديرباز تاکنون در کتاب .باشد

کوتاه است و گـاه بـا عبـارات مفصّـلی     اي  است که گاه مبتنی بر يك يا دو کلمه يا جمله

  .بیان شده که در چندين سطر جاي دارد

ـ غَ الرجُلُ بَـُلَبَ»بالغت در لغت مصدر است از  اَي فَصُـحَ و بـه   « کَكَـرُمَ فَهُـوَ بَلیـغ    ً ةالغَ

و  (ذيـل کلمـه   ،منتهـی االرب ) .باشد میمعناي رسايی و به کمال و غايت چیزي رسیدن 

در اصطالح به معنی رسايی کالم و چیـره زبـانی در گفتـار اسـت و آن را صـفت کـالم و       

رسـاندن مقصـود    ،متكلّم آورند و گويند کالم بلیغ يا متكلّم بلیغ و چون مـراد از بالغـت  

زيرا کلمه به تنهايی وافی بـراي بیـان مقصـود     ،گیرد میاست هی  گاه صفت کلمه قرار ن

 .(67 :6022 ،رجايی)نیست 

تعريـف دانشـمند بـزر  و متفكّـر نامـدار       ،تعاريف بالغـت ترين  و مانعترين  از جامع

ـ  عَه مَـ لبـَی قا فِمَنه َـُک هِتِعبارَب  ل جُالرَبلوغ ُُ ةالغَالب » :امام فخر رازي است ،ايرانی ـ  راز االحتِ ن عَ

يعنی بالغت آن است که آدمی آنچه را که در تـه دل دارد   «.ة ملالمُ ة االطال وَ لِخِالمُ االيجاز 

 ،فخـر رازي )بر زبان آرد  ،با سخنی که از ايجاز مخلّ و اطناب مملّ در آن پرهیز شده باشد

6825: 28). 

 تْغَلَبَ» :ابوهالل عسكري در کتاب الصناعتین خود بالغت را اينگونه تعريف کرده است

عنـی  ی المَنهَـَها تـَالنُ ةالغ، ب ُ ةالبالغ یتْمِّسُـَف... نتهاه ي مُاَ شی ِبلغ ُمَ لیها وَاِ تْـَهیـَنتذا اِاُِ ةايالغَ

 .(1 :6858ابو هالل عسكري، ) «.همُفهَیَـَفع  امِالسَ لب ـَلی قاِ

بیشترين تعاريف را اعم از مختصر و مفصّل در کتاب البیـان و التبیـین نقـل     ،جاحظ

 ، در نظر يونانیان  صلالوَ منَصل  الفَُ ةفَعر مَوي بالغت را در نظر فارسی زبانان  .کرده است

ـ البَ نـدَ عِ ضـاب  االقتِ سنُحُ، در نظر رومیان الكالم  ختیار و اِاالقسام   صحیحُتَ ـ  وَ ة راهَ  ة زارَالغَ
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ـ الدَ ضوحُوُ  در نظر هنديان  ةاالطالَ ومَيَ ـ الفُ نتهـاز  اِ وَ ة الل و در نظـر   ة االشـار  سـنُ حُ وَ ة رصَ

 .(68 :6ج،جاحظ)کند  میمعرّفی   طل خَ فی غیر  االطنابُ وَ جز عَ یر ی غَفِ االيجازُاعراب 

در بسیاري از کتب ادب و بالغت نیز تعريفات ديگري در حدّ همان عبـارات مختصـر   

از آن جمله اسـت تعـاريف ارائـه شـده در صـراح       ،مذکور در البیان و التبیین آمده است

علـوي  ).. .نقـد النثـر و   ،نقد الشـعر  ،العمده ،المثل السائر ،کتاب السامی فی االسامی ،اللغه

البته بیشتر اين قبیـل تعـاريف کـه از زبـان ادبـا و بلغـاي مشـهور يـا          (022 :6078 ،مقدّم

عرب و اسـتعمال آن در معـانی    يعنی مراجع اصلی لغت ،ناشناس و يا تازيان بیابان نشین

دوم و سـوم کـه هنـوز در ادب     ،متعلّق است بـه قـرون اوّل   ،مترادف يا متضاد بیان شده

  .اسالمی قواعد مشخّص و قوانین مدوّنی براي بالغت ارائه نشده بود

سـكّاکی بالغـت را بـا چنـین طـول و تفصـیلی        ،پس از گذشت پانصد سال يا بیشتر

آن است که گوينده در بیان معانیی که در ذهن دارد، بدانجا رسـد   بالغت» :تعريف کرده است

که حق ترکیب و پیوستن کلمات را به يكديگر به خوبی و درستی ادا کند و تشبیهات گونـاگون  

و مجاز و کنايه را آن چنان که بايد به کاربرد  و بالغـت داراي دو مرتبـة برتـر و فروتـر اسـت و      

است که اگر در آن سوي، شعله آتشی بـر آسـمان رود، در ايـن     میان اين دو چنان فاصله دوري

فروترين حدّ بالغـت از آنجـا   . هاي بی شمار نیز در میانشان هست سوي ديده نشود، و ناهمگونی

شود که اگر چیزي از آن کاسته شود، سـخن هماننـد آواي جـانوران گـردد سـپس بـه        آغاز می

رسـد کـه آن اعجـاز، همچـون      زي شگفت انگیز میگیرد تا به حدّ اعجا تدريج، بالغت فزونی می

يابـد ذوق اسـت و    به باور من آنچه اعجـاز را مـی  . مالحت رخسار خوبان، يافتنی است نه گفتنی

آري . اسـت ( معانی و بیـان )آوردن ذوق خدمت کردن طوالنی به اين دو دانش  راه به دست ؛بس

آن را بـه کنـاري زد تـا بالغـت برتـر      توان  بر چهره بالغت روبندهايی است که گاه به آسانی می

 .(261ـ  265 :6220 ،سكّاکی) «.امّا براي بیان خود اعجاز راهی نیست. نماين گردد

بالغت دست به تـألیف اثـري   زمینة  پس از آن هريك از عالمان و نويسندگانی که در

گاه اين تعريف مبتنی بر تعاريف  ؛اند در اثر بالغی خود از بالغت تعريفی ارائه داده اند، زده

 انـد،  گذشتگان بوده و گاه آرا  و نظرات خـود را نیـز ابـراز کـرده و تلفیقـی ايجـاد کـرده       

تفتازانی که تعريف سكّاکی را از بالغت بـه دو جـز    الدين  همچون خطیب قزوينی و سعد
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قیـد مقتضـی    و جز  اوّل آن را در تعريف فصاحت و جز  دوم را با افزودناند  تجزيه کرده

و يـا در کتـاب   ( 20ـ   78 :6875 ،خطیـب قزوينـی  ) .الحال مع فصاحته براي بالغت آورده اند

دربارة بالغت سخنان زيادي گفته شده است و آن را به اوصـاف فراوانـی   » :نقد النثر آمده است

غـت  تواند، تعريف کاملی از بالغـت باشـد بـه نظـرم بال     اند که هی  يك از آنها نمی توصیف کرده

عبارت است از سخنی که معنی را به طور واضح و کامل با الفاظ برگزيـده بیـان کنـد و سـیاقت     

 .(11 :6852 ،جعفر بن ةقدّام) «.نظم و ترتیب در آن رعايت شود

اقـوال و   ،کوتاه سخن اينكه در معناي اصطالحی فصـاحت و بالغـت در کتـب بالغـی    

خود نیز بدين اختالف آرا  و عقايـد   ،نظرات گوناگونی گفته شده به طوري که علماي فن

ـ لِ نَاَ مُـَاعلـ  وَ» :گويـد  مـی مثالً سعدالدّين تفتازانی در اين مـورد   ؛اند اشاره کرده فـی   اس لنّ

يعنی در تفسیر فصـاحت   «طنابال اِه اِيرادِی اِفِةَ دـ ی الفايـَتشَ قواالًاَة  البالغ وَ ة الفصاحفسیر  ـَت

شده که بازگو کردن آنها جز اطالـه کـالم سـودي در بـر     و بالغت سخنان مختلفی گفته 

اين بود بخشـی از تعـاريفی کـه علمـاي علـم بالغـت       ( 62: 6217 ،تفتازانی) .نخواهد داشت

حال جا دارد کـه بـه    ،که بطور اختصار بدانها اشاره شداند  درخصوص اين علم ايراد کرده

 .تاريخچه علم بالغت پرداخته شود

 

 تاریخچه علم بالغت  .2ـ  1

علـی   هـا،  همـة انسـان   .ريشه در فطرت آدمی دارد ،بالغت مثل علم منطق و دستور زبان

گفتـار و نوشـتار    بالغـت را در  ،در حـدّ ذوق  ،ي گوناگونها و نژادها و زبان ها رغم فرهنگ

کشف قواعد اين دانـش از البـه    ،در اين میان وظیفه عالمان بالغت .گیرند میخود به کار 

 .نه ابداع و ابتكار اين قواعد ،الي سخنان سخنوران بلیغ است

 ،مؤثّر سـخن بگويـد  اي  از عالم وقتی بخواهد به گونهاي  هر انسان بلیغی در هر گوشه

مطابقت سخن با مقتضاي حال »او بايد اصل اساسی  ؛ناچار به مراعات قواعد بالغت است

بـه ناچـار بـه سـراغ      ،بگیرد و هرگاه بخواهد سـخن خـود را بیارايـد   را در نظر « مخاطب

بسـیاري از مباحـث    .رود مـی ... تضاد، مراعات النظیر و  ،تشبیه ،يی چون استعارهها جاذبه

استعاره و کنايه از مشترکات فرهنـگ بشـري هسـتند و     ،تشبیه ،از جمله مجاز ،علم بیان
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بنـابراين هـی  شـخص يـا ملّتـی را      . شـوند  یمـ در زبان و ادبیّات همه اقوام و ملل ديده 

 ،بر اين اساس .و عناصر بالغی دانست ها توان مخترع اصول اساسی و بسیاري از آرايه مین

مثـل بسـیاري از مشـترکات     ،مبانی کلّی بالغتزمینة  سخن گفتن از اقتباس و تقلید در

ي کـم ثمـر   هـا  جـز نـزاع   ،ي کلّی مذهبی و فلسفی و اسـاطیري ها بشري از قبیل ديدگاه

ابتدا بايد به تدوين مبانی بالغت در يونان و  ،براي ريشه يابی دانش بالغت .حاصلی ندارد

 .روم پرداخته شود

 

 تدوین مباني بالغت در یونان  .1ـ  2ـ  1

که حكومت و کشورداري در يونان و روم نوع خاصّـی از   ،از حدود پنج قرن پیش از میالد

بعًا داوطلبـان وصـول بـه مقامـات عـالی بـه منـاظرات و        ط ،دموکراسی و جمهوريّت بود

بُرد با کسی بود که با فصـاحت و بالغـت    ،پرداختند و در اين میان میمشاجراتی سیاسی 

بیشتري سخنوري کند تا بدين وسیله بر رقیب خود فائق گردد و از اين روي فنّ خطابت 

 .و بالغت در اين دو سرزمین موضوعیّتی خاص يافت

که بـه   ،گروهی از فالسفه يونان ،قرن ششم و اوايل قرن پنجم پیش از میالددر اواخر 

کردند و آنان را  در فنّ جدل و مناظره تربیت می شاگردانی اند، سوفسطائیان شهرت يافته

نامـدارترين آن   .سـاختند  مـی مـاهر   ،ي امتنـاع و الـزام شـنوندگان   هـا  در فراگرفتن شیوه

و  (ق م 088)امّـا سـقراط    .اسـت  (ق م 202)و پروتـاگوراس   (ق م 202)زنون  ،فالسفه

بـا سوفسـطائیان بـه     (ق م 081)و سـپس ارسـطو    (ق م 022)شاگرد نامدارش افالطون 

مردود شـمردند   ،بردند میمبارزه پرداختند و بالغتی را که آنان در مجادالت خود به کار 

بـانی و قواعـد ديگـري بـراي     و پیروان و شاگردان خود را از آموختن آن منع کردنـد و م 

 .(210 :6026 ،به نقل از مهدوي دامغانی)بالغت پی ريزي کردند 

را تالیف  (فنّ خطابه و فنّ شعر)ارسطو دو رساله مشهور و مستقل ريطوريقا و بوطیقا 

هرچند حكماي مسلمان اين دو رساله  .کرد و بالغت را از فن جدل جدا و متمايز ساخت

در جزو مباحث منطق شـمرده و عنـوان    ،را به ضمیمه رساالت برهان و جدل و سفسطه

 .(028 :6078 ،علوي مقدّم)اند  اطالق کرده ها صناعات خمس را بر آن
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 تدوین مباني بالغت در روم .2ـ  2ـ  1

توجّـه    در روم ،که الزمه فنّ خطابت بود ،به امر بالغت ،و دوم پیش از میالد در قرن اوّل

اصول و موازينی براي آن مدوّن  (ق م 20)امثال سیسرون  ،شد و خطباي بلیغ میوافري 

آن اصول را تخطئـه   (ق م 15)ساخته بودند که فیلسوف و سیاستمدار ديگر رومی سِنِكا 

ر مقـام تايیـد   د (م 85)کرد ولی فیلسوف و اديب ديگري به نام مارکوس کوينتیلیـانوس  

 Institutioبه نام در چگونگی تربیت خطیب اي  سیسرون و ردّ اقوال سنكا برآمد و رساله

Oratoria  در دوران  ،هرچنـد پـس از او متـروك مانـد     ،در دوازده مجلّد تالیف کرد کـه

المعـارف   ةدائـر )رنسانس از مآخذ و مراجع مهم فنّ بالغت و خطابت به شمار رفتـه اسـت   

 .(Rhetoric ذيل  ،بريتانیكا

الزم به ذکر است مبانی بالغی حكما لزوماً با مبـانی بالغـی کـه ادبـا و ائمـه بالغـت       

در همه مسائل و موضوعات متّفـق نیسـت و حتّـی در میـان      اند، مسلمان پی ريزي کرده

 008) ،فـارابی  ،همانطور که معلّـم ثـانی   ؛خود فالسفه در بعضی موارد اختالف نظر است

ابـن باجـه    ،بر آرا  ارسطو در باب خطابه و شعر مطـالبی را بیـان نمـوده و پـس از او     (هـ

 ؛اند بر آن مطالب تعلیقاتی نگاشته (هـ 506)و سیّد اسماعیل جرجانی  (هـ 500)اندلسی 

زيرا ائمه بالغت اسالمی درباره شیوايی و زيبايی سخن و اينكه سخن به چه محسّـنات و  

امّا حكمـا  اند  بحث کرده ،يد آراسته گردد تا مقبول تر واقع شودصنايع لفظی و معنويی با

و فالسفه بیشـتر صـناعات   منطقـی و مبـانی فلسـفی را در حصـول آن مقصـود دخیـل         

 .(210 :6026 ،به نقل از مهدوي دامغانی)کنند  میشمارند و بدان توصیه  می

 

 بالغت در ميان اعراب  .3ـ  2ـ  1

در شـعر   .مرتبه بلندي از بالغت و سـخنوري دسـت يافتنـد    اعراب در دوران جاهلیّت به

مجاز و استعاره و ديگر فنـون بالغـی وجـود داشـته اسـت و       ،اقسام تشبیه ،جاهلی عرب

 .شناخته و به آوردن کالم فصیح و بلیـغ توانـا بـوده اسـت     میعرب جاهلی گفتار بلیغ را 

براي نشان دادن معجزه و ( ص)بزرگترين دلیل زبان آوري آنان اين است که پیامبر اکرم 
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 .يكسره همه تازيان را به تحدّي بـا بالغـت روشـن قـرآن فراخوانـد      ،حجّت قاطع خويش

دهد و کـالم عـرب    میبابی از کتاب خود را به کالم موزون اختصاص  ،ديگر اينكه جاحظ

و خطباي عـرب  ( 6:888ج ،[تـا بی] ،جاحظ)کند  ي منقّش رنگارنگ توصیف میها را به پارچه

دلیلی است بر اينكه شـعرا و کتّـاب و خطبـا، فنـون مختلـف       ،ستايد میرا به زبان آوري 

البتّـه بـدون اينكـه     اند، و به زيبايی و ظرافت سخن آشنا بودهاند  برده میبالغت را به کار 

عالوه بـر   .مصطلحاتی براي علم بالغت وضع کرده يا قواعدي براي آن تدوين کرده باشند

 ،تشكیل بازار عكّاظ و مسابقه دادن شـعرا بـا يكـديگر و اينكـه هـر يـك از شـاعران        ،اين

خواست گوي سبقت را از اقران خود بربايد و سخن فصیح تـر و شـعر خـوش آينـدتر      می

 .دلیل ديگري است بر توجّه عرب پیش از اسـالم نسـبت بـه فصـاحت و بالغـت      ،بسرايد

کنـد بـر اينكـه بـراي      مـی ي جاحظ داللت اه همچنین بسیاري از گفته (65: 6020 ،ضیف)

تطبیق دهد و شعرش  ها شعر خود را با آن ،شعرا موازين و مقايیسی وجود داشته تا شاعر

 هـا  همین مقیاس (68ـ   8 :8ج ، [تابی]، جاحظ) .مهذّب و منقّح شود و مورد قبول واقع گردد

برخـی از مبـادي و   آيـد و   مـی ست که در واقع مبادي بالغت عربی بـه شـمار   ها و میزان

  .مقدّمات در مناظرات شعرا و گفتگوهاي آنان وجود داشته است

بـه رسـايی کـالم و     ،(ص)پس از اسالم با توجّه به قرآن کريم و احاديث پیامبر اکرم 

در پیـدايش علـوم بالغـی مـؤثّر      ،زيبايی گفتار بیشتر توجّه شد زيرا تنها قرآن و احاديث

الم و اختالط و آمیزش مسـلمانان بـا ديگـر ملـل و پیـدا      نبود بلكه شعر عرب پیش از اس

شدن فرق گوناگون مذهبی و اينكه هر فرقه سعی کرد که کالم بلیغ تـر بگويـد و بـدين    

تمـام در   ،وسیله بر فرق ديگر تفوّق جويد و افكار سیاسی و عقايد خود را بهتر بیان کنـد 

ی شعرا در مورد اينكـه بـراي   رقابت و همچشم .پیدايش علم بالغت عربی مؤثّر بوده است

در پیدايش علم بالغـت نیـز بـی تـاثیر نبـوده       ،مدايح خوب بسرايند ،خلفا و امرا  و وزرا 

 .(012 :6078 ،علوي مقدّم)است 

از آغاز قرن » :گويد مینظر طه حسین در مقدّمه نقد النّثر است که  ،گواه بر اين سخن

هاي سیاسـی و   زيرا کشمكش ؛مبذول داشتند ها، به صناعت کالم توجّه شديد دوم هجري، عرب

اي که در آن روزگاران در شهرهاي کوفه و بصره و ديگر شهرهاي معتبر اسالمی آن زمان  عقیده

هاي فكري که به وجود آمده بود، زعماي احزاب سیاسـی و فـرق دينـی در     موجود بود و جنبش
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بودند که سخنان خـود را بـا عبـارات    کردند و ناچار  مسائل مختلف با يكديگر جدل و مناظره می

روشن تر و سخنان مؤثّرتر بازگويند تا در شنونده اثر کند و در اذهان جاي گزيند، ايـن بـود کـه    

براي خطیب خوب، يك سلسله صفات به وجود آمد و الزم بود کـه سـخنران در هنگـام سـخن     

اب کرد که خطیبـان  راندن، از يك سلسله عیوب دوري گزيند و کم کم قواعدي وضع شد و ايج

 .(62ـ7: 6808 ،به نقل از طه حسین) «.سخنان خود را با آن قواعد تطبیق دهند

علـل و عوامـل    ،ايـن گسـترش   .يابـد  مـی مالحظات بالغی گسترش  ،در عصر عبّاسی

آنها تحوّل نظم و نثر همپاي تطوّر حیات عقلـی و مـدنی و   ترين  گوناگونی داشت که مهم

تعلیم بود که يكی به لغت و شعر توجّه داشت و ديگري به خطابـه  پیدايش دو گروه اهل 

  .و مناظره و استواري ادلّه و ظرافت و زيبايی بیان

آنها با  .حضور انبوه موالی و ايرانیان بود ؛آنچه سبب تحوّل شعر و نثر در اين دوره شد

ي خـود  اهـ  آن را به عنوان زبـانی بـراي بیـان احساسـات و انديشـه      ،آموختن زبان عربی

عالوه بـراين بسـیاري از   . برگزيدند و در اين زمینه مهارت بی نظیري از خود نشان دادند

ي ادبی و سیاسی و فلسـفی بـه عربـی برگردانـده شـد کـه       ها آثار غیر عربی اعم از کتاب

او بسـیاري از   .بود (هـ 620مقتول به سال )مؤثّرترين فرد در اين زمینه ابن مقفّع ايرانی 

ماننـد کتـاب کلیلـه و     ،ادب و تاريخ و سیاست به عربی برگرداندزمینة  را در آثار فارسی

يی از منطق ارسطو و بدين وسیله کم کم بنیان دارالحكمه و دارالترجمـه  ها دمنه و بخش

 ،فـاخوري )ريخته شد و مترجمان يونانی و ايرانی و هندي مشـغول ترجمـه کتـب شـدند     

 .(802ـ 802 :6020

تحوّل بزرگی براي انديشـة   ،ي بیگانهها پذيري گسترده از فرهنگاين امر يعنی تأثیر 

ي کهـن بهـره منـد    هـا  زبان عربی از میـرا  تمـدّن   ،با اين تحوّل .شد میعرب محسوب 

همچنین تأثیر متكلّمان قـرن دوم هجـري    .ي مختلف گسترش يافتها گرديد و از جنبه

يرا آنان براي پیروزي بر خصم و ز ؛توان ناديده گرفت مین ،در تدوين علم بالغت عربی ،را

الفـاظ   ،بحـث و منـاظره  زمینـة   در ،براي درك معانی مختلف و تفهیم معانی به ديگـران 

 862)و بشر بن معتمـر   (هـ 606)همچون واصل بن عطا  اند، برده میگوناگونی را به کار 

که در صحیفه اش از يك سلسله اصول علم بالغت بحث کرده و صحیفه او مشـهور و   (هـ
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از کتب اوّلیه بالغت عربی است و در آن يـك سلسـله اصـول اساسـی مباحـث بالغـی را       

بازگفته است و ادبا  و شعرا  هم بـدان توّجـه کـرده و رعايـت آن اصـول را بـه يكـديگر        

ه همین دلیل اسـت کـه جـاحظ هـم در کتـاب      ب( 52ـ   20 :6020 ،ضیف)اند  سفارش کرده

 ،عالوه بر متكلّمـان  .بابی را به بالغت متكلّمان اختصاص داده است ،البیان و التبیین خود

 .نحويان و لغت دانان نیز در پیدايش بالغت عربی بی تأثیر نبوده اند

ـ ها تألیف کتاب ،عامل ديگر در نشأت و پیدايش بالغت عربی اره يی بود که در آنها درب

همچون  ؛شدند مینوشته  ،شد و براي اثبات اعجاز قرآن میصور مختلف بیانی قرآن بحث 

کتـاب   ،رمّـانی « النكت فی اعجاز القـرآن »کتاب  ،ابن قتیبه« تاويل مشكل القرآن»کتاب 

عبدالجبّار معتزلی که جـز  شـانزدهم از   « اعجاز القرآن»کتاب  ،باقالنی« االعجاز القرآن»

بیـان اعجـاز   »کتاب  ،او به اسم المغنی فی ابواب التوحید و العدل استکتاب بسیار مهم 

بـديع  »عبدالقاهر جرجانی و کتـاب  « الرساله الشافیه فی االعجاز»کتاب  ،خطّابی« القرآن

 .(018 :6078 ،علوي مقدّم)ابن ابی االصبع « القرآن

و اند  تأثیر نبودهبه هرحال لغت دانان و نحويان و متكلّمان در پیدايش علم بالغت بی 

بايد متذکّر شد کـه پیرامـون    .زياد است ،سهم آنان در نشأت و پیدايش علوم بالغی عرب

بلكه مسائل بالغی در ضمن کتب ديگـر   ،بالغت در قرون اوّلیه کتاب مستقلّی تالیف نشد

  .مورد بحث قرار گرفته است ،که درباره اعجاز قرآن و نقد و موازنه میان شعرا نوشته شده

 

 مختلف علوم بالغي پس از اسالم  ادوار .2

شـود کـه بـه ترتیـب زيـر       مـی چهار دوره در نظر گرفتـه   ،براي علم بالغت پس از اسالم

  :باشد می

 دوران پیدايش و نشأت علوم بالغی  (الف

 دوران نموّ و پیشرفت علوم بالغی  (ب

 دوران شكوفايی و ازدهار علوم بالغی (ج

 دوران جمود و پژمردگی علوم بالغی (د
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 دوران پيدایش و نشأت علوم بالغي  .1ـ  2

بالغـت در ايـران پـیش از اسـالم و در دوران      ،در دوران پیدايش و نشأت علـوم بالغـی   

جاهلیّت اعراب از اهمّیت خاصّی برخوردار بوده و ظهور و تجلّی آن در کتب پارسی عصر 

ي مجاز و تشبیه و استعاره و کنايـه رايـج   ها به صورت ،ساسانی و يا در شعر جاهلی عرب

 ،در ايـن دوره  .هرچند که براي آن مصطلحات مخصوصی در میان نبوده است ،بوده است

دو عامل اساسی در پرداختن دانشمندان سخن سنج عـرب بـه تعريـف و تـدوين قواعـد      

  :بالغت نقش داشت

 آن به بالغت و اثبات اعجاز آن اهتمام مسلمانان به قرآن مجید و توجیه تحدّي  .6

يونانی و هنـدي در فرهنـگ اسـالمی و ادب     ،رومی ،ورود و نفوذ آثار و آرا  پارسی .8

اثر بسیار قابل توجّهی داشته اسـت امّـا در    ،نفوذ آثار و آرا  پارسی ،عرب که در اين میان

 ،الغت عرب مؤثّر بـوده ايرانیان و هنديان چه اندازه در بیان و ب ،اينكه آرا  بالغی يونانیان

به دلیل اينكه شـواهد و مـدارك صـريح چنـدانی      .در میان اهل نظر اختالف بسیار است

 .نمايد میپرداختن به اين امر کاري عبث  ،وجود ندارد

 

 دوران رشد و نموّ علوم بالغي  .2ـ  2

تحقیقات و تألیفـات پیرامـون بالغـت     ،شود میدر اين دوران که از قرن سوم هجري آغاز 

چهره برجسته اين دوران جاحظ است کـه بـه عنـوان     .گیرد میشكل جدّي تري به خود 

مسـائل   ،او با تألیف البیان و التبیین .اوّلین فرد به تشريح و توضیح مبانی بالغت پرداخت

ا اختصـاص  علم بالغت را ـ بی آنكه به هر مساله يا اصطالحی فصـول و ابـواب معیّنـی ر     

دهد و کتاب خود را فصل بندي کند و به ترتیبی مرتّب سازد ـ در آن گرد آورد و روابـط   

همچنـین در جـاي جـاي کتـاب      .میان لفظ و معنی و الفاظ را با يكـديگر تشـريح کـرد   

و يا در رسـائل بسـیاري کـه در موضـوعات گونـاگون       ،الحیوان ،معروف و مهم ديگر خود

 (عرب و عجم)غت و تطبیق و موازنه میان بالغت ملل مسلمان به بحث درباره بال ،نوشت

پس از او دانشمندان ديگـري ماننـد مبـرّد    ( 272 :6026 ،به نقل از مهدوي دامغـانی ) .پرداخت
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بـه اجمـال در موضـوعات و     (هـ 881)ابن قتیبه و ابن معتز  ،(هـ 086)ثعلب  ،(هـ 825)

 .مسائل بالغی بحث کرده اند

 

 عالمان بالغي ایراني در دوران رشد علوم بالغي .1ـ  2ـ  2

دانشمندان ايرانی تبـار ماننـد ابـوهالل عسـكري      ،در ادامة دوران رشد و نموّ علوم بالغی

 088)ابن طباطبـاي اصـفهانی    ،(هـ 018)احمد بن فارس قزوينی  ،(هـ 085)خوزستانی 

کتب  ،شمندان عرب نژادهمگام با دان (هـ 088)و قاضی علی بن عبد العزيز جرجانی  (هـ

 (بیـان و بـديع   ،معـانی )و رسائل مفصّل و مختصري در علم بالغت و فنون سـه گانـه آن   

نگاشتند و موجبات رشد و توسعه علوم بالغی را فراهم آوردند که در زير به اجمال بدانها 

 .پرداخته خواهد شد

 

 ابن طباطباي اصفهاني .1ـ  1ـ  2ـ  2

از شـاعران و  ( ق.هـ 088ـ   825)بن طباطباي علوي اصفهانی ابوالحسن محمّد بن احمد 

وي تألیفـات گونـاگونی در زمینـة شـعر و عـرود دارد کـه       . ناقدان زمانـة خـويش بـود   

توان او اين کتاب را پیرامون صناعت شعر و میزانی که می ؛مهمترين آنها عیارالشّعر است

د کـه عالمـان بالغـی عـرب     ايـن در حـالی بـو    ؛بالغت شعر را با آن سنجید تـالیف کـرد  

نظـم القـرآن و مجـاز القـرآن تعمّـد و تكیـه        ،همچنان بر تالیف کتبی چون اعجاز القرآن

متـأثّر از آرا    ،از مباحث طرح شده در کتـاب خـود  اي  اگرچه ابن طباطبا در پاره .داشتند

جاحظ و ابن قتیبه است امّا با طرح موضوعاتی جديد بـابی نـو در برابـر تـدوين مباحـث      

مبحـث تشـبیه اسـت زيـرا او در ايـن       ،مباحث کتـاب وي ترين  از مهم .گشايد میبالغی 

مبحث کوشیده است تا براي اوّلین بار اقسام تشبیه و وجوه آن را برشـمارد و پـس از آن   

عالوه بـراين آرا  او   .آيند مین بالغت در صدد تقسیم بندي مباحث بیان براست که عالما

 .(611 :6020 ،ضیف)باشد  میاهمّیت  ،درباره انواع خلل معنايی و لفظی در شعر حائز
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 قاضي علي بن عبدالعزیز جرجاني  .2ـ  1ـ  2ـ  2

مفسّـر و   ،مـورّ   ،خطّـاط  ،شاعر ،اديب ،(ق. هـ  011ـ   882)علی بن عبدالعزيز جرجانی 

از ايـن رو بـه    ،او در دولت آل بويه در ايران متـولّی مسـند قضـا بـود     .فقیهی شافعی بود

از وي آثار متعدّدي برجاي مانده اسـت کـه مهمتـرين آنهـا      .قاضی جرجانی شهره گشت

ذيـل قاضـی    ،دانشـنامه جهـان اسـالم   ) .باشـد میبین المتنبّی و خصومه  ةالوساطکتاب 

اين کتاب بیشتر در حوزة نقد ادبـی جـاي    ،آيد میهمانطور که از اسم کتاب بر (جرجانی

شايان ذکر است در قرن چهارم هجري مباحـث نقـد ادبـی بـه حكـم       .گیرد تا بالغت می

به اين سمت رفت که مضامین شاعران و صور بیانی و  ،تحوّلی که دامنگیر شعر عرب شد

بـه همـین    .ا  گذشتگان را در آنها نشان دهـد ي کهن میرها بديعی آنان را بكاود و ريشه

الموازنـه  »دلیل در قرن چهارم نقد ادبی با بالغت درهم آمیخت و کتابهايی چـون کتـاب   

قاضـی  « الوسـاطه بـین المتنبّـی و خصـومه    »و کتـاب   آمـدي « بین ابی تمام و البحتري

غـی  شوند کـه جـامع نقـد ادبـی و مباحـث بال      میيی محسوب ها جرجانی در زمرة کتاب

هرچنـد آمـدي آرا     .قاضـی جرجـانی اثـر خـود را پـس از آمـدي تـالیف کـرد         .هستند

ارزشمندي در کتاب الموازنه بین ابی تمام و البحتري ارائه کرده است امّا به دلیل تعصّب 

باعث تنـزّل ارزش علمـی اثـر خـود      ،ي ناروا و اعمال سلیقة فرديها ورزيدن و جانبداري

قاضی جرجانی در کتاب خود قصد پايمردي و میـانجیگري   اين در حالی است که .گرديد

رسد که در قضـاوت   میدر میان متنبّی و مخالفانش را دارد و پیرو اين نظر به اين نتیجه 

 ها بايد نیكويی میبلكه  ،ي او توجّه داشتها نبايد تنها به خطاها و ضعف ،درباره يك شاعر

ن کار هی  شاعري خالی از ضعف و خطا چو ،ي سخن او را نیز در نظر گرفتها و شیوايی

: [تـا بـی ] ،قاضی جرجـانی ) .نبايد مبناي داوري درباره شاعر قرار گیرد ها نیست و اين کاستی

بنـابراين در کتـاب خـود محاسـن و معايـب کـالم و سـخنان شـاعران کهـن و          ( 06ـ   62

مطرح شـده تـا   گذارد و براي اين کار بسیاري از نكات بالغی  مینوخاستگان را به نمايش 

امري کـه تـا آن زمـان مؤلّفـان و      ؛کند آن زمان را با ذکر شواهد شعري برگزيده بیان می

 .پژوهندگان بالغت کمتر بدان پرداخته بودند

و  هـا  تشـبیه  هـا،  ي وي پیرامـون اسـتعاره  هـا  متاثّر از تحلیل ،متاخّران  قاضی جرجانی

ر شعر قدما و نوخاستگان بوده و برخی و صنايع بديعی به کار رفته د ها اغراد آن و آرايه
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نمونه بارز آن عبدالقاهر جرجانی اسـت کـه بـدون     ؛اند از آراي بالغی وي را اقتباس کرده

 .(272ـ  276 :همان)شك در تحلیل تشبیه از نظريّة قاضی جرجانی بهره برده است 

 

 ابوهالل عسكري .3ـ  1ـ  2ـ  2

عالم ايرانی نژادي بود کـه زبـان    (ق. هـ  085ـ   062)ابوهالل حسن بن عبدا  عسكري 

يكـی از   ،برخی مولد او را شـهر عسـكر   .و ادب عرب را با آثار ارزشمند خود پربار ساخت

شـهري در   ،عسكر ،امّا بالذري بر اين عقیده است که مولد او اند، شهرهاي نیشابور دانسته

الصّـناعتین را پیرامـون دو صـنعت    اوکتـاب   .(508 :6875 ،بـالذري ) .خوزستان بـوده اسـت  

بر اهمّیت شناخت بالغت و نیاز بدان در فهم  ،وي در اين کتاب .کتابت و شعر تألیف کرد

اعجاز قرآن کريم و در تشخیص دادن کالم نیكو از کالم نازل و آگاهی شاعران و کاتبـان  

کتـاب خـود را    ،لابـوهال  .بر کاربرد اسالیب شايستة لغت و واژگان زيبا و بلیغ اذعان دارد

رمّانی و ابن طباطبا  ،از فصول تحت تاثیر آرا  جاحظاي  در ده فصل تنظیم کرد و در پاره

ابـوهالل بـراي    ،اختصاص به فنون بـديعی دارد  ،فصل هشتم کتاب الصّناعتین .بوده است

گیرد و با اين کار شش فـن بـر فنـون پیشـینیان افـزوده       میبديع سی و پنج فن در نظر 

 ،عسـكري )استشهاد و تلطّـف   ،مضاعف ،تطريز ،محاوره ،تشطیر :فنون عبارتند از اين ؛است

 .(882ـ  876 :6858

 ،را که ناقدان و اصحاب بالغـت اي  او همة صور بالغی و بديعی پراکنده ،از سوي ديگر

او در کتـاب خـود بـه آوردن     .در کتاب خـويش گـرد آورد   ،تا روزگار او ثبت کرده بودند

 ؛فراوان و در بسیاري اوقات بـه تحلیـل جوانـب مختلـف آنهـا هّمـت گماشـت       ي ها مثال

دهـد و بـر    مـی يی که به خوبی احساس و درك قوي و ذوق سلیم وي را نشـان  ها تحلیل

 .افزايد میاهمّیت کار وي 

 

 دوران ازدهار و شكوفایي علوم بالغي  .3ـ  2

در قرن چهارم هجـري   .شود میدوران شكوفايی علوم بالغی محسوب  ،قرن پنجم هجري

امّا صور علم معانی و بیان همچنان نیازمنـد   ،صور بديع به صورت دقیق ثبت و ضبط شد
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تنهـا   ،همه آنچه که تا اين زمان دربارة علم معانی گفتـه شـده بـود    .ضبطی دقیق تر بود

آنهـا را بـه    اي، بود که هی  نظريّـة کلّـی يـا شـبه نظريّـه     اي  ي جزئی و پراکندهها ديدگاه

 ،مجـاز  ،از جمله تشـبیه  ،امّا علم بیان با آنكه صور گوناگونی از آن .داد میكديگر پیوند ني

همچنان چشم انتظار کسی بود که تعاريف و فروع آن  ،استعاره و کنايه مشخّص شده بود

منسـجم و درهـم تنیـده و داراي يكپـارچگی     اي  نظريـه  ،را به دقّت ترسیم کنـد و از آن 

  .نبود ،عبدالقاهر جرجانی ،ی جزامام بالغتبیافريند و آن شخص کس

 

 عبد القاهر جرجاني  .1ـ  3ـ  2

ابوبكر عبدالقاهر جرجانی کسی اسـت کـه معاصـرين وي و     ،عالم جلیل و بالغی بی بديل

و از او گاه بـه عنـوان الشّـیخ    اند  متاخّرين از او همه او را به امامت در علم بالغت پذيرفته

 .کننـد  االمام العالم الحبر النحرير و الشّیخ النحرير تعبیـر مـی   ،االمام مجد االسالم ،االمام

 ،بـاخرزي  ،همچنین يكی از همعصـران او  (88: [تابی] ،فخر رازي( )72 :6875 ،خطیب قزوينی)

 «.االَمكِنهُ وَ االَزمنـهُ اِتَفَقَتْ عَلَی اِمامَتِه االلسنهُ وَ تَحمَلَتْ ب مَكانِه وَ زَمانِه » :نويسد میدرباره اش 

 .(652 :6022 ،باخرزي)

عبدالقاهر جرجانی هرچند که فقیهی شافعی و متكلّمـی اشـعري بـود ودر نحـو نیـز      

به واسطه دو کتاب دالئل االعجاز و  ،کتاب عوامل صدگانه را نگاشت امّا شهرت عمده اش

شد ولی سـرانجام وي   میعلوم بالغی تا زمان وي با علوم ديگر تدوين  .اسرار البالغه است

موفّق شد  ،او با نبوغ بی مانند خويش .علوم بالغی را به صورت جدا و مستقل تدوين کرد

متفرّعات فنون بالغت و نواقص آن را جمع آوري و تكمیل نمايـد و بـا دقّـت تمـام علـم      

عبـدالقاهر  » :نويسـد  مـی دکتر شوقی ضیف در ايـن بـاره    .کندگذاري  پايه معانی و بیان را

وي عـالوه بـر   . جرجانی، نخستین کسی بود که دانش معانی را در سیمايی زنده و پويا ابداع کرد

هاي عالمان پیش از خود در باب علم بیان پرداخت و به ياري نـوعی   ها، به گرد آوري ديدگاه اين

 اي منظّم و گسترده را بر اساس آنها پی ريزي کرد کـه  تحلیل عقلی و روانشناختی روشن، نظريه

 (8 :6020 ،ضیف) «.ساخت داد و دقايق پیچیده را روشن می اجزا  پراکنده را به يكديگر پیوند می

نظرات خود را درباره علم معانی در کتاب دالئل االعجاز و مباحث بیـانی را   ،عبدالقاهر

او در اين دو کتاب هم به آنچه علماي قرن دوم . در کتاب اسرار البالغه توضیح داده است
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ورزيدند و هـم بـه تـدوين     میو سوم در تبیین و تشريح جهات اعجاز بالغی قرآن اهتمام 

به بهترين وجه توجّـه   ،قوانین و تاسیس قواعد معانی و بیان و نقد الشّعر و سرقات شعريّه

دقیقـاً   .فرموده و شرح و بیان آن موضوعات و مسائل و مصطلحات را عهده دار شده است

بدالقاهر جرجانی کدامیك از دو کتاب مـذکور را اوّل تـألیف کـرده    توان دانست که ع مین

ولی حدس غالب محقّقان معاصر بر ايـن اسـت کـه دالئـل االعجـاز قبـل از اسـرار         ،است

 .(062 :6078 ،علوي مقدّم)البالغه تألیف شده است 

نقطه عطف علم بالغت در فرهنگ و ادب اسالمی اسـت و   ،ظهور اين دو کتاب نفیس

کتاب است که جامع مسائل بالغت در همه فنون آن است و عبدالقاهر اسـت کـه   اين دو 

در قرن پنجم اين دو علم را به قلّه عظمـت و رفعـت آن رسـاند و هـر مطلـب و موضـوع       

پس از عبدالقاهر هر بالغی ديگـري کـه کتـابی    . مربوط به آن را در اين دو کتاب گنجاند

کتاب بهره برد و بدان استناد کرد و يا در مقام از مندرجات اين دو  ؛در بالغت تالیف کرد

اگر گفته شود که از ابتداي قرن ششم تـاکنون همـة    .تفسیر و شرح اقوال جرجانی برآمد

اي  رود سـخن گزافـه   مـی گمان ن ،ريزه خور خوان عبدالقاهرند ،عالمان بالغت در اين علم

مطـرّزي در   ،االيجـاز  ةنهايـ مانند فخـر رازي در   ،چراکه نامداران اين علم پس از او ،باشد

خطیب  ،سكّاکی در مفتاح العلوم ،علوي يمانی در الطّراز ،ابن زملكانی در التبیان ،االيضاح

قزوينی در دو کتاب االيضاح و التّلخیص و تفتـازانی در المطـوّل همگـی در آرا  و اقـوال     

دّ مـدّعاي ديگـري بـه قـول جرجـانی      و براي اثبات ادّعاي خود و راند  خود تابع جرجانی

  .کنند میاستناد 

کنند کـه   میتمامی عالمان ياد شده در آثار خود از مقام واالي عبدالقاهر جرجانی ياد 

 االيجازة نهايوي در کتاب  ؛کنیم میاز اين میان براي نمونه تنها به نظر فخر رازي بسنده 

م عبدالقاهربن عبدالرّحمن نحوي جرجانی را، تا آنكه خداوند تعالی امام مجد االسال» :نويسد می

هاي آمرزشش را بر او سرازير سازد، موفّـق   که خداي او را در رحمت خويش جاي دهد و چشمه

فرمود که اصول و قوانین اين علـم را اسـتخراج کـرد و داليـل و بـراهین آن را مرتّـب و مـنظّم        

هـاي   و جستجوي دقايق و ريزه کاري ساخت و تا آنجا که جاي داشت در پرده برداري از حقايق

آن کوشید و در اين باره دو کتاب فراهم آورد و يكی را دالئل االعجاز و ديگري را اسـرار البالغـه   

هاي شگفت و وجوه عقلی و شواهد نقلی و لطـايف ادبـی و    نام نهاد، و قواعد کمیاب و ريزه کاري
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تـوان يافـت و جـز خـود او هـی        نمی همه مباحث عربیّت را که در سخن دانشمندان پیش از او

فخر ) «.کس از ديگر دانشوران پر آوازة ارجمند را بدان دسترسی نبود، در آن دو کتاب گرد آورد

اند  بن اثیر نیز وجود داشتهالدين  اين درحالی است که افرادي چون ضیا ( 75 :6825 ،زاري

بسیاري از آرا  و اقوال عبدالقاهر جرجانی را انتحال کـرده و سـعی    ،که با تغافل و تجاهل

  .را به نام خود ثبت کنند ها که آناند  بر آن داشته

او  .ي نو در علم بالغت نامیدها توان خالق نظريه میالزم به ذکر است که عبدالقاهر را 

از جملـه  )دادنـد   مـی دانستند و به آن بها  میبرخالف کسانی که بالغت را بیشتر در لفظ 

ديدنـد  بالغت را در معنی مـی  يا آنان که جلوة (قدّامه بن جعفر و قاضی جرجانی ،جاحظ

وي بـا نقـد    .نظرية جديدي عرضـه کـرد   ،(مانند ابو عمر شیبانی و حسن بن بشر آمدي)

مطـرح   ،به نظرية نظم و تالؤم شهره گشـت  ،ديدگاه خود را که ،دقیق نظرية هر دو گروه

سـپس فصـول و حـدود و     ،معانی را بر اسـاس همـین نظريـه اسـتنباط کـرد      کرد و علم

 .(12: [تابی]، جرجانی)ي مختلف آن را ترسیم نمود و آن را کمال بخشید ها شاخه

 

 جار اهلل زمخشري  .2ـ  3ـ  2

 .دانشمندان جهان اسالم و ايران در قـرن ششـم هجـري اسـت    ترين  وي يكی از برجسته

زمخشري در علوم و فنون بسیاري سـرآمد روزگـار خـود بـود کـه علـم بالغـت يكـی از         

او  .آنهاست و کمال بالغت را پس از عبدالقاهر بايد نزد زمخشري جستجو کـرد ترين  مهم

در اصول کلّی اين علم يعنی معانی و بیان و بـديع پیـرو عبـدالقاهرجرجانی اسـت و بـه      

 ،ا در تفسیر قرآن و بیان اعجاز آن به نمايش گذاشتشكلی کاربردي نظريات عبدالقاهر ر

آنها را تحرير و يا تكمیل نمود و برخی از اصول بالغی را کـه عبـدالقاهر بـدان نپرداختـه     

تفتـازانی و ديگـران در    ،چنانكه دانشمندانی همچـون سـكّاکی   ؛به علم بالغت افزود ،بود

 .اندي فراوانی برده ها ي بعد از نظريات وي بهرهها دوره

امّـا تفسـیر بـی     ،کتـاب مسـتقلّی تـالیف نكـرد     ،هرچند زمخشري در زمینـة بالغـت  

او در تفسـیر خـود    .به وضوح بیانگر آرا  و نظريات او در اين زمینه است ،کشّاف ،نظیرش

دانش بالغت را به شكلی گسترده به کارگرفته و به طور عملی و کاربردي نظريات بالغـی  

احسـاس ادبـی قـوي و     ،ذوق ،یینی کـه اسـاس آن را عقـل   تب ؛خود را تبیین کرده است
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به همین دلیـل اسـت برخـی از محقّقـان از جملـه       .دهد میاطّالعات گسترده او تشكیل 

کار وي را مرحلة کمال علوم بالغت پس از عبـدالقاهر جرجـانی دانسـته     ،محمّد حسنین

شري بخش اعظم شـهرت  گزاف نخواهد بود اگر بگويیم زمخ( 5: [تـا بی] ،محمّد حسنین) .اند

چنانكه بقا و شهرت اين تفسیر اعتزالی  ،خود را وامدار همین جنبه از تفسیر کشّاف است

توان به همین جنبه مربوط دانست زيرا ديگر آثـار تفسـیري متكلّمـین از بـین      میرا نیز 

 ،الصـاوي )رفته و کشّاف تنها اثر به جاي مانده در مورد آراي تفسیري اين جماعـت اسـت   

6858: 61). 

بیان و بديع متأثّر از آرا  عبدالقاهر  ،زمخشري اگرچه در بسیاري از مسائل علم معانی

زيرا آرا  عبدالقاهر در  ؛مقلّد دانست ها توان وي را در اين زمینه میاست امّا به هی  وجه ن

با بیانی ساده تر و روشن تـر و در مـواردي بـا اضـافاتی      ،کاربردها و توضیحات زمخشري

به عنوان  ،عالوه بر اين در مواردي نیز صاحب راي مستقل است. شود میکاملتر مشاهده 

در  (68ـ   62 :6011 ،جرجـانی )مثال در مورد استعاره کالم عبدالقاهر مبهم و پیچیده اسـت  

حالیكه زمخشري چنان واضح استعاره را تبیین و تعريف کرده است کـه علمـاي پـس از    

 .(82ـ  68 :6ج  ،[تابی] ،زمخشري)اند  ي خود تكرار کردهها وي همان تعريف را در کتاب

همچنـین او   ،توان به مبحث اسـتعاره در حـرف اشـاره کـرد     میاز ابداعات زمخشري 

زمخشـري  ( 22 :2ج  ،همـان ) .نخستین کسی است که مساله مجاز از مجاز را مطـرح کـرد  

او براي اوّلین بار تعريف علمـی   ؛برخالف عبدالقاهر میان کنايه و تعريض تفاوت قائل بود

از آن اي  کـه علمـاي متـاخّر نتوانسـتند کلمـه     اي  دقیقی براي کنايه وضع کرد بـه گونـه  

امّا اين تنها کشف وي در مبحث کنايه نیسـت  ( 828 :6ج  ،همان) .بكاهند يا بر آن بیفزايند

که امكان معناي حقیقی در کنايه و نیز مجاز از کنايه اند  زيرا او را نخستین کسی شمرده

 .(257 ،[تابی] ،محمّد حسنین)را مطرح کرده است 

مجـاز عقلـی    ،مباحث بالغی که زمخشري بـه آن اهتمـام ورزيـده   ترين  از جمله مهم

و مجـاز  ( 887 ،[تـا بـی ] ،جرجـانی )آن را مجاز حكمی  ،است و اين همان است که عبدالقاهر

مجـاز در   ،خوانده است و بیان کرده است که در اين نوع( 888 :6011 ،جرجانی)فی االثبات 

زمخشـري ايـن نـوع     .شود میخود الفاظ نیست بلكه در احكامی است که بر الفاظ جاري 

مجاز را کامالً واضح ساخته و نكات جديدي را در آن مطرح کرده است و به خصـوص بـه   
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با مطالعـة  . خواند میرا مالبسات فعل  ها کند و آن میانواع فاعل مجازي در اين نوع اشاره 

مورد مراجعه و اسـتفاده   ،شود که بحث مذکور میروشن  ،ي بالغی پس از کشّافها کتاب

سـكّاکی بـا الهـام از کـالم      ،بسیاري از علماي بالغت قرار گرفته است و به احتمال قـوي 

 .مجاز عقلی را استعارة مكنیّه خوانده است ،زمخشري

 ؛طرح صنايع بالغی محتمل در يك عبـارت اسـت   ،ابتكارات بالغی زمخشري از ديگر

ويژه در تفسیر قرآن کـاري  به  ،ترديدي نیست که طرح احتماالت متعدّد در عبارت واحد

بس دشوار است و بیانگر انعطاف پذيري و عدم جمود بالغت عربی است که اگر اسـتمرار  

 .(607 :6082 ،آباد)ورد آ میدستاوردهاي بسیاري به دنبال  ،يافت می

 

 دوران جمود و پژمردگي علوم بالغي  .4ـ  2

مطالعات بالغـی بـه تـدريج از دوران رشـد و شـكوفايی       ،با فرا رسیدن قرن ششم هجري

ي شـاخص ايـن دوره را نیـز ماننـد     هـا  چهره .شود میخود فاصله گرفته و دچار انحطاط 

خطیـب قزوينـی و    ،سـكّاکی  ،فخـر رازي  ؛دهنـد  مـی ي پیشین ايرانیـان تشـكیل   ها دوره

باشند اگرچه کسانی چون  میي برجسته و شاخص اين دوره ها چهره ،تفتازانیالدين  سعد

... شیخ محمّد وسـوقی مصـري و   ،ابن عربشاه اسفراينی ،محمّد بن حمزه الفناري ،سُبكی

ي ايـن دوره  اهـ  امّـا نتوانسـتند برتـرين   اند  نیز در اين دوران مشغول تحقیق و تألیف بوده

عالمانی که پس از عبـدالقاهر و  » :نويسد میدکتر علوي مقدّم در خصوص اين دوران . باشند

هاي پیشینیان را خالصه و تلخیص کردند و يك سلسله کتبی در  اند، گفته زمخشري ظهور کرده

ل تـر از  افتاد که شرح مشـك  ها را شرح کردند و گاه اتّفاق می علوم بالغی نوشتند که به ناچار آن

اصل باشد لذا اين افراد نه تنها به علوم بالغی چیزي نیفزودند بلكه فقط بـه شـرح و تلخـیص و    

اي به دنیاي عرب عرضه نكردنـد و   شرح  تلخیص پرداختند و از خود ابتكاري نداشتند و چیز تازه

از ها گنجاندند و کتب خود را به فـروع و شـعوب و حتّـی     يك سلسله قواعد خشك در آن کتاب

ها ساختند و بالنتیجه علوم بالغی را از هدف اصلی آن که با ذوق ارتبـاط دارد دور و   فروع شاخه

آن را به صورت علمی از علوم لغوي که از فلسفه و منطق نیز بحث کرده باشـد، درآورنـد؛ و لـذا    

 .(068 :6078 ،علوي مقدّم) «.گفته شد تحوّل البالغه الی قواعد جافّه
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ششم هجري دوران تعقیـد و جمـود علـوم بالغـی اسـت اّمـا بايـد         بايد پذيرفت قرن

پرسید آيا اين عالمان بالغت بودند که اين شرايط را براي اين دوران رقم زدنـد و بالغـت   

 ؟را به سمت جمود و تعقید سوق دادند يا عوامل ديگري در اين امر دخیل بوده است

حظات بالغی مـرتبط بـا اعجـاز    همة مال ،بیان شد که عبدالقاهر جرجانیاز اين  پیش

قدّامه بن  ،قرآن و مباحث غیر مرتبط با آن را جستجوگرانه در آثار کسانی چون ابن معتز

او  .داد ابواحمد عسكري و علی بن عبدالعزيز جرجـانی مـورد مطالعـه قـرار     ،آمدي ،جعفر

ابـوعلی  ي عالمان لغت و نحـو از قبیـل سـیبويه و ابـن دريـد و      ها نوشته ها، افزون بر اين

علم خطابه و نقـد را مـورد بررسـی قـرار      نظر گذراند و آثار موجود در زمینةفارسی را از 

 .کنـد گـذاري   پايـه  و از رهگذر اين مطالعات موفّق شد نظرية علـم معـانی و بیـان را    ،داد

نظريه علم معانی و بیـان   ،بدين ترتیب .زمخشري نیز کار او را ادامه داد و به کمال رساند

بیـان   ،توانستند در ايـن بـاره بگوينـد    میل رسید و گويی هرآنچه که اهل بالغت به تكام

اين امر عالمان عصرهاي بعد را چنان فريفته ساخت که قادر نبودند چیز مهمّـی بـر    .شد

ي عبدالقاهر و زمخشري بپردازنـد  ها توانستند به آموزش ديدگاه میآنها تنها  ؛آن بیفزايند

باشند و اين موضوع از عواملی بود که باعث شد مبانی بند  پاي ها و به سخنان و احكام آن

 ،دکتـر شـوقی ضـیف    .نظري معانی و بیان به صـورت قواعـدي خشـك و جامـد در آيـد     

ايـن   .داند که دامنگیر ادبیّات شـده بـود   میتحجّر شديدي  ،عامل اين جمود راترين  مهم

 ،شـدّت بیشـتري گرفـت    ،جمود از اواخر قرن چهارم هجري آغاز شد و با گذشـت زمـان  

 ،گفتـه  مـی هرآنچـه را کـه بايـد     ،چراکه اهل ادب به اين باور رسیده بودند که پیشینیان

 .چیزي جز تكرار متكلّفانه و غامض مضامین آنان باقی نمانده اسـت  ،و براي آناناند  گفته

هــم در شــعر و هــم در رســائل نثــر رواج يافتــه بــود و شــاعران و  ،ايــن تكلّــف و تعقیــد

بـردن صـور    کـار يشیدند و تمام همّ و غمّ آنهـا بـه  اند مین ،گفتند میندگان به آنچه نويس

حتّی اين صور بیانی و بديعی نیز به  .ي بديعی به عنوان ابزارهاي بیان بودها خیال و آرايه

 .(011 :6020 ،ضیف)تكراري بودند آوري  مالل صورت

عبـدالقاهر جرجـانی و   رواج همین پديدة تكرار و خشـك مغـزي و جمـود را پـس از     

در چنین شـرايطی اسـت کـه فخـر      .توان ديد میدر میان اصحاب بالغت نیز  ،زمخشري

 .آورد میبه نوشتن تلخیصات بالغی روي  ،رازي به عنوان اوّلین فرد
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 امام فخر رازي  .1ـ  4ـ  2

دارنـدة آثـار    (ق. هــ   121ـ   520)فخرالـدّين محمّـد بـن عمـر رازي      ،امام المشـكّكین 

دانست بـه   میاو بالغت را مدار و مالك اعجاز قرآن  .در علوم نقلی و عقلی استاي  ارزنده

وي در آغـاز کتـاب خـود     .را تالیف کرد جازعاال ةااليجاز فی دراي ةنهايهمین دلیل کتاب 

کند که مقصود وي گردآوري و تنظیم نكاتی اسـت کـه عبـدالقاهر در دالئـل      میتصريح 

با اين حال فخر رازي نگاه انتقـادي خـود را از دسـت     .و اسرار البالغه آورده استاالعجاز 

نداده است و هر چند عبدالقاهر و نبوغ وي را در استنباط اصـول بالغـت و قـوانین ايـن     

در رعايت ترتیـب اصـول و ابـواب    ( عبدالقاهر)او » :گويد میستايد امّا در عین حال  میدانش 

چـون خداونـد   » :نويسـد  میو در ادامه  «.اطناب فراوان گرايیده است بالغت کوتاهی کرده و به

توفیق مطالعة اين دو کتاب مرا ارزانی داشت، بهترين نكات و فوايد و فرائد آنها را برگزيـدم و بـا   

رعايت ترتیب الزم به تهذيب و تحرير و تقرير آن روي آوردم و مباحث برگزيده را بـا تقسـیمات   

ساختم و سخنان پراکنده را با پرهیز از اطنـاب ممـلّ و ايجـاز مخـلّ، در     عقلی و يقینی مضبوط 

 .(71 :6825 ،فخر رازي) «.هیأت ضوابط عقلی فراهم آوردم

به شكلی کـه   ،بنابراين کتاب فخر رازي را بايد تنظیم و تبويب آثار عبدالقاهر دانست

قواعد بالغی به صورت مضـبوط در آن ذکـر شـده و فـروع و اقسـام آن بـه دّقـت مـورد         

  .شمارش قرار گرفته است

 

 سكّاکي  .2ـ  4ـ  2

رسد تا بر دو علمـی کـه عبـدالقاهر     مینوبت به سكّاکی  ،پس از فخر رازي در قرن هفتم

بنهد و علم بالغت را بـه ايـن دو   نام معانی و بیان  ،جرجانی مؤسّس و بنیان گذار آنها بود

شد و تا آن زمان  میي بالغت با هم مطرح ها زيرا در ابتدا تمامی شاخه ؛فن تقسیم نمايد

 هـا  وي آنچه را که تا زمان جرجانی و سال .برنیامده بود ها هی  کس در جهت تفكیك آن

 ،کنايـه  ،تشبیه شد معانی نامید و بر میخوانده « نظم و تالؤم»يا « معانی نحو»پس از او 

سـكّاکی در قسـمت سـوم     ،عـالوه بـر ايـن    .بیان اطالق کرده است ،استعاره و انواع مجاز

در  ،کنـد  مـی ي خود را درباره فصاحت و بالغت چكیده وار بیـان  ها ديدگا ه ،مفتاح العلوم

حالی که عبدالقاهر جرجانی و علماي پیش از او فرقی میان ايـن دو قائـل نبـوده و تنهـا     
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ولـی سـكّاکی هريـك را در جايگـاه خـاصّ       ،و فخر رازي با او همداستان بودندزمخشري 

 .(5 :6028 ،محمّدي فشارکی)خودش قرار داد و براي هرکدام تعاريفی جداگانه ارائه کرد 

 

 خطيب قزویني  .3ـ  4ـ  2

او از  .کنـد  مـی عالم ايرانی نژادي است که در قرن هفتم هجـري ظهـور    ،خطیب قزوينی

کسانی است که مكتـب سـكّاکی را در غـرب ممالـك اسـالمی      ترين  بزرگترين و برجسته

شـهرت خطیـب قزوينـی در     .توان او را بهترين جانشین سكّاکی نامیـد  میتقويت کرد و 

روزگار وي و پس از آن مديون تلخیص دقیق و روشنی است کـه از بخـش سـوم مفتـاح     

بلكـه شـیوة جديـدي     ،کتاب وي تنها تلخیص نبوده العلوم سكّاکی ارائه کرده است البته

او دو فصـل پیرامـون سـرقات     ؛نیز به وجود آورد و در روش سكّاکی انـدك تغییـري داد  

. بـر آن افـزود   ،حسن تخلّص و حسن انتها که در مفتاح العلوم نبود ،شعري و حسن ابتدا

 ،روشن و اشارات دقیق خودبه خاطر عبارات زيبا و داللت  کتاب او( 52 :6010 ،علوي مقدّم)

 ،اثر بدرالدّين بن مالك و ديگر کسانی را که به تلخیص کتاب سـكّاکی روي آورده بودنـد  

او اکثر تعقیدات موجود در مفتاح را از تلخیص خـود حـذف    .تحت الشّعاع قرار داده است

گذاشـتن  ي سكّاکی را مورد مناقشه قرار داد و با کنـار  ها کرد و در موارد متعدّدي ديدگاه

او بـه ايـن    .تعريفات روشن تر و دقیق تري را جايگزين کرد ،از تعريفات غامض اواي  پاره

يعنی دالئل االعجاز و اسرار البالغه ، ي عبدالقاهرها مقدار بسنده نكرد و با تعمّق در کتاب

و کشّاف زمخشري از همة آنها در تلخیص خـويش کمـك گرفـت و مطـالبی را بـر آنهـا       

  .افزود

يعنی نوشتن شرح بـر   ،قزوينی پس از اين کتاب به شیوة مرسوم روزگار خود خطیب

بلكه موضوعات تلخیص خويش را يكبار ديگر در کتابی مفصّل  ؛عمل نكرد ،متون مختصر

مطـالبی را نیـز از مفتـاح العلـوم و      ،عالوه بر شرح و تفصیل آرا  خـود  .به نگارش درآورد

دالئل االعجاز و اسرارالبالغه و کشّاف بر آن افزود و شـواهد و امثلـه بیشـتري در کتـاب     

روي هم رفته بايد گفت که دو کتاب تلخیص مفتـاح و ايضـاح    .آورد و آن را ايضاح نامید
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تن منشأ يك جنبش خاصّی در مسائل بالغـی شـد کـه نتیجـة آن نوشـ      ،خطیب قزوينی

ي وي گرديد و اثر شگفتی در مسائل بالغی به وجـود آورد  ها دهها شرح و تقرير بر کتاب

ي درسی علوم بالغی تا زمان درازي به خـوبی مشـهود   ها و سیطرة اين دو کتاب در حوزه

بیشتر تكیـة مـردم زمـان مـا در علـوم      » :نويسد می (هـ 826)است به طوري که قلقشندي 

و در جـايی ديگـر    «باشـد  قزوينـی مـی  الـدين   فتـاح قاضـی جـالل   بالغی، بر کتاب تلخیص الم

قزوينـی  الـدين   مشهورترين کتب بالغی در ديار مصر، تلخیص المفتاح قاضی جالل» :نويسد می

 .(218 :6ج ،6810 ،قلقشندي) «.است که بر آن شروح فراوانی هم نوشته شده است

 

 تفتازاني الدین  سعد .4ـ  4ـ  2

شارحان متعدّدي مكـرّراً اقـدام بـه شـرح تلخـیص المفتـاح وي        ،پس از خطیب قزوينی 

امّا چندان توفیقی نیافتند تااينكه عالم ايرانی نژاد ديگـري بـه نـام سـعدالدّين بـن       ،زدند

تـرين   تـوان تفتـازانی را مهـم    میکند و به صراحت  میعمرتفتازانی اقدام به شرح اثر وي 

نويسد که يكی را مطـوّل و   مییص المفتاح او دو شرح بر تلخ .شارح تلخیص مفتاح نامید

بسیاري از مؤلّفان قديم و جديد برآننـد کـه ايـن دو کتـاب از      .نامد میديگري را مختصر 

شـود   مـی او در مقدّمة اثر خويش اين نكته را يادآور  .باشند میکتب برگزيدة علوم بالغی 

او  (62 ،[تـا بـی ] ،تفتازانی) .که قصد دارد اشكاالت خطیب قزوينی بر سكّاکی را پاسخ بگويد

را بـا   ها پردازد و آن میمانند ديگر شارحان از جمله سُبكی به طرح مباحث نحو و اصول ن

افـراط   ؛آمیـزد و در ذکـر آرا  کسـانی کـه پیـرو عبـدالقاهر نیسـتند        مـی مباحث بالغی ن

پـردازد کـه    مـی ي ابن اثیر ها ي اين گروه تنها به برخی از ديدگاهها ورزد و از ديدگاه مین

شرح تفتازانی نسـبت بـه    .خود نشان دهندة دقّت و ريز بینی وي در مباحث بالغی است

دور از  بیان روشن تري دارد و در آن از مباحث متفرّقـه و آرا    ،شرح سُبكی و ساير شروح

 ،زمخشـري  ،اهمّیت کار تفتازانی در تطبیق و مقايسة آرا  عبـدالقاهر . ذهن خبري نیست

او در بسیاري از موارد از آرا  سكّاکی و به ويژه  .ب قزوينی با يكديگر استسكّاکی و خطی

کند و اعتراضات خطیـب   میدفاع  ،تعريفات او که با مخالفت خطیب قزوينی روبه رو شده

 ،ي سـكّاکی را هـا  همچنـین برخـی از ديـدگاه    .دهـد  مـی قزوينی را بر ائمّة بالغت پاسـخ  
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مورد نقد و بررسـی قـرار    ،و زمخشري متفاوت است مخصوصاً در مواردي که با عبدالقاهر

  .دهد می

تفتـازانی  الـدين   با بررسی اجمـالی آثـار فخـر رازي، سـكّاکی، خطیـب قزوينـی و سـعد       

شود، اگرچه اين آثار براساس شرايط و مقتضیات زمانه، قواعـد بالغـت را چـون     مشخّص می

انـد امّـا    ارائـه داده  ؛غـت اسـت  قواعد علم نحو يا منطق خشك و به دور از ذوق که الزمـة بال 

توان عالوه بر تلخیص آثـار پیشـینیان،    صرفاً آثاري تقلیدي و اقتباس گونه نیستند، بلكه می

آنها را آثاري در زمینة نقد و جرح و تعديل آثار گذشـتگان دانسـت کـه خـالی از ظرافـت و      

بالغـی را نسـبت بـه     بنابراين بايد ايـن چهـار عـالم   . دقّت نظر و نكاتی تازه و جديد نیستند

ساير همروزگارانشان برتر و مفیدتر در عرصه علم بالغـت دانسـت چراکـه آثـار آنهـا چـه در       

 .زمان حیاتشان و چه پس از آن، قبول عام يافت و محلّ رجوع و مطالعه واقع گرديد

 

 نتيجه  .3

در اعـراب جـاهلی،   . اي طـوالنی در فرهنـگ و تمـدّن شـرق و غـرب دارد      علم بالغت، سابقه

دوران قبل از اسالم به مرتبه بلندي از بالغت و سخنوري دست يافته بودند، با ظهـور اسـالم   

هاي بالغی به جهت شـناخت و بیـان وجـوه اعجـاز قـرآن رونـق و        و نزول قرآن کريم، بحث

در ايران پیش از اسالم نیز به اصول بالغـی در هنگـام نوشـتن و سـخن     . رواج بیشتري يافت

بــا اســالم آوردن ايرانیــان و حضــور فــراوان موالیــان و ايرانیــان در . شــد گفــتن توجّــه مــی

هــاي عــرب و نفــوذ فرهنــگ و انديشــه ايرانــی در زبــان و انديشــة عربــی تحــوّل   ســرزمین

در دوران رشـد و نمـّو علـوم بالغـی، دانشـمندان ايرانـی تبـار، پـا بـه پـاي           . ر  داد عظیمی

ري در علم بالغت و فنون سـه گانـة آن   دانشمندان عرب نژاد کتب و رسائل مفصّل و مختص

از جمله ابن طباطبا که در کتاب عیار الشّعر خود، طرح جديدي بـراي تـدوين    ؛تألیف کردند

قاضـی  . مباحث بالغی ارائه نمـود و بـراي اّولـین بـار اقسـام تشـبیه و وجـوه آن را برشـمرد        

الل عسـكري شـش   همچنـین ابـوه  . جرجانی، مباحث بالغت و نقد ادبی را با هم تلفیق کرد

 .فن بر فنون بديعی افزود و به گردآوري صوربالغی و بديعی پراکنده پرداخت

قرن پنجم هجري را به دوران درخشش و شكوفايی علـوم بالغـی    ،عبدالقاهر جرجانی

او متفرّعات فنون بالغت و نـواقص   .تبديل کرد از اين روست که او را امام بالغت نامیدند
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وي علوم بالغـی را کـه   . کردگذاري  پايه د و علم معانی و بیان راآن را جمع و تكمیل نمو

عالمان پـس از   .به صورت جدا و مستقل درآورد ؛شد میتا زمان وي با علوم ديگر تدوين 

تـوان بـه    مـی از ابداعات او در علم بالغـت   .تابع وي بودند ،او همگی در آرا  و اقوال خود

  .طرح نظريّة نظم اشاره کرد

زمخشري با تألیف تفسیر کشّاف يكـی از   .راه را براي زمخشري هموار کرد ،عبدالقاهر

او باعث شد علوم بالغی از قالب قواعـد و   .آيد میپیشوايان بی رقیب علم بالغت به شمار 

امري که تا آن زمـان سـابقه    ،قوانین صرف درآيد و جنبة عملی و کاربردي به خود گیرد

صـنايع بـديعی محتمـل در     ،مجاز از مجاز ،در حرفهمچنین او مباحث استعاره  .نداشت

 .يك عبارت را براي اوّلین بار در تاريخ علم بالغت مطرح ساخت

فخـر رازي بـه تنظـیم و تبويـب آثـار عبـدالقاهر روي آورد و        ،در قرن ششم هجري 

از  .وضـع کـرد   ،سكّاکی نیز نام معانی و بیان را براي دو علمی که جرجانی مبدع آنها بود

گیـرد و عالمـان بالغـت بـه تلخـیص       بالغت را فرا می ،ششم هجري تعقید و جمودقرن 

در میـان عالمـان فراوانـی کـه در ايـن       .آورنـد  میي عبدالقاهر و زمخشري روي ها نوشته

خطیـب   ،سـكّاکی  ،تنها عملكرد چهار عالم ايرانی يعنی فخـر رازي  ،کنند میدوران ظهور 

توجّه است زيرا آنها به تلخیص صرف نپرداختند و آثار تفتازانی قابل الدين  قزوينی و سعد

 .همراه کردند و نكاتی تازه و جديـد ارائـه نمودنـد    ،خود را با نقد و تحلیل آرا  پیشینیان

تمامی عالمانی که اقداماتی اساسی در مسیر تكامل و تحـوّل علـم    ،بنابراين به جز جاحظ

اين عالمان جلیل القـدر نبودنـد چـه بسـا علـم      و اگر اند  ايرانی بوده اند، بالغت انجام داده

توان گفـت ايرانیـان سـهم     میلذا  .يافت میشد و تكامل ن میبالغت بدين صورت تدوين ن

 .عمده و چشمگیري در متعالی ساختن دانش بالغت داشته اند

 

 :منابع و مآخذ

 :منابع فارسي

 .قرآن کريم*. 

 .چاپ ششم ،توس :تهران ،عبدالمحمّد آيتی ،عربيتاریخ ادبيّات زبان  ،(6020) ،حنا ،الفاخوري

 . چاپ دوم ،دانشگاه تهران :تهران ،جلیل تجلیل ،اسرار البالغه ،(6011) ،عبدالقاهر ،جرجانی
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 .دانشگاه شیراز :شیراز ،معالم البالغه ،(6022) ،محمّد خلیل ،رجايی

 .چاپ اوّل ،سمت :تهران ،محمّدرضا ترکی ،تاریخ و تطوّر علوم بالغت ،(6020) ،شوقی ،ضیف

 . چاپ اوّل ،آستان قدس رضوي :خراسان ،در قلمرو بالغت ،(6078) ،محمّد ،علوي مقدّم

 .ناشر ماکروسافت ،دایرة المعارف بریتانيكا ،(8222) ،محمّد ،علوي مقدّم

 .بنیاد دائره المعارف اسالمی :تهران ،دانشنامة جهان اسالم ،(6018) ،[تابی]

 

 :منابع عربي

 .دارالمعارف :قاهره ،منهج الزمخشري في تفسير قرآن ،(6858) ،مصطفی ،الصاوي الجوينی

مؤسّسـه   :قـاهره  ،صبح االعشي في صـناعة االنشـا    ،(6810) ،ابوالعبّاس احمد بن علی ،القلقشندي

 .المصرية العامة

  .دارالفكر :بیروت ،محمّد سعید العَريان ،عقد الفرید( 6850) ،احمد بن محمّد ،ابن عبد ربّه اندلسی

 .قاهره ،زکی مبارك ،الرسالة العذرا  ،(6052) ،ابراهیم ،ابن مدبّر

مطعبـه   :حلـب  ،عبدالفتّاح محمّد الحلو ،دمية القصر و عصرة اهل العصر ،(6022) ،ابوالحسن ،باخرزي

 .مدنی

 .دارالنشر للجامعین :بیروت ،فتوح البلدان ،(6875) ،بالذري

 .مطبع الشاهجانی :هند ،مطوّل ،(6217) ،سعدالدّين ،تفتازانی

 .دارالكتب العلمیه :بیروت ،البيان و التبيين ،[تابی] ،ابوعثمان ،جاحظ

 .دارالمعرفه :بیروت ،محمّد رشید رضا ،دالئل االعجاز في علم المعاني ،[تابی] ،عبدالقاهر ،جرجانی

محمّـد   ،علـی محمّـد البجـاوي    ،صومهالوساطة بين متنبّي و خ، [تابی] ،علی بن عبد العزيز ،جرجانی

 .مطعبه عیسی الباب الحلبی ،ابوالفضل ابراهیم

 . دارالكتب :بیروت ،عبدالنّعیم خفاجی ،االیضاح في علوم البالغه ،(6875) ،خطیب قزوينی

 .دارالفكر :بیروت ،عبدالرّحمن البرقوقی ،التلخيص ،[تابی] ،خطیب قزوينی

 .قاهره ،الكشّاف ،(6811) ،جار ا  ،زمخشري

 .دارالكتب العلمیه :بیروت ،نعیم زرزور ،مفتاح العلوم ،(6220) ،ابويعقوب ،سكّاکی

 .تهران ،منتهي االرب في لغات العرب ،(6887) ،عبدالرحیم بن عبدالكريم ،صفی پور هندي

داراالحیا  الكتب  ،محمّد ابوالفضل ابراهیم ،علی محمّد البجاوي ،الصناعتين ،(6858) ،ابوهالل ،عسكري

 .چاپ اوّل ،العراقین

 .دارالكتب العلمیه :بیروت ،بكري امین ،یجاز في درایة االعجازنهایة اال ،(6825) ،فخر رازي

 .چاپ دوم ،قاهره ،طه حسین ،نقدالنّثر ،(6852) ،قدّامة بن جعفر
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محمّـد عمـر    ،66ج  ،کنزالعمّال في سنن االقـوال و االفعـال   ،(6268) ،علی بن حسام الدّين ،متّقی

 .دارالكتب العلمیه :بیروت ،دمیاطی

 .دار الفكر :قاهره ،البالغة القرآنية في تفسير زمخشري ،[تابی] ،ابو عیسی ،محمّد حسنین

 

 :مقاالت

 ،انجمن ايرانـی زبـان و ادبیّـات عربـی     ،زمخشري و نقش وي در بالغت عربي ،(6082) ،مرضیه ،آباد

 .68شماره 

 ،ادبیّـات تطبیقـی   ،بررسي تطبيقي بالغت در ادب فارسي و عربي ،(6028) ،هوشمند ،اسفنديارپور

 .62شماره  ،سال سوم

: ، تهران(مجموعه مقاالت دکتر مهدوي دامغاني)حاصل اوقات  ،(6026) ،سیّد علی محمّد ،سجّادي

 .چاپ اوّل ،سروش

 .22شماره  ،آينه پژوهش ،شيوه سكّاکي در بالغت ،(6028) ،محسن ،محمّدي فشارکی

 



 

 1جنگ جهاني دوم و شمشير آخته شعر شاعران روس
 رپو مرضيه یحييدکتر 

 ا و ادبيات خارجي دانشگاه تهرانهاستاد دانشكدة زبان

 فاطمه محمدي

 ادبيات خارجي دانشگاه تهرانها و کارشناس ارشد دانشكدة زبان

 (44تا  21از ص ) 

 16/14/11: تاریخ دریافت

 12/15/11: تاریخ پذیرش

 :چكيده
جنگ   هاي ساختاري و ماهوي شعر مقاومت شاعران روسیه از آغاز تا پايانگیيژمقاله دربارة و

هايی در ساختار زبانی و ادبی شعر مقاومت اين دوره، مشخصه. است( 6826-6825)جهانی دوم 

وضوح قابل به... شعار وگويی، نزديك شدن مرز شعر به گانی شعر، صراحتژچون تغییر دستگاه وا

توان به احتراز از نیز میمعنايی و محتوايی شعر اين دوره  هايگیيژاز میان و. مشاهده است

ها و مايهسرايی، تغییر بنحماسهگرايی، پرستی، تاريخگرايی شاعران، میهنگرايی يا راستچپ

وله زمان و مكان سوز باعث شد تا نگرش شاعران به دو مقجنگ خانمان. ها اشاره کردمايهدرون

تمام اين تغییرات دفعی و تدريجی در شعر، فقط براي نیل به يك . هم دچار دگرگونی گردد

احیاي تاريخ و فرهنگ، حفظ هويت و آزادي  ملی، که با تجاوز و : هدف واحد صورت گرفت

 . نمودتعدي دشمن نازي و فاشیست رو به اضمحالل می

مقاومت روسیه در نیمة اول دهة چهل قرن هاي اصلی شعر مقاله به بررسی شاخصه

. دستونسكی، وژبیستم و سیر تحول و تطور آن در آثار شاعرانی چون اولگا برگولتس، را

اما از آنجا که اشعار آخماتووا طی اين دوره، از نظر . اختصاص دارد... سايانوف، آنّا آخماتووا و

، سعی خواهیم کرد تا با اکثر منتقدان روس، بهترين نمونه تجلی شعر مقاومت است

شود، ساختار آخماتووا که شاهكار شعر میهنی او محسوب می« باد جنگ»محوريت مجموعه 

مكان، وهاي محوري زمانهاي جديد، مؤلفهمايهادبی و زبانی، موضوعات اساسی و نقش

 .را در شعر مقاومت روسیه بررسی کنیم... پروري وپرستی و قهرمانمظاهر میهن

   .مكانو، شعر مقاومت، آنّا آخماتووا، زمان«باد جنگ»جنگ، وطن، : کليدي هايواژه

 مقدمه

____________________________________________________________________ 

myahya@ut.ac.ir :نشانی پست الكترونیكی نويسنده مسئول
 

 بر اساس)هاي پايداري و مقاومت در اشعار شاعران معاصر روسیه مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان جلوه .6

است که با  65/6/2125221با شماره  ...(سايانوف، و. دستونسكی، وژرا.اشعار آنّا آخماتووا، اولگا برگولتس، ر

 .اعتبارات معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران در دست انجام است

 1311و تابستان ، بهار 1، شمارة 1دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي
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، 6027حسین پور  چافی )« يكیژشعر سیاسی، انقالبی و ايدئولو« »شعر مقاومت»منظور از 

تواند تعريفی متمايز و منحصر بفرد است که در هر مقطع از تاريخ يك کشور می (007

مقاومت شاعران روس از زمان آغاز محاصرة لنینگراد توسط ارتش شعر . داشته باشد

گونه تشابهی به شعر مقاومتی که هی ( 6825)تا پايان جنگ جهانی دوم ( 6826)آلمان 

در بین برخی شاعران  6867از زمان تشكیل حكومت کمونیستی شوروي در اکتبر 

  در اشعار خود چهره  شاعرانی که تا پیش از اين: مخالف انقالب شكل گرفت، ندارد

 کردند، از سرکوب مردم توسط ارتش سر  شكوهسیاه و مستبد استالین را ترسیم می

کردند و با نمودند و به مبارزه فكري و عملی با نظام ظالمانة حاکم بسنده نمیمی

شكستن مرداب سكوت، سخت مشتاق بودند تا عمالً و علناً به ستیز با جبر و بیداد 

شعر اين . برخیزند، با آغاز جنگ برخالف اين جهت حرکت کردند هاسوسیالیست

شاعران، شعر آمال و آرزوي مردمی شد که اتفاقاً حكومت نیز، در جهت همان آمال قرار 

توان گفت که بنابراين به صراحت می. داشت و ديگر گسستی میان مردم و حكومت نبود

توان سراغ گرفت که شاعران، نمی اي رادر هی  يك از ادوار گذشتة شعر روسیه، دوره

چرا که تا پیش از اين، پرداختن به . هم طرفدار حكومت باشند و هم طرفدار حقیقت

اي که کم و بیش میان عالوه برآن فاصله. يكی، متضمن وانهادن ديگري بوده است

تا قبل از جنگ پرداختن به دنیاي . رودشاعران و مردم وجود داشت، کامالً از بین می

خصی و غیر عمومی، دنیايی جدا از من  اجتماعی، دنیايی با مشخصاتی منحصر بفرد، ش

ترين و اما شعر مقاومت در روسیه با آغاز وحشیانه. شدسبب مخاطب گريزي شعر می

هاي جنگ جهانی ترين جنگ تاريخ بشريت، نه تنها از شعر مقاومت طی سالرنگخونین

ادبیات »ود را کامالً جدا کرد، بلكه به جرگه هاي داخلی و میهنی راه خاول و جنگ

متعهد، رکن اصلی و اساسی عنوان شاعرانی نیز پیوست، و شاعران اين جريان به« مردمی

اين شاعران با . را جستجوي حقیقت و واقعیت، و بیان آالم مردم قرار دادندشعر خود 

و به معنا و مفهوم روي گرايی پردازي به رئالیسم و واقعیتگرايی و قصهگريز از تخیل

آوردند و با تقبیح جنگ با بیان درد و رنج مردم، و بیان فجايع و فضاحت جنگ، به 

 .سرايی پرداختندپروري و مستندسازي، قهرمانگرايی، حماسهتاريخ
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هاي مختلف و متنوع به نظم توان شاعرانی که فجايع جنگ جهانی دوم را با شیوهمی

دسته اول، شاعرانی هستند که از حلقه محاصرة : ه تقسیم کرداند، به دو دستدرآورده

کردند، نگاري میلنینگراد نتوانستند خارج شوند و حواد  را گويی لحظه به لحظه تاريخ

؛ دسته دوم، ...دستونسكی وژرا.سايانوف، ر. شِفنِر، و. تیخونوف، و. برگولتس، ن. مانند او

بور به ترك لنینگراد و زندگی اجباري در ساير شاعرانی هستند که چون آنّا آخماتووا مج

روستاها و شهرها چون تاشكند شدند، از اين رو شعر شاعران گروه دوم، نتیجه مشاهدة 

هايی بود که از دوستان ها و مطالب نامهعینی وقايع نبود و حاصل مطالعه اخبار روزنامه

وا از حیث فضاي غمگین و با اين وجود شعر آخماتو. نمودندو آشنايان خود دريافت می

از سويی ديگر، بازتابش . بیان واقعیات جنگ با آثار شاعران دسته اول تطابق کامل دارد

در : توان در دو دوره مورد بررسی قرار دادجنگ در آثار شاعران هر دو دسته را نیز می

دان خواهد حرفش را بگويد و نوع قالب و يا مصالح کار چندوره نخست، شاعر تنها می»

گويد که تبديل به اي میمهم نیستند، اما در دوره دوم شاعر از هیجانات فرو نشسته

در حقیقت، بعد از مدتی زندگی با جنگ، غرابت و بدويت آن از . اندانديشه شعري شده

داند که نیاز به نگرد، میآنگاه شاعر آگاهانه، نه ملتهبانه به اين مقوله می. رودمیان می

از . کنداز اين رو عجالتا شتابزدگی را رها می. و بازخوانی دوباره دارد تعريف، تحلیل

زمان عالوه بر معنا و محتواي و هم. پردازدهاي خود میزواياي مختلف به بازبینی تجربه

چه "به دغدغه  "چگونه گفتن"يعنی . انديشدشعر، به شكل کار و شیوة سرايش می

 .(672-675، 6027عاليی )« .چربدمی "گفتن

از میان تمامی آثار اين شاعران، شعر آخماتووا بسان آفتابی در آسمان شعر مقاومت 

هاي خود براي وطن حواد  خام بیرونی را که به تابد، چرا که او در سوگواريروسیه می

که شعر  کند، اين در حالیستهاي هنري میخودي خود ارزش هنري ندارند، مزين به جلوه

نگاري از دلیل گیر افتادن در ورطة تاريخچون برگولتس، بهشاعران هممقاومت بسیاري از 

گیرد که نتواند نگاري قرار میزمانی شاعر در خطر تاريخ». بهره مانده استچنین امتیازي بی

شاعر هنگامی که با حواد  . موده و ساختاري هنري بدان ببخشداتفاقات بیرونی را هضم ن

اش، تر آن و بازتاب هنريشود، براي ارائه هرچه هنرمندانهیعظیمی از جهان خارج روبرو م



 1311بهار و تابستان ، 1، شمارة 1دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي/ 32

براي تبديل هیجان به هنر، بديهی است ديد هنرمند و . بايد هیجان را به هنر تبديل کند

توان به قطع و يقین بدين ترتیب می (08همان، )« .نگاه او به حادثه تأثیرگذار خواهد بود

گ جهانی دوم بهترين نمونة تجلی شعر مقاومت هاي جنگفت که شعرهاي آخماتووا در سال

شعر  68آيد و شامل شاهكار شعر میهنی او به شمار می« باد جنگ»مجموعه . روسیه است

توان به اند، از آن جمله میسروده شده 6825تا  6826هاي سال مختلف است که در فاصله

الراس مر  در سمتپرندگان »، «به ياد والیا»، «براي فاتحان»، «شجاعت»، «سوگند»

ماه در »دو مجموعه شعر . اشاره کرد... و« سرزمین آزاد شده»، «پیروزي»، «اندايستاده

در قبرستان »و اشعار ( 6826)« در سال چهلم»و ( 6828-6822)« الراسسمت

و چند شعر ديگر نیز ( 6825) «ماقبل تاريخ»، (6820)« سه خزان»، (6828)« اسمالنسك

 . شوندچاپ رسیدند که جز  اشعار ناب دوران جنگ او محسوب میها به در اين سال

شاعران  هاي اصلی شعر مقاومتدر اين مقاله سعی خواهیم کرد تا با بررسی شاخصه

ها و مايهآنّا آخماتووا، ساختار زبانی و ماهوي، درون« باد جنگ»ويژه مجموعه شعر روس، به

پرستی مكان، مظاهر میهن -، مقولة زمان...و  «حافظه»، «درد و وحشت»، «مر »هاي مايهبن

پروري و بطور کلی، سیرتحول و تكامل اشعار دورة جنگ آنها را در قیاس با دورة و قهرمان

 .پیش از جنگ تعیین و تبیین نمايیم

 

    بحث و بررسي

هاي جنگ جهانی دوم نیاز به تأمل و تعمق شعر مقاومت شعراي روس در طول سال

شناسی و بالغی، هاي انسانی، معیارهاي زيبايیزيرا، اوالً، عالوه بر ارزش بیشتري دارد،

اند؛ ثانیاً، شاعران عالقه بسیاري به جستجوها و مكشوفات ادبی آن دوره نیز ابراز کرده

پرستانه و نگرانی براي موضوعات عشقی و شخصی جاي خود را به هیجانات میهن

درواقع، جنگ باعث شد شاعران با هر روحیه، خط مشی . اندسرنوشت بشريت داده

فكري و سیاسی، وابسته به هر مكتب و جريان ادبی، از هر قشر اجتماعی، حتی شاعرانی 

که حرف و کالمشان از میهن و تفكر دربارة تاريخ وطن عاري بود، دچار تغییر شوند، 

البته همة . ن نمود پیدا کردتغییري که هم روح و جانشان را جال داد، و هم در شعرشا
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اين تغییرات نیز سريع ايجاد نشد و در برخی موارد تجمیع ابتدايی و طوالنی مدت 

توان به براي نمونه می)هاي جديد در شعر و زندگی شاعران قابل مشاهده است گیيژو

راهی از تمام »و « هاپارهسفال»، «آهنگ عزا»میهنی  حاکم در اشعار -تفكر سیاسی

اند و خط سروده شده 6822تا  6805هاي آخماتووا اشاره کرد که در طول سال« زمین

به (. فكري منعكس شده در آنها کم و بیش منطبق با اشعار دهة چهل شاعر است

عبارتی ديگر، جنگ فقط جريان پیچیده، متناقض و آهسته تطور را تسريع کرده است و 

 .ش برده استپرستانة آنی پیهاي میهنآن را تا حد واکنش

عنوان سرباز، افسران نظامی، در همان روزهاي اول جنگ بسیاري از شاعران به

 توانستندنمی ها رفتند، آنهايی هم که چون آخماتووا، به هر روي،خبرنگاران جنگی به جبهه

به میدان نبرد بروند، شريك درد و رنج زندگی هولناك مردمانشان در آن روزهاي سخت 

چنین دربارة آخماتووا در نخستین روزهاي اولگا برگولتس اين. و دهشتناك شدند

هاي ديكته شدة آخماتووا اي، حرفشدهکشیروي ورق  خط»: نويسدمحاصرة لنینگراد می

ها که با قلم خود او اصالح شده بودند، در بحبوحه روزهاي نوشته شده بود، و سپس همان حرف

صورت سخنرانی در راديو و اجتماعات سطح شهر ايراد فرساي حمله لنینگراد و مسكو، بهطاقت

پاول لوکنیتسكی نیز دربارة مالقاتش با آخماتووا در آگوست  (652، 6886پاولُفسكی ) «.شد

اما به . مريض بود و دراز کشیده بود. يك سر پیش آخماتووا رفتم»: گويدچنین می 6826

با رضايت خاطر گفت که از . العاده بودفوقاش گرمی و با روي خوش از من استقبال کرد، روحیه

پرست است، اين فكر که روحش با همه او يك میهن. او دعوت شده تا در راديو سخنرانی کند

-بدين (15، 6816لوکنیتسكی ) «.آوردمردم سرزمینش پیوند خورده است، او را به وجد می

اي سه سال به تاشكند ترتیب آخماتووا هم که باالجبار شهر محبوبش را ترك گفت و بر

هاي مهیب بود، درد رفت، دردش درد اجتماع اسیر شده در میان صفیر گلوله و بمباران

در اوج بانگ نفرت و . هاي سرد و سیاهاو درد مشترك همه همنوعانش بود در آن سال

 : نفرين آخماتووا دوبیتی زير را سرود

 پرچم دشمن»

 رود،بسان ستونی از دود پیش می
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 با ماست،حقیقت 

 (655، 6886پاولُفسكی ) «!و ما پیروز خواهیم شد

اشعار شعراي مقاومت روس در روزهاي آغازين جنگ جهانی دوم سرشار از خشم و 

خروش و غضب بود، خشم نسبت به دشمنانی که فرهنگ، تاريخ، ملیت، هويت و آزادي 

و شما، »رگولتس، و شعر از اولگا ب« راه تو»شعر مولفة اصلی . آنها را نشانه گرفته بودند

 .از آخماتووا، نیز درست همین موضوع است« !اي دوستان  آخرين فرياد من

 آيا تو نبودي که»

 در آن زمستان مهیب و سوزناك

 مرا به سوي خندق میدان نبرد فراخواندي؟

 سوز،صدا، در آن سرماي استخوانو از من خواستی تا بی

 (657همان، )« براي کودکانم سوگواري کنم؟

 !و شما، اي دوستان  آخرين فرياد من»

 .ام تا برايتان سوگواري کنممن زنده

 بر فراز آرامگاهتان، هی  بید مجنونی نرويیده است،

 !و بايد فرياد کرد نامتان را در گوش دنیا

 !اسم و نام برايمان فرقی ندارد

 !..آخر، ما در کنار شمايیم

 !ايم، همههمه زانو زده

 !کندغوغا مینور ارغوانی 

 -روندمی شانه راهبهو مردم لنینگراد، دوباره، در میان دود و آتش، شانه

 (651همان، )« .انددر فجر افتخار شهیدان نیز زنده: ها در کنار مردگانزنده

زنندگان خواب در مقابل چنان خشم سرکشی نسبت به غاصبان و متجاوزان، و برهم

از  اشزدهوطنان بهتا از عشق و ابراز همدردي با همآرام کودکان سرزمینش، آخماتوو

 سرود که به شعر او ارزشی فوق ادبی و انسانی شروع اين جنگ نابهنگام و نابرابر می

 (867، 8228آخماتووا )( «....صداي لطیف کودکی/ شودزير بمباران شنیده می»)بخشید می
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نشیند، چون بر تن عريان و میاشعار آخماتووا از اين حیث بیشتر به دل مخاطبانش 

هولناك واقعیت، بدون آنكه قصد تحريف، تضعیف يا تجمیل آن را داشته باشد، لباسی از 

برگولتس، و درست همین امر، شعر مقاومت او را نسبت به اشعار . پوشاندحرير هنر می

دستونسكی، سايانوف، تیخونوف که هم شاهد پیشرفت جنگ از نزديك بودند و هم ژرا

داد، اي به مراتب باالتر و واالتر قرار می، در رتبههاي نبرد داشتندضوري فعال در جبههح

ورزيدند، و اين چرا که آنان بیشتر در شعرهاي خود به توصیف عینی جنگ مبادرت می

 . داشتآمیز نظامی باز میموضوع آنان را از پرداختن به متضرران اصلی اين قمار جنون

هاي زبانی و ادبی، گیيژتوان روي دو محور وروس را می شعر مقاومت شاعران

در زير به تشريح و تحلیل اين دو مشخصه . هاي محتوايی و فكري بررسی کردگیيژو

  .پردازيممی

 

 هاي زباني و ادبيگيیژو .6

  گاني جدید به اشعار شاعران این دورهژگاني با ورود عناصر واژتغيير دستگاه وا( الف

نگرش شاعران اين جريان، خاصه در دورة دوم، در نوع گزينش آنها از  با تغییر در نوع

    شك شاعري که شعر را سالحیبی». ها و اصطالحات زبان نیز تغییر ايجاد شدهژوا

اي نیز براي سخن گفتن از هيژهاي وهژانگارد براي مبارزه و معارضه با دشمن به وامی

دهندة خشم، خروش، عصیان هايی که بايد نشانهژعواطف و عقايد خود نیازمند است؛ وا

حسین پور  چافی )« .هايی حماسی که مظلومیت او را فرياد زنندهژو عصبانیت او باشند؛ وا

هايی چون جنگ، هژبه همین دلیل، در شعر اين شاعران، به گستردگی، به وا (021، 6027

مقاومت، پیروزي، برف و  خزان، خون و خنجر، تیر و تفنگ، گل و گلوله، فجر و انفجار،

هاي جنگ آخماتووا نیز کلمات و عباراتی چون در شعر سال .خوريمبرمی... سرما و

 سرزمین نجس شده زير »، «دشمن»، «پیاده نظام شوروي»، «شجاعت»، «سوگند»

، کلیدي و ...و« باد»، «سرزمین من»، «غرش ابر»، «پرندة مر »، «هاي دشمنگام

جنگ، سیستم کلمات رئالیسم اجتماعی »: نويسدتیوپا در اين باره می. و. پربسامد هستند

 (622، 6882تیوپا ) «.آثار آخماتووا را متحول کرد
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 کند،او که امروز با محبوبش وداع می»

 .کندمی درد جانكاهش را در خود ذوب

 به کودکانمان سوگند، به اين قبرها سوگند،

 (22، 8220آخماتووا )« .که اجازه نخواهیم داد کسی بر ما پیروز گردد

 .دهدها را نوازش میباد پاك تن کاج»

 .و مزارع پوشیده از برفی سپیدند

 .آيدصداي پاي دشمن، ديگر به گوش نمی

 (/http://stroki.net/content/view/2595/14)« .سرزمین من آرمیده است

 .زمان افتخارآفرينی آغازيده است»

 در غرش مهیب رعد و برق، در بوران برف،

 هاي دشمن، ناپاك گشته است،آنجا که خاك سرزمینم زير قدم

 .اي پاك، در عذاب استسايه

 اند،از آنجا سروهاي وطنم به سويمان دست يازيده

 ( 888، 8228آخماتووا )« .خوانندمی منتظرند، و ما را فرا

   «ما»فراوان از ضمیر  تغییر ديگري که در شعر آخماتووا ملموس است، استفاده

جدا نخواهد ما اي ز و شجاعت لحظه»، «داريممیو تو را اي زبان روسی پاس »: باشدمی

 . (861همان، )« بود

 

 گویي، و نزدیک شدن مرز شعر و شعار صراحت( ب

     لذا . زبان شعر شاعران اين جريان در بسیاري موارد صريح، روشن و مستقیم است

عالوه بر اين، آنها معتقدند که شعر . خوانندنیز می« شعر شور و تهییج»اين شعر را 

هاي اساسی شعر گیيژبنابراين يكی از و. پردازساز باشد، نه قصهروزهاي جنگ بايد تاريخ

 لوگوفسكی، مارگاريتا آلیگر، پاول آنتاکولسكی و آنّا آخماتووا  آنها، بخصوص والديمیر

. اوزروف، ك. توان به عقیده منتقدانی چون لبراي نمونه می. است« گرايیتاريخ»

روشی براي درك »را به مثابه « گرايیتاريخ»تواردوفسكی اشاره کرد که . چوکوفسكی و آ

http://stroki.net/content/view/2595/14/
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شاعران اين دوره توصیف « شعر و شناخت دنیا و هستی انسان، و روش خاص نگارش

شاعران مقاومت روسیه در طول جنگ جهانی دوم شعر و  (610، 6886پاولُفسكی ). اندکرده

در نخستین روزهاي جنگ هرچند اين . دانستندشعار را داراي ذاتی يگانه و مشترك می

شعارزدگی نوع رويكرد شعر آنان را تا تنزل در حد شعار پیش برد و به اصطالح دچار 

کرد، اما با خوابیدن تب اولیه در ذهن و جان شاعر، اين معضل در شعر مقاومت کمتر 

شدند، بدون آنكه به ديده شد، بدين معنا که فقط شعارهاي رايج در شعر منعكس می

با طرح مسئله »اند شناختی آن لطمه بزنند، و از اين طريق توانستهارزش هنري و زيبايی

« .هاي گزندة موجود بپردازندرسیم و بیان مسائل زمان و واقعیتشعار در شعر به ت

از جمله شعارهاي دهة سی و چهل قرن بیستم که در اشعار  (002، 6027حسین پور  چافی )

و ما پیروز  /حقیقت با ماست»آن دورة آخماتووا منعكس شده است، عبارت است از 

 (8227شِوچوك، )« .ما وارد شود به مزارع آرام /نخواهیم گذاشت دشمن»، «.خواهیم شد

 

 هاي محتوایي و فكريگيیژو .8

 تعهد و پایبندي به ميهن و مردم( الف

هاي اصلی اين جريان تعهدي است که شاعران آن در برابر مرام و مسلك گیيژاز و»

فكري و سیاسی خويش از يك سو و در برابر مردم، جامعه و میهن خويش از ديگر سو 

باشد، به يك  "شاعر"اين رو شاعر اين جريان، پیش از آنكه از . کننداحساس می

شود و همواره خود را در سنگر و جبهة نبرد حق و باطل احساس تبديل می "مبارز"

آخماتووا « باد جنگ»شعر زير از مجموعة  (058-050، 6027حسین پور  چافی )« .کندمی

  :کنددرستی القا میاين مفهوم را به

 هاي ناروا،پشت سر، دروازه»

 ...پیش رو، تنها و تنها مر  

 رفت،پیاده نظام شوروي پیش می

 .«هادرست به سمت دهانة توپ

  :ها دربارة شما خواهند نوشتدر کتاب



 1311بهار و تابستان ، 1، شمارة 1دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي/ 38

 ،"زندگیشان را فداي دوستانشان کردند"

  -پیرايه،بیجوانانی ساده 

 -وانكاها، واسكاها، آلیوشكاها، گريشكاها،

 (/http://stroki.net/content/view/2595/14) «!نوادگان، برادران، پسران

 

    آوردن به موضوعات و ها و رويمایهها و بنمایهتغيير در حوزة درون( ب

 هاي جدیدمایهنقش

يا  راه يافت، ها و موضوعاتی که در اين دوره به حوزه شعر شاعرانمايهاز جمله درون

جستجوي »، «پرستیمیهن»، «پروريقهرمان»توان به بعضا دچار تطور شد، می

، و تغییر در پردازش «حافظه»، «درد و رنج»، «ترس و وحشت»، «مر »، «حقیقت

 : گیرنددر ذيل در شعر آخماتووا، مورد بررسی قرار می. مختصات زمان و مكان اشاره کرد

در اشعار آخماتووا از تسارسكويه سیلو « وطن»مفهوم در نخستین روزهاي جنگ،  -

هاي جوانی  شاعر در آنجا سپري شده بود، و يا از که کودکی و سال( روستاي تزار)

لنینگراد قهرمان فرهنگی شعر  -پتراگراد -در واقع، پتربور . رفتپتربور ، فراتر نمی

دي اين شهر براي شاعر به ژترا. (http://www.litra.ru)گرديد آخماتووا محسوب می

گونه به ايراد آخماتووا اين 6826در سپتامبر . شددي عمیق شخصی تلقی میژمثابه ترا

االن بیش از يك ماه است که دشمن شهر ما را تهديد به اسارت »: سخن در راديو پرداخت

شهر پتر، شهر لنین، شهر پوشكین و . سازدهاي سنگین به پیكرش وارد میکند، و زخممی

برگولتس ) «.کندداستايفسكی و بلوك، شهر کار و فرهنگ را دشمن تهديد به ننگ و نیستی می

شنید، شده را میاما رفته رفته که شاعر همگام با جنگ، صداي کودکان يتیم (65، 6812

کرد، اه را مشاهده میگنخون غلتیدن جوانان بیديد، بهبدبختی و فالکت مردم را می

براي او تبديل به وجب به وجب خاك سرزمینش شد، از شمال تا جنوب، از « وطن»

اي از خاك ديگر شهر و منطقة خاصی برايش معنا نداشت، و او خود را ذره. شرق تا غرب

 . کردمی شد، احساسپهناور روسیه که زير پاي نامحرمان لگدمال می

http://stroki.net/content/view/2595/14/
http://www.litra.ru/
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   پروري مورد تشويق، و از سويی دلیل قهرمانسو بهاشعار آخماتووا را از يك  -

دادند، و با دادن لقب انگیز مورد سرزنش قرار میدلیل موضوعات و فضاي حزنديگر، به

بینی مسیحیت اين در حالیست که در جهان. نمودنداو را استهزا می« سراشاعرة نوحه»

يكديگر نیستند، چرا که آنها هم مضامینی بیگانه و نافی  « ديژترا»و « پروريقهرمان»

مفاهیم . کنندگناه رنج کشیدن را تصوير میشجاعت، پیروزي و افتخار، و هم بی

شعر . اي از قبیل خیر و شر، زندگی و مر  نیز با ذهنیت مذهبی مردم سازگارندجاودانه

ن پذيري از شعر ديگر شاعران زماآخماتووا به واسطه روح تسلیم ناپذيري و عدم سازش

دعوت به مبارزه و دفاع تا رسیدن به پیروزي در اکثر اشعار اين دورة . شدخود متمايز می

 . شاعر کامالً آشكار است

     آخماتووا با نشان دادن تداوم و شكوه زندگی در شعر خود، درواقع به مر   -

ترس و »هايی از قبیل مايهپیشه در شعر آخماتووا در بنجنگِ مر . انديشدمی

، «فساد اخالقی»، «قهرمانی راستین و دروغین»، «يتیمی»، «رنج و مشقت»، «وحشت

چوکوفسكايا به نقل از آخماتووا در زمان محاصرة  6826در دسامبر . يابدنمود می

ترسم می. ترسممی ]جنگ[هراسم، اما از وحشت من از مر  نمی»: نويسدلنینگراد چنین می

که خودشان و زندگیشان با خاك و خون يكسان را ببینم درحالیاي بعد، اين مردم از اينكه ثانیه

من براي مردن آماده . من فهمیدم که آماده مردن نیستم، اين واقعاً تحقیرآمیز است... شده است

، 6، ج 6887چوکوفسكايا ) «امچنان که بايد، درست و شايسته زندگی نكردهنیستم چون آن

ی  آخماتووا با موضوع سرکوب مردم توسط در شعر دهة س« وحشت»بن مايه . (052

. زده گره خورده بودحكومت شوروي مرتبط بود، اما در دهة چهل با فالکت مردم جنگ

اما از آنجا که اين . دهدتر جلوه میانگیز اشعار آخماتووا را پررنگاين ترس فضاي حزن

ها ل را از ناامیديرسد که بايد دترس با قهرمانی در ستیز است، شاعر به اين نتیجه می

 :کندزدود و اين چنین با خود زمزمه می

 از هر چه بترسیم،"

 -بر سرمان خواهد آمد،

  (8227شِوچوك، )« .نبايد از چیزي هراسید



 1311بهار و تابستان ، 1، شمارة 1دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي/ 41

. شود، موضوعی اصلی محسوب می«حافظه»شعر آخماتووا موضوع  در سیستم

گناه، وظیفه، توبه  آورد که مفاهیمی چونوجود میحافظه يك مكان معنايی عالی را به

 در آن عصر که مر  همه جا جوالن . شونداز جمله مفاهیم کلیدي آن محسوب می

به ياد ». کند تا همه چیز را به ياد آوردداد، قهرمان آخماتووا خود را مجبور میمی

اما تالش براي نگه داشتن گذشته، . پايان با زمان شدنيعنی وارد جنگی بی« آوردن

، و بن مايه «ها و همزادهاسايه»شود تا در شعر شاعر و موجب میاندوهگین است 

 .شكل گیرد« شكنجه -حافظه»

زمان آدمی را به تدريج و مرحله به مرحله، و با جداکردن او از گذشته، در واقع، 

براي انسان غیرقابل درك ( «سه خزان»مانند شعر )ها مرز بین زمان. سازدامحا  می

در ابتدا اتفاقات، : خاطرات آدمی داراي سه مرحله زمانی است از نظر آخماتووا. است

در . از آنها آغاز شده است ]ذهنی[که جدايی رسند، درحالیفراموش ناشدنی بنظر می

که براي انسان مرحله دوم، زمان به آرامی درحال پاك کردن حافظه است، در حالی

شود تا انسان به راحتی با می وجود گذشته و حال، سبب. گذارداحساس ناآرامی باقی می

، و تطبیق دادن خود با «اينجا»و « آنجا»تقسیم زمان و مكان به  -احساس بی زمانی

شود تا عناوين جديد شهرها، عدم وجود شاهدان گذشته موجب می. ، کنار آيد«اينجا»

در . هشیاري انسان تقلیل رود و زمان  آرام  خیالی فرا رسد، اين همان مرحله سوم است

شود که گذشتة او چون خواب و فقط سردابی براي حافظه اين مرحله انسان متوجه می

 .گرددبه اين ترتیب حلقه زندگی او رشته رشته می. بوده است

نوع برخورد خاص آخماتووا با مقوله زمان و تاريخ به وضوح در شعر زير مشخص  

که گیرد، در حالیبهره میاست، آنجا که شاعر در هشت مصراع از تلفیق گذشته و حال 

 :کنددورنماي آينده را نیز، تلويحاً، ترسیم می

 ،امنبوده من هفت سال اينجا»

 ،نكرده استاما هی  چیز تغییر 

 .همه چیز جاري از لطف خداست

 فلك کشیده،هاي سربهاز فراز بلندي
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 .همان ستارگان، همان ريزش آب پیداست

 چنان سقف آسمان تیره است،هم

 .پراکندها را میدانه و باد

 (887، 8228آخماتووا )« .کندو مادر، هنوز همان الاليی را زمزمه می

درد و »مايه ، بن«حافظه»و « مر »در اشعار سالهاي جنگ در تقاطع موضوعات  -

مايه با چهره لنینگرادِ جنگ زده پیوند شود که در اکثر اشعار اين بننیز ظاهر می« رنج

 :خوردمی

 آن موقع، به صلیب کشیده نشدم،مگر من »

 مگر در دريا غرق نشدم،

 (8227شِوچوك، ) «!شود طعم رنج تو را از ياد بردمگر می

استفاده از اين صحنه به . تصلیب مسیح از نظر آخماتووا نقطه اوج انجیل است

دهد تا به تعمیم عمیق اين موضوع بپردازد و آن را يك مسئله کامالً آخماتووا امكان می

، يعنی حكومت «جالد»از نظر شاعر،  6822تا  6802اگر در سالهاي . عمومی نشان دهد

راندند، اما در کمونیستی شوروي، و ددمنشانی که سوار بر اريكة قدرت بر مردم ظلم می

محسوب « جالد»سالهاي جنگ جهانی دوم کل نظام توتالیته در جهان، به عقیدة شاعر، 

 . و عاطفه، جالد تاريخ و فرهنگ، جالد آزادي ملیجالد زمان، جالد عشق : شدمی

، در سالهاي گورودِتسكی. کدرين، س. سیمونوف، د. كآثار آخماتووا در کنار اشعار  -

طلبد تا جنگ سمت و سويی حماسی گرفت، چرا که مستندسرايی شعر مقاومت می

یش هرچند اين جذبة حماسی در سالهاي پ. لحنی حماسی و جنگی، در شعر حاکم شود

آخماتووا نیز مشاهده « آهنگ عزا»و منظومة  «در ساحل دريا»ويژه در شعر از جنگ، به

الذکر، تغییر لحن و آهنگ هاي فوقمايهشود، اما مفهوم واقعی و تازة زمان و ورود بنمی

به اين . گان متفاوت، جانی دوباره به اين بُعد از شعر او بخشیدژکالم، و گزينش دايرة وا

خت شعر او که در وقايع عصر خود ريشه دوانیده بود، توانست هر چه ترتیب، در

بهترين نمونة شعر . تر در تب و تاب روزهاي جنگ به استحكام و پختگی برسددرخشان

. انعكاس يافته است« در قبرستان اسمالنسك»حماسی او با چنین مختصاتی در شعر 
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کند؛ زمان حال را به عهد صوير میت« غرب»تا « شرق»آخماتووا در اين شعر، مكان را از 

کند؛ اينجا زمان و هاي درباريان متصل میگريشان، به فتنههاي شاهانةتزارها و ضیافت

شدة دهند تا قطعات پازل تاريخ فراموشجوالن می« فرامكانی»و  «فرازمانی»مكان در 

، خط سیر «اکنون» از آينة« گذشته»روسیه را کنار هم، به درستی، قرار دهند، و با مرور 

 .را مشخص نمايند« آينده»

رزمان شاعرش، و براي تمام ملت هاي جنگ جهانی دوم براي آخماتووا و همسال

ترين لحظات شوکران روسیه و تمام بشريت، سالهاي سخت و سیاهی بود، اما به تلخ

طول  در]گاه هی »: توان مانند آخماتووا نگاهی شیرين و متفاوت داشتتاريخ نیز می

براي من در شعر، ارتباط با زمان، . دست از سرودن شعر برنداشتم[ جنگ جهانی دوم

نوشتم، با همان ريتم و وقتی شعر می. ارتباط با زندگی  تازه مردم سرزمینم نهفته بود

من خوشبختم . آمدساز کشورم بصدا درمیکردم که در تاريخ قهرمانآهنگی زندگی می

ام که در طول تمام تاريخ نظیري ام و شاهد حوادثی بودهکردهکه در اين سالها زندگی 

 (612، 6882يرمونسكی ژ)« .اندنداشته

 

 نتيجه

طور که ديديم، شعر شاعران روس در نیمة اول دهة چهل قرن بیستم، با حواد  همان

ديدن رنج و آالم مردم، يتیمی کودکان، جوالن . جنگ جهانی دوم گره خورده است

لحظه و در هر مكان، ديگر جايی براي سفید و سر  بودن شاعران باقی مر  در هر 

حكومت، مردم و شاعران در صفی واحد براي بیرون راندن متجاوز و دفاع از . گذاشتنمی

بنابراين در شعر شاعران روسیه، . کیان تاريخ، ملیت، آزادي، فرهنگ و هويت قرار داشتند

قت با حكومت شوروي، جاي خود را به موضوعات شخصی و عشقی، مخالفت يا مواف

  اگر در ابتدا شعر آنها از صراحت به شعار . دادند« پروريقهرمان»و « پرستیمیهن»

ماند، اما با فرونشستن تب جنگ، شعار نیز براي بیان انديشة شاعر، لباس هنر بر تن می

 .کرد، و بدين ترتیب شعر ناب مقاومت روسیه متولد گشت
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یراتی در انديشه و بیان شاعر، منجر به تحول و تطور ساختار زبانی به طبع چنین تغی

گان حماسی و جنگی، استفاده گسترده از ژشاعران با گزينش وا. و ماهوي شعر او شد

؛ نگاه خاص و «حافظه»، «رنج و درد»، «مر »هاي مايه؛ استفاده از بن«ما»ضمیر 

اشعاري کامال متفاوت از دوران پیش از هاي زمان و مكان؛ متفاوت به تاريخ؛ تغییر مؤلفه

 .جنگ آفريدند

تر در میان شاعران اين دوره از تاريخ روسیه، نام آنّا آخماتووا ماندگارتر و بلند آوازه

تازي شاعر نقش داشته است، عبارت است از رعايت خط اما آنچه در اين يكه. است

وطنان، عشق نسبت به هم ؛ ابراز همدردي و«نگاريتاريخ»قرمزهاي شعر مقاومت با 

بخصوص زنان بیوه و کودکان يتیم؛ چرخش محور زمان و مكان به فرازمانی و فرامكانی؛ 

ورزيدن به تمام خاك سرزمین مادري؛ بیان واقعیات خشن جنگ با لحنی لطیف؛ عشق

او براي . «اجتناب از ناامیدي»و « امید به پیروزي»ترسیم فضاي غمگین جنگ در کنار 

جويد، و تر شدن سالح شعر خود، بیش از پیش، به درگاه خداوند استغاثه مینیرومند

سازد، که خود عاملی در مبدل می« مذهبی»همین امر، شعر مقاومت او را به شعري 

 .جاودانه شدن نام اوست

 

 :و مآخذ منابع

 .8228: ، مسكو«اُ.م.س.ك.اِ»، انتشارات ...من به زنان سخن گفتن آموختم، .آ. آخماتووا، آ

 .8220: ، مسكو«دِروفا»ها، تحلیل متن، مجموعة مقاالت، انتشارات ، اشعار، منظومهآ. آخماتووا، آ

 .6812: ، مسكو«پراودا»، انتشارات هاي لنينگرادحرف، .ف. برگولتس، او

 .6886: ، مسكو«پراسويشنیه»، انتشارات زندگي و آثار آنّا آخماتووا، .اي. پاولُفسكی، آ

 .6882: ، سامارا«دانشگاه ناياناووي»، هاي شعر قرن بيستم روسيهتئوري، .اي. تیوپا، و

: ، مسكو«ساگالسیه»، انتشارات (1ج )هایي دربارة آنّا آخماتووا یادداشت، .، ك.چوکوفسكايا، ل

6887. 

، (1357تا انقالب  1332از کودتاي )هاي شعري معاصر فارسي جریانحسین پور  چافی، علی، 

 .6027: ، تهران«امیرکبیر»انتشارات 
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: ، مسكو(8چ )« پراسويشنیه»انتشارات / آنّا آخماتووا/ ادبيات قرن بيستم روسيه. يرمونسكی، وژ

6882. 

: ، تهران«مرکز اسناد انقالب اسالمی»، انتشارات شناسي شعر انقالب اسالميجریانعاليی، سعید، 

6027 . 

 .6816: ، مسكو«ساوتسكی پیساتل» ،خاطرات روزانة جنگ، .لوکنیتسكی، پ
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 انسجام متني مقاالت شمس تبریزي 

 دکتر فاطمه مدرسي

 ن و ادبيات فارسي دانشگاه اروميهاستاد زبا

 ثانيه مخبر

 ارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسيک

 (72تا  45از ص )

 12/15/11: تاریخ دریافت

 11/16/11: تاریخ پذیرش

 :چكيده
 ارتباط که فارسی ادبیات و عرفان تاريخ در مهم و برجسته اثري عنوان به شمس مقاالت

 شده واقع پژوهشگران توجه مورد کمتر با وجود اين دارد، آثارش و زندگی مولوي، تنگاتنگی با

اي گرانبها از مواعظ و گفتارهاي سرسلسلگان طريقت هايی که به عنوان مجموعهنگاشته .است

نجامیده و به صورت مشتی يادداشت از هم گسیخته و نامنظم باقی مولوي از سواد به بیاد نی

 عدم و گسیخته هم از جمالت ساختار کتاب، اين به داليل کم توجهی از و يكی مانده است

در اين پژوهش سعی بر اثبات وجود انسجام متنی با تكیه بر نظريه . است متن ظاهري انسجام

نقش و ارتباط عناصر زبانی در متن و تأثیر آن در تبلور معنا )سخن کاوي و توجه به بافت متنی 

شود که به وسیلة آن، ارتباط هر انسجام متنی شامل روابط معنايی می. است(و تفهیم مطلب

 M.A.K)هالیدي . تواند به عنوان متن انجام وظیفه نمايدمی قطعه از گفتار يا نوشتار

Halliday)  و حسن(R.Hasan)  به عنوان کسانی که در ساختمان متنی و روابط بین

شود که هايی اطالق میاند؛ معتقدند که انسجام به کلیة رابطهاي نقش کلیدي داشتهجمله

ابزارهاي آفرينندة انسجام متنی . داردمیعنصري از يك جمله را به عناصر جمالت قبلی مرتبط 

 .  شونداي به سه دستة دستوري، لغوي و پیوندي تقسیم میو روابط بین جمله

  در بررسی انسجام متنی مقاالت، عوامل انسجام چون انسجام دستوري متن را در دو 

        بخش ارجاع و حذف، انسجام لغوي در دو صورت تكرار و همايش و انسجام پیوندي در

«    ارتباط خالف انتظار»، تقابلی (Caushre)، سببی (Additive) چهار نوع ارتباط اضافی

(Adversative)  و زمانی(Temporal) مقاالت شمس تبريزي . ايممورد کنكاش قرار داده

علی رغم گسیختگی و پراکندگی ظاهري از انسجام متنی برخوردار است که اين انسجام مدلول 

 .يابدوامل به وجود آورنده انسجام متنی تحقق میتوجه به ع
 

مقاالت شمس تبريزي، انسجام متنی، ارتباط زمانی، سببی، تقابلی و : کليدي هايواژه

 .زمانی
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 مه   مقدّ

مقاالت کشف شد خبر مهمی در از زندگی شمس تبريز و احوال شخصی او تا آن گاه که 

سلطان الفقرا، سرّاللّه بین »: نام خود شمس و پدر و جدّ او چنین آمده است. دست نبود

. کامل الحال و القال، موالنا شمس الحق و الدّين، محمّد بن ملك داد التبريزي، الوري

د نام جدّ شمس الحق يا شمس الدّين، لقب است و محمّد نام او، و علی نام پدر و ملك دا

به قونیه آمده و پس از  128جمادي الثانی  81شمس در تاريخ  (08:6018موحّد،)« .اوست

قونیه به از آن شهر رفته و دوباره پس از شانزده ماه  120شوال  86شانزده ماه در تاريخ 

ردي قلندر گمنام بود که او را به قونیه گذار و با م .ناپديد شده است 125بازگشته و در 

آفتاب ديدارش چنان بر روان مولوي بتافت و آتش در خرمن .ي ديدار افتاده بود مولو

شمس،  (87:6071سلطان ولد،). «هر چه جز معشوق باقی جمله بسوخت»هستی او زد که 

پیر، مريد و مراد، شورآفرين و واژگون گر موالنا، . بی ترديد، شخصیّتی تاريخی است

 -به يـك سخن، شمس، زايشگر مولوي است  .اســت« مولوي»جالل الدّيــن محمّد 

 !زايشگر تولّد دوبارة او

ی متضاد، با اغراق، با شعر، هاي در هاله اي انبوه از ابهام، با روايت« شخصیّت شمس»

با افسانه و با اعتراف بسیاري از معاصران او نیز پژوهندگان عصر ما، به ناشناسی و 

به مناسبت رابطة خالقش با موالنا، »وصف،  با اين.  گمنامی وي، به هم درآمیخته است

تاريخ ادب ايران است، بلكه بی ترديد از  هاي نه تنها يكی از شگفت انگیزترين شخصیّت

شايد اگر شمس . حیرت آفرين، در نهضت عرفانی جهانی، به شمار می رود هاي اَبَر چهره

ه وي را بدين درجه نمی بود در حیات روانی موالنا هرگز استحاله و جهشی آن چنانی ک

رسانیده، پديدار نمی گشت و مولوي هرگز آن چنان در عین طمأنینه به پاي کوبی، شور 

سرا پا طغیان جان  هاي افكنی، عصیان و سرايش مثنوي سرا پا تمكین، در عین غزل واره

شمس الدّين ابتدا مريد  (22: 6022 صاحب الزمانی،)! نمی باخت و دل فرو نمی پرداخت

وبكر زنبیل باف يا سله باف تبريزي بود که اگر چه از مبادي تربیت او اطالعی شیخ اب

و شمس به گفتة خود جملة « در واليت و کشف القلب يگانة زمان بود»نداريم، ولی 

و در »از او يافته، لیكن مرتبة شمس بدان جا رسید که به پیر خود قانع نبود  ها واليت
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م را چند نوبت گرد برآمد و به خدمت چندين طلب اکملی سفري شد و مجموع اقالی

و گويا بدين « يده و اکابر صورت و معنی را دريافته و اقطاب و افراد رسابدال و اوتاد 

مسافران صاحب دل او را شمس پرنده »جهت يا نظر به طیران او در عالم معنی 

 (17:6022فروزانفر،) «.گفتندي

که شـمس الدين مريد و تربیت يافتة رکن الدين سجاسی است که  اند بعضی گفته

شیخ اوحدالدين کرمانی هم وي را به پیري بـرگزيده بود و اين روايت هر چند از نظر 

الدين هر دو به تاريخ مشكل نمی نمايد و ممكن است که اوحدالدين مذکور و شمس

دو با يكديگر چنان که بیايد  خدمت رکن الدين رسیده باشند و لیكن اختالف طريقة اين

پیش از . تا اندازه اي اين قول را که در منابع قديم تر هم ضبط نشده، ضعیف می سازد

گشت و آن که شمس الدين در افق قونیه و مجلس موالنا نورافشانی کند، در شهرها می

 کرد و نیز به جزويات کارها مشغولداري میرسید و گاهی مكتببه خدمت بزرگان می

چون اجرت دادندي، موقوف داشته تعلّل کردي و گفتی تا جمع شود که مرا »می شد و 

و چهارده ماه تمام در شهر « غیبت نمودي ،قرد است تا ادا کنم و ناگاه بیرون شو کرده

پیوسته نمد سیاه پوشیدي و پیران »حلب در حجرة مدرسه به رياضت مشغول بود و 

شمس تظاهر به زهد و قدس  (12:6022فروزانفر،)« .يطريقت او را کامل تبريزي خواندند

با آن که هم صوفی و هم فقیه محسوب . و انتساب به خرقه و سلسله را دوست نداشت

شد، در سفرهاي خويش نه در خانقاه فرود می آمد و نه در مدرسه، به کاروان می

کاروان  هاي حجرهدر . شد که به قول خود او جاي غريبان آنجا بودسراهاي بازار وارد می

سراها بر روي حصیر می غنود و به اندك غذا اکتفا می کرد، فقر خود را از انظار مستور 

برخی اوقات در .می داشت و از احوال و عوالم روحانی خود نیز چیزي بروز نمی داد

می بافت و معیشت از آنجا می « شلوار بند»حجره اي که در کاروان سرا گـرفته بـود 

الـروم، مـــعلّمی اطفال می کرد و ظاهراً زود خشمی  خی واليـات از جمله ارزدر بر. ردک

و تند خويی که جزوي از طبیعت او محسوب می شد، از او معلّمی مهیب و احیاناً موفق 

ظاهر احوالش با آنچه نزد اهل مالمت ديده می شد » (658:6078زرّين کوب،). می ساخت

خرقة صوفی را ظاهراً بدان سبب که با لـباس خلق تفاوت داشت و وي را . شباهت داشت
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غالباً کسوتی از نمد سیاه بر تن داشت و . نما می کرد نمی پوشیددر کوي و بازار انگشت

« .ار پنهان می ساختاحیاناً ظاهر حال خود را در حقیقت حال محترفه و اهل باز

 (651:همان)

اي که به اعتقاد بیشتر محققان سلطان ولد، مجموعة سخنان شمس را در نسخه

که از مواعظ  هايیدر میان مجموعه»اند فرزند موالنا آن را پرداخته است، مقاالت نامیده

گان طريقت مولوي به دست داريم تنها مقاالت شمس است که از و گفتارهاي سرسلسل

د به بیاد نینجامیده و به صورت مشتی يادداشت از هم گسیخته و نامنظم باقی سوا

اما اين سخنان با همة آشفتگیها و ناتمامیها، چون الماس در میان مقاالت . مانده است

   جمالت . مقاالت شمس سرتاسر وجد و حال و شور و نشاط است». درخشدديگر می

. اي سرشار استفا و جاذبة خیرکنندهآن با همه شكستگی و درهم ريختگی، از ص

گفتار شمس با . زنداحساس گرمی و روشنايی و وسعت خاصی در سرتاسر آن موج می

آيد خیال وقتی او به سخن درمی. پیرايگی نغز و شیرين و آبدار استهمه سادگی و بی

و  بیانی پرنشئه و آهنگ، تنیده از تار و پود طنز. سرايدکنی که موالنا شعر میمی

هاي بلند، هاي رنگین و انديشهتمثیل، خالی از هرگونه تكلف و فضل فروشی، پر از خیال

 ( 62:6018موحد،)« .لبريز از روح و حرکت

مقاالت يادگار گرانبهايی است که پس از ورود شمس به قونیه و حاالتی که او را با 

هم آورندة اين فرا. موالنا رفته به صورت يادداشت از سخنان او بجاي مانده است

او با آن شور و غوغائی که در اندرون داشت هی  گاه . يادداشتها خود شمس نبوده است

گرمی حضور و گیرائی نفس وي به . نويسی نپرداخت و دست به تألیف کتابی نزدبه مقاله

او اصالً به . نزديك شمس، بیش از حروف مردة نقش بسته بر صفحة کاغذ ارج دارد

مَن . آنچه تو را برهاند بندة خداست نه نبشتة مجرد» :گفتادي نداشت و مینوشته اعتقاد زي

ماند و نويسم در من میسخن را چون نمی»: انگیز اوو اين گفتة شگفت« .اَتبَع السَواد فَقَد ضَل

هاي جادويی خیال در خاطر چنان است که گويی که با جلوه».«دهدهر لحظه مرا روي دگر می

زبان، فسرده و دهد که آنها را در قالب الفاظ بیکند و دلش رضا نمیشقه میپرخروش خود معا

 (62:6018موحد،) «.حرکت ببیندبی
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از « ريتر و عبدالباقی گلپینارلی»هاي خطی موجود مقاالت را محققینی چون نسخه

ها بیرون کشیدند و معرفی کردند و مرحوم فروزانفر نخستین محقق زواياي کتابخانه

بود که پس از دريافت عكسی از نسخة مقاالت به ارتباط عجیب مطالب آن با  ايرانی

 .مثنوي موالنا توجه داد

اي مقاالت به جهت کشف و شناخت شخصیت شمس الدين تبريزي جايگاه ويژه

   اي از ابهام پوشیده است و رابطة موالنا با دانیم که زندگانی شمس در پردهمی. دارد

انگیزترين و اسرارآمیزترين وقايع است که گاهی به افسانه ز شگفتاين پیر مرموز يكی ا

 اي است مقاالت دريچه». آيدماند و باور کردنش براي اذهان مردم عادي دشوار میمی

در مقاالت . سازدواسطه با اين شخصیت عجیب و انديشه و روش او آشنا میکه ما را بی

  پرسند انسرايی منزل کرده است از او میبینیم که شمس به قونیه آمده و در کارومی

من خود را مستحق خانقاه »: دهدآيی، با يك دنیا طنز پاسخ میکه چرا به خانقاه نمی

اند که ايشان را پرواي پختن و حاصل کردن نباشد، اين خانقاه جهت آن قوم کرده. دانمنمی

گويند اگر اهل خانقاه نیستی میبه او  «.من آن نیستم. روزگار ايشان عزيز باشد با آن نرسند

دهد که اهل مدرسه در پاسخ می. اي؛ خوب بیا در مدرسه منزل کنالبد اهل مدرسه

تنند، اين نوع بحث کار من نیست و اگر بخواهم که از مقولة لفظ خارج شوم و لفظ می

من »گويد رهايم کنید که آنگاه می« .به زبان خود بحث کنم بخندند و تكفیر کنند»

 (82:همان)« .ريبم و غريب را کاروانسرا اليق استغ

افكند، بلكه ما را در محیط عرفانی مقاالت نه تنها روي زندگانی شمس روشنی می

شمس به اصطالح اهل عرفان، صاحب حال و قال هر دو . دهدآن روز عالم اسالم قرار می

آرائی دازي و سخنپربوده و جاي تأسف است که وي با آن مايه از نكته سنجی و لطیفه

کارهاي نثر فارسی را توانست بزرگترين شاهشايد او می. دست به نوشتن کتابی نزده است

هاي خود بارها از قوت کالم و شیرينی گفتار او سخن به میان موالنا در غزل. بیافريند

 .آورده است

 دهدتم حیاتم میسآن که کشت دهد       آن شكر پاسخ نباتم می

  (228:6072مولوي،)
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 قـاليـدهـاي در دارد بـناگـوش ضـمیـر مـن   

 از آن الـفـاظ وحـی آسـاي شـكـربـار شمس الدين                                   

  (858: 6072مولوي، )

آن کس که »: گفتشمس خود نیز به قوت کالم خويش نیك واقف بود چنان که می

آنست که صحبت ديگران بر او سرد شود و تلخ شود، نه به صحبت من ره يافت عالمتش 

کند، بلكه چنان که نتواند با ايشان صحبت چنان سرد شود و همچنین صحبت می

  يابند معذور مردم روزگار را در اينكه سخن وي را در نمی( 72:6018شمس،)« .کردن

. ا سخن من الف ندارنداين مردمان را حق است که ب»: گويدوار میداند و با لحنی حماسهمی

شنوند نه در طريق طلب و سخنی می... نمايدآيد، همه دعوي میهمه سخنم به وجه کبريا می

 (608:همان) «.افتدنگري کاله میاي که برمینه ره نیاز، از بلندي به مثابه

با بیانی پراستغنا و عتاب آلود و در عین حال مهربان و عاشقانه و عذرخواهانه، خطاب 

يا هر که خود را ديدم در او، با او سخن توانم . سخن با خود توانم گفتن» :گويدموالنا می به

آن دشمن تو . نمودينیازي و بیگانگی مینمائی، آن تو نبودي که بیتو اينی که نیاز می. گفتن

بوسه آخر من تو را چگونه رنجانم، که اگر بر پاي تو . رنجانیم که تو نبودياز بهر آنش می. بود

 (88:همان) «.دهم، ترسم که مژة من در خلد، پاي تو را خسته کند

تكلف و پیرايه و بیاعتنا و بیپرداز شمس و لحن بیبیان مطمئن و مسلط و نقش

تمثیالت و . بخش برخوردار استرندانة وي از يك نوع زيبايی وحشی جذاب و نشئه

گیرکننده و دور از ابتذال و غافل -چون شعر موالنا -استعارات و صورتگريها در نثر شمس

هاي او طنزآمیز و کوتاه و پايان ناپذير قصه. نامنتظر، ولی نرم و طربناك و دالويز است

هاي دانم در کتابمن نمی»: دارد کهمصحح کتاب مقاالت، محمدعلی موحد بیان می. است

 «.چه قدر داريم -که براستی بايد شعر نابش خواند -هايی از اين دستنثر پارسی نوشته

 (02:6018موحد،)

شمس خود . هاي دانش بشري در دست نیستاز شمس اثري، در هی  يك از رشته»

ها، و از اين رو گاه يك نكته، به لفظ. کند که عادت به نوشتن نداشته استتصريح می

   . شده استهاي گوناگون، بارها بر زبان او جاري میها و مقدمات و نتیجه گیريشیوه

با اين وصف، شمس، يكبار به بیانی مبهم، به مخاطبی غیر مشخص که احتماالً 
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هاي ديگران هاي ما را، با نبشتهو نیز وقتی نبشته»: گويدبا لحنی گاليه آمیز می. موالناست

ترديد بی« نبشتة ما»اگر اين اشارة شمس به  «!ما نبشتة تو را، با قرآن نیامیزيم! آمیزيمی

هايی از نكاتی که به توان توجیه کرد که شمس احیاناً، يادداشتد باشد میاشاره به خو

تواند روشنگر بسیاري از اين توجیه، می. است داشتهرسیده است، برمینظرش می

رسد که مقاالت، يكسره چون بعید به نظر می. قطعات پخته و پرداختة نثر مقاالت باشد

کتبی تندنويسان و بازنگاري مريدان وي، هاي همه تقريرات شفاهی شمس و يادداشت

 (628:6022الزمانی صاحب)« .بعدها صرفاً از روي حافظه باشد

دهد که مقاالت شمس، عموماً گسیختگی، آشفتگی و بريدگی عبارات مقاالت نشان می

هاي ممكن و از تندنويسیبلكه بیشتر عبارت ». نگاشته و دست پرداختة منظم او نیست

اما به . اندآورده هاي وي فراهمنظمی از گفتهي مريدان اوست که با کمال بیهايادداشت

هاي پراکندة خود او باشد نويساي از سخنان شمس، احیاناً دسترسد که پارهنظر می

با . انداي پديد آوردهاند و از آن مجموعهکه آنها را نیز، با سخنان ديگرش، درهم آمیخته

ترين، اي از زيباترين، کوتاهخنان پراکنده، ما با پارهاين وصف، در ضمن همین س

مقايسة آن با . شويمهاي ادب و انديشة فارسی روبرو میترين گنجینهرساترين و ژرف

ها، ، درعین حال که منبع بسیاري از انديشه«مقاالت شمس»سازد که مثنوي، آشكار می

منثور  هاي نوشتهترين  از دالويز( 620:6018موحد، )« هاي مولوي استداستانها و تمثیل

دراين پژوهش بر .متنی برخوردار است  که با وجود پريشان نمايی از انسجام پارسی است

  آنیم تا مقاالت شمس را از جنبة انسجام متنی مورد کنكاش وبررسی قرار دهیم

 .  وببینیم اين نكته در کالم او تا چه مايه مصداق دارد 

  شناسی ساختاري گرفته از زبان، شناسیهاي مختلف زبانمكتبشايان ذکر است که در 

و دستور زبان زايا گشتاري ماهیت علمی زبان  (Bloomfield)شناسی بلومفیلدي تا زبان

   ، بعد از آن. بررسی قرار گرفته استبه دور از کارکردها و تأثیرات اجتماعی آن مورد 

در . العة زبان با ماهیت کارکرد آن برآمدندهاي مطشناسان در پی منطبق ساختن روشزبان

 «سخن کاوي»به عرصة  6882شناسی در دهة شناسان، زبانهاي زبانادامة اين تالش

(Discourse Analysis) کلیة مكاتب دستور زبان در توصیف خود از زبان، . کشیده شد



 1311بهار و تابستان ، 1، شمارة 1دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي/ 52

اي پاره. اندداختهپا از چارچوب جمله فراتر نگذاشته و تنها به بررسی روابط درون جمله پر

تر از سطح جمله مثل کلمه يا عبارت را در مطالعات خود هدف ها واحدهاي پايیناز آن

در حالی . انداي جمله را به عنوان چارچوب مطالعات خود انتخاب کردهاند و عدهقرار داده

يكی از ادعاهاي اصلی سخن کاوي رهايی از چارچوب جمله و پرداختن به روابط زبانی 

شناسی نحوة کنش و اي از زبانسخن کاوي به عنوان شاخه»باشد اي میبرون جمله

گويان را مورد واکنش متعدد در فرآيند سخن و چگونگی رد و بدل کردن پیام بین سخن

بندي معنا و پیام واحدهاي زبانی را در ارتباط با دهد و نحوة تبلور و شكلمطالعه قرار می

سخن کاوي فرآيند سخن را که يك . کندمل برون زبانی بررسی میعوامل درون زبانی و عوا

دهد؛ بلكه متن که بازده نهايی فرآيند ذهنی و ماقبل متن است، مورد مطالعه قرار نمی

باشد که با بررسی و تجزيه و تحلیل آن فرآيند سخن است، مادة اولیة سخن کاوي می

نظر سخن کاوي فرآيند سخن بر دو از . شوندهاي سخن بررسی میعوامل مؤثر و ويژگی

هنگامی که گوينده سخن . فرآيند تفهیمی سخن -8. فرآيند تولیدي سخن -6: نوع است

حاصل . افتدکند، فرآيند تولیدي به جريان میمی گويد و پیامی را به مخاطب خود ابالغمی

خود فرآيند  اين متن است که به نوبة. شودمخاطب ارائه می اين فرآيند به صورت متنی به

عملكرد عناصر زبانی ( 52:6025پور ساعدي،لطفی)« .اندازدتفهیمی مخاطب را به جريان می

يعنی اينكه ساختمان و آرايش متنی چه تأثیري در نقش عناصر زبانی وداد و ستدهاي 

-شناسی متن در رابطه با سخن کاوي مورد توجه قرار میها دارد، در زبانلفظی بین انسان

. شوددر مطالعات سخن کاوي به دو نوع عامل؛ بافت اجتماعی و بافت متنی اشاره می. گیرد

منظور از بافت متنی اين است که يك عنصر زبانی در چارچوب متن چه نقشی بر عهده »

چه تأثیري در تبلور نقش و معناي  هادارد و جمالت ماقبل و مابعد آن و عناصر داخل آن

      تنها از يك يا چند جمله که داراي معنا يا پیام معینیمتن » (02:همان)« .آن دارند

ها برقرار هستند، باشند، تشكیل نشده؛ بلكه در داخل متن روابط معینی که بین جملهمی

اي که در مطالعات سخن کاوي مجموعة اين روابط بین جمله. دهندمتن را تشكیل می

    (662:همان)« .اندنامیده شده (Textual cohesion)«انسجام متنی»آفرينندة متن هستند، 
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به اين .  نمايدانسجام متنی روابط هر قطعه از گفتار يا نوشتار را در متن مشخص می

   واحدهاي سخن با توجه به نقشی که اجزاي زبان در انجام نقش کلی »معنی که 

و حسن  (M.A.K. Halliday)هالیدي . شوندکنند، تعیین میارتباط زبانی ايفا می

(R.Hasan) شود که عنصري از هايی اطالق میمعتقدند که انسجام به کلیة رابطه    

ابزارهاي آفرينندة ( 02:همان)« .کنديك جمله را به عناصر جمالت قبلی مرتبط می

.          لغوي. 8. دستوري. 6: اي به سه دسته تقسیم میشوندهانسجام متنی و روابط بین جمل

 (.تباط منطقیار)پیوندي  .0

 

 انسجام دستوري. 1

 .شودانسجام دستوري به دو بخش ارجاع و حذف تقسیم می

 ارجاع  .1-1

ها بدون اي از کلمات است که درك معناي آنمنظور از ارجاع، ويژگی مخصوص پاره»

     در واقع ارجاع کاربرد انواع مختلف ضمیر . رجوع به عناصر ديگر امكان پذير نیست

     ها باشد که با ايجاد ارتباط بین جمالت يك متن باعث انسجام متنی آندر متن می

    (662: 6025لطفی پور ساعدي،)« .گرددمی

درنگ متوجه استفاده فراوان از انواع ضمیرهاي ارجاعی خواننده با خواندن مقاالت بی

شود که درك مطلب بدون توجه به اين هاي شمس میگويیها و سخندر خطابه

در مقاالت شمس به میزان قابل توجهی به . باشدپذير نمیضمیرهاي ارجاعی امكان

 . خوريمبرمی« او»ضمیر ارجاعی 

چنانكه . بعد از آن خوف نماند. اکنون انگور را حدي است که او را سرما زيان دارد»

 (21: 6018 شمس،)« .بعد از آن انگور در زير برف پرورده شود

که قبل از آن ذکر شده است ( ص)ضمیر به حضرت محمد  در اين سخن نیز هر دو

متابعت محمد آن است که او به معراج رفت، تو هم بروي در پی او، جهد ». گرددبرمی

چون طالب دنیا باشی به زبان نباشی، بل که به . کن تا قرارگاهی در دل حاصل کنی
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مت طاعت باش و طالب دين باشی، هم به زبان نباش؛ به مالز. مباشرت اسباب باشی

 . طالب حق باشی، به مالزمت خدمت مردان باش

 «همنشین تو از تو به بايد             تا ترا جاه و قدر افزايد

 (27: 6018 شمس،)

مشغولی به فكرت، تن مشغولی به خدمت و اول دل: عالمت عارف سه چیز است»

همچنان عالمت عارف آنست که دنیا را به نزد او خطر نبود و . چشم مشغولی به قربت

مرجع هر سه ضمیر ( 788:همان)« .عقبی را به نزد او اثر نبود و مولی را به نزد او بدل نبود

 . باشد، عارف می«او»

د و بر منبرها و محفلها ذکر ايشان وراي اين مشايخ ظاهر که میان خلق مشهورن»

و مطلوبی هست، بعضی از اينها او را . رود، بندگانند پنهانی، از مشهوران تمامترمی

اگر مطلوب نیم، طالب . گمان موالنا آنست که آن منم، اما اعتقاد من اين نیست. دريابند

و لیكن چون  طالب خدايیست مرا اکنون،. هستم، و غايت طالب از میان مطلوب سربرآرد

قصة آن مطلوب در هی  کتاب مشهور نشد و در میان طرق و رساالت نیست، اين همه 

شنويم الغیر، و آن روز حكايت کردم که گفت بیان راهست؛ ازين يك شخص آن می

ده خیار به پولی باشد ما به چه باشیم؟ و برين حال کرد، چنانكه ده رنجور به : جنید

باقی هم برين قیاس کن؛ چون . به نزديك ما اين کفرست و. ضعف او نرسند ازين سخن

 (687 :همان)« .او راست است او آنست، اين قصه و نشان در حق

هاي تفهیم سخن شمس در مقاالت، توجه به ضمیرهاي به کار رفته در سخنش از راه

 توان معنا و مفهوم مورد نظر اين عارفبا دقت در مرجع ضمیرها به آسانی می. باشدمی

به مطلوب مربوط است؛ مطلوبی که شمس با « او»در مثال باال ضمیر . نامدار را دريافت

آن مطلوب من »آورد و با بیان سخن از او معمايی براي موالنا و مخاطبانش به وجود می

در سطرهاي بعدي، . بردحدس يا يقین موالنا و مخاطبان خود را از بین می« نیستم

دهد و سخن از جنید به میان مورد خطاب قرار می« اين و آن»مطلوب را با ضماير اشاره 

 .گرددبه جنید برمی« او»آورد و در سطر بعدي ضمیر مرجع می
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يعنی . بیشتر ارجاع ضماير شخصی در متن مقاالت، بدون ذکر مرجع پیشین است

شوند در حالی که پیش از آن هی  ضماير به صورت ناگهانی در میانة کالم ظاهر می

در اين نوع . اي به اسامی، افراد يا چیزي که مرجع ضماير قرار بگیرند، نشده استرهاشا

ارجاع به دلیل آگاه نبودن مخاطب کنونی از بافت موقعیتی گفتارها، سبب تزلزل در 

بدون پیش مرجع « او»در اين میان استفاده از ضمیر . شودانسجام و در نتیجه ابهام می

اما نكتة درخور اهمیّت که تزلزل در انسجام و ابهام . ت داردبسامد بااليی در متن مقاال

در « او»نمايد، اين است که ضمیر مقاالت را در خصوص ارجاع ضمیر برطرف می

با اين تحلیل خواننده در . است« انسان»يا « شخص»، «فرد»بسیاري از موارد به معناي 

پیش مرجع ضمیر نباشد و معناي تواند به دنبال موارد برخورد با ضماير بدون ارجاع می

سخن را درك نمايد و همین عامل موجب انسجام متن مقاالت در خصوص ارجاع ضمیر 

 .به میزان قابل توجهی باشد

 :از عبارتند موارد اين جمله از

 و دارد فرّي موالنا که فرمايیمی چون: نگفت توانیمی او جواب او سخن به هم»

 چگونه اين باطل، به کند متابعت و کند اقتدا و شود معتقد او آنچه آخر مهابتی، و نوري

 (26:6018:شمس)« نوري؟ و فري باشد

 )27:همان) «.او حاکم نبود او محكوم چه عذاب، و باشد بال وي بر او صفات نه اگر و»

 موارد تمامی در او از باشد منظور مر  هزار را او ،او پیش بگويند مر  نام اگر»

 (21:همان)« .است کلی طور به انسان، يا آدمی فرد، پیش،

در . باشدهاي شمس استفاده از ضمیر تو میگويیاز نكات جالب توجه در خطابه

اما در . شودبعضی از موارد مرجع اين ضمیر با اندکی دقت در جمالت قبلی مشخص می

موضوع توانیم پیدا کنیم فقط در بعضی از موارد با دقت در بعضی از موارد مرجعی را نمی

و اين . شود که شمس موالنا را مورد خطاب قرار داده استسخن و مفهوم مشخص می

 .گرددنیز به میزان اندکی سبب ابهام در متن و عدم انسجام متن می

اين را، بحث معتزله نیست، اين راه شكستگی . که از قِدم عالم الزم آيد»: گويندمعتزله می

سد و عداوت، و چون سرّي کشف شد بر تو، بايد که است و خاك باشی و بیچارگی و ترك ح
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به نفاق گويم معنی شكر را يا براستی؟ بحمدا  نومید مشو، رؤيت به صفاست . شكر آن بگزاري

خَیرُالناس  ... رنجها گذشت و کدورتها گذشت. و نور پاك، و روي به صحت است و روح و راحت

دانند که سال چه چون خیر کند؟ چون نمیکسی که نداند که خیر چیست . مَن يَنفعُ الناس

خواهند؟ يك درم به صاحب دل رود از مال باشد و عمر چه باشد، يكديگر را سال عمر چه می

شرح اين نتوانم کردن با تو، که نفس تو زنده است . تو، بهتر از هزار درم که به صاحب نفس رود

 (681:همان) «.اع باشد تو رااگر بگويم، تو سخنی بگويی، از ما انقط. و در حرکت است

ها و سخنان شمس گويیباشد که در خطابهدر سخن زير مرجع ضمیر تو مبهم می

 .نمايیممشاهده می

انما اَمرهُ اِذا : پرسیاگر از تو پرسند که موالنا را چون شناختی؟ بگو از قولش می»

کُلُ يَومٍ هُوَ فی شَأن، و اگر  :پرسیاَراداً شیئاً أن يَقولُ لَه کُن فَیكون، و اگر از فعلش می

هو ا  الَذي ال اِله اال هو : پرسیقُل هُوَ ا  اَحد، و اگر از نامش می: پرسیاز صفتش می

لَیسَ کَمِثلِه شَی  و : پرسیعالِمُ الغَیب  و الشَهاده و هو الرَحمنُ الرَحیم، و اگر از ذاتش می

کنی و شب و روي و مجاهده میاين راه که میاگر در »( 786:همان)« .هو السَمیعُ البَصیر

 نمايی، و او را خواب خرگوش کوشی، صادقی؛ چرا ديگري را بدين راه نمیروز می

« اندازي؟ مگر درين راه مقلدي؟ و راست نیست؟ بیا بگو اين چگونه باشد؟درمی

 .در اين مثال نیز مرجع ضمیر محذوف تو مبهم است (757:همان)

( او، اين و آن)ها همچون حكايت زير، شمس از ضماير متعدد تدر بعضی از حكاي

باشد که می« يكی، کس و ديگري»کند که مرجع آنها نیز ضماير مبهم استفاده می

اين ابهام حاصل . رسدخواننده با خواندن حكايت به سختی به اقناع مفهوم مورد نظر می

زبانی در ارتباط با مفهوم جمله تا از ضماير مبهم با توجه به بافت متنی و نقش عناصر 

 .شوداندکی برطرف می

يكی بود که هم دوست . يكی قصد ديگري کرده بود، آن کس نیز قصد او کرده بود»

آنگه که بر گماشتگان اين به هم مقابله خواستند کردن، آن . آن بود و هم دوست اين

او را نظر بر آن دوست . دکردند تا او بگذرد، آنگاه آن کار بكننتوقف می. دوست بگذشت

آن دوست ديگر چو بديد، کارد بینداخت؛ در پاي اين دوست افتاد . افتاد، در پاي او افتاد
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« تو دوست داري او را؟ پس من دوستِ دوست خود را چون بكشم؟! خه: و گفت

 (52:6018شمس،)

 

 حذف . 1-2

رات و جمالت حذف يك يا چند عنصر جمله در مقام قیاس با عبا« حذف»منظور از »

 ( 08:6025پور ساعديلطفی)« .باشدقبلی می

بديهی است که اين حذف به منظور به وجود آوردن انسجام متنی است چرا که 

باشد و نشان هاي ماقبل و مابعد میحذف يكی از عوامل پیوستگی و ارتباط میان جمله

 :باشد، استگويی میاز ايجاز نثر مقاالت که ويژگی بارز خطابه

آن صوفی . ثلثی نان، ثلثی آب و ثلثی نفس: شكم را سه قسم کنم: حديث صوفی که گفت»

آن صوفی ديگر . نیمی نان و نیمی آب، نفس لطیف است: من معده را دو قسم کنم: ديگر گفت

. من شكم را تمام پر نان کنم، آب لطیف است راه يابد، نفس خواهد برآيد، خواهد برنیايد: گفت

ما شكم پر محبت کنیم، سه چیز ديگر نداريم، وحی خود چیزي : گويندز میاکنون اينها نی

 «.ماند جان اگر بايدش بباشد و اگر خواهد برود. لطیف است، او خود جاي خود کند

نفس در جملة دوم به قرينة . خواهد برنیايد( نفس)نفس خواهد برآيد،  (801:6018شمس،)

جان در . خواهد برود( جان)بباشد و اگر ماند جان اگر بايدش . لفظی حذف شده است

 .جملة دوم به قرينة لفظی حذف شده است

. بعد از دو بار تكرار به قرينه لفظی حذف شده است« ذکر»در سخن زير کلمة 

 :باشداي جلوگیري از تكرار مخل میيكی از شگردهاي شمس بر، حذف

نی ذکر از ناف : تمگف. گويد مريدش را، که ذکر از ناف برآورآن صوفی ارشد می»

به « ذکر»( 888:6018شمس،)« .بدين سخن در او حیرانی آمد. از میان جان برآور. برمیاور

شنیدم به قرينة لفظی در جملة سوم حذف شده فعل می. قرينة لفظی حذف شده است

ه ضمیر اشاره اينها و فعل جمله حذف شد« نزد من بازيچه: گفت»است و در جملة 

. سین و خا و نونشنیدم بیو هر سخنی می. جهت نظاره آمده بودمدرين عالم ». است

گفتم که اي می. شنیدمکالمی بی کاف و الم و الف و میم، و ازين جانب سخنها می
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پس مرا : گفتم. حرف؛ اگر تو سخنی، پس اينها چیست؟ گفت نزد من بازيچهسخن بی

اي باشد در آب و تو را خانهخواست تو، که . نی تو خواستی: به بازيچه فرستادي؟ گفت

کردم مرتبة هر شنیدم و نظاره میاکنون هر سخنی می. گل و من ندانم و نبینم

 (728:همان)« ...سخنی

پس ب بُر از يار بد، و صدق و . دار از دروغ و غیبت و شكم از حرامزبان خويش نگاه»

صبر و قناعت پیشه کن و بگذار افزون نگريستن و . اخالص میان خويش و خدا نگاهدار

و بگذار مزاح کردن و احوال کسی تجسس کردن و حسد . افزون خوردن و افزون گفتن

  ديشة چگونگی خداي تعالی و بردن و طمع داشتن بر خلق و حريصی و امل دراز و ان

بی حجت کار مكن و به علم کار کن و در خشم حلیمی کن و از اندك چیز جوانمردي 

  دار در جملة دوم به قرينه حذف شده و فعل بگذار در فعل نگاه (782:همان)« .کن

 .هاي معطوف محذوف استجمله

 

 انسجام لغوي  .2

صورت  (Collocation)و همايش  (Repetition)انسجام لغوي به دو صورت تكرار »

 (08:6025پور ساعدي، لطفی)« .گیردمی

 

 تكرار  .2-1

 تكرار بدين گونه است که عناصري از جمالت قبلی در متن، در جمالت بعدي تكرار 

از قبیل تكرار عین کلمة قبلی، . گیردهاي گوناگون انجام میتكرار به صورت. شودمی

نسبت به کلمات قبل يا بعد شمول داشته باشد يا اين که کلمات مكرر اي که تكرار کلمه

 .گرددعمل تكرار در متن منجر به ايجاد انسجام متنی می. مترادف باشند

يكی حرم به کسی : پادشاه را زر و ملك و مال هی  دريغ نیابد، اال دو چیز دريغ آيد»

( 186:6018شمس،)« .دار ببیندندهد و يكی گوهر در يتیم، که جايی نیز ننهد که خزينه

باشد که به ترتیب در اين سخن زر و ملك و مال از نظر معنايی شامل تمام ثروت می

 .ذکر شده است
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در سخن زير کلماتی از قبیل مؤمن، کافر و منافق از نظر معنايی در يك گروه قرار 

ط با منافق گیرند و کلمات دوز  نسبت به درکات با توجه به مضمون مطلب و ارتبامی

 .نسبت به کافر ذکر شده است

بر کافر شكر واجب است که باري منافق . بر مؤمن شكر واجب است که کافر نیست»

اند که آن مشهور نشده است که آن وقت که دوز  خالی در اخبار غريب آورده. نیست

ن شود از اهل دوز  و درکات خالی شود، به نظاره قومی بیايند، چون نزديك رسند بدا

چون خانة . شودزند، فراز و باز میدرکات دوز ، ببینند درهاي آن درکات بر هم می

در اين سخن نیز کلمات متضاد ( 828:6018شمس،)« .خراب خالی، نالة اهل نفاق بشنوند

. محمدي آن باشد که شكسته دل باشد». تن و دل، قهر و لطف در کنار هم آورده است

قومی باشند که آيه الكرسی . اندرسیدهد، به دل میانبودهپیشینیان شكسته تن می

 (122:همان)« .در دعوت قهرست و لطف؛ اما در خلوت همه لطف است. باشند

کالم او کالم . اين مرد که اين گفته است، عجب مجرد بوده است از خود از خود»

مات تكرار کلدر اينجا نیز شاهد ( 627:همان)« .کالم خدا کامل باشد، تمام باشد. خدا باشد

 :خود و کالم براي تأکید هستیم

پرسید از آن درويش که رفته بود به زيارت حكیم سنائی و باز آمده، آن متلون می»

مگر کسی که ازين تلونها . چه گفت؟ درويش سر پیش انداخت، گفت عالمیان متلونند

متلون رود، در او نی و اگر نه عالم سخت پاك باشد نرمك نرمك سوي خانة خود می

صفت متلون و تلون و قید حالت نرمك ( 681:همان)« .آن جهود، آن ترسا، آن گبر. است

کلمات جهود و . رساندنرمك تكرار شده است و اين تكرار بیشتر به تصويرسازي ياري می

 .   ترسا و گبر با هم مناسبت و شمول معنايی دارند

 

 همایش  .2-1

ارتباط بین کلماتی که به يك حوزة معنايی تعلق همايش عبارت است از هم آيی يا »

شوند، وجود اين گونه ارتباط معنايی بین کلماتی که با هم در يك متن واقع می. دارند
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پور ساعدي، لطفی)« .گرددباعث به وجود آمدن انسجام متنی در بین جمالت آن می

662:6025) 

آن گفت که اين . معنی ابلیس حاد  نیست، اگرچه صورت او حاد  است: گفت»

گويم که معنی ابلیس زيرا من ازين چه می. نی کفر نیست، اسالم است: او گفت. کفرست

. در علم ا  نبود وجود او: گفت. خواهم که در علم ا  بود وجود اوقديمیست، آن می

 اَلَستُ: و قوله. االرواحُ جُنود مَجنَده. چنانكه ارواح آدمیان مقدمست بر صورتهاي ايشان

فرمايد مصطفی اکنون اين چه می. و اين ماجرا پیش از قوالب بوده است. ب ربكُم قالوا بلی

صلوات ا  علیه که ابلیس در رگهاي آدمیان درآيد، همچون خون روان شود در ر ، 

اين . آخر متكلم درويش نیست. قطعاً آن صورت درآيد، اما در سخن درويش درنیايد

چنانكه پوست بز را ناي انبان . آيدخن از آن سر میس. درويش فانیست، محو شده

دمی، هر بانگی که آيد، بانگ تو باشد نه بانگ بز، اگرچه از کردي، برهان نهادي، در می

آن معنی که از بز بانگ آوردي، فانی شده . آيد، زيرا بز فانی شده استپوست بز می

وقت که آن حیوان زنده بود، آيد و آن زنی بانگی میو همچنین بر پوست دهل می. است

 (670:6018شمس،)« اگر پوست زدي بانگ آمدي؟

به يك حوزة « حاد ، قديم، علم ا ، وجود، ارواح، صورت»هاي در متن باال واژه

، «سر، پا»هاي و در سخن زير از شمس نیز چنین است و واژه. معنايی تعلق دارند

 .کدام به يك حوزة معنايی تعلق دارند، هر «گفتار، کالم»و « ذوقفسرده، مردود، بی»

ذوقان، چه خبران، اين بیاين بی! از سر تا پايم همه خدا گرفته است: گفتمی»

که طاقت من دارد با اين گفتار ! سبحانی! اند؟ اناالحقذوقچه بی. اند، چه مردودندفسرده

ها به ذکر ايشان بینی؟ قومی که مقبول همه عالمند، وعظتو کجا خدا می! و با اين کالم

گرم کنند و مزه يابند، نه آنكه از حال ايشان خبر دارند، همین که نام ايشان گويند گرم 

 (825:همان)« .شوند

ديدند که از سر . دو سال راه کردند. جماعتی رفتند که سر آب فرات را ببینند»

. ديگري همین. يكی بر رفت چر  زد که خوش است و فرو رفت. آيدکوهی برون می

کشند يا چیست؟ بعضی شود؟ خروشان میخدا داند که ايشان را چه می: بعضی گفتند
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. آوازه آوردند! دانیمبازگشتند خبر آوردند که تا آنجا رسیديم و ياران فرو رفتند، دگر نمی

. گردند، امكان موافقت نهچنانكه مرغ آبی است؛ در دريا رفت، مادر و برادران گرد می

آيند به خشكی، اينها با آنها مرغ بنهند، بط بچگان برون آيند، بطان می زيرا خاية بط زير

در اين  (182:همان)« !آمیزند، چو به دريا رفتند، اينها قالب آب آمدند که واي رفتدرمی

                  .                                 نیز به يك حوزة معنايی تعلق دارند« آب، دريا، مرغابی، بط»هاي سخن شمس واژه

اصغر کدامست؟ يعنی کسی تصويري کرده باشد با خويشتن چیزي که ! ا  اکبر»

. ايخالق آسمانها و عرش و کرسی و انوار و بهشت، يعنی از آن بزرگتر که تو تصوير کرده

آسمان، »هاي واژه (155:همان)« .پیشتر آ تا بزرگی بینی، بجوي تا بیابی. بر آن مايست

 .از لحاظ به معنايی به يك حوزه معنايی ارتباط دارند« ی، انوار و بهشتعرش، کرس

يكی نقطه . من شرح تو دهم: به چه آمدي؟ گفت: گفت. آمد ب در پاي الف اوفتاد»

ت آمد که دو بر . گويمسِرّ تجريد می. همان معنی الفم. و آن مهر تست، در جان دارم

دورتر بود چنانكه تورات . ود را نیز درگنجاند  خ. سر دارم، دنیا و آخرت را تا بیندازم

ج دو فصل از الف بیشترست، اما کمر بر میان بسته . دادپیشتر بود و معنی قرآن می

بازي شمس در اين عبارات با حروف ( 101:همان)« .دال نیز دو الف است[ خدمت]جهت 

را بین واژگانی که ابجد نموده  هنري به نظر می آيد و تناسب يا مراعات النظیر زيبايی 

 .گیرند، به وجود آورده استدر يك حوزة معنايی قرار می

باشد، جا که همايش مربوط به وابستگی معنايی کلمات در جمالت متوالی میاز آن

که در بین « تناسب»و « النظیرمراعات»توان گفت که اين اصطالح تا حد زيادي به می

 .باشدمی هاي ادبی شناخته شده است، نزديكآرايه

 

 (ارتباط منطقي)انسجام پيوندي  .3

. منظور از انسجام پیوندي وجود ارتباط معنايی و منطقی میان جمالت يك متن است»

 ، سببی(Additive)هالیدي و حسن انسجام پیوندي را به چهار نوع ارتباط اضافی 

(Causal) ، ( ارتباط خالف انتظار)تقابلی(Adversative)  و زمانی(Temporal)  تقسیم

گاهی روابط معنايی بین جمالت يك متن کامالً جنبة درونی داشته و هی  . اندکرده
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باشد و خواننده و دريافت کنندة متن گونه نماد بیرونی متجلی کنندة اين روابط نمی

ها تنها با تحلیل و بررسی محتواي جمالت به نوع رابطة معنايی و منطقی حاکم میان آن

و گاهی کلماتی که هر کدام در بین اهل زبان به عنوان نمادهاي مخصوص  بردپی می

به اين نمادها . شونداند، بین جمالت متن اضافه میرابطة معنايی معینی شناخته شده

 (662:6025لطفی پور ساعدي،)« .شودگفته می« نمادهاي متنی»

، «با اين که»، «ر اينعالوه ب»، «زيرا»، «بنابراين»در اين نوع ارتباط عناصري چون »

روند و وجود در بین جمالت متن به کار می... و « اما»، «از اين رو»، «تا»، «براي اينكه»

هاي زير در نمونه( 08:لطفی پور ساعدي، سال نهم)« .سازندانسجام متنی را آشكارتر می

ارتباط منطقی بین جمالت سخنان شمس که با نمادهاي متنی آشكار هستند مشاهده 

 .نمايیممی

خاك کفش کهن عاشق راستین را ندهم به سر عاشقان و مشايخ روزگار، که »

زيرا که آن همه مقرّند . نمايند به از ايشانبازان که از پس پرده خیالها میهمچون شب

جهت . کنیماز براي ضرورت از براي نان می. کنند و مقرّند که باطل استکه بازي می

 (86:6018شمس،)« .انداين اقرار، ايشان به

اي که اولیا را تا نشان بدانی؟ چون عاجز گويی که اولیا را نشانها باشد، تو کهمی»

شود يا تاريكی، زيرا که ابلیس از عجز تاريك شد، شود، يا از آن عجز روشنايی پیدا می

 (28:همان)« .مالئكه از عجز روشن شدند

 

  ارتباط اضافي. 3-1

هاي قبلی اي دربارة محتواي جملهشود که جملهوقتی برقرار می اين نوع رابطة معنايی»

تواند جنبة توضیحی، تمثیلی و هاي اضافی میاين جمله. در متن مطلبی را اضافه کند

 (662:6025پور ساعدي، لطفی)« .اي داشته باشدمقايسه

دارد، سپس اي به طريق تمثیل و تشبیه بیان میشمس در اين سخن، ابتدا جمله

امروز غواص موالناست و بازرگان من و گوهر میان ». کندمطلب اصلیش را بیان می
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آري و لیكن : گويند که طريق گوهر میان شماست، ما بدان راه يابیم؟ گفتممی. ماست

 (665:6018شمس،)« .طريق اينست

به آفتاب وجود من ديده . نفاق گويم؟ اين موالنا مهتاب استنفاق کنم يا بی»

و آن ماه . از غايت شعاع و روشنی، ديده طاقت آفتاب ندارد. اال به ماه در رسددرنرسد، 

« .ال تَدرکُه االبصارُ و هُو يَدركُ االبصارُ. به آفتاب نرسد، اال مگر آفتاب به ماه برسد

تشبیه نموده « آفتاب»و وجود خويش را به « مهتاب»شمس موالنا را به  (665:همان)

 .است

براي توضیح مطلب بیان شده است که کامالً درخور مطلب و بیت در سخن زير 

کرد و خدمت هاي بسیار مجاهده میصوفیی، طالبی، سال».باشدمتناسب با آن می

 .کرد، برامیدي، هنوز وقت نیامده بودمشايخ و غیر مشايخ می

 «.سودت نكند ياري هر يار که هست تا در نرسد وعدة هر کار که هست      

 (652:همان) 

السالم در مدت اندك از آنچه پیامبران ديگر در هزار سال حاصل کردند، محمد علیه»

زيرا از براي آن کارش بیرون آورده بودند، همچو . آن برگذشت که من لدن حكیم علیم

اختیار آن بی. عیسی اگر در اول شیرخوارگی آن يك سخن گفت، اما ديگر نگفت. عیسی

اگرچه دير گفت ( ع)محمد . چنانكه بچه الف کشد ناگاه نیك آيد .بود، رَمیاً مِن غَیر  رامٍ

پیشواي اوّلیان و . آخر سخن هر دو برجاست. تر بود سخن اوو بعد چهل گفت اما کامل

چنانكه بچه الف کشد »جملة ( 678:همان)« .يَعرفونَهُ کما يَعرفون ابنا َهم. آخريان است

ارد که با نماد متنی چنانكه همراه شده جنبه توضیحی و درك مطلب د« ناگاه نیك آيد

 .است

کَل، کَل را گفت . اين خانة عالم نمودار تن آدمی است و تن آدمی نمودار عالم ديگر»

 (811:همان)« .اگر من دارو داشتمی سر خود را دارو کردمی: کَل گفت. که مرا دارو کن

مثال رابطة بین در اين . کندرا بهتر تفهیم می شمس با بیان مثل کَل، مقايسه

جمالت کامالً جنبة درونی دارد و خواننده بدون هی  گونه نماد رابطه بین جمالت را 

 .يابددرمی
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در اين سخن شمس با آوردن مَثل زنبور، مطلب خود را به طور کامل بدون هی  

آن . هر که چنان زيد که او را ديد، چنان میر که او را نبايد».دهدنماد متنی توضیح می

نشست، قصاب چند بارش از زنبور را ديدي که بیهوده رو است، هر جا که رايش بود می

 غلطید بر زمین می. سوم بار تیر برآورد، سرش جدا کرد. روي گوشت براند، ممتنع نشد

او آن زنبور انگبین که به امر . نگفتمت که هر جا منشین: قصاب گفت. پیچیدو می

« .رات، الجرم هر چه خورد و فیه شفا ٌ الناس شودنشیند که، کُلی مِن کُل  الثم

 (817:6018شمس،)

آنكه با مار . کنند، قومی با مارقومی با گنج بازي می. دنیا گنج است و مار است»

چون به دم زند، بیدار . ببايد داد، به دم بزند، به سر بزندبازي کند، بر زخم او دل می

برگشتند و به مُهره و مِهر او مغرور نشدند و پیر  و قومی که ازين مار. نگردي، به سر بزند

مار اژدها صفت چون  -که پیر عقل نظر آن مار را زمرد است –عقل را در پیش کردند 

در آن آب چون . ديد که پیر عقل مقدم کاروان است، زبون شد و خوار شد و مست شد

. اهزن بود، بدرقه شدر. خار او گل شد. زهر او شكر شد. نهنگی بود، زير قدم عقل پل شد

در اين سخن، شمس ابتدا با تشبیه دنیا به ( 060:همان)« .ماية ترس بود، ماية امن شد

در اين . دهدگنج و وجود ماردر کنار اين گنج، مطلب خود را کامالً بسط و توضیح می

اما در مثال زير از نماد متنی . تشبیه نیز از هی  گونه نماد متنی استفاده نكرده است

 .استفاده کرده است« گوئی»

. رودگوئی بر  است که برروي آب می. رقص مردان خدا لطیف باشد و سبك»

 (180:همان)« .اندرون چون کوه و صدهزار کوه و برون چو کاه

« درويش را از ترشی خلق چه زيان؟ همه عالم را دريا گیرد بط را چه زيان؟»

 (82:همان)

 

 ارتباط سببي  .3-2

شود که رويداد فعل يك جمله با ها هنگامی برقرار میايی میان جملهاين رابطة معن»

اين ارتباط شامل روابط علت، . هاي ديگر ارتباط سببی و علی داشته باشدرويداد جمله
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شمس در اين سخن، علت    (665:6025لطفی پور ساعدي،)« .شودنتیجه، هدف و شرط می

هر ».را همراه با تكرار فعل آورده است« ازين»فساد در عالم را بیان داشته و نماد متنی 

فسادي که در عالم افتاد ازين افتاد که يكی يكی را معتقد شد به تقلید، يا منكر شد به 

تقلید المی به ذات آن عزيز رسید، ندانستند که او عزيز هست اال به تقلید و . تقلید

 ( 616:6018شمس،)« .گردان باشد، ساعتی گرم و ساعتی سرد

برة يك روزه ».استبیان داشته« زيرا»علت جملة اول را با نماد متنی ، در اين عبارت

اما آن را که مادر ... زيرا اول ذوق شیر او يافته. افتدشناسد، در پستان او میمادر را می

خويی که .ردند، شیر او خورد؛ خوي او گرفتمرده باشد سگی در محله شیرده است آو

 (687:همان)« ست با شیر با جان مگر از جسد برآيدفرو شده

آري : گويندمی. کننددارم، ازين وجه که دعوي دوستی نمیکافران را دوست می»

 اما اينكه دعوي . کافريم، دشمنیم، اکنون دوستیش تعلیم دهیم، يگانگیش بیاموزيم

شمس علت دوست داشتن ( 888:همان)« .تم و نیست، پرخطر استکند که من دوسمی

 .کافران را با نماد متنی ازين وجه آورده است

شمس با زبان تیز خود مخاطب خود را با جمالت سؤالی مورد هدف قرار داده است و 

از عالم توحید ». دهددر جمالت بعدي خود توضیح می« چون»علت آن را با نماد متنی 

. هر جزوت به طرفی. ز آنكه او واحد است تو را چه؟ چون تو صدهزار بیشیتو را چه؟ ا

تا تو اين اجزا را در واحدي او در نبازي و خرج نكنی، تا او تو را از . هر جزوت به عالمی

اکنون چنانكه . سجدة تو مقبول است! واحدي خود همرنگ کند؛ سَرت بماناد و سِرت

« .اهالً و سهالً ما را خود اولیتر. نصیب نباشدبیگوي تا دانی چون مهمان رسد باز می

 .(108:همان)

در مثال زير شمس علت فعل مجرم بودن مخاطبان خود را در جمالت بعدي بدون 

ايت که موالنا را اين هست که تان مجرمید، گفتههمه». هی  نماد متنی ذکر کرده است

زهی مؤاخذه که هست و . کندالدين تبريزي جمع میاز دنیا فارغ است، و موالنا شمس

اگر اين کس بحل نكند، از خدا بپرسم او بگويد که گفت يا نگفت؛ بعد از . زهی حرمان
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خواهی؟ که خواست من در کنی يا بگیرم؟ بگويم که تو چون میآن بگويد که بحل می

 (78:همان)« ...خواست تو داخل است

چو »برقرار است و نماد متنی  نیز رابطه سببی و علی بین جمالت، در اين دو عبارت

تا بتوانی در خصم به مهر خوش درنگر، چو به ».سازداين ارتباط رامشهود می« و چون

مهر در کسی در روي، او را خوش آيد، اگرچه دشمن باشد، زيرا که او را توقع کینه و 

 (85:همان)« .خشم باشد از تو، چو مهر بیند خوشش آيد

. اندگفتم آنها از درويشی بیگانهمی. نشستمبا درويشان مینشستم، اول با فقیهان نمی»

چون دانستم که درويشی چیست و ايشان کجااند، اکنون رغبت مجالست فقیهان بیش دارم 

الفند که درويشیم، آخر درويشی اينها می. اندزيرا فقیهان باري رنج برده. ازين درويشان

 (828:6018شمس،) «کو؟

 

 ارتباط تقابلي یا خالف انتظار .3-3

شود که محتواي يك جمله خالف انتظاراتی باشد اين رابطة معنايی هنگامی برقرار می»

لطفی پور )« .آوردکه جملة ماقبل آن نسبت به موقعیت متكلم و مخاطب به وجود می

 (665:6025ساعدي،

 ه بس خوار شويدر دل نگـذارمت، که افـگار شوي            در ديده ندارمت، ک»

 «در جان کنمت جاي، نه در ديده و دل          تا با نـفـس باز پسـین يـار شـوي

 (85:6018شمس،)

عقل چیزي فرمايد، هوا خالف آن فرمايد، چنان باشد که خواجه گويد ترشی بیار، »

بايد که بگويد که . این الیق نيست. ، شیرينی بیار که شیرينی به استغالم گوید ني

. فرمايدگويد، شیرينی به حقیقت آن است که خواجه میآن بیار که خواجه میاول 

    چرا . آیممن نميا  معك، : روم، غالم گويدمن فالن جاي می: گويدخواجه می

آن اليق نیست، آن خالفی آموختن . آيی؟ وقت آمدن بیايم، اين ساعت عذري هستنمی

نی، تو مرا خالفی آموز من تو را اتفاقی، . خالفیبايد آموخت درين ره نه است؛ اتفاقی می

فقيه گفت آن چنگي را، که من تو را چنانكه آن . يعنی تو مرا ناز آموز، من تو را نیاز
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در اين سخنان محتواي خالف انتظار ( 667:همان)« .یاسين آموزم، تو مرا چنگ آموز

 .نمايیمهاي ماقبل خود را مشاهده میرا نسبت به جمله

. استبیان نموده« اما»اين سخنان نیز محتواي خالف انتظار را بعد از نماد بیرونی در 

چنانكه نقد را . ادبی است، مگر بر طريق عرضه کردنسخن پیش سخندان گفتن بی»

اما اگر صراف، عاشق و محب گوینده . پیش صراف برند، که آنچه قلب است جدا کن

شت او خوب نماید و قلب او سره نماید، باشد، یا مرید او باشد که پيش او همه ز

جواب آن گفتیم که همه عاشقان چنین نباشند . او خود عاشق حالوت گفتن او باشد

عاشقان باشند که هر چیز را چنان بینند که آن چیزست، زيرا که . که بد را نیك بینند

بر عیب عاشق ايشان هرگز خود . بینند، که المؤمنُ يَنظرُ ب نورا آن را به نور حق می

 (616:همان)« .ال احب االفلین: نشوند، چنانكه فرمود

. ابويزيد به حج چون رفتی، مولع بودي به تنها رفتن، نخواستی که با کسی يار شود»

در او نظر کرد و در سبك رفتن او، . رفتروزي شخصی او را ديد که پیش پیش او می

شیوة تنها روي را . او همراه شوم با خود متردد شد که عجب با. ذوقی او را حاصل شد

؛ با حق باشم «الرَفیقُ االعلی»که : گفتباز می. رها کنم، که سخت خوش همراه است

در . چربید بر ذوق رفتن به خلوتديد که ذوق همراهی آن شخص میباز می. رفیق تنها

نخست : گفتاين مناظره مانده بود که کدام اختیار کنم؟ آن شخص رو واپس کرد و 

؟ او درين عجب فرو رفت با خود، از کنم به همراهيتحقيق کن که منت قبول مي

 (802:6018شمس، )« ...ضمیر من چون حكايت کرد؟ آن شخص گام تیز کرد

اي : بايد يا سیم؟ گفتمیات میمرا گفتندي به خردگی، چرا دلتنگی؟ مگر جامه»

 (801:همان)« ؟کاشكي این جامه نيز که دارم بستدیني و از من دادیتي

از همه اسرار الفی بیش برون نیفتاد و باقی هر چه گفتند در شرح آن الف گفتند و »

 .آن الف البته فهم نشد

 جدایي مردهدر وصـل بزاده در       اي در طلـب گـره گشـايی مـرده         

 «زگدایي مردهاي بر سر گنج و         اي بر لب بحر تشنه در خواب شده      

 (826:همان)
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صدهزار گفتمی، چندين سخن و نصیحت و وعظ با تو گفتم، اگر در شهر می»

مراعات کردندي و خالیق مرید من شدندي و خلقي غریو کردندي و موي 

آن دل چو . خود در تو هيچ اثر نكرد. بریدندي و جان و مال شيرین فدا کردندي

 (828:همان)« .سنگت نرم نشد

نماز همه عمرم به تو دهم، : يكی گفت. آه: گفت. آري :نماز کردند؟ گفت: گفت»

: گويدمی! آخر بنگر چه اشارت است. شايداکنون مرا نیز می: گفت. آن آه را به من ده

در اين عبارات دلنشین، سخن گیراي ( 125:همان)« .آن درويش است. او دوست است

ف انتظار و ماية سخنی خال« .نماز همه عمرم به تو دهم، آن آه را به من ده»شمس 

 .داردتعجب مخاطبین بیان می

 

 ارتباط زماني  .3-4

شود که يك نوع توالی زمانی میان رويدادهاي اين رابطه موقعی بین دو جمله برقرار می»

ترين رابطة زمانی يكی از مهم (665:6025لطفی پور ساعدي، )« .آن دو جمله برقرار باشد

 باشد و يكی از قصه، داستان، اسطوره و حكايت میهاي متون روايی از قبیل ويژگی

مقاالت رابطة زمانی   هايدر اکثر حكايت. باشددهندة طرح می ترين عوامل تشكیلمهم

ها در تبديل شدن به متنی روايی کمك عاملی که به حكايتترين  اصلی. حكم فرماست

    اين عامل همة جمالتی را که از لحاظ زمانی . باشدکند، عامل و رابطة زمانی میمی

کنند، با همديگر پیوند داده و از مجموع انسجام يافتة در خط سیر يكسانی حرکت می

در حكايت زير عامل زمانی به وضوح ديده . کندمند را ايجادمیآنها متنی روايی و زمان

شود به صورت پررنگ درك می نمادهاي زمانی که عامل زمانی به وسیلة آنان. شود می

 :مشخص شده است

   کرد و خدمت مشايخ و غیر مشايخ مجاهده می هاي بسيارسالصوفیی، طالبی، »

به  روزيبعد از آن که پیري درآمد و ناامیدي، . کرد برامیدي؛ هنوز وقت نیامده بودمی

شتی زير سر گورستان بیرون رفته بود و از امیدهاي خود ياد کرد و بسیار گريست و خ
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برخاست و آن . نهاد، بخفت، در آن خواب کار او تمام گشاده شد و مراد او حاصل شد

برد؛ از مهمانی، از مسجد، رفت با خود میکه می هر جانهاد و خشت را بر سر و روي می

از سقايه،حمام، تفرج، زيارت، سماع، بازار و مرد لطیف و ضعیف، همه روزه آن خشت زير 

در گور نیز بالین من اين : نهی؟ گفتاي نمیچرا اين را به گوشه: فتندبغل کرده، گ

و ناامید شده و باز امیدوار شده و  مدت مدیدخواهد بود، که من چیزي گم کرده بودم 

« .روزي سر برين خشت نهادم، آن چیز را بیافتم. باز نومید شده، هزاران هزار بار

هاي بسیار، روزي، سال»را با نمادهاي  در اين حكايت رابطة زمان( 658:6018شمس،)

 .دريافت« هرجا، مدت مديد

رحمه ا  و او  سلطان محمود در عهدشیخ بوالحسن خرقانی مرد بزر  بود و »

شیخ او را . حكايت شیخ کردند، به خدمت او بیامد به نیاز. پادشاه بیدار بود و طالب

ما به خدمت : گفت. ن نیامديتشما به نظاره سلطان بیرو: گفت. التفات زيادتی نكرد

شاه گفت که آخر قول . مشاهدة سلطان شرع و سلطان تحقیق بوديم، نرسیديم بدان

اي پادشاه اسالم، ما را : گفت. «اَطیعوا  و اَطیعو الرَسول و اولِی االمر»: خداست که

فرو گرفت که خبر نداريم که در عالم رسول هست يا نی، به « اطیعوا »چندان لذت 

« .مرتبة سیم کجا رسیم؟ بگريست و دستش لرزان، دست شیخ بگرفت و ببوسید

 (758:همان)

هر بقال را به تازي فامی گويند، در مقابلة کفشگري بود مردي متمكن، اين بقال »

خرما خوردي و دانه بر کفشگر زدي، کفشگر جمع می کرد اي دانة خرما را، تا هم  روز

با . «جزا ُ سیئة مَثلها»و : با خود گفت که آن روز، و ها سنگ نیشكرده جمع شد دانه

باز آن فامی خوردن  آن روز. دانه بر من نزند آن همه را عفو کنم امروزاين همه اگر 

همه بازار که اند  همه بازار را ازين قضیه معلوم، و گفته. گرفت، و دانه برو انداختن گرفت

و شاه را خود خبر کرده . شدن او را بكشیماگر اين حرکت کند فرو آيیم، تا شاه را خبر 

پادشاه وزير را گفت که . نیشكرده بكشید، بزدش بر پیشانی؛ همان بود، ديگر دم نزد. اند

بر کفشگر رويم به زيارت، گفت اي شاه اوالً پیش او تكلف اهالً و سهالً نیست، فرو آ و بر 

لتفاتی از بهر آن نیست که آنجا و آن بی ا. گوشة دکانش بنشین و اهالً و سهالً طمع مدار
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چون شاه بیامد . ره نیست و منع است، همه تونیان را پیش او راهست، و در کرم بازست

گستاخی ديگر همین . به زيارت، همان بود که وزير گفته بود، بجز زيارت امكان نبود

« .بوسی کرد، برنشست و به آن برتابرت بازگشتکرد که دست بخواست، دست

 .(660:همان)

مردي بود مولع بر راست گفتن، صحابه رضی ا   المسّلدر عهد رسول عليه ا»

    عنهم، جهت آنكه رسول را علیه السالم با او عنايت بود، از راستی و راست گويی او 

بر خاطرشان گذشتی . می رنجیدند، و او را نمی توانستند چیزي گفتن، اال پر بودند ازو

 بعد وفات رسول. در نقاب خاك رود، ما ازو انتقام بكشیمکه اگر رسول علیه السالم 

در . او را زخمی نزنیم، اال از شهر بیرون کنیم: گفتند. همچنان راست می گفت؛ برنتافتند

آن حالت که او را برون می کردند، آن آواز به گوش زنی رسید بر بام بر دويد، و با 

مكرم بود، شما از روان رسول شرم صحابه جنگ می کرد، که اين عزيز بود نزد رسول و 

: او رو کرد باال و گفت. نداريد که او را برون می کنید؟ و بانگ می زد و جنگ می کرد

اگر اين وقاحت بی دستوري خصم می کنی بدان که در لعنت خدائی، و اگر به ! اي زن

آري ياران : زن گفت. دستوري خصم می کنی، هم تو در لعنت خدائی و هم خصمت

ال تَجتَمِعُ ». ی، کار به گزاف نكنند و آنكه اليق بیرون کردن نیست بیرون کنندمصطف

ايشان نیكو می کنند تو بد : او گفت. «نَصرَکُم ا »نیكو می کنید، . «اُمَتی علی الضَاللَه

 (688:همان)« .مكن

 

 نتيجه 

-طور همنام برده شدند، در کنار هم و به « انسجام متنی»همة عواملی که تحت عنوان 

اين عوامل در کنار هم متن را به سوي کلیت و . آورندزمان در متن انسجام به وجود می

توان گفت که ابزارهاي در واقع می. دهندتبديل شدن به يك کل منسجم سوق می

گوناگون انسجام متنی چون عوامل دستوري، لغوي و پیوندي با کمك همديگر در متن 

در انسجام دستوري، توجه به ارجاعات، تا حدودي . ه استمقاالت، انسجام به وجود آورد

و ضمیر « تو»ابهام موجود در متن را که تحت تأثیر نبود پیش مرجع در ضمايري چون 
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و داشتن پیش زمینة « انسان»و « شخص»، «فرد»بدون پیش مرجع در معناي « او»

عامل حذف به . نمايدموقعیتی و داستانی نسبت به ضماير فاقد مرجع را برطرف می

پیوستگی و ارتباط میان جمالت متن مقاالت کمك کرده و ويژگی نثر مقاالت يعنی 

سازد و در اين جا است که حذف نه عامل ابهام بلكه انسجام متن را نمايان می« ايجاز»

 .مقاالت شده است

در انسجام لغوي به وجود تكرار نیز به عنوان ويژگی سبكی و زبانی سخنان شمس 

عامل همايش نیز . وريم و به عنوان عامل انسجام لغوي متن آشكار گرديده استخبرمی

آيی و ارتباط بین کلمات يك حوزة معنايی و ارتباط بین عناصر زبانی متن مقاالت و هم

النظیر و تناسب متن را اثبات و انسجام متنی مقاالت را بیش از پیش ايجاد مراعات

 .سازدمحقق می

شمس در بسیاري از سخنانش . نوع ارتباط پیوندي وجود دارد در مقاالت هر چهار

( ارتباط اضافی. )براي تفهیم سخنانش از توضیح و تمثیل و مقايسه استفاده کرده است

سخنان شمس به عنوان گفتار تعلیمی از يك معلم روشنگر، داراي روابط علّی، نتیجه، 

توجه به گفتاري و خطابی در سخنان شمس با ( ارتباط سببی. )باشدهدف و شرط می

به . يا خالف انتظار وجود دارد« ارتباط تقابلی»بودن و پذيرش مطلب از سوي مخاطب، 

اي که اين خالف انتظار بیشتر در جهت پذيرش سخن به کار برده شده است تا ردّ گونه

و اما ارتباط پیوندي که بیش از ديگر ارتباطات در متن مقاالت به ويژه در . سخن

باشد، ارتباط زمانی است که به داشتن زمینة موقعیتی و هاي مقاالت آشكار میحكايت

با دقت و توجه به اين عوامل انسجام در متن مقاالت . نمايدداستانی گفتار کمك می

هاي موجود در توان به درك قابل قبول و اقناع مفهوم مورد نظر در کنار پراکندگیمی

 .اين کتاب ارزشمند دست يافت

 بتوان تا است نشده سرمستی گفته و شور يا خواب، مكاشفه، از حالتی در التمقا

 ،مقاالت در شمس .کرد عوامل جست وجو آن در را ها پاراگراف و جمالت ارتباط عدم

 استاد، يك نقش در و میدهد قرار خطاب مستقیم مورد غیر و مستقیم صورت به را افراد
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 مورد و کند می نقد را آنها گیرد،می ايراد آنها از و آموزدآنان می به را حق ولی، يا معلم

 .قرار میدهد اعتراد

نیست، بررسی انجام شده نشان از  اثر و متن آفرينندة حوزة به مربوط ،مقاالت ابهام

 تا بلكه ذاتی نیست، ابهام وجود انسجام متنی مقاالت شمس دارد و ابهام موجود در متن

 .است شده متن در اثر گردآوري مطالب تحمیل به يعنی است عارضی ابهام حدي

 

 :و مآخذ منابع

 . ، چاپ چهارم، تهران، علمیپله پله تا مالقات خدا، 6078زرين کوب، عبدالحسین، 

 . ، تصحیح جالل الدين همايی، چاپ اول، تهران، هماولدنامه، 6071سلطان ولد، 

 .تهران، آشیانه کتاب، چاپ نوزدهم، خط سوم، 6022الزمانی، ناصرالدين،صاحب

، چاپ پنجم، زندگاني موالنا جالل الدین محمد مشهور به مولوي، 6011فروزانفر، بديع الزمان، 

 . تهران، زوار

، چاپ هفتم، تهران، مرکز نشر درآمدي به اصول و روش ترجمه، 6025لطفی پور ساعدي، کاظم، 

 . دانشگاهی

 .، مجلة زبانشناسی، سال نهم، شمارة اولاويدرآمدي بر سخن ک، 6025لطفی پور ساعدي، کاظم، 

 .،چاپ اول، تهران، انتشارات خوارزمیمقاالت شمس تبریزي، 6018موحد، محمدعلی،

 .،چاپ دوم،تهران انتشارات سخنغزليات شمس تبریزي، 6072الدين، مولوي، جالل

 



 

 

 

 نخستين بهارستان جامي حكایات روضة هاي بررسي سر چشمه
 پور انیسبز ديوحدکتر 

  يدانشگاه راز يگروه زبان عرب اريدانش

 انيفرزانه فتاح

 يدانشگاه راز ،يعرب اتيارشد زبان و ادب يکارشناس يدانشجو

 (18تا  73از ص )

 21/12/11: تاریخ دریافت

 12/14/11: تاریخ پذیرش

 

 : چكيده

و سخنان حكیمانة  ها در برگیرندة داستان ر ارزشمند ادب فارسی وبهارستان جامی از آثا

هر چند از سخنان جامی بر می . بسیاري است، که منشأ و منبع بسیاري از آنها عربی است

آيد که از آثار پیشینیان بهره نبرده است، اما با جستجوي منابع عربی، پیشینة بسیاري از 

و  در اين مقاله پیشینة عربی بیست و سه حكايت. اين کتاب را می توان يافت هاي داستان

منبع فارسی، سی و سه حكايت از سی و شش حكايات روضة نخست بهارستان را شناسايی 

همچنین نشان داده ايم که دست کم دوازده حكايت از آنها در منابع فارسی قبل . کرده ايم

از جامی آمده، از ديگر نتايج اين تحقیق اين است که جامی اين بخش از بهارستان را از 

در اين پژوهش، سی و يك حكايت از باب اول . ت االنس برگرفته استکتاب ديگر خود نفحا

 .بهارستان را در کتاب نفحات االنس پیدا کرده ايم

 

 .حكايات صوفیه منابع عربی و جامی، بهارستان، نفحات االنس،: کليدي هايواژه

 

 

 

 

 

 wsabzianpoor@yahoo.com :نشانی پست الكترونیكی نويسنده مسئول
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 مقدمه

نورالدين عبدالرحمن جامی، از بزرگترين نويسندگان و شاعران عرصة نظم و نثر فارسی 

اثر او کتاب بهارستان است که آمیخته اي از نظم ترين  برگزيده. در قرن نهم هجري است

اين کتاب در . یت از کتاب گلستان نگاشته شده استو نثر است و بخشی از آن به تبع

با عنوانهاي مختلف تدوين شده است که در بردارندة حكايتها، ( باب)هشت روضه 

داستانها و اقوالیست که منشأ اغلب اين حكايتها عربی است و جامی هی  اشاره اي به 

 .عربی بودن منشأ آنها نكرده است

 

 پيشينيه تحقيق

نظام مند، تاکنون در هی  پژوهشی به بررسی اين منابع پرداخته بر اساس اطالعات 

با آنكه روضة نخست بهارستان  (20: 6072)الزم به يادآوري است که عابدي . نشده است

را برگرفته از نفحات االنس دانسته، بر اساس اين پژوهش، در شرح ارزشمند خود بر 

ـ 02ـ 08ـ 02ـ 88ـ 81ـ 80ـ 82ـ 1ـ 5ـ 2ـ 0ـ 6ش )نفحات االنس، به وجود چهارده حكايت 

 .از سی و يك حكايات بهارستان، که در نفحات االنس آمده، اشاره کرده است (01ـ 05

در نشر »در اين مقاله به بررسی منابع عربی روضة نخست اين کتاب با عنوان 

تی که حكايا« رياحین چیده از بساتین دور بینان راه هدايت و صدر نشینان بارگاه واليت

از بزرگان صوفیه و ذکر احوال آنان است، پرداخته ايم و منبع عربی بیست و سه حكايت 

الزم به يادآوري است که در برخی . از سی و شش حكايات آن را شناسايی کرده ايم

، تذکرة (08ـ 88ـ 68ش )منابع فارسی قبل از جامی همانند کشف المحجوب، سه حكايت 

، در مرصاد العباد و مثنوي (02ـ 08ـ 82ـ 82ـ 61ـ 68ـ 66ـ 62ـ 6ش)االولیا  نه حكايت 

و در اسرار التوحید يك  (68ـ 6ش )و  (88ـ 6ش )معنوي هر کدام دو حكايت به ترتیب 

شش حكايت را در نفحات جامی سی و يك حكايت از اين سی و. آمده است( 1)حكايت 

یز در ديوان شعر او آمده االنس خود نیز ذکر کرده و سه رباعی از رباعیات بهارستان ن

را در پی نوشت ( چاپ ششم)همچنین اشتباهات چاپی آخرين چاپ بهارستان . است

جامی را به شكل ايتالیك مطابق چاپ  هاي در اين بخش ابتدا حكايت. (6)نشان داده ايم
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ضمناً منابع مختلف را بر اساس . ششم حاکمی، آورده سپس به ذکر منابع پرداخته ايم

در فهرست منابع تاريخ وفات نويسندگان را . خی نويسندگان آنها آورده ايمتقدم تاري

 .براي مزيد اطالع ذکر کرده ايم

 

 ارزش حكایت از بزرگان .1

تعالی  ـ... جُنودِ ا (8)حكاياتُ المشايخ جُند مِن: ويدگ میقُدّسَ سِرّه ـ   ـسَیّد الطائفه جُنید  

به  .يعنی سخنان مشايخ در علم و معرفت راسخ لشكري است از لشكرهاي خداي تعالی ـ

 :قطعه. کشور هر دل که عنان عزيمت تابد، مخالفان نفس و هوا هزيمت يابد

 رنـدآمـرد خدا پرسـت  (0)زور بر دلچـو       ـاه شیطانـند پهـجوم نفس و هوا کز س

 دـرنآن رهزنان شكست آنكه بر آه تاب چ      ايـات رهـنمايـان را ـز جـنود حـكـجـب

 کُلًَا نَقُصَُ و)کند که  میخداي تعالی با رسول خود ـ صلی ا  علیه و سلم ـ خطاب 

ي ها خوانیم بر تو قصه میيعنی . (682/هود)(. كمَا نُثَبِتُ ب هِ فُؤَادَ أَنبا ِ الرّسُل  عَلَیْكَ مِنْ

 :قطعه. نآه هستی تو بر چن آردانیم بر گپیغمبران تا دل ترا ثابت 

 صـور دم عارفـان حـیاتــش ده (2)ز نــفخ    ــو صـورتـی به دلت سـازي از ارادت راسـتچ

 بـــه شـرح قــصـة صاحبدالن ثباتش ده    طــبـع   (5)ر شـود متـزلـزل دلـت ز جـنـبشگو 

 (88: 6027جامی، )

: برکاتهب  عنافَنَ و عنه ا ُ رضی نیدُالجُ أبوالقاسم ناسیدُ الشیخُ قال :عربی در منابع

 .المريدين أبدانَ بها هاللُ يو ّيُق ا  نودِجُ نمِ ندٌجُ كاياتُالحِ

: 6262؛ ابن ابی الحديد، 20: 6220؛ نباهی، 8/052: ؛ قشیري، بی تا828: 6026طوسی،  رك؛)

 (1)(02: 6052؛ مقري، 655: 6265؛ ابن ملقن، 66/0888

الحِكَمُ جنودُ ا  : در مثنوي معنوي در ابتداي دفتر سوم به اين صورت آمده است

ة الجهل  و عدلِهم عن شائبة  الظلم  و يُقو ّي بها االرواحَ المريدينَ يُنّزَه علمَهم عن شائب

: رازي، بی تا)، و در کتاب مرصاد العباد (226: 6022مولوي، ). يُقَرِبُ ما بَعُدَ عنهم فی اآلخرة

و  7: 6072؛ عطار، 218: 6012زرين کوب،  رك؛). آمده است« کلمات المشايخ»با عنوان  (1

 (80: 6072جامی، 

 بيابيدیاد بزرگان کنيد تا بهره اي  .2
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پیر هرات خواجه عبدا  انصاري ـ قُدّسَ سِرّه ـ اصحاب خود را وصیّت کرده است که از 

 :رباعی. هر پیري سخنی ياد گیريد و اگر نتوانید نام ايشان را بیاد آريد تا بهره اي يابید

 و پیغام تو می بارد عشق (7)وز نامه      آنی تو کـه از نـام تو می بارد عـشق 

 و بام تو می بارد عشق  (2)آري ز در      عاشق شود آنكس که به کويت گذرد 

اي از مفلسی و بی مايگی شرمنده خداي تعالی فرداي قیامت با بنده در خبر است که

شناختم میآري : گويد که فالن دانشمند يا عارف را در فالن محله می شناختی؟ گويد

 :قطعه. فرمان رسد که ترا به وي بخشیدم

 که زنم گام ارادت به مقامات وصول  قدر من در صف عشاق تو زان پست ترست 

 بـس بود نامه اعـمال مرا مهر قبول  در دلــم نقـش شــده نـام گـدايـان درت 

 (02ـ 88: 6027جامی، ) 

تصوف و عرفان در  هاي در مورد اهمیت راهنمايی جستن مريد از حكايات، در کتاب جلوه

که چون اين روزگار بگذرد و اين طايفه : امام يوسف همدانی را پرسیدند: ايران و جهان آمده است

 روي در نقاب تواري آرند چه کنیم تا سالمت بمانیم؟ گفت هر روز هشت ورق از سخن ايشان

 (85ـ 82: 6072و جامی،  58: 6022تدين،  رك؛) .خوانید، پس وردي ساختن، اهل غفلت را می

 

 گریه از ترس جدایي .3

جنید را کاري فرمود، به موجـب دلخـواه وي بـه آن    ( قَدَس ا ُ تعالی سِرَه)سري سقطی 

فـی    (8)سَمِعتُ حاديـاً يَحـدو  : (در وي نوشته که)قیام نمود کاغذ پاره اي به وي انداخت 

 :البادِية و يقول

 يُدريكَ ما يُبكینیأبكی و ما 

 تُفار قینی  أبكی حذاراً أن

 وَ تقطعی حَبلی و تَهجُرينی

 :رباعی

 اين دو چشم گريان دارم (62)کز بهر چه  چه پنهان دارم  گريم و ز تو می خون

 جـران دارمـز بـیم ه (66)صد داغ بر آن  هر چـند دلی به وصـل شـادان دارم 

 (02: 6027جامی، )
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 مكةَ طريق  فی سمعتُ حَادياً فیها كتوبمَ ةقعَرُ ريسِ لنیاوَنَ: جنیدال قال:منابع عربی

 :يقول تعالى ا ُ هارفَشَ

 تُفـار قینـی ذاراً أنـحِأبكـی   بكینی ما يُ يُدريكِ ما وَ أبكی،

  (626: 6822بثینه، ) 

 یـرينجُـهتَ و بلیـحَ عیقطَتَ و

بثینه است و مصراع بعد به اين شعر در ابیات باال دو مصراع اول از اشعار جمیل 

 .اضافه شده است

 (618: 6268؛ ابن الجوزي، 528/ 8: ؛ قشیري، بی تا870: 6026طوسی،  رك؛)

 (58: 6072جامی،  رك؛): منابع فارسی

 .شود می نیز ديده ( 211ـ  6/215: 6072)رباعی باال در ديوان جامی 

 

 گریه در فراق یار .4

خواند و میهم جُنید ـ قُدّسَ سِرّه ـ گويد که روزي به خانه سَرّي سَقطی آمدم اين بیت 

 :گريست، بیتمی

 راـُلُ أم قـَصــلـیـی أَطـالَ الّـال اُبـالـف           النهار لی فَرَجٌ  (68)یفی اللیل و ال فال  

 خواهی کوتاه  (60)خواهی شب من دراز و  الـه و آه ـنـی شـب تهیم نـه روز از ن

 (02: 6027جامی، )

 :يوماً دَنه أنشَإ: یدنَقال الجُ

 ارَصُأو قَ اللیلُ الَی أطَبالِاُفال  جٌ رَـلی فَ اللَیل  یال فِ وَ هار ی النَال فِ

 (610: 6265؛ ابن ملقن، 827: 6026طوسی،  رك؛)

 (56: 6072جامی، : نك): منابع فارسی

به درگاه حق از اهمیت بااليی برخوردار است، در  در مكاتب عرفانی تضرع و زاري

 :اين باره در مثنوي معنوي آمده است

 بحر رحـمت در نمـی آيد بـه جـوش ا نـگريـد کـودك حـلـوا فــروشـت  

 کام خود موقـوف زاري دان درسـت اي برادر طفل، طفل چـشـم توسـت

 بر جسد پــس بگـريان طفل ديـده گر همی خواهی که آن خلعت رسـد

 (6/0258: 6022مولوي، )
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 استقامت در رسيدن به هدف .5

آنست که از نخست بارگه حضرت حق : فتگمنصور حالج را پرسیدند که مريد کیست؟ 

. را نشانه قصد خود سازد، تا به وي نرسد به هی  چیز نیارامد و به هی  کس نپردازد

 :رباعی

 هـامون بـبريده کـوه بشكافته ام  بحـر بـشتافتـه ام   (62)بهر تو به برّ و

 تا ره به حريم وصل تو يافتـه ام  رسید بیش رو تافته ام  (65) و ز هر چه

 (02: 6027جامی، )

 سألتُ: يقول البغدادى، فارساً سمعتُ: يقول ،السیارىَ الواحدِعبدَ سمعتُ: منابع عربی

 يَعرج فال ؛جلَ وَ زَعَ اللّه إلى هقصدِب الرَامی  هو): فقال ،المريدِ عنالحُسینَ بنَ المنصور  

 (.يَصِلَ حتى

 (88: 6065؛ شعرانی، 802: 6268سلمی، : نك)

نیز ( 6/215: 6072)رباعی باال در ديوان جامی ( 657: 6072جامی،: نك) : منابع فارسی

 .آمده است

 :حافظ در بیتی به همین معنا اشاره دارد

 رسد به جانان يا جان ز تن برآيد يا تن دست از طلب ندارم تا کام من برآيد 

 (658: 6022حافظ، )

 

 سختي مبارزه با کبر .6

( از بیخ کندن)ابوهاشم صوفی ـ قُدّسَ سِرّه ـ گفته است که کوه را به نوك سوزن 

 :قطعه. آسانترست از رذيلت کبر از دل بیفكندن

  الف بی کبري مـزن کـان از نشـان پـاي مـور 

 سنگ سیه پنهان تـرسـتتاريك بر   (61)در شـب

  کردن برون آسان مگیر آن را کز آن  (67)و ز درون

 دن به سوزن از زمین آسانتـر اسـتکـوه را کن

 (02: 6027جامی، )

: نك). لَفَلحُ الجبال  ب األبَر  أيسرُ من إخراج  الكِبر من القلوب : قال أبوهاشم: منبع عربی

 .(62/825: 6225اصفهانی، 
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به ابوسعید ابوالخیر نسبت داده شده ( 021: 6011منور، )اين حكايت در اسرار التوحید 

 (82: 6072جامی،  رك؛). است

 

 گام اول و دیدن حق .7

آن . ذوالنون مصري ـ قُدّسَ سِرّه ـ پیش يكی از مشايخ مغرب بجهت مسئله اي برفت

خرين بیاموزي اين را روي بهر چه آمده اي؟ اگر آمده اي که علم اولین و آ: شیخ گفت

نیست که اين همه خالق داند؛ و اگر آمده اي که او را جويی آنجا که اوّل گام برگرفتی او 

 :رباعی. خود آنجا حاضر بود

 در غايت سیر خود گمان داشتمت     زين پیـش بـرون ز خويـش پنداشتمت 

 قـدم نخست بگذاشـتمـتکـاندر         اکنـون کـه تــرا يــافـتــم آنـی دانـم    

 (06: 6027جامی، )

نیز ( 6/256: 6072)اين دو بیت در ديوان جامی ( 06: 6072جامی،  رك؛): منبع فارسی

 .آمده است

 

 طلب و وصال .8

. تازاندمیت، دست وي گرفته در طلب خود هسپیر هرات گويد او با جويندة خود همرا

 : قطعه

 دسـت بگرفته مرا در عقب خويش کشان  نشان  (62)آنـكه نـی نام به دستست مرا زو نه

 روم و دست فشان می پاي کوبان ز پیش  اوست دست من و پا نیـز به هرجـا که روم 

 (06: 6027جامی، )

 (06: 6072جامی،  رك؛): منابع فارسی

 

 عبادت از روي عشق و محبت .1

گويد که من حق سبحانه و تعالی را به دوستی پرستم  می فُضیل عیاد ـ قُدّسَ سِرّه ـ

آنكه حق : بعضی ازين طايفه را پرسیدند که سفله کیست؟ گفت. که نشكیبم که نپرستم
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به مهر و دوستی که مهر : پس گفتند تو چون پرستی؟ گفت. پرستد می را بر بیم و امید

 :رباعی. و دوستی وي مرا بر خدمت و طاعت دارد

 و حور نتوانم بود( قانـع به بهشت)     ز در تـــو دور نـتـوانـم بـود  اـانــجـ     

 (68)زين در چه کنم صبور نتـوانم بود م عشقم نه به مزد سر بر در تو به حكـ

 :قطعه

    کی شود سوز قتیلت کشته زيـر تیره خـاك؟ 

 روشن او خاستست (82)زانكه اين آتش ز جان

  کشید؟ چون تواند عاشق از طوق وفايت سر

 قمري آسا طـوق او از گـردن او خاستـست

 (06: 6027جامی، )

موضوع تقسیم عبادات به عبادت بردگان و تاجران و احرار در حديثی منسوب به امام 

العبادة : علیه السالم، قال... باسناده عن أبی عبدا: علی علیه السالم چنین آمده است

ی عزَ و جلَ خوفاً، فتلكُ عبادةُ العبیدِ و قومٌ عَبَدوا ا َ تَباركَ و تعالَ... قومٌ عَبَدوا ا: ثالثةُ

عزَ و جلَ حُباً له، فتلكُ عبادةُ االحرار ؛ ... طَلَبَ الثواب، فتلكُ عبادةُ االجرا ِ، و قومٌ عَبَدُوا ا

 (. 6750: 6076آمدي، ). و هیَ افضلُ العبادة 

اين حكايت را نقل کرده است و  (02ـ 00: 6072)جامی در کتاب نفحات االنس 

 .د الزنجی نسبت داده استرا به محمد بن سعی... سفله کیست؟: عبارت

 :بیتی از حافظ به همین معنا اشاره دارد

 که سر کوي تو از کون و مكان ما را بس از در خويش خدايا به بهشتم مفرست 

 (671: 6022حافظ، )

 

 صوفي مهمان حضرت حق .11

معروف کرخی ـ قُدّسَ سِرّه ـ گفته است که صوفی اينجا مهمانست، تقاضاي مهمان بر 

 :قطعه. جفاست، مهمان که با ادب بود منتظر است نه متقاضی میزبان

 راضی(  86)بنشسته به هر چیز که آيد ز تو          اب ارادت ـمهمان توام در صف ارب

 تـقاضـیـرم نـی مـو را مـنـتـظـام تـانـع           بنهاده به خوان کرمت ديدة امیّـد  

 (06: 6027جامی،)
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 إنَ: له فقیل ،فیأکلُ الطعام  یباتُطَ إلیه هدىَيُ معروفُ الكرخِی کان قد و :منابع عربی

 ثم ،عرفةُالمَ سطتنیبَ أنا و الورعُ هبضَقَ بشراً أخی إن: فقال هذا؟ مثل يأکلُ ال بشراً أخاكَ

 و لی ما ،برتُصَ نیعَوَجَ إذا و أکلت نیمعأط فإذا موالي دار  فیضیفٌ  أنا إنما: قال

 التمییز؟ و االعترادُ

 (881: و غزالی، بی تا 8/887: 6268مكی،  رك؛)

نقلست که : اين حكايت با اندك تفاوتی در تذکرة األولیا  به اين صورت آمده است

من : خوري؟ گفت می چه: او را گفتند( معروف کرخی)يك روز طعامی خوش میخورد 

 .(05: 6072و جامی،  828: 6072عطار،  رك؛). مهمانم آنچه مرا دهند آن خورم

 

 ترک دنيا و صحبت مولي .11

که : بايزيد بسطامی را ـ قُدّسَ سِرّه ـ پرسیدند که سنّت کدامست و فرد کدام؟ فرمود

 :مثنوي. سنّت ترك دنیا است و فرد، صحبت مولی

 میكنی از سنّت و فرضم سؤال          اي که در شرع خداوندان حال 

 نـرب مولی يافتـفـرد، راه ق          تافتـن  (88)ر  ز دنیا سنّت آمـد

 (06؛ 6027جامی، )

الدنیا، و الفريضةُ  السُنَةُ تركُ :فقال. و الفريضةَ السُنَة َل أبويزيدَ ئِسُ: منابع عربی

يدلّ على صحبة  الدنیا، و الكتابُ کلّه تركِ  ها تدلّ علىکلَ السُنةَ الصُحْبةُ مع المولَى؛ ألنَ

 (07: 6268سلمی، : نك). و الفريضةَ فقد کَمُل السنةَ ن تعلَمَمَفَ. ىالمولَ

  (617: 6072عطار،  رك؛): منابع فارسی

 

 شرط دوستي .12

. جمعی به نظاره وي رفتند. شبلی را ـ قُّدّسَ سِرّه ـ شوري افتاد، به بیمارستانش بردند

جمله . سنگی برداشت و بر ايشان حمله کرد. دوستان تو: پرسید که شما کیانید؟ گفتند

باز آيید اي مدّعیان که دوستان از دوستان نگريزند و از سنگ جفاي : گفت. بگريختند

 :قطعه. شان نپرهیزند
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 بیش شـود دوسـتدارتـر  (80)بیند ز دوست   چنـد دشـمـنی آنــسـت دوسـتـدار که هر 

 وارتـرـگـردد بـنـاي عـشقـش از آن اسـتو           خــورد ازر هزار سنـگ ستـمــگـر ـر سـب

 (06: 6027جامی، )

: فقال ماعة جَ علیه خلفدَ ان،ستَالمار  فی مَحبوساً کان (شبلی) هنَاَحُكِیَ  :منابع عربی

 لو: فقالَ بونهر يَ وافأخذُ جارة بالحِ یهمرمِيَ خذَفأَ! رينائِزَ ئناكَج  كأحبائُ :فقالوا أنتم؟ نمَ

 !الئیبَ على مبرتُلصَ أحبائِی منتُکُ

 .(526:؛ قزوينی، بی تا672: ؛ غزالی، بی تا6/081: ؛ قشیري، بی تا620: 6026طوسی،  رك؛)

اين حكايت در مثنوي  .(222: 6001و هجويري،  502: 6072عطار،  رك؛): منابع فارسی

مولوي در ادامة اين . (608: 6012زرين کوب، )رك؛ . معنوي به شبلی نسبت داده شده است

 : گويد می داستان در مورد دوست واقعی

 رنج مغز دوستی آن را چـو پوسـت  کی گـران گیرد ز رنج دوست دوسـت 

 در بـال و آفـت و محـنـت کـشـی  نه نـشـان دوستی شـد سـر خـوشـی 

 در خالص در دل آتش خوش است  دوست همچون زر بال چون آتش است 

 (826: 6025مولوي، )

سبزيان پور،  رك؛). براي اطالع از ديدگاه ايرانیان باستان در خصوص آيین دوستی

6028 :72). 

 

 رفتن بيمار نزد طبيب .13

. خلیفه طبیب ترسائی به معالجت وي فرستاد. و هم از وي آرند که وقتی بیمار شد

ترسا . آنكه تو مسلمان شوي: خواهد؟ گفت می طبیب از وي پرسید که خاطر تو چه

پس . آري: اگر من مسلمان شوم تو نیك شوي و از بستر بیماري برخیزي؟ گفت: گفت

و بر وي از  (82)چون وي ايمان آورد شبلی از بستر برخاست. بر وي ايمان عرضه کرد

. باز گفتند( به خلیفه)پس هر دو همراه پیش خلیفه رفتند و قصه را  .بیماري اثر نی

پیش بیمار فرستاده ام من خود بیمار پیش طبیب پنداشتم که طبیب : خلیفه گفت

 : قطعه. فرستاده ام
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 اي حبیب راـويش لقـدانـد طبیـب خه از هجوم محبت مريـض شد          هر کس ک 

 هستی طبیب را  (85)بخشد شفا ز علترش طبیب به هستی نهد قدم          چون بر س

 (08: 6027جامی، )

 فازداد فَعالَجَه به و أَوصاه نصرانیاً طبیباً الخلیفةُ له فأرسلَالشِبلی  مَر دَ :منابع عربی

 قَطع فی شِفاكَ أن علمتُ لو المسلمین شیخَ يا: للشبلی و قال النصرانی فتَحیَر مَرضُه،

 الشبلی کَأنَ فوَثَبَ و أَسلم، فقَطعه زَنَار ك قطع فی شِفائی: فقال لَفعلتُ أعضائی مِن عضوٍ

 و إنما المريض، إلى الطبیبَ أرسلتُ أنی ظَنَنتُ: قال الخلیفةُ سمعَ فلما مردٌ، به يكن لم

 .الطبیب إلى المريضَ أرسلت

 (6/82: 8226صفوري،  رك؛)

 

 زندگي به قصد خوردن .14

هر که بامداد کند و همت وي آن باشد : گويد می سهل بن عبدا  تستري ـ قُدّسَ سِرّه ـ

 : قطعه. که چه خورد، دست از وي بشوي

   و نبود در سـرش  (81)هـر که خیزد بامداد از خواب

 جـز خـیال خـورد ازو آيـیـن بـیـداري مـجـوي

   کشیـد (87)و انكه شويد دست چون پاي از سر بـستر

 بشوي (82)تا به خوان و سفره آرد دست، دست از وي

 (08: 6027جامی، )

، لو هِحدِلَ حالَ ه وقبر  مَهَ هُن همُكُلم يَ و أکلُما يَ هُمُهَ و حَصبَن أَمَ: قال: منابع عربی

ه مِعلیه، لهَ مشئومٍ ح فی يوم کعة أصبَرُ ائة مِمسَخَ صلی الیومَيُ و القرآنَ حةَار تم البَخَ

كم لم یب ی غَما فِ: قال. (805/بقرة). (روهحذَأَفَ منفسكُی أَما فِ علمُيَ): قال تعالى و. طنهبَ

 .وهرُحذَأَفعلونه فتَلوه سَفعَتَ

 (62/822: 6225اصبهانی،  رك؛)

 (12: 6072جامی،  رك؛): منابع فارسی
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 یكرنگي و اخالص صوفي .15

     خود  که در اوايل حال ارادت، محافطت وقت : ابوسعید خراز ـ قُدّسَ ـ سِرّه گويد

دل . رفتم، ناگاه از قفاي من آواي چیزي برآمد می کردم، روزي به بیابانی درآمدم ومی

به سوي من ( آن چیز. )را از التفات به آن و چشم خود را از نظر به آن نگه داشتم خود

آمد تا به من نزديك شد، ديدم که دو سبع عظیم به دوش من باال آمدند، به ايشان نظر 

 :قطعه. ه در وقت برآمدن و نه در وقت فرود آمدن، ن(هی  نگفتم)نكردم و 

      کیست دانی صـوفی صافـی ز رنـگ تفـرقه

 (88)آنكه دارد رو به يك رنگی در اين کا  دو رنگ 

 به فرد     نگسلد سر رشته سرش ز جانان گر

 (02)ره بر او گیرد ز يك سو شیر و ز يك سو پلنگ 

 (08: 6027جامی، )

 يةَبادِ كتُلَفسَ تیداثَحِ فی مراألَ هذا نمِ شیئاً یأراعِ کنتُ: أبوسعید قال :منابع عربی

 الحسُ فإذا لتفاتاإل  عن قلبی ظتُفِفحَ رائیوَ نمِ حساً سمعتُ إذ سائر  أنا فبینا الموصلَ

 داعَصَ حیثُ إلیهما رنظُأُ فلم دي،خَ ساحِفلَ تفیکَ على داعَصَ قد بعانسَ إذا و نی،مِ نادَ قد

 (025: 6222ابن منظور،  رك؛) .زالنَ حیث ال و

 (70: 6072جامی، رك؛): منابع فارسی

 

 کوشش در راه رسيدن .16

و هم از وي نقل کرده است که هر که گمان برد که به کوشش توان رسید، رنجی 

 :رباعی(. راه آرزو پیموده)کشیده بیهوده، و هر که تصور کند که بی کوشش توان رسید 

 وين طرفه که بی رنج کس آن گنج نديدنج وصلت نرسید         کسـی به گـ  (06)از رنج

 ه دويـدـت گـور جـز آنـكـرفـلیكـن نـگـرفـت به دشـت           هر که دويد گـور نـگ

 (08: 6027جامی، )

 و نٍعَتَمُفَ لُصِيَ المجهودِ بذل ب  أنه نَظَ نمَ :يقول الخرازَ أباسعیدٍ سمعتُ :منابع عربی

 .نٍمَتَمُفَ لُصِيَالمجهودِ  بذل  بغیر  أنهُ نَظَ من

 (6/820: 6881؛ بیهقی، 825: 6222؛ ابن منظور، 608: 6268ابن عساکر،  رك؛)
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جامی،  رك؛). اين حكايت در کشف االسرار به ابوبكر کتانی نسبت داده شده است

گفت هر که : و در تذکرة االولیا  با اندك تفاوتی به اين صورت آمده است؛ (186: 6072

گمان برد که بجهد بوصال حق رسد خود را در رنج بی نهايت افكند، و هر که گمان برد 

جامی،  رك؛)؛ (088: 6072عطار، ). که بی جهد توان رسد خود را در تمناي بی نهايت افكند

6072 :72) 

 : اي اين عبارت اشاره دارندابیاتی از حافظ به معن

 خیال باشد که اين کار بی حواله برآيد    به سعی خود نتوان برد ره به گوهر مقصود

 (650: 6022حافظ، )

 هـر قـدر اي دل که توانـی بـكـوش   ه وصـالـش نـه بـه کوشـش دهـنـدگرچ

 (625: 6022حافظ، )

 

 پوشيده ماندن خداوند از بنده .17

هر که خداي تعالی خود را از وي بپوشاند هی  : ابوالحسین نوري ـ قُدّسَ سِرّه ـ گويد

 : رباعی. دلیل و خبر او را به وي نرساند

 کس نـتواند که پرده زو بـگشايـد    نـمايـد ـرده رو نـز پـچـون دلـیـل مـن 

 آرايـد آنجا که پی جـلوه جـمال     جهان پرده شود باکی نیست  (08)ور جمله

 (00: 6027جامی، )

اِذَا أُستِرَ : عبارت عربی اين جمله را آورده است (72: 6072)جامی در نفحات االنس 

 .الحقُ عن أَحدٍ لم يَهدِهِ استدالل  و ال خبر 

 

 ادعاي وصل .18

آنكه گويد نزديكم دورست و آنكه گويد دورم به : ابو بكر واسطی ـ قُدّسَ سِرّه ـ گويد

 : قطعه. نیستی خود در هستی او مستور

 (00)اشـد دعـوي نزديكی او از دوريـب      جهان نزديكم  هر که گويد که به آن جان     

 پرده نزديكی او مستوريهست در       ازو دورم، آن دوري او که  ويـدـه گـكـو آن    

 (00: 6027جامی، )

 (622: 6072جامی،  رك؛): منبع فارسی
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 دوستي براي عوض یا غرض .11

ابوالحسن الفوشنجی ـ ُقدّسَ سِرّه ـ گفته است در دنیا هی  چیز ناخوشتر از دوستی 

 .نیست که دوستی وي از براي عوضی يا غرضی باشد

 :رباعی

 يا بـر در وصلـش اسـتنـادي خواهداهد              دادي خودوست  (02)عاشق که ز هجر    

 کز دوست بجز دوست مرادي خواهدعـالـم               س نبـود درـس تـر از او کــاکـن    

 (00: 6027جامی، )

: نك). عٍود أو لسببٍ حبٍمُ من اَسمجُ نیاالدُ ىفِ لیس: نسَأبوالحَ قال :منابع عربی

 (6/020: 6268سلمی، 

 (72: 6072جامی، رك؛): منابع فارسی

 

 ابوعلي دقاق و خورشيد .21

ابوعلی دقاق ـ قُدّسَ سِرّه ـ گويد که در آخر عمر چندان درد بر وي پديد آمده بود که 

اي سرگردان مملكت، امروز چون : هر روز به بام برآمدي و روي به آفتاب کردي و گفتی

اندوهگین تر ازين تافتی و هی  از زير و زبر بودي و چون گذرانیدي، هی  به جايی پر 

. گفتی تا آفتاب فرو رفتی می شدگان اين طايفه خبر يافتی؟ و هم ازين جنس سخنان

 : رباعی

 زيـــن رَه رويـم بـبـخـش ره آوردي   ه نیست چون تو عالم گردي اي مهر ک 

 دردي؟ (05)بر ر  بودش گردي و در دل  را ديـدي کـانـدر ره عـشـق ـامروز ک

 (00: 6027جامی، )

 ها، هلعند غروب  مس شلهم يقول لِکان بعضُ: يقول اقَقَالدَ أباعلیٍ األستاذَ سمعتُ

 عهدٍ أنه حديثُ نَإال ظَ راه أحدٌصري اليَالبَ کان الحسنُ حزون؟ وعلى مَ الیومَ طَلعتِ

 (6/812: قشیري، بی تا رك؛) .مصیبةب 

در  (850ـ 858: 6012)؛ جامی (888: 6072و جامی،  572: 6072عطار،  رك؛): منابع فارسی

 .هفت اورنگ اين داستان را به لباس نظم درآورده است
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 بهترین چيز در عالم .21

در عالم چه بهتر بود؟ : شیخ ابوالحسن خرقانی ـ قُدسَ سِرّه ـ روزي با اصحاب خود گفت

 :قطعه. در وي همه ياد کرد او بود گفت دلی که. هم شما فرمايید: مريدان گفتند

 جز ياد تو بر صفحه خاطر ننگاشته که داشـت          دارم دلكی که او هر انديش

 گر نگذاشتـگـنجايی هی  چیز ديتـو چنـان فـرو گـرفتـش کـه درو            ادـي   

 (00: 6027جامی، )

 (020: 6072جامی،  رك؛): منابع فارسی

 

 معناي تصوف .22

آنچه در سر : ابوسعید ابوالخیر را ـ قُدّسَ سِرّه ـ پرسیدند که تصوّف چیست؟ گفت شیخ

 : رباعی. نجهی( از آن)برآيد  (01)داري بنهی و آنچه در کف داري بدهی و آنچه بر تو

 از سـر بنـهی  (07)بايـد که هوا و هـوس  خواهی که به صوفی گري از خـود برهی  

 بال خـوري و از جـا نجهی  (02)صد زخم ی کـف بده یز که داري به کف ازو آن چ

 (00: 6027جامی، )

 (062: 6072؛ جامی،825: رازي، بی تا رك؛): منابع فارسی

 

 جوانمردي .23

رُوَيم تمیمی ـ قُدّسَ سِرّه ـ گفته است که جوانمردي آن است که برادران خود را معذور 

ايشان چنان معامله نكنی که تو را از داري در هر زلّتی که از ايشان صادر شود و با 

 :قطعه. ايشان عذر بايد خواست

 به سـويـم گوش نه تا گويمت راستوانمرد             جـوانمردي دو چیز است اي جـ

 اگـر هر لحـظه بینی صد کم و کاستـذاري             يــكـی آن کـز رفـیـقـان درگـ

 ذر آن خواستـچنان کاري که بايد ع          آن کـز تـو نـايــد هـیـ  گاهـی     دوم 

 (02: 6027جامی، )

 تُعاملَهم ال و زَالَتهم، فی إخوانَكَ تَعذُر أن: فقال ،الفُتُوَة  عن رُوَيْمُ سُئِل :منابع عربی

 (628: 6268سلمی،  رك؛). منه رَعتذِتَ أن تحتاجُ بما

 (81: 6072جامی،  رك؛): منابع فارسی
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 شعافيت، بهترین خور .24

بشر حافی را ـ قُدّسَ سِرّه ـ مريدي گفت که چون نان بدست آورم نمی دانم که به کدام 

. نعمت عافیتت بر ياد آر و آنرا نان خورش خويش اِنگار: بشر گفت. نان خورش خورم

 : قطعه

 نـهد پیش خويـش ناداري       چـو نان خـشك

 پرورشیفقر   (08)که روح را دهد از خوان 

 ورش چو شود طبعش آن زمان مايل به نان خ

 چو ذکر عافیتش نیست هی  نان خورشی 

 (02: 6027جامی، )

. اماإدَ هاجعلُأَ وَ العَافِیَةَ رأذکُ قال تأکلُ الخُبز شئٍ ي بأَ یافِالحَ لِب شرٍ قیل و: منابع عربی

 (6/660: 6265ملقن، ؛ ابن 6/875: 6822؛ ابن خلكان، (22)8/618: 6051مناوي،  رك؛)

 

 پرهيز از همنشيني با ثروتمندان .25

گرفت و  بپرهیز از صحبت توانگران زيرا که چون دلت بدو پیوند: شقیق بلخی گفته است

 :قطعه. به داده وي خرسند شدي، پروردگاري گرفتی غیر از خداي تعالی

 ـن پــیوندـروزي بـدو مـكهـر ـبو             ـا تــــري بـگـگـر در آيـد تــوانـ     

 مـدبــري را خـداي خود مپسند             مـمسكی را کفـیـل خـود مشـمـار

 (02: 6027جامی، )

 فیهم، طَمِعتَ و مَعَهُم، كقَلْبَ عَقَدْتَ متى كنَفَإ ! األَغنِیا َ اتَق : شقیق قال :منابع عربی

 (6/11: 6268سلمی،  رك؛). جلَ وَ زَعَ ا   دون مِن أرباباً اتَخذتَهُم فقد

 

 ها کليد همه خوبيفروتني  .26

يوسف بن الحسین الرازي ـ قُدّسَ سِرّه ـ گفته است که همه نیكويیها در خانه اي است و 

 : قطعه. کلید آن تواضع و فروتنی؛ و همه بديها در خانه ايست کلید آن مائی و منی

 انـه را کلـیـد غـیـر از فـروتـنـیـآنـخ     (26)جمع است خیرها همه در خانه اي و نیسـت 

 کلید نـیسـت بجز مائی و منی  (28)و آنرامع         شرها بدين قیاس به يك خانـه اسـت جـ
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 ـود را بـه مـعــرد شـر نیـفكـنـیـخر        خـیـ (20)هـان احـتیــاط کـن نلــغزي ز راه

 (02: 6027جامی، )

 و بیتٍ، فی کُلّه الشرّ و التواضعُ مِفْتاحُه و بیتٍ، فی کلّه الخیرُ: يوسفُ قال :منابع عربی

 و العفوَ فنال ذَنْبه، فی عَتواضَ السالمُ علیه آدم أنَ ذلك، على لكَدُيَ امّمِ ومِفتاحُهُ التَكَبرُ 

 (6/652: 6268سلمی،  رك؛). شى ٌ معه ينفعْهُ فلم، تكبَر إبلیسَ أَنَ و ؛الكرامةَ

 (82: 6072جامی،  رك؛): منابع فارسی

 

 بدبيني به جهان .27

سِمنون مُحبّ ـ قُدّسّ سِرّه ـ بنده را محبت خداوند صافی نشود تا تهمت زشتی به همه 

 :قطعه. عالم نیفكند

 د به حوران بهشتی ننهیـچشـم امّی ازلـت            گر کند جاي به دل عشـق جـمال 

 تا به آفـاق همه تهمت زشـتی ننهیال ازلـی             ـجـمـم شـودت عشـق که مُسلّ

 (02: 6027جامی، )

 عینب  فیها ما و کوانألأ لىإ رنظُيَ ملَ نمَلِ المُحبةُ حصِتَ السِمنُونُ  قال :منابع عربی

 ا َ ىرَتَ أال سواه اعمَ نقطاعاإلب  لیهالرُجوعُ إ و همحبوب  محبةُ ذلكب  له حَصِيَ حتى ةداوَالعِ

 (22) (077: حقی، بی تا رك؛). المینالعَ ربُ الإ لى عدوٌ همإنَف الخلیل  عن اًاکیحَ قال کیفَ

 (622: 6072جامی،  رك؛): منابع فارسی

 

 طمع، شک در خواست خداوند .28

شك : اگر طمع را پرسند که پدر تو کیست؟ گويد: ابوبكر ورّاق ـ قُدّسَ سِرّه ـ گفته است

اکتساب مذلت و خواري، و : کردگاري، و اگر گويند پیشه تو چیست؟ گويددر مقدورات 

 :قطعه. به محنت و حرمان گرفتاري: اگر گويند غايت تو چیست؟ گويد

 شــك در اقــدار الـهی: بگـويد اگر پـرسی طمع را کت پـدر کـیسـت؟ 

 به خـواري از لئیمان کام خواهی : گوئی که کارت چیـست؟ گويد (25)و گر

 به مـحنتهاي حرمـان عمر کاهی : کـار گـويد  (21) رش پـرسـی ز خـتـمو

 (05: 6027جامی،)
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 ما قیلَ لو ومَقدُور ال فی الشكُ قال أبوك نمَ لِلطَمع  قیل لو: لوَرَاقا قال: منابع عربی

؛ 62/801: 6225اصبهانی،  رك؛) .رمانُالحِ قال كتُايَغَ ما قیل لو و ل الذّ سابُکتِإ قال كتُرفَحِ

  (2/882: 6051؛ مناوي، 072/ 6: 6265؛ ابن ملقن، 617: 6288؛ وطواط، 86: 6881بیهقی، 

 (682: 6072و جامی،  218: 6072عطار، رك؛ ): منابع فارسی

 

 اطاعت حق .21

ـ ابرهیم خَوّاص ـ قُدّسَ سِرّه ـ گفته است که رنج مكش در طلب آنچه در قسمت ازلی 

 و آن روزيست، و ضايع مگردان آنچه از تو طلب کفايت آناند  تو کفايت کردهبراي 

 :قطعه. و آن انقیاد احكام الهی است از اوامر و نواهیاند  کرده

 چـنـد پـی رزق پراکنـدگی   اند  قسمت رزقت ز ازل کرده

 سر مكـش از قاعدة بـنـدگی    فايـدة زنـدگیـت بنـدگیسـت 

 (05: 6027جامی، )

با توضیحی  (680: 6001)عبارت عربی اين حكايت را هجويري در کشف المحجوب 

العلمُ کُلُه فی : قال ابراهیم: آورده اند (608: 6072)بیشتر و جامی در نفحات االنس 

 .کَلِمَتین، ال تَتَكلَفُ ما کُفَیتَ و ال تُضَیعُ ما استكفیتَ

أنّی أُوتی : مان لما سُئِللق: در اين باره در سخنی منسوب به لقمان آمده است

 8/801: 6281مكی، ). ال أتكلّف ما کُفیتُ، و ال أضیع ما کُلِفتُ: بشیئین: الحكمة؟ قال

 (852: 6022موحدي محب،  رك؛همچنین 

 

 همنشيني با اضداد .31

 :قطعه .زندانها زندان اضداد استترين  تنگ: ابوعلی رودباري ـ قُدّسَ سِرّه ـ گفته است

 يار نیست  (22)هر کجا بويی ز وصل          دالن  (27)زندانست بر صاحبگر چه 

 ت اغیار نیستـگ تر از صـحبـتـن          یـ  زنـدان عـاشـق مـشـتاق را ـه

 (05: 6027جامی، ) 

 (28)(6/888: 6280حنبلی، : نك). أضیقُ السجن  معاشرةُ األضدادِ: باريذقال ابوعلی الرو
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ابوعلی الروذباري رضی ا  عنه، شیخ الشام : در کتاب الطبقات الكبري آمده است

 .(680: 6065شعرانی، ). فی مجالَسة  االضدادِ ذوبانُ الروح : کانَ يقول

 (821: 6072جامی،  رك؛): منابع فارسی

 مُلُوكُ وَکَانَتْ: در مورد بدي همنشینی با ناهمجنس از ديدگاه ايرانیان آمده است

 پادشاهان ايران وقتی بر عاقلی خشم: جَاهِلٍ مَعَ حَبَسَتْهُ عَلَى عَاقِلٍ غَضِبَتْ إذَا الْفُرْس 

غَضَبَ کِسرَي علی عاقلٍ فَسَجَنَهُ مع . کردند می گرفتند او را با يك نادان زندانی می

 رك؛). هرگاه کسري بر عاقلی خشم گرفت، و او را با يك نادان زندانی کرد: ترجمه. جاهلٍ

.(878: 6027سبزيان پور، 

 

 خرقه دوزي شيخ .31

دوخت و هر  می شیخ ابوالعباس قصاب ـ قُدّسَ سِرّه ـ درويشی را ديد که خرقه خود را

 :رباعی. شیخ گفتا که آن بُتِ تُست. درزي را که راست نیامدي بگشادي و باز بدوختی

 خوش کاريـستزنـد  می گر به فقر    صوفی که به خرقه دوزيش بازاريـست

 هر بخیه و رشتـه اش بت زُنّاريست   جـنـبش طبـع دسـت او جنبانـد ور 

 (05: 6027جامی، )

 .با اندك اختالفی آمده است (880: 6072جامی، )اين حكايت در نفحات االنس 

 

 فنا و بقا .32

يُعدَمُ بَعدَ  الصُوفی هُو َاّلذي ال يُوجَدُ بَعدَ عَدَمِه و ال: َحصري ـ قدس سره ـ گفته است

صوفی آنست که چون از وجود طبیعی خود فانی شود ديگر بدان باز : يعنی. وُجُودِه

متحقق  (52)و بعد از آن به وجود حقانی آيد و بقا  بعد الفنا . اَلفانیُ ال يُرَدُ: نگردد که

 :رباعی. گردد ديگر فانی نشود

 ويشـتن نامـد بازديـگر به وجود خ خوش آنكه چو نیست شد ازين نقش مجاز 

 اويد بر او در عـدم گشـت فـرازـج س چو وجـود يافـت زان مايـه نـاز ـزان پ

 (05: 6027جامی، )
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 قال . وجودِه بعد يُعدَم ال و ه؛مِدع عدبَ دجَويُ ال الصوفیُ: لحُصريا قال :منابع عربی

 هآفاتُ نیتفَ إذا أي عدمه بعد يُوجَد ال: قوله معنى و. إشكالُ فیه هذا و: شیريالقُ األستاذُ

 سقطيَ لم بالحق  لغَشتَإ  إذا :عنىمَ ،وُجودِه بعدَ عدماليُ و: قوله و. فاتاآل تلكَ عودَتَ ال

 (682: قشیري، بی تا: نك) .فیه رَؤثّتُ ال فالحادثاتُ لق،الخَ بسقوطِ

  (807: 6072و جامی،  25: 6001؛ هجويري، 115: 6072عطار،  رك؛): منابع فارسی

 

 داد مي سؤالي که بوي کفر .33

فقیهی . گفت می خواجه يوسف همدانی ـ قُدّسَ سِرّه ـ وقتی در نظامیه بغداد وعظ

بنشین که در کالم تو : خواجه گفت. اي پرسیدمعروف به ابن السقا برخاست و مسئله

فقیه بعد از آن به مدتی آن . شنوم شايد که مر  تو نه بر دين اسالم بود می رايحه کفر

 :قطعه. نصرانی شد و بر نصرانیت بمرد

 ده دالن نام به ارشاد رودـزن  (56)در صف           هر که بینی پـس از پـرورش فـقر او را

 رود (58)که از آن بی ادبی دين تو بر باد           باد دعوي به سر او مبر اي خواجه مباد

 (05: 6027جامی، )

 جلسَمَ حضرتُ: الحالصَ یخُالشَ الصوفیُ عبدا  بن صافی أبوالفضل قال :منابع عربی

 بإبن السَقا  فُعرَيُ قیهٌفَ فقام العالمُ جتمعإ دقَ کان و ظامیة،النِ فی یذانِمَالهَ يوسف اشیخنِ

 ،الكُفر رائحةَ كکالمِ نمِ أجدُ یفإنّ جلسإ: يوسفُ اإلمامُ له فقال مسألة، عن ألهسَ و اهآذَ و

 رسول  قدم دةبمُ القول  هذا بعدَ هأنَ: أبوالفضل قال اإلسالم؛ دين  غیر  على موتُتَ كلَعَلَ و

 قال و بهصحِستَيَ أن ألهسَ و السقا  ابنُ إلیه ضىفمَ لیفة،الخَ إلى الروم كِلِمَ من یٌصرانِنَ

 إلى هعَمَ رجخَ و ی،صرانِالنَ هلَب فقَ كم،دينِ فی لَأدخُ و اإلسالم دينَ ترُكَأ أن لی يقع: له

 .بملكِ الروم  و تَنَصَرَ و ماتَ علی النَصرانیة التحقَ و سطنطینیة القُ

 (082: 6227؛ همو، 8: 6267؛ ذهبی، 72: 6822ابن خلكان،  رك؛)

با توضیحات بیشتري آمده و  (028: 6072جامی، )اين حكايت در کتاب نفحات االنس 

 . نوشته شده است« غو »به جاي خواجه يوسف همدانی 
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 مقام رضا .34

اگر خداي تعالی : خواجه عبدالقادر غُجدُوانی ـ قُدّسَ سِرّه ـ روزي درويشی پیش او گفت

مرا مخیر گرداند میان بهشت و دوز  من دوز  را اختیار کنم زيرا که بهشت مراد 

خواجه سخن او را رد کرد و فرمود که بنده را به . نفسست و دوز  مراد خداي تعالی

 :قطعه. هر کجا گويد رو رويم و هر کجا گويد باش باشیماختیار چه کار؟ 

 اي که داري به بـندگـی اقرار  خواجه مكن  اختیار  (50)کار بی

 بندگان را به اختیار چه کار؟  هر کجا اختیـار خواجـه بـود 

 (01؛ 6027جامی، ) 

اين حكايت را با توضیح بیشتري به شبلی نسبت  (018: 6072)عطار : منابع فارسی

سعدي در کتاب بوستان در ابیاتی به مضمون اين . (022: 6072جامی،  رك؛). داده است

 : حكايت اشاره کرده است

 که دوز  تمنا کنی يا بهشت؟       يكی پیش شوريده حالی نبشت 

 او پسندد مراپسـنديدم آن        بگفتا مپرس از من اين ماجري           

 (622ـ 627: 6018سعدي، )

 

 یوستنپایمان؛ کندن و  .35

که ايمان چیست؟ فرمود که کندن و : خواجه علی رامتینی ـ قُدّسَ سِرّه ـ را پرسیدند

 :قطعه. پیوستن

 بايد آن قول پسنديده ز وي بپسـندي       هر که ايمان تو را کنـدن و پیوسـتن گفت

 يعنی از خلق کنی دل، به خدا پیوندي      حاصل معنی آن کندن و پیوسـتن چیست؟ 

 (01: 6027جامی، )

 (025: 6072جامی،  رك؛)

 

 نرسداز سلسله، کس به جایي  .36

رسد؟  می ـ خواجه بها  الدين نقشبند ـ قُدّسَ سِرّه ـ پرسیدند که سلسله شما به کجا

 :رباعی. نمی رسدفرمودند که از سلسله کسی به جايی 

 وز سـبحه به جز بوي ريايی نرسد            از دلق و عصا صدق و صفائی نرسد
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 کز سلسله هی  کس به جايی نرسد            هر دم به کجا رسد مگو سلسله ات

 (01: 6027جامی، )

  (086: 6072جامی،  رك؛): منابع فارسی

 

 نتیجه

حكاياتی از اقوال و »که در بردارنده  با بررسی روضه نخستین کتاب بهارستان جامی

توان دريافت که جامی در نوشتن اين روضه، اغلب از  می است،« افعال بزرگان صوفیه

منابع عربی بدون هیچگونه دخل و تصرفی استفاده کرده است، در حالی که به اين منابع 

ش از و همچنین وجود برخی از اين حكايات در منابع فارسی پی. اشاره نكرده است

جامی، مثل کشف المحجوب، مرصاد العباد، اسرار التوحید، تذکرة االولیا  و نفحات 

، بیانگر اين است که اين حكايات (يكی از کتابهاي جامی قبل از بهارستان است)االنس 

در ادب فارسی، قبل از جامی مشهور و احتمال اقتباس جامی از متون فارسی منتفی 

خواجه قشیري از مهمترين منابع « رساله قشیريه»ی و سلم« طبقات الصوفیه». نیست

 .جامی در روضه اول است

جامی در اين باب بسیاري از سخنان اهل تصوف را که به زبان عربی بوده در لباس 

 .نظم در آورده است

اغالط تايپی بسیاري وجود دارد که ضرورت ( چاپ ششم)در آخرين چاپ بهارستان 

 .دهد می يپی را نشانچاپ جديد و تصحیح اغالط تا

 

 :هانوشتپی

تغییر ( تا ششم)بعدي  هاي چاپی را اصالح کرده ولی در چاپ هاي حاکمی در چاپ دوم برخی غلط .6

.و اصالحی صورت نداده است

 .آمده است« جندمن»به صورت « جند من»در نسخه حاکمی  .8

 .، آمده است«بردل»به صورت « بر دل» .0

 .است، آمده «زنفخ»به صورت « ز نفخ» .2

 .، آمده است«زجنبش»به صورت « ز جنبش» .5

 .زيسته است می پس از جامی ،(6226)مقري، احمد بن محمد، متوفاي  .1
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 .، آمده است«وزنامه»به صورت « وز نامه» .7

 .آمده است« زدر»به صورت « ز در» .2

 .، آمده است«يحد و»به صورت « يحدو» .8

 .، آمده است«بهرچه» به صورت« بهر چه»و « وزتو»به صورت « وز تو»در اين بیت  .62

 .آمده است« برآن»به صورت « بر آن» .66

 .آمده است« الفی اللیل والفی»، به صورت «ال فی اللیل و ال فی» .68

 .آمده است« درازو»به صورت « دراز و» .60

 .آمده است« بهرتو و برّو»به صورت « بهر تو و برّ و» .62

 .آمده است« وزهرچه»به صورت « وز هر چه» .65

 .آمده است« ازنشان، درشب و برسنگ»به صورت « سنگ در شب و بر، از نشان» .61

 . آمده است« وزدرون»به صورت « وز درون» .67

 . آمده است «زونه»به صورت « زو نه» .62

 .بعدي آمده است هاي اين بیت در نسخه حاکمی چاپ اول نیامده است ولی در چاپ .11

 .آمده است« زجان»به صورت « ز جان» .82

 .آمده است« درصف و زتو» به صورت« در صف و ز تو»در اين بیت  .86

 .آمده است« زدنیا»به صورت « ز دنیا» .88

 .آمده است« زدوست»به صورت « ز دوست»و « هرچند»به صورت « هر چند»در اين بیت  .80

 .آمده است« پستر»دو بار به صورت « از بستر» .82

 .آمده است« زعلت»به صورت « ز علت» .85

 .آمده است« ازخواب»به صورت « از خواب» .81

بعدي  هاي آمده است، و در چاپ« ازسرپستر»در نسخه حاکمی چاپ اول به صورت  «از سر بستر» .87

 .ازسربستر نوشته شده است

 .آمده است« ازوي»به صورت « از وي» .82

 .آمده است« زرنگ و دورنگ»به صورت « ز رنگ و دو رنگ» .88

 سررشته، زجانان، زيك، سوشیر و»به صورت، « سر رشته، ز جانان، ز يك، سو شیر و يك سو» .02

 .آمده است« يكسو

 .آمده است« ازرنج»به صورت « از رنج» .06

 .آمده است «ورجمله» به صورت« ور جمله» .08

 .آمده است« ازدوري»به صورت « از دوري» .00

.آمده است« زهجر»به صورت « ز هجر» .02

 .آمده است« برر  و بردل»به صورت « بر ر  و در دل»در اين بیت  .05

 .آمده است« برتو»به صورت « بر تو» .01

 .آمده است« وهوس»به صورت « هوسو » .07
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 .آمده است« وآن، ازکف و صدزخم»به صورت « و آن، از کف و صد زخم»در اين بیت  .02

 .نوشته شده است« ازخوان»به صورت « از خوان» .08

 زيسته است می ، پس از جامی(6206)مناوي، محمد بن الرؤوف، متوفاي  .22

 .آمده است« ونیست»به صورت « و نیست» .26

 .نوشته است« وآنرا»صورت به « و آنرا» .28

 .آمده است« زراه»به صورت « ز راه» .20

 .زيسته است می ، پس از جامی(6687)حقی، اسماعیل، متوفاي  .22

.نوشته شده است «وگر»صورت « و گر به» .25

 .آمده است« زختم»به صورت « ز ختم» .21

 .آمده است« برصاحب»به صورت « بر صاحب» .27

 .استآمده « زوصل»به صورت « ز وصل»در اين بیت  .22

 .زيسته است می پس از جامی( 6622)حنبلی، محمد السفارينی، متوفاي  .28

 .آمده است« بعدالفنا»به صورت « بعد الفنا» .52

 .آمده است« درصف»به صورت « در صف» .56

 .آمده است« برباد»به صورت « بر باد» .58

 .آمده است« کاريی»به صورت « کار بی» .50

 

 :و مآخذ منابع

: علی رضا برازش، تهران: ، تحقیقغرر الحكم و درر الكلم، (6076)آمدي، ابوالفتح عبدالواحد التمیمی، 

 انتشارات امیر کبیر

: ، تحقیقشرح نهج البالغه، (6262)، «155: ت»ابن ابی الحديد، ابوحامد عزالدين بن هبة بن محمد، 

 دارالكتب العلمیة:  محمد عبدالكريم النمري، بیروت

: ، تحقیقصيد الخاطر، (6268)، «587: ت»ابن الجوزي، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد، 

دارالكتب العلمیة ـ ابن الملقن، سراج الدين ابوحفص عمر بن علی بن احمد : عبدالقادر احمد عطا، بیروت

مكتبة : هرةنورالدين شريبه، القا: ، تحقیقطبقات االوليا ، (6265)، «222: ت»الشافعی المصري، 

 الخانجی

وفيات االعيان ، (6822)، «126: ت»ابن خلكان، ابوالعباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابی بكر، 

 دارصادر: احسان عباس، بیروت: ، تحقیقو انبا  ابنا  الزمان

 دارالفكر: ، بیروتتاریخ دمشق، (6268)، «576: ت»،...ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسن بن هبة

: ، سوريهمختصر تاریخ دمشق، (6222)، «766: ت»نظور، جمال الدين ابوالفضل محمد بن مكرم،ابن م

 دمشق، دارالفكر

 دارالكتب العربی: ، بیروتحلية االوليا ، (6225)، «202: ت»االصبهانی، ابوالنعیم، 
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 دارالصعب: فوزي عطوي، بیروت: ، تحقیقدیوان، (6822)بثینه، جمیل، 

 ، مؤسسه الكتب الثقافیةالزهد الكبير، (6881)، «252: ت»بكر احمد بن الحسین، البیهقی، الحافظ ابو

 ، انتشارات تهرانهاي عرفان و تصوف در ایران و جهان جلوه، (6022)تدين، عطا ا ، 

 اطالعات: اسماعیل حاکمی، تهران: ، تحقیقبهارستان، (6017)جامی، عبدالرحمان، 

 اطالعات: اسماعیل حاکمی، تهران: ، تحقیقانبهارست، (6076)، جامی، عبدالرحمان

 اطالعات: اسماعیل حاکمی، تهران: ، تحقیقبهارستان، (6027)، جامی، عبدالرحمان

 اطالعات: محمود عابدي، تهران: ، تحقیقنفحات االنس، (6072)، جامی، عبدالرحمان

 مرکز اطالعات ايرانی: اعال خان افصح زاد، نهران: ، تحقیقدیوان، (6072)، جامی، عبدالرحمان

 ، تصحیح و مقدمه مرتضی مدرس گیالنی، انتشارات سعدي هفت اورنگ، (6012)، جامی، عبدالرحمان

 ، دار احیا  الترا  العربی روح البيان في تفسير قرآن، [بی تا]، «6687:ت»حقی، اسماعیل، 

، دار الكتب الدابغذا  االلباب شرح منظومة ا، (6280)، «6622: ت»حنبلی، محمد السفارينی، 

 العلمیة

 جهانگیر منصور، نشر دوران، چاپ نیل: تحقیق، دیوان، (6022)الدين محمد، شمسحافظ، 

، تحقیق سير االعالم النبال ، (6267)، «722: ت»الذهبی، شمس الدين ابوعبدا  محمد بن احمد، 

 موسسة الرسالة: شعیب االرناووط، بیروت

تاریخ االسالم و وفيات المشاهير و ، (6227)، محمد بن احمد الذهبی، شمس الدين ابوعبدا 

 دارالنشر: ، تحقیق عمر عبدالسالم تدمري، بیروتاالعالم

مرصاد العباد من المبد  ، (بی تا)، «027»رازي، ابوبكر عبدا  بن شاهاور االسد معروف به نجم الدين، 

 سنايی: حسین الحسینی اللهی، تهران: ، تحقیقالي المعاد

 انتشارات علمی: ، تهرانبحر در کوزه، (6012)زرين کوب، عبدالحسین، 

، مجله علمی و «نقبي به روشنایي در جستجوي امثال ایراني»، (6028)سبزيان پور، وحید، 

، 8پژوهشی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره جديد، سال اول، شماره 

 81ـ 18ص 

سير حكمت از ایران باستان تا کليله و دمنه و »، (6027)فروغی نیا، آزاده،  و حیدسبزيان پور، و

، مجموعه مقاالت همايش منطقه اي پیوند پارسیان و اعراب، دانشگاه آزاد اسالمی «گلستان سعدي

 687ـ 622بابل، ص 

يوسفی، غالم حسین : ، تصحیح و توضیحبوستان، (6018)، ...الدين مشرف بن عبدا مصلح سعدي،

 .انتشارات خوارزمی

 احمد شرباسی، کتاب الشعب : ، تحقیقطبقات الصوفية، (6268)، «268: ت»السلمی، ابوعبدالرحمن، 

مكتبة الملتزمیة، : ، مصرالطبقات الكبري، (6065)، «807 :ت»الشعرانی، عبدالوهاب بن احمد بن علی، 

 المطبعة العامرة الشرقیة
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نزهة المجالس ، (8226)، «282: ت»الصفوري، عبدالرحمن بن عبد السالم بن عبدالرحمن بن عثمان، 

 دارالمحبة: ، بیروتو منتخب النفائس

: رينولد آلند نیكلسون، ترجمه: ، تحقیقاللمع في التصوف، (6026)، «072: ت»طوسی، ابونصر سراج، 

 مهدي محبتی، اساطیر 

 اطالعات: ، تهرانح و مقدمه بر نفحات االنستصحي، (6072)عابدي، محمود، 

انتشارت : رينولد آلن نیكلسون، تهران: ، تحقیقتذکرة االوليا ، (6072)، «162: ت»عطار، فريد الدين، 

 صفی علیشاه

 دارالمعرفة: ، بیروتاحيا  علوم الدین، (بی تا)، «525:ت»غزالی، محمد بن محمد، 

 دارالصادر: ، بیروتآثار البالد و اخبار العباد، (بی تا)، «128: ت»القزوينی، زکريا بن محمد بن محمود، 

عبد الحلیم : ، تحقیقالرساله القشيریه، (بی تا)، «215: ت»القشیري، ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن، 

 دارالمعارف: محمود، محمود بن الشريف، القاهره

: ، تحقیقفي أخبار القاضي عياضأزهار الریاض ، (6052)، «6226: ت»المقري، احمد بن محمد، 

 لجنة التألیف و الترجمة و النشر: مصطفی السقا و ابراهیم االبیاري، قاهره

، تحقیق عاصم ابراهیم الكیالی، الطبعة الثانیة، دار قوت القلوب، (6281)، «021: ت»المكی، ابوطالب، 

 الكتب العلمیة

المكتبة : ، مصرفيض القدیر، (6051)، «6206: ت»المناوي، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف، 

 التجارية الكبري 

، اسرار التوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد، (6011)، «222: ت»منور، محمد بن منور میهنی، 

 محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات طاليه، چاپ لیدن: تحقیق

، او در روایات فریقينهاي  لقمان حكيم و بررسي تطبيقي حكمت، (6022)، ...موحدي محب، عبدا

 مؤسسه بوستان کتاب: قم

کاظم دزفولیان، طاليه، :  ، تحقیقمثنوي معنوي، (6025)مولوي، جالل الدين محمد بلخی رومی، 

 چاپ لیدن

محمد رضا شفیعی :  ، تحقیقکليات شمس تبریزي، (6022)، مولوي، جالل الدين محمد بلخی رومی

 کدکنی، طاليه، چاپ لیدن 

تاریخ ، (6220)، «108: ت»النباهی، ابوالحسنعلی بن عبدا  بن محمد بن حسن المالقی االندلسی، 

 داراآلفاق الجديدة، احیا  الترا  العربی: ، بیروتقضاة االندلس

، غرر الخصائص الواضحه، (6288)، «762: ت»وطواط، محمد بن ابراهیم بن يحیی بن علی انصاري، 

 ةدارالكتب العلمی: بیروت

: ، تهرانکشف المحجوب، (6001)هجويري، ابوالحسن علی بن عثمان الجالبی هجويري غزنوي، 

 امیرکبیر
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 کارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 دکتر یحيي طالبيان

 دانشگاه علّامه طباطبایي تهران استاد

 (126تا  11از ص )

 17/13/11: تاریخ دریافت

 13/14/11: تاریخ پذیرش

 

 :چكيده

پردازان  علوم مختلف بالغی، زبان اي است که امروزه بیش از پیش، نگاه نظريهاستعاره مقوله

اي به  ويژهاز جمله مكاتبی که نگاه . شناسی و فلسفی را به خود معطوف ساخته است

اي پاگرفته از مكتب شناسی شناختی نیز شاخهمعنی. استعاره دارد، مكتب  شناختی است

تر را شناختی است که هرگونه فهم و بیان مفاهیم  انتزاعی در قالب مفاهیم  ملموس

در اين پژوهش، بعد از ارائة تعاريفی کلّی پیرامون اين مبحث، . داندکاربردي استعاري می

شده از سوي معنی شناسان   نظريات کالسیك و رمانتیك، به تشريح مبانی بیان اعمّ از

هاي گیرانه و طرح وارههاي جهتبه ويژه مفاهیم بنیادينی چون استعاره -شناختی

هاي مطابق با اين ها و شاهد مثالپرداخته خواهد شد؛ سپس به استخراج نمونه -تصويري

 .شودورزيده  میمفهوم از اشعار احمد شاملو مبادرت 

 

هاي تصويري و استعاره، شاملو، معنی شناسی  شناختی، طرح واره: کليدي هايواژه

 .استعارة فضامدار
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 درآمد. 1

است که زبان به عنوان ابزاري جهتِ کشف ساختار نظام شناختی انسان، عقیده و نگاهی 

اي اين دسته از زبان شناسان، استعاره را پديده. زبان شناسان شناختی به آن دارند

شود تنها نمود اين پديدة  می نامند و معتقدند که آنچه در زبان  ظاهرشناختی می

       ها، استعاره به هرگونه درك و فهم و نیز استفاده از از ديدگاه آن. شناختی است

  قبل از پیدايش . گرددوس جهت ارائة تصوّرات انتزاعی اطالق میقالب تصوّرات ملم

شناسان، استعاره را به عنوان ابزاري جهت پردازش شناسی شناختی، عموم زبانزبان

دانستند؛ لذا آن را غالباً مفهومی ادبی و وابستة زبان ادب به شمار       خیال در شعر می

شناختی، کارکرد اين مفهوم در گفتمان روزانة  امّا با گسترده شدن الگوهاي. آورندمی

کرديم افالك مثل پوست زمانی بود که ما فكر می». اهل زبان مورد توجّه قرار گرفت

خواستیم جهان را در واقع به کمك اين استعاره می. اندپیازي روي هم چیده شده

بان استعاري زنیم با زاالن هم که راجع به الكترون و پروتون حرف می. توصیف کنیم

« ...زبان طبیعی هم که بازتاب تعبیر ما از جهان است پر از استعاره است. است

 (.622:6020يارمحمّدي، )

ها به تبعیّت از ارسطو، استعاره را سواي آرا  پیشینیان در باب استعاره که اکثر آن

 آوردند و آن را در حیطة علوم بالغی تنها ابزاري جهت زينت زبان ادبی به شمار می

  هاي مختلف علمی دادند، امروزه اين مقوله مورد توجّه شاخهمورد مطالعه قرار می

الخصوص علوم وابسته به مكتب شناختی قرار گرفته است و در اين باب کتب و علی

تمامی  متأسفانه بیشتر و شايد بتوان گفت . مقاالت متنوّع و گوناگونی مدوّن شده است

نظران نظريات ارائه شده پیرامون مبحث استعاره از نگاهی جديد مربوط به صاحب

ها بسنده آن هاي ی از مقاالت و نوشتههاي خارجی  بويژه غربی است و ما تنها به ترجمه

آنگونه که  -آيدهاي خاصّی که گاه در ترجمه پیش میايم که با توجّه به محدوديّتکرده

ها و نظران ارائه نمی شود و مشكل ديگر شاهد مثالة مقصود صاحبلبّ و چكید -بايد

کنند که گاه با ها از فرهنگ و زبان کشور خود استخراج میهايی است که آنبرداشت

از جمله کتب مستقل پیرامون استعاره که در . خوانی نداردفرهنگ و زبان کشور ما هم
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هاي اندك کمك شايان نمود، آگاهیگیري مقالة پیش رو و نیز افزودن بر روند شكل

اثر ترنس هاوکس که توسّط خانم فرزانه طاهري « استعاره»کتابی است تحت عنوان 

همچون نظريّات ارسطو،  -هاي کالسیكاين اثر با ارائة ديدگاه. ترجمه شده است

 هاي هاي قرون شانزده، هفده و هجدهم میالدي، ديدگاه، ديدگاه-...سیسرون، هوراس و

و نیز چند ديدگاه قرن بیستمی،  -...همچون نظريّات شِلی، هردر، وردزور  و -تیكرمان

اثر . به مسیري که استعاره و تحقیقات پیرامون آن طی کرده به تفصیل پرداخته است

« مبناي تفكّر و زيبايی آفرينی: استعاره»مستقل ديگر در اين زمینه کتابی است به نام 

مختلف    هاي هم آمده که شامل هفت مقاله از ديدگاهکه به کوشش فرهاد ساسانی فرا

 ها از گذشته تا به امروز در باب استعاره است که از جملة  آن... زبانی، فلسفی، بالغی و

استعارة )، مايكل ردي (شناسی استعارهپیشینه)هاي خانم آزيتا افراشی توان به مقاله می

 .اشاره کرد... و( تعارة فهماستعاره به مثابة اس)، جوئل واينسهايمر (مجرا

در اين مقاله همّت بر آن گمارده شده تا ضمن معرّفی آرا  کالسیك و رمانتیك 

، تكیة کار بیشتر بر روي نظريّات رمانتیك -هرچند به اجمال -پیرامون مبحث استعاره

گرفته شده در اين کارروش  به. بويژه معنی شناسان شناختی پیرامون اين مقوله باشد

تحلیلی است که بدين منظور نخست مطالعات نظريه  -پژوهش در واقع روش توصیفی

 -پردازان پیرامون مبحث استعاره توصیف و بررسی شده و سپس اشعار احمد شاملو

از ديدگاهِ شناختی مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته است و  -برگرفته از چند اثر انتخابی

تأکید مقاله . ها استخراج شده استاي جديد در آنههاي حاصل از نگاه طرح وارهيافته

ها بر اساس گزينشی بر روي سه دفتر از مجموعه دفاتر شعري شاملوست که انتخاب آن

مجموعه اي شعري از شاملوست که « خاك هاي مرثیه». تصادفی صورت پذيرفته است

« م در آتشابراهی»شود؛  می را شامل 6022تا 6025هاي اشعار سروده شدة وي از سال

باشد و در می 6058تا  6022هاي شاملو از سال مجموعة ديگري است که شامل سروده

که « حديث بی قراري ماهان»پايان مجموعة ديگر، دفتر شعري است تحت عنوان 

گزينش  تنها  . را در خود جاي داده است 6072تا  6056هاي احمد شاملو از سال سروده

ري  شاملو تحت تأثیر حوصلة يك مقاله بوده چرا که بیشتر سه دفتر از مجموعه دفاتر شع
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نوع انتخاب نیز تالش شده تا هوشمندانه باشد، لذا دفاتري انتخاب . گنجايداز آن را نمی

تواند به کشد و میيدك می 6072تا  6025شده که يك دورة زمانی متّصل را از سال 

 .دگی شاعر باشدهاي زناي سايه روشن، نمايانگر فراز و نشیبگونه

 

 احمد شاملو  .2

هجري شمسی در  6022در بیست و يكم آذر ماه سال ( بامداد. ا/ صبح. ا)احمد شاملو 

در  -افسر ارتش -خمیرة دوران کودکی وي تحت تأثیر شغل پدر. تهران متولّد شد

گذراندن دوران . شهرهايی چون رشت، سمیرم، اصفهان، آباده و شیراز شكل گرفت

دبیرستان در شهرهاي خاش، زاهدن، مشهد، بیرجند، تهران و گرگان زمینه دبستان و 

ساز باروري فكر و نبوغ وي شد که انديشة گردآوري فرهنگ سواد عامه حاصل  آن 

 هاي و اوايل سال بعد، به دلیل شرکت در فعّالیت 6088در اواخر سال . ها بودجابجايی

 يك. ان متّفقین در رشت منتقل شدسیاسی شمال کشور، در تهران دستگیر و به زند

سال بعد پس از آزادي از زندان و کوچیدن به تهران به همراه خانواده، به ترك تحصیل 

شود و آغاز  اين دست بردن  واقعی به سمت نوشتن از اين زمان شروع می. مبادرت ورزيد

ندگی احمد ز. نامه هاستهفتهداستان و سردبیري در  مجلّات و ها با انتشار فعّالیت

. شاملو آبستن حواد  گوناگونی است که به شعر وي رنگ  و بويی خاصّ بخشیده است

من به اين حقیقت . می توانم بگويم آثار من خود شرح کاملی است»: به نقل از خود شاملو

خوانندة . زنده گی است هايی از زنده گی نیست بل که  يكسره خودِ معتقدم که شعر برداشت

صادقانه، روراست با برشی از زنده گی شاعر و بخشی از افكار و معتقدات او مواجه يك شعر 

هاي مختلف فرهنگی فعّالیّت داشت احمد شاملو در عرصه. (586:8ج. 6022پاشايی، ) .«است

عناوينی است که کالبد ... که شاعر، مترجم، روزنامه نگار، پژوهشگر، فرهنگ نويس و

که با ادبیات فارسی سروکار دارند، با اند امّا آناناختهوجودي  او را مستور خويش س

شان شنیدن نام احمد شاملو، شعر، علی الخصوص شعر نو آن هم از گونة سپید در ذهن

و تحت تأثیر او، به  6081وي در پی مالقات با نیما يوشیج در سال . گرددمتداعی می

شعر »تحت عنوان  6088ل شعر نو روي آورد؛ براي نخستین بار در شعري که به سا
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منتشر شد وزن را رها کرد و پیشرو در ارائة سبك نويی در شعر معاصر « سفید غفران

خواهانه و سرودن اشعار آزادي. فارسی با عنوان شعر سپید، يا منثور يا شعر شاملويی شد

تا  از شاملو. ضدّ استبدادي، عنوان شاعر  آزادي ايران را براي او به ارمغان آورده است

 هاي پیش از انقالب دوازده مجموعة شعر چاپ شده است که حاصل شاعري  وي از سال

شاملو   -منتشر شد 6051که در سال  -بعد از دشنه در ديس. است 6051تا  6081

قراري ماهان را بیدر آستانه و حديثِ صله، هاي کوچك غربت، مدايح بیمجموعه ترانه

سرانجام احمد . (82:6026پورنامداريان، )ر کرد منتش 6072تا  6058 هاي در طی سال

در خانة دهكده به سوي ديار ابديّت  6078يكشنبه شب، دوم مرداد ماه  8شاملو ساعت 

 .  (6)شتافت

 

 امروز  استعاره از گذشته تا  .3

گرفته شده که خود مشتق   metaphora، استعاره، از واژة يونانی metaphorواژة » 

مقصود از اين واژه، دستة خاصّی از  ."بردن"، phereinو  "فرا"به معناي metaازاست 

  ديگري فرابرده يا   به   شیهايی از يك شیها جنبههاي زبانی است که در آنفرايند

  اوّل رود که گويی شیاي سخن می  دوم به گونهشوند، به نحوي که از شیمنتقل می

، "استعاره"ارائه شده به نقل از ترنس هاوکس در کتاب سطور . (66:6022هاوکس، )« است

توان آن را به عنوان شناسی  واژة مورد بحث است که البته میاي از ريشهدر واقع گونه

پیشینة تحقیق و . درنظر گرفت -مابین تعاريف کالسیك و رمانتیك -تعريفی  میانه

نظرية ارسطو که استعاره را گردد به ها بر میمطالعه در باب استعاره در میان غربی

آورد و معتقد بود که بايد تنها شگردي خاصِ آفرينش هنر و ويژة زبان ادب به شمار می

اين نگرش، همان نگرش . در میان فنون و اصطالحات ادبی به بررسی آن پرداخت

هاي مختلف تا به در مورد استعاره است که به صورت (Classical view)کالسیك 

نگرش مقابل با اين نوع نگاه به استعاره بر . ما ايرانیان نیز رواج داشته است امروز میان

میالدي که به مقتضاي حال و هواي سیطره يافته بر آن  68و  62گردد به قرون می



 1311بهار و تابستان ، 1، شمارة 1دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي/ 114

در اين نگرش  خاص، استعاره از . نام گرفت (Romantic view)عصر، نگرش رمانتیك 

قید و بند و چهارچوب محدودِ زبان ادب خارج شده و به نوعی الزمة زبان و انديشیدن 

در ادامه جهت آشنايی  بیشتر با اين نظريّات، به . آيد می براي جهان خارج به حساب

 .صورت اجمال به تعدادي از آنها پرداخته خواهد شد

 

 يک پيرامون استعارهآرا  کالس .3-1

جهت رسیدن به يك تعريف کلّی و آشنايی با اصطالحات ادبی، مراجعه به فرهنگ 

: سیما داد در تعريف استعاره آورده است. اصطالحات ادبی يكی از امور آغازين است

استعاره در لغت به معنی عاريت گرفتن، به عاريت خواستن، ايرمان گرفتن است و يكی از انواع »

يا مستعار به مشبّه ( مشبه به.نك)مشبّهٌ به ( نسبت)و عبارت از اضافت ( مجاز.نك)مجاز 

در ادامة کالم، سخن از نظر . (82:6027داد، ) «...يا مستعارٌ منه که با عالقه باشد( مشبه.نك)

آورد که استعاره را به تبعیّت از ارسطو تشبیهی فارغ از میان میعموم بالغیون قديم  به

هاي زيباشناسانة آرا  منتقدان جنبه شدن در ادامه افزوده. اندمشبّه گفته ادات شبه و

شود که به موجب تعريف اين منتقدان، هر متأخّر بر اين تعاريف را نیز متذکّر می

آيد و سپس شاعر با حذف استعاره ابتدا در ذهن شاعر به صورت يك تشبیه پديد می

 (.همان)سازد ادات و تلخیص آن، استعاره را می

استعاره »: اين گونه تعريف شده است "استعاره"در دايرة المعارف زبان شناسی، 

پس استعاره، . صنعتی است که از رهگذر آن، چیزي در ظاهر چیز ديگري به بیان درآيد

با اينكه استعاره از زواياي گوناگون در ... هاي طبیعی استويژگی رايج در همة زبان

شناسی، مطالعه قرار گرفته، ولی زبان شناسان و دانشجويان زبان ها موردبسیاري از رشته

دانند که توسّط گوينده تولید، و توسّط شنونده گفتة زبانی میآن را در اصل گونه اي پاره

 .(8258: 6882اشر، )« شودپردازش می

و فنّ بیان  (Poetics)ارسطو در واقع نخستین کسی است که در شعر شناسی 

(Rhetoric) ،اي از مقايسة ضمنی به به تبعیّت از اصل قیاس، استعاره را نیز گونه   

با عنوان نظرية تشبیه  (Comparison Theory)که گاه از نظرية قیاس  -شمار آورد
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(Simile Theory) استعاره دو »: ، طبق اين نظريه(8)به نقل از اُرتنی. -شودنیز ياد می

بوسیلة واژه يا عبارتی که در معناي  ها يكی از آن کند کهپديده را با يكديگر مقايسه می

شود و ديگري از طريق واژه يا عبارتی که به صورت استعاري  می صريح به کار رفته بیان

به اعتقاد ارسطو، استعاره نوعی مقايسة . (28:6027فیّاضی و ديگران، )« به کار رفته است

به باور وي استعاره الزم . س استاستوار بر اصل قیا (Implicit Comparison)تلويحی  

فن ]ارسطو در بوطیقا ». و بايسته نیست و در واقع کاربردش اساساً امري تزئینی است

بیشتر از هرجا مفصّل به ( کتاب سوم[ )فنّ خطابه]و ريطوريقا ( 85و  86فصول [ )شعر

استعمال نام استعاره عبارت است از " -در تعريف کلّی خود . پردازد می مقولة استعاره

از جنس به نوع، از نوع به جنس، از نوع به نوع و بر ]چهار نوع  -"چیزي براي چیز ديگر

نظريّات امروزة زبان و ادب فارسی در . (68:6022هاوکس،)« شمارد می بر( 0)[اساس تمثیل

 .حوزة علم بیان، متأثّر از نظرية قیاس ارسطو است

رسیدن به يك تعريف جامع از استعاره  همايی در فنون بالغت و صناعات ادبی جهت

کند و با به میان کشیدن بحث عالقه  می کالم خود را با تعريف مجاز و انواع آن آغاز

کند که اگر عالقة میان معناي حقیقی و مجازي عالقة مشابهت باشد آن را  می عنوان

در تعريف در ادامه . نامیم می استعاره، و اگر چیزي غیر از مشابهت باشد مجاز مرسل

و کلمة استعاره در اصل به معنی عاريت خواستن و بعاريت گرفتن »: آورد می استعاره چنین

استعاره عبارت است از آنكه، يكی از دو طرف تشبیه را ذکر و طرف ديگر را راده کرده ... است

 .(852:8ج. 6016همايی، ) «باشند

پیرامون استعاره را شفیعی کدکنی در کتاب صور خیال در شعر فارسی، بحث خود 

کند و اين پريشانی با پريشانی تعاريف در کتب بالغت پیشینیان در باب استعاره آغاز می

تشبیه همان »: کند کهوي از تعبیر ارسطو آغاز می. داند می را نشان از تزلزل ايشان

در ادامه به اختالف میان صاحبان آرا  . (25:6052) «استعاره است؛ با اندکی اختالف

 پردازد و نظريّات قاضی جرجانی در قرن چهارم را مطرحپیرامون استعاره و تشبیه می

را از آن  جاحظ در البیان و  -به مفهوم رايجش -تعريف از استعارهترين  قديمی. سازد می

استعاره نامیدن چیزي است جز به نام اصلیش، هنگامی که جاي آن »: آورد می التّبیین چنین
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در ادامه تعاريف مختلفی از عبدا  ابن معتز، رمّانی، ابن اثیر،  .«دچیز را گرفته باش

شايد بتوان گفت که اغلب  »: آورد و در نهايت خود معتقد است که می ...ابوهالل، سكاکی و

هاي شعري سابقة زمانی تشبیه دارد، يعنی در آغاز تشبیهی است و در طول زمان، با استعاره

اي که رنگ رتباطات میان دو سوي تشبیه، صورت خیال شاعرانهها و دريافت اخوگرشدن ذهن

 «آيدشود و بگونة استعاره در میتشبیه دارد و داراي اجزاي بیشتري است، خالصه می

 .(80.همان)

ابو ذکريا  "معانی القرن"کورش صفوي در کتاب درآمدي بر معنی شناسی، کتاب 

را نخستین پژوهش در زمینة ( ق.ه827متوفی)يحیی بن زياد کوفی ملقّب به فرّا  

ی از هاي در همین کتاب است که به نمونه»کند که داند و اشاره میصناعات ادبی می

فرّا  استعاره را نامیدن چیزي جز به نام اصلیش . استعاره در قرآن اشاره شده است

ر خود نیز الگوي کا( ق.ه 885متوفی)کند و همین تعريف است که جاحظ  می معرفی

ترين پژوهش در زمینة دقیق» شود که می در ادامه به اين مقوله اشاره. «دهد می قرار

آنچه جرجانی . نسبت داد( ق.ه 272متوفی)توان به عبدالقاهر جرجانی  می استعاره را

گیرد و کم و بیش  می دهد الگوي کارهاي پس از او قرار می دربارة استعاره به دست

بر اساس آراي . شود می به امروز در مطالعات سنّتی ديدهبدون تغییري محسوس تا 

ترين تعريفی جرجانی، استعاره نوعی جانشینی معنايی بر حسب تشابه است و اين دقیق

 .(815-811:6078)« توان به دست داد می است که دربارة اين فرايند

از دوسوي  استعاره تشبیهی است که يكی»: آورد می جلیل تجلیل نیز در تعريف استعاره

اي در معنی مجازي آن است بواسطة همانندي و آن ذکر نشود و به عبارت ديگر استعمال واژه

 کزّازي نیز  استعاره را تشبیهی. (10:6018تجلیل، ) «پیوند مشابهتی که با معنی حقیقی دارد

 بنیاد مانندگی...»: داند که سخنور آن را هنري تر ساخته و در تعريف آن آورده است می

از ... امّا در استعاره سخنور بر اين مانندگی خرسند نیست. در تشبیه بر مانسته نهاده شده است

در چشم او، ماننده، در آن . کند می اين روي، ماننده و مانسته را با هم درمی آمیزد و يكی

ن دو ماند که نمی توان در میانة آ می پیوندد آن چنان به مانسته می ويژگی که آن را به مانسته

 (.82:6012کزّازي، ) «از اين روي، نیازي نیست که در سخن يادي از ماننده برود... جدايی نهاد
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هاي رمانتیك، اغلب استعاره را به بر خالف آرا  کالسیك در باب استعاره، نظريه

شود به  می کنند نه زبانی؛ لذا هرآنچه در زبان ظاهر می اي شناختی مطرحعنوان پديده

در ادامه به رويكرد معاصر استعاره پرداخته خواهد شد که . از استعاره استواقع نمودي 

 .بیشتر مبتنی بر آرا  معنی شناسان شناختی است

 

معني  هاي با تأکيد بر نظریه)پيرامون استعاره ( رمانتيک)آرا  معاصر  .3-2

 ( شناسان شناختي

تعريف کوتاهی از علم قبل از پرداختن به نظريّات معاصر پیرامون استعاره بد نیست 

از دير باز مورد توجّه فالسفه، « معنی»مطالعة . معنی شناسی و تقسیمات آن ارائه گردد

  شناسی را بهدر سنّت مطالعة معنی، معنی. شناسان قرار داشته استمنطقیون و زبان

سه شاخة عمدة معنی شناسی فلسفی، معنی شناسی منطقی و معنی شناسی زبانی 

شناسی زبانی است که از اصطالح شاخة مطمح نظر ما معنی. کنندمیتقسیم بندي 

semantique آل بره. گیرد و براي نخستین بار از سوي م می فرانسه نشأت(M.Breal )

شناسی با مطالعة در اين شاخه، توجّه معطوف به خود زبان است و معنی. معرّفی شد

ر درك معنی از طريق زبان است معنی به دنبال کشفِ چگونگی  عملكرد ذهن انسان د

زبان شناسی شناختی و "در مقالة . (022:6021و بورشه و ديگران،  82:6078صفوي، )

معنا شناسی شناختی، »: گونه تعريف شده است، معنی شناسی  شناختی اين"استعاره

ها و ساز وکارهاي شناختی که  شود که بر مدل می بخشی از زبان شناسی شناختی محسوب

گلفام و يوسفی ) «کندتأکید می -سازندها را ممكن میو آ ن -هاي زبان ما قرار دارد فعّالیّتوراي 

 (.16:6026راد، 

شناسی زبانی به عنوان يك علم، مقولة استعاره به از زمان روي کار آمدن معنی

در  -پردازان اين شاخة علمی قرار گرفت کهنظريهار زبانی مورد توجّه عنوان يك ابز

طبق ديدگاهِ آنان،  -ین مرحلة مطالعات معنی شناختی که جنبة تاريخی داشتنخست

معنی شناسی ». توان استعاره را به عنوان دلیل  ممكن  تغییرات معنايی در نظر گرفتمی

اند و آن را ابزار شناختی در مطالعات خود نقش عمده اي براي استعاره قائل شده
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  به اين ترتیب . دانندمیو رفتارهاي زبان  مناسبی براي تشخیص چگونگی انديشیدن

توان مدّعی شد که میان دو نگرش کالسیك و رمانتیك به استعاره، اين دسته از  می

اند  معنی شناسان پیرو نگرش رمانتیك بوده و به نوعی به بسط اين نگرش دست يازيده

لگوگیري از زبان شناسان شناختی معتقدند که تمايل انسان به ا. (018:6078صفوي، )

به عنوان مثال، . ستها افعال فیزيكی براي افعال ذهنی، ريشة ايجاد ارتباط میان واژه

به جاي « گرفتن  فیزيكی»، «اطاعت کردن»به جاي « شنیدن»استفادة اهل زبان از 

 .      نمونه اي از اين تمايالت است... و« درك کردن»

-لعة معنی به شمار میاصطالح معنی شناسی شناختی را که نگرشی در مطا

 اي با همین عنواندر مقاله (George Lakoff) آيد، نخستین بار جورج لیكاف

(Cognitive Semantics) طبق اين نگرش، دانش  زبانی  انسان . مطرح نمود

مستقل از انديشیدن و شناخت نیست و با اين ديدگاه، در نقطة مقابل  آرا  زبان 

گیرد که دانش  می قرار (Fodor) و فودور (Chomsky)شناسانی چون چامسكی

ها و قواعد زبان را از ديگر فرايندهاي ذهنی انسان، از جمله انديشیدن،  ساخت

 .(15و  11:6028صفوي، ) دانندجدا می

در کتاب  6822در سال [ Mark Johnson]جورج لیكاف و مارك جانسون »

، دريچة جديدي (Metaphors we live by)کنیم ها زندگی میهايی که با آناستعاره

     به باور آنان، نظام مفهومی  ذهن بشر که انديشه . به سوي مطالعات استعاره گشودند

فیّاضی و ديگران، )« و عمل انسان بر آن استوار است در ذات خود ماهیّت استعاري دارد

       به اعتقاد لیكاف و جانسون، استعاره تنها موجب افزايش وضوح و نیز. (86:6027

و  ها ما نیستند، بلكه حتّی در مرحلة عملی نیز ساختار ادراك هاي درك بهتر  انديشه

دهند و نظام مفهومی  هر روزة ما، که بر اساس هاي ما از جهان خارج را شكل میدريافت

مبناي نظرية لیكاف و . مبتنی بر استعاره دارند کنیم، ماهیّتی اساساً می آن فكر و عمل

نخست اينكه استعاره تنها مربوط به زبان ادبی نیست و به : جانسون بر دو فرد بنا شد

نوعی در کاربرد روزمرّة زبان جاري و ساري است، و دوم آنكه استعاره ريشه در نظام 

كاف و جانسون به رويكرد لی. مفهومی زبان دارد و در واقع پديده اي زبانی نیست
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نامیده  (Contemporary Theory of Metaphor)« نظرية معاصر استعاره»استعاره، 

 .شودمی

از ديگر صاحبنظرانی است که نظرية جالبی در باب  (Michael Reddy) مايكل ردي

. نامیده است( The Conduit Metaphor) «استعارة مجرا»استعاره مطرح کرده و آن را 

هاي پیچیدة که شیوة بیان ما دربارة زبان، کمابیش براساس استعارهوي معتقد است 

« فرستادن است ارتباط،»و « اصطالحات زبانی، ظرف هستند»، «تصوّرات، اشیا  هستند»

گويد، در واقع تصوّرات را طبق نظرية وي، چنانچه شخص سخن می. مند شده استنظام

( عامل مجرايی)ها را از طريق ارتباط دهد و آندرون ظرف اصطالحات و واژگان قرار می

فرستد و براي اثبات ادّعاي خود بیش از صد نوع اصطالح رايج را ذکر  می براي مخاطب

اي از آن نمونه« شد آن مفهوم را به او رساند می سخت»کند که براي مثال می

 ( 2).ستها مثال

نیز از جملة معاصرانی است که در باب استعاره به عنوان  (David Lee)ديويد لی 

استعاره از آن جهت »: گونه آورده استهاي آن پديده اينيك پديدة شناختی و طرح واره

ها را با توجّه به مجموعة ديگري از اي از پديدهاي شناختی است که انسان مجموعهپديده

هاي هايی که به حوزه واژة واحدي را براي پديده رابطة استعاري زبان،... کند می ها دركپديده

 .(80:6027فیّاضی و ديگران، )( 5)«برد می متفاوتی تعلّق دارند به کار

 مبحث استعاره در میان فالسفه نیز فراوان مورد بررسی قرار گرفته است که 

پل ريكور ». مطالعات و نظريّات ارائه شده توسط ريكور از جايگاه ممتازي برخوردار است

(Paul Ricoeur ) ،اي است که پردازان برجستهنظريهاز جمله فیلسوف معاصر فرانسوي

او يكی از بزرگترين  فالسفه است که . در شاخة هرمنوتیك ادبی آرا  ويژه اي دارد

اگزيستانسیالیسم، نظرية تعالی کانت، روان کاوي، نظرية پديدارشناسی، هرمنوتیك، 

 ها هاي متفاوتی هستند که ريكور در آنادبی، نظرية سیاسی و فلسفة تحلیلی زمینه

وي نقش استعاره را به عنوان شیوه و ابزاري . (165:8ج. 6078احمدي، )« تخصّص دارد

وي در مسیر . کنندیدا میدهد که به وسیلة آن معانی جديد در زبان ظهور پتوضیح می

هاي سنّت بالغی پیشینیان را مورد ترديد عقايد برخی نويسندگان معاصر، تمام فرضیه
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استعاره نه تنها »: گويداو می. دهددهد و نظرية متفاوتی در باب استعاره ارائه میقرار می

 وارد زبان[ ناز طريق آ]صرفِ زينت گفتار نیست، بلكه به عنوان روشی است که معانی جديد 

اوّل اينكه يك استعارة واقعی در : آيدهاي ريكور دو نتیجه بدست میاز مجموع تحلیل... شود می

غیر قابل ترجمه است، زيرا  -نه صرفِ جايگزينی  يك لغت به جاي ديگري -معنی خودش

امل دوم اينكه يك استعاره صرفاً يك زينت در زبان نیست، بلكه ش. سازد می استعاره معنا را

 .(20و 22:6021نقوي، ) «هاي جديد از صحبت کردن دربارة واقعیّت است آگاهی جديد و شیوه

عالوه بر علوم بالغی، زبان شناسی و فلسفه، مبحث استعاره مورد نظر ديگر  علوم نیز 

 هاي از سال». شود می هاي جديدي در اين زمینه ارائهقرار گرفته است و روز به روز يافته

میالدي به بعد، بحث دربارة جايگاه استعاره در مطالعات زبان شناسی  6852پايانی دهة 

از زمان فرويد به بعد، رابطه میان تحلیل استعاره و روانكاوي به شكلی ... باال گرفت

همین روش در تشخیص ساختهاي روانی غالب يك جامعة زبانی يا ... ماندگار برقرار ماند

اخیراً پديدة استعاره از منظر ... گوها نیز بكار گرفته شده استاي از پیش المجموعه

رفتارشناسی  روان شناختی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است و دلیلی براي کنش و 

 .(022-026:6027بورشه و ديگران، )« روانی تلقّی گرديده است -واکنش اجتماعی

 

 احمد شاملو هاي تصویري و استعارة جهت گيرانه در شعرطرح واره .4

شناسی برشمرد ترين مكتب معرّفی شده در حوزة زبانتوان جديدمكتب  شناختی را می

هاي درخور توجّه در اين حوزه، باز هم جايگاه پرداختن به که به رغم ارائة مقاالت و کتاب

هاي هاي جديد پیرامون استعاره، موجبات بوجود آمدن ساختطرح نظريه. آن، ويژه است

فضاهاي »يا  (Image schemas) «هاي تصويريطرح واره»خاصّی تحت عنوان  بنیادين

هاي مورد توجّه هاي تصويري از ساختبحث طرح واره. گشت (Metal spaces)« ذهنی

به نظر جانسون، تجربیات ». هاي معنی شناسان شناختی استو حائز اهمّیّت در پژوهش

ها را به زبان خود آورد که ما آنمیهايی در ذهن ما پديد ما از جهان خارج ساخت

. (12:6028صفوي، )« اندهاي تصويريهاي مفهومی همان طرحاين ساخت. دهیمانتقال می

به اعتقاد معنی شناسان، انسان تجربیاتی را از جهان خارج کسب و در ذهن خود به 
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کار روند لذا  کند، اين مفاهیم بايد بتوانند در ايجاد ارتباط بهصورت مفاهیمی انبار می

تر، يك طرح  تصويري، ساختی در قالب بیانی ساده. ماهیّتی قراردادي و اختیاري دارند

در اين . مفهومی است که نمودش در زبان ما بر حسب تجربة ما از جهان خارج است

مدار به عنوان يك استعارة جهت دار، به مهمترين طرح مقاله، ضمن معرّفی  استعارة فضا

 ها ويري نیز پرداخته خواهد شد و همچنین بازخورد و بكارگیري  اين مقولههاي تصواره

هدف بر آن . در آثار مورد نظر و انتخابی از احمد شاملو نیز مطمح نظر خواهد بود

هاي بیان شده و نیز آماري که ارائه گمارده شده تا نهايت دقّت در استخراج شاهد مثال

 .جی دقیق و صحیح به مخاطب ارائه نمودخواهد شد مصروف گردد تا بتوان نتاي

 

 استعارة فضا مدار .4-1

 گیرانههاي جهتاز گونة استعاره (Spatialization Metaphors) هاي فضا مداراستعاره

(Orientational Metaphors) جهت  هاي باشند که لیكاف و جانسون استعارهمی

که يك مفهوم را در چهارچوب مفهومی ديگر  -مفهومی هاي گیرانه را سواي استعاره

 -اي فضايی مثل باالها عمدتاً از جهت گیرياين گونه استعاره. دانند می -داد  می سازمان

تأکیدِ بیشتر در باب اين نوع استعاره، جهات باال . شوند می ناشی... بیرون و -پايین، درون

ديگر  هاي را در گونه... چپ و راست وو پايین است و مفاهیمی چون درون و بیرون، 

توان گفت کمابیش در يك تقسیم بندي  کلّی، می. دهند می استعاري مورد کنكاش قرار

جهت درك بهتر موضوع، به . ها پايین قرار دارندها باال و تمامی  نامطلوبتمام مطلوب

 :  شود می ی پرداختههاي ارائة مثال

 پایين اندوه، عدم آگاهی و تحت سلطه بودن است و باالشادي، آگاهی و تسلّط }

 . {است

 . کنم می از شدّت خوشحالی دارم پرواز .6

 .روي اين قضیه حسابی اشراف داره .8

 .  پاشو مثل مرد وايستا تا همه بدونن توانايیش رو داري .0
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 تو کنج عزلت خونه کردي که چی؟                                  .2

 .   دراز به دراز عین  خنگا افتاده يه گوشه .5

 .                                           از اريكة قدرت به زير افتاد .1

که آبستن اموري مطلوبند در باال و  0و  8، 6شود، مواردهمانطور که مالحظه می

کر اين نكته الزم البته ذ. که در نقطة مقابل قرار دارند در پايین هستند 1و  5، 2موارد 

 هاي است که مطالب بیان شده داراي مصونیّت نیستند بلكه ممكن است در فرهنگ

فرهنگی متعالی مختلف دستخوش تغییر واقع شوند؛براي نمونه از جمله مللی که داراي 

طبق تقسیم بندي  لیكاف و جانسون، عقل در . باشد کشور  خودِ ماستمیو خاص 

 د امّا در ادبیات عرفانی  ما، گاه عشق و احساس بر عقل چیرهباالترين مرتبه قرار دار

بندي  شود و ما به    تقسیم می که البته در اينجا به صورت کلّی مطالب گفته -شوند می

ی از شعر شاملو، به هاي نمونة ديگر، بحث مر  است که با ارائة نمونه. -عقل کاري نداريم

 .آن مقوله نیز پرداخته خواهد شد

 هاي سپیدِ بی گناهی دفتر»

 به تشتی چوبین          

 بر سر   

 (55:6078شاملو، ( .                              «معطّل مانده بر دروازة عبور               

در میان زنان و اغلب زنان روستا، که جهت شستن ظروف و البسه به سوي قنات 

 چرك يا ظروف نشسته را در بغل و کنار هاي کنند، تشتِ حاوي لباس می حرکت

. گردندنهند و به خانه برمی می را درون تشت بر سر ها گیرند و پس از شستن، آن می

 -شاملو نیز دفاتر سپید بی گناهی را که مبرّا از هر نوع آلودگی اند، درون تشتی بر سر

تبه اي واال بخشیده متصوّر است و از اين طريق به پاکی مر -باالترين و برترين عضو بدن

 .است

 .می خواهم خواب اقاقیاها را بمیرم»

 خیال گونه  

 در نسیمی کوتاه      
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 (22:6028شاملو، ).                    «گذرد می که به ترديد                                

بود،  می در شاهدِ ارائه شده، کوتاهی  نسیم، ترديد را پديدار شده و اگر نسیم استوارتر

تناسبات بكار رفته در . شد می صفتِ ترديد که شاملو به نسیم  کوتاه داده به يقین تبديل

 .گزارة مذکور، استعارة فضامدار را به وجود آورده است

 به کوه...»

 (57:6078شاملو، ).                                «...که خوش به غرور ايستاده ست        

هاي فضامدار، وأم با غرور و سربلندي است وطبق نظرية استعارهايستادگی  کوه، ت

 .ايستادگی و غرور به نوعی پديد آورندة يكديگر و الزم و ملزوم همند

 نشیندبه چرك می»

 خنده                                  

 اش ار به نوار زخم بندي  

 (81:6028شاملو، ).                  «ببندي                                                      

کند و در  می نشستن در تضاد با ايستادن و ايستادگی، صفات ناپسند را از آن  خود

داند و در ادامه  می اينجا شاملو از اوج به زير افتادن خنده را، توأم با همنشینی  با چرك

داند که حتّی آسمان نیز در برابر اين استواري قامت  می را حاوي صفاتی برتر "راستی"

 .کند می خم

 

 راست بدان گونه»

 که عامی مردي 

 شهیدي؛                            

 (06.همان).                   «تا آسمان بر او نماز بَرَد                                         

توان میاند فضامدار گفته و با توجّه به آنچه در باب استعارة -چه در فرهنگ غرب اگر

مر  چیزي جز دراز به دراز افتادن  کالبدِ تن نیست، امّا در مقابل، مر ،  -برداشت نمود

هاي آن است، طبق فرهنگ متعالی ما، عین رهايی و آزاد شدن از زمین و تمام وابستگی
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اين نگاه ويژه . شاملو که مر  چیزي جز آزاد شدن و پرواز نیستعلی الخصوص در شعر 

    کند که آنچه ارائه از سوي شاملو و ادبیات ما به مقولة مر ، اين نكته را اثبات می

در فرهنگ ملل  ها شود يك قانون بدون تغییر و استثنا  نیست و تمامی  اين نظريه می

 .ی واقع شوندتوانند دستخوش تغییر و دگرگون می گوناگون

 ...پذيرم  می که بسمل شدن را به جان...»

 بس که آزاد خواهم شد  

 از تكرار هجاهاي همهمه        

 (07:6078شاملو، )      «    !در کشاکش اين جنگ بی شكوه                                  

 ...همچنین

 وکوه وار»

 پیش از آن که به خاك افتی   

 نستوه و استوار 

 (00:6028شاملو، )    .                                    «مرده بودي                              

خواهش را در شاهد مثال  قابل تأمّل دوم، شاملو استواري قامت همرزم آزادي

کشد که اين مردن پیش از به خاك افتادن،  می همچون کوهی استوار و نستوه به تصوير

 -در گذشته -بستن متّهم به عمودي کوفته بر زمین هنگام اعدام و تیرباراناشاره به 

شوند تا از نگاه شاملو مردنی سرافرازانه  می مانع از افتادن، موجب هاي کند که طنابمی

 .رقم بخورد

 و عشق»

 مر  رهايی بخش مرا     

 ها از تمام تلخی

 .آکند می                             

 هاست جنگل شوکرانبهشت من    

 (27:6078شاملو، ).        «و شهادت مرا پايانی نیست                                           
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زند و از شكوه مردن در فوّارة فريادي  می بخش فريادشاملو مر  را با صفت رهايی

زندگی  دنیوي نمی داند و  هاي آورد و آن را چیزي جز پايان دغدغه می سخن به میان

 ."پايانی براي شهادت خويش متصوّر نیست"

 

 طرح وارة حجمي .4-2

هاي تصويري است يكی از انواع طرح واره (Containment Schema)طرح وارة حجمی 

به اعتقاد وي، انسان از طريق قرار گرفتن در . که مورد بررسی جانسون قرار گرفته است

  -...نظیر اتاق، ماشین، خانه و -اطراف که معموالً داراي حجم و بُعد هستند هاي محیط

هاي توانند نوعی ظرف تلقّی شوند، و نیز قرار دادن اشیا  مختلف درون  ظرف می که

هاي انتزاعی قرار گیرد تواند در ظرف می کند کهگوناگون، بدن خود را مظروفی تلقّی می

در اين مقاله به . از احجام فیزيكی در ذهن خود پديد آوردهاي انتزاعی و يا طرح واره

اين مبحث، بسط و گسترش داده شده و عالوه بر تصوّر  ظرف تلقّی شدن انسان، تمام 

مفاهیم انتزاعی که در عالم خارج فاقد حجم و بُعد هستند نیز در اين مقوله گنجانده 

 :زيمپردا می براي درك بهتر، به ارائة چند مثال. شده اند

 .  بیا بیرون از تو فكر .7

 .       افتادم تو فالکت .2

 .سعی کن تو منجالب  اينجور فكرا فرو نري .8

شويم که ما براي فكر، فالکت و بدبختی  می ارائه شده متوجّه هاي با دقّت در مثل

 ها کنند و انسان به صورت مظروف درون آن می نوعی حجم قائلیم که حكم ظرف را پیدا

 .گیرد می قرار

 ما»

 بیرون  زمان            

 ايستاده ايم                                  

 (7:6028شاملو، )    .                                            «با دشنة تلخی در گرده هامان 
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کند که ما بیرون  آن ايستاده ايم در  می شاملو، زمان را محفظه و ظرفی قلمداد

 .در عالم واقع زمان داراي حجم نیست کهحالی

 (85.همان)                                                    .«شود می نگاه از صداي تو ايمن»

در شاهد مثال ارائه شده، نگاهِ فاقدِ حجم و بُعد، موجودي متصوّر شده که حتّی از 

    احساس ايمنی و آرامش  -که آن هم داراي چنین خصوصیاتی نیست -طريق صدا

 .شود می کند و اين نگاهِ خاص به مفاهیم انتزاعی، موجب  پديداري استعارة حجمی می

 به انتظار تصوير تو»

 اين دفتر خالی     

 تاچند                             

 تاچند 

 (66:6078شاملو، )                                              .«ورق خواهد خورد؟

به میان      -يا فاقد نوشته -شاعر در اينجا صحبت از دفتر خالی به جاي دفتر سفید

که  -ی داراي حجمندهاي کلمات که مظروف آورد، گويی دفتر ظرفی است که از طريقمی

 ها را در خود جايالبته خودِ اين کلمات براي معانی حكم ظروفی را دارند که  آن

اينگونه نگاه به کلمات و معانی، . شوندباعث پر و خالی شدن ظرفِ دفتر می  -دهند می

لی به آن اشاره ست که به صورت اجما«استعارة مجرا»يادآور نظرية مايكل ردي با عنوان  

 .شد

 

 و نجواي اورادش»

 لَخت لَخت

 (02:6078شاملو، )     .                                              «انباشت می آسمان سیاه را

از نظرگاهِ احمد شاملو، نجواي اوراد داراي حجمی با قابلیّتِ پرکردن فضا را دارند که 

کنند و به قول شاعر لخت  می اشغال -متصوّر شدهکه به صورت ظرفی  -آسمان سیاه را

 .انبارند می لخت

 چون انديشه به گوراب  تلخ  يادي در افتد»
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 فرياد

 (25.همان)      .                                            «شرحه شرحه برمی آيد               

گورابی تصوّر شده که که مفهومی انتزاعی است، عالوه بر گرفتن صفت تلخ،  "ياد"

همچون   -کند و فرياد نیز می داراي عمق و حجم است و انديشه به ژرفاي آن سقوط

پاره پارة گوشت از گلو  هاي شرحه شرحه چون تكّه -انديشه که حجیم صورت بسته

 .آيند می بیرون

 

 طرح وارة حرکتي. 4-3

به اعتقاد ». است (Path Schema) تصويري، طرح وارة حرکتی هاي از ديگر انواع طرح

اي در اختیار هاي متحرّك، تجربهمشاهدة حرکت ساير پديدهحرکت انسان و جانسون، 

اي انتزاعی از اين حرکت فیزيكی در ذهن  خود پديد آورد و انسان قرار داده تا طرح واره

. (075:6078صفوي، )« اي را در نظر بگیردبراي آنچه قادر به حرکت نیست، چنین ويژگی

کنیم که گويا روز تغییراتی را مشاهده میهايمان در طول شبانهما همواره در گفتمان

بايستی از نقطه اي آغاز کند تا  ها اند و آدمی براي رسیدن به آننمودار  مسیري  حرکتی

به نقطة پايان برسد و اين حرکت و گذر، نیازمندِ زمان است که به طور پنهان يا آشكارا 

 :پردازيم می یهاي براي درك بهتر، به ايراد نمونه. اين طرح واره مطرح استدر 

.                                                  رسی می آخرش يه روز به حرف من .62

 .اين قصّه سر  دراز دارد .66

 .کنه می دوستی با آدماي ناباب آخرش تورو به ترکستان هدايت .68

شود، تصوّر  رسیدن به مقصودِ حرف با طی کردن مسیري  می مالحظههمانگونه که 

آبستن  زمان، يا سر و ته داشتن قصّه همچون مسیري طوالنی و يا رسیدن به مكانی 

نامعلوم درجريان رفاقت با دوستان ناباب، همه و همه برگرفته از تجربیاتی است که در 

 .اشاره شد ها تشريح موضوع به آن

 ودممن ايستاده ب»
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 تا زمان

 لنگ لنگان           

 (28:6078شاملو، )     .                             «از برابرم بگذرد                               

تصوّر لنگان لنگان قدم برداشتن  زمان که مفهومی است انتزاعی و گذشتنش از برابر 

اگرچه صفت لنگ لنگان، حرکت ذهن شاعر، تداعی کنندة تابلويی پويا و روان است که 

سازد امّا نمی تواند مانع حرکت در امتداد يك مسیر  می را با دست اندازهايی روبرو

 .طوالنی شود

 در مردگان خويش»

 بنديم می نظر                           

 يی،با طرح  خنده                                                

 کشیم می انتظارو نوبت خود را 

 بی هی                      

 (2:6028شاملو، )    «                                      !يیخنده                                 

انگارة ذهنی  مر  به عنوان صفی طوالنی که ما در طول آن چشم انتظار رسیدن 

در شعر خود بكار برده است و اين نوبت مان هستیم، تصويري است که شاملو فراوان 

داند که ما همچون مسافران  آن هر لحظه شاهد  می حرکت به سوي مر  را کاروانی

 .رسیدن  يكی از همسفرانمان به ديار مقصوديم

 و پاکیزگی اين آب»

 با جان پر عطشم                                 

 کوچ را  

 (7:6078شاملو، )     .                                  «شدهمسفر خواهد                         

دراينجا آب، آب  گواراي  کوچیدن به سوي معبود ازلیست که در چند گزاره باالتر 

 .شاعر عطشانش مانده است

 و بدين نمط»

 شب را غايتی نیست                   
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 (65.همان)                     .«نهايتی نیست                                                 

شايد در نگاه اوّل، آوردن صفاتِ غايت و نهايت براي شب، صرفاً تداعی کنندة واحدِ 

امّا در حقیقت، شب همچون مسافري است که در مسیر دائمی  خويش در  .زمان باشد

 .اين حرکت در درون  خود، زمان را مستتر است حال حرکت است و

پذيرد و  می تر صورتگونه اي ديگر از طرح وارة حرکتی که در آن طیِ میسر، درونی

، استعارة -نه يك حرکت عینی و فیزيكی -به نوعی تغییر حالت در آن مطرح است

مطرح در استحالة يك چیز به چیز ديگر هم نوعی حرکت . استحاله اي است_حرکتی

براي نمونه . است امّا اين حرکت بصورت ضمنی و درونی بوده و لزوماً فیزيكی نیست

. پذيرد می رشد انسان از کودکی به بزرگسالی گوياي حرکتی است که در درون صورت

 :براي نمونه

 تا از سبزينة نارس خويش»

 (22:6078شاملو، )              .                                                   «سر  برآيد     

شود که گوياي  می و يا در شاهد مثال بعدي، به رويش  جرمی در انديشه اشاره

 .حرکتی ضمنی و درونی است که در شعر شاملو تجلّی يافته است

 با پیشانی بلندت به جرمی انديشیدي»

 (58:6028شاملو، )       .                                          «رُستکه در پوسته می        

 

 طرح وارة قدرتي. 4-4

هاي ارائه شده توسط جانسون ، از ديگر طرح واره(Force Scema)طرح وارة قدرتی 

انسان در طول . است که نسبت به دو طرح وارة قبلی حاالت مختلفی را پذيراست

کند که همچون سدّي مستحكم در مقابلش و موانعی برخورد می زندگی، گاه با مشكالت

شود تا در جهت رفع اين مشكل، حاالت و  می پذيري موجبقرار دارند و قابلیّت انعطاف

هاي متفاوتی در ذهن نقش ببندد؛ بدين ترتیب، طرحی انتزاعی از اين برخورد راه حل

وي اين حاالت و کیفیّات را  شودبندد که باعث می می فیزيكی در ذهن انسان صورت

 .اندهايی کند که در عالم  واقع فاقدِ آن ويژگیمنسوب به پديده
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نخستین نوع طرح قدرتی آن است که آدمی در مسیر حرکت با سدّي مواجه شود 

براي درك بهتر به . که جز قطع مسیر و ناتوانی از عبور چارة ديگري نداشته باشد

 :توجّه شود 62و  60 هاي نمونه

 .  واسه گرفتن امضا به هر دري که زدم بسته بود .60

 . گرفتار مخمصه اي شدم که از دست هی  کس کاري برنمیاد .62

 .نامگذاري شده است 6دراين مقاله اين نوع طرح واره، طرح وارة قدرتی نوع 

اوّل آنكه در مقابلة با . دومین نوع طرح وارة قدرتی، آبستن سه حالت متفاوت است

پیش رو بتوان آن را شكست و به حرکت رو به جلو ادامه داد و به قدرت از میان آن سدّ 

 :توجّه کرد 61و  65توان به شواهد  می براي درك اين وضعیت. عبور کرد

 .به هر جون کندنی بود تونستم به اون قضیه فیصله بدم .65

 . کنم می هرکی بخواد سدّ راهم بشه، خودم شَرَش رو از سرم کم .61

 .نامگذاري شده است 6-8اين حالت نیز طرح وارة قدرتی نوع 

حالت دوم آنكه انسان بتواند با گذر از کنار سدّ به راه خود ادامه دهد و با دورزدن  

 :توجّه شود 62و  67 هاي به مثال. مانع، در همان مسیر مستقیم اوّلیّه پیش برود

 .طوري دورش زدم که به عقل جن هم خطور نمی کنه .67

 .رفتم می شدم و راه خودمو می اگه جاي تو بودم بی خیال  کلنجار باهاش .62

 .نامگذاري شده است 8-8اين طرح واره نیز، طرح وارة قدرتی نوع 

حالت سوم آن است که انسان با انتخاب مسیر ديگري، راه تازه اي را در پیش بگیرد 

ست يافتن به پشت سدّ نیست بلكه امّا بايد اشاره کرد که انتخاب مسیر ديگر به معنی  د

 :شوندموجب فهم بهتر مسئله  می 82و  68شواهد . تغییر مسیر است

 .اگه لجبازي نمی کرد االن پشت میز نشین بود .68

هی بهت گفتم اين راهش نیست ولی تو آخرش کار خودتو کردي، بیا اينم . 82

 !آخر عاقبتت
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آن انسان موفّق به گذر از سدّ سومین نوع طرح وارة قدرتی حالتی است که در 

  شود و با تالش و قبول سختی و کنار زدن سدّ مذکور، به راه خود ادامه  می روپیش 

 :گوياي بهتر  اين حالتند 88و  86شواهد . دهد می

 .خواستم رسیدم که همه انگشت به دهن موندند می طوري به آنچه که .86

ارادة مصمّم واسه رسیدن به رياست اداره منو واسه کنار زدن هر مشكلی  .88

 !ورزيده کرده

 .نامگذاري شده است  0در مقالة حاضر، اين گونة طرح واره نیز طرح وارة قدرتی نوع 

 من از آن گونه با خويش به مهرم»

 (07:6078شاملو، )                       «        پذيرم می بسمل شدن را به جانکه          

شويد و با تالش و سعی در صددِ رفع شاملو به مهر  با خويشتن، دست از جان می

 (6-8نوع. )مشكل و عبور از سدّ پیش روست و از اين پايان ناخرسند نیست

 خواب اقاقیاها را بمیرم می خواهم»

                             ... 

 حتّا اگر 

 زنبق کبود کارد                   

 بر سینه ام   

 (22-25:6028شاملو، ).                                           «گل دهد                     

اش خواهد به خواستهشاملو با آرزوي مردن خواب اقاقیاها، به هر قیمتی که شده می

سینه احساس کند و در نهايت با اين تالش برسد حتّی اگر زخم زنبق کارد کبود را بر 

 (6-8نوع. )رسد می گويا به خواستة خود نیز

 و بدين رسالت»

 ديري ست                       

 تا مر  را

 (01.همان).                                                     «فريفته ام                   
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فريبد و با اين مسیر  در پیش گرفته  می مر  رادر شاهد مثال ارائه شده، شاعر 

 (8-8نوع. )نهد می زند و سپس به همان مسیر اوّلیة خويش گام می گويی آن را دور

 هنگامی که مجابم کرد»

 :دختر بچه ئی بیش نبود  

 نهالی خرد  

 ( 85:6078شاملو، )          .                                   «در معرضی بی آفتاب             

آورد؛ انگار دختر بچة پاگرفته  می شاملو در اين گزاره، سخن از مجاب شدن به میان

 (8-0. )در اکنون  زمان، شاعر را به تغییر مسیر و انتخاب راهی ديگر ناگزير کرده است

 شعر »

 رهائی است         

 (7:6078شاملو، )                     «              نجات است و آزادي                          

اي حاوي  پیام آزادي و تالش و تكاپو با گزاره  "خاك هاي مرثیه"آغاز دفتر شعر 

، که به قول بسیاري از بزرگان کاراتر از «شعر»جهت رسیدن به اين مهم با ابزاري به نام 

روي  خويش، موفّق به زبان  شمشیر است و به نوعی با اين حربه به مبارزه با سدّ پیش 

 سازد و از مقابل خود به کناري شود و با جدّيت تمام آن را مرتفع می می عبور از آن

 (0نوع. )زند می

 

 وخدايی»

 ديگرگونه      

 (08:6028شاملو، ).                                                       «آفريدم              

شاهد پیشین، سخن از رفع مشكل و کنار زدن سدّ  اين شاهد مثال نیز، همچون

کند که شاملو تسلیم به قضاي پیش آمده نمی شود بلكه دست به آفرينش   می پیش رو

 (0نوع. )زند می ديگرگونه خدايی
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صورت گرفته در مورد موضوعات مطرح شده در  هاي با توجّه به مطالعات و بررسی

اين مقاله و نیز خوانش چندين و چندبارة سه اثر مورد نظر از دفاتر شعري شاملو، 

     :باشد می ها به شرح جدول زيربازخورد و تعداد بكارگیري  اين گونه طرح واره

 

 

 
استعارة 

 فضامدار

طرح وارة 

 حجمی

طرح وارة 

 حرکتی

 طرح وارة قدرتی

6 8- 6 8- 8 8- 0 0 

 خاك هاي مرثیه

(22-25) 
5 88 67 0 2 2 6 2 

 ابراهیم در آتش

(58-22) 
67 86 68 6 2 6 8 8 

حديث بی قراري 

 (56-72) ماهان
62 87 67 6 2 2 0 2 

 

 نتيجه .5

هاي متفاوت از منظرهاي خاص به اين پديده، تعاريف مختلف در باب استعاره و نگاه

آرا  کالسیك پیرامون استعاره به . کندآن در میان علوم گوناگون می حكايت از اهمّیّت

پیروي از تعريف ارسطو و بر اساس اصل قیاس و تشابه، استعاره را صرفاً امري زينتی و 

با گذشت زمان و روي کار آمدن مكاتب جديد . آورندمخصوص زبان ادب به شمار می

. سمت و سويی خاص به خود گرفت علمی همچون مكتب شناختی، نگاه به اين مقوله

شناسان  شناختی، استعاره در واقع بازنمود ادّعايی است که به عنوان طبق نظرية معنی

يكی از اصول اساسی در زبان شناسی  شناختی مطرح گشته و بر اين اساس دو مقولة 

تنها  نظرية معاصر استعاره بر اين باور است که نه. اندتفكّر و زبان در هم تنیده شده

استعاره امري تزئینی و صرفاً مخصوص زبان ادبی نیست، بلكه در عمل و انديشة هر روز 

اي است نظران اين عرصه، استعاره وسیلهصاحب به عقیدة. ما ساري است و جريان دارد
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. اي ملموسسازي يك پديدة انتزاعی بر اساس   تجربهجهت درونی کردن و مفهوم

تصويري، حاصل چنین نگاهی به  هاي ايی همچون طرحمفاهیم بنیادين و ساختاره

علی الخصوص جورج لیكاف و مارك  -شناسان  شناختیاستعاره است که از سوي معنی

 بر اساس آمار بدست آمده از دفاتر مورد کندوکاو شاملو در اين مقوله. ارائه شد -جانسون

 :توان به نتايجی دست يافت که حاصل چنین است می

مورد مطالعه، استعارة فضامدار، طرح وارة حجمی و قدرتی به نسبت از  در هر سه اثر

توان سیري صعودي را با توجّه به مقولة زمان  نوسان زيادي برخوردار نبودند امّا می

 تواند حاصل پختگی  روح شاعر اين افزايش  کاربرد می. سرايش در اين آثار مشاهده کرد

هاي اطراف موجب نگاهی خاص به پديده و نازك شدن پوستة احساس وي باشد که

تر بخشد تا در ضمیر خود راحتهاي انتزاعی میشود و حجم و حرکت به پديدهمی

در مقابل، استفاده از طرح وارة قدرتی در دو اثر . ارتباط برقرار کند ها بتواند با آن

ز انقالب هاي پیش اکه هر دو اثر حاصل سروده« ابراهیم در آتش»و « هاي خاكمرثیه»

هاي بعد است که بیشتر سروده« حديث بی قراري ماهان»شاملوست به نسبت بیشتر از 

   پررنگ تر بودن طرح وارة قدرتی در دو اثر قبل . از انقالب را در خود جاي داده است

تر بودن تكاپو براي کنار زدن مشكالت و سدهاي پیش رو بر از انقالب وي و نیز عینی

طلب شاملو که با رويش گل انقالب به آنچه        خواه و روحیة مبارزهآزاديگردد به روح  می

چندان تكاپويی براي آنچه « حديث بی قراري ماهان»خواست منتج شد، لذا در می

خود ، 0و نیز  6-8خورد؛ فراوان بودن طرح وارة قدرتی نوع حاصل آمده به چشم نمی

 .خواه استبیانگر اين روحیة آرمان

 :ها شتیاددا

 : جهت کسب آگاهی بیشتر مراجعه شود به. 6

نقد آثار شاملو اثر عبدالعلی دستغیب، سفر در مه اثر تقی پورنامداريان، گزند باد اثر سیّد عطاا  

پاشايی، بامداد و همیشه اثر .مهاجرانی، يك هفته با اخوان اثر مهدي خوان لنگرودي، انگشت و ماه اثر ع

 ...آيد سرکیسیان و

2. Ortony, Andrew (1997).Metaphor and Thought, Cambridge, Cambridge 

University press. 

 .قالب و متن درون آن مربوط به مقالة پیش روست. 0
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نمونه : استعارة مجرا»جهت آشنايی بیشتر با استعارة مجرا مراجعه شود به مقالة مايكل ردي با عنوان . 2

مبناي تفكّر و زيبايی : استعاره»ترجمه شده در کتاب « ربارة زبانمغايرت زمان ما د اي از چهارچوب

 .«آفرينی

5. Lee,David(2001).Cognitive Linguistics, Oxford, Oxford University press    
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 سبک اصفهاني در ترازوي نقد تاریخي 
 دکتر محمود فضيلت

 دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي

 دانشگاه تهران

 (142تا  127از ص )

 14/14/11: تاریخ دریافت

 15/16/11: تاریخ پذیرش

 

  :چكيده

هـاي قبـل    نسبت بـه دوره ، هاي دهم و يازدهم هجري براي شاعران پارسی گوي ايران سده

به عللـت اشـتغال بـه     ؛اند فرمانرواي ايران بوده، صفويان که در اين عصر .بوده استمتفاوت 

سیاسی و فرهنگی و درگیر شدن در جنگهاي ، هويت سازي و بازآفرينی هويتهاي اجتماعی

اين عوامل سبب شد که  شاعران  .دادند به شعر و مدح و غزل اهمیت چندانی نمی ، مختلف

بـه  ، بیش و کم به سـاختار دربارهـاي کهـن خـو گرفتـه بودنـد      پرداز که  سرا و غزل مديحه

  .ندبر به دربار گورکانیان هند پناه هندوستان مهاجرت کنند و 

نگارنده در اين مقاله پس از اشاره به پیشینه روابط ايران و هند و بررسی عوامل مذکور، 

ص صفويان بـه مـدح و   با استناد به شواهد و قرائن شعري و تاريخی به زاوية ديد و نگاه خا

 هـاي  غزل و علل مهاجرت و وضعیت زندگی و پیامد مهاجرت شاعرانی کـه گـاه در سـروده   

 .پردازد می، دانستند می خود هندوستان را چون کشتی نوح در برابر طوفان حواد 

 

 

و  دوره صـفوي  شـعر، و تحلیـل،   نقـد ، سـبك اصـفهانی  ، تاريخ ادبـی  :هاي کليدي واژه

  .هندوستان
 

 

 

 

  Mfazilat@ut.ac.ir:نشانی پست الكترونیكی نويسنده مسئول
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 مقدّمه  

 .رسـد  به پیش از دو هزار سال می، پیشینة پیوند تاريخی ايرانیان با سرزمین و مردم هند

مشرق پامیر و درة پنجاب و نیز آن سـوي  ، گسترة پادشاهی هخامنشی در زمان داريوش

فراگرفته؛ موجب همسـايگی و پیونـد مردمـان دو    رودخانة سند تا ساحل درياي پارس را 

افغانستان و درياي پـارس قلمـرو ايـران    ، در دورة ساسانیان نیز سیستان .کشور شده بود

 . شد شمرده می

از شاعران زردشـتی گـاه آوازي   گفته شده است که در آغاز چیرگی دورة اسالمی نیز 

از بهرام کیانی و هـزار پیـل او   کند پیكی از هندوستان پیكی  شود که آرزو می شنیده می

هاي ايرانیـان را   جويد تا داستان رنج اين شاعر زردشتی همچنین پیكی را می .خبر بیاورد

و آنان را از بـراي يـاري و چـاره جـويی     (. 688 :6020، زرين کوب)به گوش هندوان برساند 

  .برانگیزاند

نـد و گجـرات را   غزنويان به سـرکردگی محمـود غزنـوي ه   ، در قرن پنجم هجري نیز

داستان اين فتح در آثـار ادبـی زبـان     .رانند می مانها بر هندوستان فر د و مدتگشاين می

هاي فراوان همـراه   با يورش مغوالن به ايران که با ويرانی و نا امنی .تابیده استزابفارسی 

قـرار  مـورد توجـه ايرانیـان    ، هـاي علـم و ادب   هندوستان به عنوان يكی از پناهگـاه  ؛بوده

در ايـن عصـر   ، در نتیجه ارتباطی که میان ايرانیان و مـردم هنـد  ، افزون بر اين .گیرد می

 .گردد هنر ايرانی نیز دگرگون می ؛شود برقرار می

بايسـت آن را دنبالـة دورة    در دوره تیموري نیز که از ديدگاه تطور زبـان فارسـی مـی   

و ادب فارسی در خراسـان و   هاي شعر کانون ،به سبب ويرانگريهاي مستمر، مغول دانست

امّـا   .گردنـد  دچـار انحطـاط مـی   ، گرايند و عناصر ايرانـی شـعر و ادب   عراق به سردي می

بـا   .شـكنند  نهند و با آن شـكر مـی   همچنان قند پارسی را ارج می، طوطیان هند و بنگال

داننـد و   انديشة هرکس را متعلق به خود می ،در اين دوره شاهان گورگانی هند، اين همه

اتباع غیر مسلمان از لحاظ حقـوق بـا رعايـاي مسـلمان مسـاوي شـمرده       ، در قلمرو آنان

پناهگاه و مأمن شاعران و هنرمنـدان ديگـر   ، شوند و از اين روي قلمرو فرمانروايی آنها می

 .شود می سرزمینها
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يكـی نیـز   ، اگر اين نظريه را بپذيريم که از علل رکود بازار شـعر و شـاعري در ايـران   

شـود کـه از    مـی  اين سؤال مطرح ؛اري دولت صفوي به دست ترکمانان بوده استگذ پايه

کـه   انـد  سروده گونه می چه روي شاه اسماعیل و پسران و بستگان او شعر فارسی را همان

و منشأ عشق و عالقة آنان بـه شـعر چـه     ؟ترکان پارسی سراي رخان ازبك و ديگ عبیدا 

بوده است؟ نفوذ ترکمانان قزلباش در کارهـاي بنیـادين و اصـلی کشـور از روزگـار ايـن       

پادشاه آغاز شد و تا دير زمانی ادامه يافت و اگر چه از میـان ايـن ترکمانـان برخـی نیـز      

ي لشـكري و  ولی چیرگی با کسانی بوده که جز بـه کارهـا   ؛اند مشوق پارسی سرايان بوده

در چنین وضعیتی شاعران که آوازة دربار گورکانیـان هنـد را از    .اند پرداخته حكومتی نمی

سـرزمینی کـه برخـی از     دور شنیده بودند؛ آرزوي رسیدن بـه هندوسـتان را داشـتند    

 . انگاشتند آن را آرمانی می ،شاعران

شـعر   وت از زبـان و اي متفـا  در آنجا بـا گونـه  ، شاعران ايرانی که به هندوستان رفتند

 .دستور اين زبان در مقايسه با فارسی داخـل ايـران فرقهـايی داشـت     .روبرو شدند یسراف

، تفاوتهـاي زبـانی  ، زبان فارسی را در آن سرزمین آموخته؛ از اين روي، اغلب شاعران هند

کـه   مـج بـودن    شايد منظـور حـزين نیـز از کـج     .پیدا شد، به طور طبیعی در شعر آنها

، آن سامان گرديد و او را آماج تیرهاي بی امـان منتقـدان قـرار داد    موجب خشم شاعران

  (662 -668 :6057، شفیعی کدکنی)است   همین تفاوتهاي زبانی بوده

گـاه در يـك غـزل هنـديان      :اي ديگـر نیـز نمـود يافتـه اسـت      اين تفاوتها بـه گونـه  

گـاه  ، غـزل د و حتّی در يك نگوي هر بیتی از عالمی ويژه خويش سخن می رد گوي پارسی

دهـد   نشـان مـی  ، و اين همه( 88 :6011، همان) گیرند معناهاي متضاد در کنار هم قرار می

ة آن در ايران تا حـدّي فاصـله گرفتـه و در چرخـه و     مچشرسکه زبان فارسی در هند از 

  .منظومة زبانی اغلب مستقلی به حیات خود ادامه داده است

چنین شـكوهی کـه    .نامند اقتدار ملی میعصر صفوي را اغلب دورة شكوه و ، مورخان

اي شگفت انگیز آنگاه کـه در تـرازوي    به گونه ؛پس از اين دربارة آن سخن خواهیم گفت

سرزمین ما در ايـن   .بازد رنگ می، در نگاه منتقدان ادبی ؛شود شعر و ادبیات سنجیده میَ
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ناماليمـات   شاعرانی نازك خیـال و پـر احسـاس را در کنـار    ، عصر و آب و هواي تاريخی

  :پروراند می

 خاك وطن ندارد، آب و هواي راحت  در پیرهن ندارد ، چمن بجز خار گل در

 (282 :6018 ،کلیم)

، شـده اسـت   از اين روي از ديدگاه شاعر  چمنزار وطن که چونان دريـا دچـار توفـان   

 : استهمان سرزمین هند ، جويد تا به آن پناه برد و اين کشتی شاعرانه کشتی نوح را می

 ع گشاده ارزان است ـفته و طبـدل شك  عشرتستان است ، ز هند ديدة بد دور

 وانست ـراب ز آب حیـا سیـسراب اينج  ظم اقلیم عافیت هند است ـواد اعـس

 که هند کشتی نوح و زمانه توفان است  اش  هـادثـان حـم دار االمـخوانـچرا ن

 (06 :همان)

  :يا

 به هرکجا که يكی تلخكام حرمان است   به عزم هند کمر همچو نیشكر بندد 

 (06: 6018، کلیم)

  ؟هايی داشت اما آن شكوه و توفان چه بود و اين کشتی چه ويژگی

مـت صـفوي را تكـوين هـويتی نـو و      وكوان شكوهمندترين دسـتاورد تشـكیل ح  ت می

با نگاهی به گذشـتة تـاريخی و اجتمـاعی     .نیرومند در عرصة تاريخ سیاسی ايران دانست

، رسیم که پشت سر نهادن نُه سده از تـاريخ ايـران پـس از اسـالم     ايران به اين نتیجه می

هـاي آغـازين    تپش .هاي شگفت انگیز اجتماعی و تاريخی را نیز در پی داشته است پیامد

امّـا   .پـی داشـت   بويهیـان را در  و هاي ناپايداري چون سـامانیان  پیدايش سلسله ،ايرانیان

سـرزمین مـا را    ،از آن سوي مرزهـا ، هاي مهاجم ترك و تاتار اينان ديري نپايیدند و تیره

هـاي   بـا چیرگـی اينـان کـه از نظـر سـاختارها و نظـام        .يكی پس از ديگري در نورديدند

، اجتمـاعی و فرهنگـی  ، هاي انسانی فاجعه، با ايرانیان متفاوت بودند، اجتماعی و فرهنگی

جاي خـود را بـه نظـام     ، از ديگري شكل گرفت و نظام متمرکز به سبك ايرانیيكی پس 

امّا ساختار حكـومتی مهاجمـان در چـالش عینـی و فرهنگـی بـا        .اي مهاجمان داد قبیله

اي بـه دسـت وزيـران ايرانـی     انديشة سیاسی ايرانی فروپاشید و سبك حكومت تا اندازه

اگـر چـه بـه    ( ق 182  156)رش مغـوالن  يـو  .باز آفرينـی شـد  ، سلجوقیان و ايلخانیان
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امـا بـا روي    ؛نهادهاي گوناگون ايرانی و برخی ديگر از کشورهاي همسايه آسیب رسـانید 

به فرمـان هوالکوخـان    و براندازي خالفت عباسیان( ق 156  710)کار آمدن ايلخانیان 

حملـة تیمـور و    .مغول؛ شرايط نسبی مناسبی را براي باز سازي هويت بومی فـراهم آورد 

ــان   ــی تیموري ــت  (ق 776  821)چیرگ ــكیل حكوم ــه  و تش ــدار طايف ــاي ناپاي ــرا ه ، گ

جنـبش سـربداران و جنـگ فرمانروايـان محلـی       .هاي سربداران را در پی داشـت  جنبش

بـه خصـوص    .بستري مناسب را براي پیدايش صفويان به وجود آورد، گورگانی با يكديگر

قسطنطنیه را فتح کرد و ايرانیان را ، وري نوپاي عثمانیامپرات( ق 257)که در اين هنگام 

هـاي تلـخ    بـراي جلـوگیري از تكـرار تجربـه     ؛که خالفت اموي و عباسی را آزموده بودند

  .در انديشه فروبرد، گذشته

یرگی گورکانیـان بـر هندوسـتان و    چهمزمان بود با ، پیدايش عثمانیان در روم شرقی

دورة پس از رنسانس به سر  ماگنه نيااروپا نیز در  .لنهر ااغلبة ازبكان و شیبانبان بر ماور

درونـی و   تیـ عقومجـويی از  ايرانیان کوشـیدند بـا بهـره   ، در چنین بستر تاريخی .برد می

  .بیرونی به باز سازي اقتدار از دست رفتة کهن بپردازند

جنبش از شهر اردبیل آغاز شد و دو عنصر وحدت ملی و عدالت شیعی بـه تكـوين و   

( ق 705م )اردبیلـی  الـدين   نسـب صـفويه بـه صـفی     .صـفوي انجامیـد   تشكیل حكومت

پـس از مـر  شـیخ     ؛که مريد و داماد شیخ زاهد گیالنی بـود الدين  شیخ صفی .رسید می

ـ  الدين  صفی .جانشین او شد و مريدان فراوانی پیرامون او گردآمدند، زاهد نـام  هفرزنـدي ب

  .خواجه علی داشتنام هشیخ صدرالدين و شیخ صدرالدين نیز فرزندي ب

اي  گانه برپايه نظر برخی مورخان گويا میان خواجه علی تیمور گورکانی ديدارهاي سه

شـیخ  »يعنی شیخ ابراهیم خـود را  ، فرزند خواجه علی. (5 -7 :6016، والتر)روي داده است 

هاي شیعی داشت و پیروان فراوانی را از میان شیعیان که اغلب  او گرايش .نامید می« شاه

پیـروان او پیرامـون   ، پس از مر  شـیخ شـاه   .به دست آورد ؛دستان روستايی بودند تهی

سفر کـرد و گروهـی فـراوان از     شیخ جنید به غرب ايران .فرزندش شیخ جنید گردآمدند

. ن او را به عنوان پیر و مرشد خـود پذيرفتنـد  نشی ها و اماکن شیعه شمشیر زنان از خانقاه

 .(ق 272)سو روي داد؛ کشته شـد   اما شیخ جنید در جنگی که با شیروانشاه در دوره قره
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از خاندان پادشاهی مسیحی ترابـوزان   پسرش شیخ حیدر که مادر او کاترينا ، پس از او

پـس از ايـن    .(ق 208). او نیز در جنگی با شروانشاه کشته شد .جانشین پدر شد ؛بود 

اسماعیل فرزند دوازده يا سیزده سالة شیخ حیدر را به رهبري برگزيدنـد  ، واقعه قزلباشان

هايی که بـه طـور    کردند و از سلسله از او اطاعت می، و با باورمندي تمام گرد او حلقه زده

نسبی محترمانه و نجیبانـه و بـه دور از يـاغیگري و غـارت بـه حكومـت رسـیدند و نـزد         

دانشمندان و خردمندان بیش و کم صاحب نفوذ بودند و سـلطنت آنـان دويسـت و سـی     

  .صفويان بودند، سال در خاندانشان باقی ماند

فرهنگ سیاسـی ايرانـی و   ، قزلباشان به رهبري شاه اسماعیل با تكیه بر مذهب شیعه

دنـد و  اي با حكومت بیش و کم واحد مستقل به وجود آور جامعه، سازمان نظامی قزلباش

  .شاه اسماعیل را به طور رسمی به سلطنت نشاندند، قمري 825در سال 

در محتواي حكومتی و صوري، بر پايـة حـق   به زعم يكی از مستشرقین مذهب شیعه 

ظل ا  فی )و ساية خدا بودن پادشاه  (charismatism)الهی سلطنت يادگار فره ايزدي 

بـا  ( ع)داستان ازدواج حسـین بـن علـی    ) پیوند سیادت علوي با دودمان ساسانی( االرد

و سنّت ( امام چهارم شیعیان از آن پیوند( ع)شهربانو دختر يزدگر و تولّد علی بن حسین 

بر روي هم بن ماية حرکتی شد که با « پیر طريقت»و « مرشد کامل»طريقتی اطاعت از 

رومنـدترين و  توانست به گونة نی، شمشیر قزلباش و سازمان يافتگی عقیدتی و نظامی آن

از ايـن ديـدگاه    .ترين قدرت اجتماعی در صحنة سیاسی ايـران ظـاهر شـود    انسجام يافته

برقراري تشیع اثنی عشر به عنوان مذهب رسـمی کشـور توسـط    ، است که راجر سیوري

تـر   صفوي را موجب آگاهی بیشتر نسبت به هويّت ملّی و ايجـاد دولـت متمرکـز و قـوي    

 . (87 :6078، سیوري)داند  می

صـفويان بـا    .امّا شكوه و شوکت اقتدار صفوي تنها معطوف به نظرية حكـومتی نبـود  

 .دشواريها را اغلب پشت سرگذاشتند  آن ؛انكه با مشكالت برون مرزي فراوانی روبرو بودند

اي داشـتند و   ژه جايگـاه وي ، گذاري حكومت صـفوي  چنانكه قزلباشان که در تكوين و پايه

از ، بـا اقتـدار حكومـت صـفوي     ؛از آن سوي مرزها آمـده بودنـد   ،اي ازآنها بخش گسترده
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از  ؛ها را پشـت سـر نهادنـد    مقتدرانه آن، خطرهاي ديگري که صفويان .صحنه کنار رفتند

 : اند اين گونه

  .دولت تازه نفس ازبك که در آسیاي میانه جايگزين تیموريان شده بودند (الف

  .حكومت عثمانی در غرب ايران (ب

  .ورود پرتغالیان به جنوب ايران (پ

  .دولت روسیه در اوايل دوره صفويه (ت

امـا   .تا آن زمان بی سابقه بود، اين مايه از تهديد خارجی در تاريخ ايران بعد از اسالم

ها پايـداري کـرد و توانسـت گـامی نـو در حیـات مـادي و         ايران صفوي در برابر دشواري

 ( قدمهم :6020، صادقی)معنوي خود بردارد 

ــلطان      ــا س ــگ ب ــدران و جن ــاريخی در چال ــرد ت ــت و نب ــز و شكس ــگ و گري در جن

دو ، پـس از گذشـت يكـی    ؛رود که به ظاهر شكست قزلباش به شـمار مـی  ( ق882)سلیم

  .هاي تجاوزگرانة خود برسند اند به هدف سال معلوم شد عثمانیان هم نتوانسته

 6202)پس از آنكـه شـاه عبـاس    . نداشتصرف شكوه صفويان جنبة سیاسی و نظامی 

هاي با شكوهی در آن شهر پديد آمـد   ساختمان. اصفهان را به پايتختی برگزيد( ق 881 

مـیالدي از   6207تومـاس هربـرت انگلیسـی کـه در سـال      . که امروز همچنان پابرجاست

بـزر    میدان يا بـازار  :نويسد دربارة میدان نقش جهان چنین می، اصفهان ديدار کرده است

ايـن میـدان شـبیه    . ترين و خوشبوترين بازار در سراسر جهان است ترين مطبوع بدون شك مجلل

 . (801 :6ج ، 6011، نوايی) مرکز بورس ما يا شبیه میدان سلطنتی پاريس است

در بازار : گويد او می .کند اي ديگر توصیف می شكوه بازار اصفهان را اولئاريوس به گونه

، بخـارا ، ختايی، ترك، تاتارهاي خوارزم، از بازرگانان هندي، تجار ايرانیعالوه بر ، اصفهان

ايتالیـا  ، فرانسـه ، هلند، ها تاجران اروپايی از انگلستان گرجی و در کنار آن، ارمنی، يهودي

 (.166 :8ج ، 6018، اولئا ريوس)شوند   و اسپانیا مشاهده می

چنانكـه   شـاعر عصـر صـفوي    ، چـرا کلـیم کاشـانی   ، امّا با اين همه شكوه و عظمت

در پاسـخ بـه ايـن     ؟انگارد داند و هند را کشتی نوح می زمانة خود را توفانی می گذشت 

از جملـه اينكـه    .انـد  هـايی داده  منتقدان و نظريه پـردازان همروزگـار مـا پاسـخ    ، پرسش
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اعتنائی سالطین صفوي به شعر و شاعري موجب شد شعر از محیط دربار قدم بیـرون   بی

نهد و گويندگان غزلسرا و مثنوي سازان از ايران دوري جويند و بیشتر به بارگـاه شـاهان   

و اين که سـبك اصـفهانی نسـبت بـه      .(62 :6055، 6ج ، آرين پور)گورکانی هند روي آورند 

بومی مناسـب يافتـه   ، ی را پیدا کرد که جهت رشد خويشهندوستان حكم گیاه و درخت

اي که شیوة اصفهانی در هندوستان متداول شد و به سبك هندي معـروف   به گونه .باشد

 (. 80  08 :6052، شاه حسینی)گرديد 

سیاست کلی پادشاهان صفوي بر پاية عدم توجه بـه مديحـه و تغـزل نیـز از عوامـل      

و نیـز نگـاه بـه     (62 :6055، 6ج ، آرين پـور )مهاجرت شاعران به هندوستان دانسته شده است 

آزار و تحقیـر در وطـن و تشـويق و     ،اما اسـتاد زريـن کـوب    (66 :6025، فیروزکـوهی   امیري

هـا   سـرايان بـه دربـار آن    روي آوردن شـاعران و مديحـه   حمايت دربار بابريان را موجـب 

 . (288 :6072، زرين کوب) .شمرد می

شبلی نعمانی نیز طبع موزون و نقّاد پادشاهان را سبب پیشرفت شعر و ادب در دربار 

شاه تهماسـب طبقـة شـعر را وسـیع المشـرب      : گويد و اسكندر بیگ منشی می. داند آنان می

فرمودنـد و راه   دانسـتند و زيـاده تـوجهی بـه ايشـان نمـی       اتقیـا نمـی  شمرده و از صلحا و زمرة 

و يـان ريپكـا تمرکـز     ..(678 :6052، ترکمـان ) دانستند گذرانیدن زندگی را قصیده و قطعه نمی

 :6052، ريپكـا )به شعر و شاعران دانسته است  ئیاعتنا طلبی امراي صفوي را علت عمده بی

212).  

يینـی بـراي اسـتقرار حكـومتی     وي به تثبیت مبـانی آ توجه شاهان صفاز اين ديدگاه 

متمرکز و نیرومند بر قلمروي وسیع و پیكپارچه بـوده اسـت و در سـامان بخشـیدن بـه      

  .اند داده نظامی و فرهنگی اهمیت می، هدف خويش به عوامل سیاسی

برخی از علل و عوامـل ناخشـنودي خـويش را بـا زبـان شـعر       ، شاعران سبك هندي

صائب از ظاهر سازي و نمـايش صـالح و نـازش بـه نیاکـان و دام گسـتري       ، اند برشمرده

 : گويد گیران سخن می گوشه

 شاهدي بر فسق گوياتر ز اظهار صالح بر لب ز اظهار صالحیت که نیست  مهر زن

 (582 :6072، صائب)
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 کنند دل خود شاد می، چون سگ به استخوانکنند           که فخر بر اجداد میناکسان اين 

 (8200 :همان)

 

 گیرد اگر کنجی ز مردم زاهد شیاد می       گیري بر مگس دارد  نظر چون عنكبوت از گوشه

 (8822 :همان)

 : داند يأس را داروي همه دردها می، سرخورده و ناامید، و کلیم

 هزار مرد را دوا کنم، زين يك دوا  داروي يأس با همه دردي موافق است 

 (225 :6018، کلیم)

 : گرايد متاع سخن در روزگار او خريداري ندارد و به ناگزير به طرزي تازه می

 تازه کن طرز که در چشم خريدار آيد          گر متاع سخن امروز کساد است کلیم 

 (011 :همان)

که به احمد آباد هنـد مهـاجرت   ( هـ 6205درگذشته )درانی نو مال محمد صوفی ماز

  :ارزش بودن فضل چنین سروده است درباره بی ؛کرده

 چو فضل اندر ايران و دُر در عدن  کوي و هر انجمن  حقیرم به هر

 در ايران چنانم که در ديده خس  س ـندارد به من رغبتی هی  ک

 (288 :6022، فخر الزمانی قزوينی ؛رك)

 

  :جويد میداند و تابوت و کفن و جامه نیلی را  و عرفی عافیت را بیمار می

 که روزگار طبیب است و عافیت بیمار      کفن بیاور و تابوت و جامه نیلی کن 

 (20 :6012، عرفی)

چنانكـه  ، جـزم گرايـی صـفويان    .کننـد  حكايت می، هايی تلخ ها از واقعیت اين سروده

پیامدهايی را براي علم و ادب داشته است چنانكه در ايـن دوره اوجـی    ؛اند مورخان گفته

و مال میر حیدر (. 25  27، 8ج  :فلسفی)شود  نطنزي به جرم آگاهی از علم اعداد کشته می

( 27 :همان)رود  افتد و از آنجا به هند می معمايی نیز به اتهام هجو شاه عباس به زندان می

، تنكـابنی )گیـرد   رايشهاي عرفانی مورد لعن و طعـن قـرار مـی   و شیخ بهايی نیز به اتهام گ

6022: 678 .) 
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توان علل و عوامل گوناگونی را در مهاجرت شـاعران و نويسـندگان بـه     در مجموع می

؛ همچنان کـه  ها در ادوار گذشته وجود داشته اين گونه مهاجرت .هندوستان موثر دانست

نگـاهی بـه    .است  اصلی شعر و ادب ايران بودههاي  گاه از پناههندوستان در دوره صفويان 

مـورد توجـه ايرانیـان    ، دهد که اين سرزمین به داليل زير از ديربـاز  تاريخ ايران نشان می

  :است  بوده

نزديكی پیشینه تاريخی دو ملت ايران و هند و داشتن اشتراکات تاريخی و آداب و  .6

بـا لهجـة قـديم     اوسـتايی   هاي خـاص قـديم ايـران     عقايد و اساطیر و نزديكی لهجه

  .-سانسكريت  هندوان 

  .روابط تاريخی شاهان هخامنشی با هندوستان .8

  .انگسترش حكومت ساسانیان و همسايگی با هندوست .0

  .کشورگشائی سلطان محمود غزنوي و گسترش اسالم در هند .2

بـه ويـژه   ، ی انديشمندان به دربـار همسـايگان  يورش وحشیانة مغوالن و پناه جوي .5

  .هندوستان و گسترش زبان فارسی در هند و ايجاد مراکز زبان فارسی در آن کشور

  .از میان رفتن مراکز مهم ادب فارسی در ايران دورة تیموريان .1

  .توجه پادشاهان هند به زبان فارسی و دين اسالم .7

هـاي   عدم گرايش شاهان صفوي به قصیده و غزل و منسو  شدن نسـبت سلسـله  . 2

 . پیشین مبنی بر داشتن شاعران درباري

هـاي آن   و ديـدن شـگفتی  هايی چون گردشـگري و سـیر و سـیاحت     وجود انگیزه .8

 . سرزمین

  .کسب ثروت از راه بازرگانی و تجارت در کشورهاي ديگر و از جمله هندوستان .62

چنانكـه صـائب    .شـود  يكی از آرزوهاي ايرانیان شمرده مـی ، سفر به هند، از اين روي

  :گويد می

 که نیست رقص سوداي تو در هی  سري نیستم سفر هند که در هر دل هست         همچو عز

 (85 :6072، صائب تبريزي)

 : کند میو عبدالرزاق الهیجی ضرورت رفتن به هند را چنین بیان 
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 خاصه ياران عافیت جو را  حبّذا هند کعبه حاجات 

 رفتن هند واجب است او را هر که شد مستطیع فضل و هنر 

 : گويد میو کلیم از علل سفرهاي خويش چنین سخن 

 بیهوده کلیم اين همه سرگرم سفر نیست          در خاك وطن تخم مرادي نشود سبز 

 ( 886 :6018 ،کلیم)

 : داند میهندوستان را سامان تحصیل کمال ، و علی قلی سلیم از ديگر شاعران صفوي

 حنا رنگین نشد، تا نیامد سوي هندوستان ر ايران زمین سامان تحصیل کمال نیست د

 (020 :6052 ،گلچین معانی)

 : در دل دارد و صفی صفاهانی آرزوي هند 

 ی رواجم برآورـور بـن کشـوزي       بـیـا سـاقـی از احـتـیـاجـم بـرآور   

 به ويرانه تا کی نشینم چو بوم       به هندم رسان خوش درآن مرز و بوم 

 (200 :6022، فخر زمانی)

شاه تهماسـب  ، شاعران شدهگويا نخستین کسی که در عصر صفوي موجب دلسردي 

غزل و قطعه آشكار کرده است و بـا آنكـه   ، بوده که بی میلی خويش را از شنیدن قصیده

شاه عباس اول از چند شاعر دلجويی کرد و شاه عباس دوم صائب را بـه ملـك الشـعرايی    

گورکانیان ، در اين وضعیت .ولی سامان گريزي شاعران همچنان ادامه يافت ؛خود برگزيد

در حـالی شـاعران پارسـی گـوي کـه       .همچنان پذيراي شـاعران ستايشـگر بودنـد    ،هند

بايسـت   بـراي گـذران زنـدگی مـی     ؛اي باشند شاعر حرفه، توانستند در دربار صفويان نمی

سام میـرزا صـفوي نويسـندة کتـاب تحفـة سـامی        .اي غیر از شاعري داشته باشند پیشه

، قصـاب ، دار مكتـب ، مطرب، تكمه بندهاي آنها چون  دربارة شاعران عصر صفوي به شغل

، پـز  سـیرابی  ، پوسـتین دوز ، کمربـاف ، بنا، کمان ساز، پز کلیچه، زارع، رمال، صحاف، بزّاز

، شمشـیرگر ، تیرگـر ، کتـاب فـروش  ، کربـاس فـروش  ، واعـظ، عصـار  ، گر سوزن، سرتراش

ريـاد  دوز اشاره کرده و والة داغستانی مؤلّف کتـاب   طبیب و کفش، گر میخچه، گر روغن

مـداد فـروش،   ، ها و اصـنافی چـون محتسـب    الشعرا شاعران سبك هندي را داراي پیشه

آينـه  ، سنگ تراش، شكر فروش، عالقه بند، نقشبند، درودگر، میناکار، وزير، دالل، طبیب
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تـوپچی،  ، فـروش  افیـون ، اتـوکش ، قانون نـواز ، چی نقاره، میرآخور، دار اصطبل، حالج، ساز

  .و موسیقی دان دانسته استنساج ، حمامی، گیر کشتی

شاهان و شاهزادگان گورکانی هند ايرانی ، در اين وضعیت، در آن سوي مرزهاي ايران

، اورنـگ زيـب  ، دارا شكوه، جهان ي نژادة فارسی مانند شاهها نژاد بودند و در دربار آنان نام

از همـة ماههـا   ، هـا  شـماري آن  بخش وجود داشـت و حتـی در گـاه    خسرو و کام، شهريار

  .فروردين تا اسفند فارسی بودند

رفتنـد   در چنین اوضاع و احوالی گروه گروه از شاعران پارسی گوي به هندوستان مـی 

ايـن دسـته از شـاعران     .ديدنـد  هـا مـی   ها و نوازش و در دهلی از سوي گورکانیان نواخت

نیـز   اي استعدادهاي شـعري خـود را شـكوفا کننـد و     توانستند در هندوستان تا اندازه می

 : برد شايد با اين انگیزه، صائب اشعار رنگین خود را به هندوستان می .ور شوند مايه

 به ملك هند خواهد برد اين اشعار رنگین را   عل و گوهر از زمین اصفهان صائب به جاي ل

 (680 :6072، 6ج ، صائب تبريزي)

گفتنـد و زبـان    میهمه به فارسی سخن ، شاهان گورکانی هند، در اين اوضاع و احوال

گذاشت و دانشمندان و  و فرهنگ ايران از راه شعر و ادبیات بر زبان و فرهنگ هند اثر می

در ايـن   .اديبان آروزي آن داشتند که به زبان فارسی کتـاب بنويسـند يـا شـعر بسـرايند     

گرايد و سبك نويسـندگان کهـن    شیخ ابوالفضل عالّمی به نوشتن انشاهاي رسا می، دوره

هـايی   نامـه  در هندوسـتان واژه ، از زمان شیخ ابوالفضل به بعـد  .فرا روي خود دارددري را 

حسـین انجـو و فرهنـگ رشـیدي تـألیف      الـدين   چون فرهنگ جهانگیري تـألیف جمـال  

و الدين  و غیا  اللغات تألیف محمد غیا  همروزگار اورنگ زيب  عبدالرشید حسینی 

شـود و کلـیم کاشـانی از     نگاشته مـی ، يبرهان قاطع تالیف محمد حسین بن خلف تبريز

 : گويد شوق هند سخن می

 بینم مقابل را میکه رو هم گر به راه آرم ن    ز شوق هند زان سان چشم حسرت بر قفا دارم 

 ( 807 :6018، کلیم)
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در ايران صفوي کـه شـاهان و   ، اي چنین زمینه، نداچنانكه برخی از پژوهشگران گفته

مجـال توجـه بـه ذوق و    ، وري در ضـرورتهاي سیاسـی و نظـامی    غوطهامیران آن از فرط 

  (.852 :6072، زرين کوب)وجود نداشت  ؛يافتند قريحة ادبی نمی

ي مناسب براي شاعران در هندوستان تنها بخشی از واقعیتی تـاريخی  ها وجود زمینه

جر اي از شـاعران مهـا   بخش ديگر واقعیت اين است که هندوستان نیز بـراي عـده   .است

چندان خوشايند نبود و مسافران کشـتی هنـد کـه از سـرزمین خـود دور افتـاده       ، ايرانی

در شعرشـان  ، هـا  کردنـد کـه برخـی از آن    هايی دست و پنجه نـرم مـی   با دشواري، بودند

  .بازتابیده است

 : گويد می بارد و صائب پس از شش سال اقامت در آگره و الهور اشك حسرت می

 ...افتاده است توسن عزم مرا گذار          ل بیش رفت که از اصفهان به هند شش سا

 از اصفهان به آگره و الهورش اشكبار          ـن وق مـا  شـستـة گـذبـت جـآورده اس

 (86 :6075، محمدي)

کند و خـود را   میابراز پشیمانی  ؛ابوطالب کلیم نیز از اين که در بند هند گرفتار شده

شـوق   .او مشتاق ديدار دوسـتان اسـت   .داند که توان پرفشانی ندارد بسمل می چون مرغ

  :ديدة جهان بین او را تیره و تار کرده است ؛هندوستان او را به نابودي کشانده

 مرغ بسمل را، د رساندن پرفشانیـجا خواهـکهنـدم و زيـن رفتن بـیـجـا پشیمانـم       رـاسی

 به پاي ديگران همچون جرس طی کرده منزل را وق همراهان    ـکلیم از شاالن ـرود ن یـبه ايران م

 ل راـبینم مقاب مین، ر به راه آرمـم گـکه رو هسان چشم حیرت برفنا دارم      ز شوق هند زان

 (807 :6018، کلیم)

کنـد و بـر سـر آن اسـت کـه       میشكوه  ؛پذيرند صائب از اينكه حريفان طرز او را نمی

  :به ايران بفرستداشعار خود را 

 به که بفرستی به ايران نسخة اشعار راارا نیست صائب طرز تو           چون به هندستان گو

 (20 :6072، صائب)

  :يا

 کشی قدري به معدن می گوهر خود را ز بی بري صائب ز هندوستان به اصفاهان سخن  می

 (6 :6071، قهرمان)
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هاي هنري اسـت کـه    غربت و ناکامی هاي هاي مهاجرت و تلخیيشايد چشیدن دشوار

 : مخاطبان را به ايرانگردي برمی انگیزد، شودصائب موجب می

 

 استاده است شمع و همان گرم رفتن است         روشندالن همیشه سفر در وطن کنند 

 ( 021 :6072، صائب تبريزي)

زيـرا در   .تابـد  دوري وطـن را نیـز برنمـی    .رنجیده است، و با آن که از اصفهان صفوي

  :بیند عزت اصفهان را نمی، سرزمین بیگانه هند

 فیض صبح وطن از شام غريبان مطلب     صائب از هند مجو عزّت اصفاهان را 

 (65 :6075، محمدي)

 

 نتيجه 

ايران عصر صفوي از نظر جغرافیاي سیاسی و اقتصادي توانست اقتدار و شكوه ايران کهن 

سرزمینهاي از دست رفته را بـار   را تا حدّ زيادي بازآفرينی و نوسازي کند و بسیاري از 

تـوان آن را ضـرورت    کـه مـی   ديگر به آغوش وطن بازگرداند؛ اما پرداختن به اين امـور 

دربـار  ، متمرکـز و نیرومنـد دانسـت   مسـتقل،  پذير تاريخی براي تكوين حكـومتی  گريزنا

  .داشت باز می، صفوي را از توجه به شعر و شاعري مرسوم در دربارهاي پادشاهان گذشته

گورکانیـان بـر هنـد حكومـت     ، در آن سـوي مرزهـاي ايـران   ، به موازات دربار صفوي

در اين اوضاع و احوال بذر زبان فارسی که از زمان سـلطان محمـود غزنـوي از     .کردند می

، مراحل رشد خـود را پشـت سـر نهـاده     ،سوي ايرانیان در سرزمین هند پاشیده شده بود

محـل آمـد و رفـت    ، دربـار گورکانیـان در ايـن زمـان     .گذرانید دورة شكوفائی خود را می

دشـاهان هنـد چنـین شـاعران و اديبـانی را      شاعران و اديبان پارسی گوي شده بـود و پا 

پـس از ورود و   ؛انگاشتند امّا شاعرانی که هندوستان را کشتی نجات خود می .نواختند می

يافتند کـه فارسـی و    از جمله در می ؛شدند میرو با مشكالت روبه، اقامت در آن سرزمین

هـا   و شـعر آن  .ت اسـت متفـاو  ؛با آنچه در ايران رواج دارد ؛ذوق و طرز ادبی رايج در هند

شـود و از ايـن روي از رفـتن بــه     فهمیـده نمـی  ، بايسـت در هندوسـتان   آنگونـه کـه مـی   
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البته ارتباط با چنین درباري که از شـعر و غـزل فارسـی     .شدند هندوستان سرخورده می

تنها انگیزة مهاجرت شاعران سبك هندي به هندوستان نبـود و افـزون   ، کرد می استقبال

عوامل ديگري چون بازرگـانی و گردشـگري نیـز در انگیـزش     ، نامناسب داخلیبر فضاي 

 . گذاشت می سفر شاعران به هندوستان اثر
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 هاي ابري نگاهي تحليلي به سيماي زن در ناتوـ رآليسم سال
 ایراني دکتر محمّد

 کرمانشاهاستادیار دانشگاه رازي 

 (171تا  143از ص ) 

 12/13/11: تاریخ دریافت

 12/14/11: تاریخ پذیرش

 

 :چكيده

اند که  به شمار آورده (autobiography)« نامه خودزيست»يا « رمان خاطرات»هاي ابري را از گونة  سال

به سبب نوع نگاه نويسنده به . بهره برده است (local realism) اي از الگوهاي رآلیسم بومی و منطقه

گرايی اثر را برگرفته از اصول فكري مكتب سوسیالیسم  ها، واقع جامعه و بازنمايی صريح و عريان واقعیّت

رآلیسم »، يعنی «سوسیالیسم»و « رآلیسم»اند و در نهايت آن را مولود دو مكتب ادبی و سیاسی  دانسته

ترين موضوعی کهـ  عالوه بر درونماية فقر و  امّا اصلی. اند خوانده (socialistic realism)« سوسیالیستی

نمادها و نمودهاي آنـ  کانون توجّه نويسنده قرار گرفته، پردازش تصويري زنده و طبیعی از زن و زندگی او 

رش نوع نگ. اي فقر زده و نظام اقتصادي، سیاسی، فكري و فرهنگی  بی انتظام و فاسد است در جامعه

هاي ابري براي پژوهش مورد توجّه و  نمايی در سال گويی و واقع هاي گوناگون واقعه نويسنده به زن، و شیوه

 . مطالعة نگارنده قرار گرفت

پردازي زنان در اين اثر    سبك و نوع کار نويسنده، مكتب ادبی و فكري وي و شخصیّت حاصل بررسی

تر و  پردازي زنان، عمق  بیشتري دارد و ملموس ن، شخصیّتدهد که با وجود تعدّد اشخاص داستا نشان می

او در جامعه و خانواده، نگاهی خاص « نقش»و « جنسیّت»، «زن»نوع نگاه نويسنده به . تر است باورکردنی

حضور پر . هاي مكتب سوسیالیسم و معنادار است که نه رآلیسم محض است و نه صرفاً برگرفته از مؤلّفه

نماياند که يا در پیكار  هاي ابري از او شخصیّتی خاکستري و گاه تیره می اطرات سالدر متن خ« زن»رنگ 

 . مويد اش می مداوم با تقدير محتوم خود است و يا بر آرزوهاي از دست رفته

هاي مكتب  هاي ابري، رآلیسمی چندسويه و چند بُعدي است که بیش از همه از مؤلّفه رآلیسم سال

توان آن را  برد، ترکیبی است و می بنابر اين، رآلیسمی که درويشیان به کار می. استناتورالیسم بهره گرفته 

ـ رآلیسم»يا به کوتاهی، « رآلیسم ناتورالیستی»  .نامید (natu-realism) «ناتو

 

ـ رآلیسم رآلیسم، رمان خاطرات، زن، سال: کليدي هايواژه  .هاي ابري، سوسیالیسم، ناتورالیسم و ناتو
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هاي ابري به عنوان رمان خاطرات سال: مقدّمه.  1

با مختصّات زبانی و ادبی در حوزة  (local realism) هاي ابري، رمانی از صبغة رآلیسم بومی سال

گون و تصويري است از  هاي ابري روايتی است خاطره سال. جغرافیاي غرب کشور، کرمانشاه است

سال از زندگی خود، جامعه و طبقة حاکم را  22 در اين اثر، نويسنده حدود. بار راوي آن زندگی مشقّت

اي فقیر در کرمانشاه  که در خانواده (6)داوريشه راوي رمان، پسري است به نام شريف. کشد به تصوير می

وي . کند سالگی روايت می 1ـ  5او داستان زندگی و سرگذشت خويش را از حدود . به دنیا آمده است

هاي پر شمار پیرامونش، به نقد و تحلیل ساختار مسلّط بر  ضمن روايت سرگذشت خود و شخصیّت

هاي گوناگون  و نمايش چهره« فقر»موضوع اصلی اين اثر .پردازد طبقات زيرين جامعة زمانش نیز می

عدالتی و فساد، فقر مادّي و فرهنگی و  هاي ابري نیز جز اين نیست، بی آن است؛ درونماية سال

هاي عادي و بیان وقايع  توصیفات دقیق و جزئی او از زندگی انسان. هايی که بر مردم رفته است ستم

دهد که با خود چنین  اي متعهّد نشان می ر زده، او را نويسندهو تلخ و سیاه جامعة فق ناخوشايند

نهاده که چشمش را به روي فجايع نبندد و وقايع را با زبان ساده و صمیمی همین مردم، بازآفرينی 

کند و  ترين الية اجتماع انتخاب می ترين و پايین از اين روست که قهرمانانش را از میان گمنام. کند

شكنند  افتند و می اند؛ بارها می داشته شده هاي او از جنس زمینی و ضعیف ان قصّهقهرمان. کشد برمی

هاي باريك و کشیده، بر  هاي زردِ بیخون و گردن خیزند و افتان و خیزان با آن صورت امّا دوباره برمی

. دايستند تا ديگربار، بار  سرنوشت محتوم خود را بر دوش بكشن پاهاي الغر، زخمی و سیاه خود می

هاي  دوستی نويسنده در اين رمان، موجب پرداختن به اليه گرايی و نوع پردازي  و روحیة مردم واقعه

هاي آنان شده  ها و بدبختی هاي تنگدست جامعه و نمايش تلخ و سیاه رنج مختلف زندگی انسان

هاي  انیها و نابسام ترسیم داليل و عوامل فقر، تنزّل مقام و تحقیر انسان، بیان آشفتگی. است

ها در جهت نشان دادن واقعیّت فضاي موجود و محكومیت  عدالتی اخالقی و اجتماعی، تضادها و بی

که از لحاظ « مدار روايت»است « حالی حسب»هاي ابري  سال». نظام حاکم به کار گرفته شده است

د مكتب گیرد و از لحاظ وابستگی فكري، مولو قرار می« اتوبیوگرافی ـ رمان»ساختار در زمرة 

هاي ابري را  در نگاهی ديگر، سال(. 687: 6021اکبري،  علی)« آيد به شمار می  «رآلیسم سوسیالیستی»

را در هم ( خود نويسنده)توان يك اثر سیاسی دانست که نويسنده در آن اجتماع، مردم و فرد  می

شیان، بینشی سیاسی بینش دروي. ها را بر يكديگر به تصوير کشیده است آمیخته و تأثیر و تأثّر آن



ـ رآليسم   145/ هاي ابري سالنگاهي تحليلي به سيماي زن در پس ناتو

کند و تضادهاي طبقاتی جامعه را  است، از اين نظر که برساختار فیزيكی و تاريخی جامعه تأکید می

نويسنده با پیشبرد داستان در گسترة تاريخ، مسائل سیاسی و بازتاب آن را در میان . دهد نشان می

از ( شريف) ا به روايت راويدرويشیان، وقايع تاريخ ساز عصر خويش ر. گذارد مردم به نمايش می

شـ  مقارن با جنگ جهانی دوم و نفوذ نیروهاي متّفقین به کرمانشاه ـ تا انقالب ..هـ6082شهريور 

  (.6/652: 6077درويشیان،: بنگريد به) کند بازگو می  57

شود امّا بتدريج با رآلیستی گزارشی ادامه  هاي ابري با رآلیستی اجتماعی شروع می سال»

رآلیستی که گاه صرفاً تصوير واقعیّت نیست، بلكه گزارش واقعیّت است، واقعیّتی که خالی . يابد می

ت مجرّد و تر و تأثیرگذارتر از واقعیّ نمايی نويسنده نیست و به همین سبب کوبنده از هنر بیان و واقع

وي تاريخ جامعة خود را . آفريند در واقع درويشیان با اين اثر از واقعیّت، احساس می. محض است

« دارد همراه با شرح حال خويش درآمیخته و واقعیّتی تجربی و ملموس از آن عرضه می

ده برآن است نمايی امّا نويسن گويی است تا واقع داستان، اگرچه بیشترحقیقت. (828: 6021اکبري، علی)

تا حقیقت را تفسیر و تصوير کند؛ از اين روست که نويسنده براي تأثیرگذاري بیشتر بر خواننده از 

درويشیان در پی تطبیق کامل داستان با . گیرد هاي مكتبی و خالقیّت هنري خود بهره می تحلیل

من نقش »: گويد باره می عالم واقع است و خود نیز از آن آگاه است؛ وي با علم به اين حقیقت در اين

هاي عمدة يك نويسنده و هنرمند  کنم و آن را يكی از توانايی تخیّل را در خلق يك اثر هنري نفی نمی

من . ام هاي زندگی چنان مرا احاطه کرده است که فرصتی براي پرداختن به تخیّل نداشته دانم؛ امّا واقعیّت می

رمان »: افزايد وي می. (288: 6022درويشیان،) «.دانم ندگی میهاي ز حتّی تخیّل را در خدمت بیان واقعیّت

از زندگی من و % 82توانم به جرأت بگويم که در حدود  هايی از زندگی من است، می هاي ابري برش سال

با اين حال برخی منتقدان در بارة سبك و  .(288: همان) «.ماجراهايی است که بر من گذشته است

پردازي  توجّهی او به شخصیّت و نوع نگاه نويسنده به واقعیّت و حتّی کم هاي ابري مكتب رمان سال

تمام » :گويد می (6286: 6022)که میرعابدينی  اند؛ چنان هايی ايراد کرده و گزينش خاطرات، نكته

ها  شود که آن سال دادن از گذشته به خوانندگانی می اي، صرف آگاهی نامه سعی نويسنده در اين رمان زندگی

نامه به رمان با توفیق  امّا تالش نويسنده براي تبديل زندگی... اند  اند و با آن ماجراها درگیر نبوده نگذرانده را

ها و  ها، براي تبیین مسائل درونی شخصیّت چندانی قرين نبوده است؛ زيرا کتاب او از اصل انتخاب خاطره

نیز  (025: 6028)میرصادقی . «هره برده استايجازـ  که الزمه و شرط اوّل ارزش هر رمانی استـ  کمتر ب
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هاي خود و اجتماع  وام  اش از زندگی، باور و انديشه معتقد است که درويشیان براي خلق اثر هنري

صريح و ساده والبتّه بدون گزينش و : کند گیرد و حواد  را عیناً و آن گونه که هست ترسیم می می

 . فاقد هرگونه خلّاقیّت هنري

 

 هاي ابري بر تبارشناسي رآليسم سال درآمدي. 2

: کند اصلی تقسیم می ، ادبیّات مدرن را به سه شاخة«معناي رآلیسم معاصر»در اثر خويش 8لوکاچ

امروز  ادبیّات کمونیستی اروپاي شرقی ـ که .8. نگارد، يا مدرنیسم آزمايشی ادبیّات پیشرو يا آوا .6

رآلیسم »در نظر وي، . (17: 6027موقن، ) گرايی يا رآلیسم انتقادي واقع .0. ديگر وجود خارجی ندارد

نظرانه و دگماتیك است؛ چراکه نويسندگان رآلیست سوسیالیستی  نیز تنگ« سوسیالیستی

يعنی جامعة « اتوپیا»پندارند و اعتقاد دارند که  هاي زندگی اجتماعی را ساده می تناقض

شود بینش آنان همانند بینش مدرنیسم،  اي که سبب می هسوسیالیستی تحقّق يافته است؛ عقید

 .(17: 6027موقن، ) ايستا بماند

به معنی حقیقی و واقعی گرفته شده که خود آن « real»گرايی، از ريشة  رآلیسم به معنی واقع

 برساختة آن نیز به صورت شزيسم. اخذ شده است« چیز»به معنی  «res»نیز از ريشة 

«Chosism»  يا چیزگرايی«Thing-ism» بنابر اين عملكرد . (51: 6078گرانت، ) به کار رفته است

ها  هاي زندگی و شرح و توضیح آن مشاهدة واقعیّت» :گرا عبارت است از رآلیسم و کار نويسندة واقع

هاي مختلف؛ به عبارت ديگر تحقیق در مسائل حیاتی نهفته در  و انتخاب قهرمانان و ساختن تیپ

آشكار »به بیان ديگر . (878: 6075الیوت، )« زير ظواهر و جداکردن اين حقايق از تصوّرات و تخیاّلت

امان از  ها، انتقاد بی هاي گوناگون آن و پژوهش در بارة اين جنبه ساختن واقعیّت نوين، نفوذ در جنبه

هاي منفی جامعة تكامل يابندة  اصول فئودالیسم و اخالقیّات آن، و کوتاه نیامدن در انتقاد از جنبه

____________________________________________________________________ 
8
، کمیسر فرهنگ و يهوديو  مجار کمونیستفیلسوف، نويسنده، منتقد ادبی، و تئوريسین و مبارز ( 6876-6225)گئور  لوکاچ .  

بود که طیّ  6851در سال « شورش مجار»لوکاچ، از سران . بود 6868در  مجارستانمدّت   آموزش در حكومت سوسیالیستی کوتاه

که با کنترل ) شناسی زيبايی مارکسیستیي تئوري  از لوکاچ آثاري در زمینه. به پا خاستند استالینیستیآن مردم علیه حكومت 

است و در غرب کلّاً او را به عنوان  برجاي مانده« از خود بیگانگی»در دفاع از انسانیّت و تشريح مفهوم ( سیاسی هنرمندان مخالف بود

 .شناسند دوستانه می هاي انسان مارکسیستی با گرايش
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
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رآلیسم به عنوان . (05: 6018ساچكوف، ) از اصول اساسی و شناخته شدة رآلیسم است« بورژوايی

و البتّه گريز از ]بوده که در اواسط قرن نوزدهم در اعتراد به مكتب رمانتیسم  مكتبی ادبی، نهضتی

سنخ  رآلیسم ادبی را نبايد با رآلیسم فلسفی هم. (655: 6075داد، )در فرانسه پديد آمد [ آلیسم ايده

. هاي آشكاري با هم دارند ها بیشتر رضاعی است تا نسبی و تفاوت شمرد، زيرا خويشاوندي آن

ـ بی آنحقیقت  که بخواهم به طرح آراي منازع  مكاتب فكري و مناقشة فالسفه  مطلب اين است که 

توان به دست داد، زيرا  مورد بحث نمی« واقعیّت»در اين باره بپردازم ـ تعريف جامع و واحدي براي 

به  گیرد که مفهوم واقعیّت در رديف مفاهیمی قرار می» :گويد می (62: 6875) گونه که دکارت همان

ها منجر  تواند به مبهم شدن آن ها می اند که ارائة هرگونه تعريفی از آن قدر روشن و واضح خودي خود آن

بديهی است که مفهوم واقعیّت فلسفی  مورد بحث مكاتب فكري و فلسفی يا مفهوم واقعیّت . «گردد

وع و خلّاقانه که در اثر عینی و تجربی را نبايد با مفهوم واقعیّت هنري و ادبی ـ يعنی واقعیّتی مصن

آلیسم فلسفی به رآلیسم هنري و ادبی راه يافته  يابد و از طريق فلسفه و ر هنري و ادبی نمود می

هاي پیرامون، امري  توان گفت که درك ما از واقعیّت با توجّه به اين مقدّمات می. است ـ يكی شمرد

تولید شده دارد؛ بنابر اين  نري و بازنسبی است و در يك متن ادبی و خلّاقانه، واقعیّت شكلی ه

« بازآفرينی»موجود در اثر ادبی، خالص و ثابت نیست، بلكه از آن رو که اين واقعیّت « واقعیّت»

 :نويسد شناسی ادبیّات می در جامعه (61: 6027)پارسا نسب . شده، لغزان، شكننده و ناپايدار است

هاي  ها گزاره اللّفظی آن صادق نیستند؛ چرا که اصوالً آن  تحت هاي داستان يا شعر يا نمايش، به معناي گزاره»

گرا که به ظاهر، اطاّلعاتی در بارة  اي از يك داستان تاريخی يا داستانی واقع میان گزاره. منطقی نیستند

شناسی آمده است تفاوتی اساسی و مهم  دهند و اطاّلعاتی که در کتاب تاريخ يا جامعه رويدادهاي تاريخی می

شخصیّتی که در . اي است نمايشی و افسانه« من »شاعر، يك « من »حتّی در شعر غنايی ذهنی، . جود داردو

اين . کند اي که در زندگی واقعی از او وجود دارد، فرق می اي تاريخی آمده است، با چهره يك داستان با چهره

هايی که نويسنده در دهانش  هکنند يا جمل هايی که با آن توصیفش می شخصیّت داستانی، فقط از جمله

زمان و مكان در داستان، . اي و گاهی نه تداوم زندگی اي دارد نه آينده گذارد، ساخته شده است؛ نه گذشته می

گرا و به تعبیر نويسندگان  حتّی داستانی که به ظاهر بسیار واقع. زمان و مكان زندگی واقعی نیست

وي تفاوت  .«اي از قراردادهاي هنري ساخته شده است ساس پارهاست، بر ا« اي از زندگی پاره»گرا،  طبیعت

مفهومی و ماهوي واقعیّت فلسفی و علمی را با واقعیّت بازسازي شدة ادبی و هنري در داستان، با 
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دلیل اين همه آن است که نويسندة داستان، از میان خیل کثیر حواد  و »: کند استدالل زير بیان می

پذيري بیشتري دارند،  ترند و پرورش تر و گفتنی هايی را که در نظر او ارزنده وقايع زندگی بیرون، آن

کند؛ واقعیّاتی  ها را به مدد تخیّل و خلّاقیّت خود بازآفرينی می گزيند و پس از گزينش، در مرحلة بعد آن برمی

ش حواد  و اين دو مرحلة اساسی، يعنی گزين. اي زشت و منفور دارند که گاه زيبا هستند و گاه چهره

شناسی صرف،  وجه در نوشتن کتاب تاريخ يا جامعه ها، عناصري هستند که به هی  آفرينش مجدّد آن

شود، الزاماً واقیّت تاريخی گزينش و بازآفرينی شده  حتّی واقعیّتی که در اثر ادبی آفريده می. دخالتی ندارند

که زايیدة ذهن و تخیّل سروانتس است  (Don Quixote) «دُن کیشوت»نیست؛ بعضاً واقعیّتی نظیر 

. سراغ نداريم« دُن کیشوت»تر از  تر و عینی با اين همه، امروز واقعیّتی ملموس. است( م 6161ـ 6527)

باشند، « واقعی»شوند، بیشتر از آن که  چنین واقعیّاتی که در دنیاي آثار ادبی ساخته و پرداخته می

مكتب رآلیسم اگرچه . (2ـ8: 6027پارسا نسب، ) «قعی هستندپنداريم که وا هستند، يعنی می« نماي واقع»

هاي زندگی و  واقعیّتبه تصوير کشیدن در ساختار آغازينش بر اين اساس پايه نهاده شد که با 

آلیسم قرار گیرد، امّا به تدريج پا  ها در اثر ادبی، در نقطة مقابل رمانتیسم و ايده بازگويی و بازتاب آن

خشك و بیروح زندگی روزمرّه فراتر گذاشت و نويسندگان پیرو اين مكتب  از  دايرة واقعیّات

اين در حالی .هاي مكرّر و مبتذل را بازسازي و نوآفرينی کنند کوشیدند تا با ذائقة هنري خود واقعیّت

اند و نسبت به  نويسی رآلیسم ادبی را در نظر گرفته گويی و وقايع است که برخی تنها جنبة واقعه

دادها ـ يعنی جنبة ارزشمند و  نمايی ر  نويسنده و تردستی او در بازسازي فضاها و واقع خلّاقیّت

در نظر آنان رآلیسم چیزي جز گرايش محض به توصیف و . اند توجّه بوده صبغة ادبی آن ـ بی

هايش نیست؛ به همین سبب اصرار دارند که  نمايش حقايق طبیعی در ادبیّات با همة ناهنجاري

ندارد به حقیقت، شكل خاصّی از تصوّر يا تخیّل بدهد و يا تصويري تلخیص شده از  هنرمند حق

هاي ابري، دقّت در نوع نگرش  نكتة مهم در تحلیل و بررسی انتقادي سال (2).حقیقت، ارائه کند

هاي ابري،  گرايی سال گونه که در سطور باال بیان داشتیم، واقع همان. مؤلّف يا سنخ رآلیسم اثر است

هاي  هاي سبكی به و مكتبی به انديشه معموالً انديشه (neo-realism) در رآلیسم نو. مطلق نیست

نامة خودنوشت او اين  با نگاهی به کارنامة سیاسی نويسنده و زندگی. خورد حزبی و سیاسی گره می

ن گیرد که وي خواسته يا ناخواسته از منظري خاص به جامعه و وقايع پیرامو انديشه قوّت می

هاي  گرايی در سال واقع. ها زده است واقعیّت  آن« بازآفرينی»نگريسته و به همین سبب دست به 
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-socialistic)توان آن را از گونة رآلیسم سوسیالیستی  ابري رنگ و لعابی سوسیالیستی دارد و می

realism) گرايانة  امّا اين تمام سخن نیست؛ جنبة بسیار مهمّی از نگرش واقع (3).به شمار آورد

توجّه خاصّ او به . ها دارد درويشیان به مسائل جامعه، ريشه در کاربست اصول فكري ناتورالیست

هايش از قبیل  هاي جامعه و دقّت نظر در بازتاب علل و اسباب فقر و فساد با همة جنبه واقعیّت

ـ ها، تأکید بر واقعیّت و تو و محیط زندگی، به تصوير کشیدن زشتی( ژنتیك) وراثت صیف زندگی 

درست همانگونه که هست، قانون بقاي انسب و چیرگی ضعیف بر قوي، بررسی و مطالعة غرايز 

بديهی است که . هاي ابري هايی است از مقیّد بودن رآلیسم سال نشانه... حیوانی موجود در انسان و 

سم به عنوان ادامه و ورود ناتورالیسم به عرصة ادبیّات با دوران اوج رآلیسم همزمان بود و ناتورالی

اي که حتّی منتقدان ادبی نیز اين دو اصطالح را به جاي يكديگر  دنبالة رآلیسم تصوّر گرديد به گونه

 . بردند به کار می

دهند که اين تسامح و آشفتگی از ناتوانی در  احتمال می (62ـ 65: 6071) فورست و اسكرين

ها بانیان و مبلّغان ناتورالیسم را مسبّب  آن. باشدتشخیص دو اصطالح مذکور از يكديگر روي داده 

تعريف روشنی از آن به دست نداده و  0«زوال»که  دانند؛ چنان اين اشتباه و آشفتگی می

نوشته است، گاهی لفظ رآلیسم را به « امیل زوال»ي که بر راه و روش  ا در دفاعیه 2«هويسمانس»

با  (61: همان) در نهايت فورست و اسكرين. کند فاده میبرد و گاه از اصطالح ناتورالیسم است کار می

کنند که ناتورالیسم و رآلیسم همانند  هاي اين دو مكتب، اذعان می ها و تفاوت توجّه به شباهت

. اي هستند که هم اعضاي مشترك با هم دارند و هم اعضاي جدا از هم دوقلوهاي به هم چسبیده

هاي رآلیستی و  از يك سو، و نمود وجوه مشترك جنبه پیوستگی و وابستگی دو مكتب به يكديگر

____________________________________________________________________ 

 
ترين نمونه از مكتب ادبی ناتورالیسم و  ي فرانسوي، بانی و مهم نويسنده( 6222-6828)( François ZolaÉmile) اميل زوال. 0

ترين نويسندگان  هاي اصلی در آزادي سیاسی فرانسه و از برجسته او يكی از چهره. ي تئاتر ناتورالیسم بود عامل مهم در توسعه

.، بسیاري از مستهجنات را داستانی کردنويسی وقايع او با عريان. ناتورالیست دنیاست
2
و يكی از ( 6827 - 6222) فرانسوينويسان  از جمله بزرگترين رمان(Joris-Karl Huysmans) ژوریس کارل هویسمانس.  

، (6278)« خواهران واتار»، (6271)« مارت»هاي  بودند؛ رمان ناتورالیستینخستین آثارش . ي ادبیّات جهان است هاي برجسته چهره

هايی هستند که در چارچوب اين  ماندگارترين نوشته( 6222)« کوله پشت بر دوش»و داستان کوتاه ( 6226)« زندگانی مشترك»

قلمداد « مكتب انحطاط»هكار هويسمانس و مهمترين اثر منثور ، که شا«بیراه»با نگارش ( 6222درسال )بعدها . مكتب پديد آورد

 .شود، از ناتورالیسم رويگردان شد می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87
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به مفهوم « ناتوـ رآلیسم»هاي ابري، موجب شده تا نگارنده از ترکیب اصطالحی  ناتورالیستی در سال

ـ رآلیسم»هاي دوگانة  مكتبی با گرايش  .استفاده کند« ناتورالیسم 

 

 هاي ابري سيماي زن در پس سال. 3

ـايی   شخصـیّت . پردازي اسـت  بلند و رمان خلق شخصیّت و شخصیّتيكی ازعناصر اصلی داستان  ه

زنند و داستان را به  حقیقی يا خیالی که با رفتار و گفتارشان حواد  ريز و درشت داستان را رقم می

ـا و بـی      .انـد  هاي ابري متعدّد و گوناگون ها در سال شخصیّت. برند پیش می شخصـیّتهاي زنـده، پوي

ـاي متعـدّ        تعقید و ابهام با پردا ـا تـك بعـدي و فاقـد زواي د ختی ساده و گاه سطحی کـه اغلـب آنه

شريف ومادر شريف يا بسیاري از شخصیّتهاي فرعی که نويسنده تنها به : همانند) شخصیّتی هستند

ـ کـه در واقـع يكـی از     (. بخشی از کنش و رفتار آنها پرداخته است يكی از نقاط قوّت سالهاي ابري 

ـ استفاده از ديالو   شمار می عناصر رمان ساز آن به ـا، صـمیمی و    (Dialog) هاي رود  مناسب، زيب

 . نمايشی استفاده کرده استگوي مستقیم و غیر  و  درويشیان در داستان از تلفیق گفت. متنوّع است

گوها و کاربرد اصطالحات و تعبیرات بومی در اين اثر يكی از عواملی است که  و  لحن گفت زبان و

 . ها تأثیر بسیار دارد دهد و در پرداخت واقعی شخصیّت داستان را واقعی و عینی تر جلوه می

ساز  هاي نوعی يا تیپ بخش و ويژگی هاي فرديت هاي فردي، ويژگی ها داراي شاخصه شخصیّت

اند که در برابر حواد ،  ها داراي خصوصیّات روانی و فكري ويژه و منحصر به فرديآن. هستند

هاي  شريف با قرار گرفتن در موقعیّت. دهند ها و رفتارهاي مطابق شخصیّت خود بروز می واکنش

ها بیشتر با توجّه به نیروي  در واقع، کنش شخصیّت. دهد هاي متفاوتی نیز بروز می متفاوت، واکنش

هاي ابري از طريق  سیماي زن دردمند سال. شود و زيربناي شخصیّتی آنها نشان داده میدرونی 

ها  گوهايی که نويسنده از آن و او و در خالل توصیفات يا گفت (typic) نمودهاي شخصیّتی و تیپیك

هاي ابري قصد  که نويسندة سال با آن. ارائه داده و يا بر زبانشان نهاده، قابل شناسايی است

هاي ابري گويی از گونة  پردازي ندارد، امّا قهرمانان خرد و کالن سال سازي و افسانه مانقهر

اند که از سر  هاي ابري زنان ترين قهرمانان سال ترين و حقیقی مهم. اند نه از جنس خیال واقعیّت

. دبارشان بچرخ گذرند تا چرخة زندگی فالکت هاي ذلّت می خان هاي فقر و هفت ناگزيري از زينه

هاي ابري  آلود نشان داده شده امّا در حقیقت، حضور زن در سال رنگ و مه سیماي زن اگرچه کم
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يابد و به انجام  شود و با زن تداوم می آغاز می( زايش و تولّد) بارزتر از مردان است و اصالً قصّه با زن

بحث، به پیوند هاي ناتوـ رآلیستی رُمان مورد  در اين پژوهش ضمن لحاظ کردن جنبه. رسد می

 . پردازي زن و نمود او در اين اثر پرداخته شده است نگرش مكتبی نويسنده با شخصیّت

 

 اي زن تصویر سنّتي و کليشه .3.1

تأکید بر ، هاي ناتوـ رآلیسم اي از رمان هاي ابري ـ به عنوان نمونه هاي رمان سال يكی از ويژگی

درويشیان اين . طبقات فرودست اجتماعی است گرايی در بیان جريانات اجتماعی و زندگی واقع

آمیز و افراطی به کار گرفته، به طوري که گاهی مواجهة خواننده با  گرايی را به شكلی مبالغه واقعه

آور و  آفرين نیست، بلكه چندش بخش و لذّت هاي روي داده در زندگی نويسنده نه تنها آرام واقعیّت

اند،  ويدادها با حقیقتی بسیار برهنه و عريان نمايش داده شدهبرخی از اين ر. نمايد انگیز می نفرت

که بود و نبودشان به اصل روايت و  گويی همة اين وقايع، بخشی از طبیعت زندگی است؛ حال آن

گويی محض موجب اين گمان  گرايش افراطی نويسنده به واقعه.زند اي نمی بازآفرينی واقعیّت، لطمه

چیز را  است که چیزي از وقايع را از قلم نیندازد و بايد همه عهد کرده شود که درويشیان با خود  می

با اين حال، عكّاسی دقیق او از طبیعت ناسازوار زندگی و نقّاشی . گونه که ديده، بازگو کند همان

توان  به جرأت می. نظیر و تأثیرگذار است اش در تصوير و ترسیم واقعی رويدادها، کم دستانه چابك

 . آيد او به شمار می( portrait) ترين پُرترة ترين سوژه و طبیعی ، مهم«وير زنتص»گفت که 

است که در آن به   (sequence) رفتی هاي خاطرات نويسنده، پی يكی از زيباترين بخش

هنر درخور تحسین نويسنده در تجزيه و . پردازد توصیف بیماري مادرش و آشفتگی پیرامونیان می

افكنی و  ي با عباراتی کوتاه ـ امّا سريع و پیاپی ـ موجب خلق هیجان، گرهتحلیل شخصیّت مادر راو

پردازش تصوير مادر به صورت زير، از او شخصیّتی نمونه و . شود می( و اوج و فرود قصّه) گشايی گره

حال روي  هاي استخوانی و الغرش، بی دست. ننه صورتش رو به سقف بود» :دهد ارائه می (typic) تیپیك

من از پشت در اتاق ...افتاده بود[ شود نوعی روانداز که از نخ پشمی توسّط جوالها بافته می]چهار خانة موج 

هايش، براي بچّه زايیدنش و براي شكم همیشه  اش، براي رنج گريه براي خوبی. ام گرفت بی، گريه بی

پس چه کسی رخت مردم را ! ننه چطور ممكن بود بمیرد...اش اش و موهاي شانه نزده و فتیله فتیله سنهگر

کرديم، چه کسی  می( شیطنت)= چید؟ هر وقت ما شیطانی  شست؟ پس کی براي مردم کالش می می
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جوراب بخرد؟  کرد تا براي عیدمان جفتی کرد؟ چه کسی به بابا التماس می هايمان را با چنگول کبود می ران

بايستی زنده باشد تا ظرف بشويد، جارو بكند، عذرا را شیر بدهد و بغض و  او می! چطور ممكن بود ننه بمیرد

قاچ خودش و ما را هر شب وازلین بمالد و  زده و قاچ هاي يخ دست. دردش را بروز ندهد و روي جگرش بريزد

قاچ  داد و قاچ بوي پول خورده می. داد بوي صابون میهايش  همیشه دست. ننه خوب بود... برامان قصّه بگويد 

و موهاي قشنگش از بیخ ريخته بود و سرش کچل . کوچك شده بود. ننه مچاله شده بود...بود و دردناك بود

همه چیز را فروختیم و آخرش هم به ضرب سوزن و دوا و دکتر، ننه از نیمه راه مر  و زندگی   ...شده بود

 . (82ـ82: 6055 درويشیان،)« و دوباره کنار حود نشست به رخت شستن ننه خوب شد... برگشت

هاي ابري، بازهم با هنر خويش، تصويري  نويسنده در بخشی ديگر از خاطره ـ رمان سال

آفريند که تجسّم آن، آشفتگی و اضطراب را به خواننده منتقل  اضطراب و درمانده از مادر می پر

اش،  برانگیز، به خاطر گم شدن تنها دارايی داشتنی و ترحّم تمادر، اين شخصیّت دوس. سازد می

اي است که گويی همه چیز خود را از  ، دچار چنان سرگشتگی«سه تومان خرجی روزانه»يعنی 

 . دست داده است

ننه با » :طرح حادثه، هول و وال و نقطة اوج و فرود آن، در انتقال اين حس مؤثّر افتاده است

. با ناخن صورت خود را کند... دارش کج شد گرة چارقد سیاه وصله. از سرش افتادچادر . شتاب برگشت

پنج قِران ! گشا يا حضرت عبّاس، يا مشكل: وار ناله کرد مظلوم...هاي نازکی روي صورتش دويد خراش

: مويه کرد و نالید. اشكش جاري شد. نگاه پر التماسی به ما انداخت...گشا و دو تا شمع نذرت باشه مشكل

باشد اي خدا، ! هام نیامد چرا رحمت به بچّه...! اي خدا. ام خراب شد خانه. عزيزم جلو چشام پرپر زد. عزيزم مرد

هام را  نذرم را قبول نكردي؟ بدبختی! هام چه کرده بودن؟ ها من خودم گناهكار، رو سیاه؛ ولی آخه بچّه

مهربان . برگشت! آخه چه شده؟ اي ننة بدبختمانننه جان چه شده؟ ... هر سه به گريه افتاديم ! نديدي؟ باشد

اي : هاي خشك و بیرنگ و گرسنه نالید با لب. با صورتی خیس از اشك و عرق. و خوب و دردمند بود

: 6055، درويشیان)« آري عزيزاکم. خواستی چی بشه؟ سه تومن خرجی امروزمان را گم کردم عزيزاکم، می

 . (72ـ 76

 

 هاي زشت  تصویر کردن واقعيّت: غریزة رآليسم .3.2

هاي ابري قابل توجّه است، نگاه  از جمله مسائلی که بسامدش به اشكال مختلف در رمان سال

ها ـ به جنس  نويسنده ـ يا به تعبیري ديگر، نگاه جامعة زمان نويسنده و باور فرهنگی مردم آن سال
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هاي بیحال و غريزي يا از سر  ر، بلوغ، عشقزن، زايمان، مسائل جنسی، گردآمدن زن و شوه

مواردي از اين دست، جز  تابوهاي اخالقی و اجتماعی است . بالتكلیفی و مسائلی از اين قبیل است

شوند امّا پايبندي درويشیان به ذکر جزئیّات و به  ها وارد نمی و معموالً نويسندگان به اين حريم

ن داشته تا سري هم به نهانخانة زندگی ديگران بكشد؛ چیزي ها او را بر آ کشیدن همة واقعیّت تصوير

و غوطه خوردن در  (radical realism)« رآلیسم افراطی»که نگارنده از آن به گرفتاري در 

 . کند تعبیر می (dirty realism) «رآلیسم کثیف»

رسد تا  نظر میو تحقیرآمیز به « نمايانه واقع»ها توصیف درويشیان از زن، بیشتر  اي بخش در پاره

وي حضور زن را در خانواده ـ با توجّه به فطرت و طبیعتش ـ تا حدّ ماشینی که بارزترين ! واقعی

. کنم از درز در نگاه می. آيد شب صداي پ  پ  ننه می»: عملكرد او توالد و تناسل است، تقلیل داده است

: کند بوسد و به شكم خود اشاره می ابا و میافتد روي دست و پاي ب ناگهان ننه می. اند عذرا و حسین خوابیده

ننه دو سه تا مشت به . رسم داري ندارم، به شكم اين پنج تا هم به زور می چه کارش کنم؟ ديگر طاقت بچّه

: گذارد دارد و جلو دست بابا می می چر  خیّاطی را بر. کند کوبد؛ التماس کنان به اطراف نگاه می شكم خود می

گیرد، بلندش  در برابر چشمان حیرانم، بابا گردن چر  را در مشت می!  راحتم بكن تو را به بزرگی خدا

 (.6628/ 8: 6072درويشیان، )« زند کند و دو ضربه با کف چر  به شكم ننه می می

جا که به ناگاه، در فضاي تنگ يك اتاق، نگاه نويسنده به طبیعت انسان و حسّ غريزي  ن و آ

خورد، گويی عكسی  ها به هم گره می هاي غريزة بلوغ در بچّه نشانه تكثیر نسل در پدر، با ظهور

ها بزر   پسر جان بچّه: بافد هاي پايین قالی را دارد دسته دسته به هم می ننه نخ»: رود می« لو»خانوادگی 

 (.6572/ 0: 6072درويشیان، )« !درست هم نیست که همة ما در يك اتاق بخوابیم... اند شده

 

 اعتقاد به جبر، اعتراض به تقدیر  .3.3

نوع نگرش . آيد تقديرباوري و جبرگرايی از بارزترين اصول فكري مكتب ناتورالیسم به شمار می

هاي  درويشیان به هستی و جامعه، متضمّن اعتقاد به جبر و سرنوشت محتوم است؛ امّا شخصیّت

گرايند، به آسانی تن به تقدير و تسلیم که جبر کنند، با آن هاي ابري زندگی می اي که در سال واقعی

آيند، بسی بیشتر از مردان، معترد  جبر  زنانی که از خاطر نويسنده و خاطرات او می. دهند نمی

ننه . گیرد و از اين روست که رآلیسم نويسنده، صبغة ناتورالیستی به خود می. اند طبیعی و اجتماعی
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ـ و البتّه اعتراد آمیز هاي زندگی به س چنان از دشواري( مادر راوي) توه آمده که با زبان خاصّ خود 

اي لعنت به آن ! بدبخت به من» :کند نالد و تقاضاي مر  می ـ از اين همه فقر و فاقه به درگاه خدا می

رخت . ام ام؛ سوزن به تخم چشمم زده ببین از صبح تا اآلن خیّاطی کرده! ساعتی که من در خشت افتادم

خواستم يك لقمه  ام و حاال که می ظرف شسته. ام وصله و پینه کرده. ام بازار رفته. ما آش پخته. ام شسته

کندـ مثل کسی که  مشتهايش را به آسمان بلند می! شستنم شروع شده... زهرمار به دهن بگذارم، تازه 

را بگیر و  شنوي؟ بس است ديگر؛ اين نیمه جان بیند؟ فريادم را می اي خدا، چشمانت می: بخواهد شعار بدهد

 (.861ـ 867/ 8: 6072درويشیان، )« راحتم کن

بودنش « جنس دوم»آيد و به قانون طبیعت، يا  می  گاهی شخصیّت زن، از زنانگی خود به شكوه

زن  داستان شنیده شود که  اين اعتراضات، گاه ممكن است از زبان يكی از دو قهرمان. شود معترد می

سَر  بابام با دو چشم سر  و غضبناك »: کند جنسیّت خود اظهار نارضايتی میاز بخت بدِ خود و يا حتّی از 

ها را بخوابان دِ  بچّه. کپة مر  بگذاريد. بخوابید: سايد ها را از خشم به هم می بابا دندان. آيد از زير لحاف بیرون می

. کند ننه گیر میچنگش به پیرهن . رسد خواهد موي ننه را در چنگ بگیرد امّا دستش نمی می! پدر سگ

اي خدا . دوباره تنش را در قبر لرزاند. باز هم به پدر بدبختم فحش داد! آه :[ننه... . ]شود  پیرهن پاره می. کشد می

اگر شانس داشتیم، : بی بی»(. 127ـ 122/ 8: 6072درويشیان، )« چرا زن را اين قدر بدبخت خلق کردي؟

کشد و سر به آسمان  بی با افسوس آه می بی»؛ (6/77: 6072ان، درويشی)«  !علی گذاشتند شانس اسممان را می

 (.222/ 6: 6072درويشیان،)« کردي، ها؟ شد اگر مرا مرد خلق می اي خدا، زير اين درگاهت چه می: گیرد می

هاي  ها گاهی نماد اعتراد به جبر اجتماعی و يا عدم تحقّق آرا و ايده اين شكوه و شكايت

عدالت اجتماعی، تقسیم عادالنة ثروت و رفاه اجتماعی و اقتصادي براي ها مبنی بر  سوسیالیست

خاله مريم يكی از اهالی روستاي فش، کنار بستر »: هاست ي مورد نظر آن «مدينة فاضله»بنیاد نهادن 

اوّل چلو مرغ، دوم نان . اي است که سه جور غذا در آن گذاشته باشند پسر بیمارش نشسته؛ ايران مثل سفره

اش مال مردم  نان و سبزي. چلومرغش براي پادشاه و دربار و رئیس و رؤساست. ي، سوم نان خشكو سبز

آري برادر پدرم، دکتر پول ... ها شده است نان خشكش هم نصیب ما رعیّت. میانه حال و اهل اداره است

[ داروگیاهی]ي کُرديدوا! ... گويد برو سوپ مرغ بخور نويسد و می بعد هم نسخه می! خواهد؛ پول بد کردار می

داند؛  خودش می. ام دست خدا سپرده. ام تا پسر نوثمرم بمیرد نشسته، اي نكرده ام؛ امّا افاقه هم خیلی به او داده

گويد در  گويد بگیر، به خرگوش می به تازي می. کند هرچه بخواهد، می. خدا، کهنه خداست. گیرد، بگیرد می

 .(6726ـ 6728/ 2: 6072، درويشیان! )همه چیز دست خودش است! رو
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 خصایص ژنتيک و اعمال موروثي. 3.4

يا )انتقال خصايص و صفات از انسان  ها به عنوان عامل هاي علمی در بارة عملكرد ژن بر مبناي يافته

ها به اين يافتة علمی توجّه کرده و به طرح مسألة  هاي پس از خود، ناتورالیست به نسل( حیوان

بايد اذعان داشت . صرف نظر از مباحث صرفاً تخصّصی دانش ژنتیك ـ پرداختندوراثت و تأثیر آن ـ 

اين،  بنابر. که خصوصیّات ژنتیكی هر موجود زنده، چیزي جداي از طبیعت و سرشت او نیست

هاي پدر و مادر به فرزندان، خصوصیّات خَلقی و خُلقی مشترکی بین  طبیعت از طريق انتقال ژن

ه اين ترتیب قهر و جبر جبلّی، خوبی و بدي يا زشتی و زيبايی و نقص و آورد و ب ها پديد می آن

توان گفت که  به جرأت می. گذارد هاي به هم پیوسته، به ار  می کمال و ضعف و قدرت را در نسل

بختی از پدران به فرزندان،  هاي ابري نیز، عقیدة به تأثیر وراثت در انتقال فالکت و تیره در رمان سال

به دست والدين و يا ( آزاري کودك)اي که تنبیه بدنی فرزندان  ار دارد؛ به گونهنمودي آشك

هاي  شود ـ با اين تفاوت که برخی شخصیّت آزاري، امري بديهی، سنّتی و موروثی شمرده می همسر

، با علم به خصايل موروثی خود، در صدد استحاله و (dynamic character) پوياي داستان

دانم ننه زير  نمی»: ، فرزندانش را«ننه»زند و  را کتك می« ننه»، «بی بی». هستنددگرگونی اين صفات 

پیچد و با مشت به سر  اش را دور دست می گیسوي بافته شده. کند بی به او حمله می گويد که بی لب چه می

. نگیريددستش را . دستش را نگیريد: زند ننه داد می. کند بی غش می ناگهان بی... کوبد  و صورتش می

 (.6608/ 8: 6072درويشیان، )« بگذاريد بزند تا حرص دلش بنشیند

در خانوادة راوي، بیانگر وجود مشكالت فرهنگی و فكري « نفرت از فرزند دختر»انديشة جاهلی 

هاي داستان از فرزند دختر  آمیز برخی شخصیّت نفرتِ تعصّب. هاي ابري است در جامعة ناسالم  سال

شان هم تهمت حرامزادگی  رود که با طرح موضوعی ژنتیكی، حتّی به نوزادِ برادر جا پیش می تا آن

پدر ) کند که نوزاد متولّد شدة برادرش، مشی بوچان ، ادّعا می(راوي) گیدان، عموي شريف! ]زنند می

ـ اصالً  .ما چند تا برادريم؟ـ  چهار تا» [:آورد او براي اثبات اين ادّعا دلیل هم می. ، حرامزاده است(راوي

پس معلوم است که در تخم ما دختر : مشی گیدان فاتحانه خنديد و ادامه داد. خواهر داريم؟ـ  نه، نداريم

خود زهرا سه تا پسر . در تخم خانوادة ما اصالً دختر نیست. ـ در تخم ما دختر نیست؟ـ نه، نیست! نیست

 (.102ـ106/ 6: 6072درويشیان، )« حاال اين دختر از کدام تخم آمده؟. زايیده
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کند و  در جوامع سنّتی، فرزند پسر به شكلی کامالً موروثی، جايگاه پدر را در غیاب او پر می

ها و حتّی  شود؛ به جاي پدر، ادارة امور، تأمین هزينه می( و برادر کوچكترش ) گاه مادر و خواهر تكیه

غیرت و حمیّتی که راوي در مقابل نگاه ناپاك . گردد دار می مراقبت از حرمت حريم خانه را عهده

ـ نسبت  ـ شريك سابق  پدر  راوي و بدهكار او که حاال صاحب جواهر« آقاي ورشوچی» فروشی است 

دهد، غیرتی پدرانه و موروثی است که در غیاب پدر به جوشش درآمده  خود بروز می به مادرش از

ننه ! باد آمده و بوي گل آورده! به به، زهرا خانم! سالم و علیكم: آقاي ورشوچی. سالم و علیكم: ننه... »: است

، سر و گردن آقاي ورشوچی...کشد کند و چادر را بیشتر توي صورت می دست و پاي خود را جمع و جور می

ام خدمت شما  آمده... چه امري داشتید؟ . خُب زهرا خانم بفرمايید: خواهد با چشمانش ننه را ببلعد می. آيد می

آقاي ورشوچی صدايش را نرم و نازك ... که از بابت آن سه دانگ ماشین تاکسی که با هم شريك بوديد

دوم و به  می. بدون خداحافظی. زند بیرون ننه تند می! ...البتّه بابت ماشین نه و . کنم چشم، تقديم می: کند می

آه : نالم در دلم می. خورد اش به مشامم می بوي عرق ننه، بوي چادرش، بوي آشنا و خوش جوانی. رسم او می

درويشیان، )« نخورده و مظلوم، با بوي گند نفس اين ديو قاطی بشود راضی نشو که اين عطر دست! خدايا

 (.6601ـ 6607/ 8: 6072

 

 !انسان خوب، حيوان خوب. 3.5

ها به انسان به عنوان بخشی از طبیعت، از او موجودي حقیر و ضعیف به نمايش  نگاه ناتورالیست

اين غرايز، رفتار و روحیّات انسان را . گذارد که به طور جبري تحت کنترل غرايز حیوانی است می

ن غرايز عمل سازد که تنها به مقتضاي همی اراده و اختیار می تحت تأثیر قرار داده و از او موجودي بی

اش ـ که جنبة موروثی و  آنان نیازهاي روحی آدمی را هم به مسائل و مشكالت جسمانی. کند می

بالزاك در ابتداي مقدّمة مشهورش بر کمدي انسانی، به پیوند میان . دانند ژنتیكی دارند ـ مرتبط می

ارهاي انسانی و کند و به مقايسة بین صفات و رفت اسلوب ادبی خود و عوامل طبیعی اشاره می

« اتّحاد ترکیب»هاي علوم طبیعی، اصل فلسفی مشهور به  وي با استفاده از يافته. پردازد حیوانی می

الزم به ذکر است که پیشتر از وي، . خود را ـ که متّكی به قانون خود به خود است ـ تبیین کرد
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حیوانات نیز همانند گیاهان : به تشريح اين اصل پرداخته و به اين نتیجه رسیده بود که 5شارل بونه

شود که  پردازد و متوجّه می بالزاك با مالحظة اين قوانین، به مطالعة انسان می. کنند رشد و نموّ می

هاي  بندي شناسی دسته گونه که در جانور جامعة بشري شباهت تامّی به طبیعت دارد و همان

بنابر اين بايسته است . شود ديده میهاي بسیاري  مختلفی وجود دارد، در جوامع بشري نیز تفاوت

بالزاك هنگامی که قوانین . اي صورت گیرد بندي جوامع بشري نیز چنین مطالعه که در طبقه

نمايد  گیرد، مختصّات زندگانی اجتماعی را حفظ می طبیعی را در وصف حیات اجتماعی به کار می

حیوانی بسنجد يا در جهت کوشد آن را در تناسب يا شباهت با حیات نباتی و  و هرگز نمی

چه  رآلیست، آن  کوتاه سخن اين که، از ديد نويسندة. کردن زندگی اجتماعی از آن بهره ببرد ساده

کند، توانايی او در اجتماعی کردن غرايز حیوانی است؛ يعنی  انسان را تبديل به اشرف مخلوقات می

ايز کور خود را با محیط آدمی قادر است با درك احتیاجات و شناخت محیط پیرامونش، غر

تأکید نويسندة ناتوـ رآلیست . (12: 6018پرهام، ) ها چیره گردد اجتماعی سازگار سازد و سرانجام بر آن

ها دارد و تصمیم به برمال کردن  هايی که ريشه در غرايز طبیعی انسان بر بیان رفتارها و يا واقعیّت

تصمیم ». اين کار فقط ابتذال روزمرّه تحلیل شود کشد که جا می ها، سرانجام بدان همة اين واقعیّت

ها را به صورت موجوداتی  شود که همة انسان به ديدن هرآنچه در انسان هست به اين منجر می

ها يك دهن بودند که يك مشت روده به دنبال آن آويخته  همة آن: ببینیم که به قول صادق هدايت

 (.01 :6020رادفر، ) «... .

 

 حيوان خوب امّا ضعيف.  1. 3. 5

نمايد و اين  انسان  درمانده گاهی در برابر مام طبیعت و  قهر او، همانند حیوانی پست و حقیر می

باريده و احتمال سیل و طغیان  موقعی که باران موسمی زياد می» :آورد ناتوانی مورو  او را به ستوه می

بدبخت و ! طوفان نوحه! بره اآلن آب دنیا را می: گفت میفرستاد و  تند تند صلوات می... ننه : رفته آبشوران می

کرد  سرش را می. هام بیاد رحمت به اين بچّه. اي خدا، سگ گناهكاري هستم به درگاهت. خانه خراب شديم

____________________________________________________________________ 
5
 theory) «تشكیل قبلی»و « اتّحاد ترکیب»ي فلسفی  نظريّه 6722هالرو شارل بونه، انديشمند فرانسوي که در سال .  

of preformation )تكامل تدريجی»ي  ي مقابل نظريّه را ـ که ريشه در علوم طبیعی داشت و نقطه »(theory of 

evolution) ي آن وجود دارد يافته ي هر موجودي صورت تكامل بر مبناي اين نظريّه، در نطفه. داروين بود ـ ارائه داد. 
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اکبر که شیطان بود، سر . اي خدا سگ روسیاهی هستم به درگاهت! هاپ هاپ هاپ: گفت به آسمان و می

آمد و  ننه بدش می. اي هستم به درگاهت اي خدا، بچّه گربه! میو میو میو: تگف کرد به آسمان و می می

خواين خدا از اين بدتر  می. دورة آخر زمانه. ها سر از تخم درآوردين دنیا را خراب کردين تا شما بچّه: گفت می

 . (65: 6055درويشیان،)« !به سرمان بیاره؟ به خدا اگر آتش از آسمان بباره باز هم کمه

 

 کاميابي جنسي.  2.  3.  5

در . پرده و صريح، و حتّی گاه زننده و کثیف است نگاه نويسندة ناتوـ رآلیست به غريزة جنسی، بی

. نگاه او، اين میل طبیعی و همیشه بیدار، بخشی از زندگی متعارف طبقة فقیر و کارگري است

و به آنان قدرت تعويض و انتخاب درويشیان، تمتّع جنسی و کامیابی را صفتی ويژة مردان قرار داده 

ننه که از محبّت . که زنان را موجوداتی موظّف به تمكین   نشان داده است بخشیده است؛ حال آن

ـ  خواهد عقده بهره بوده ـ گويی دچار سرخوردگی و يأس شده و می شوهرش بی گشايی کند 

به چند چیز نبايد اعتماد کرد » :کند نكردن به دوستی و محبّت مردها تشويق می ديگران را به اعتماد

هايت را ويالن  آخر چه مرضی داشت که اين طور بچّه. خواهر؛ به دوستی مردها، به ابر بهار و بخشش سلطان

« !خُب معلوم است، ماديان ديگري پیدا کرده: دود ننه در حرفش می. دهد کرد؟ دختر خاله هدهد جواب می

 (.027/ 6: 6072درويشیان، )

يابیم که به  هاي ابري، درست در حواشی فقر، زنانی را می هايی از سال ر برشگاهی نیز د

که در معاملة با غیر،  و شگفت آن. فروشی براي نان و به بهاي جان دهند؛ تن می فروشی تن در خود

 چرا زنت را کشتی»: دهد کند و گوهر عصمتش را در ازاي پوشیدن رختی نو از کف می غیرتی می بی

به .. .فروخت آورد و می ی به در خانه میبا يك دستفروش که پارچه و لوازم زندگ. ـ فرار کرده بودسلطانمراد؟ 

چنگ روي ... هاي قزوين پیدا کردم  شهر به شهر و ديار به ديار و عاقبت او را در يكی از مسافرخانه. راه افتادم

آرزوهايم برآورده شد؛ پیرهن . ، تو را به خدا زودترزودتر راحتم کن سلطانمراد: التماس کرد. گلويش گذاشتم

فقط دوبار پاهاي . اش کردم خفه! راحتم کن؛ ديگر در اين دنیا هی  آرزويی ندارم!. نو به تن خودم ديدم

ـ 6862/ 2: 6072درويشیان، ! )ها را پوشانده بود، تكان داد دار و گشادي آن هاي وصله الغرش را که جوراب

6867). 
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گذارد  مادر، دختر کم سنّ و سالش را به معرد فروش می (sequence) ها رفت ز پیدر يكی ا

شود، موقّتاً خود را به جاي دخترش به خريدار عرضه  اش که بیدار می امّا حسّ ترحّم مادرانه

به . اي داشت دختر قشنگ دوازده ساله. کرد اي در همسايگی يكی از دوستانم زندگی می زن بیوه»! کند می

دختره . اي از نسل فرامرز يَل جا بماند گفتم بگذار توي اين شهر هم، تخم و ترکه. ستگاري دختر رفتمخوا

هاي هاي اشك . وقتی پیش دختره رفتم، گريه کرد! ... و نازك بود که نگو[ تُرد و ظريف]قدر تَرچ ك  آن

آقاي فرامرز يَل، اين : ت شدمادرش که پايین اتاق نشسته بود، از گرية دختر ناراح. لرزيد ريخت و می می

بیا و بكن تصدّق سر . بینی که کوچك و رَموك است دختر را به خاطر يتیمی و نداري به تو دادم؛ امّا می

هاي آقاي : خندد سیاغربیل می! تر بشود خودت و به خاطر خدا، عجالتاً با من سر کن تا دختر کمی بزر 

« !اي و نبايد از اين که زير اعدام هستی، ناراحت باشی را برده فرامرزي يَل، به جدّت رستم قسم که کیف دنیا

 (. 6721/ 2: 6072درويشیان، )

هاي سیاه و ابري، خاصّ زنان نیست؛ مردانی که مردانگی خود را در  حمیّتی در آن سال بی

معرد ، زن و فرزند خود را چون کاال در «مواد»اند، براي رسیدن به  خُماري و نشئگی از ياد برده

اتاق مالقاتی چنان شلوغ » :زنند غیرتی خود را جار می وسیله رسوايی و بی گذارند و بدين فروش می

از آن طرف در . حسن جكی هم در کنارم ايستاده است. هاي ننه را بشنوم توانم حرف است که ديگر نمی

: زند سن جكی بر سر زن فرياد میح. اند قد، به مالقاتش آمده برابرش زنی الغر و سبزه با چند کودك قدّ و نیم

غیرت چطور تهیّه کنم؟ حسن جكی بلندتر  از کجا؟ آخر اي بی: کشد زن جیغ می! برايم پول بفرست. پول

زن آب . توانم اَبَد بكشم نمی« مواد»بدون ! کنی، بكن؛ فقط پول برايم بفرست هر کاري می: زند نعره می

حسن جكی » ؛(.6227ـ 6222/ 2: 6072درويشیان، )  «!تف: کند دهنش را به صورت حسن جكی پرت می

يك بچّه داشتند امّا هر سال يك بچّه . آمد ها زنش به مالقاتش می آن وقت. قبالً هم پنج سال زندانی کشیده

امّا حسن  جكی همة . آمدند ها می در سال پنجم، پنج تا بچّه پشت سیم! آورد کرد و به مالقات می زياد می

 (.6222/ 2: 6072درويشیان، )« بوسید کرد و می ها را بغل می داشت و از نزديك آن یها را دوست م آن

 

 غریزة خوردن و غم نان .  3.  3.  5

مدار گل سرسبد  و انسان (Humanism) هاي دينی، معنوي و اومانیستی انسان که در انديشه

او دربند غرايزي است که . بسته و مقیّد آفرينش است، در مكتب ناتورالیسم موجودي است دست

آدمی ملزم است که . بايد به رفع حوائج و نیازهاي غريزي خود بپردازد طبیعت به او هديه کرده و می
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هر طريق ممكن اين نیازها را  هاي حیوانی خود توجّه کند و از به جنبه ،بنابر اين فطرت طبیعی

سازد و  هاي ابري، همین غرايز انسانی است که حواد  داستان را می در رمان سال. برآورده سازد

هايی که درويشیان از  شخصیّت. ها نیز به هر تعبیر در پیوند با اين نیازهاي طبیعی است گشايی گره

وانند که هرچقدر هم مقاومت کنند، در برابر هايی نات گذارد، بازيچه هاي خاطراتش به نمايش می آدم

شود که  گاه آشكار می ضعف انسان در برابر طبیعتش آن. آيند می طبیعت درونی خودشان به زانو در

آورد و او چونان موشی  می او را به زانو در« غم نان»ناپذير گرسنگی، و  غريزة خوردن، شهوت پايان

امّا ننه من و اکبر را قسم داده بود که . ام بود گرسنه»: استگرسنه دائم در حال جويدن و قورت دادن 

بگین به امام : بعد گفته بود. به پیغمبر، پول ندارم دوباره نان بخرم: ننه با التماس گفته بود. دست به نان نزنیم

ننه نان  به امام رضا، به جان: ما هم ايستاده بوديم کنار ديگ نان و با هم گفته بوديم! خوريم رضا نان نمی

جويديم و آهسته قورت  ها را می ها نان من و اکبر مثل موش» ؛(.82: 6055درويشیان،)« !خوريم نمی

کرد و  چراغ پرت پرت می. کشید ننه چراغ را پايین می. داد بابا از زير لحاف آب دهانش را قورت می. داديم می

؛ (6512/ 0: 6072درويشیان، : )بههاي ديگر بنگريد  براي نمونه ؛(.22: 6055درويشیان،)« مرد می

 (128ـ 120/ 8: نیز ؛ 276ـ  278/ 8: 6072درويشیان، )

اي که از پشت شیشة پنجره، آزوار و آرزومندانه آسمان  همراهی نويسنده با نگاه کودك گرسنه

: بر زمین ببارد[ پُف فیل]هاي برف، گُل ذرّت کاش به جاي دانه کند که اي نگرد و در دل می را می

کاش به جاي : کرد، رو به اکبر کرد و گفت هاي تُنُك و کم پشت نگاه می اصغر که از پشت شیشه به دانه»

 . (20ـ 22: 6055درويشیان،)« ...باريد از آسمان می[ پُف فیل]برف، گُل ذرّت

هاي ابري، نويسنده به طرزي آگاهانه و  انگیز سال ، يكی از فصول سیاه و حزن(4)«فصل نان»در 

، دغدغة اصلی طبقات پايین جامعه، يعنی غم نان را در عنوان و محتواي آن برجسته کرده تا آشكار

کوشد تا غريزة خشونت  مادر نیز می. ها به دست مادرشان را توضیح داده باشد شدن بچّه دلیل تنبیه

گذاشتیم  میدزديديم و  رفتیم و از خانه نان می آهسته می»: اش سرکوب کند را با عطوفت غريزي مادرانه

هامان را  با چنگول میان ران[ ايم که نان از خانه دزديده]ديد ننه اگر می. لیفة شلوارمان تا ننه غافلگیرمان نكند

خودش را به . کرد زانوها را بغل می. نشست گوشة اتاق می. زد نالید وسر خود را به ديوار می می. کرد کبود می

روله، ... کُن پاي ديوارها به خودم؛ بدبخت به خودم؛  کزه: گفت مويید و می داد و می چپ و راست تكان می

شیرم حاللتان نباشد تا : زد گرفت به سوي آسمان و فرياد می هايش را می پستان! براتان بكنم الهی[ رو]روله
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شد آدم هی نان  کاشكی می: گفت کشید با بغض می ها دماغش تیر می اکبر که اين جور وقت... روز قیامت 

بهتر؛ از دست ننه : گفت اکبر می. میريم آخه نمیشه؛ آن وقت می: گفتم من می! ه تا ننه خوشحال بشهنخور

کرد حتّی ما را  مرد، ننه تا چند روز نفرينمان نمی مان می هاي کوچه اي از بچّه هر وقت بچه... شیم  راحت می

روله، دردتان بخوره : گفت سمان و میکرد به آ رو می. رفت مان می کرد و قربان صدقه بوسید، بغلمان می می

« ...شد هايش شروع می م، نفرين و نالهداشتی امّا با اوّلین لقمة نانی که از میان ديگ برمی. طوق سرم، عزيزاکم

و     072/ 6و    262/ 8: 6072درويشیان، :  )هاي ديگر، بنگريد به براي نمونه( 66ـ62: 6055درويشیان،)

8 /201 ). 

 

 غریزة بقا و ابقاي نسل . 4.  3.  5

به ( همچون حیوان) از مسائل مهم در مكتب ناتورالیسم، تأکید بر غريزة بقا يا میل فطري انسان

که حیات هر موجودي و از جمله انسان با توالد و تناسل   جا از آن. توالد و تناسل وتكثیر نسل است

تفسیر « بقاي خود»نار و در امتداد غريزة يابد، اين میل درونی، به بقاي نسل در ک دوام و استمرار می

گردد که  دار انسان با مشكالت و حواد  زندگی، تنها بقاي موجودي تضمین می و در گیر. گردد می

هاي ابري، توصیف و تصويري است که از زن به عنوان  يكی از موضوعات پُربسامد سال. تر باشد قوي

موضوع کامیابی جنسی، توالد و تناسل، تربیت  زن،. مظهر باروري و تولید مثل ارائه شده است

به نظرم ننه »: هاي زندگی نیز هست داري، همسرداري، و حتّی کار براي تأمین هزينه فرزندان، خانه

اش، از چهرة نگرانش و وحشت عمیقی که در چشمانش النه  از شكم کمی برجسته. دوباره شكمش پر شده

درويشیان، )« خدايا اين را چه کنم؟! خور ديگر يك نان: زند ل میعاقبت يك روز به سفره زُ. فهمم کرده می

آخر اين دَلَه ... دوباره : کند بی به شكم ننه اشاره می بی. گذارد بی می ننه چاي جلو بی»؛(.6681/ 8: 6072

 (.6608/ 8: 6072درويشیان، . )شِرها را بزر  کن، بعد يكی ديگر پس بینداز

وضعیّت معیشتی . آن، يكی از مشكالتی است که زنان با آن درگیرندبارداري ناخواسته و تبعات 

اي براي پذيرش و توانی براي نگهداري و تربیت نوزادِ  اي است که انگیزه ها هم به گونه خانواده

بار و بد  مانده، سقط جنین در شرايط غیر متعارف و بسیار رقّت تنها راه باقی. ناخوانده ندارند

طوطی خانم از اتاق سر » :شود که صورتی ناروا و غیر انسانی از آن نمايانده میبهداشتی است؛ عملی 

ها و  بی تا چشمش به ننه و خون بی. چه شده شريف؟ چه خبره؟ـ  ننه، ننه روي درياي خون افتاده: کشد می
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 دکتر چیزي مثل گوشتِ. زند آمپول به ننه می. دکتر زن است. دود سراغ دکتر خورد، می ها می کهنه

درويشیان، )« خدا به او رحم کرده. بچّه را سقط کرده امّا جفتش مانده: کشد آلود از ننه بیرون می خون

اي ننه؟ـ  با  ببینم در پوست هندوانه چه گذاشته. اي در دست دارد ننه پوست هندوانه ؛(.772/ 8: 6072

به رنگ آب هندوانه در پوست اي  خونابه. کنم چشمانی از حدقه درآمده به درون پوست هندوانه نگاه می

! جمع شده و در آن عروسكی گوشتی شناور است؛ عروسكی دو برابر يك انگشت که در خود خمیده

جا  برد و من مات و حیران همان ننه پوست هندوانه را می. هايش را مشت کرده است چشمانش بسته و دست

مان  روز به روز شكم ننه»؛ (712/ 8: 6072درويشیان، )برادر من؟ اين ديگر از کجا آمده؟ . زند خشكم می

. بچّه زايیدن خجالت دارد: کند تر می آن را سفت  شال پهنی روي شكم خود بسته که هی. شود تر می بزر 

رفتم : گردد می اي در بغل بر عصر ننه با بچّه...آيد توانم سیر کنم، يكی ديگر دارد می شكم اين چهار تا را نمی

 (.6288/ 8: 6072درويشیان، )« يیدمخانة ابرايم شل و زا

 

 جنسيّت و جدال قدرت.  3.  6

تقابل و کشمكش میان  الیسم، توجّه به جنسیّت و مسألةيكی از مباحث مهمّ مطرح در مكتب ناتور

ها، جبر طبیعی و ساختار فیزيكی جنس  در نظر ناتورالیست. موجود نر و ماده در نظام طبیعت است

« جنس دوم»نر، موهبتی است فطري که موجب استعال و استیالي او بر موجود ماده به عنوان 

تر  اي ديرينه شینهپذيري موجود مؤنّث، پی گمان انديشة برتري جنس مذکّر و سلطه بی. گردد می

( مرد) هاي کیهانی، مراودات ايزدان المپ و دوران پدر هاي آفرينش، ازدواج دارد و به عهد اسطوره

در اين باور، آفرينش مرد مقدّم بر زن، و زن موجودي ثانوي و وابسته و . شود ساالري باز خوانده می

دانیم، اين است که زن  مونّث می چه از کلیشة سنّتی رايج در بارة جنس آن. تحت فرمان مرد است

پذير و و ابسته و ناتوان از إعمال خشونت يا حتّی نشان دادن میل جنسی  موجودي منفعل، آسیب

هاي ملل مختلف نشان داده  ها و داستان که از او در اسطوره (character) شخصیّتی. خود است

اي جنسی است که همة مردان و  هاو اُبژ. است مونّث ابديکلیشة زن، »: گويد که شده به ما می

. از هی  جنسی نیست، چرا که خودش اصالً جنسیّتی ندارد. جويش هستند و همة زنان در جست

وجودش تمام . شود انگیزد، سنجیده می ارزش او صرفاً بر اساس احساس نیازي که در ديگران برمی

شخصیّت خود ارائه کند، هرگز الزم نیست که مدرکی در اثبات . آن چیزي است که بايد ببخشد
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 گرير. (005ـ001: 6020گرين و لبیهان، ) آيد اش برمی پذيري ربايی و کنش چرا که فضیلت او از دل

هاي شديدي در تغییرات کلیشة زن وجود دارد، زيرا هی   معتقد است که محدوديت (17ـ12: 6880)

به منظور . (001: 6020گرين و لبیهان، ) چیز نبايد در کارکرد او به عنوان اُبژة جنسی، ايجاد تزاحم کند

که نوچة منفعل شخصیّت بزر   هاي مونّث به جاي آن اي زنان، شخصیّت  تغییر دادن تصاوير کلیشه

جرمین گرير چنین . (007: همان) شوند مذکّر باشند، به صورت قهرمانانی توانا و فعّال ترسیم می

نوع که باشند،  ها هستند، از هر ملزم به تبعیّت از آن اي که زنان هاي زنانه کند که کلیشه استدالل می

هايی تو خالی هستند که  زنان نمادها يا عروسك. اند داري پدرساالرانه هاي سرمايه لزوماً برساخته

نويسندگان . (005: 6020گرين و لبیهان، ) روند براي به نمايش گذاشتن ثروت مردانشان به کار می

نش  برگرفته از قانون  بقاي انسب طبیعت، نرينگی را نشانة قدرت و برتري ناتورالیست نیز با همین بی

اش، ملزم به تبعیّت از آن  دانند و جنس دوم را به سبب ضعف طبیعی و فیزيولوژيكی و کامیابی می

شريف : دايی سلیم زن  »: شود اين حُكم در بسیاري از آداب اخالقی و اجتماعی نیز ديده می. دانند می

سن هم  هم: زن  دايی سلیم. سن هستید البتّه هم: ننه. ترم نبايد به من سالم بكنی، چون من از تو کوچكتو 

 (.6516/ 0: 6072درويشیان، )« !گناه دارد... که باشیم، مرد نبايد به زن سالم بكند

کند، زندگی مشترك زن و شوهر  اي که درويشیان به خوانندگانش معرّفی می در جامعه

کند؛  دار تنزّل پیدا می گاه منزلت زن تا حدّ يك کاالي مصرفی و مدّت. رمق است ه و بیباخت رنگ

شود و هر زمان خريدار اراده کند، رهايش  کااليی که براي تمتّع به اندك بهايی خريداري می

کند و در  ازدواج می( پدر راوي) در سنّ سیزده سالگی با مشی بوچان( مادر راوي) ننه. سازد می

در ازاي مبلغی ( ناپدري ننه) الفت عمو. آورد را به دنیا می( راوي)سالگی، فرزند اوّلش، شريف  دهچهار

کند و دخترش را به عقد او  پول که از مشی بوچان قرد گرفته، بقیّة خواستگارها را رد می

در برابر مرد زن، حتّی در محضر طالق، زبانی براي دفاع از خود . (022/ 6: 6072درويشیان، ) آورد می در

نورمراد رستمی میرازي، فرزند : محضردار...» :ندارد؛ سكوتی که نه به نشانة رضا، بلكه از سر تسلیم است

ام را به  تا به اآلن را، هرچه گفته. کسعلی، آيا داليل ديگري براي طالق دادن زن خود داريد؟ـ  بله قربان را

اصالً حرف . کند را اين زن را که اصالً زبان باز نمی. را دارد[ بزر ]امّا يك دونه ايراد گاو . جاي خود باشد را

[ زند حرف نمی]کند  قصّه نمی[ دوباره]کنم را دواره  زنم را و تاپ و توپش می کتكش هم که می... زند را نمی

ط، آيا اين ، فرزند علی اوس«ثريّا بَرگُفتی»: محضر دار... . بلكه يك دونه موش مرده است را. اين زن نیست را. را
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 (.6180ـ 6182/ 2: 6072درويشیان، )« آمد آمد؛ امّا از ثريّا درنمی صدا از ديوار درمی... گويد؟ مرد درست می

، (فرامرز يل) هاي داستان در جايی ديگر با استفاده از تشبیهی تلمیحی از زبان يكی از شخصیّت

آقاي فرامرز يَل، چند تا زن داري؟ـ  زن؟ بابا راستی » :خواند صف می وفايی، سودابه زنان را در غدر و بی

با  (6721/ 2: 6072درويشیان، ! )ام ولشان کن همه را طالق داده! ها مثل سودابه هستند همة زن. ولش کن

امّا زنان . اي باشد تواند به هر دلیل و بهانه اين حساب طالق يا پس فرستادن زن به خانة پدر، می

آقا » :مشترك و کانون خانواده ممكن است به هر کاري متوسّل شوندداستان نیز براي حفظ زندگی 

جا که از  تا آن. کند خواستة شوهرش برآورده شود فردوس خانم تالش می. خواهد حسن دلش بچّه می

کنی آخر  چقدر خودت را صاف و صوف می: کند ننه با او شوخی می... رسد آيد، به خودش می می دستش بر

چه کار کنم خواهر؟ شايد به سر : شود فردوس خانم صورتش سر  می! نخوردت زن؟ مواظب باش گربه

/ 8: 6072درويشیان، )« کند اگر بچّه نداشته باشم از خانه بیرونم می. اي پس بیندازد غیرت بیفتد و بچّه

هنوز يك سال . گیرد آقا حسن فوراً زن ديگري می. دهد آقا حسن، فردوس خانم را طالق می» ؛(.6686

آقا حسن دستی به سر و روي خود کشیده و به دستور زن جديدش، ترياك . زايد شته که زن پسري مینگذ

 (.6680/ 8: 6072درويشیان، )« را هم ترك کرده است

 

 ها گرفتن ضعف به سخره: تلخند.  3.  7

استفاده از توصیف براي تصوير کردن رفتارهاي اجتماعی طبقة کارگر و تشريح باورها و آرزوهاي 

تودة مردم به مدد کاربرد شكل ساده و گويشی زبان، برگرفته از تمايالت سوسیالیستی نويسنده 

صرف نظر از نقش زبان، لحن و فرم بیان نیز . هاي ابري است دار کردن نوع رآلیسم سال براي جهت

اهش به نويسنده به اقتضاي نگرش و نوع نگ. کند گذاري در اين فرايند، عمل می به گونة بسیار تأثیر

ها و اصطالحات  هاي جامعه، دست به انتخاب چنین شكلی از بیان زده و در گزينش واژه واقعیّت

افراط در بیان واقعیّت و پرداختن به رويدادهاي . عامیانه و بومی نیز از اين قاعده تبعیّت کرده است

ـ  دن آنهم بدون لحاظ کردن معیارهاي اخالقی و عُرفی شايست و ناشايست بو جزئی ـ آن ها 

کاربستِ اين فرم بیانی در موارد . حاکی از نگاهی تیره و تحقیرآمیز به جامعه و نوع  بشر است

از چهرة فقر و ايجاد طنزي تلخ شده است که در  تلف و متعدّدي، موجب نمايشی کمیكمخ

 و موضوعی (location) مكان. گويند می (black comedy)« کمدي سیاه»اصطالح بدان 
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(subject) نشینان کرمانشاه و  زندگی  که نقطة ثقل حواد  داستان است، مردم پايین شهر، حاشیه

. کنند زندگی می (5)بار آنان استـ  که در اطراف مار متعفّنی به نام آبشوران رقّت انگیز و فالکت

گونه از فقر و گرسنگی، تصويرهاي طنزآلودي خلق  هاي تلخ امّا واقع درويشیان با توصیف صحنه

که در رآلیسم افراطی  حاصل سخن اين. آفرين است برانگیز و در همان حال خنده کند که تأثر می

از دو عنصر گويش گیري  هاي رمان ـ به سبب بهره هاي ابري، زبان، لحن و ديالو ِ شخصیّت سال

. بومی و اصطالحات و زبانزدهاي محلّی ـ به ايجاد طنز تلخ يا کمدي سیاه بسیار کمك کرده است

سازي واقعیّت به حساب  هاي ابري، براي برجسته توان از نشانگان ناتوـ رآلیسم سال اين ويژگی را می

اش در پاسخ به  عیّت زندگیو بیان واق( کوکب/کوکی) گوي سادة زير صداقت کاوکی و در گفت. آورد

کاوکی، دختر دوم بابا »: هاي او، موجب تلخند شده است هاي ننه از حرف گیري و نتیجه« ننه»سؤال 

کاوکی هر وقت : پرسد ننه به شوخی از او می. خواهد خیّاطی ياد بگیرد کند؛ می سلمان پیش ننه شاگردي می

ـ خُب، شب چه !  نان و چاي: خندد د؟ کاوکی میراستی ظهر چه داري. غذاي خوبی داشتید، خبرمان کن

شوهر نرگس خانم هم سالی ! خوريد ـ پس شما هم مثل ما روزي سه بار صبحانه می! داريد؟ـ  نان و چاي

 (.177ـ  8/171: 6072درويشیان، )« !سالی يك ماه سیر هستند، يازده ماه گرسنه. زند ها سر می يكبار به آن

 ها، در کنار موقعیّت شخصیّت« ها ملكة زباله»و « ممد چرکن»آلودِ  ز و طعنهطنزآمی( القاب)هاي  برنام

هر خرت و پرتی که . گردد می ها و هی بر رود توي کوچه خاله جیران روزها می»: آفريند اي تلخ می خنده

ة شكسته، هاي کج و کوله، کفش و کالش و دمپايی پاره، شان هاي زنگ زده، میخ تكّه سیم. دارد می بیند، بر می

. شويد ها را می پارچه. در اتاق او کوهی از آشغال و خرده ريزه جمع شده. هاي پاره پوره ها و جوراب پارچه

دوستان ممد چرکن وقتی . دهد تا به در گاراج ببرد و بفروشد کند مثل کاهو و به ممد چرکن می دسته می

 (.072ـ 078/ 6: 6072درويشیان، )« !«اه ملكة زباله»: گويند نشینند، به او می دور خاله جیران می

 

 جاندارپنداري و انسانوارگي طبيعت.  3.  8

کند و در صدد  انسان را نیز در قبال طبیعت تعبیر می. نگاه هنرمند ناتورالیست متوجّه طبیعت است

ناتورالیسم در صدد آشتی دادن انسان با . توجیه و تفسیر مشترکات بین انسان و طبیعت است

 کوشد تا در اين جهت به نويسندة ناتورالیست می. طبیعت و بازگرداندن او به آغوش طبیعت است

خوانندگان آثار خود بقبوالند که همة مسائل و وقايع ريشة مشترکی در طبیعت، انسان، حیوان و 
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همه چیز جاندار است، درخت، چراغ نفتی، نخود « بی بی»در نظر . ها دارد طبايع و غرايز آن

م حرف او با همة اشیاي پیرامونش حتّی با يك تكّه ترشی ه... . و   (252ـ 258/ 6: 6072درويشیان، )

اي ترشی، دشمنی با حضرت عبّاس : دارد اي از ترشی برمی بی تكّه بی»: دهد زند و او را سوگند می می

 (.6/802: 6072درويشیان، ) «گذارد ترشی را در دهانم می! اي اگر به اين بچّه آزار برسانی کرده

ی که تقديس هاي بخشی گیاهان و درختان، و آب و خاك و سنگِ مكان اعتقاد به خاصیّت شفا

هاي گیاهی نیز از دل اين باورها  اسطوره. آيد ترين باورهاي بشري به شمار می اند، از کهن شده

شايد بتوان پیشینة اين انديشه را به . اند ها به شكل انسان تمثّل يافته برخی از اين اسطوره. اند رويیده

دانست و در دامن او  عت بازبسته میدوران کشاورزي بازگرداند؛ دورانی که انسان خود را به مام طبی

جان نباتی در انديشه انسان، به روح انسانی مبدّل . گفت بالید و با بنات نبات به زبان رمز، راز می می

دستم . ات سیاه سرفه گرفته زهرا، بچّه»: داند ها می دهندة بیماريدرخت گردو را شفا« بی بی». شود یم

« (درخت گردو)برمش پیش  دار  گردکان  خودم می. خیالت راحت باشدچه بايد بكنم؟ . به دامنت ننه جان

دار گردکان، درخت گردوي بزرگی است که به جاي بر ، هزاران هزار پارچة » ؛(.6/652: 6072درويشیان، )

گذراند و زير  بی سه بار مرا از زير طاق می بی. رنگارنگ که بیشتر سیاه و سفید و سبز است، از آن آويزان شده

انگشت . زند کند و به خاك پاي درخت می بی انگشتش را با آب دهان تر می بی. کند ب چیزهايی زمزمه میل

مالد و به يكی از  آورد و به صورتم می اي دم قیچی سبز بیرون می مالد، تكّه ام می گِلی را به وسط پیشانی

ام را شفا  بچّه: کند و هی زمزمه می بوسد شاخه را می. زند ها گره می هاي درخت، در کنار ساير پارچه شاخه

  (.6/656: 6072درويشیان، )« بچّة مرا شفا بده... يك سطل آب نذرت باشد که در پايت بريزم. بده

چیز جاندار است و  بی، همه در انديشة بی. گويد بی در جايی از مر  برادر پهلوانش سخن می بی

تواند از  پندارد؛ درختی که می دار میبی درخت را نیز جان بی. تواند مخاطب واقع شود می

پنداري بین انسان و درخت ديده  در اين داستانك درونی، نوعی همزاد. افكن انتقام بگیرد درخت

بی همان درخت  برد گويی خود اوست يا برادر بی بی آن را می شود؛ درخت مقدّسی که برادر بی می

کشیده و از محلّی که ارّه  کردنش جیغ می درخت موقع ارّه .کند مقدّسی است که خود را قطع می

سقوط ( بی برادر بی)در نهايت درخت بر روي خانة پهلوان . زده است شده، خون بیرون می می

قدر الغر شد که  آن... » :[شود تر از قبل می برد و پهلوان هر روز ضعیف کند و خانة او را از بین می می
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میخ طال در قلبش فرو . کنار کندة درخت، مرده پیدا کرديم يك روز صبح او را. فقط چشمانش مانده بود

 (.628ـ6/652: 6072درويشیان، )« رفته بود

 

 دستاورد . 4

توان نمونة موفّقی از گونة رمان خاطرات به شمار آورد که با تلفیقی از دو  هاي ابري را می رمان سال

( هاي پیش از انقالب سال)ها  نگاه نويسنده به گذشته. سبك رآلیسم و ناتورالیسم نوشته شده است

هاي فكري   شالشّعاع بینش  جامعه تحلیلگرانة اوست که بر مبناي گراي اش تحت و خاطرات کودکی

ماية اصلی اين رمان نمايش فقر در اشكال  درون. سوسیالیستی و مارکسیستی صورت پذيرفته است

گرفته، تشخّص  و سطوح گوناگون آن است؛ امّا در اين میان، شخصیّت زن که در کانون توجّه او قرار

رات نويسندة هايی که زنان در خاط هاي زن و تلوّن نقش تعدّد شخصیّت. اي يافته است ويژه

نقش مهمّی . اند، به اهمّیّت نقش زن و برجسته کردن جايگاه او افزوده است هاي ابري ايفا کرده سال

در خاطرات کودکی راوي و حواد  داستان دارند و ( ننه) و مادر راوي ( بی بی)که مادر بزر  

    اي نزديك  طورههاي اس ها به دست داده شده، اين دو را به مرز شخصیّت توصیفاتی که از آن

دلبستگی شديد راوي به اين اشخاص و توصیفات عاطفی او از آنان، به ويژه تعلق . کرده است

کند ـ در مقايسه با نگاه  واري که از او در ذهن خواننده ايجاد می خاطرش به مادر و تصوير فرشته

« عقدة اُديپ»به منفی و تحقیرآمیزي که نسبت به پدر داردـ يادآور ديدگاه فرويد، موسوم 

(Oedipus complex) برد، پاي بر جا که نه، بلكه سیّال و  رآلیسمی که درويشیان به کار می. است

 (natural realism) او داستان زندگی و خاطراتش را با رآلیسمی طبیعی. لغزان و چندسويه است

بیكاري، فقر، فحشا و اعتیاد، و : کند و در تحلیل مشكالت گوناگون جامعه، مانند و زنده آغاز می

کمك  (socialistic realism)« رآلیسمی سوسیالیستی»ها از  ها و تبعیض عدالتی همچنین بی

سمی هاي تلخ و خاطرات ناخوشايند از رآلی همچنین به منظور تشديد در بازنمايی واقعیّت. گیرد می

هاي فاسد و کثیف  برد که به سبب نشان دادن جنبه بهره می (radical realism) تند و افراطی

ها، نوع نگاه و نگرش  افزون بر اين. شهره شده است (dirty realism) زندگی، به رآلیسم کثیف

او بنابر نويسنده به انسان و نگاه ويژة او به زن ـ به عنوان رکن اصلی خانواده ـ و رفتارهاي خاص 

مقتضیات غريزي و طبیعی و جبر حاکم بر اعمال او، موجب شده که تلفیقی از دو مكتب عمدة 
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ادبی را در کار او مشاهده کنیم؛ بینشی آمیخته و التقاطی، برگرفته از اصول دو مكتب رآلیسم و 

ـ رآلیسم»ناتورالیسم که از آن با عنوان   .ايم ياد کرده« ناتو

 

 :ها نوشتپي

وجود دارد؛ بدين ( علی اشرف درويشیان)و نام اصلی نويسنده ( شريف داوريشه)پیوند آگاهانه بین نام راوي  نوعی. 6

ريخت ديگرگونی از نام خانوادگی نويسنده « داوريشه»، جناس اشتقاق هست و «اشرف»و « شريف»صورت که بین 

 .ندرويشیا/ درويش= درويشه/دوريشه/داوريشه: تواند باشد می( درويشیان)

اتوبیوگرافی )سالهاي ابري در نگاهی نو » (.6021. )نسرين و  طاهره کوچكیان اکبري، علی: براي نمونه بنگريد به. 8

و . 862ـ  681، صص 658سال چهارم، شماره . مجلّه دانشكده ادبیّات و علوم انسانی مشهد .«(ـ رمان 

هاي ابري، اثر  آلیسم سوسیالیستی در سالبازتاب اجتماع و ر»(. 6028. )کوچكیان، طاهره و خاور قربانی

سال . نشرية دانشكده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تبريز: زبان و ادب فارسی. «علی اشرف درويشیان

 . 25ـ 625، صص 882، ش50

از طرف کمیتة مرکزي حزب کمونیست، آموزة رسمی سنديكاهاي هنرمندان  6802رآلیسم سوسیالیستی در سال . 0 

در رآلیسم سوسیالیستی، . گرفت بايست در جهت اهداف آن حزب صورت می نويسندگان شد و خلق هر اثر هنري میو 

خواهانه باشد و در سیماي زمان حال به تحواّلت آينده نظر اندازد و  دهد، ترقّی اندازي که ارائه می يك اثر هنري بايد چشم

 (.88: 6077سلدن و ويدوسون، )دگاه طبقة کارگر عرضه نمايد مفهومی از بهترين تحواّلت اجتماعی ممكن را از دي

هاي فقیر براي تأمین بخشی از  عنوانی کنايی براي فصل تابستان و تعطیلی مدارس است؛ از آن رو که کودکان خانواده. 2

از مجموعه  افزون بر اين، نام يكی. پردازند هزينة زندگی و تحصیل خود در اين فصل به مشاغل مختلف و گاه پست می

مادرم به جل و جاي من نظر »:هاي ابري نیز هست هاي کوتاه درويشیان و عنوان يكی از فصول رمان سال داستان

 (.06: 6058درويشیان،فصل نان،)« تابستانه، فصل نانه! يالّا! ... شوي عزيزکم، جانكم چرا بیدار نمی... انداخت

هاي منازل و پسماندهاي صنعتی که از درون شهر  سطحی، فاضالبهاي زائد  اي است متشكّل از آب نام رودخانه. 5

 .ريزد می« سو قره»گذرد و به رودخانة  کرمانشاه می
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An Analytical Study of the Woman’s Visage Behind Natu-Realism 

of Sālhāye Abri(Overcast Years) 

Dr. Mohammad -e- Irani  

Assistant Professor of Razi University,Kermanshah 
 

Abstract 

Sālhāye Abri was known as a "memorabilia " or "autobiographical" 

novel. It,s used a number of local and regional patterns of Realism. By 

reason of writer,s type of view and  explicit representation of facts by 

him, realism of this book(Sālhāye Abri)was known as a synthesized 

form that it,s derived from two literary and political schools "Realism" 

and "Socialism", namely "Social Realism".But the main thing- besides 

of poverty as motif and its symbols and expressions –is processing a 

fresh and natural Image of woman and her life in poverty-stricken 

society and economic, political,mental and cultural undisciplined and 

corrupt system, that author paid more attention to it. I was concerned 

the author's attitude to women, and the various ways to expression of 

facts in Sālhāye Abri for research and study. The result of the stylist 

study and author's type of work, his  literary and intellectual school 

and women characterization in this work showes that the women 

characterization has more depth than other persons in the story and it,s 

more tangible and likely nevertheless,there are several characters.The 

author’s type of view on "female", "gender" and  her"role" in society 

and family is a specific and punctual look, that is not pure Realism 

and not just from components of Socialism school. The highlighted 

presence of the woman inward memorabilia of Sālhāye Abri shows 

her as a gray character and sometimes black,that she is In steady 

struggle with their manifest destiny or she is mourning for her lost 

wishes. We confront with a multi-lineage and multi-dimensional 

realism in Sālhāye Abri,that more of all it used to components of 

Naturalism school.Darwishiān used to the realism that it is a combined 

form of  "Realism" and "Naturalism" Thus,we can call it "Naturalistic 

Realism" or in a short form, "Natu-Realism". 
 

Keywords: Realism ,Memorabilia Novel, Woman , Sālhāye Abri, 

Socialism, Naturalism and Natu-Realism . 
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Esfahani Light on Historical Cash Balances 

Dr. Mahmoud Fazilat 

Associate Professor in University of Tehran  

 

Abstracts 

The tenth and eleventh centuries , for Persian poets , were the stormy 

days in Iran. safavids dynasty , during thes centures , wich had the 

powerof Iran , didn’t support wery much , for some reasons , the 

forms of Ghazel and Encomiastic Verse. Accordingly , the Iranian 

lyrical &encomiastic poets immigrated to Indis and there they Asked 

for the support of Gurkanian court.  

In this article , the writer aims at presenting the course of safavids 

heedlessness to Gazel and encomiastic verse, the immigration reasons 

and also the poets situations who , in those stormy days , saw India as 

Noahs ark.  

 

Key words: safvids , Encomiastic vers , Gazel , immigration , India.  
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Investigating bias metaphor and image schemas 

 in Shamloo’s poems 

Ahmadreza Beyabany 

M.A. in Persian Language and Literture of University of Shahid 

Bahonar Kerman 

Dr. Yahya Talebian 

Professor of  University of Allameh Tabatabayi 

 

Abstract  

Metaphor is a subject that has attracted the attention of theorists from 

different sciences of eloquency, linguistics, philosophy and etc. 

Cognitive school is one of the schools which pays a specific attention 

to metaphor. Cognitive semantics is a branch steming from cognitive 

school that defines any kinds of cognition and dectaving of       

abstract concepts in the from of more concrete concepts as a 

metaphorical application. In this research, after offering some general 

definitions about this subject including classic and romantic theories, 

we will describe declared principles by cognitive  semantic 

scientists_especially basic concepts such as bias metaphor and image 

schemas. Then we would try to exploit samples and examples  adapted 

to this concept of shamloo
,
s poems. 

 

Key words: Metaphor- shamloo- cognitive semantics- image 

schemas-Spatialization metaphor 
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An Investigation on the Sources of the Anecdotes from the first 

chapter of Jami’s  Baharestan 

Dr. Wahid Sabzianpoor 

Associate Professor, Razi University, 

Farzaneh Fatahian 

MA Student of Arabic Language and Literature, Razi University, 

 

Abstract  

Jami’s Baharestan is one of the most valuable Persian literary works; 

it embodies a lot of fruitful stories and discourses, whose most sources 

are Arabic. Though one may find out from Jami’s words that he has 

not used the literary works of his predecessors, an investigation on 

Arabic sources may lead one to lots of background works of the 

stories of this book. In this paper, we have identified the Arabic 

background works of twenty three anecdotes and the Persian sources 

of thirty three anecdotes out of thirty six ones of the first chapter of 

Baharestan. We have also shown that at least twelve anecdotes from 

them have come in the sources prior to Jami himself. Another finding 

of this study is that Jami has taken this part of Baharestan from 

another book namely Nafahat al-Uns (Breaths of Fellowship). In this 

study, we have found thirty one anecdotes from the first chapter of 

Baharestan in the book Nafahat al-Uns (Breaths of Fellowship). 

 

Key Words: Jami, Baharestan, Nafahat al-Uns, Arabic sources, sufist 

anecdotes. 
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Textual coherence in Shams-Tabriz’s Articles 
Dr Fateme Modarresi 

Persian language and literature professor at the University of Urmia 

Saniye Mokhber 

Master of Persian Language and Literature, University of Urmia 

 

Abstract 
Textual coherence in cloudy semantic relations through which the 

relation is each piece of speech or writing acts as context. MA.k 

Holliday and R.Hassan played a key ale estabhshing the relationship 

in contchal shachre and the relationship among sentence elements. 

The believe that coherence applies to all kids of relations which link 

one element of the sentence to the element in previous sentence. The 

factors bringing about textual coherence among element in a sentence 

are divided into 3 categories: 1. Grammatical 2. Lexicon 3. 

Connectives 

The present article is an  endeavor to survey. The fragmented and 

scattered writings of Shams-e- Tabriz as the mentor of Molavis 

Tariqat (way of thinking). The writings not published as a compiled 

book by Shams-e- Tabriz himself.  

The Grammatical coherence of Shams,s articles is shied in two parts 

i.e. reference and omission, lexical coherence in two parts i.e. 

repetition and collocation. Finally the connechire coherence is shadied 

in 4 parts. Namely, additive, causative, contrastive and tempral. 

 

Key words: Shams-Tabriz Articles, Textual coherence, Additive, 

Caushre, Adversative, Temporal  
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World War II and the Sword-like Poetry of Russian Poets 

Dr. Marzieh Yahyapour 

Professor of Russian Language and Literature,  

Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran, 

Iran 

Fatemeh Mohammadi 

M.A. in Russian Literature, Faculty of Foreign Languages and 

Literature, University of Tehran, Iran 

Abstract 

The present paper is concerned with the structural characteristics and 

contents of the Russian resistance poets from the outset up to the end 

of the World War II, 1941-1945. Regarding the linguistic and literary 

structures of the resistance poetry of this period, such features as 

changes in the lexical structure of poems, outspokenness, proximity of 

poetry to slogans can be easily observed. Semantically and content-

wise, keeping away from leading to the right or the left amongst the 

poets, patriotism, attention to composing epics, and change of the 

foundations are noticed. The devastating war brought about changes in 

poets’ viewpoints to the two factors of time and place. All these 

abrupt and gradual changes in poems took place for reviving the 

history and culture, reinforcing the national character and liberation, 

all that were at risk at the aggression of the fascist and Nazi enemies.   

The present paper deals specifically with the main traits of the Russian 

resistance poetry in the first half of the fourth decade of the twentieth 

century and its development in the poems of Olga Bergults, 

Rzhadestvensky, V. Sayanov, Anna Akhmatova, and others.  

However, as Akhmatova’s poems are regarded as best representatives 

of the brightest manifestation of resistance poetry, the study heavily 

relies on his work The Wind of the War, the best known example of 

his patriotic poems. In it, literary and linguistic structures, main 

themes and the newly-encountered subjects, the pivotal factors of 

place and time, manifestations of patriotism, and championship are 

analyzed in the Russian resistance poetry. 

Key words: War, home country, The Wind of the War, resistance 

poetry, Anna Akhmatova, place and time. 
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Iranians’ contribution to rhetoric's development and change 

Dr Ahmad -e- Amiri Khorasani 

Proffesor in Shahid Bahonar university 

Arezu Pooryazdanpanah Kermani 

PhD student in Shahid Bahonar university 

 

Abstract 

The knowledge of rhetoric has ever been in common, among all the 

knowledge of humankind during the history, throughout which, all 

nations have paid attention to it. A part from being in common, the 

knowledge of rhetoric, in the countries, in which ‘Islam’ have been 

the official religion has gloried very remarkably. Relying upon the 

testimony of ups and downs of the history ,the  iranian moslem 

erudites have ever had a unique efficacy in transformation and 

maturation of the rhetoric knowledge. In this article, the chronicle and 

periods of the rhetoric knowledge have been pursued. 

 

Key word: Rhetoric , Iranian erudite , Abdolgaher  Jorjani , Jarollah  

Zamakhshari , Khatib Gazvini 
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