
و ادارة سانسوررادا  لترجمة ناصري
ر بختياردكتر مظفّ

 دانشگاه تهرانتاد اس
و

 زاده هدي عرب
ص( )18تا1از

:چكيده

و الـزام برخـورداري از امكانـات ضرورت هاي برآمده از ارتباط با دول خـارجي

و فرهنگي غرب،  و طبقـة فكري اهميت ترجمه را بـار ديگـر بـراي حكومـت قاجـار

و روشنفكر جامعة ايران آن روزگار، مطرح ساخت ترقّم هـا، بنا بر همـين ضـرورت.ي

نهادي به نام دارالترجمه تأسيس شد تا ضـمن بـرآوردن نيازهـاي حكومـت مبنـي بـر 

ورترجمة قرا  و اقتصادي، بـا نظـارت بـر ترجمـة آثـار فكـري و مطالب سياسي دادها

آفرهنگي، نسخة دلخواه حكومت را در دسترس مخاطب  و عالقمندان ار غربي، قـرارثان

مي. دهد و اركان دارالترجمه با حساسيت فراوان انتخاب اند تـا شده براين اساس، اجزا

توانـد آيد؛ اما حكومت نمـي عملاز ورود افراد با افكار مخالف حكومت جلوگيري به 

و مترقي به كشور شود؛ لـذا درصـدد تأسـيس نهـادي بـه نـام  مانع ورود افكار جديد

.خواهانه ايجاد نمايد آيد تا مانعي جدي در برابر نشر افكار آزاديسانسور برمي

در مقالة حاضر ضمن پرداختن به تاريخچة تأسـيس دارالترجمـه در دورة قاجـار،

و عناصر دارالترجمه، فعاليت  و روش اركان و ادارة سانسور هاي مقابلة هاي دارالترجمه

.تآن نيز مورد بررسي قرار گرفته اس

دارالترجمـه، وزارت انطباعـات، اعتمادالـسلطنه، مطبوعـات،:هاي كليدي واژه

.ادارة سانسور، قانون



و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/2  گروه زبان

:مقدمه

دوران قاجار در تاريخ ايران، از جهات مختلف داراي اهميـت اسـت؛ يكـي از ايـن جهـات

و ارگان  هايي در دوران حكومـت قاجـار اسـت كـه پـيش از آن سـابقه چندگانه، برپايي نهادها

مي. نداشته است  و ادارة سانـسور اشـاره كـرد از جملة چنين نهادهايي دو. توان به دارالترجمـه

و هرچند شرح وظايف متفـاوتي ادارة مزبور، در پي ضرورت هاي آن روزگار بنيان نهاده شدند

د. اند ارتباط با هم نبوده داشتند، بي  ر دو جالب، آن است كه در ابتداي امـر، متـصديان مـشتركي

اي ارة مذكور، فعاليتاد .ها را تحت نظر خود قرار داده بودندن ارگانهاي

و اجزاي دارالترجمه از عمده فعاليت و ترين بخش ها، اركان هاي مقالة حاضـر اسـت؛ نحـوه

و نوع فعاليت داليل شكل  و در عـين گيري ادارة سانسور هاي آن نيز مورد بررسي قـرار گرفتـه

و ادارة سانسور نيز پرداخته شده استحال به رابطة ميان دارالترج .مه

و مطالعة حاضر، ضمن استفاده از منابع كتابخانه و اجـزاي در بررسي اي، به تحليـل عناصـر

در. هاي مزبور آشـكار شـود هاي مختلف ارگان مورد بررسي پرداخته شده تا ميزان تأثير فعاليت 

و نحوة چينش اطالعات از اهميت بسزايي  برخوردار بوده است؛ چراكـه اين خصوص، گزينش

و رويدادها، خود مي اي را بـه تواند بهترين تفسير از هر واقعـه دنبال كردن روال منطقي حوادث

.نمايش بگذارد

:دارالترجمة ناصري

ـ از جمله تا پيش از دوران صدارت اميركبير، امور ترجمه اعم از ترجمة آثار يا امور ديواني

ـ به صورت جس  و تنهـا بـا تكيـه بـر مسائل سياسي و نه براساس نظامي هدفمنـد و گريخته ته

مي تخصص يا آشنايي نسبي افرادي چند، به زبان  رسيد؛ امـا پـس از روي هاي خارجي به انجام

و در پي بروز ضرورت دو كار آمدن امير و علميرهاي ـ به خصوص نيازهاي سياسي وي ان ــ

وجدرصدد  و بيش مستقل در اين بنا كردن نظامي ذب نيروهاي متخصص در زمينة ترجمه كم

گيري هيئتي از مترجمان دولتـي بـود كـه از ايـن گـروه حاصل تالش امير، شكل. عرصه برآمد 

.توان بعنوان اعضاي اولين دستگاه دارالترجمة دولتي ايران ياد كرد مي



و ادارة سانسور 3/ دارالترجمة ناصري

و نيازهايي كه امير را به گرفتن چنين تصميمي تشويق كـرد از نامـ نوع ضرورت اي كـههها

مي.ق.هـ1267الثاني امير در بيستم جمادي  مي به مشيرالدوله در نامة مذكور،. شود نويسد آشكار

و طي اين نامه از مشيرالدوله  امير از نيافتن مترجم روسي براي كميسيون سرحدي شكايت دارد

وري آن خواهد تا مشكل را به نحوي برطرف كند؛ اما هيئت مترجماني كه امير دستور گـردآ مي

ازادهد عبارت را مي  در: ند و شاگردان ايرانـي كـه اتباع فرنگي مستخدم دولت، ايرانيان مسيحي

از جملة مشهورترين افرادي كـه اميـر بـه. فرنگ درس خوانده يا در ايران چيزي آموخته بودند 

.ق.هــ 1267امير در فرماني كـه در تـاريخ شـوال. خان است پذيرد ميرزا ملكم عنوان مترجم مي 

و در همـان فرمـان، برمي» مترجم وزارت دول خارجه«صادر كرده است، او را به عنوان گزينـد

ص(كند مبلغ سيصد تومان را به عنوان مقرري او تعيين مي  و ايـران، بـه ايـن.)379آدميت، اميركبيـر

ا توان آن را يكي از حرفه ترتيب، شغل مترجمي كه مي  دبـي هايي قلمداد كرد كه جايگزين نهـاد

مي،شود آن دوره مي .يابد رسميت

و با روي  ترجمه نيز چون ساير هاي ناكارآمد، فنّ آمدن دولت كارپس از دوران صدارت امير

و فرهنگي مورد بي و اقالم فكري توجهي قرار گرفت تا اينكه با قوت گرفتن دولـت سپهـساالر

و نشر آثار، بار ديگر ترجمه به عنوان  و يكي از مهم رونق نسبي بازار طبع تـرين اركـان فكـري

و حتي در مركز نظام فرهنگي قرار گرفت  در. فرهنگي مورد توجه واقع شد در اين بين، تحـول

تـرين ايـن تحـوالت از مهـم. هاي مختلف، زمينة تحول در نهاد ترجمه را نيز ايجاد كـرد عرصه

خا مي و سـپس وزارت و توان به رونق صنعت چاپ، تأسـيس ادارة انطباعـات ... نـة متبـوع آن

.اشاره نمود

و رونق بازار ترجمه :توسعة صنعت چاپ

و تأليف كتـاب در دوران سـلطنت ناصـرالدين شـاه وضعيت ترجمه با توسعة صنعت چاپ

در. شود دگرگون مي  و اآل اعتمادالسلطنه، وزير وقت انطباعات ، ضمن اشـاره بـه تحـول ثارمĤثر

و نـشر دوران فتحعلـي صنعت نشر كتاب در اين دوران، شرايط در چـاپ و محمدشـاه را شـاه

و از نـاممكن بـودن شاه، به قطره مقايسه با دوران ناصرالدين  اي در برابر دريا تشبيه كرده اسـت



و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/4  گروه زبان

ج(كند شمارش تعداد كتب اين دوره صحبت مي ص1اعتماد السلطنه، چهل سال تاريخ ايران، ،138(.

چ ، اين صنعت طـي دو قـرن در)1(اپ در ايران با وجود سابقة نسبتاً طوالني حضور صنعت

كُ عواملي چند را به عنوان مهم. برد محاق بسر مي و توقّف پيشرفت صنعت نديترين داليل اين

در اند؛ از جملة اين عوامل به محافظه چاپ دانسته و اهميـت خوشنويـسي كاري صنف كاتبـان

ص بااليي، پيدايش رمان فارسـي(اند نظر ايرانيان اشاره كرده  احتمال ديگري را نيز در اين بين مورد.)16،

و آن ترويج اين تصور در ميان ايرانيان بوده كه ممكن است با ظهور چـاپ، توجه قرار مي  دهند

ص(تقدس آثار مقدس از ميان برود  و كويي پـرس، و تمايـل.)13بااليي البته در اين ميـان، خواسـت

.ماندگي است، ناديده گرفته شده استل اين عقبترين عوام طبقة حاكم كه خود از جملة مهم

و عقـب پس از سـال و تـأليف كتـاب در دوران هـا دوران ركـود مانـدگي، صـنعت چـاپ

مي شاه جان دوباره ناصرالدين و اقسام آثار رونق مـي اي و نشر انواع ادارة انطباعـات. يابـد گيرد

المهـام، ميـرزاا جبـار نظـام ناصرالدين شاه، رياست افرادي چون بـرجيس متـرجم، حـاج ميـرز 

ــاري صــنيعابوالحــسن و محمدحــسن خــان غف ــسلطنه ــرزا اعتضادال ــك، عليقلــي مي خــان المل

ج(اعتمادالسلطنه را به خود ديده است  ص1اعتمادالسلطنه، چهل سـال تـاريخ ايـران، و برخـي از ايـن)44،

اند، نظير اعتضادالسلطنه افراد عالوه بر رياست انطباعات، بر دارالترجمة دولتي نيز نظارت داشته

ص(خان اعتمادالسلطنهو محمدحسن  دار تأملي بر فهرست افرادي كـه عهـده.)18ميرزاي گلپايگـاني،

و وزارت انطباعات بوده  و حساسيت ارگان مزبور را از منظر حكـومتي رياست اداره اند، اهميت

.دهد نشان مي

و تغيير ساختار اداري آن تا تبديل شـدن آن به سير تحول ادارة انطباعات توجه در اين بين،

و به وزارتخانه، نكاتي چند را آشكار مي سازد؛ در ابتدا، امور مربوط به انتـشار روزنامـة رسـمي

و ديگر نشريات در چارچوب مسئوليت  و تكثير كتاب هاي وزارت نوبنياد علـوم پراكنـده چاپ

از. نهـاده شـد» رة مطبوعـات دولتـي ادا«اين وظيفه بر عهـدة.ق.هـ1280بود؛ اما در سال  پـس

و بـه جـاي آن  ادارة«مدتي، ادارة روزنامجات دولتي نيز بنابر اقتـضاي آن روزگـار منحـل شـد

گذاري گرديد؛ همين اداره است كه مستقالً به كار خـود ادامـه بنيان» انطباعات ممالك محروسه 

ج(كنـد گـذاري مـي دهد تا اساس يك وزارتخانه را پايه مي ص1كهـن، حركتـي كـه از چـاپ.)69،



و ادارة سانسور 5/ دارالترجمة ناصري

در پراكندة آثار آغاز شده بود، اينك با تحول نظام اداري، جايگاه واقعي خود را كسب مي كـرد،

ن حساسيت،نتيجه ميقها نسبت به شد شي كه .توانست در حكومت ايفا كند، بيشتر

ا و وزارت انطباعـات، هميتـي موضوع ترجمه، نيز همزمان با تقويـت نهادهـايي چـون اداره

مي دوچندان مي  و اين امر موجب آن يابد كه ادارة انطباعات به وزارتخانه مبدل شود حتي پس از

. شود، بحث ايجاد مركزي مستقل جهت ترجمه، متصديان امر را به تكاپو در اين عرصـه وادارد 

بـر، نقـشي عمـده را)2(شـمارد وزارت انطباعات در اين بين به تبع وظايفي كه براي خود برمي

ذي بـدين ترتيـب، دارالترجمـه كـار خـود را از روز سـه. گيـرد عهده مـي   الحجـه شـنبه بيـستم

مي،.ق.هـ1300 اعتمادالسلطنه، روزنامـه خـاطرات،(كند به رياست اعتمادالسلطنه به صورت رسمي آغاز

 دارالترجمـة رياسـت.ق.هــ 1300 تا 1288پيش از اين تاريخ نيز اعتمادالسلطنه از سال.)261ص

ص(دار بـوده اسـت دولتي را عهده ا.)19قاسـمي، نطباعـات نيـز، پـس از تأسـيس وزارت مـستقل

س مياعتمادالسلطنه به .رسد مت وزارت آن

جذ راه و باتجربه ميسر نميباندازي دارالترجمه بدون به مترجمان كاركشته و كارگيري شود

ميها را پيش تني چند از مترجمان، نخستين دشواري  سـازد؛ چـرا كـه روي مسئوالن امر آشكار

افتـد؛ چنانكـه وزيـر جات نيز به خطر مـي ها يا اداره در جذب اين صنف، منافع ساير وزارتخانه 

هـا، سـعي در ممانعـت از ورود برخـي امور خارجة وقت ميرزا سعيدخان بـا انـواع كارشـكني 

ــه دارالترجمــه داشــت مترجمــان دســتگاه وزارت ــه ب ــسلط(خان .)263صنه، روزنامــه خــاطرات، اعتمادال

و حمايت شاه نيـز در ايـن بـاره، اعتمادالسلطنه به سختي در برابر اين مخالفت ها مقاومت كرد

و غيرايرانـي در امـر. آورد موجبات دلگرمي او را فراهم  به اين ترتيب، خبرگان جامعـة ايرانـي

.ترجمه، وارد دستگاه دارالترجمه شدند

:اعضاي دارالترجمه

يـك گـروه شـامل مترجمـان: شدند جمان دارالترجمه عمدتاً به دو دستة كلّي تقسيم مي متر

و گروه ديگر مترجمان ايراني كه معموالً از ميان فارغ  التحصيالن دارالفنون كه به اروپا غيرايراني

ج(شدند رفته بودند، انتخاب مي  ص1بيـاني، ا.)314، و پركارترين  عضاياينك به معرّفي مشهورترين



و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/6  گروه زبان

.پردازيم دارالترجمه مي

مترجمان غيرايراني دارالترجمه يا در زمرة اروپائياني بودند كه براي انجام مأموريتي به ايـران

و ارامنه مي و يا خارجيان از ميان اروپائياني كـه بـه. اند ها در ايران اقامت داشته اي كه سال آمدند

مي صورت موقّتي در ايران به سر مي  اي بردند خـان، بـارون پروسـكي:ن افراد اشاره كرد توان به

.خاندونرمان، دكتر مرل، مادروس

:ترين اعضاي ايراني دارالترجمه به قرار زير است سابقهبا

الـدين اديـب خان سـرهنگ، ميـرزا محمدرضـا، ميـرزا غيـاث خان، ميرزا عيسي ميرزا عليـ

پـسر(خـدمت رحـيم پـيش، ميرزا محمدجعفر، ميرزا)فروغي(كاشاني، ميرزا محمدحسين اديب 

، ميـرزا سـيد)شيرازي(، ميرزا محمدرضاي كاشاني، عارف بيك، آقا سيدحسين)الممالك حكيم

و ميـرزا)3()پـسر مـسيو ريـشارخان(خان، ميرزا احمدخان قفقازي، ميرزا يوسف)خان( عبداهللا

)4().پسر ذكاءالملك(محمدعلي

:هاي دارالترجمه فعاليت

 بـهاآيد، تنهـ هاي زباني متنوع آنان برمي لترجمه چنانكه از تخصص گسترة كار مترجمان دارا

مي شده، بلكه زبان يك يا دو زبان منحصر نمي گرفته، بنـابراين، مترجمـان هاي متنوعي را در بر

ترين هاي متفاوت در دارالترجمه گردآوري شده بودند؛ اما مهم بانزمخصوصي جهت ترجمه از 

تنچداليل برخورداري از  د نين ان امرر اين دوران ناشي از چيست؟ متولّيوعي در حوزة ترجمه،

و اتفاقات سـاير نقـاط دنيـا را يكـي از داليـل  ترجمه در آن روزگار، آگاهي پادشاه از سياست

و روزنامه  اعتمادالسلطنه، چهل سال تاريخ ايران،(اند هاي ساير ملل جهان قلمداد كرده اصلي ترجمة كتب

ص1ج ه.)155،  بـا تـسامح آن را رچند اين دليل در مورد شخص شاه عنوان شده اسـت امـا البته

و تحصيل توان به عموم مي تـرين وظـايف كردگان آن روزگار تعميم داد؛ اما عمـده روشنفكران

 هايي استوار بوده است؟ دارالترجمه بر پاية چه فعاليت

و متن و كتـبوع روزنامهبه وظايف اصلي دارالترجمه كه همان برگرداندن مطالب مختلف ها

هـاي خارجي بود اشارة مختصري شد؛ اما ناگفته نماند كه متصديان امر به منظور ترويج فعاليت 
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و فرهنگي، استفاده مي فكري هـا، اند؛ از جملـة ايـن اسـتفاده كرده هاي ديگري نيز از دارالترجمه

و تربيـت شـاگرد هايي به منظور آمـوزش زبـان برگزاري كالس  اعـالن. ان بـود هـاي خـارجي

شـنبه، هفـتم شـعبان، روز يـك48هاي مذكور كـه در روزنامـة ايـران شـمارة برگزاري كالس 

عالوه بر آن، تأسيس مدرسة مشيريه در دارالترجمه. آمده ناظر بر اين موضوع است.ق.هـ1288

و با تمايل حاجي ميرزا حسين  ف خان سپهساالر اعظم نيز، در راستاي هـد توسط اعتمادالسلطنه

ص1ج همان،(مذكور صورت گرفت هاي اصـلي دارالترجمـه، ايـن بنابراين عالوه بر فعاليت.)160،

و پـرورش، قلمداد كرد ترين مراكزي توان به عنوان يكي از مهم نهاد را مي  كه به توسعة آموزش

.هاي شاياني كرده است هاي خارجه كمك به خصوص تعليم زبان

 تـا آنجـا كـه رفتن وجهـة عمـومي مركـز ترجمـه انجاميـدگبه رونق، هايي نظير اين فعاليت

چنانكـه ناديـده. آمـد استخدام در ادارة دارالترجمه از جملة افتخارات آن روزگار به شـمار مـي

در روزنامـة ايـران بـه. آورد گرفتن نام مترجمان در سالنامه موجبات ناراحتي افراد را فراهم مي 

ص.ق.هـ1297ني الثا جمادي27شنبه،، روز يك 420شمارة  ، اعالني آمده كه ضمن پـوزش2،

و منزلـت ايـن عـضو) مادروس خـان(به خاطر از قلم افتادن نام مترجم در سـالنامه، بـر قـدر

آنهاز ديگر نكات بيانگر اهميـت دارالترجمـه،. نيز تأكيد فراوان شده است دارالترجمه  مراهـي

كه. با عنوان دارالطباعه است  رود براي رياست دارالطباعه نيز بـه كـار مـي اين موازنه در عبارتي

و دارالترجمـة ممالـك محروسـة ايـران، صـنيع«: شـود ديده مي  الدولـه رئـيس كـل دارالطباعـه

اينك پس از تبيين جايگاه دارالترجمه، نوبـت آن رسـيده اسـت تـا نحـوة رفتـار.»محمدحسن

ـ سياسي مورد بررسي قرار گيرد .حكومت با اين نهاد فرهنگي

و دارالترجمهحكو :مت

ناصرالدين شاه، كه طي سفر به اروپا با مظاهر تمدن مدرن آشنا شده بود از يك سو بـه ايـن

هـاي ترين ابزارهاي اين تمدن، از جمله وجود رسـانه تمدن دل بسته بود ولي از ديگر سو عمده 

و ارگـانهـ اي بـا رسـانه ديد لذا برخورد دوگانه آزاد را منافي حكومت خودكامة خود مي  هـايا

و فرهنگي در پيش گرفته بود  اش بـه مراكـزي نظيـر عنـوان مثـال بـراي ابـراز عالقـهبه. فكري
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مي دارالترجمه، بارها از آن مي ديدن و شاگردان را مورد عنايت خود قرار عالوه بر اين،. داد كرد

ه هـاي ترجمـه شـدة خـود را نيـز عرضـ هيئت مترجمان ضمن حـضور در برابـر شـاه، كتـاب 

شـنبه جلد در روز پـنج25،.ق.هـ1301االول شنبه چهارم ربيع كتاب در روز پنج22: داشتند مي

و تقـديم شـد.ق. هـ 1301پنجم رجب  اعتمادالـسلطنه، روزنامـة خـاطرات،(بـه حـضور شـاه معرفـي

 1289شـنبه چهـارم صـفر، روز سـه88در روزنامة ايران به شمارة.)273، 296، 346، 355، 400صص

مي، نمونه.ق.هـ .شود اي از اين توجه ناصرالدين شاه به دارالترجمه مشاهده

در جانب ديگر رفتار ناصرالدين شاه در برابر نهادي چون دارالترجمـه، بـا مـوانعي كـه شـاه

تـوان بـه از جملة ايـن موانـع مـي. كند، قابل توضيح است برابر مراكزي از اين دست ايجاد مي 

اسـتنكاف شـاه از تقبـل پرداخـت.ع مـالي دارالترجمـه اشـاره كـرد خودداري از تخصيص مناب 

، صص همان(هاي دارالترجمه، موضوعي است كه اعتمادالسلطنه بارها بدان اشاره كرده است هزينه

هـاي تراشـي در اين ميان نبايد از اين نكته غافل بود كه ريشة برخي از اين مانع.)841. 350ـ 351

و ترجمة آثار جست در سياست شاه را بايد ناصرالدين . وجو كرد هاي كلّي دارالترجمه در تدوين

و ترجمه اسـت؛ ترين دوره دوران وزارت اعتمادالسلطنه يكي از مهم هاي تاريخي صنعت چاپ

مي دوره و مـشي اي كه به دليل مديريت نسبتاً طوالني اعتمادالسلطنه، براساس آن توان حركـت

.تري قرار داد مورد بررسي دقيقحاكم بر ادارة دارالترجمه را

و علمي شايان توجه اش، به عنوان وزيـر انطباعـات شخص اعتمادالسلطنه با سابقة تحصيلي

و اجتماعي اروپا عالقمند بود؛ عـالوه بـر او رياسـت دارالترجمـه، ميـرزا  به انتشار آثار تاريخي

به محمد حسين  و ساير مترجمان قابل دارالترجمه،  واسـطة آشـنايي بـا دانـش خان ذكاء الملك

و بنابراين نوع تفكر، همت خود را مصروف ترجمـة روز، گرايش قطعي به روشنفكري داشتند

 اند؛ اما نشر آثار مذكور با مزاج سياسي زمانه چنـدان سـازگار نبـوده اسـت كردهآثار سودمندي 

ج آدميت،( از.)52ــ54، صـص1 ايدئولوژي نهضت، تنـوع قابـل تـوجهي آثـار ترجمـه شـدة دارالترجمـه

ها اعم از مطالب اجتماعي، سياسي، ادبي، فلـسفي مطالب مختلف روزنامه. برخوردار بوده است 

و ترجمه مي ...و اند؛ البته انتخاب آثار تحـت شدهو ساير متون متنوع نيز در دارالترجمه انتخاب

و اسـناد موجـود، از جملـه توجـه بـه. گرفته اسـت شرايط خاصي صورت مي   مقدمـة مـدارك
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تـرين عمـده. سـازد مترجمان آثار، تا حدودي چگونگي انتخـاب آثـار را بـراي مـا آشـكار مـي

و ضـرورت روش و اطـالع متـرجم و خواست شـاه، سـليقه و هاي انتخاب اثر شامل فرمان هـا

.اقتضاهاي دوران مذكور است

ـ با نمونه در ميان آثار مترج و رمان ـ به خصوص آثار ادبي مي روبههاي متعدديم شويم رو

عنوان مثـال كه مترجم در مقدمة اثر به صراحت از دستور شاه براي ترجمة آن ياد كرده است؛ به 

:باره آمده است به ترجمة محمدطاهر ميرزا، در اين»سه تفنگدار«در مقدمة 

زاد كتابي را در رومـان بـه جهـت پس ميل خاطر مبارك بر اين عالقه يافت كه اين خانه ...«

و تقديم حضو  و انبساط طبع مبارك ترجمه كرده چون فرمـان. مقدس سازمرنزهت خاطر انور

ص(»...درنگ شروع در ترجمه اين كتاب كه بر طريق افسانه است نمودم يافتم بي )3دوما،

و آگاهي مترجمان نيز، چنانكه اشاره شد، يكي ديگر از داليل انتخاب آثـار بـه شـمار سليقه

مه مي و اوليـاي امـر بـرايمآمده؛ اما ترين دليل انتخاب آثار، احساس ضرورت از سوي مترجم

و فرهنگي دوران اين ضرورت. ترجمة آثار است  ها برآمده از نيازهاي علمي، سياسي، اجتماعي

در ايـن راه. ديـد رفع نيازهاي علمي از طريق ترجمه، مانع جدي پيش روي خود نمي. باشد مي

هـايي نيـز جهـت تـرويج هاي مختلـف، رمـان رد نياز علمي در عرصه عالوه بر ترجمة متون مو 

هـاي تـوان بـه رمـان از جملـة ايـن آثـار مـي. شـد مطالب علمي در ميان عامة مردم ترجمه مي 

و علمي ژول ورن نظير   سـفر« ترجمة علينقـي،»سرگذشت مهاجران جزيره لنكن«ماجراجويانه

فر ترجمة محمدحسين»هشتاد روزه دور دنيا  نامـه كاپيتـان سـياحت«و)5()ذكاءالملك(وغيخان

.اشاره كرد)6(السلطنه اعتمادة ترجم»آطراس به قطب شمال

بروكه از تعداد آثار ترجمة شدة ژول چنان آيـد ايـن آثـار بـه صـورت رمـين در ايـن دوره

و نشر واقع شده؛ البتـ مندنظام ه تأكيـدو بنابر اتفاق نظر عمومي مديران دارالترجمه، مورد توجه

 هاي قدرتمند بـراي نـشر چنـين آثـاري انجمن معارف بر شناساندن آثار علمي نيز يكي از اهرم

.آمده است به شمار مي

انجمن معارف در تالش براي تأسيس شركتي به نام شركت طبع كتـاب، پـس از ناكـامي در

ا. كند ايران، اين شركت را در خارج از كشور داير مي  يـن كـار، ميـرزا پيـشقدمان همفكـري در
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السلطنه، محمد باقرخان اعتمادالسلطنه، ميرزا كريمخان سردار مكرّم، حـاجي محمودخان احتشام

و يحيي دولت آقاي امين حسين اين شركت، ميرزا محمـد حـسين فروغـي،. آبادي بودند الضرب

و آقا ميرزا احمد خلف ميرزا عبدالوهاب  و فرزندش ميرزا محمدعلي خان قزويني مدير تربيت،

و تأليف كتاب  مي را براي ترجمه و نـشر. نمايـد هاي نافع استخدام شـركت، اقـدام بـه ترجمـه

و عجايب آسمان«،»تاريخ مختصر اسكندر كبير«هايي نظير كتاب  سـفر هـشتاد«و»غرائب زمين

صص دولت(.نمايدمي...و)در مبادي علوم طبيعي(»پلبر«،»روزه دور دنيا )201ـ202آبادي،

ا رو نـشد؛ امـا ترجمـة آثـاري بـا ين بين هرچند ترجمة آثار علمي با مانعي جدي روبـه در

و فرهنگي، سدي عظيم به نام سانسور را پيش  بـا. روي خود داشـت مضامين اجتماعي، سياسي

توسعة ابزارهاي ارتباط جمعي، به خصوص نشر روزنامه، هيئت حاكم كـه آزادي مطبوعـات را 

حّلـي جهـت حـذف صـداهاي تابيد، تصميم بـه عملـي كـردن راه نميبه اقتضاي منافع خود بر 

و راه  از. حل مذكور، چيزي جز برقراري سانسور نبود مخالف خود گرفت اينـك شـمايي كّلـي

و ادارة دولتي سانسور در ايران را مورد بررسي قرار مي .دهيم شرايط ايجاد سانسور

:ادارة سانسور

و وزارت انطباعـات در ايـران از سانسور به عنوان نهادي ياد مي شود كه با ظهور دارالطباعه

به پا مي  و تبعاتش در دورة ناصري پديدار شود و پيش از آنكه آثار  از جانبيعنوان الگوي گيرد

مي عده و نـشر شود كه با توسل بدان، ضربات جبـران اي پذيرفته ناپـذيري بـه بدنـة مطبوعـات

گيري نهاد سانـسور، بهتـر براي تبيين وضعيت شكل.)165صقاسـمي،(آوردند تاريخ ايران وارد مي 

مسيرهاي دوگانة تـاريخي عبـارت. است دو مسير تاريخي را در اين باره مطمح نظر قرار دهيم 

و غيررسمي؛ سانسور غيررسمي،: است از   تقريباً با شروع فعاليـت انتـشار مسير سانسور رسمي

و آثار، متولّد شده است  از اين گونه سانـسور، عـدم انتـشار ترجمـة كتـاباي نمونه. مطبوعات

و تنزّل روم«ادوراد گيبون به نام .ميرزاست، در دوران واليتعهدي عباس»تاريخ تحول

خـان اميركبيـر، شـدت سانسور غيررسمي، پس از سـپري شـدن دوران صـدارت ميرزاتقـي

ـ از محرّم. گيرد مي ــ.ق.هــ 1275تـا محـرّم.ق.هـ1268در واقع صدارت اعتمادالدولة نوري
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و حدت را فراهم آورد و مطـالبي دربـارة. موجبات اين شدت حساسيت به ترجمة آثار غربـي

و سياست غرب بيشتر است؛ حتي نشر سفرنامه  خـالي از اشـكال هايي دربارة اروپـا نيـز تاريخ

شرح سفارتدر(، نوشتة ميرزا حسن سرابي»الوقايع مخزن«نوري با نشر نيست؛ چنانكه آقاخان 

مي) الدوله به اروپا خان امين فرّخ مي مخالفت و چنين دستوري صادر :كند كند

و براي مردم البته نخواهيد گذاشت اين كتاب را باسمه نمايند كه به همه ...« جا منتشر شود،

ص(».درست آگاهي از اوضاع اروپا حاصل شود كه مصلحت نيست )16آدميت، انديشة ترقّي،

و بـراي توجيـه عمـل خـودر كتاب سفير ايران در روسيه نيز جلوگيري مي وي از انتشا كند

.نمايد كه مردم نبايد فرق اوضاع اروپا با اوضاع ايران را درك كنند اين دليل را عنوان مي

در. گيـرد رساني كامل به طبقة عامـه، پـا مـي بدين ترتيب سانسور با هدف اصلي منع اطالع

ج و از توان به اليـه لوگيري هيئت حاكم، مي واقع، در پس اين منع و دلهـرة آنـان هـاي هـراس

و احوال سـاير نقـاط دنيـا پـي بـرد قوت گرفتن آگاهي  و اطالع از اوضاع همـين. هاي عمومي

در. شـود دار است كه مانع از درج كوچكترين خبري از ساير نقـاط دنيـا مـي هراس ريشه  ايـن

ترين عوامل ترّقـي ملـت در انظـار دول يكي از مهم خان سپهساالر، حالي است كه ميرزا حسين 

و خارجـه مـي  و كثرت اطالع دادن از اخبار داخله خـان ملـك(دانـد خارجه را انتظام روزنامجات

ص .)96ساساني،

آموختگـان مـدارس با اين همه مخالفت، به دليل نياز دستگاه ديـواني بـه اسـتفاده از دانـش

و شرايط  و وسـعت تأسيـسات نوبنياد، از جمله دارالفنون  تاريخي كه گـسترش ابـزار ارتبـاطي

و حكومتكرد، اجتماعي را ايجاب مي ـ كه هم قصد نظارت بر اين نظام ارتباطي را داشـت  را

ـ وا داشت كه در سال هم وظيفة فراهم امـور.ق.هــ 1280كردن نيازهاي نسل خواهان پيشرفت

و تكثير كتاب  و چاپ و ديگـر نـشريات را كـه در چـارچوب مربوط به انتشار روزنامة رسمي

الملكو صنيع گرد آورد» ادارة مطبوعات دولتي«مسئوليت وزارت نوبنياد علوم پراكنده بود، در

ج(را بــه رياســت آن گمــارد) اعتمادالــسلطنه( ادارة مــذكور، پايــة وزارت.)49ـــ50، صــص1كهــن،

و تصميماتي كـه در ادارة مـذكور انطباعات آتي به شمار مي   كمـابيش مـشي،اتخـاذ شـده رود

تقريبـاً در همـين دوران، بـروز مـسائلي موجـب. دهـد وزارت انطباعات را در آينده نشان مـي
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مي شكل .شود گيري سانسور رسمي در كشور

پيشنهاد برقراري ادارة سانسور، به شيوة كشورهاي اروپايي اول بار از سـوي اعتمادالـسلطنه

شـيخ هاشـم(وي كـه يكـي از ايرانيـان مقـيم هندوسـتان دنبال انتشار رسالة هجـبه.مطرح شد 

و نسخه) شيرازي شاه فرستاده بـود؛ اي از آن را به نزد ناصرالدين در انتقاد از شخص شاه نوشته

و  اعتمادالسلطنه چـارة ايـن كـار را در اجـراي. اي بود به دنبال چاره شاه سخت خشمگين شد

اآلا«در» ادارة سانسور«وي ذيل. سانسور دانست  و از»راثلمĤثر با اشاره به اين واقعـة تـاريخي،

به ضرورت ج(گويـد كارگيري نهاد سانسور، سـخن مـي هاي ،1اعتمادالـسلطنه، چهـل سـال تـاريخ ايـران،

شـنبهو يـك.ق.هــ 1302االول عالوه بر آن، ضمن وقايع روز چهارشـنبه دوم جمـادي.)159ص

لـسي كـه بـراي برقـراري سانـسور جزئيـات مج االول روزنامة خاطراتش دربـارة جماديششم 

مي اند، داده ترتيب صص»خاطرات روزنامة«همو،(آورد توضيحاتي را كه.)341ــ 343، اين در حالي است

و فرهنگي اروپا، مسائل سانسور با حساسيت بسيار بااليي مورد بحـث  همزمان در كانون فكري

)7(.گرفته استميهاي طوالني قرارو جدل

گرفتن نهادهايي وابسته به مراكز اداري نظير سانسور، ضرورت تغيير شكل مراكز دولتـي با پا

هـا، تقويـت تمركـز تـرين ايـن ضـرورت از جملة مهـم. شود بنا به اقتضاي شرايط احساس مي 

ـ به همين دليل، زمينة انحالل ادارة روزنامجات دولتي. نيروهاي حكومتي است چنانكه گذشت

به فراهم مي  و ايـن اداره،. شـود گـذاري مـي جاي آن ادارة انطباعات ممالك محروسـه بنيـان آيد

مي اساس وزارتخانه را پايه ج(كند گذاري ص1كهن، ،69(.

هايي، ايجاد ادارة سانسور چندان دور از انتظار نبوده است؛ البتـه بـروز با وجود چنين زمينه

جم. انجامـد تـر شـدن مـسئلة سانـسور مـي اتفاقاتي بـه جـدي  لـه حـوادث مـذكور، انتـشار از

به روزنامه و قـانون اسـت هاي برون خصوص روزنامههاي مخالف حكومت، . مرزي نظيـر اختـر

و صاحب روزنامة قانون، ميرزا ملكمفاساس اختال خان، را با حكومـت در اخـتالف مـابين او

مي امين آن. دانند السلطان مياين اختالف تا ل نافرمـاني از كليـةد كه ملكم را بـه دليـبيا جا ادامه

و منا مي،بصمشاغل  جهـت انتـشار همين موضوع، دستاويز خـوبي بـراي ملكـم. كنند معزول

مي روزنامه  را در ايـران، انگيـزة قـانون الدوله جلوگيري از انتشار روزنامـة امين. آورد اش فراهم
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مي اصلي بسياري از انتقادهاي تند ص امـين(داند ملكم يـب عوامـل مختلفـي بـدين ترت.)139الدولـه،

و گسترش عرصـه  و ممنوعيـت موجب تقويت سانسور هـاي متعـدد هـاي آن در قالـب موانـع

و بخش قابل اعتنايي از اين عوامل، وابسته به آگاهي. شود مي هاي روزافزون جامعـة روشـنفكر

مي توسعة رسانه .آمده است اي در آن روزگار است كه تهديدي براي طبقة حاكم به شمار

و مطبوعـات در جهـت آگاهي و روشنفكر از اهميت نقش انتشار متـون طبقة تحصيل كرده

اي است كه بـه حـساسيت وضـعيت نـشر در ايـن رساني به اقشار فرودست جامعه، نكته اطالع

مي در ميان طبقة روشنفكران با بزرگاني روبه. افزايد دوران مي  شـويم كـه خـود تحـت تـأثير رو

از جملـة. انـد يا خواندن كتابي، به انجام كارهاي بزرگ ترغيب شده اي در روزنامه مطالعة مقاله 

توان به ميرزا حسن رشديه، يكي از مؤسسان مدرسه به سبك نـوين اين متفكران آزادانديش مي 

و يـادگرفتن شـيوة نـوين آموزگـاري را  اشاره كرد كه داعية اصلي خود براي رفتن بـه بيـروت

ص(خوانـده اسـت اختـر داند كه در روزنامة مطلبي مي  از ميـرزا ملكـم.)40كـسروي، خـان، يكـي

مي مشهورترين چهره  در عـصر مـا بـراي پيـشرفت امـور«: نويسد هاي اين دوره نيز در اين باره

و شخصي، اسلحة بزرگ دنيا، روزنامه ص(».نويسي است دولتي )173نورائي،

در. مهم غافل نيست الدوله نيز كه خود مديريت ادارة پست را به عهده دارد از اين امين وي

مي نامه و قـدري اثـر مـي تنها وسيله ...«: نويسد اي به ملكم در اين باره كنـد اي كه مانده اسـت

و ممكـن اسـت تـدريجاً مـؤثر واقـع. هاسـت روزنامه بايـد چيزهـاي خـوب جانـدار نويـسند

ص(».شود )131همان،

د و نظاير آن ور رونق توسعة ابزارهاي ارتباطي از قبيل تلگراف، پست گرفتن انتـشار اخبـار

تـرين وسـايل هرچنـد تلگـراف يكـي از مهـم. اطالعات در اين دوران نقش بسزايي ايفـا كـرد 

بـ آمد؛ اما اين وسيله بيشتر در خدمت اطالع ارتباطي اين دوران به شمار مي  و اخبـار .ودرساني

و اختن اق حاكم بر جامعـه، حال آنكه اين ادارة پست است كه بنا بر شرايط حساس آن روزگار

و خارج از كشور را بازي مي .كند نقش حلقة واسط ميان جامعة روشنفكران داخل

و ترتيـب اين اداره تا پيش از روي كار آمدن امين الدوله، به عنوان رئيس ادارة پست، از نظم

مي خاصي برخوردار نبود؛ چنانكه امين  و در ابتدا مديريت پـست،آورد الدوله در خاطرات خود
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انـد تـا جـايي كـه دار مسئوليت خود نبوده ضرابخانه بر عهدة هيئت اتريشي بوده ولي آنها عهده

بـاره چنـينو در اين شود روزي كه قرار بوده شاه، برات مرسومات آنان را امضا كند، آشفته مي 

مي«: گويدمي وانـد شود؛ كسي نيست بپرسد براي چه آمده مبلغي به اين اشخاص مواجب داده

 كه تا آن روزگار در واقع اين موضوع كه ادارة پست.». متروك ماند خواستيم چرا آنچه را كه مي

و جز خرج به عهدة فرنگي اي در بر نداشـته، شـاه را پريـشان تراشي براي مملكت فايده ها بوده

و امين مي مي اي داشته، عهده الدوله كه در كار چاپارخانه سابقه كند الدولـه، مـينا(.شود دار اين شغل

)51ص

مي اين شغل، ماجراهاي دردسرسازي براي امين هـاي زنـد؛ چـرا كـه يكـي از راه الدوله رقم

مي انتشار روزنامه  و آثار برون مرزي از طريق همين ادارة پست صورت فاش شدن اين. گيرد ها

مي تي را براي امين موضوع، مشكال  م البته خود امين. وردآ الدوله پديد همي در پخش الدوله نقش

و روزنامه  انتشار مخفيانة روزنامـة قـانون از جملـة مـواردي اسـت كـه خـشم. ها دارد اين آثار

صص(انگيزد شاه را برمي ناصرالدين همة اين مـوارد، دسـت بـه دسـت هـم.)737ـ738اعتمادالسلطنه،

شـ دهد تا محدوديت مي و بيشتر شود تا جايي كه قوانيني در ايـن بـاره صـادر ود؛ امـا ها بيشتر

و آثـار بـدين قـرار اسـت ترين روش مهم : هاي ادارة سانسور در برقراري محدوديت براي افراد

و مطبوعـات؛ تعطيـل.ق.هــ 1296برقراري قانون جزا مشهور به قـانون جـزاي ؛ توقيـف آثـار

ـ اجتماعي با روش اجباريِ مدارس؛ تخطئة شخصيت هايي نظير چاپ مقاالتي عليه هاي سياسي

و اخذ تعهد از مخالفانآنان در  .مطبوعات؛ ايجاد پليس مخفي

و فضاي فرهنگي مي انجامد تا جايي كـه اين شرايط به محدود شدن بيش از پيش مطبوعات

نمونـة. آورد بار موجبات تمسخر ناظران خارجيِ ايـن وقـايع را فـراهم مـي اين وضعيت اسف 

مي چنين نگاهي را در نوشته  او كـه مـشاهدات خـود از فرهنـگ. توان بازجست هاي كارالسرنا

مي ايراني را در سفرنامه :نويسد اش به تصوير كشيده است، دربارة وضعيت نشر در ايران چنين

اي يـك بـار منتـشر نويسي در تهران با روزنامة ايران آغاز گرديده است كه هفتـه روزنامه«ـ

ب. شود مي و اگـر مـشترك نـشوند همة كارمندان دولت الزاماً بايد مـشترك ايـن روزنامـه اشـند

آن حق مي االشتراك ساالنة روزنامة رسمي از حقوق روزنامة ايـران بـسيار ابتكـاري. شود ها كم
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د زيـرا گذشـته از آن كـه انتـشارنسردبيران اين روزنامه بايد به قريحة مبتكر خويش ببال. است

 دربارة بسياري امـورنروزنامه در اين كشور، كاري بسيار دشوار است اين جريده از سخن گفت

:ممنوع است

تواند دربارة سياست خارجي كشور سخن بگويد؛ مبـادا موجبـات مدير اين روزنامه نميـ1

.رنجش سفراي خارجي مقيم تهران شود

. دربارة مسائل داخلي حق صحبت ندارد زيرا ممكن است حكّام ايراني برنجندـ2

 اگر مردم از چگونگي وقايع به طور كامل آگـاه تواند اخبار تلگرافي را منعكس كند زيرا نمي

ص(».ها را محّرف تلقّي كنند نشوند چه بسا آن )176سرنا،

هاي فشار حكومتي، نبايد در اين ميان از مخالفت گروهـي از روحانيـان در كنار تمامي اهرم

و افكار با  سـخناني در اين دوران بسياري از روحانيان چنين. پوشي كنيم، چشم برخي از عقايد

هـايي نظيـر بـه همـين دليـل، حتـي از مطالعـة كتـاب. آوردنـد ديني بـه شـمار مـي را نشانة بي 

ميو كتاب»نامة ابراهيم بيك سياحت« ص(. آوردند هاي طالبوف جلوگيري به عمل .)134كسروي،

و روشنفكران جامعه دسـت و فشار، آزاديخواهان و اقسام تشكيالت سانسور با وجود انواع

و با توسل به ابزارهاي مختلف، صداي انتقـادي خـود را بـه اقـشار جامعـه از تالش   بر نداشته

شب. رساندند مي و نـشريات از)8(هاي سري ها، تشكيل انجمن نامه انتشار ، وارد كـردن روزنامـه

و سرودن تصانيفي در مخالفت با حكومت، از جملة اين اقدامات است .خارج كشور

و جالب آنكه سانـسور،م نيز از گزند سانسور در امان نمي هاي مترج در اين بين، رمان مانند

مي دامن و آثار اعتمادالسلطنه نيز از تيغ سانسور مـي باني خود را نيز نمونـة چنـين. گـذرد گيرد

خر«داستان آثاري ترجمة   مـشهور»الوحش منطق«، اثر كنتس دوسگور است كه به نام»خاطرات

و سياسـي نيـز لطنه ضمن ترجمة در اين اثر، اعتمادالس. است داستان، به طرح مسائل اجتمـاعي

در در اين. پرداخته است  باره يكـي از كارمنـدان وزارت انطباعـات، ميـرزا اسـداهللا اخترشـناس

و امين يادداشت الـسلطان الدوله از ترجمة كتاب را تنبيـه امـين هايش هدف اصلي اعتمادالسلطنه

ص آدميت، ايدئولوژي(عنوان كرده است  )66 نهضت،
، بـه دليـل چـاپ.ق.هــ 1313توقيف سـالنامة.)9(

نيز از جملة مواردي است كه خـشم ترجمة احوال مادموازل مونت پانسيه به قلم اعتمادالسلطنه
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.انگيزداعتماد السلطنه را عليه سانسور آثاري بر مي

 گرفتـار هايي اسـت كـه، به قلم سيدحسين خان شيرازي از جمله رمان»بوسة عذرا«ترجمة

و سانسور شده است در. توقيف ترجمه شد ولي چاپ آن تـا سـال.ق.هـ1307اين اثر با اينكه

الدولـه مبنـي بـر رعايـت اشارة مترجم در مقدمة كتاب از قول امين. به تعويق افتاد.ق.هـ1326

و ندري   را فـاش يكبارة پردة اسـتبداد، ماهيـت ضـد حكـومتي داسـتاندنكردن جوانب احتياط

ص(سازد مي در خان ناظم اثر مشهور فنلون به ترجمة ميرزا علي»تلماك«.)23فشاهي، العلـوم كـه

.ها از انتشار آن جلوگيري به عمل آمد منتشر شد، نيز رمان ديگري بود كه تا سال.ق.هـ1304

و بدين ترتيب، سانسور، مجموع آثار الـشعاع عملكـرد تحـت دوران را فرهنگي ايـن فكري

و مانع شكل خود قرار مي  و فرهنگـي گيري حركتي منسجم در عرصه داد هاي سياسي، اجتماعي

آن جامعة ايران آن روزگار مي  گيري نوع حداقل در چگونگي شكل شد؛ منعي كه اثرات ماندگار

.ادبي نظيرِ رمان همچنان باقي مانده است

:نتيجه

و نشيبي را پشت سـرپرمسير چنانكه از نظر گذشت ترجمه از آغاز راه در دورة قاجار فراز

و مركـزي را بـه  و فرهنگي به رسميت شناخته شـد ـ سياسي گذاشت تا در يك نهاد اجتماعي

حساسيت موضوع ترجمه كه از ديد طبقة حاكم پنهان نبود باعـث شـد تـا. خود اختصاص داد 

و چه غير  هـاي مختلـف، بـاالخص، در مقـاطع رسـمي، در دوره اين نهاد چه به صورت رسمي

و. اس تاريخي زير تيغ سانسور قرار گيرد حس البته اين مميـزي تنهـا نـاظر بـر انتخـاب، جـرح

و دامنة گسترده  و حذف متون نبود و متمايـل تري را نيز اعم از جذب افراد محافظه تعديل كـار

و يا حذف مخالفان در برگرفت  در مقابل، نهاد ترجمه نظير ساير نهادهـاي. به تفكر طبقة حاكم

اين رابطـة نـاگزير ميـان. هايي شد جامعه براي حفظ موجوديت خود، متوسل به حربه فرهنگي 

و واكنش  و كنش و سانسور هـاي تـاريخي هاي ميان اين دو نهـاد، در برخـي از بزنگـاه ترجمه

و ضعف يافته است  ب. شدت ميين آنچه از مطالعة بررسي حاضر حاصدر اين شـود نـاظر بـرل

لة ترجمه در عصر قاجار وابسته بـه مباحـث متعـددي از جملـه اين واقعيت است كه طرح مسئ 



و ادارة سانسور 17/ دارالترجمة ناصري

خطيموضوع سانسور است؛ موضوع الشعاع خـود قـراري ترجمه را نيز تحت مشي كلّ كه حتي

. داده است

:ها نوشت پي
در چاپخانة كليـساي سـن سـور.ق.هـ1052 به زبان ارمني در حدود داوود،ـ نخستين كتاب به نام ساغموس يا زبور1

ص.(قع در جلفاي اصفهان به طبع رسيده استوا )9ميرزاي گلپايگاني،

و 771، شمارة.ق.هـ1309 رمضان24ـ در روزنامة ايران روز جمعه2 و هنـر ، ادارة انطباعات وظيفة خود را نشر فضل

و صنعت مي .داند علم

يو3 و ازدواج وي بـا اتبـاعـ با وجود خارجي بودن پدر ميرزا يوسف، به اعتبار اقامت طوالني پدر ميرزا سف در ايـران

.ايم ايراني، نام ميرزا يوسف را در زمرة اعضاي ايراني دارالترجمه آورده

.21تا1از شمارة.ق.هـ1312تا.ق.هـ1290ـ به نقل از سالنامه دولت علية ايران از سال4

كا»سياحت بر دورادور كره زمين به هشتاد روز«ـ اين اثر تحت عنوان5  طـرزي ترجمـه شـدهودبـل توسـط محمـ، در

.است

 اسـتيس« آثـار ديگـري نيـز از ژول در ايـن دوره ترجمـه شـده اسـت؛ البتـه خـارج از حـوزة دارالترجمـه، نظيـرِـ6

،»بيست هزار فرسـخ سـياحت در زيـر بحـر«الملك، كه در كابل به نام ترجمة يوسف اعتصام ) واصهغسفينه(»البحري تحت

و نيز محمود طرزي اثر ديگري به نام توسط محمود طرزي ترجمه . را ترجمه كرده است»سياحت در جو هوا« شده

و آزادي«مـاركس، كـارل،:ـ براي آگاهي از جزئيات مباحث مطرح سانـسور در اروپـاي آن روزگـار، نـك7  سانـسور

.ش.هـ1384 اختران،، ترجمة حسن مرتضوي،»مطبوعات

و حكومـت نـامردمي،.ق.هـ1321 االول ربيع12در» مجمع آزاد مردان«ـ8 در تهران ايجاد شده بود تا بر ضد اسـتبداد

هاي بيگانه آشـنايي داشـتند، تكليـف شـده بـود تـا مقـاالت در مجمع مذكور، به آن دسته از افرادي كه با زبان. فعاليت كند 

و مطالب مناسب شرايط تاريخي را به زبان فارسي روان ترجم  و در اختيـار مـردم قـرار مترقيانة جرايد خارجي زبان ه كننـد

ج(دهند صص1كهن، ).230ـ231،

از9 ).1306چاپ(»الوحش منطق«هاي اخترشناس در حاشية نسخة يادداشتـ به نقل

:منابع

و ايرانآدميت، فريدون، .ش.هـ1362، چاپ هفتم، خوارزمي، اميركبير

، و حكومت قانونــــــــــــــ خانديشة ترقّي .شاهنشاهي2536وارزمي،، چاپ دوم،

، .ش.هـ1355پيام،، چاپ اول، ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايرانــــــــــــــ

.ش.هـ1375، زوار، از صبا تا نيماپور، يحيي، آرين

و(شـاه چهل سال تاريخ ايران در دورة پادشاهي ناصـرالدين«اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، ،»)اآلثـار المـĤثر
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.ش.هـ1374 اساطير،

، .ش.هـ1350، اميركبير، روزنامه خاطراتـــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ش.هـ1374، اميركبير، الدوله خان امين خاطرات سياسي ميرزاعليخان، الدوله، ميرزاعلي امين

و.ق.هـ1297الثاني جمادي27شنبه، يك 420و شمارة.ق.هـ1309، جمعه رمضان 771، شمارة)روزنامه(ايران

سه88شمارة .ق.هـ1289 صفر14شنبه،

و انجمن ايرانشناسي فرانسه، پيدايش رمان فارسي بااليي، كريستف، و نسرين خطاط، معين .ش.هـ1377، مهوش قويمي

و كويي پرس، ميشل، ، .ش.هـ 1366، احمد كريمي حكاك، پاپيروس، هاي داستان كوتاه فارسي سرچشمهـــــــــــ

.ش.هـ1375 جلد اول، نشر علم،،پنجاه سال تاريخ ايران در دورة ناصريبابا، بياني، خان

.ش.هـ1382، چاپ دوم، مگستان، سياستگران دورة قاجارملك ساساني، احمد، خان

و فردوس، حيات يحييآبادي، يحيي، دولت .ش.هـ1371، عطار

.ق.هـ1316الطباعة آقاميرزا حسن طهراني،، دارسه تفنگدارالكساندر، دوما،

و ديدنيسرنا، كارال، .ش.هـ1363، غالمرضا سميعي، نشر نو،)سفرنامة كارالسرنا(هاي ايران مردم

.ش.هـ1352، مرداد99، سال نهم، شمارة نگين،»نهضت ترجمه در عهد قاجاريه«فشاهي، محمدرضا،

و ارشاد اسالمي،، مشاهير مطبوعات ايرانقاسمي، فريد، .ش.هـ1379جلد اول، وزارت فرهنگ

.ش.هـ1316، اميركبير، تاريخ مشروطه در ايرانكسروي، احمد،

.ش.هـ1360، جلد اول، آگاه، تاريخ سانسور در مطبوعات ايرانكهن، گوئل،

و چاپخانه در ايران حسين، ميرزاي گلپايگاني، .ش.هـ1378، گلشن، تاريخ چاپ

.ش.هـ1352، شركت سهامي جيبي با همكاري فرانكلين، الدوله خان ناظم تحقيق در افكار ميرزا ملكمايي، فرشته، نور



 ايرانيهاي اي در آينة داستان اسطورههاي بازشناسي روايت

)شناسي چهار داستان عاميانة فارسينوع(

ريدكتر محمود مدب
 استاد دانشگاه كرمان

و
 سروري نجمه حسيني

ص( )41تا19از

:چكيده
و بررسي دقيق هر نوشته در اي، مستلزم نوع شناخت و قرار دادن آن شناسي آن اثر

و رده در واقع بررسي يك متن، بدون نـوع. يك نوع ادبي است ردة بنـدي آن، شناسـي
و قواعد خاص خود شناخته ساس ويژگي پذير نيست، چراكه هر نوع ادبي، برا امكان ها

. شود مي
،»سـندبادنامه«شناسـي چهـار داسـتان تالشـي اسـت در جهـت نـوع،اين نوشـته

و طلـسم حمـام ملك جمشيد«و»حسين كرد شبستري«،»بختيارنامه« ، طلـسم آصـف
و به ويژه نظريـة روايتـي هاي به اين منظور به نظريه.»بلور روايت شناسان ساختارگرا

و آراء وي دربارة  . توجه شده است»اي اسطورههاي روايت«تودوروف
ازا هـا عبـارت هاي اين نوع روايت مهمترين ويژگي» تودورف«براساس نظرية : نـد

و فقـدان هـاي داسـتان، بـي واسطه، تأكيد بـر كـنش شخـصيت اصل عليت بي زمـاني
ب هاي اين نوشته، با ذكر شواهدي از داستان. شناسي روان و تطبيق آنهـا بـا مورد ررسي
كه از لحاظ هايي رغم تفاوت دهد كه علي مي اي، نشان اسطورههاي هاي روايتگي ويژ

و ويژگي  ميها زباني ميان داستان هاي مضمون، ساختار كلي و با وجود ايـن ديده شود
تـوان هـر چهـار مـي متفاوت تاريخي تعلق دارند،هاي ها به دوره كه هر يك از داستان 

و قـراردادن هـا شناسي اين روايت نوع. اي جاي داد روايتهاي اسطورهن را در ردة داستا
و هـاي اي بـراي بررسـي مـه تواند مقد مي آنها در ردة يك نوع ادبي، بعـدي ايـن آثـار

.شبيه به آنها باشدهاي داستان

ـ اي، علّ شناسـي، روايـت اسـطوره نـوع شناسـي، روايـت:هاي كليدي واژه تي
ف بي .شناسي قدان روانواسطه،
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مهمقد:

و داستان هنر قصه ، كتـاب اوسـتا. اي بـسيار طـوالني دارد پردازي نـزد ايرانيـان سـابقه گويي

و ديگر متن مقد از ...و»ارداويـراف نامـه«،»بندهشن«مذهبي ايرانيان قديم، مثل هايس ايرانيان،

پهلـوي قـديم، قـديمترين هـاي در مـتن. پردازي درخور توجـه هـستند داستانهاي نظر زيبايي 

، نخستين افسانة تمثيلي در ادب فارسـي،»درخت آسوريك«و»يادگار زريران«،حماسة ايراني 

آثار بازمانـده از نثـر پهلـوي ساسـاني،. هستندزيبايي از ذوق داستان پردازي ايرانيان هاي نمونه

و حتـي مـتن كوچك تعليمي، اندرزنامـه هاي رساله و فلـسف هـاي هـا وي از زيبـايي كالمـي هـا

بيهاي ظرافت .بهره نيستند داستاني

اينكـه«.زدنـد هـا داند كه دسـت بـه تـصنيف افـسانه مي لين كساني ايرانيان را او»ابن نديم«

گـويي اسـت امـا قـول ابـن نـديم، دال بـر رواجي گزافـه مصنفان داستان باشند تاحد،ايرانيان

وةمختلف خصوصاً در دور هاي داستان  از جملـه ايـن)297ص تفـضلي،(».ساساني اسـت اشكاني

ازميها داستان و يكشب«توان و بوذاسف«و»سندبادنامه«،)هزار افسان(»هزار . نام برد»بلوهر
».هـاي مـأخوذ از ادب هنـدي در نثـر پهلـوي ساسـاني اسـت قـصه در زمـرة)1(بادنامه سند«

،»داستان هفت وزيـر«مختلفي مثل هاي نامگذشته به هايو دورهها كه در قرن)53ص كوب، زرين(

اين كتاب پيش از ترجمة فارسي، كامالً در ميـان مـردم. نيز ناميده شده است ...و»هفت فرزانه«

و  نويسندگان اسالمي ايـران در قـرون نخـستين بعـد از فتـوح، در نوشـتن«معروف بوده است

)80ص:همان(».اند از آن الهام گرفته)2(بختيارنامه

و احتماالً سانسكريت يا پراكريت هم وجود سندبادنامهخالف بر  كه نسخ آن به زبان پهلوي

و اشارات در دست است كه  در دوران اسالمي تحرير قصة بختيارنامه داشته، بسياري از شواهد

و)24ص،بختيارنامهنلدكه، به نقل از مقدمة(شده و مرسـل در قـرنو در عهد سامانيان، بـه نثـر سـاده

و مصنوع، بازنويسي شده است شم به اشارة يكي از بزرگان ماوراءالنهر،ش اين. به نثري متكلف

مثـل هايي كتاب نيز شبيه به داستان كلّي ساختار. است سندبادنامه نظر مضمون شبيه به كتاب از 

و يكشبو سندبادنامه هـاي است كـه در ضـمن آن داسـتان كلّي است؛ يعني يك روايت هزار

.شودميلديگري نق
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و نيـزمي كه در حوزة آثار مكتوب جاي بختيارنامهو سندبادنامههاي برخالف داستان گيرند

د به اشارة يكي از بزرگان زمان بازنويسي داستان، ترجمه يا تأليف شده   حـسين كـرد«استان اند،

و از مهمتـرين قـصه)3(»يشبستر عهـد عاميانـة بازمانـده از هـاي مربوط به حوزة ادب شـفاهي

ـ يـةما اين قصه درواقع دسـت. است)لپس از مرگ شاه عباس او هاي سال(صفوي  االن كـار نّق

و گويا هنگام نقّ  و شـايد بـه همـين دليـل اسـت كـهان آن را به كتابت درآوردهيالبوده است د

و معتبر عصر صفو مؤلفان از،» الـسير�����«يا»ي عباسيتاريخ عالم آرا«، مثلي تواريخ مهم

يشـك،بـا ايـن همـه. انـدي يا كتابي به اين نام، ياد نكرده به اسم حسين كرد شبستريتشخصي

ا و اجتماعي دوران صفوي اسـت داستانيننيست كه پا كـه، حاصل شرايط ادبي  ونـديپ يـة بـر

و)آنة گـستردي معنـابه(اتيو ادب مردم فرهنگانيميةسودو باسـتوار اسـت  متـون شتريـ در

. است افتهي نمودي نوعبهاز اين دوره، ماندهيبرجا

 بـه، دورهآني فرهنگـيازهـاين ضـرورت بـهو،هي در روزگـار صـفو كـه شـدهاديـتسنّ

رس وجهنيشكوفاتر پسدهي خود  بـهِيي در فرمـانروا، دوبـاره وقفـه قرنكيبهكي از نزد بود،

و گرفت قاجار جان داريپا نسبت و نثر در. تـأثير گذاشـت ...و در تمام انواع ادبي، اعم از شعر

و انتشار داستان عاميانه هاي اين دوره، قصه و ترجمه عاميانة كهن وآثار هاي جديدي تأليف شد

 ملـك جمـشيد، طلـسم«داسـتان. نويسان بزرگ جهان، مورد توجـه قرارگرفـت پسند رمان عامه

و طلسم حمام بلور است كه در دوران سلطنت ناصـرالدين شـاه هايي داستانلهجماز)4(»آصف

و  ، مؤلـف« قاجار نوشته شده است ، ترديـدي»اميـر ارسـالن«در انتساب آن به نقيب الممالك

را كتـا نقيـب الممالـك ايـن)489ص محجـوب،(».نيست  از نخـستين كتابـت پـس سـال چنـدب

و شنوندند خوان روز به روز يد فزونيِشااست؛ اميرارسالن نوشته از گـان اميرارسـالن پـس گان

و سياق واداشته استرواج آن .، نقيب الممالك را به خلق داستاني به همان سبك

و سـندبادنامه بـرخالف. بسيار شبيه به حسين كرد اسـت ملك جمشيد داستان كلّي ساختار

ما مـي كه به شيوة قـصه در قـصه روايـت بختيارنامه جراهـاي شـوند، ايـن دو داسـتان روايـت

هر ماجرايي با پيروزي قطعي قهرمان. افتد مي داري است كه براي يك قهرمان اصلي اتفاق دنباله

و به دنبال آن رخدادي ديگر، قهرمان را راهي سفري ديگر مي به پايان  را مـي رسد و او  بـه كنـد
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. خواند اي ديگر فرامي مبارزه

و خـصوصيات چهار داستان يادشده از لحا هاي رغم تفاوت علي ظ سـاختار كلـي، مـضمون

و نگارشي، ويژگي كه مي مشتركي در آنها ديده هاي زباني تـوان بـر مبنـاي آنهـا، ايـن مـي شود

شناسي اين چهار روايت، عالوه بر اينكه آغازي نوع.را در ردة يك نوع ادبي جاي دادها داستان

و قوانين حـاكم بـر سـاخت تواند در شناخت قوا بعدي اين آثار، مي هاي است براي بررسي  عد

و زمينه از اين نوع مفيد واقع هايي داستان مـشابه هـاي ساز تحقيقـات بعـدي دربـارة قـصه شود

.باشد

:مربوط به قصههاي ترين پژوهش مهم

اصطالح تحقيق در قصه، به وسيعترين مفهوم آن، عبارت است از اشتغال علمي به آنچـه از

اع مي طرف آدميان حكايت  و شود؛ سرآغاز اين رشـتة علمـي بـه قـرن ...م از اسطوره، حكايت

. رود، فراتر نمـي»گريم«گردد؛ با اين همه، از تاريخ انتشار مجموعة عظيم برادران بازمي نوزدهم

هاي عامياني آلماني را گرد آوردند اين دو تن، نخستين دانشمنداني بودند كه قصه)9صمارزلف،(

ثيري عظـيم بـر تحقيقـاتأتـ، انتشار اين مجموعـه)2صپـراپ،(.دو در دو مجلد، منتشر ساختن 

ي بررسـي توان تحـت چهـار عنـوان كلّـميراها مهمترين اين پژوهش. مربوط به قصه گذاشت 

:كرد

و يافتن ريشه جغرافيايي قصهـكه هدف آنها يافتن خاستگاه تاريخي هايي روشـ1 هـاي ها

و ارتباط قصه با آنها ؛يكديگر بوده استهاي ملل مختلف

؛مبتني بر روانكاويهاي روشـ2

و ساختارگرايي مبتني بر شكلهاي روشـ3 . گرايي

درءجوي واقعيت، نه در اشياو ساختارگرايي به وسيعترين مفهوم آن، روش جست  منفرد كه

نظريـه اين در چند دهة گذشته هيچ گرايش نظري به اندازة)18صاسكولز،(. روابط ميان آنهاست

و اجتماعي تأثير نگذاشته است  در عرصة ادبيات، نقد ساختگرايانه تحت تـأثير. در علوم انساني

اي از زبـان نظـام ويـژه،از ديدگاه ساختگرايان، ادبيات«. استگرفتهشناسي ساختاري شكل زبان
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و ابزار خاص خود را دارد كه بايد به مطالعة آنهـا » پرداخـت است؛ نظامي كه قوانين، ساختارها

.)57ص: 1378محمدي،(

مي بررسي ساختگرايانة« نحو دربارة اينكه يـك: كند متن، نقشي مانند دستور در گفتمان ايفا

مي جمله چه معنايي دارد، سخن نمي   لبيهـان،،گـرين(».پردازد گويد بلكه به چگونگي حصول معنا

و نــه يــك ايــده،در واقــع ســاختگرايي«)14ص  بــراي)173صمكاريــك،ريما(» يــك روش اســت

ها، نشان اي به بررسي انواع روايت يابي به چگونگي حصول معنا، ساختگرايان توجه ويژه دست

و به ويژه آن مطالعاتي كـه در اروپـا آغـاز شناسانِ در واقع مطالعات روايت«. اند داده  قرن بيستم

صدرآمدي بر مطالعة نظرية ادبوبستر،(».است ساختگرايي شد، شالودة )79 ي،

و موضـوع آن، مـي به اعتقاد ساختارگرايان، روايت به طريقي دربارة خودش صـحبت كنـد

و شيوه  و به اين جهت محتواي روايت، همـان مناسبات دروني هاي مفهوم سازي خودش است

.ل نباشد تراز او اي از ادبيات نمونه،و اهميتي ندارد كه داستان)132صايگلتون،(. ساختار آن است 

اعتناسـت، چـرا كـه اين روش در مقابل ارزش فرهنگي موضوع مورد بررسي خود، كـامالً بـي«

و نه ارزيابي  تـرين به اين جهت، نقد ساختگرايانه عظيم)همان(».كننده روش آن تحليلي است

و فرهنگ عامه بر جاي گذاشته است تأثيرش را در عرصة روايت ) 114ص لبيهان،، گرين(. شناسي

:شناسييتروا

خـود را درون رشـته هـاي تجربـه هـا، شيوة اصـلي اسـت كـه از طريـق آن، انـسان روايت

و با  توانند جهـانميها انسان. دهند مي اهميت هستند، سامان رخدادهايي كه از نظر زماني پرمعنا

و  )24صآسـابرگر،(. توانند در قالب روايت دربارة جهان بگوينـد مي را در قالب روايت درك كنند

شناسـي فرهنگـي شناسـايي كـرده اسـت، عملكرد روايي در چند هزار فرهنگ قومي كـه مـردم

در«و تنها همين نكته، دليل روشني است براي پذيرش اين ادعا كه)57ص ريكور،(. حضور دارد 

و قصهاي بنيادين براي قصه انسان ذائقه ) 113صكالر،(».شنيدن وجود داردگفتن

و شي است براي شرح نظرية روايت تال و شـناخت و ايضاح اين ذائقه يا دانش روايـي دادن

 واالس،(».دهـد مـيق شـكل الگوهاي روايتي ذاتي يا اكتسابي كه دريافت ما را از امر محقّ«تبيين 
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و اي فع شعبه،)شناسي روايت( نظرية روايت)63ص هـدف نهـايي آن،« ال از نظريـة ادبـي اسـت

».گيـردميرا دربرها ممكن روايت داستانهاي كه تمامي روش كشف الگوي جامع روايت است 
)87صبرنتز،(

است كه از ديرباز مورد توجه سـاختارگرايان قـرار گرفتـه هايي شناسي يكي از رشته روايت

و از طـرف ديگـرميعرصة روايت از اين جهت كه از يك طرف به اسطوره«است چون  رسـد

اي بـسيار عرصـهـكنـد مـي ساختاري را حفظهاي ويژگي ضمن آن كه برخيـبه رمان مدرن 

)91صاسكولز،(».عالي براي بررسي ساختارگرايان است

بهب ازجا ررسي ساختاري داستان به رغم ميراثي كه از ارسطو تا به امروز مانده است، تقريباً

در)همانجـا(. روي حكايت پريان روسي انجام داد، شروع شده اسـت»والديمير پراپ«كاري كه 

دهد كه چطور صد قصة متفاوت، در واقع اشكال متفاوت بيان، يا بـهمي پراپ نشان اين كتاب، 

 شناسـي وي نـوع)54صبرنتـز،(.متفاوت يك داسـتان بنيـادي واحدنـد هاي عبارت ديگر، پيرنگ 

، گيـرو(دهد كه بر بنياد كاركردهـاي پايـة آن اسـتوار شـده اسـت، مي خاصي از روايت به دست

و يا چه كسي آنها را انجام دهد)110ص )54ص پراپ،(. مستقل از اينكه چگونه تحقق يابند

نحـوي بـراي نـوع خاصـي از روايـت بـود كـهوصدد ساختن دستور در اساس، پراپ در

و تصرف كردند، تا بتوانند آن را به ساير انواع فرم نظريه روايـي هـاي پردازان بعدي در آن دخل

انـد، بـه شماري كـه از كـار پـراپ تـأثير پذيرفتـهبيهاي پژوهش)103صولز، اسك(. تسري دهند 

تنهـا در جهـت تعمـيم هـا روشني، نمايانگر اهميت كار او هستند، چـون غالـب ايـن پـژوهش 

 سـاختارهاي در كـشف»گرمـاس«و»برمون«آثار)79صتـودورف،(. كنندميهاي او حركت يافته 

و نقش ويژة شخصيت تر روايت، جز بر اساس پيچيده موردنظر پراپ هاي مفهوم كاركرد روايي

 در كـشف سـاختار نهـايي»لـوي اسـتروس« راهگشاي، كار پراپ)312صاحمدي،(. ممكن نشد 

و نيز نظرية اسطوره و يافته» تودورف«و» بارت« ادبي ها بود هـاي پـراپ بهـرة فـراوان از روش

. برده است

اي دارد؛ نـه ها اهميت ويـژه قصه ية تودوروف در بررسي ياد شده، نظر هاي از ميان پژوهش

روش پراپ هاي رفت به جاي كاركرد، كاستي تنها از آن جهت كه وي با مطرح كردن مفهوم پي 
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و بـه را تا حد و گرمـاس  ممكن برطرف كرده است بلكه به اين دليل كه وي بـرخالف برمـون

رو مانند پراپ، بررسي خود را به شكل ويژه ف ايـنوتـودور. محـدود كـرده اسـت،ايتاي از

و به واسطةمي»اي روايت اسطوره«شكل ويژه را ، اثر بوكـاچيو، هاي دكامرون قصه بررسي نامد

با استفاده از اين روش، وي فهرست«.كند مي شناسي اين نوع روايت را تشريحو نوعها ويژگي

راميامكانات روايي را گسترش داد؛ به نحوي كه  و قـصه توان آن هـاي فراتر از حكايت پريان

». بـسط دادـ شـوند مـي از جمله متوني كـه ادبـي ناميـدهـ ديگرهاي بوكاچيويي به جهت متن
)160صاسكولز،(

و مفهوم روايت اسطورهوتودور :ايف

كه:ي آغاز كردتودوروف در نظرية خود از مفهومي بسيار كلّ  بنيان تجربي همگـاني يك اين

و حتي هر نظام داللتد كه از حد وجود دار راميفراتر گونة خاصي هر زبان و تمـام آنهـا رود

و نهايي  ص درساحمدي،(. داندميسرچشمة يك دستور زبان يكه وي دربـارة) 334 هـاي فلـسفة هنـر،

ترديـد، دسـتوري جهـاني وجـود دارد كـه زيربنـاي همـة بـي«: نويـسد مـي اين دستور نهـايي 

د. هاست زبان و ستور جهاني منشأ همة جهاني اين  حتي خود انـسان را بـراي مـا تعريـف هاست

در صورتي كـه وجـود دسـتور زبـان«كند،ميو اضافه)78صنقل از سجودي،به؛تودورف(».كند مي

 به نقـل از اخـوت،؛تودوروف(».جهاني را بپذيريم، ناگزير ديگر نبايد آن را تنها محدود به زبان بدانيم 

وب)254ص ه اين ترتيب، تودوروف به يك دستور جهـاني اعتقـاد دارد كـه وجـه تـشابه زبـان

و زمينة،اين مشابهت. است)هاو ديگر جهاني(روايت اصـلي پـژوهش تـودوروف در تجزيـه

. تحليل روايت است

و تحليل حكايت هـاي انگيزي با پـاره دكامرون توسط تودوروف، شباهت حيرت هاي تجزيه

و صـفت دارد گفتمان، يعنـي   در ايـن تحليـل دسـتوري،)280صايوتاديـه،(. اسـم خـاص، فعـل

و اعمال آنها به منزلة فعـل قلمـداد،به مثابه اسم، خصوصيات آنها به عنوان صفتها شخصيت

را هـاي بدين ترتيب هر يك از داستان. شود مي  بـسط يافتـه تـوان نـوعي جملـة مـي دكـامرون

و )145صايگلتون،(. كندميهاي گوناگون، تركيب احدها را، به شيوهبه شمار آورد كه اين
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ت دستوري به عنوان منبع امكانات ساختاري، ابتدا سه جنبة كلـي تودوروف با استفاده از سنّ

و نحوي جنبة(متن روايت و از ميان اين سـه، بيـشتر بـهمي را از هم جدا)معنايي، كالمي كند

 اساس كار او در بررسـي نحـوي روايـت،)34و33 صص تودوروف،(. ازدپرد مي جنبة نحوي روايت 

و تجزية متن به واحدهاي كمينة پي فرو و گزاره است كاستن  از نظر او، روابط ميان ايـنورفت

او. واحدها، نخستين معيار متمايز كردن ساختارهاي متني متعدد از يكديگر است بر اين اساس،

تيتوالي عناصر بدون رعايت علّ(نظم فضايي: كند مي را مشخص مايگاني دو نوع آرايش درون 

و بـا توالي عناصر با قرار( زمانيـو نظم منطقي) دروني گرفتن در يك ترتيـب زمـاني تقـويمي

ص(.)تيپيروي از اصل علّ )26همان،

.شـوند اند، معمـوالً روايـت خوانـده نمـي بندي شده سازمان،آثاري كه بر مبناي نظم فضايي

ص همان( بهها اما روايت)83، داسـتاني گذشـته، بـر مبنـاي نظمـي هـاي خصوص بيشتر كتـابو

و منطقـي تعبيـر كـرد مـي انـد، كـه دهي شده سازمان صهمـان .(تـوان آن را بـه نظـم زمـاني ،76(

. كنـد مـي ي، دو نوع روايـت را از هـم جـدا تودوروف، براساس نوع رابطة واحدهاي كمينة علّ
صص( )86ـ79 همان،

ت، تنها به واسطة قانوني علّ ها، واحدهاي كمينة در اين دسته روايت: روايت ايدئولوژيكـ1

. هايي از آن هستند شوند كه اين واحدها، خود نمونهميعامي به هم مربوط

واسـطه بـا اي بـي ت، رابطـهيـ علّ در اين نوع روايت، واحدهاي كمينة:اي روايت اسطورهـ2

و يك«و»دكامرون« آثاري مثل؛كنند مي يكديگر برقرار  هـاي عـالي ايـن نـوع نمونه،»شب هزار

و مي شناسي فاقد روان هاي روايت هستند كه تودوروف، در مقالة روايتگران، آنها را روايت  نامد

برهاي ويژگي )273ص به نقل از اخوت،؛تودوروف:نك(. شمردميآنها را

:اي اي اسطورهه روايتهاي مهمترين ويژگي

 خود مهـم هر كنشي به خوديِ،غيرمتعدي هستند؛ يعنيها ها، كنش در اين نوع روايت) الف

از اي بـا گـزاره اگر در قـصه: است نه براي فالن خصايص اين يا آن شخصيت، به طور مثال اي

و(اي رو باشيم، براي راوي روايت اسطورهه را ديد روبx،y نوع  y،)شـب يـك مثالً شـهرزاد هـزار
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و نه نهـادها به عبارت ديگر، در اين نوع روايت. مهم است  270، صـص تـودوروف(. تأكيد برگزاره است

)271و

ها آنچه در اين داستان. شود مي مورد بررسي ما ديده هاي قصهةوضوح در هم اين ويژگي به

به اين دليل،.هدد مي نظر از اينكه چه كسي آن را انجام صرف؛ شود، كنش است مي مهم شمرده

: به عنوان مثال. شودمي با تغيير نهاد در هر چهار داستان تكرارها، صرفاً بسياري از گزاره

و شـاهزادهميكنيزك مخصوص نظر شاه به شاهزاده ابراز عشق : سندبادنامهدر:1)الف كنـد

پسمياز پذيرش درخواست او سر باز راميكنيزك: زند؛ و كينة شاهزاده دلترسد .گيردمي به

 دسيسه: گزارة مورد تأكيد←كندمي شاهزاده را به خيانت متهم، كنيزك-1-1

و فرمان قتل او را صادرمي شاه بر شاهزاده خشم-1-2 : گزارة مورد تأكيد←كند مي گيرد

)افكنيگره(شرارت

ند، اعـدام را كوشمياي هريك با روايت قصه(شتابندمي وزيران شاه به ياري شاهزاده-1-3

)جويي چاره(كردن ياري: گزارة مورد تأكيد←) به تأخير بياندازند

و به اين وسيله، شاه را به كشتن شاهزاده ترغيـب مي روايتهايي كنيزك، داستان-1-4  كند

 ادامة دسيسه: گزارة مورد تأكيد←نمايد مي

1-5-رامير سكوت شاهزاده سپريت مقرّ مد و شاهزاده حقيقت  گـزارة←گويد مي شود

)افشاي حقيقت(گشايي گره: مورد تأكيد

و شاهزاده جانـشين پـدرمي كنيزك را مجازات، شاه-1-6  گـزارة مـورد←شـود مـي كند

 پاداش-مجازات: تأكيد

و ادامة دسيسه، بارها يكي پس از ديگري تكرار چارههاي گزاره سندبادنامهدر داستان  جويي

ت. شوند مي ، فرمان به قتـل)يكي از هفت وزير يا كنيزك(حت تأثير راوي داستانو هر بار، شاه

و يا از كشتن او صرف مي شاهزاده اين دو گزارة متناوب، قسمت اوج يـا عـدم. كندمينظردهد

را  و در نهايت، گزارة بعدي مي تعادل داستان داستان را بـه سـرانجام يـا) افشاي حقيقت(سازد

 نيز نقطـة بختيارنامه در داستان4و3هاي اين شكل تناوب گزاره. رساند مي حالت تعادل نهايي 

.سازدمي اوج داستان را
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 كننـد، همـسر شـاه را فريـب مـي وزيران شاه كه به بختيار حـسادت : بختيارنامهدر:2)الف

و با خود همداستان مي پسميدهند :كنند؛

و همسر شاه، بختيار را به خيانت متهم-2-1  دسيسه: گزارة مورد تأكيد←د كننمي وزيران

)افكنيگره(شرارت: گزارة مورد تأكيد←كندمي فرمان اعدام بختيار را صادر، شاه-2-2

 گـزاره مـورد←ي، اعدام را به تـأخير بيانـدازد هاي كوشد تا با روايت قصهمي بختيار-2-3

)ياري(جويي چاره: تأكيد

تر، وزيران شاه-2-4 ادامـة: گـزارة مـورد تأكيـد←كننـد مـي غيـب او را به كشتن بختيار

 دسيسه

را-2-5 فهمد كـه بختيـار پـسر مي شاه(گويدمي راهزني كه بختيار پروردة اوست حقيقت

)افشاي داستان(گشايي گره: گزارة مورد تأكيد←) گمشدة خود اوست

و بختيار، همسر شاه را سرزنش-2-6 و بختيار بر تخـت پـدرمي شاه ← نـشيند مـي كنند
 پاداش-مجازات: گزارة مورد تأكيد

و نهم هاي در داستان و راويمي، همين سازوكار تكراربختيارنامهباب هشتم ) بختيـار(شود

در داستان بـاب هـشتم،. كندميروايت جديدي را براي شاه هاي تنها با تغيير دادن نهاد، داستان

و در داستان باب نهم، وزير شاه،  . كنندمي همسر پادشاه را به خيانت متهم يكي از زنان حرمسرا

و نيـز هاي همچنين در داستان و چهارم، همين سازوكار با تغييـر در نهـاد گـزارة اول باب دوم

.افشاي راز پس از كشته شدن متهم تكرار شده است

از) ميـرزا مـسيح(يكي از پهلوانان شـاه عبـاس : حسين كرد شبستريدر:3)الف چنـد تـن

و عدهميرا پهلوانان دشمن  و دارايي مي اي را سر كشد دشمنان. برد مي شان را به يغما هاي تراشد

و ميرزا مسيح را بكشند تا به اين وسيله شاهبه گيرند مقابله مي شاه تصميم  در مثل كنند عبـاس را

:تنگنا قرار دهند؛ پس

 دسيسه: گزارة مورد تأكيد←فرستندمي دو پهلوان را به سوي كشور شاه عباس-3-1

و كشتار دست) ضد قهرمان( پهلوان دشمن-3-2 و ناامني ايجـاد مي در تبريز به غارت  زند

)افكنيگره(شرارت: گزارة مورد تأكيد←كند مي
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و شاهمي قاصدي را به اصفهان، حاكم تبريز-3-3  ميـرزا مـسيح را بـه همـراه،عباس فرستد

 ياري كردن–چاره جويي: تأكيد گزارة مورد←كندميچهار پهلوان روانة تبريز

ت پيروزي موقّـ: گزارة مورد تأكيد←خورندمي پهلوانان همه از ضدقهرمان شكست-3-4

)ادامة دسيسه(ضدقهرمان

ـ جـويي چـاره: گزارة مورد تأكيـد←گيردمي ميرزا مسيح، حسين كرد را به خدمت-3-5

)گره گشايي(ياري كردن

را-3-6 و خود پاداش مي شكست حسين كرد، ضدقهرمان  گـزارة مـورد←گيـرد مي دهد

. مجازات-پاداش: تأكيد

ها، بارها از سوي كنشگران متفاوت، تكرار، اين شكل تسلسل گزاره»حسين كرد«در داستان

و بر خالف دو داستان قبلي مي پيـ شود و ادامـة داسـتان به شكل درونهها رفت كه گيري بسط

پيـ كنند مي پذيررا امكان  و روايـت را بـه مي به تناوب ادامه پيداها رفت در اين داستان، كننـد

و تسلسل گزاره.برند مي پايان  از الگوي واحـدي پيـرويها در همة داستانها با اين همه، شكل

.كند مي

ملك جمـشيد كـه از ديـار خـود دور افتـاده اسـت، وارد : ملك جمشيد در داستان:4)الف

د مي شهري و با پذيرد مي مردي او را به فرزندي. شود مي يدن تصوير دختري، عاشق دختر شود

داسـتان از ايـن قـرار. كند مي شهر نصب شده براي او آشكار هايو راز تصوير را كه بر دروازه 

:است كه 

و او را بـه بنـدمي ديوي پسر شاه را به حيله به باغي طلسم شده-4-1 ←كـشد مـي بـرد
 شرارت-يسهدس: گزارة مورد تأكيد

شـهر نـصب كننـد تـا هـاي دهد كه تصوير دختر زيبايش را بـر دروازهمي شاه فرمان-4-2

 گـزارة←يافتن به او، به جنگ ديو بروند شوند براي دست مي كساني كه خواستار وصال دختر 

و گره افكني: مورد تأكيد  شـرط وصـال دختـر را باطـل كـردن طلـسم قـرار،شاه(چاره جويي

)دهد مي

)مبارزه(كردن ياري: گزارة مورد تأكيد←رودمي ملك جمشيد به جنگ ديو-4-3
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و طلسم را باطلمي افغان ديو را شكست، ملك جمشيد-4-4  گزارة مـورد←كندميدهد

و پيروزي قهرمان(گشايي گره: تأكيد )شكست ضدقهرمان

و دخترش موافقت-4-5 م←كندمي شاه با ازدواج ملك جمشيد  پاداش: ورد تأكيد گزارة

را،در ادامة داستان، برادر افغان ديو و طلسممي معشوق ملك جمشيد و به اين مي دزدد كند

پي،ترتيب پي. كند مي رفت مشابهي ادامه پيدا داستان با و هـر بـار مي رفت بارها تكرار اين شود

و سرانجام در پايان داسـ  رفتـي مـشابه تان، پـي پيروزي قهرمان، دسيسه ديگري را به دنبال دارد

و معشوق وي را رقمرفت او پي .زندميل، وصال ملك جمشيد

نظـر قـرار دهـيم، يـاد شـده را مـورد دقـت هاي مورد تأكيد داستان هاي ديگر گزاره اگر بار

و حتـي بـا حفـظ نظـمبيهاي ترديد داستان بي شماري را به ياد خواهيم آورد كه با تغيير نهـاد

ي، نهـاد هـر گـزاره هـاي دهد كه در چنين داسـتان مي اين ويژگي نشان. انددهش ها، ساخته گزاره

و به همين دليل) شخصيت( و تنها در خدمت كنش است توان بـه راحتـي بـهميفاقد تشخص

بهمي به عنوان مثال،؛ديگري را مطرح كرد هاي يك داستان، شخصيت هاي جاي شخصيت  توان

برهاي داستانهاي جاي شخصيت :رسي، افراد ديگري را به شرح زير مطرح كردمورد

و مرد جواهر: شاه-1 مربوط به هايو حتي شخصيت ... فروش، مرد ثروتمند، وزير، كدخدا

و هاي داستان  ...حيوانات مثل شير، فيل

و: همسر پادشاه-2  ...كنيزك، زن بازرگان، پريزاد، زن جواهرفروش، معشوق لشكري

مند، دوسـت جـواهرفروش، خواجـة حرمـسرا، رئـيس قزلبـاش، شريك مرد ثروت: وزير-3

و  نـد مثـل روبـاه،ا حيوانات مطـرح هاي كه در داستان هاييو حتي شخصيت ... پيشكار كدخدا

و   ...شغال، طوطي مرد بازرگان

حسين كرد، پسر مرد ثروتمند، تاجر درستكار، وزير عادل، پهلوان بارگـاه شـاه: شاهزاده-4

و نيز شخصيت  و مرزبـان نامـه هـايي نظير آنها كه در داسـتان هايي عباس و دمنـه ماننـد كليلـه

.حضور دارند

 ها، اسـم، بيـشتر اوقـات، بـه صـفت تبـديل دهد كه در اين نوع داستانمياين ويژگي نشان

و اسامي مشابه آن همگي حكايت از يك صفت بـسيط) 258ص تودوروف،(. شود مي مثالً اسم شاه
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و مي حفظ اين صفت بسيطبا. اصالت: دارند توان اسامي گونـاگون را جانـشين يكـديگر كـرد

مورد بررسـي مـا هاي به همين دليل است كه در هريك از داستان. جديدي ساخت هاي روايت

و يا داستاني ديگـر تكـرار هاي نيز يك كنش، با تغيير نهاد، بارها در قالب گزاره   به ظاهر جديد

زن مي و برخـي جزئيـات، شـكلي شود؛ به عبارت ديگر، يك جيرة روايتي تكراري با تغيير نهـاد

.گيردميتازه به خود

و ارائة آن بـه عنـوان پـي رفتـي جديـد، اسـاس تكرار يك زنجيرة روايتي با تغييراتي جزئي

و تفاوت»ملك جمشيد«بندي داستان پيكره و كنشئجزهاي است ها، فضايي كـهي در رخدادها

و) باغ جادويي بـه جـاي بيابـان مثالً( يك مرحله يا آزمون از آن بگذرد شاهزاده بايد به عنوان 

.آورد حتي اضافه شدن يك كنشگر به سير روايتي، تغييري در اين زنجيره به وجود نمي

ضـدقهرمان گـاه. شـودمي نيز اين ويژگي به وضوح ديده»حسين كرد شبستري«در داستان

و گـاه موجـودي افـسانهال پهلوان سپاه دشمن، گاه حيوانات عظيم  و ببـر اي مثـل جثه مثل فيـل

و توالي يكساني تكرار هاي اژدهاست اما گزاره  ها مكان رخداد كنش. شوند مي روايتي به ترتيب

و چهارسوق،(همواره ثابت است يكساني توسط كنـشگران مختلـف، هايو كنش ...) ضرابخانه

ك. شود مي به تناوب، تكرار  نشگران جديد، تغييري در زنجيـرة روايتـي در اينجا هم اضافه شدن

رفـت پـي يـك پـيدر در واقع هر دو داستان، حاصل تكـرار پـي. آورد به وجود نميها رفت پي

و صفات هستند .يكسان، با تغييراتي جزئي در اسامي

به. شود، گاه اين ويژگي به راحتي تشخيص داده نمي بختيارنامهو سندبادنامههاي در داستان

م و سـوم هـاي داسـتان هـاي ثال، درك شباهت ماهوي گـزاره عنوان و بيـست هـشتم، يـازدهم

و دهم هايو داستانسندبادنامه .نظر بيشتري دارد، نياز به دقتبختيارنامهباب دوم

و معلول، پيرو اصل علّ اسطورههاي در روايت-ب بيياي، رابطة علت در. واسـطه اسـتت

و فاصـلة ميـان مـي شود، كنشي را به وجود مي آشكارهمين كه خصوصيتيها اين داستان آورد

و كنش متأثر از آن بسيار كم است   شجاع است پـس بـه مـصافx به عنوان مثال،؛يك ويژگي

 نتـايج متفـاوتي را بـه دنبـال،ي، يك گزارة اسـنادي هاي عالوه، در چنين روايتبه. رود مي اژدها

و هر گزاره تنها به يك امكان منجر و تنهامي حسادتy بهx: شودمي ندارد ،xكند، پس حتماً
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yهر«. كندمي را اذيت و هر نوع معنـاي به اين ترتيب، ثبات ميان دو گزاره، امكان  نوع استقالل

) 270-271صص به نقل از اخوت،؛تودوروف(».كندمي متعدي را از جمله سلبغير

 جمشيد ملكهاي در داستان. ماست اين ويژگي نيز فصل مشترك هر چهار داستان مورد نظر

بيا، دو قهرمان شجاع حسين كرد شبستريو هـاي درنگ بـه مـصاف همـة ضـدقهرمان ند؛ پس

و نتيجة همة ايـن جنـگميداستان، اعم از افراد انساني، حيوانات يا موجودات خيالي  هـا، روند

و فقط پيروزي قهرمان است  در، بيگانه بختيارنامه شاهان. حتماً يابنـد؛ پـس، مـي حرمـسرا اي را

و فقط، فرد خاطي را به اعدام محكوم  و در داستان مي حتماً ، عاشـق شـدن سندبادنامههاي كنند

و و فقط يك نتيجه به دنبال دارد... كنيزك، بزاز جوان . تالش براي وصال:فقط

و كيفيت يكسان آن در هر چهار داستان، نكتة جالبي است كه توجه به آن، ايـن مقولة عشق

و دقيقهايي ويژگي مشترك روايت : به عنوان مثال؛كندميتر آشكار از اين دست را بهتر

را،شاه از فراز بام: سندبادنامهدر-1)ب  شودمي عاشق←بيندمي زن تاجر

 شودمي عاشق←بيندمي كنيزك شاهزاده را

راروميپردة عماري كنار: بختيارنامهدر-2)ب  شودمي عاشق←بيندميد، شاه دختر سپهساالر

 شودمي عاشق←بيندميرا) كاردار(دختر وزير ديگر) كامكار( وزير شاه

 شودمي عاشق←بيندميرا»گيرماه عالم«ملك جمشيد، تصوير : ملك جمشيددر-3)ب

راآراي ملك فريدون، جهان  شودمي عاشق←بيندميپري

را: حسين كرد شبستريدر-4)ب  شودمي عاشق←بيندميخان ميرزا، دختر رستم خان

 شودمي عاشق←بيندمي حسين كرد، رعنا را

و كـنش متـأثر از هاي در مثال و نيز فاصلة كم ميان يك ويژگي  آن باال، ثبات ميان دو گزاره

و يا به طور عام، داستان هاي نظير رمان هايي در داستان. كامالً آشكار است كه هايي قرن نوزدهم

بها در آنها، شخصيت  : عد رواني هستند، يك گزاره، نتايج متفاوتي را به دنبـال دارد؛ مـثالً داراي

xعاشق yتواند به نتايجي از اين قبيل منجر شود مي شود، مي :xبه y؛كنـد مـي عـشق ابـرازx

و مـي شـهر را تـركx؛كنـد مـي راز عشق خـود را پنهـانx؛كند مي خودكشي امـا در ... كنـد

ب هاي نظير روايت هايي روايت را ها، رابطـه عد رواني شخصيت مورد بررسي ما، فقدان اي يگانـه
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يـك به عالوه، يك ويژگي، مثل ترس يـا شـجاعت، بالفاصـله بـه. كند مي به دو گزاره تحميل

و يگانه منجر  و سـريع مي كنش قطعي و اين كنش، به منزلة تنها راه حـل قطعـي تـرين راه شود

.گيردمي حصول به خواستة شخصيت، مورد توجه او قرار

هم اسطورههاي در روايت)ج و يا حتي معلول آن اي، يك خصيصة رواني، تنها عامل كنش

بيمي زنش راx: واحد هر دو است نيست، بلكه در آنِ  و در عين حـال كشد چون ،رحم است

را او بي و ماقبل نيست، بلكه«. كشد مي رحم است چون زنش در اينجا، سبب، يك ركن اساسي

و معلول است كه هيچ جزئي از زوج دوگانة علّ  ما در اينجـا،. برتر نيست، از آن ديگرييكت

و يا حتي ضد روا با روان  شناسـي ريم بلكه با فقـدان روان شناسي سروكار ندانشناسي نوع ديگر

)272-273صصنقل از اخوت،به؛تودوروف(».مواجهيم

نـد چـونا، قهرمانـان داسـتان شـجاع حسين كـرد شبـستريو ملك جمشيد هاي در داستان

بي مي محابا به جنگ دشمن بي شان، دليـل شـجاعت ايـن محابا با دشمنان روند اما همين مبارزة

ن كرد كافرند چون با شاه عباس سر ستيزه دارند اما همين دشـمني دشمنان حسي. پهلوانان است 

و بزرگان داستان. گواه كافر بودن آنهاست دارنـد مـي، همگي او را گرامـي ملك جمشيدشاهان

و بزرگ  و آثار اصالت و،زادگي از وجناتش پيداست امـا در عـين حـال چون زيباست  اصـالت

.زيبايي ملك جمشيد، دليل محبوبيت اوست

و سـست رأي اسـت چـون بـه محـض شـنيدن، شاه دهـن بختيارنامهو سندبادنامهدر بـين

كنـد امـا همـين مـي كنـد يـا از اعـدام او صـرف نظـر مي داستاني، شاهزاده را به مرگ محكوم 

و انكارناپذير سست  ، همة زنان فريبكارنـد سندبادنامهدر. رأيي شاه است خصوصيت، دليل بارز

و گا و اين طرز رفتار، خـود گـواهميه حتي معشوق خود را فريب چون به راحتي شوهر دهند

را مي در بختيارنامه، پسر شاه حلب سبكسر است چون. فريبكاري زنان است  خواهد همه چيـز

و در عين حـال  و به سرعت به دست آورد خُ،به آساني و خـوي او، نـشان دهنـدة همـين لـق

. اوستحد سبكسري بي

هـاي گرايـي بـر روايـت شـود تـا نـوعي مطلـق مـيو معلول باعـثت اين رابطة دوسوية علّ

 خـوب يـا بـد، زيـرك يـا نـادان، ها، مطلقـاً اين نوع روايتهاي شخصيت. اي حاكم باشد اسطوره
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و فريب و در واقع ... خورده يا فريبكار . شودميو مرز ميان اين صفات به دقت ترسيم حد،هستند

و معـصوميت، زنـان نمونـة نـوعيثَـماهـ شـاهزاده؛رأي است شاه مطلقاً سست ل اعـالي خـوبي

و ضدقهرمان داستان، نمونة مطلق شـرّ بـه همـين دليـل.و بـدي فريبكاري يا زيبايي مطلق هستند

 ادبيات داسـتاني، ميرصادقي،(».آيد مي وجودبههاو بديها از برخورد خوبيها محتواي قصه«كهتاس

)97ص

و به دليل فقدان روان ايـن نـوع هـاي شخـصيت« هـا، وار بـودن شخـصيت نمونـه شناسـي

و تحو هايي ها، قهرمان داستان و همه به يـك)29ص، همو، عناصر داستان(» پذيرندل نمي ايستا هستند

و اختالفي در گفتارشان ديده نمي مي زبان سخن و خنـدان،(. شود گويند گفتگـوي)27ص درويـشيان

يعنـي عباس، زادگان دربار شاه اني عامي، با يكي از اشراف زير كه مكالمة ميان حسين كرد، چوپ 

:دهدميرا به روشني نشانها ميرزا مسيح، است، يكسان بودن گفتار شخصيت

 را كه كشته است؟)ها قصاب(اي جوان، اينها: ميرزا مسيح گفت

.ام من كشته: گفت) حسين كرد(جوان

 چرا كشتي؟: مسيح پرسيد

تـوانيم مـي حال گوسفندان خود را نگـاه نـداريم در بيابـان چگونـه هرگاه ما در اين: گفت

!هريك را مشتي آهسته زديم، مردند... نگاهداري كنيم؟ 

چهميترهرگاه محكم: مسيح گفت  شدند؟ميزدي

)30صحسين كرد شبستري،(. شدندميبا خاك يكسان: گفت

كه چنين حكايت كرده«،» كه اند آورده«خاصي، نظير هاي با عبارتها اين نوع روايت)د »اند

بيها اين عبارت. شوند مي آغاز...و هـايي كند كه خـاص چنـين قـصه مي زماني داللت بر نوعي

زم گرچه اشارهها در اين قصه«. است  اخـوت،(»ان هست ولـي ايـن زمـان تقـويمي نيـست اي به

و در بي)234ص . زمـاني خـود ادامـه دارد؛ زماني است در گذشته كه انگار تا ابد به همين حالت

كه آورده«نظير هايي عبارت و مـي ها، بر اين كاركرد زمان گذشـته تأكيـد در آغاز قصه»اند كنـد

و قصه روايت را در زماني دور از زمان حال  گو بـه حركـت، از جهان روزمرة خواننده، شنونده

. آورد درمي
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بـ،اين كاربرد زمان گذشته« و  دهـد كـه مـيه روشـني نـشان كـاركرد روايـي خاصـي دارد

و، رشته اي خاص از رخدادها به توصيف درآيد از اين به بعد قرار است رشته اي كه بسته است

به عبـارت ديگـر، ايـن كـاربرد زمـان)96ص آسابرگر،(».تواند زير نظر گرفته شود مي آسانيلذا به 

، نشان  در دهد كه زنجيره مي گذشته  زمان گذشـته اتفـاق افتـاده، در سـاختار اي از رويدادها كه

و خواننـده يـا شـنونده بستة روايت به توصيف درمي و انجام اسـت  آيد؛ روايتي كه داراي آغاز

و از پيش انديشيده، از آغاز تا پايان مي .دنبال كند تواند سير رويدادها را در قالبي منسجم

انـد چنـين آورده«: شـوند مـي غـازآهـايي هر چهار داستان مورد بررسي ما با چنين عبارت

و ايام سالفه، در مملكت عجم ملكي بود از ملـوك عـالم  » ...اصحاب تواريخ كه در قرون ماضيه

بـه هـر حـال، در هـا دهد كه اين داستانمي اين شيوة آغاز كردن روايت، نشان)49ص بختيارنامـه،(

و به پايان رسيده گذشته آغاز شده  ما«اند اما اين اند و ايـام سـالفه قـرون  بـر هـيچ زمـان»ضـيه

و گستره مشخصي داللت نمي نظير هايي عبارت. گيرد اي نامحدود از زمان گذشته را دربرمي كند

كه آورده« كننـدمي، نكتة مهمي را به مخاطب يادآوري)آغاز داستان( در جاي مناسب خود»اند

جسها براي يافتن مبدأ زماني داستان«و آن اين كه  خودها چون داستان،وجو نيستتنيازي به

)285ص به نقل از اخوت،؛تودوروف(» زمانندأمبد

آن شيوه،در آغاز داستانها گونه عبارت از سوي ديگر، آوردن اين ،اي اسـت كـه بـه كمـك

درميراوي، روايت را از زبان راوي غايب گزارش و نقش خود را، بـه عنـوان راوي، تنهـا كند

پي بازگفت با اين همه، اين روايت همان نيست كه پيش از اين. پذيرد مي گفته از قصهش روايتي

و روايـت، كـنش ارائـة«چون.گفته شده است  داستان نظم نهايي رخدادها در جهان بيرون متن

و همنشيني در طرح منطق روايت، شيوة گـزينش گزارش، گونه  و ايجاد نظم اي گزينش عناصر

و به عبارتي  اي بنـابراين، شـيوه)315صاحمدي،(».، همان عمل روايت كردن استو ارائة داستان

و مـي انتخـاب) نظم نهايي رويدادها در جهان بيرون متن(كه راوي، براي بازگفت داستان  كنـد

و منطق روايت از سو هر و همنشيني در طرح و ايجاد نظم ي او، نقـش مهمـي در گونه گزينش

و بسط غير و مرزهـاي عالوه بر اين، هر دگرگوني در حـد.دنمايمي مستقيم حكايت ايفا شرح

و درونمايـه را موجـب شـود، پيونـدهاي ميـان مـي زماني، كه نوع متفاوتي از وحدت موضوع
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 گونـاگون را هـاييو از داسـتاني واحـد، روايـت)49صواالس،(».داد رويدادها را تغييـر خواهـد

. به وجود خواهد آورد

روست واز سـوي ديگـر، بـاهگفته روب از يك سو، با داستاني پيشييها مخاطب چنين قصه

و به شـكلي ديگـر، قـصه  اي را در سـاحت روايـت روايتي منحصر به فرد؛ روايتي كه بار ديگر

ازق قصه نيست اما آفرينندة خالّ آفرينندة خالّ،در اينجا، راوي. كند مي بازتوليد ق روايتي جديد

و هر بار به شكلي، توسـط راويـان گونـاگون قصه؛ستاگفته اي پيش قصه و بارها اي كه بارها

عاي راوي در ابتداي داستان تا چه حد در جهان بيـرون اين مهم نيست كه اد. روايت شده است 

 بسندة روايـت، معيـاري جـز خـود مـتن بـراي سـنجش چون در جهان خود،ت دارد متن صح

: كنـد مـي داستان خود را چنين آغـاز» جمشيدملك« به عنوان مثال، راوي؛واقعيت وجود ندارد 

و طوطيان شيرين« و ناقالن آثار اند كـه در واليـت زيربـاد گفتار چنين روايت كردهراويان اخبار

 آفريـدة تخيـل،و اين در حالي است كـه داسـتان)9صنقيب الممالـك،(»...هندوستان پادشاهي بود 

.شخص نقيب الممالك است

د سنّ هايي، در نقل روايت از پذيرش چـارچوب مكـاني مـشخص استانت روايتگري چنين

در. زند مي نيز سرباز  و خاصي، مثـل هندوسـتان، هاي ضمن داستان، به نام مكان هرچند در آغاز

و  دهنـدة مكـان شود اما همة اينها نـشان مي اشاره... ملك عجم، اصفهان، تبريز، حيدرآباد، اكره

ري از آن مكان در ذهن ايجاد بردن از مكاني خاص، تصو عبارت ديگر، نامبه؛ مشخصي نيست 

و حسين كـرد در داستان: كند؛ به عنوان مثال نمي ...، شـهرهاي تبريـز، حيـدرآباد، جهـان آبـاد

 خانـه هـا، بارگـاه؛ چارسوق در همة شهرها محل درگيري پهلوانان اسـت:فضايي مشابه دارند 

و و حـسين كـرد در همـة ايـن شـهرها ماجراهـاي كامالً يك شكل هستند...پادشاهان، بازارها

. گذاردميمشابهي را پشت سر

و كجـا پاسـخ نمـي اسطورههاي روايت دهنـد، چـون در ايـن نـوع اي هرگز به مقولـة كـي

و كنشها روايت هـا، فـارغ از قيـد اين نوع روايـت هاي از نوع گزاره هايي تأكيد بر كنش است

و   بختيارنامـهو سـندبادنامه شـاهان.و مكـاني عملـي شـوند توانند در هر زماني مي مكان زمان

يك مي و  قـرون وسـطايي، هـاي قـصه هـاي شـب يـا شخـصيت توانند به همان اندازة شاه هزار
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و پهلوانان توانند به مانند پهلوانـان ميحسين كردوجمشيد ملكتحت تأثير داستان قرار بگيرند

و يـا حتـي ابرمـردان سـينماي حادثـه هاي شواليههاي يا قصه شاهنامههاي داستان اي انگليـسي

و بي .باكانه با هر دشمني رودررو شوند امروز، شجاع باشند

و نـه بـر) هـا ويژگـي(هـا هـا، تأكيـد بـر صـفت عالوه بر اين، در اين نـوع داسـتان اسـت

و ويژگي هاي شخصيت و هر زماني كه هاي داراي تشخص  منحصر به فرد؛ بنابراين، در هر كجا

و نمونههاي شخصيت از هـايي وجود داشته باشـند، قـصه ... وار مثل شاه، جادوگر، پهلوان، ديو

بي،ها، در واقع اين داستان. تواند اتفاق بيفتد مي اين دست  و ند چرا كـه از صـفاتيا زمان جهاني

و در همه جا، در ميان انسان مي سخن كـ گويند كه هميشه ه ها، قابل شناسايي هـستند؛ صـفاتي

و لباسي درآيد و مكاني به رنگي .ذاتي نوع انسان است، هرچند كه در هر زماني

:نتيجه

 ملك جمـشيدو حسين كرد شبستري، بختيارنامه،سندبادنامهدر نوشتة حاضر، چهار داستان

و بـه ويژگـي مورد بررسي قرار گرفته . توجـه شـده اسـت هـا مـشترك ايـن داسـتان هـاي انـد

معيـار اصـلي. توان يك اثر را در ردة نوع ادبي خاصي قرار دادمي آنها كه به كمك هايي ويژگي

و آراء وي دربـارة روايـت  اسـت كـه وي آنهـا را هـايي اين بررسي، نظرية روايتي تـودوروف

.نامدمي»اي روايت اسطوره«

و ساختار هاي رغم تفاوت در مضمون، ويژگي دهد كه علي مي اين بررسي نشان  كّلـي زباني

، در موارد زير ويژگيدراثر :مشابهي دارندهاي چهار داستان مورد بررسي

 آغـاز»انـد كـه آورده«خاصـي نظيـر هـاي هر چهار داستان مورد بررسي، بـا عبـارت)الف

بيها شوند اين عبارت مي و نيـز هايي كند كه خاص چنين قصه مي زماني داللت بر نوعي اسـت

روةبر حضور سلسل  ت روايتگـري چنـين سنّ. گذارندميهايت داستان، صح راويان ناشناخته در

زند؛ بـه عبـارتميي، در نقل روايت از پذيرش چارچوب مكاني مشخص نيز سرباز هاي داستان

و مكاني نامعلوم جريان دارندها ديگر، اين داستان .در زمان

نـي كـه مورد بررسي است؛ به ايـن مع هاي متن هاي شناسي از ديگر ويژگي فقدان روان)ب
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و معلول است كه هيچ يـك از ديگـري برتـر گانة علّ يك خصيصة رواني، جزئي از رابطة دو ت

و معلول باعث رابطة دوسوية علّ. نيست . گرايي بر داستان حاكم باشـد شود تا نوعي مطلقميت

يا در هر چهار داستان، نمونهها شخصيت و مطلقاً خوب يا بد، زيرك و فاقد تشخص فردي وار

و نادا و در واقع، حد ... ن، فريب خورده يا فريبكار و مرز ميـان ايـن صـفات بـه دقـت هستند

و محتواي قصهميترسيم .آيدميبه وجودهاو بديها از برخورد خوبيها شود

و فاصلة ميـانها كنش. تأكيد بر كنش استها در اين داستان)ج به خودي خود مهم هستند

و كنش حاصل از آن  هـا، صـرفاً بـا به اين دليل، بـسياري از گـزاره. بسيار كم استيك ويژگي

. شودميتغيير نهاد در هر چهار داستان تكرار

و مـي شـود، كنـشي را بـه وجـود مي همين كه خصوصيتي آشكارها در اين داستان)د آورد

و كنش متأثر از آن  ت، يك ويژگي، مثل ترس يا شجاع. بسيار كم است،فاصلة ميان يك ويژگي

و يگانه منجر  و مي بالفاصله به يك كنش قطعي و اين كنش، به منزلة تنها راه حـل قطعـي شود

.گيردميترين راه حصول به خواستة شخصيت، مورد توجه او قرارسريع

راهاي بنا به دالئل فوق، داستان .اي جاي داد اسطورههاي توان در ردة داستانمييادشده

:ها نوشت پي
و سي امهسندبادنـ1 وچهار داستان فرعي است كه به شيوة قصه در قصه، در دل داستان اصلي، شامل يك روايت اصلي

و روايت اصلي، داستان شاهزاده. شوندميو از زبان راويان مختلف نقل  اي است كه تـا دوازده سـالگي هـيچ يـك از علـوم

و  را. را ياد نگرفته است ... فنون كشورداري و او موفقميبه تربيت شاهزاده شاه، سندباد حكيم وميگمارد  شـود كـه علـوم

و راه چاره را در ايـنميفنون مختلف را به شاهزاده ياد بدهد اما روزي در طالع شاهزاده، متوجه خطري بينـد كـه مـي شود

به پيش. زدن با ديگران خودداري كند شاهزاده، يك هفته از حرف  كنيزي زيبا از حرم.دپيوند مي زودي به واقعيت بيني سندباد

و او را به خود مي پادشاه، عاشق شاهزاده  شـود، او را بـه خيانـت مـيروهخواند اما وقتي با پاسخ منفي شاهزاده روب مي شود

و از شاه مي متهم و فرزند را مجازات كند مي كند راميشاه بر فرزند خشم. خواهد كه داد او را بدهد و فرمـان قتـل او گيرد

يك مي كند اما هفت وزير شاه به ياري شاهزاده مي صادر و هر كوشـند تـا بـا روايـت داسـتاني، شـاه را از تـصميم مي آيند

سـرانجام پـس از سـپري شـدن. كندميدر همين حال، كنيزك نيز شاه را به كشتن فرزند ترغيب. اش منصرف كنند عجوالنه

و از خود دفاع مي يك هفته، شاهزاده لب به سخن  ؛كنـد مـي پادشـاه زن را مجـازات؛شودميحقيقت آشكار. كندميگشايد

و تخت را به فرزند واگذارميخود از سلطنت كناره و تاج . كندمي گيرد

قصي است شامل داستان بختيارنامه،ـ2 قصة يك و نه  قـصة.شـوندمي كه در ضمن داستان اصلي روايت فرعية اصلي
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، پادش: اصلي به اين شرح است ي ازدواجو، بـا دختـر سپاهشة، به خالف ميل فرماند)سيستان قديم(اه نيمروز آزادبخت

را مي خشمگينفرمانده. كند مي و شاه  در راه.گريزد مي آزادبخت به اتفاق همسر باردار خود. كندمي از تخت سرنگون شود

ا. كنند مي آورد كه در بيابان رهايشمي همسرش پسري به دنيا گريز، را رئيس گروهي ، ايـن پـسر او مـيز دزدان و از يابـد

و به راهزني رويميپسر بزرگ. كند مي پرستاري و سرانجام،ميشود و مـي روزي در حمله به كارواني دسـتگير آورد شـود

را. آورند مي او را به شهر  ، جوان و تخت خويش رسيده است ، كه از نو به تاج وميآزادبخت رابيند  درباريـانةجرگبه او

ب پسر. خود درمي آورد را سرعت مدارج ترقّه، با نام جديد بختيار، و حـسادت ده وزيـر شـاه را كنـدميطي در دربار پدري

راو شـود مـي شـاه خـشمگين. يابـد مـي بـه حرمـسراي شـاه راه بختيار ناخواسته،روزي. انگيزد برمي  بـه زنـدان بختيـار

را وزيراعظم. ندازدا مي و با خود همراهمي فريب، ملكه تا مي دهد ب كند . به نظر بازي با خـود مـتهم سـازد،دروغه بختيار را

بيمي بختيار را محكوم به مرگ،پادشاه و داستاني براي پادشاه باز مي گناه كند، ولي بختيار خود را گويد كه توجـهميخواند

، روزي يك داستان. كند مي او را جلب  ت گوي مي سپس هشت روز پياپي ، اندازد، در حالي كه هر روز أخيرد تا اعدامش را به

، بختيار را به پاي دار. كوشد كه شاه را به اعدام او واداردمي يكي از وزيران ، كـه مي در روز دهم برند، ولـي رئـيس دزدان

را  و ملكه. سازد مي بود، هويت وي را برمال بزرگ كرده بختيار  او را بـاز،اده بودنـددپـسر يادگـاري كـه بـه بـا ديـدن شاه

ومي سلطنت كنارهازپادشاه. شناسند مي اوگيرد .شودميبختيار جانشين

چوپاني به همين نام است كه با پـشتيباني يكـي از پهلوانـان هايو پهلوانيها حسين كرد شبستري، روايت رشادت-3

وميس به جرگة پهلوانان دربار شاه عبا"ميرزا مسيح"شاه عباس صفوي به نام  و پس از پشت سر گذاشتن ماجراهـا پيوندد

وميخطرهاي بسيار، شمار زيادي از دشمنان شاه صفوي را شكست  و سرانجام در حـالي كـه خـراج يـك سـالة هنـد دهد

او مـي بوس شاه عباس قاپو به پاي ديگري را به همراه دارد، درعمارت عالي شمارهداياي بي  و شـاه، خلعتـي فـاخر بـه  رود

.شدبخ مي

و جوانمرد،ملك جمشيدـ4 روزي در حين شكار، آهويي. است هندوستان»زيرباد«پادشاه» ملك همايون« پسر شجاع

و در بيابان، گرفتار راهزنان مي را تعقيب  و ديار خود دور مي كند و از شهر و پس از مدتي آوارگي، وارد شهري مي شود افتد

و با ديدن تصويرمي»اكره«در واليت  دل دختر زيبايي كه به دروازة شهر آويخته شود  چند روزي در شـهر. بازدمياند، به او

و مي ملك جمشيد حكايت دلـدادگي خـود. كندمي يكي از امراي نعمان، شاه اكره، وي را به فرزندي قبول»خان رستم«ماند

و مي را براي رستم خان تعريف  ع«فهمد تصويري كه ديده است، تصوير مي كند و بهـاي»المگيرماه ، دختر نعمان شاه، است

و نجات رغـم علـي. اسـت»افغان ديـو«، برادر دختر، از دست»ملك فريدون«دست يافتن به او، شكستن طلسم حمام بلور

و ماه عالمگير كه به او دلباخته است، راهي باغ طلسم شده مخالفت رستم  و نيـز مي خان و ملك فريـدون جهـان آراي«شود

نج»پري اوميات را را»آصف ديو«دهد اما در روز عروسي و ملـكمي، برادر افغان ديو، به انتقام خون برادر، عروس دزدد

و خطرناك  و مي جمشيد براي نجات معشوق، راهي سفري پرماجرا و بـرادر آصـف و سـرانجام پـس از كـشتن مـادر شود

در جهان.دهدمي، ماه عالمگير را نجات»اكوان ديو«كشتن برادر ديگرش  و بـه مـي آراي پري را به عقد ملك فريـدون آورد

و تخـت شـاهي را بـهمي از سلطنت كناره؛شود مي همايون شاه از ديدار فرزند خرسند. ديار خود برمي گردد  و تـاج گيـرد

.رداسپميملك جمشيد
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:منابع

و زندگ،آسابرگر، آرتور  تهـران، سروش،،يحمدرضا ليراومة ترجم، روزمرهيروايت در فرهنگ عاميانه، رسانه

.ش.هـ1380

.ش.هـ1375 تهران، چاپ دوم، نشر مركز،،فلسفة هنرهاي درس،احمدي، بابك

، ت ـــــــــــــ و .ش.هـ1370 تهران، نشر مركز،،ويل متنأساختار

.ش.هـ 1371 اصفهان، نشر فردا،،دستور زبان داستان،اخوت، احمد

.ش.هـ1379تهران،، آگاه،ي فرزانه طاهرة ترجم، در ادبياتيساختارگرايبريدرآمد،اسكولز، رابرت

.ش.هـ1368 تهران،عباس مخبر؛ نشر مركز، ترجمة،درآمدي بر نظرية ادبي پيش،ايگلتون، تري

.ش.هـ1378 تهران،نيلوفر،، مهشيد نونهالي ترجمة،نقد ادبي در قرن بيستم،ايوتاديه، ژان

.ش.هـ1382تهران، آهنگ ديگر،، ترجمة فرزان سجودي،نظرية ادبي،لمبرنتز، يوهانس وي

.ش.هـ1368تهران، توس،،اي، ترجمة فريدون بدرههاي پريان شناسي قصه ريخت،پراپ، والديمير

.ش.هـ1376تهران، سخن،، اريخ ادبيات ايران پيش از اسالمت، تفضلي، احمد

.ش.هـ1379تهران، آگاه،،جمة محمد نبويتر،بوطيقاي ساختگرا،تودوروف، تزوتان

و خندان، رضا درويشيان، علي .ش.هـ1377 تهران، آنزان،،)1جلد(هاي مردم ايران فرهنگ افسانه،اشرف

و حكايت،،ريكور، پل .ش.هـ1384 تهران، گام نو،، ترجمة مهشيد نونهالي،پيكربندي زمان در حكايت داستاني زمان

و محمد نبوي،هاي ادبي معاصر نظريه دانشنامة،ريمامكاريك، ايرنا .ش.هـ1383 تهران، آگاه،، ترجمة مهران مهاجر

.ش.هـ1375 تهران، الهدي،،از گذشتة ادبي ايران،كوب، عبدالحسينزرين

.ش.هـ1383تهران، ل، قصه، چاپ او،شناسي كاربردي نشانه،سجودي، فرزان

ا،سندبادنامهظهيري سمرقندي، .ش.هـ1362 تهران، كتاب فرزان،،حمد آتش تصحيح

بس(نظرية ادبي،كالر، جاناتان .ش.هـ1382تهران، نشر مركز،، ترجمة فرزانه طاهري،)يار مختصرمعرفي

.ش.هـ1385 تهران، نشر اختران،، ترجمة عاطفه طاهايي،)روسيهاي از فرماليستهايي متن(نظرية ادبيات،گروه مؤلفان

و لب و نقد ادبي درس،يهان، جيلگرين،كيت .ش.هـ1383 تهران، روزنگار،، ترجمة گروه مترجمان،نامة نظريه

.ش.هـ1380تهران، آگاه،، ترجمة محمد نبوي،شناسي نشانه،ير گيرو، پي

.ش.هـ1371تهران،سروش،، ترجمة كيكاووس جهانداري،هاي ايراني بندي قصه طبقه،مارزلف، اولريش

،چـاپ دوم، بـه كوشـش حـسن ذوالفقـاري،)مجموعه مقاالت(ادبيات عاميانه در ايران،محجوب، محمدجعفر

.ش.هـ1383تهران، چشمه،

.ش.هـ1378 تهران، سروش،، شناسي نقد ادبيات كودكان روش، محمدي، محمدهادي

.ش.هـ1366تهران، شفا،،ادبيات داستاني،ميرصادقي، جمال

.ش.هـ1367 تهران،فا،ش،عناصر داستان،ـــــــــــــــ
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و حمام بلور،الممالك، محمدعلي نقيب و طلسم آصف .ش.هـ1384 تهران، ققنوس،، ملك جمشيد

.ش.هـ1382 تهران،هرمس،، ترجمة محمد شهبا،روايتهاي نظريه،واالس، مارتين

.ش.هـ1382، تهران روزنگار،، ترجمة الهه دهنوي،پيش درآمدي بر مطالعة نظرية ادبي،وبستر، راجر

، و تحشية محمد روشن،) التاج	 السراج لحضر ���(بختيار نامه ـــــــــــ  نـشر گـستره،، چاپ دوم، تصحيح

.ش.هـ1367 تهران،

.ش.هـ1384 تهران، ققنوس،،الديني رضا سيف ويرايش علي،حسين كرد شبستري





مبهگرايانه رويكرد كهن  سرشك. اشعار
سيدكتر فاطمه مدر

 تاد دانشگاه اروميهاس
و

 محمد بامدادي
ص( )60تا43از

:چكيده

توجه به بافت كهن زبان، يكي از شگردهاي تشّخص بخشيدنها از ديد فرماليست

نُ،در اين شگرد. استآنبه  و مي رم عادي زبان بيرون شاعر از و با احياي  هـاي اژهآيد

با مرده يا واژه و و باستاني و فتهاي نحوي گذشته باعث نوعي برجسته هاي كهن سازي

و. شود مي زدايي آشنايي استفاده از اين شگرد در شعريت شعر يك شاعر، نقش اساسي

شاعران موفّق نسل دوم شعرة از زمر) سرشك.م(شفيعي كدكني. كندميبسزايي را ايفا

شـ. خـوبي اسـتفاده كنـد نيمايي است كه توانسته از اين شـگرد بـه  ةاعران حـوز او از

و نيز احاطة دلبستگي عميق او به گذشت. خراسان است اوةپرشكوه خراسان  كم نظيـر

 در تشخّص بخشيدن گرايي كهنبه ادب كالسيك ايران زمين، باعث شده كه از رهگذر

در اين پژوهش برآنيم تـا نـشان دهـيم كـه. فراواني بگيردهاي اش بهره به زبان شعري

م  مج.موّفقيت دوم آهـوية هـزار«و» اي بـراي صـداها آيينـه«يهـا موعهسرشك در

و اختـصاصات سـبكي هاي اي مديون ساختار تا چه اندازه» كوهي كهن زبـان فارسـي

. قدماست

، هنجـارگريزي،سـازي برجـسته،داييز آشنايي،گرايي باستان:هاي كليدي واژه

م،ساختار نحوي كهن .سرشك. شعر



و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 44  گروه زبان

مهمقد:

در روسـيه مكتبـي بـه وجـود آمـد كـه بعـدها ميالدي 1915ـ1917سالهاية بين در فاصل

ـ هـا يك اثر ادبي، گسستن از هنجار» ادبيت« راز،از ديد اين مكتب. فرماليسم ناميده شد  ُن رمو

ي،ختشـنا اثـر ادبـي عوامـل تـاريخي، جامعـهب در تحليـل يـك ايـن مكتـ. عادي زبان اسـت

وختروانشنا و معتقد بود كه آفرينش يك اثر ادبي به خاطر اتّفاقاتي است كه نمودميرد را ...ي

و كليشه. دهد مي در زبان رخ كند، نـوع مي اي روزمرّه را از زبان ادبي متمايزو آنچه زبان عادي

پـردازان بـزرگ ايـن مكتـب، ويكتـور شكلوفـسكي از نظريـه يكـي. به كـارگيري زبـان اسـت 

وا«است كه با انتشار).م1893ـ1984( ها رستاخيز او» ژه و نخـستين اثـر فرماليـستها را نوشـت

او. را مطرح كرد» زدايي آشنايي«بود كه براي اولين بار اصطالح  اَشـكال«به اعتقاد هنر با ايجـاد

و زم  و با افزودن بر دشواري مكاريـك،(».كنـد مـي زدايـي آشناييءادراك، از اشيا ان فرايند غريب

و واژگـاني اسـت كـه زمـاني زدايي، رويكرد به ساخت يكي از َاشكال آشنايي.)13ص هاي كهن

و به مرور زمان جـاي خـود جزو هنجار عادي زبان بوده  و را بـه واژگـان جديـدي داده اند انـد

. باشـدميتمايز زبان شعر از زبان هنجارهاي يكي از راهكالمة آنها بر روي زنجيرة احياي دوبار 

و تمايز كالم را مرهون دو مقول،جفري ليچ ايـن.دانـد مـي»فراهنجاري«و» توازن«ة برجستگي

 فراهنجاري را به هشت قسمت واژگاني، دستوري، آوايي، خطي، معنـايي،،شناس انگليسي زبان

و فراهنجاريِ ه گويشي، سبكي و آركائيسم تقسيم درزماني يا :نك(.كند مي بندي مان باستانگرايي

 نقشي انكارناپذير در تمايز زبـان، به اعتقاد جفري ليچ هر كدام از اين عوامل)27صغ، خليلي جهانتي

تمايز زبان، يا رسـتاخيزة شناخته شد هاي دكتر شفيعي كدكني نيز راه. شعر از زبان هنجار دارند

:كندميبنديمرا به دو دسته تقسيها كلمه

و هماهنگيه، قافي، گروه موسيقايي كه شامل وزنـ1 ؛صوتي استهاي رديف

و حـذف، آركائيسم، مجاز، شناسيك كه شامل استعاره، گروه زبانـ2 و ايجـاز  ...حـساميزي

)10ـ9صص،موسيقي شعر، شفيعي كدكني:نك(. باشد مي

ي بندي شفيعي در اين تقسيم كـه گرايي را، در كنار استعاره،ا باستان كدكني توجه به آركائيسم

و خيال مهم بايـد. داندميها پردازي در شعر است، موجب رستاخيز واژه ترين ابزار تصويرسازي
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ص(»حيات زبان گذشته در خالل زبان اكنـونة ادام«گفت كه باستانگرايي يا به عبارتي )24همـان

غـة بدان معنا نيست كه شاعر كامالً در گذشت و عبـارات قـدما را بـه ادبـي و واژگـان رق شـود

و نوآوري به بازآفريني آنها بپردازد، بلكه، بايد امكانات  و به دور از هرگونه ابداع عاريت بگيرد

و استحكام بافت زباني شاعر  طبيعـي اسـت وقتـي كـه. زبان گذشته، پلي باشد براي غني كردن

پــا بيــرون نگــذارد، اثــرش ارزش صــرفشــاعر در رويكــرد بــه باســتانگرايي، از مــرز تقليــد 

 گرفته تـا معاصـرين، همـه بـه اهميـت،نظران گذشته از صاحب. شناسانه نخواهد داشت زيبايي

و به استفاد امكانات زبان گذشته سخت واقف بوده ة نويـسند. انـد صحيح از آن توصيه كردهة اند

و قافيه،«: نويسدموسيقي شعر در اين مورد مي و پرتـأثيرترينفمعـرو شايد پس از وزن تـرين

كاربرد آركائيك زبان باشد، يعني اسـتعمال الفـاظي كـه در زبـان تشخّص دادن به زبان،هاي راه

و عادي به كار نمي  ص همـان(»...روند روزمرّه نو.)24، ، نيمـا يوشـيج،معمار بزرگ ساختمان شعر

وه شدهبايد در بين هزاران كلمات آركائيك، كه كهن«:گويد مي در اين مورد اند، كلمـات ماليـم

درة كنم از مطالع مي اين است كه به شما توصيه. نوس را با سبك خود به دست بياوريدأم دقيق

نيما مصالح تـازه بـراي كـار يـكة به عقيد)108ص،ريااسفندي(».اشعار قدما غفلت نداشته باشيد 

و تفحص در آثار قدما حاصل  ، چهـار مقالـه صاحب. شودمي شاعر، تنها از طريق مطالعه، تعمق

بر، نيز نظامي عروضي سمرقندي شاعران جـوان از امكانـات زبـانة لزوم استفاد در كتاب خود

و مي گذشتگان اشاره  ة بايد كه شعر او بدان درجه رسيده باشد كـه در صـحيف ...«: افزايد مي كند

و بر السن  نرسـد اّلـا كـه در عنفـوان اما شاعر بدين درجه ... احرار مقرورةروزگار مسطور باشد

و در روزگار جواني بيست هزار بيت از اشعار متقدمان ياد گيرد، و ده هزار كلمه از آثـار شباب

و پيوستهأمت و ياد همي دواوين استادان هميخّران پيش چشم كند،  نظـامي عروضـي،(.».گيردخواند

و احمد شاملو بيش از منظر برخي از محقّقين، از ميان شاگردان نيما، مهدي.)47ص  اخوان ثالث

و شـاملو پيـشروترين گرايانه داشته از ديگر شعراي معاصر رويكردي باستان و حتـي اخـوان اند

ممي به نظر)163ص، عليپور:نك(.شعراي آركائيست امروزاند  در.آيد ايـن سرشك توانـسته باشـد

و حّتـي در برخـي مـوارد خود را به شاعران مذكور نزديكـ رويكرد باستانگرايانهـ مورد  كند

در.مةگرايانـ پـژوهش رويكـرد كهـن اين. نيز به دست آورده است توفيق بيشتري سرشـك را
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و تحليـل قـرار» دوم آهوي كوهية هزار«و» اي براي صداها آيينه« هاي مجموعه مـورد بررسـي

م  و بر اين باور است كه موفقيت زيـاديةزاش تـا انـدا شـعري هـاي سرشك در مجموعه.داده

و آشنايي  طـور بـه. هاي زبان قدما است اش با ظرفيت مديون رويكرد به امكانات زبان گذشتگان

مراي باستانگرايي كلّ  باسـتانگرايي)الـف: توان به دو قسمت تقسيم كـردميسرشك.در اشعار

.باستانگرايي نحوي)ب؛واژگاني

: باستانگرايي واژگاني*

و اژگاني، به كار بردن واژگان كهني است كه امـروزه جـايي در زبـان منظور از باستانگرايي

و تلفظ كهن آنها، زماني جزو مصالح كار قدما بوده، اما به مرور، جاي. معيار ندارند  اين واژگان

ازخـة امروزه كاربرد آنهـا بـه منزلـ. اند جديدي داده هاي خود را به واژگان جديد يا تلفظ  روج

كهدر.تهنجار زبان معيار اس  توانـد بـه اثـري، نمـي هـا صرف كاربرد اين واژه«خور ذكر است

و فـرا ايـستادنة نحو. صورت آركائيسم دهد  و كنار هم قرار گرفتن آنها، ارتبـاط معنـايي پيوند

ـ هـا ساختار عبـارت  و گفتـاري، در ارائ هية از سـطح يـك سـاخت نحـوي معمـولي ت ئـ يـك

و اهميت ويـژه واژگـان،ة سرشـك در حـوز.م).11ص عليپـور،(».داي دار آركائيسمي، اعتبار

: زير به كار گرفته استءباستانگرايي را به انحا

: باستانگرايي در فعلـ1

و مركز ثقل آن است فعل، در،با اين تعبير.حقيقت يك جمله  طبيعي است كه باسـتانگرايي

و نسبت به ساير واژگ مي فعل، وجه تشخّص زبان را بسيار نمايان  اسـم، صـفت، قيـد«ان سازد

از سويي ديگر، جمله از هر چند واژه كه تشكيل شـده. از اهميت بيشتري برخوردار است» ...و

و نارسا است،باشد را. بدون فعل ناقص و قديمي باشـد تمـام جملـه زماني كه اين فعل، كهن

و بـه جملـه وجهـه مـي الشعاع خـود قـرار تحت در.م. بخـشد مـيي باسـتانيا دهـد  سرشـك

و مركّبقديمي، افعال پيشوندي، افعالة تشخّص بخشيدن به زبانش از افعال دعايي، افعال ساد

:شودميكه به طور مختصر به آنها اشارت استفاده كرده است» فعليهاي عبارت« افعال گروهي

 فضاي شعر خود، به ساخت كهنِ افعـال دعـايي آركائيسمسرشك براي.م: افعال دعاييـ
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از. رده است روي آو سوم شخص مفرد مـضارع«يا»اد+ بن مضارع« افعال دعايي كه در قديم

امري يا مـضارع هاي شدند، امروزه جاي خود را بيشتر به ساخت مي ساخته»ا+ ساده يا التزامي 

 مـورد از افعـال دعـايي35 حـدود مـورد مطالعـه، هـاي سرشك در مجموعه.م. اند التزامي داده 

ك به خود اختصاص داده است هـر چنـد» باد«ه بيشترين بسامد اين افعال را، فعل استفاده كرده

و  بـا بـسامد كمتـري در اشـعار او بـه كـار ... كه افعال ديگري مانند بادا، مرساد، ببخشاي، مباد،

فضاي باستاني خاصـي بـه شـعر ذيـل بخـشيده» بماناد«براي نمونه، فعل دعايي؛ اند گرفته شده 

:است

! بماناد به خوابجاودان غرقه

 زان كه خوابش را تعبيري نيست

 معبر روسپيان است آنجا

و شمشيري نيست )139ص،آيينه(. سخن از نيزه

:قديمية افعال سادـ

و قابل تجزيه افعال ساده از يك ماده تشكيل شده ايـن افعـال در قـديم كـاربرد. نيـستند اند

و امروزه جاي آنها را اكثراً افعال  بسامد اين افعـال در اشـعار. گرفته است مركّب زيادي داشتند

و در مجموعـ91 حدود،آيينهة در مجموع ايشان زياد است به طوري كه بسيارسرشك.م ة بار

افعالي ماننـد شـنفتن، خفـتن، گماريـدن،. سود جسته است،ه بار از افعال ساد77 حدود،هزاره

و اوفتادن، نيوشيدن، چميدن، هشتن، بخشودن، موييدن، آو  فـضاي باسـتاني خاصـي بـه ...يختن

بهميبراي نمونه،؛ اشعار او بخشيده است :در بيت ذيل اشاره كرد» گساردمي«توان

 باران به روي باروي بم

 نم نم

 باردمي

)84ص، هزاره(...گساردميوانْدوه

:در بيت زير» شنفتن« يا

و از جام نگاه تتو گرم سخن گفتن
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)26ص،آيينه(... من مست چنانم كه شنفتن نتوانم

:مركّب افعالـ

و يك عنصر فعلي تشكيل شود مركّب،فعل و به عبارت ديگـر،«. فعلي است كه از يك پايه

ة در افعال مركـب قـسمت پايـ)69ص خيامپور،(.».فعلي است متشكّل از دو لفظ داراي يك مفهوم

مي صر هنگامفعل، كه اسم يا صفت است، ميف شدن ثابت .شود ماند، ولي عنصر فعلي صرف

و واژه مركّبسرشك به جهت باستاني كردن فضاي شعر خود از افعال.م هاي نيز استفاده كرده

بـه سـبب.و چه در قسمت فعلـي بـه كـار بـرده اسـت مركّبفعلة كهن را چه در قسمت پاي 

م آشناييِ  تعمد،جويي از اين افعال بهرهدروي آيد مي سرشك با آثار كهن فارسي به نظر. ژرف

خـروش«براي نمونه؛ هر چند كه بسامد اين افعال در اشعارش زياد نيست، داشته استيخاص

: بخشيده استبداندر شعر زير فضايي باستاني» بر آيد

 آرد، به هفت كوي،زانجا كه او خروش بر

و دروج راه نيابد به مسكنش )448ص،هزاره(...ديو

:هزارهو آيينه در مركّبافعال برخي

ــه ــازكنم:آين ــدم،)35(س ــغ آي ــرمگين دارد،)44( دري ــت،)45( ش ــاس نداش ــون،)45( پ  نگ

ــردي ــش،)45(ك ــن مك ــش،)57( دام ــاي مك ــت آوردن،)57( پ ــرگيرد،)120( تاخ ،)147( س

.)...490،491،492،494،496( شكوه نكرد،)486( آغشته گرديد،)147(پرگيرد

ــزاره ــد:ه ــش،)328(بدرودكردن ــي نق ــدم م ــت،)39(بن ــاز آرم در( نم ــار ــره،)48دوب  زه

كن،)122(چكد مي  چهـره،)447( جلـوه فروشـد،)333( تن زنند،)342( تباه گشت،)307( كوته

شد،)373(گشود مي .)381( چيره

:)عبارت فعلي( افعال گروهيـ

و يـك عنـصر»اسـم يـا صـفت«ةگاهي گروهي از كلمات مانند حرف اضافه همراه با پاي«

رامي»فعل ساده يا پيشوندي« فعلي و مفهوم واحدي  معادل بـا مفهـوم رسانند، كه غالباًميآيند

معني كلّي آنها يك معني مجازي اسـت كـه از معنـي. هستند مركّبيك فعل ساده، يا يك فعل

».شود آنها فهميده نمية تشكيل دهندهاي واژك
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م يار اين افعال با آن كه در زبان مع)250ص مدرسـي،( سرشك براي.امروز كاربردي ندارند، اما

البته بسامد اين افعـال نـسبت. جسته است هاي شعري خود از آن بهره استحكام بخشيدن به اليه 

نقش مهمـي» در فغان آوردند« فعل گروهي،براي نمونه؛ اشعار او زياد نيست به افعال ساده در 

.كردن رباعي زير ايفا كرده استدر باستاني

 با من سخن تو در ميان آوردند

 گلبرگ بهار در خزان آوردند

را خاموش  ترين سكوت صحراها

)380ص، آيينه( با نام تو باز در فغان آوردند

:هزارهو آيينهبرخي افعال گروهي در

در،)139(انـده قـد بـر افراختـ،)120(شـان بـه خـاك فكندن،)69(سر به گريبان دارم : آيينه

از،)510(شـد مـي به هم افشرده،)428( به درآريد،)410( به عاريت گيرم،)249(برد مي خويش

.)...459(پاي اوفتادند

زن،)46( پرده ديگر مكن،)20( به يادآورد:هزاره  مهـر بـر لـب،)46( زخمه به هنجار كهـن

در مـي،)209(افتـد در تـاب،)195(نهـد گـام واپـس نمـي،)184( به نخ كشيد،)141(زده بـرد

و پاي بمردم،)243(خويش و زبان .)...331( به هم بر منه،)325( سر بر نياورد،)312( به دست

مهاي فعل فراوانيِجدول  سرشك.آركائيك در اشعار

 افعال

ها مجموعه

 هاي فعل

 ساده قديمي

 هاي فعل

 پيشوندي

 هاي فعل

 مركب

 هاي فعل

 گروهي

 هاي فعل

 دعايي

ــهآ ــراي يين  اي ب

 صداها
91 4349817

ــزار  دومةهــــ

 آهوي كوهي
77 62371118

861935 105 168 جمع



و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 50  گروه زبان

: افعال پيشونديـ

 آيد، اين افعال از تركيب يك پيشوند با فعل سـاده سـاختهميهمچنانكه از اسم اين افعال بر

م«.شوند مي وميكّدؤگاهي اين پيشوندها فعل را وج كرده تفهگاهي در و مـي ثيرأعل بخـشيده

)333ص بهـار،(.».داده است كه سواي معناي اصلي فعل بوده اسـتميگاهي معني مستقلّي به فعل 

به تـدريج الزم به يادآوري است كه اين افعال در ادوار نخستين ادب فارسي كاربرد داشتند، اما

به ديگر افعال داده هاي جاي خود را به گونه  رويكرد بـهة كاربرد آنها نشاناي كه امروزه گونهاند،

و احياي سنّ  افعالي مثل برآور، باز آي، وامگير، فرو ريخـت، بـاز ايـستاد،.ت قدما است گذشته

م ...و م. باشدميسرشك زياد.كه بسامد آنها در اشعار سرشك از آنهـا اسـتفاده.پيشوندهايي كه

از،كرده وا: عبارت است .بر، در، فرو، باز،

:در بيت زير» در نگر« ونه براي نم

 گامي از درون سرد خود برآي

و پاي بر گريوه  اي گذار

صآيينه( در نگر ،419(

مجدول فراوانيِ  سرشك. افعال پيشوندي در اشعار

 پيشوندها

 آثار

وا باز فرودر بر

711102 13 براي صداهااي آيينه

8871 38 دوم آهوي كوهية هزار

1519173 51 جمع

: باستانگرايي در اسمـ2

هايي تركيبوها بخشد، آوردن اسممي فضايي باستاني،ي كه به شعر هاي يكي ديگر از شگرد

و امروزه كاربرد آنها همـراه بـا شـگردهاي شـاع است كه در گذشته متداول بوده  ديگـر،ة راناند
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و آشنايي نوعي برجسته م.كند مي زدايي ايجاد سازي سرشـك بـر ادبيـات.بـا توجـه بـه اينكـه

اوها نظيري دارد، طبيعي است كه بسامد اين گونه اسم كالسيك تسلّط بي  و تركيبات در اشـعار

و مهارت خاصي توانسته است اين. نمود بيشتري داشته باشد بـهرااهـ گونـه اسـم او با استادي

 نـشود، بلكـه زيبـايي عـث پيچيـدگي اشـعارشن معاصر تلفيق دهد كه نه تنهـا با اي با زبا گونه

را در هـا ما اين اسـم. اي وارد كند اينكه به زبان سليس او خدشه، بي نمايدچندان اشعارش را دو

م : ايم بررسي قرار داده سرشك در دو دسته مورد.اشعار

و تلفظ قديمي آنهاو تركيبات قديمها اسم)الف ي

و ايران بعد از اسالم آفريني شخصيت باز)ب  هاي ايران باستان

وها اسمـالف از:تلفّظ قديمي آنهاو تركيبات قديمي  اعم از فارسيـها اين اسم منظور

امـروزه جـاي انـد، امـام عـادي زبـان بـودهرنُيي هستند كه در زبان قدما جزوها اسمـو عربي

را  و كاربرد آنها در زبان هنجار، بـراي مخاطـب جديدي داده هايو تلفظها به اسم خودشان اند

و نامأنوس،امروزي مها بسامد اين اسم.نمايدمي غريب . سرشك خيلي زياد است.در اشعار

م به طوري و در مجموع 343 حدود،آيينهة سرشك در مجموع.كه  427 حـدود،هـزارهة مورد

و آشنايي ژرف مورد از اين اسمها  با ادبيات كهناوو تركيبات سود جسته است كه بيانگر انس

گـسار، پيشه، اشتر، پردگي، بيـرق، بـاده هايي مانند نخّاس؛ واژه باشد مي گذشتگانهاي شاهكارو

تموز، پيشطرّه، غوك، پادافره، ناژوي، انگبين، شكوه، ميغ، اسفندارمذ، تذرو، گاورس، گـشنامار، 

ويال، تنگاي م...، قريه .شودميسرشك به فراواني يافت.كه در اشعار

:فضايي خاص به اين شعر بخشيده است» پيشطرّه«براي مثال

 نگرم سوي دوردستمياز پيشطرّه

 باغة گردوبنان حاشي

و ظلمت تقسيم )280ص،هزاره(.كنندميشب را ميان روشنايي

و ايرا باز آفريني شخصيتـب سرشك گـاهي بـراي.م:ن بعد از اسالمهاي ايران باستان

ازءتشخّص بخشيدن به زبان خود به احيا  و هـاي شخـصيتو بازآفريني برخـي ايـران باسـتان

كـالم گـاهي حالـتة تركيبـات بـر روي زنجيـروها اين واژهءاحيا. زند مي اسالم ايران بعد از 
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ص آيينه( مثل طوفان نوح؛گيرد مي تلميحي به خود ص آيينه(مانتخت سلي،)430، و تتار يا تاتـار)400،

م و بـراي او تـداعيها سرشك خيلي بيشتر از ساير واژه.كه بسامد اين واژه در شعر گـر اسـت

و تباهيِـ در قرن هفتمـ تاتار به خراسانةتلخ حمل تاريخيِة حادث آنـانة رحمانـ بـيو كشتار

ك كشتند، آمدند،« الشعراي بهار است كه به قول ملك  و نرفتند ندندو و بردند  بهـار،(.»!و سوختند

ص3ج و تأثيرگـذاريِ در انسجام، گيرايي، برجستههاو تركيبها آيد اين واژهمي به نظر)2،  سازي

م.م شعر سرشـك.م» جـاودان خـرد«آفريني در شعر بارز اين بازة نمون.ثّر باشدؤسرشك بسيار

:به زيبايي تبلور يافته است

و و سيمرغ و كيخسرو پناه رستم افريدون

و دانايي  دليري، بخردي، رادي، توانايي

 اگر سهراب، اگر رستم، اگر اسفنديار يل

و هجوم هر يكي )15ص،هزاره(...آرايي شان صحنه به هيجا

:باشدميديگر اين نوع باستانگرايي به شرح ذيلهاي برخي نمود

ــرزين،)19( آتــش كركــوي:هــزاره ــدون،)15(يار اســفند،)371( آرش،)63( آذرب ،)15( افري

.)...315( انگشت سليماني،)469(اناللّهي

،)117( تهمـتن،)117( كـاووس،)116( اسكندر،)74( فرهاد،)49،190،294،360( خضر:آيينه

.)...123،125(جمة آيين،)110( درفش كاويان،)397( ويراف،)118،119(هفتخوان

: باستانگرايي در صفتـ3

و باسـتاني اسـت آركاهاي يكي ديگر از راه ؛ ئيك نمودن يك شعر، رويكرد به صفات كهن

در بسامد اين. رم عادي زبان نيستندنُصفاتي كه امروزه جزو م گونه صفات سرشك زيـاد.اشعار

و عراقي است  و يادآور سبك خراساني و80 حدود،يينهآة سرشك در مجموع.م. است  مـورد

ك 132 حدود،هزارهة در مجموع و قـديمي مـورد از صـفات برخـي. جـسته اسـتد سـو،هنـه

:باشدمي به شرح ذيلهزارهو آيينهآن در هاي نمود

ــاز،)30(گــزار انــدوه،)17(زوال بــي:آيينــه 37(خــرمن ســوخته،)36( جگرســوز،)35( غم(،
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،)71(كــار فــسون،)71( بشكــسته،)61(همــت دون،)59(ُشــهره)45( تردامنــان،)38(افــسونگري

.)...86( از پاي درافتاده،)74(رافكنشو،)71(پيمايباديه

 آيينـه،)383( آزرمـي،)197( آبگون،)366( چموش،)351( ديرين،)197،338( سيمابي:هزاره

،)98،133( باژگونــه،)114،366( بــاژگون،)343(ايــام فرّهــي،)266،472( اُخرايــي،)53(دار

.)...367( برنا،)447(ني روي،)15،309(بخردي

درة نكت م باستاني قابل توجهي كه تقـديم شـود، مـي سرشك ديـده.كردن صفات در اشعار

و نثر قديم رواج داشته است .صفت بر موصوف است كه در نظم

 باشد كـه بـه شـعر زيـر زيبـاييِمي»نسيمِ رهگذارش«،همان» رهگذارِ نسيمش«براي نمونه،

:خاصي بخشيده است

 پيامِ روشنِ باران

شبزِ بامِ نيليِ

صآيينه( كه رهگذارِ نسيمش به هر كرانه برد ،240(

: باستانگرايي در قيدـ4

امپور،(.»سـازد مي فعل يا قيدي را بالفعل مقيد هايي است كه فعل يا شبه قيد كلمه يا كلمه« خيـ 

 ديگري را قبول برخي از اين قيدها مختص هستند، يعني در جمله جز نقش قيدي، نقش)90ص

:در بيت زير»نَك«مانند؛ كنند نمي

ز و بازي  تو اما نك مهره به دست تو

)23ص،هزاره(.با يك حركت نوبت بازيت تمام است

هـايي هـستند فعل يا شبه جمله صفت، حرف، اسم، برخي ديگر از اين قيود كهن، در اصل،

و كالم، نقش قيدي گرفتهة روي زنجير كه بر  . شـوند مـي قيـد مـشترك ناميـده،حدر اصطال اند

و.مةاستفاد به سرشك از اين نوع قيود، كه در نظم او بـه شـعر شـود، مي وفور ديده نثر گذشته

و باعث نوعي برجسته تشخّص ويژه ،بـراي مثـال؛ سازي در اشـعارش شـده اسـت اي بخشيده

و پرندوشين« :در شعر زير» دوشين

س  خت بايدش هشيار بودن كار مير جدوان را
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 تا نيارد زد تنوره

 دورادورهاي بار ديگر سوي ساحل

 با فسون خويش

ر )120ص،آيينه(... ياي دوشين يا پرندوشينؤچون

و قيد اسم،جدول فراوانيِ مهاي صفت  سرشك.كهن در اشعار

و قيد اسم،  صفت

 آثار

 هاي اسم

 قديمي

 صفات

 قديمي

 هاي قيد

 قديمي

 80102 343 صداهااي براي آيينه

67 132 427 دوم آهوي كوهية هزار

 169 212 770 جمع

: باستانگرايي در حرفـ5

 عبارت است از سرپيچي از به كار بردن حروف، در معنـاي امـروزه،در حروف باستانگرايي

و آنها، طوري كه كاربرد آنها در زبان امروزه، نـوعي عـادتةو رويكرد به معاني گذشت سـتيزي

ازو نشانه زدايي به حساب آيد آشنايي حروف از جهت پيوندي. رويكرد به سبك قدما اي باشد

.نـد نماي مـي كنند، نقش مهمي در ساختار يك جملـه ايفـا مي يا كلمات ايجادها كه مابين جمله 

بخـشيدن بـه كـالم تـشخّص هاي شاعر از ساخت كهن حروف، يكي از شگردة بنابراين، استفاد

وشو مي محسوب  كـاربرد حـرف،براي مثال. نقشي بسزا دارد، شاعر در استحكام بافت زبانيِد

مزيباييِ»در«به جاي» اندر«ة اضاف :سرشك داده است. خاصي به اين بيت

 سر اندر ابر اسطوره به ژرفاژرف انديشه...

)14ص،هزاره(! به زير پرتوِخورشيد دانايي چه زيبايي

و جانب سوي،« به جاي»زي«ة يا كاربرد حرف اضاف ي كامالً باستاني به ايـنا وجهه» طرف
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م :سرشك بخشيده است.شعر

 وز دگرسو بازگشتن زي حصارِ خويش...

و نمودن در نگاه ديوزادان

 گرديممي كانك آنك باز

)120،121صص،آيينه(! فرزندان نيك انديشهاي

 بـراي؛ حـروف اسـت، به كار بردن شكل قديميِ باستانگرايي در حروف هاي يكي از شگرد

داده» اگـر«در زبان معيار جـاي خـود را بـه قدماست، امروزه، كه از مختصات سبكيِ»ار« مثال

از»ز«يا كاربرد حرف، است م. كنند مي استفاده»از«كه امروزه به جاي آن سرشـك.در اشـعار

 هر چند كه نمود حروفي مانند گـر،،اين حرف بيشترين بسامد را به خود اختصاص داده است 

و .م عـالوه بـر مـوارد بـاال، در سـاخت شـعريِ.نيز در اشعار وي زياد است ... زين، كز، دگر

:براي مثال؛ شودميسرشك، برخي حروف كهن يا كاربرد كهن آنها، با بسامد پاييني نيز ديده

و:»به خاطر براي،«در معني»را«ـ ).243ص،آيينه( دوستي خدا را سفرت به خير اما، تو

! كالمي برافروز، از نو، خدا را

)93ص،هزاره(! جوانمرد يارا! جوانمرد يارا

:ي فك اضافه»را« كاربردـ

 تو نداني چه گناهي است! اي نگاه تو پناهمـ

را( خانه را پنجره بر مرغك طوفان زده بستن )369ص،آيينه(). يعني پنجره خانه

ز:»نه«در معناي»ني« كاربردـ و ني از تو گسستنتو نتوانم  پيوستن

)369ص،آيينه(. نه كنار تو نشستن،رهايي نه زبند تو

 با ياد نرگس تو چو باران به هر سحر:»به«در معني»با« كاربردـ

)82ص،آيينه( ايم بادام دادهة صد بوسه بر شكوف

به» بهر« كاربردـ : براي خاطر،به معني

 توانستيمميكاش ما نيز...

 كرديمميزندگي را ذخيره
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و شاد )239ص،هزاره(...بهر آن روزهاي روشن

: ستانگرايي نحوي يا ساخت نحوي كهنبا*

و رويكرد به نحو زبـان قدماسـت منظور از باستانگرايي نحوي، خروج از نحو زبان روزمره

و برجستگيِ كه باعث  اي براي آيينهة سرشك، چه در مجموع.م. شودمي كالمي نوعي تشخص

و چه در مجموعـ صداها كه شامل هفت دفتر شعريِ  دوم آهـوية هـزارة قبل از انقالب اوست

ـ گيـرد، سـخت تحـتمي را در بر 1356كوهي كه عموماً شعرهاي بعد از  و سـنّتأت ثير سـبك

. كهـن آورده اسـت شعري خود رو به سـاختهاي نحـويايه او براي استحكام اليه.قدماست

و اسـتحكام خاصـي درست است كه اين رويكرد، باعث شده كه اشعار او از لطافـت، انـسجام

م برخوردار شود، . سرشك گاهي از حد اعتدال گام فراتر نهاده است.اما بايد افزود كه

صد آيينهة مجموعة عاشقانهاي عالوه بر زمزمه  كـهـو شبخوانيها دفتر زمزمهـاها اي براي

و بيمارگونة روحي«آن،ة سرايندة به گفت دا» سبك هنـدية عاريتي ة مجموعـ: نـك(دربـر آن غلبـه

و هاي، در دفتر)10ص،اي براي صداها آيينه و عراقـي ديگر اين مجموعه نيز تلفيـق سـبك خراسـاني

مج. مشهود استتبعيت از سبك قدما كامالً مة موعـ اين روند در مدوة هـزارـسرشـك.دوم

و ويژگيِمي ادامهـ آهوي كوهي گـاهي مواقـع، بـراي به طـوري كـه. اوست غالب زبانيِيابد

و غيرمعمول حيرت،مخاطب . نمايدميآور

اَشكال زير در اشعارش احيا.م : نموده استءسرشك ساختار نحوي گذشته را به

شد»ي« كاربردـ م:اضـافهةرساكن به جاي كـسة اشباع سرشـك در تركيبـات. گـاهي

شد» يايِ« شود، مي ختم»ه« اي كه مضاف، به صامت اضافه ،»ي«آورد كه، اين مي ساكنية اشباع

اين ويژگي كه از مختصات سبك خراساني است، بيـانگر پيونـد.شودمياضافهة جايگزين كسر

هزاره بيشتر است اما،ه به نسبت بسامد اين ويژگي در آيين. عميق او با گويندگان خراسان است 

م : براي مثال؛ نمود چشمگيري ندارد،سرشك.در كلّ اشعار

رچه شب راؤهايي كه  يا زورقم

 راندميكنارِ زورقِ مهتاب
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 دلنشينية دو گوشم بر تران

) 136ص،آيينه(:...خواندمي دخترِ همسايه-كه تنها

درة ساير موارد به كار رفت :هزارهو آيينهاين حرف

گـلبية شاخ برهن،)119( ديو جادويية كين،)111(ديوة تنور،)105(خدايية آن لحظ:آيينه

.)...255(چكاوكة حنجر،)246(شبة مهتاب نيم،)122(و برگ

.)...288(آرام پرهاشانة رفرف:هزاره

هـاي سـبك خراسـاني كردن حرف متحرّك، از ويژگي ساكن:كردن حرف متحرّك ساكنـ

ازو شعراي قرن چهارم، است و ششم ايـن ويژگـي در شـعر قـدما بـه. اند آن بهره گرفته پنجم

ازهات ضرورت علّ و تنگناهاي وزني بوده، اما امروزه كه در شعر نو، تا حـدودي ايـن تنگناهـا

و اصالت نيست درست است كـه در بـسياري. ميان برداشته شده است، چيزي جز نشانه قدمت

و تنگناهاي وزني اين كار از موارد، ضرورت م ها  بـهـ سرشك تحميـل كـرده اسـت.كرد را به

 اما بايد اذعان كرد كـه هـمـ فعل رخ داده استة خصوص در مواردي كه اين ويژگي در حوز

م باستاني در و هم در استحكام اليه.كردن فضاي شعر  او بسيار مـؤثّر افتـاده زبانيِهاي سرشك

: براي مثال؛است

كهو دري... )156 هزاره،(. از اين خاطره محروم شدندغا پدران ْمان

:هزارهو آيينهبرخي موارد كاربرد اين ويژگي در

،)61( نگْـشود،)58،69( مگْـذَر،)280( بـال زدنْ شـان،)404( رگانْ تـان،)405( دلْ تان:آيينه

،)252،357( بْگـذري،)229،234،254( بْگـذار،)200،333( بـسراي،)149( بفـشار،)142(بگشاي

.)...366(مگْريز

،)234( برْبــود،)214(دهدشـان مــي،)153( نتوانـستند،)151( بتْراشــم،)31( بگْريختـه:هـزاره

ــد ــان،)401(برْباي ــشانْ ش ــرانْش،)303( ن ــتيهندگيت،)313( ك ــزْدوده،)362(س ــرَ،)364( ب طَ

.)488(فْشان ... 

در آغـاز»و« ربـط آوردن حـرف:هـا يا مـصراعها در آغاز بيت»و« آوردن حرف ربطـ

و در متون كهن بـه فراوانـي ديـده هاي يكي از ويژگيها يا مصراعها بيت  سبك خراساني است
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كنـد، مـي يـك شـعر ايجـادةت پيوندي كه مابين اجزاي تشكيل دهند به علّ» واو«اين. شود مي

و صميمي  و ارتباط آسانتر و بـه نـوعي، احيـاي مي تر با مخاطب باعث سادگي بيان سـنّت شود

م» واو«كاربرد اين نوع.قدما است  نخـستين شـعر هاي سرشك را با سده.به نوعي پيوند عميق

ممي نمايان، خاصه سبك خراساني،فارسي و نمود آن در اشعار  سرشك فراوان به چـشم.سازد

و صميميتي كه حرف،براي نمونه خورد؛ مي م» واو« سادگي ، سرشـك بخـشيده.به ايـن شـعر

:انكار استغيرقابل

و باره بشكنها زندان واژه  را ديوار

و آواز عاشقان را

)251ص، آيينه(كنها مهمان كوچه

و:در آخر برخي كلمات»ا«ة كاربرد حرف نشانـ  حرف نشانه، حرفي است كه موقعيـت

و انـواع مختلفـي دارد مي نقش كلمه را در ساختار يك جمله بيان مدر. كنـد سرشـك.اشـعار

را اعجـاب، بـسامد فراوانـي دارد كـه اغلـب معنـيِ»ا«ة كاربرد حرف نـشان  و انبـوهي  تفخـيم

و مي م بـي. نداستة گاهي نيز نشان رساند ازمسرشـك ايـن ويژگـي را بـه.گمـان سـبك تـأثّر

و با آن  زمـاني كـه. زبانش را از تشخّص خاصي برخوردار ساخته است،خراساني به كار گرفته

و تـأثير آركائيـستيِ شود نمي مي كالمة بخش زنجير زينت، اين ويژگي   آن توان منكر بافت كهـن

از،هزارهة اين ويژگي در مجموع.در مخاطب شد  بـراي؛ نمـود پيـدا كـرده اسـت،آيينه بيشتر

و بسياريمعنيِة در اشعار زير افاد» خرّما«و» شادا«نمونه، الف : كندمي انبوهي

ك ه در تو يابم شادا آن دم

صهزاره(اي از براي ديدارروزنه ،261(

م .سرشك بيشتر از الف نداست.كاربرد اين نوع الف، در اشعار

،)300،261،( شـادا،)156(دريغـا خوشـا،،)355،154( شـگفتا،)146( حيفا،)21( عجبا:هزاره

...).449،276،( سحرا،)271(خرّما

.)...410،319( خوشا،)135( دريغا:آيينه

:هزارهو آيينهالف ندا در



مبهگرايانه رويكرد كهن 59/ سرشك. اشعار

 )...93،94( جوانمرد يـارا،)29( يارا،)17(رادا! بخردا! بزرگا،)13!(جاودان مردا! بزرگا:هزاره

.)...416( بزرگوارا،)413(بزرگا گيتي آرا نقش بند روزگارا: آيينه.

و تحقير تصغير،»ك« كاربردـ و نثر گذشته»ك« اين:تحبيب ب،در نظم رفتـه مـي كاره زياد

ب  م جز مواردي معدود،هولي امروزه و ؛سرشك گاهي از آن بهـره گرفتـه اسـت.كاربردي ندارد

:براي نمونه

و كاهگل كهن  كويرة بر خشت خام

 بارانكي به باروي بم

 نم نم

 بارد مي

)82ص،هزاره(.گساردميو اندوه

:آيينهوهزاره حرف در ساير موارد كاربرد اين

،)281،412( مردابك،)165( جويك،)149( نسيمك،)52،55،63،131،369،462( مرغك:آيينه

.)... 338( بارانك،)291(دستارك

.)... 440( پارگكي ابر،)312( خروسك،)178( نسيمك،)200( مرغك،)66( ارغوانك:هزاره

:نتيجه

و توانـايي نظيـر بـر ادب كالسـيت اشراف كـم سرشك به علّ.م زبـان هـاي ك، از امكانـات

و سـخت شـيفتة او از شاعران حوز،از سويي ديگر. نيك آگاه است تگانگذش ة خراسان اسـت

تـر كـردن اي اسـت بـر اينكـه او در غنـي عوامل بـسنده اين دو نكته،. شكوه خراسانپرة گذشت

و. شعري خود به استمداد از زبان قدما دست يازد هاي اليه استخدام واژگـان بـر او در گزينش

سرشـك.م.و بزرگان ادب فارسي بوده اسـت كالم، سخت تحت تأثير زبان قدماة روي زنجير 

و معرفت خاصي كه دارد گنجينه  و اصطالحات زبان قدما را به خـدمت با آگاهي اي از واژگان

ل زبان شعري  و و فخامت سبك خراساني را با نرمـي و توانسته، استواري طافـت اش فرا خوانده

و مس  و از رهگذر اين دو به زباني خاص درسـت. پيداكنـد قل دستتسبك عراقي در هم آميزد
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و تغزّلي شعر او در بيشتر مواقع، و آركائيـستي نـشده مغلوباست كه فضاي نرم  ساخت كهن

او،است، با اين وجود  زمـاني احـساس لـذّت بيـشترـ در برخي از شعرهايشـ مخاطب شعر

بهخواهد كرد كه با وگويژه ادب كالسيك ايران ،بزرگـان ادب فارسـي ديگـر ويندگان خراسان

و مولوي، سعدي، خاصه حافظ، . آشنايي داشته باشد... خاقاني

:منابع

و شاعريةدربار،)نيما يوشيج(اسفندياري، علي،  زمانـه، هـاي انتـشارات دفتـر گردآوري سيروس طاهباز،، شعر

.ش.هـ1368

.ش.هـ1375 تهران، انتشارات اميركبير،،شناسيبكس محمدتقي، بهار،

.ش.هـ1381 تهران، انتشارات نگاه،،سفر در مه تقي، پورنامداريان،

و قاسم غني،،ديوان حافظ الدين، حافظ، خواجه شمس .ش.هـ1373 تهران، نشر آروين، تصحيح علّامه قزويني

.ش.هـ 1380، تهران، سخن، سيب باغ جانخليلي جهانتيغ، مريم،

.ش.هـ1375 تهران،،كتابفروشي،دستور زبان فارسي عبدالرسول، پور،ماخي

.ش.هـ1385 تهران، سخن،،اي براي صداها آيينه محمدرضا، شفيعي كدكني،

.ش.هـ 1385 تهران، سخن،،دوم آهوي كوهية هزار،ــــــــــــــــــــــــ

.ش.هـ1385 چاپ نهم، رات آگاه،انتشا،موسيقي شعر،ــــــــــــــــــــــــ

.ش.هـ1368 تهران، انتشارات فردوس،،نگاهي تازه به بديع سيروس، شميسا،

.ش.هـ1381 تهران، نشر نادر،،در روشني بارانها كاميار، عابدي،

.ش.هـ1346چاپ رشديه، با تصحيح محمد معين، به اهتمام محمد قزويني،،چهارمقالهنظامي، عروضي سمرقندي،

.ش.هـ1378 انتشارات فردوس، چاپ اول،،ساختار زبان شعر امروز مصطفي، پور، علي

.انتشارات فردوس چاپ اول،،سبك خراساني در شعر فارسي محمدجعفر، محجوب،

.ش.هـ1386 نشر چاپار،،» دستوريـشناسي فرهنگ زبان« از واج تا جمله، فاطمه، مدرسي،

 1385 تهـران، آگـه، محمد نبـوي، مهران مهاجر،:ترجمه،ادبي معاصر هاي نامه نظرّيه دانش ايرنا ريما، مكاريك،

.ش.هـ

.ش.هـ1368 نشر هما،،و صناعات ادبيغتفنون بال الدين، جالل همايي،



و ايران و تاريخچة آن در ادبيات جهان  فانتزي؛ چيستي
 دكتر مصطفي موسوي
 استاديار دانشگاه تهران

و
 عاطفه جمالي

)74تا61صاز(

:چكيده

 نويسندگان بـا گـذر از جهـان،در فانتزي. ترين گونة داستاني است تخيلي،فانتزي

و چارچوب و نقض قوانين و پـا واقع و دسـت گير آن، جهـاني ثـانوي بـا هاي جاري

و حوادث شـگفت. كنندمي خلققواعد نو  انگيـز، موجـودات جهاني كه مملو از عناصر

و فضايي خيالي است العاد خارق نويسان در اين آثار به اكتـشاف در آن سـوي فانتزي.ه

مي تجربه و در تالش ها و شگفتي، انـسان محـاط در عـالما انديشند ند با ايجاد حيرت

و خرد را در سـرزمين داسـتان بـه آرزوهـاي نـاممكن خـود برسـانند  نخـستين. علم

بـا گـذر. عصر ويكتوريا خلق شدند ها در غرب، در قرن نوزدهم، در بريتانياي فانتزي

و فراهم  و فرهنگي در ديگر كشورها همچـون آمريكـا، شدن زمينه زمان هاي اجتماعي

و آلمان نيز فانتزي .به نگارش در آمدندهاي ارزشمندي ايتاليا، فرانسه، سوئد

 هجري شمسي نوشته شـدند، امـا 1300هاي ايراني در اوايل دهة نخستين فانتزي

ف و نارسا از آب درآمدند قدان زمينه به دليل در. هاي اجتماعي، تقليدهايي خام اگر چه

هاي درخشاني از بهترين آثار فانتزي جهان هـستيم، امـا توجـه بـه ادامه، شاهد ترجمه 

ر ميـس60 تا پايان دهـة،ليف فانتزي به شكل انبوه، به دليل فراهم نبودن اسباب الزمأت

و عراق، پس از پايان جنگ70سرانجام در اوايل دهة. نشد ، با بازگشتن آرامـش ايران

ت و در ادامه تا امروز به شكل مستمر دنبالأبه فضا، ليف فانتزي ابتدا به شكلي كمرنگ

.شده است

و بحثي در چيستي آن، كوشش مي از در اين مقاله پس از تعريف فانتزي شـود تـا

و تكامل فانتزي در ادبيات فارس  ي، وضعيت امروزي آن نـشان طريق بررسي تاريخچه

.داده شود

و نوجوان، فانتزي فارسي: كليديهاي واژه . فانتزي، ادبيات كودك
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مهمقد:

نوو چه در اعصار گذشته،نياز عميق انسان و بيان آرزوهـاي به خيال، چه در دنياي پردازي

ن. نيافتني انكارناپذير است دست هـاي خلـق موقعيـت يروي خيال به انسان، هميشه با استفاده از

و دلخواهي پرداخته است كه در آن غير و اضطراب دنياي واقعي نـشاني حقيقي ها از محدوديت

و قصه ها، افسانه ها، حماسه انسان عصر كهن براي آرامش، به اسطوره. نباشد مي ها و ها پناه بـرد

و دراز خود را در قالب فانتزي عيان مي .كند انسان عصر مدرن، آرزوهاي دور

ايـن. گـذردت زيادي نمـي مدـ ترين گونة ادبي است كه تخيليـهاي فانتزي از عمر نوشته

.د شـد، در غرب متولّ گرديدهاي دنياي نو نهاده گونة ادبي حدود دو قرن پيش، هنگامي كه پايه 

و علـم، بـه دنيـايي بـي،نياز رواني انسان مدرن راد محـصور در عـصر خـرد و آرام، او غدغـه

ك . زنده كندـ يعني فانتزيـه اين بار تخيل شگفت خود را در كالبدي نو واداشت

و كالسيك آن در. اي طوالني دارد سابقه، در فرهنگ ايران،فانتزي در شكل كهن بـا كـاوش

و منثور اين سرزمين به سرچـشم   غنـي از فـانتزي در ضـمن آثـار حماسـي،ايهادبيات منظوم

و قصه اي، افسانه اسطوره بر ها و نـو آن مـدت.خوريمميها اما خلق فـانتزي در معنـاي مـدرن

و نوجوان قرار گرفته است .كوتاهي است كه مورد توجه نويسندگان ادبيات كودك

ميهامروز و نوجوان ايران و گـزينش نويسندگان برجستة ادبيات كودك كوشـند بـا مطالعـه

و خلق دوبارة اين آثا .ر در قالب فانتزي بپردازنددقيق آثار كهن ادبيات فارسي به پرورش

و نوجـوان اسـت همين امر، نشان . دهندة ضرورت توجه به مبحث فانتزي در ادبيات كودك

و نوجوان ايران، تنها كتاب موجود به زبـان فارسـي، متأسفانه در زمينة فانتزي در ادبيات كودك

.است)6ج(تاريخ ادبيات كودكان ايرانبخشي از 

شود؛ سپس نحوة رشد خت اين گونة ادبي نو، ابتدا فانتزي تعريف مي در اين مقاله براي شنا

و. گيردو تكامل آن در غرب مورد بررسي قرار مي  در ادامه، تاريخچة فانتزي در ادبيات فارسي

مي ترين فانتزي برجسته از،گيرند تا بـدين وسـيله نويسان امروز ايراني مورد توجه قرار  بخـشي

و تبيين شود سرزمين تاريخ ادبيات ناگفتة اين .مورد بحث قرار گرفته
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:چيستي فانتزي

 ضبط شـده، از واژة Phantasyو Fantasy به دو شكل فرهنگ آكسفورد واژة فانتزي كه در

و مفهوم اصـلي.و از ريشة يوناني گرفته شده است Phantasiaالتين و Fantasyمعني ، هـوس

و انديشة خيالي است، بهPhantasyو) ابداع خيالي(نوآوري خيالي . معناي تخيل

هاي موجز، به دليل تركيب به دست دادن تعريفي روشن از اين گونة متنوع در قالب عبارت

و خصلت و متضاد شدن آن از معاني مختلف . دشوار است،هاي متناقض

هاي دوگانة متضاد موجود در آن، چنـين، اين گونه را با توجه به خصلت)منتقد(شيال اگف

آ؛ ادبيات تناقض است،فانتزي«: كندف مي توصي نچه غيـر واقعـي كشف واقعيت است از درون

دل؛ كشف پذيرفتني است از دل آنچه غير قابل پذيرفتن است؛است  كشف باوركردني است، از

ص(».نكردني استآنچه باور )Eggof, p.80،؛ به نقل از نادلمن9لين،

ا،اگان ميز تئوري تعاريف اصلي فانتزي را متأثر و يونگ از نظر. داند هاي روانكاوانة فرويد

سـازي، فرايندي است كه تصاوير منحصر به فرد خودش را طبق قواعد جانشين،فانتزي«فرويد

مي جابه و غيره توليد ص:نك(».كند جايي )10اگان،

زي نتيجـة فـانت«: گويـد آگاه در آفرينش فـانتزي مـيدكا به نقش انكارناپذير ناخو با اتّ يونگ

الگوهـايي كـه موضـوع؛ شـود فوران ناخودآگاه است كه منجر به آزادسازي كهـن الگوهـا مـي 

و خيال شكل مي بافي گيري خالقيت ,(».گيرد ها قرار p.318 Nodelman; Mavis(

در اگر چه جنس تخيل فانتزي و روزانه است، ناخودآگاه كه به عقيدة يونـگ ها خودآگاهانه

ميي به جنبش درميفرايند آفرينش هنر .دهد آيد، نويسنده را در خلق تصاوير ناب خيالي ياري

 نويسنده با جهش خالقانة خـود از جهـانـترين گونة داستاني است كه تخيليـدر فانتزي

و فضاهاي خارج از قلمرو امكـان واقعي، در پي آفرينش جهاني ديگر با شخصيت ها، رويدادها

و كـشف بينـشي كه به خواننده فرصت گم اي است وسيله،فانتزي«. است شدن در دنياي ديگـر

و خواننـده را در دنيـاي جديـد بـا. دهد عميق را مي  فانتزي از بـستر زمـان خـارج مـي شـود

و فيزيكي ويژه مي خصوصيات جغرافيايي ، اما پـرداختن بـه (Timmerman, p.6)».كند اي وارد

شد،امر ناممكن در فانتزي اگر چه در فانتزي جهاني ثانوي بـا.ن اثر شود نبايد سبب غيرمنطقي
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،شـود، ايـن موضـوع شود، آفريده مـي عناصري كه امر ناممكن در آن به امري معمولي بدل مي

لويـد. كند كه در اين جهان هر كس هر چه دلـش خواسـت انجـام دهـد جواز آن را صادر نمي

و زيرسـاخت«: گويد مي الكساندر ،اي ژرفـش از جهـان واقعـيهـ جهان فانتزي بايد در مفهـوم

 Hillman, p.159)».تر باشد عقالني

فانتزي نه به طور كامل جذب. نگرش به واقعيت در فانتزي با ديگر آثار ادبي متفاوت است

و نه از آن روي برمي واقعيت مي  و شود گرداند، بلكه در آن، تلفيقي مناسب از دو دنياي تخيلـي

ميدر اين آثار. شود واقعي ايجاد مي مي يا دو دنيا به موازات هم حركت .آميزند كنند يا به هم

و پرداختة ذهنش را كـامالً بـاور داشـته فانتزي نويس نخست بايد خود جهان ثانوي ساخته

به كولريج سپس به گفتة)1(باشد و پـذيرش امكـان وجـود» تعليـق ارادي نابـاوري« خواننده را

 (Lackens, p.20). دنياي تخيلي وادارد

و در خواننده ايـن بـاور را ايجـاد خا لق فانتزي اگر با مهارت به خلق جهاني ثانوي بپردازد

و قوانين آن جهـان اسـت، كند كه هر آنچه در آن دنيا مي  و مطابق با قواعد گذرد، حقيقت دارد

] ايـن جهـان[اما به قول تالكين وقتي ناباوري فـرا رسـد، طلـسم. اي موفق خواهد بود نويسنده

م ص(. شوديشكسته )129تالكين،

و عالي و ناب او كه فانتزي را حق انسان مي ترين داند، آن را چنـين تعريـف ترين شكل هنر

مي«: كند مي هـاي آرمـاني، شود كـه بـه آفريـده تالشي كه صرف محدود كردن تخيل بر نيرويي

مي انسجام ارگانيك پديده ص(».دهد هاي واقعي را )133تالكين،

و چارچوب يكي از اصول اس در اسي فانتزي، درهم شكستن قوانين و هـاي جـاري زنـدگي

و الگوهاي نو است .مقابل، ايجاد قوانين

و بـا تحـوـ انـد كه عناصر آن رنـگ كهنگـي گرفتـهـ در اين دسته از آثار، جهان روزمره ل

ميهدگرديسي روب  زبـان، موجـودات، فـضا، رويـدادهاي عـادي، به وسـيلة در فانتزي. شود رو

مي مالك و تابوها بازي غريبي آغاز و معيارهاي اخالقي و همـة ايـن عناصـر بـا هـدف ها شود

و حيرت به شكلي متفاوت بازآفريني مي .شوند ايجاد شگفتي

و ايجاد شگفتي را در معرّ،نظران گروهي از صاحب فـي فـانتزي مـورد توجـه عنصر حيرت
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. انگيـز بـودن آن اسـت زي بـا واقعـي در شـگفت از نظر آنها وجه تمايز دنياي فانت. اند قرار داده

و مهم«: گويد مي بري آته ترين چيزي كه در همة آثار فانتزي مشترك است، ايجاد حس شـگفتي

حي. حيرت در مخاطب است  و شـگفت ممكنآفريني با عادي جلوه دادن غيـررتاين انگيـز هـا

و عادي حاصل مي ص(».شود كردن چيزهاي معمولي )Alleberry, p.3، از نادلمن؛ به نقل28لين،

و و نقض قوانين دست كوتاه سخن اينكه فانتزي اثري است كه در آن با گذر از جهان واقع

و حـوادث جهان تازه. شود پاگير آن، جهاني ديگر با قواعد نو خلق مي  اي كه سرشار از عناصـر

و موجوداتي خارق شگفت و فضايي انگيز در. خيالي است العاده  اين آثار به اكتـشاف نويسندگان

مي در آن سوي تجربه و در تالش ها و علـم را بـاا انديشند ند عطش انسان محاط در عالم خـرد

و دراز در سرزمين داستاني رفع كنند و خياالت دور .برآوردن آرزوهاي ناممكن

:تاريخچة فانتزي در غرب

و به عـ.د روشـنگري اسـت ويژه هجدهم، عصر تولّ قرن هفدهم و،صردر ايـن  خردگرايـي

و پيـشرفت علمـي. محوري تفكر رايج بود علم و توسـعه علم به شكل آكادميـك مطـرح شـده

مي. نهادينه شده بود  و فلسفه نيز ناميده هـا شود، وابستگي بـه سـنت در اين عصر كه دورة خرد

و ستيزي بي  و خيال دارد امان با افسانه نفي، و در مجموع همة آنچه رنگ وهم  آغاز ها، اسطوره

.شود مي

و خرد بر همة امور،» پدر روشنگري« به عنوان كانت و عقل شهامت«در دفاع از سلطة علم

و كاربـست» براي به كارگيري فهم  و استفاده از خرد در را شعار روشنگري قرار داد هـاي آن را

و عمومي ضروري دانست )»در پاسخ به پرسش روشنگري چيست؟«كانت،:نك(. امور خصوصي

مي با انتقاد به افرادي كه افسانه وسور و داستانهاي پريان را براي كودكان مفيد و ها شمردند،

و دهنده كنندگي فريب ها در عين سرگرم ها به اين نتيجه رسيد كه افسانه با اتكا به برخي قصه  اند

م«: او معتقد بود)2(.شوند سبب برانگيختن كودكان به انجام امور ناپسند مي  مكن است به فانتزي

ص(».آدمهاي بالغ چيز بياموزد، اما براي كودكان مفيد نيست )147روسو،

و حتـي اوايـل قـرن نـوزدهم مـيالدي نيـز دامنة مخالفت با آثار تخيلي تا اواخر قرن هجده
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تسروالتر اسكاتيكي از نويسندگان مطرح اين عصر، يعني. كشيده شد كيد بـر مـضر بـودنأ با

و باور چنين فعاليـت: گويد گان جوان مي فانتزي براي خوانند  هـاي نمايـشي بـشر كـه بـه قبول

به،وضوح و دروغ است، موجب وجودآمدن بعضي سوء تعبيرها در ذهن خوانندة جـوان كذب

مي،به عالوه. شود مي از فانتزي او را مجبور و قسمتي كند وارد نوعي وجود ذهني دوگانه شده

و  و در يك زندگي تخيليانرژي خود را در حالتي هيجاني  درست زماني كه نيازمنـدـ افراطي

ص:نك(». به كار گيردـاين است كه هر چه بيشتر با دنياي واقعي كلنجار برود )116هيوز،

را ماريا اجورتو سارا تريمر دو تن از متوليان ادبيات كودك در غرب، يعني نيز ايـن آثـار

و بي  آنها معتقد بودنـد بايـد آثـاري خلـق. دانستندميارزش براي كودكان همچون غذايي مضر

و اخالقـي باشـد  در. شود كه در برگيرنـدة نكـات پنـدآموز ) 1796(همـراه والـدين اجـورت

را«: نويسد مي هاي سودمند با تصورات خيالي آلوده كنيم؟ به جاي آگاهي به چه دليل بايد ذهن

را ذائقة بچه چرا بايد اين همه وقت گرانبها تلف شود؟ براي چه بايد  را ها و اشتهايـشان خراب

ص:نك(» با خوراندن شيريني كور كنيم؟ )32زايپس،

و در هـر حـال آميختـه و هيچگـاه اما از آنجا كه جهان همـواره و عـين اسـت اي از ذهـن

شد شود، سرانجام طلسم تخيل زدوده نمي افسون .زدايي در اواسط قرن نوزدهم شكسته

م ازا دوباره به آثار تخيلي در غرب عبارت ثر در روي آوريؤعوامل احساس نياز انـسان: ند

و تنهايِ  و عصرِ پريشان  مدرن به عاملي غيرعقلي براي كاسـتن از فـشار دنيـاي غـرق در عقـل

و توجه به جنبه رو شدن نويسندگان بـاههاي مثبت تخيل، روب انديشه، گسترش علم روانشناسي

و كسل و تكراري .گرا براي خوانندگان كننده شدن داستانهاي واقع معضل محدوديت موضوع

هـا بريتانياي عصر ويكتوريا مهد نخستين فانتزي. فانتزي در غرب از دل رمانتيسم سربرآورد

 كـه بـهـدر نيمة دوم قرن نـوزدهم. اين كشور در اين عصر پيشتاز كشورهاي صنعتي بود. بود

شد چندين شاهـدوران طاليي ادبيات كودك مشهور است برخـي. كار فانتري در بريتانيا خلق

آب بچه: از اين آثار عبارتند از   از آلـيس در سـرزمين عجايـب،)1863(چارلز كينگزلي از هاي

 اثـر كتاب جنگلو) 1871(جورج مك دونالد نوشتة در پشت باد شمالي،)1865(لوئيس كرل

.)1894(روديارد كپلينگ
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و اخـالق دو ويژگي عمدة آثار فانتزي عصر ويكت . گرايـي اسـت وريا توجه به نكات مذهبي

ص(اند ناميده شده» هاي متعالي فانتزي«اين آثار كه گرايـيت افالطون تحت نفوذ سنّ،)27جكسن،

و واقعيت را به چيزي كه حقايق استعاليي بر آن تابيده است تعبير مي . كنند مسيحي قرار دارند

نويـسان مقتـدريل نيـز در بريتانيـا، فـانتزيي او در آغاز قرن بيستم تا پيش از جنگ جهـان

و هاي ترتيب با خلق فانتزي به جيمز ماتيو بريهو كنت گرهام، ايديت نسبيت همچون   پنج بچـه

در) 1021(پيتـرپنو) 1908(هاي بيـد باد در ميان شاخه،)1902(او همچنـان ايـن كـشور را

. مقتدر نگه داشتند،نويسي عرصة فانتزي

و اوايل سـدة بيـستم در كـشورهاي ديگـر در اواخر  نيـز همچـون بريتانيـا،يسدة نوزدهم

و آثار ارزشمندي در اين گونة ادبي خلق كردند .نويسندگان به نداي تخيالت خود پاسخ دادند

و بـي فانتزي كه در آمريكا تا اواسط قرن نـوزدهم گونـه ارزش بـه شـمار اي گمـراه كننـده

 كوبولتـوزوو) 1855( هاگرماگرما آخرينهاي به نام توفر پيز كرنچ كريسآمد، سرانجام با آثار مي

و با شاهكار) 1856( به ثبـات) 1900(جادوگر شهر اُز يعني فرانك بائوم بدين كشور راه يافت

.رسيد

 يكي از شـاهكارهاي فـانتزي عروسـكي 1881 در پينوكيو با نوشتن كارلو كولّودي در ايتاليا

 را سفر شگرف نيل هولگرسون در اوايل سدة بيستم سلما الگرلوو كالسيك جهان را خلق كرد

.در حوزة كشورهاي اسكانديناوي آفريد

هاي جاندار، فـانتزيع فانتزي همچون فانتزي عروسك هاي متنو زمان با پيدايش زيرگونه هم

و  ه امـروزكـ(تخيليـدر فرانسه شاخة پربار ديگري از فانتزي، يعني فانتزي علمي ... حيوانات

را گونه  سـفر بـه بـا نوشـتن 1864 در ژول ورن. مجال رشد يافت) تشكيل داده است اي مجزا

)3(. تخيلي ثبت كردـهاي علمي عنوان نخستين خالق فانتزيبه نام خود رااعماق زمين

شدل سبب توقف ميل به فانتزي شرايط ايجاد شده در جريان جنگ جهاني او در. نويسي اما

هر دو جنگ فاصلة ميان   اي را در زمينـة يـك سرفـصل تـازه جهاني، آثـاري آفريـده شـدند كـه

لـين آثـار كالسـيك، نويـسندة انگليـسي، يكـي از او ميلنـه.آيـآي:نويـسي گـشودند فانتزي

 كـهــ رانلد رول تـالكين جان. نوشت1926 را در سالپوـدـ وينيعروسكهاي جاندار با نام 
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تـرين را، كـه از برجـسته هابيـتـآيدـ ان مشهور جهان به شمار مـي نويس امروز يكي از فانتزي

و 1937، در شود محسوب مي)4(فرافانتزيهاي شاخة ارزشمند داستان  به جهان ادبيـات كـودك

.نوجوان تقديم كرد

 آسـتريد لينـدگرن. مـساوي بـا تجديـد حيـات بـراي فـانتزي بـود،پايان جنگ جهاني دوم

و جوراب بلند پي پي بالفاصله پس از جنگ،  چند سال بعد يعنـي در لوئيس.اس.سي را نوشت

و جادوگر، شير يكي از شاهكارهاي فرافانتزي يعني 1950سال در. را خلق كرد كمد در ادامـه،

 وايـت.بـي.اي از هاي شارلوت تار عنكبوت ستارگان درخشان ديگري همچون،نيمة قرن بيستم 

داسـتان سـه،)1954(تالكين ازها ارباب حلقه،)1953(مري نورتن اثر قرض بگيران،)1952(

و شـاه)1968(اورسـوال لگـوئين از جادوگر سرزمين دريـا،)1964(لويد الكساندر نوشتة نفر

و: نـك(. در آسمان پرفروغ فانتزي درخـشيدند)1975(سوزان كوپر اثر خاكستري محمـدي، پيـشينه

)پيدايش فانتزي

پـاتر هـاي هـريو مجموعه فانتزين كتلين رولينگ جوآويكم، قرن درخشش اما قرن بيست

و آشنايي با آثـار نويـسندگان مطـرح ايـن گونـة. است رولينگ با دانش عميق از پيشينة فانتزي

و آفرينش شخصيت  و وسعت دامنة لغات، فهم دقيق از مخاطب و نوآوري هـاي ادبي، خالقيت

ور همانند با نسل امروز، موفق شده است آثار خود را در صد  تـرين آثـار پرفـروش پرتيراژترين

صص:نك(. جهان قرار دهد )162ـ164هيلمن،

:تاريخچة فانتزي در ايران

اما وجود عناصر فانتاستيك در ادبيـات. فانتزي به معناي مدرن آن در ايران كودكي نوپاست

وو بـه تعبيـر ديگـر، آميختگـي اي به درازاي خود ادبيات دارد كهن اين سرزمين پيشينه   خيـال

و ادبيـات واقعيت براي برساختن جهاني رنگين تر از جهان واقع، از مختصات ديـرين فرهنـگ

و از جمله فرهنگ غني ايران زمين است .ملل

در. مقارن با اواخر عهد قاجار اسـت،هاي نو در ايران ظهور نخستين فانتزي تـا پـيش از آن

 ول عـصر مـشروطه، بيـشتر، اهـداف آم جامعة در حال تحو  وزشـي مـورد توجـه روشـنفكران
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و ديد و افـسانه منفي نسبت به ادبيات سنّ گاهيپژوهشگران ادبيات كودك بود هـاي عاميانـه تي

.وجود داشت

هاي نو روانشناسي غرب، از آغاز سدة چهاردهم، در پي آشنايي برخي روشنفكران با ديدگاه

شد توجه به افسانه  و آثار تخيلي بيشتر به. ها آثار عاميانه، ابتدا بـه شـكل ترجمـة نهضت توجه

و با گردآوري افسانه افسانه و الفونتن خود را نشان داد هـاي عاميانـة ايـران توسـط هاي ازوپ

و كوهي كرماني ادامه يافت .هدايت، صبحي

در اواسط قرن نوزدهم ميالدي، مقارن با اواسط سـدة سـيزدهم شمـسي، برخـي از بهتـرين

خل فانتزي .ق شده بودندهاي كالسيك جهان

و و باليـدن آثـار تخيلـي و فرهنگي مناسبي بـراي رشـد در ايران اين عهد، كه بستر سياسي

، هشتاد روز دور دنيا گرا وجود نداشت، نخست برخي از آثار مطرح فانتزي جهان همچون ذهن

 سـپس)5(. بـه فارسـي ترجمـه شـدند جزيرة پنهـانو شرح سفر كاپيتان اطراس به قطب شمال

شـماري خلـق ثير اين آثار، در اوايل سدة چهاردهم شمـسي رمانهـاي تخيلـي انگـشتأتتحت

.ندگرديد

ت از نخستين نمونهموسي نثري همدانياز) 1301(افسانة طي زمان ليفي ايرانـيأهاي فانتزي

آن«. است  تخيلـي بـاـ هـاي علمـي نوجوانان بودنـد از زمـرة فـانتزي،اين فانتزي كه مخاطبان

)496ص،6جدي؛ قاييني، محم(».ريخ استگرايش به تا

و دوم رســتم ــست ــرن بي ــاني صــنعتيحاصــل تــالش) 1313(در ق ــرينش زادة كرم  در آف

او كه بيشتر به نگارش آثار تاريخي گرايش داشت، اين بار بـا. تخيلي استـ هاي علمي فانتزي

.نويسي نيز بيازمايدتخيلياستعداد خود را در زمينة تا مايه از آثار ژول ورن، كوشيد تقليدي كم

ت كمأآثار فانتزي و ارزش اين دوران به دليل عدم شناخت نويسندگانشان از فلسفة ليفي خام

و فراهم نبودن زمينة اجتماعي ص(. تي داشتندو سنّ» اميرارسالني« رنگ،دنياي مدرن )17محمدي،

 جبـار از مرواريـد درخـت. نويسي با ركـود مواجـه اسـت نيز فانتزي30و20هاي در دهه

و بان باغچه همـان،: نـك(. نـدا از جمله آثار فانتزي ايـن دوران ميرهادي رباني از دوست ناشناس،

ت)505ـ 509صص  دوأ بر خالف . بازار ترجمة آثار فانتزي جهان بسيار داغ بـود،دهه ليف، در اين
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كاپيتـاني جهان همچون ترين آثار فانتز چين كردن برجسته مترجمان تواناي اين دوران با دست

و كارلـسون، شاه موشهاو شكن فندق، پينوكيو، گرانت ، در سـرزمين عجايـب آلـيس، كوچولـو

و پري داستانو جادوگر شهر اُز و ترجمة آنها كارنامة درخـشاني از خـود بـه يادگـار هاي جن

.گذاشتند

كز دانشگاهي گيري طبقة متوسط، رشد مرا با گسترش شهرنشيني، شكل50و40در دو دهة

و رونق انديشة علمي، جامعه، به برخي از پيش شرطهاي ظهور فانتزي دست يافت؛ اما ايـن دو 

.دهه باز هم بستر زايش آثار تخيلي ناب نبودند

و نيز تولّ، دهة رشد چشمگير آثار واقع40دهة وــد ادبيـات تمثيلـي گرا  اسـتعاري كـودك

برخي از آثار تخيلـي محـدود ايـن. بهرنگي است نوجوان، با ظهور نويسندة ماركسيست، صمد

ازا دهه عبارت  مي من حرفي دارم كه فقط شما بچه: ند  دور؛احمدرضا احمـدي از كنيد ها باور

و خورشـيد؛رضا مرزبان از طلسم شهر تاريكي؛نادر ابراهيمي از از خانه  فريـده اثـر گل بلـور

.داريوش عباداللهي از گياه ماجراجوههرزو،فرجام

و هـزار هلـو، ماهي سياه كوچولو همچون صمد بهرنگي برخي از آثار و، يـك هلـو  الـدوز

و عروسك سخنگووها كالغ . بندي كـرد تخيلي اين دهه طبقهتوان در دستة آثار را نيز ميالدوز

و نويـسنده در قالـب ايـن آثـار نمـادين مـي هر هـاي كوشـد انديـشه چند اين آثار جهت دارند

و طرفـداري از طبقـة سـتمديده را بـه ماركسيستي همچ  ون اختالف طبقاتي موجود در جامعـه

و تلـخ بزرگـساالن آشـنا  و او را با دنياي تاريـك ـ خوانندة خردسال خود منتقل كند  د، امـا نماي

و عروسـكي واقعي، شخصيت به دليل وجود عناصر فانتاستيك همچون دنياي غير هاي حيـواني

و  آنميها، در داستان... سخنگو .هاي اين دهه قرار داد ها را در زمرة فانتزي توان

، شـرايط دشـوار اجتمـاعي، سـبب كنـدي رونـد رشـد 1357 تا پيش از انقالب50در دهة

شد ادبيات واقع ، بـه خلـق در اين عصر، نـسلي از نويـسندگان بـا الگـوبرداري از بهرنگـي. گرا

ـ و فزاينـدة«قاد برخي از منتقدان به اعت. تمثيلي پرداختندبيمارگونة آثار استعاري رشـد سـريع

و غير،عامل استعاره، در ادبيات كودك اين عصر  و سبب توقف رشد ديگـر بحراني طبيعي بوده

شد جنبه صص(».هاي ادبيات كودك  شـعار،نويسندگان اين آثار در قالب فانتزي)179ـ180صادقي،



د؛فانتزي و تاريخچة آن و ايران چيستي 71/ر ادبيات جهان

و پيروزي سر ات هـاي دشـوار هـا بـه دليـل پيـامه اين نوشـتهچاگر. دادندميحاد، مبارزه، برابري

ند بزرگ و نوجوانان جذابيت چنداني و پيچيدگي ساختار، براي كودكان اشتند، اما فانتزي ساالنه

ازا ترين آثار فانتزي اين دوره عبـارت برخي از برجسته. انكار است قابلبودن آنها غير  و: نـد آب

و بي، باهم، ميهماني مهتاب، گندم  اكبـر از قـصة آقـا كـوزه؛قدسي قاضي نـور از شدن با شدن

محمـدرحيم از ايـن پـايين خبـري نيـست؛شـكور لطفـي از سرگذشت چمنزار بزرگ؛نعمتي

.منوچهر آتشيسرگذشت شهر كوچك ازو رضا مرزبان از هاي شهر خواب كوچه باغ؛اخوت

ت 1368 تا 1357پس از انقالب، در برهة زماني ا پايـان جنـگ، يعني فاصلة پيروزي انقالب

و جنگنـدگي جامعـه قرار تحميلي، ادبيات كودك، تحت سيطرة آشكار فض و اي انقالبي گرفـت

و خالقان اين شاخه از ادبيات، استفاده از موضوعات مذهبي، مبارزه  ... جويانه، اسـتقالل طلبانـه

فـضاي در واقـع. رسـيدند به نظر نمـي كودكانه،موضوعاتي كه اغلب. را در اولويت قرار دادند 

و نهادهـاي اخـالق. خاص اين دوره براي خلق آثار فانتزي مناسب نبود  گـراي برخي اشخاص

و دراز را در اثر ادبـي ناپـسند مـي  و داسـتان اين دوران، استفاده از تخيالت دور هـاي دانـستند

بي تخيلي را داستان و مي هايي مضر . آوردند ثمر به شمار

 فضانورد در كـورةو نيا شكوه قاسم از بقچة گلي؛ياحمدرضا احمد از هفت روز هفته دارم

بخـشي بـه گونـة نويـسان ايـن دوران در جـان حاصل تالش فانتزيديد محم محم از آجرپزي

.فانتزي است

و فرو نشستن احساسات تند حماسي، به فانتزي روي خوش نشان داده پس از خاتمة جنگ

و گرايش به داستان  ت شد چه در ترجمه، به شكل چشمگيري فزونيو ليفأهاي تخيلي، چه در

مي آوري به گونة فانتزي در سال دليل روي. يافت توان جستجو هاي پس از جنگ را در دو چيز

كمل اينكه نويسنده احساس مي او«: كرد و وارد فـضاي تـازه كند بايد اي كم از گذشته عبوركنـد

و انقالب شود و اجتماعي نويسنده، سبب فرو هاي سياسي ديگر آنكه واخوردگي. غير از جنگ

و جامعه ميرفتن در خود و در نتيجه پناه بردن به دنياي تخيل ص(».شود گريزي )27حجواني،

و تا امروز بـه طـور مـستمر ادامـه سيل ترجمة فانتزي ها دقيقاً پس از دوران جنگ آغاز شد

و آتـش گويي مترجمان توانـا در پـي سـال. يافته است   كـردن عطـشو سـيراب،هـاي جنـگ
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 ميـشل، رولـد دال ترجمة آثار برجستة فانتزي جهان همچون آثار. خوانندگان آثار تخيلي بودند

سي، انده گـواهي ...و لوئيس.اس.شل سيلور استاين، جان كريستوفر، آستريد ليندگرن، تالكين،

عا استبر اين مد.

و از سـال به شكل پراكند60 از اواسط دهة،تأليف فانتزي نيز همچون ترجمه  بـه ايـن70ه

از. گرفـت مـورد توجـه نويـسندگان بـسياري قرار سو به شكل يـك جريـان مـستمر، گروهـي

هاي نخست پس از جنگ يا حتي پـيش از خاتمـة آن بـه آفـرينش نويسان از همان سال فانتزي

فانتزي رغبت نشان دادند، اما گروهي ديگر در اين چند سال اخير به ايـن جريـان رو بـه رشـد 

.اند ستهپيو

بود، بـا خاتمـة جنـگ منتشر شده پيش از انقالباشاحمدرضا احمدي كه نخستين فانتزي

 خرگوش سفيدم هميشه سفيد بـود،)1368(نوشتم باران، باران باريد اي همچون با آثار برجسته 

 در بهار خرگـوش سـفيدم را يـافتم،)1369( پرنده را صدا كرديم جواب داد،در بهار،)1369(

و بهار،)1370( و سيب كارنامـة درخـشاني) 1384(هاي كاغذي همة آن قايقو) 1380(اسب

.از خود به نمايش گذاشت

در در مجال60ّش در دهةافريبا كلهر كه نخستين آثار فانتزي ت رشـد بـه چـاپ رسـيدند،

رةهوشمندان سيا،)1370(امروز چلچلة من. نويسي را دنبال كردي فانتزي به شكل جد70دهة

هـاي يـك قـصه،)1379(ابروهاي جادويي كيوكيـو،)1376(آخرين تك شاخ،)1371(اوراك

و)1379(اي دقيقه .از آثار برجستة اين بانوي نويسنده هستند) 1382(نردبان هزار پلّه،

و و تحقيقـات ادبيـات كـودك محمدهادي محمدي كـه اكنـون بيـشتر در حـوزة پـژوهش

برخـي از مـشهورترين آثـار ايـن. نويسي را از دهة هفتاد آغـازكرد ال است، فانتزي فع،نوجوان

ازا نويس عبارت فانتزي و آهـوي ابريـشمي،)1367(فـضانورد در كـورة آجرپـزي: ند  دختـرك

 عينكـي بـراي اژدهـا،)1370(وحش آسـمان باغ،)1370(زميني چهارم امپراتور سيب،)1369(

و عقل،)1375( ).1377(فانتزي شلغم

د ازا يگر از نويسندگان پركار اين حوزه عبارتبرخي محمدرضا شمس، احمـد اكبرپـور،: ند

و  سوسن طاقديس، سرور كتبي، مژگان مشتاق، جمشيد خانيان، مژگـان شـيخي، اللـه جعفـري
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.زاده فرهاد حسن

مي اكنون فانتزي و با سودجستن از فانتزي نويسان ايران هاي كوشند با رها شدن از قيد تقليد

و كهن، فانتزي كالسي از. هاي نو را به سوي بومي شدن سوق دهنـدك تـالش سـتودني برخـي

و مـن سهنويسندگان همچون آرمان آرين در  در بلينـاسو محمدرضـا يوسـفي گانـة پارسـيان

و شير سپيد يال  و افسانه جويي از حماسه، گامي نو در مسير الهام جادوگر هـاي ايرانـي بـراي ها

و درخـشان بـراي فـانتزي ها نويدبخش آينده اين تالش. استهاي مدرن خلق فانتزي  اي خوب

.ندا بومي در ايران

:ها نوشت پي
ميـ1 و داستان اديسه را باور داشت، نويـسندة فـانتزي هـم بايـد«: گويد اورسواللگوئين همانطور كه هومر جنگ تروا

».جهان ديگر خود را باور كند

و روباه را مثاـ2 مي او افسانة كالغ ميل و از«: گويد زند كودكان با خواندن اين افسانه به جاي اينكه ياد بگيرند پنيـر را

ص(».كنند آن را از منقار ديگران بربايند منقار خود نيندازند هوس مي )154روسو،

و پژوهشگران حوزة ادبيات كودك، دربـارة نخـستين رمـان علمـيـ3 و بـراو. عقيـده نيـستند تخيلـي هـمـ منتقدان ن

پي،تاملينسون و كساني همچون مارگرت و جوديت هيلمن،. سفر به اعماق زمين ) 1817(ملي شلي اثر،فرانكشتيناسموند

ميـرا نخستين اثر علمي (دانند تخيلي ص. )172هيلمن،

و غنـي اين دسته از فانتزيـ4  بـدانها دليـل انتـساب ايـن نـام. انـد هـاي فـانتزي مـدرن تـرين شـاخه هـا از پربـارترين

و فضاي خاص خود است شدنشان در جهاني ديگر با شخصيت حادث هـا سـاختار اصـلي ايـن داسـتان. ها، وقايع، حوادث،

و پريان است همچون افسانه  هاي پريان، ابتدا زندگي قهرمـان داسـتان در محـيط در فرافانتزي، همچون افسانه. هاي جادويي
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در بررسي ويژگي  پيكر هفتهاي نوع رمانس
 دكتر ميترا گلچين

 استاديار دانشگاه تهران
و

 بهاره پژومند
ص( )94تا75از

:چكيده

و فكري طبقـة حـاكم در دوره اي فرافكنيِ آرمان رمانس، گونه هـاي هاي اجتماعي

بندي ميزان قدرت در اين نوع ادبيـاتو با توجه به درجه از نظر شكلي. مختلف است 

مي داستاني، رمانس به گونه ـ اي اطالق شـود كـه در آن، قهرمـان نـه از نـوع خـدايان

ـ بلكه از نوع انسان است؛ اما به لحاظ مرتبه، برتر از انسان  هـاي آنچنان كه در اسطوره

و محيط خويش مي  م. باشد عادي ) قهرمان(ورد شخصيت اصلي اين ويژگي اساسي در

 در مقالة حاضر، سعي بر ايـن اسـت كـه اصـول. كند هفت پيكر، بهرام گور، صدق مي

و انطباق اين اصـول بـا كلّي و ساختاري حاكم بر نوع رمانس مورد بررسي قرار گيرد

و داستان داستان زندگي بهرام در هفت به. اي اثر سنجيده شود هاي درونه پيكر با توجه

و الگوي معياره مي كلّي اي اساسي حاكم بر رمانس  نظامي گنجوي پيكر هفتتوان آن،

.را در اين نوع قرار داد

. اصلي شخصيت، رمانس، ادبيات داستاني، اسطوره، پيكر هفت:هاي كليدي واژه
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:مقدمه

تـوان آن را در حـوزة نظامي، يكي از آثار گرانسنگ ادبيات فارسي است كـه مـي پيكرهفت

. داستاني قرار دادادبيات

را، نظامي به داستان زندگي بهرام گور پيكر هفتدر و سلطنت آرمـاني او و عدالت پرداخته

در. هاي منفصل از زندگي بهرام بيان كرده اسـت در قالب حكايت  يكـي از شـگردهاي نظـامي

 از مقولـة هايي شفاهي از ادبيات عامـه سرايي، استفاده از اين چارچوب براي نقل داستان داستان


�و ��
�الف«هاي داستانهفت قصة مستقل هر شـب از زبـان. در منظومة خود بوده است» �

ن اين قصه. شود يكي از زنان بهرام نقل مي   خود به حـد آرايي داستاني وسيله صحنه ظامي به ها را

و از لحاظ ذوق هنـ»سمر« ـ رسانده است وـ بدانگونه كه در نزد اعراب شناخته شده است ري

مي داستان لي را در عـا اين قالبِ قصه در قصه، احساس نوعي وحـدت. باشد سرايي، قابل توجه

عاملي است كه ايـن» نيوش قصه«وجود بهرام به عنوان. آورد منظومه براي خواننده به وجود مي 

و انـسجام را بـه وجـود مـي  كـه ) common character(آورد؛ نـوعي شخـصيت عـام وحدت

مي پراكندگي قصه  شب. كند هاي نقل شده را جبران نشيني بهرام در ابتداي تكرار وصف مجالس

. بـه عهـده دارد است كه همـين نقـش را ) common event(نقل هر قصه نيز حادثة عامي 

و همچنـين داسـتان و فتنـه زندگي بهرام نيز داراي عناصر روايي جالبي از جمله داستان بهـرام

صصمت(.است) سنمار(سمنار  و ابـداع اثـري تـازه از)37ـ38ين، و تـاريخ نظامي براي تلفيق افسانه

و داستان زندگي بهرام را بـه صـورت  و معنا از اين تركيب سود جسته و» درآمـد«حيث شكل

و پايان اثر خويش آورده است» آمدپي« ص زرين(.در آغاز )145كوب،

راك«پيكر همانند هفتةبسياري از اپيزودهاي تعيين كنند ناپديـد شـدن«،»شتن بهرام اژدهـا

و گنجانيـدن» ساختن هفت گنبد«،»پيكر را در خورنق ديدن بهرام صورت هفت«،»بهرام در غار 

و از روش و پرداختـة خـود نظـامي اسـت هفت قصة اپيزوديك در چهارچوب اصلي، سـاخته

مي سرايي بهره منحصر به فرد او در داستان )Meysami, p.xxi.(باشد مند

و طبقه حليل داستانت آن هاي اين منظومه و بندي و نـوع ادبـي، بـه درك ها از نظر ساختاري

و دقيق  و داسـتان بـه حـوزة. انجامـد تر اين اثر مهم مـي دريافت بهتر پـژوهش در زمينـه قـصه
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در شناسي به بررسي ويژگي روايت. شناسي متعلق است روايت هاي مشخص الگوهـاي روايـت

شناسـانه در مـتن، ابعـاد تحليـل روايـت كننـدة در پرتو روشن. پردازدي مي انواع مختلف داستان 

مي تازه فراي در كتاب ارزشمند خود، تحليل نقد، به بررسـي. شود اي از معاني متكثر آن آشكار

و الگوي  و ويژگـي كلّي ساختار و مراحـل آن را نـشان داده اسـت رمانس پرداخته فرضـية. هـا

اي  توان در نوع ادبي رمانس قرار داد؛ در طـولن است كه هفت پيكر را مي تحقيق در اين مقاله،

و يگانگي ساختار هفـت  پيكـر بـا آنهـا نـشان داده شـده مقاله اجزاي ساختاري رمانس، تعريف

.است

و ويژگي آن تعريف رمانس :هاي

در هاي محلي جديدي كه از زبان التـين مـشتق مـي در اوايل قرون وسطي به زبان و شـدند

ميو و غيررسمي محسوب  التين هايي كه از زبان گرديدند؛ همچنين به كتاب اقع زبان غيرعلمي

هـاي واژه. شـد آمـد، رمـانس گفتـه مـي هاي محلي به نگـارش در مـي شد يا به زبان ترجمه مي

romanz, enromancier, romancarبه تبـع. به معناي ترجمه يا تأليف كتاب به زبان بومي بود

ك تاب آن، خود romance, roman, romanz و ياromanzoبدين ترتيب در زبان. گرفت نام مي

آمـده اسـت؛ امـا معنـي» منظوم عشق دربـاري حكايت« به معني roman, romantفرانسه كهن 

ص(.است» كتاب عام پسند«لغوي آن  بنابراين رمانس نوعي از ادبيـات) 395ميرصادقي، ادبيات داستاني،

هاي در قرون سيزدهم رمانس تقريباً هر نوعي از داستان. رود اريخي به شمار مي داستاني يا غيرت 

كم. گري يا عشقي بود پرحادثة شواليه و .كم به نثر گراييد قالب آن ابتدا به شعر بود

و يك شـب تـأثير پذيرفتـه رمانس، يك شكل اروپايي است كه از مجموعه هايي چون هزار

و بنابراي. است و تاحدي به دور از جريان زندگي روزمـره معموالً اشخاص ن وقايعِ آن، درباري

آميـز، نامحتمـل بـودن، اغـراق)يزفـانت(پردازي اين مسئله باعث ظهور عناصري از خيال. است

و بي  بي بودن و همچنـين عناصـر عاشـقانه، ماجراجويانـه،. شـود تجربگي در رمانس مـي ريايي

مي حيرت و حماسي را به وجود ص(.آورد آور تفاوت آن با حماسه در ايـن اسـت كـه) 758كادن،

و ميدان  و به ماجراهاي عاشقانه اغـراق تنها به جنگ آميـز نيـز نظـر هاي كارزار اختصاص ندارد
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صيميرصادق(.دارد از نظر منتقدان قرن هجدهم، عنصر اعجـاب، چـرخ حركـت) 395، ادبيات داستاني،

ص(.رفت رمانس به شمار مي )78بير،

م و شيرين نظامي در اروپا رمانس مي به چيزي هـا گونـه داسـتان در ايـن. گوينـد انند خسرو

 اي است كه در خواب يا بيداري تصوير شـاهزاده وجوي شاهزاده جريان داستان بر محور جست 

و به او دل بـسته اسـت در نـوع رمـانس، توصـيف، نقـش. خانمي را ديده يا وصفش را شنيده

و قهرم عمده و محـيط خـوداناي بر عهده دارد ها مردمي استثنايي هـستند كـه معـّرف جامعـه

ص(نيستند و زمانه)21متـين، در اي طبقة اجتماعي يا فكري حاكم، آرمان در هر دوره هاي خـود را

و در عرصة آن قهرمان شكلي از اشكال رمانس فرافكني مي  و قهرمانـان] مذكر[انكند با فضيلت

. هاي خبيث هم تهديدي بـراي صدرنـشيني آنهـاو آدم. هستندهازيبا نمودار اين آرمان] مؤنث[

 همه چيز جدال قهرمان صورت اصلي رمانس، ديالكتيكي است، به اين ترتيب كه عطف كانوني

هـاي مخـالف ين سـبب قطـب بـد. خصة آن هم سير دوري طبيعـت اسـت با دشمن است؛ مش

و دشمن اوست، دشـمن، چرخه و هاي طبيعت، همسنگ مخالف قهرمان بـا زمـستان، تـاريكي

و سـپيده  و قهرمان با بهار و پيري، مرتبط است و زندگي محتضر و ستروني و نظـم اغتشاش دم

و جواني  و تندرستي صص(و باروري و؛ دشـمن بهـرام، خـسرو،)226ـ228فراي،  پيـر اسـت

و پهلوان )بهرام، جوان

: طرحـ1

هـاي ناتمـامي در چرخـةت را قـوس هاي ادبيـا)ميتوس(هاي عمده يا اسطوره فراي روايت

مي فصل و طنز: داند ها و زمستان، كنايه او نيز اين. بهار، كمدي است؛ تابستان، رمانس؛ تراژدي،

و جهانشمول ها نسخه نظريه را كه بيشتر روايت  واالس،(.اند باور دارد هايي از چند پيرنگ بنيادين

و محاكات)62ص مي) ناتوراليسم(بنابراين رمانس منطقة بين اسطوره . دهد را به خود اختصاص

هـاي هاي درهم تنيده در ساختار معمول رمانس بـا شـيوة تأويـل مـا از تجربـه ضرباهنگ قصه

بي زندگي به عنوان قصه  و تا تهاي چنداليه و نـه صـرفاً يـك سلـسله وقـايعدهنينهايت در هم

آوايي را از موسيقي وام گرفته لوئيس اصطالح روايت چند.اس.سي. افتاده همخواني داردپا پيش
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و آزادي آشـكاري حركـت. تا اين ساختار رمانس را توضـيح دهـد در موسـيقي، بـا اسـتقالل

و حادثـه اي بجاست كه در آن، شخصيت كنند؛ اين در مورد روايت رمانس، استعاره مي هـاي هـا

مت، تـا كل انـد اند اما در يكديگر تنيـده بسيار گوناگون گرچه آزادانه در حركت  سي بـهنـاجيـات

ص(.خواننده عرضه شود  مي داستان)30بير، جـا كـرد توان جابـه هاي منقول از بانوي هر اورنگ را

ولي با وجود اشاره به رنگ در آنها كه به طور خاصي مربوط به يك روز از هفته است، در هـم 

سـج. اند تنيده شده  خن وزف كمپبـل در كتـاب قهرمـان هـزار چهـره، از مفهـوم تـك اسـطوره

و حتي رؤياهـاي برگرفتـه از فرهنـگ گويد؛ به عقيدة او، اسطوره، حكايت مي هـاي هاي عاميانه

اي از كاشـانه يـا قـصرش بـه راه قهرمان، اسـطوره«: دهند گوناگون، الگوي واحدي را نشان مي 

مي مي مي افتد، اغوا و خواسته يا ناخواسته به آستانة ماجرا پا روهدر آنجا با شبحي روب. نهد شود

و قهرمان يا اين نيرو را سـركوب مـي مي و زنـده بـه قلمـرو شود كه نگهبان گذرگاه است كنـد

و به كام مرگ يا به دست او كشته مي ... گذارد تاريكي پا مي  گرفتـار» تصليب/ قطع اندام(شود

مي. آيد مي او وراي اين آستانه، قهرمان از دنياي نيروهاي غريب ولي صميمي را گذرد كه برخي

ميو بعضي سحرآميز ياري)ها آزمون(كنند به شدت تهديد مي  و چـون بـه) يـاوران(رسانند اش

مي حضيض دايرة اسطوره مي،رسد اي ايـن. يابـدو پـاداش مـي راندگذ آزموني دشوار را از سر

و الهپ ؛ اينـك تنهـا)ازدواج مقـدس(ـ مادر جهـان همـراه باشـدهيروزي شايد با وصال قهرمان

ك و هراس باز مي . ... ماند بازگشت استه باقي مي كاري بازگـشت،.(گردد قهرمان از قلمرو بيم

آورد، جهـــان را بـــه حالـــت نخـــست اي كـــه قهرمـــان بـــا خـــود مـــي عطيـــه) رســـتاخيز

ص(.)اكسير(گرداند برمي )71واالس،



و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 80  گروه زبان

ـ سرقت اكسير4ـ اوج افتخار،3ـ تاوان پدر،2ـ ازدواج مقدس،1

از( )71ص،واالس:برگرفته

 رسيدن به

 شاهي

 ازدواج با شاهدخت

»داستان گنبد سرخ در طرحي تطبيقي با نظرية كمپل«

ياور

هاآزمون

ياوران

اكسير

گريز

بازگشت

 رستاخيز

 نجات

نزاع

اي آستانه

عبور از آستانة برادر

ـ نبرد

ـ نبرد  اژدها

 كردنمثله

 تصليب

 ربايي آدم

سفر شبانة دريايي

 سفر به ناكجاآباد

 شكم نهنگ

اشاره به سرهاي بريده در پاي

ش  اهدختتصوير

گرددجهان به حال نخست بازمي

شاهزاده با ديدن تصوير)فراخواني به ماجرا(

 شود شاهدخت عاشق او مي

و)ياور( از پيري حكيم اسرار

 آموزد طلسمات او را مي

مردم براي موفقيت او)ياوران(

 كنند دعا مي

د قلعة محصوروار

 شود شاهزاده خانم مي

)هاآزمون(
مي طلسم مي ها را باطل و به معماهاي دختر پاسخ  دهد كند
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و واقعگرايانه» اسطورة نوعي«راگالن نـسخة راگـالن. دهـد تر شـرح مـي را اندكي متفاوت

و به اين شـهره اسـت كـه حكايت قهرماني شاه تبار است كه در موقعيتي  نامعمول گرفتار آمده

مي. فرزند يكي از خدايان است  . شوند تا او را در بدو كـودكي بـه قتـل برسـانند دشمنان بر آن

و از سرزمين ديگر سر در مـي ولي وي از اين مهلكه جان به در مي و مـردي بـه برد و زن آورد

ميتيبتر و آنگاه همچون قهرمان كمپل او همت در ايـن مـورد بـه. شود راهي سفر مي گمارند

و در آن سـرزمين، نخـست بـه مـصاف جايي مي  رود كه سـرانجام پادشـاه آنجـا خواهـد شـد

مي پادشاهي، غولي يا اژدهايي مي  و پيروز و با شاهزاده رود مي شود كند پراپ نيز بـر اي ازدواج

ص(.گذارد شمول واسطة اين الگو صحه مي  بـا داسـتان گنبـد سـرخ مدل كمپـل بيـشتر)62همان،

و مدل راگالن به داستان زندگي بهـرام هاي پري همخواني دارد كه به قصه  وار بيشتر شبيه است

.آورد نزديك است كه كودكي كيخسرو در شاهنامه را نيز به ياد مي

:مراحل رمانس

)227ـ245صص(: شمرد فراي در كتاب خود شش مرحله براي رمانس برمي

وجوي كودكي در كـار اسـت دت قهرمان است، اغلب اوقات نيز پاي جست مرحلة اول، وال

و نسب اسـرارآميزي آيد اين كودك را در مخفيو الزم مي  گاهي پنهان كنند، چون قهرمان اصل

و نسب واقعي  و اصل مي دارد مي اش را پوشيده نگه و پدر دروغيني پيدا گـاهي پـدر. شود دارد

اين مرحلـه در داسـتان زنـدگي بهـرام بـا. يابد معلّم، نمود مي راستين در نقش پيرمرد حكيم يا 

و تعديل اندكي به چشم مي  خورد، به صورتي كه بهرام به خاطر اينكه در طـالع او آمـده اسـت

و خـوي پـدر بگيـرد او را بـه سـرزمين بيگانـه موبدان نمي  خواهند همچون پدر گناهكار شود

.سپارند تا بزرگ شود مي

و بي مرحلة دوم، دورا از. گناهي قهرمان اسـتن نوجواني و حـوا پـيش نمونـة داسـتان آدم

و دره، سـايه.ي استيهبوط، دنياي شباني يا آركيديا  و نزهتگـه مـشجر مملـو از درياچـه سـار

و تصاوير ديگري كه با جنبة زنانه يا مادران جويبار زمزمه  و ماه  صور خيـال جنـسي مـرتبطةگر

و در سنّت، رنگ نوجواني هاي اين دنيا سبز رنگ. است ايـن. شونده است، محوو طاليي است
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و زيبـايي قـصر خورنـق كـه محـل زنـدگي مرحله در داستان زندگي بهرام در توصيف شكوه

.شود اوست، نمايان مي

و يـافتن گـنج، نمودهـاي و سلوك است؛ آموختن شكار مرحلة سوم، مضمون معمولي سير

.اين مرحله در داستان بهرام است

لة چهارم، ابقاي انسجام دنياي معصوميت در مقابل هجوم دنياي تجربه است كه شـكل مرح

 رمـانس يكـي از تـصاوير اصـلي، تـصوير قـصرةدر اين مرحل. گيرد تمثيل اخالقي به خود مي 

و. محصور است در داستان بهرام، ديدن صورت هفت پيكر در قصر خورنق كه به وسـيلة قفـل

ن  و از نظرها جنبـة اجتمـاعي ايـن. باشـد هان است، نمونة بارز اين مرحله مـي بند محصور شده

و پادشـاهي  مرحله، افسانة عدالت است كه در داستان بهرام با رهـسپار شـدن بـه سـوي ايـران

.كند عادالنة او به جاي پدر بزهكارش، نمود پيدا مي

و آركيديايي است كه از باال بر دنياي تجربه مرحلة پنجم، بينش تأمل ميبرانگيز شـود افكنده

اين مرحله، شبيه دنيـاي مرحلـة دوم اسـت بـا ايـن.و سير دور طبيعي در آن مقام رفيعي دارد 

هماننـد. گيري تأمل برانگيز از سير وقايع يا دنبالة سير وقـايع اسـت تفاوت كه فضاي آن، كناره 

و به فهم مي ولي. اين دنيا، دنياي شهوات است مرحلة دوم،   در اين مرحلـه، آيد؛ رازآلود نيست

در) عـشق جنـسي(تقليد اورتيـك. ها در كار است بندي كردن اخالقي شخصيت تمايل به طبقه

مي اين مرحله به چشم مي و عشاق راستين در آن از عشق، به مرحلة شهوت نزول . كننـد خورد

و قصر هفت گنبد منطبق است .در داستان بهرام، اين مرحله با مرحلة زندگي او در ايران

رحلة شـشم، مرحلـة آخـر اسـت؛ شـاخص پايـان مـسير از مـاجراي فعـال بـه مـاجرايم

ـ خلوت. برانگيز تأمل نشيني غرق تفكر تصوير اصلي اين مرحله، تصوير پيرمردي است در برج

مي. در علوم باطني  شود كـه در اواخـر عمـر اين مرحله نيز در سير تحول شخصيتي بهرام ديده

ه  بهفدستور داد و خود نيز در غاري از نظرها ناپديد شـدت گنبد را قلـه،. آتشكده تبديل كنند

و نردبان يا پلّه در سمبوليسم شعري، نقطة تجّلـي   point of(كوه، جزيره، برج، فانوس دريايي

epiphany(مي و فرانمايي سمبوليك، نقطه ناميده و شوند اي است كه دنيـاي بهـشتي غيرمتبـدل

م  و اسـاطيري، پـر از داسـتان قصه. دهديدنياي دوري طبيعت را نشان هـايي اسـت هاي عاميانه
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و همين در اين داستان. دربارة ارتباط اصلي آسمان يا خورشيد با زمين طور ها نقل نردبان، تيرها

آن طناب و نظيـر آن، آمـده ها را بـا نـوك خـود دو نيمـه كـرده هايي كه پرندگان پرشيطنت انـد

ص(.است گ) 246همان، و طنابي است كـه قهرمـان را بـه آسـمان در داستان نبد سياه اشاره به سبد

و كـوزه مي اي برد؛ همچنين در داستان ماهان تختي در مكـان بلنـد كـه بـا طنـابي از آن سـفره

و بـرج ها از عمارت جاي داستان در جاي. شود آويخته شده ديده مي هـايي هايي با ارتفـاع بلنـد

و شـباهت چنين داستان. نظير ياد شده است بي و زنـده مانـدن، مناسـبت هايي با داستان هبـوط

.دارد

و مرحلة سفر مخاطره: كند فراي مراحل عمدة رمانس را به صورت زير نيز خالصه مي آميـز

ساز كه معموالً نوعي نبرد است كه در آن يا قهرمان يـا ماجراهاي اوليه، مرحلة مبارزة سرنوشت 

و مرحلة تعالي قهرمان دشمن او يا هر دو به ناچار بايد بمي  اگر بخواهيم مصطلحات يوناني. رند

و ) pathos(سـتيزي، مـرگ)agon(توانيم به ترتيب جـدال را به كار ببريم اين سه مرحله را مي 

 بناميم؛ تعّرف همان بازشناخت قهرمان اسـت كـه قهرمـان بـودن خـود را ) anagnorsis(تعّرف

ص(وضوح ثابت كرده است به سـفر بـه(آميـز داستان زندگي بهـرام، سـفر مخـاطره در)241همان،

شـاه شـدن بهـرام، نـشان دادن(تعاليِ قهرمانو)مبارزه با دو شير(ساز، مبارزة سرنوشت)ايران

و شاه ايران  در داستان گنبد سـرخ نيـز ايـن مراحـل. قابل تفكيك است) خود به عنوان قهرمان

هـاي قـصر شكـستن طلـسم: ون سـخت؛ آزمـ)قلعـة شـاهدخت(سفر بـه قـصر: شود ديده مي 

و پاسخ دادن به معماهاي او؛ تعّرف  شد: شاهدخت و شـاهنشناخته  به عنوان همسر شاهدخت

).تعالي(شدن

ايو در حقيقـت، حكايـات متفرقـه غالباً اظهار شده كه هفت پيكر وحدت موضـوع نـدارد

و رشته مي است در باب بهرام، ص(. سـست اسـت بندد، بسيار اي كه افسانه را به هم )259شـهابي،

مي در حقيقت فقدان حلقه خورد معّرف ادبيـات هاي اتصال معمول كه در شيوة رمانس به چشم

دار بـه توجـه بـه جهـان هاي معنـي گونه گسستگي اين«. شفاهي يا ادبيات با سنّتي شفاهي است 

پي رؤياهايمان قابل شناسايي  خم اند؛ ظهور و و ن، پيام هاي نو در طرح داستا درپي پيچ هـاي نـو

مي قصه ص(».خواند هاي نو نامحدودي را فرا گونه ايرادات به خـاطر در نظـر بنابراين اين)40بيـر،
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و قواعد آن است كه باعث مي .شود، منتقد از فهم درست اثر دور افتد نگرفتن نوع ادبي

در: در كل با دو نوع رمانس مواجهيم و مقياسـي رمانس اشرافي كه ريـشه در حماسـه دارد

مي وسيع، رشته  و رمانس عامه هاي روايي متعددي را درهم گـرا كه سـاده) مثل باالدها(پسند تند

و تنها به يك قصه مي  صص(. پردازدو موجز است پيكر از نوع رمـانس اشـرافي هفت)10ـ11همان،

و هفـت داسـتان درونـه  ـ تـاريخي بهـرام و در آن حوادث زندگي شخصيت حماسي اي است

.گرددميروايت

:پردازيـ شخصيت2

و محاكات قـرار مـي شخصيت)22ص(فن شعر ارسطو در گيرنـد، هايي را كه مورد وصف

مي«: به سه دسته تقسيم كرده است  كننـد يا از حيث سيرت، آنها را برتر از آنچه هستند توصيف

و يا به حد ميانه  في. يا فروتر از آنچه هستند ش را برتـر از المثـل اشـخاص خـوي چنانكه هومر

و كلئوفـون آنچه در واقع هستند، تصوير مي امـا. آنهـا را چنانكـه كـه در واقـع هـستند1نمايـد

و اولين سازندة اشعار پاروديا2همگون و همچنين نيكوخارس3 كه اهل شاسوس  سازندة4 است

و فروتـر از آنچـه در واقـع هـستند، منظومة دئيلياد هر دو اشخاص داستان خويش را پست  تـر

و همين تفاوت است كه تراژدي را هم از كمدي جدا مـي نمايش داده كنـد زيـرا ايـن يكـي اند

و پست  مي مردم را فروتر در تر از آنچه در واقع هستند تصوير و آن ديگر مردم را از آنچـه كند

و باالتر نشان مي ».دهد واقع هستند برتر

ار نورتروپ فراي در تحليل نقد با توجه به طبقه سـطو از آثـار داسـتاني كـه براسـاس بندي

را نـه ) fiction(گيرد كه آثار تخيلـي مراتب متفاوت اشخاص داستاني صورت گرفته، نتيجه مي 

بنـدي به لحاظ اخالقي بلكه بايد با توجه به قدرت عمل قهرمان نسبت به قدرت عمل ما طبقـه 

د برتر از انسان) in degree(اگر قهرمان به لحاظ مرتبه. كرد و محـيط خـويش باشـد، هاي يگـر

 
1.Cleophon :ص زرين( نيست كيست معلوم )186كوب،

2 . Hegemonde Thasos 
3.Paradoia :ي را به صورتي هزلآميز درآورند مثل اشعار بسحق اطعمه اثري جد.
4.Diliad, Nichocares :از منظومة ايلياد] پاروديا[آميز نوعي تقليد هزل.
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و اعمال او شگفت و پايين. انگيز قهرمان نوعي رمانس است از اين قهرمان از نوع انسان است تر

(خدايان هم. هم مرتبه با خدايان باشد با اسطوره روبه اما اگر هـاي رديـف انـسان رو هستيم؛ اگر

و ها باشـو اگر از جنس انسان) محاكات(اطراف خود باشد با تراژدي  د امـا فروتـر از اطرافيـان

هاي معمـولي كند كه در آن، قانون قهرمان رمانس در دنيايي سير مي .) محيط، با كمدي مواجهيم

او طبيعت تا اندازه  و پايداري كه براي ما طبيعي نيست براي اي كارايي ندارند؛ عجايب، شهامت

و غول  و حيوانات سخنگو و ساحره طبيعي است؛ سالح جادويي و طلـسمهايها ها ي ترسـناك

و وارد. آسا در دنياي رمانس، جزو مفروضات است معجزه در اينجـا از اسـطوره فاصـله گرفتـه

و وابسته  مي دنياي افسانه، مثل داستان پريان و مشتقات آن صص(. شويم ها  بـا ايـن)48ــ47فراي،

مي شود كه هفت تعاريف مشاهده مي را بهرام، پهلوانيزي. گيرد پيكر به خوبي در اين مقوله جاي

و تقـدس اسـطوره انساناي بلكه در رديف نه از نوع خدايان اسطوره  از ها اسـت اي نـدارد امـا

و مرتبة انسان  و محيط ايـن قـدرت هاي اطراف خـود برتـر اسـت؛ پادشـاهي قدرتمنـد اسـت

تمام مفروضـات دنيـاي رمـانس در داسـتان. شود جسماني او در شكارها به نمايش گذاشته مي 

و بـزم دگي بهرام صدق مي زن هـاي كند؛ از اعمـال محيرالعقـول گرفتـه تـا فرجـام رمزآلـودش

.زدني او در هر گنبد مثال

هاي يك رمـانس محبـوب اسـت؛ پـدر او پادشـاهي شخصيت بهرام به خوبي واجد ويژگي

مي بي هاي بـاارزش شود، طالع خجسته بهرام، پيشرفت فرزند است كه در نهايت، صاحب پسري

و آگاهي جسمي و مهارتو ذهني او و حكمراني ها هاي او در سه زمينة ادبيات، هنرهاي رزمي

و ماجراجويي  و شـكار،و زندگي منحصر شدة او به مسائل رزمي و گريز و تعقيب هاي عشقي

)Meysami, p.xxi(.دهند همه خصوصيات رمانس را نشان مي

ي آن، دو قطبـي اسـت؛ يعنـي ديـالكتيك كّلـي پـردازي در رمـانس تـابع سـاختار شخصيت

و سلوك شخصيت آن) خير(ها يا موافق سير و چنـدان داراي ظرافـت)شر(و يا مخالف هستند

اش را در برابـر هاي نوعي در رمانس، معارض اخالقي هر يك از شخصيت.و پيچيدگي نيستند 

و سفيد در بازي شطرنج خود دارد؛ مثل مهره  ص(. هاي سياه ؛»شـر«و» خيـر« همچون)236فـراي،

و يزدگرد بزه و راست روشن؛ بهرام و مليخا بهرام و بشر و خسرو صص(.گر؛ بهرام )237ـ238همان،
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:هاي رمانس شخصيت

در كمـدي) هـاي خـود بازدارنـده شخـصيت(هـا هاي سفيد، معادل آيـرون شخصيتـ2ـ1

و( و منـذر كـه بـه بهـرام فنـون  حكمـت همانند پيرمرد حكيم در داستان گنبـد سـرخ، نعمـان

و خضر در داستان ماهان مي ).آموزند

ميـ2ـ2 و سلوك به خاطر او صورت شـاهزاده خـانم داسـتان گنبـد.(گيـرد بانويي كه سير

)سرخ

و ملكة سياهـ2ـ3 و ساحرة تبهكار، پادشاه و مادة داستان ماهان غول( جادوگر )هاي نر

در(ر ضـعيفا خصوصيت بسياب عروسجزبهيافته، هاي نجات شخصيتـ2ـ4 افـرادي كـه

ميهاداستان بهرام از آن مي دلجويي و از زندان آزاد )»هفت مظلوم«شوند، شود

شر(ـ قهرمان مؤنث4ـ5 و )دختر چوپان در داستان خير

و در برابر آن حيوانات مهربان همانند اسـب كـه قهرمـان را بـهـ2ـ7  اژدها در داستان بهرام

مياي پرنده.(رسانند وادي طلب مي )برد كه در داستان گنبد سياه، قهرمان را به سرزمين پريان

و خبائث تن در نميـ شخصيت2ـ8 و نمايـانگر هايي كه به تضادهاي اخالقي قهرمان دهنـد

و بي  و دنياي اسرار (طرفي اخالقي دنياي واسط طبيعت هـستند ارواح طبيعت در. ملكـة پريـان

)داستان گنبد سياه

:پردازيـ صحنه3

و شد هـا، هاي زنده، صداها، تغيير سريع صحنهت رمانس، متكي به حس است؛ رنگ حدت

و زيورآالت؛ زنان زيبا، توصيف  كه اين شدت بـه نـدرت در اوجِ در حالي هاي پيچيدة معماري

و حادثه  هم داستان از. رسـند لحن روايي به ثبت مـيانهاي حياتي با تأثيرگـذاري رمـانس نيـز

و حواس برمي  و از فراخواستن پي خيزد مايـة آرمـاني روايـت درپي نقـش از برشمردن جزئيات

و قصه مخاطره به قصر محصور شده، ضيافت لذت مثل سفرهاي پر  اي نـو كـه از ميـان قـصة ها

ص(. قبلي، شاخه دوانيده است   بسيار موفق پيكر هفت به همين خاطر است كه نظامي در)30بير،

و پـرداختن بـه جزئيـات عمل كرده زيرا از خصوصيات شعريِ  او، توان بسيار باال در توصـيف
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.بديع است

و زبـان نثـر بـه جانـب و استعاره گرايش دارد زبان شعري، بيشتر به سمت محور جانشيني

و مجاز ميل مي  از. كند محور همنشيني نظامي، شاعري است كه گرايش به توصيف بـا اسـتفاده

و استعاره در آثارش با بسامد فراو  او اني به چشم مي تشبيه و يكي از مشخـصات سـبكي خورد

مي. سازد را مي  يابد؛ امـا موضـوع كـارش كـه شـعر از اين لحاظ، زبان شعري او غناي بيشتري

و از اصول نحـو متـون در پرداخـت قـصه روايي است بيشتر به محور هم  هـا نشيني تمايل دارد

و توازن از اين جنبه، گرايش اثر او به سمت محور. كند پيروي مي  همنشيني قابل مشاهده است

و به قلمرو» نظم«بين اين دو محور است كه اثر او را از حيطة  مي» شعر«خارج كرده كنـد؛ وارد

پس توصيف در آثار نظامي از اهميت بـااليي برخـوردار. كند اما جنبة روايي آن را نيز حفظ مي 

و  و با استفاده از صنايع معاني و كاركردي مهم دارد هاي بـومي را غنـا بياني ظريف، قصه است

بي مي و ضرباهنگ روايت شفاهي را از آنها بگيرد؛ به طـور مثـال، در داسـتان بخشد، آنكه لحن

و فتنه، هنگامي  مي بهرام گيرد، نظامي با تشبيهات بديع كه به علم نجـوم كه فتنه، گاو را بر دوش

: دهد تلميح دارد وصف را در حد كمال ارائه مي

ر ــاه ــافوريمـــــ ــاب كـــــ ا در نقـــــ

چــون كـــه مــاه دو هفتـــه از ســر نـــاز

پــيش آن گــاو رفــت چــون مــه بــدر

بـــسته چـــون در ســـمن، گـــل ســـوري

كــرد هــر هفــت از آنچــه بايــد ســاز

ــدر ــد قــ ــاو يابــ ــرج گــ ــاه در بــ مــ

ص( )117نظامي،

و اجتمـاعي فراي، رمانس را در مرتبة عامه و نـوازش«تـر بـا عنـوان پـسندتر ،»داسـتان نـاز

cuddle fictionو صـندلي مي هـاي خواند، يعني رمانسي كه دنيـاي بيرونـي آن بـا تختخـواب

و دنج مـرتبط اسـت  و جاهاي گرم و راحت ص(دلچسب و زمـان) 244فـراي، و بـا قـصر بهـرام

را. گويي آن كه شب است همخواني دارد قصه » قـصه تـوي گيومـه«او صفت بارز اين مرحلـه

م مي (حفل ياران موافق است داند؛ يعني زمينة شروع داستان، و همـسرش. مجلس شـبانة بهـرام

و ابتداي داستان گنبد سپيد  و آن وقت يكي از اعضاي اين محفل كوچك بـه نقـل) در هر گنبد

مياداست و قراردادهـاي ايـن ني واقعي و هـوا پردازد؛ بيرون كردن تازه واردها در آغاز بـا حـال
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اي تأثير چنين شيوه. مرحله همخوان است و هايي، ن است كه داستان، ماية آسايش خواننده باشد

همـان،(.آنكه در برابر ما قرار گيرد سرگرممان سازد تأملش را برانگيزد، يعني برخالف تراژدي بي

)245ص

هاي يكسان توصيفي دنياي رمانس را در ادبيـات سروانتس توصيفي از رمانس دارد كه جنبه

مي همة كشورها نمايان :سازد تر

تر از خوانـدن توصـيفي زنـده بخش كنم كه به من بگوييد آيا چيزي لذتل تمنا مي براي مثا«

اي وسيع از قير جوشان كـه چشمان شما ظاهر سازد؟ درياچه هست كه ماجرايي چنين را پيش 

و سوسمار در آن به حركت مشغول  و افعي و به ناگهان در مقابـل چـشمان شمار زيادي مار اند

و صدايي از درياچه به گـوش او مـي. شوند شهسوار سرگردان ظاهر مي  بـه مبـارزه او را رسـد

و خويـشتن را بـه طلبد تا دليريِ خود را ثابت كند؛ شهسوار خود را در آب پرتاب مـي مي كنـد

مي ناگاه در ميان دشت  و خرم مي هاي سبز گـذرد تـا بـه قـصري يابد؛ سرگردان از باغي بهشتي

و دروازهو برجرسد كه ديوارهايش از طالي وزين مي و هايش از الماس هايش از سنبل هـستند

پردازند؛ در جايگاه بعدي او را به درون اتاق تشريفات ديگـري هـدايت بانوان بسياري به او مي 

و آنجا ميزها چنان سفره شده مي مي كنند و شگفتي وا ص(»...دارنـد اند كه او را به حيرت )63بيـر،

و اشرب و لذيذو توصيفي از انواع غذاها اين قـسمت از توصـيف رمـانس بـه طـور.ة گوناگون

و فضاي آنها را به ياد چشم و داستان ماهان همخواني دارد گيري با توصيفات داستان گنبد سياه

و اشخاص اين داستان مي و با توصيفات صحنه .ها از يك مقوله است آورد

و هم شادي رمانس، شيوه  پايـان خـوش،. بخـشد مي اي جامع است؛ هم رنج به همراه دارد

و نـه قطعيـت تـراژدي را بيـشة. ويژگيِ معمول آن است؛ اما نه در هم فشردگي كمدي را دارد

و دنياي شباني، همه تصويرهايي از شـعف مـنعكس مـي  كننـد كـه حيـات محصور، كاخ لذّت

و طبيعي در آن به سكون مي  . شـود در رمانس، ميل بـه سـكون فـراوان ديـده مـي. رسد عاطفي

و بهشتخ مي لوت عاشقانة منزوي اين قبيل تصاوير بايـد بـا. كند آساي عشاق اين ميل را ابراز

ايـن موضـوع در هنـر)41و42صـص همـان،(. قدرت نبوغ جان بگيرند تا به نقص هنري نينجامند 

و توصيف نظامي نيز مشاهده مي  و كـاخ هاي باغ يك از توصيف هيچ. شود تصويرگري و هـا هـا
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و و از روي قواعـد از پـيش تعيـين شـده صـورت هاي هفت داستان زيبارويان پيكـر، تكـراري

مي نمي و خواندني باقي و همواره جذاب و به داستان گيرد مي ماند .بخشد ها پويايي الزم را

ميـ4 و رمانس طلب؛ رمـانس: كند فراي رمانس را به دو شكل عمده تقسيم رمانس مذهبي

و معجـزه هاي مـردا مذهبي، مختص افسانه  و بـر كرامـات ون خداسـت هـاي آنهـا تكيـه دارد

و شواليه رمانس و قـرار او رمانس را جابه. گري طلب، مشتمل بر سلحشوري جا كـردن اسـطوره

د  و برر عين حال آرماني دادن آن در مسير انساني مي كردن محتوا بنـابراين. داند خالف رئاليسم

.ر است اما با تجربة انساني، ارتبـاط نزديكتـري دارد اي در دنياي رمانس، مستق الگوهاي اسطوره 

و بنابراين با تفسير آركي ها عمدتاً شخصيت در رمانس، شخصيت تـايپي هاي عرصة رؤيا هستند

ميو يونگي هماهنگ  . طلب گنج مدفون، يكي از مضامين اصـلي رمـانس بـوده اسـت. باشند تر

و در صورت و حكمت است هاي آرماني آن به معني گنج يعني ثروت رمانس طلب بـا. قدرت

و رؤيا شباهت فراوان دارد  وجـويي اسـت كـه اگر آن را به زبان رؤيا برگردانيم جست. مناسك

و به وسـيلة آن از دلهـره ليبدو يا خود آرزومند به آن دست مي  هـاي واقعيـت زند تا ارضا شود

سـك، رمـانس، پيـروزي بـه زبـان منا)1(.رهايي يابد؛ گرچه همچنان مظروف اين واقعيت است 

و شـراب. حاصلي است حاصلخيزي بر سرزمين بي  و نوشيدني، نان حاصلخيزي يعني خوردني

و مؤنث ص(.وحدت مذكر )363فراي،

:پيكر مطرح شده است مضمون يافتن گنج در هفت

بــــه شــــكار افكنــــي گــــشاد كمنــــد

... 

ــان گـــــــوري ــر، ماديـــــ آخراالمـــــ

ــال روحــــاني ــري چــــون خيــ پيكــ

... 

ــرام ديـــد ــه زورگـــور بهـ و جـــست بـ

....... 

ــه ــا بـ ــت تـ ــيد دور از دشـ ــاري رسـ  غـ

از پــــي گــــور كنــــد گــــوري چنــــد

... 

آمـــــد افتـــــد در جهـــــان شـــــوري

ــازه ــشاني تـــ ــشاده پيـــ ــي گـــ رويـــ

.... 

رفــــت بهــــرام گــــور از پــــي گــــور

... 

كـــه بـــر او پـــاي آدمـــي نگذشـــت
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ــكار ــه شـ ــكارزن بـ ــد شـ ــون در آمـ چـ

...... 

ســــر بــــه آهــــن بريــــد از اهــــريمن

از دمــش بـــر شــكافت تـــا بــه دمـــش

.... 

گــــور چــــون شــــاه را نديــــد قــــرار

شـــه دگـــر بـــاره در گـــرفتن گـــور

و رنــج چــون قــدر مايــه شــد بــه ســختي

.... 

ــد ــشبند آيــ ــه نقــ ــذر كــ گفــــت منــ

و قلـــــم برداشـــــتنقــــشبند آمـــــد

ــرام ــفت به ــن ص ــر اي ــردي ب ــه ك هرچ

ــار اژدهــــا خفتــــه ديــــد بــــر در غــ

.... 

و ســــربريده بــــه دشــــمن كــــشته

ــكمش ــت در شــ ــور يافــ ــة گــ بچــ

.... 

و در خزيــــد بــــه غــــارآمــــد از  دور

شــــد در آن غــــار تنگنــــاي بــــه زور

ــنج و برفروخــت چــون گ يافــت گنجــي

... 

ز نـــــو برآرايـــــد بـــــاز نقـــــشي

و اژدهــــا بنگاشــــت صــــورت شــــاه

ــام ــتي رســـ ــق نگاشـــ ــر خورنـــ بـــ

صص( )77تا71نظامي،

و يافتن گنج است؛ براي مثال، توجه بارز بـهشنمادهاي بارز رمانس در اين قطعه، اژدهاك ي

و كمال(هفت در ساخت منظومه عدد همچنـين محـل(و محل يافتن گنج، غـار) نماد تماميت

و يونگي، نمـاد ناخودآگـاه) ناپديد شدن بهرام در فرجام داستان  كه در اصطالحات آركي تايپي

ص(. روان است  و مـضامين همان. باشد قابل ذكر مي)554ياوري، گونه كه اشاره شد، صـور خيـال

و رؤيا است فراوان در زمينة روانرمانس قابل تأويل .شناسي ناخودآگاه

و تـا حـدي مقـدس گونـه بـه كـار نويسندگان رمانس، عشق جنسي را با جـديتي راسـتين

ص(: گيرند مي )36بير،

تكيـــه را شـــناخت بـــود ملـــك بـــي

ــرد ــازي كــ ــار ســ ــه كــ روزي از هفتــ

ــرون نــــزدي ــقي بــ ــس از عاشــ نفــ

كيـــست كـــز عاشـــقي نـــشانش نيـــست

تكيــه بــر ملــك عــشق ســاخته بـــود

شـــش ديگـــر بـــه عـــشق بـــازي كـــرد

و چــــون نــــزدي ــشق را در زدي عــ

ــست ــانش ني ــست ج ــشق ني ــه را ع هرك
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اوســـــكة عـــــشق شـــــد ــة اوخالصـــــة ــسان خاصــــ ــقان مونــــ عاشــــ

صص( )102ـ103نظامي،

مي رمانس معموالً از داستان آن هاي مشهوري استفاده ها دلگـرم كننـده كند كه شناخت ما از

و امكان ارائ  آنة تلميح است و هوشمندانة ص(.سـازد ها را نيـز فـراهم مـي آميز در تـاريخ،)5بيـر،

و دفـاع بهـرام در برابـر هفتاليـت  هـا يـا وقايع زندگي بهرام همچون انتصاب مهرنرسـي وزيـر

و ويژگي. ذكر شده است) تركان(هاي سفيد هون هاي جذابش او به خاطر عدالت در حكمراني

و  و مهـارت يكي از پادشاهان محبـوب و رزمـي بـود مـشهور بـه كـامراني او بـه. هـاي بزمـي

و تعداد زيادي از آنها را براي سرگرمي مردم در جشن  هـا از هنـد نوازندگان مقام بااليي بخشيد

(به ايران آورد  همچنين او با قيـد ترديـد بـه عنـوان نخـستين سـرايندة شـعر فارسـي مـشهور.

)Meysami, p.xxi)(است

شبـ تفاوت5 و :هاي رمانس با رمان اهتها

و. هاي بلند فارسـي را دارد رمانس بسياري از خصوصيات قصه تفـاوتي كـه بـراي رمـانس

و تـوده قصه در. اي نـدارد هاي عاميانه ذكر شده، در ايـن اسـت كـه رمـانس خاسـتگاه مردمـي

و يادگار دورة ملوك حقيقت، رزم و اشرافي است و نيز سـبكطال نامة درباري  فـاخر وايفي اروپا

ص ميرصادقي، واژه(.ها آن و داستان زندگي بهـرام مـشابهت در اين دو مورد) 140نامه، نيز ميان رمانس

و دربـا. وجود دارد  و گنبد سرخ در محيط اشرافي و سـبكي مـيرداستان زندگي بهرام گـذرد

و كمتر به سبك قصه هاي هفت ها از بقية قصه بيان آن م پيكر، فاخرتر است .گرايديهاي عاميانه

و ادبيات شفاهي تكيه شده است بر ويژگي ها به همراه موسيقي رمانس. هاي مشترك رمانس

و يا خانوار يك ارباب نقل مي  به همين علـت. شدند براي شنوندگان چه بسا در جمع درباريان

مي در بيشتر رمانس  (بينيم ها مناظره در. و شيرين نمونة بارز آن ي هـاو در ميـان داسـتان خسرو

و مليخا : پيكر هفت در) داستان بشر ساختار قصه در قصة رمانس نيـز بـه احتمـال قـوي ريـشه

ص(.همين سنّت نقّالي دارد )31همان،

و رمانتيـك بـا هـم ارتبـاط واژه. رسد رمانس در نهايت به سبك رمانتيك مي هـاي رمـانس
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و آلماني قرن هجـدهم،. نزديكي دارند وز اساسـاً بـه معنـي هنـ» رمانتيـك«در كاربرد انگليسي

مي«  Romansequeواژة مترادف آن در فرانسه».تواند در يك رمانس روي دهد چيزي است كه

اعتقاد داشـتند كـه) دورة آغاز عصر رمانتيك در انگستان(نويسندگان پايان قرن هجدهم. است

مي« ا» دهد آنچه در رمانس روي ز دست صرفاً غيرواقعي يا تصنعي نيست بلكه نيروي احساسي

و يا سركوب شدة قوة خيال را بيـان مـي و. كنـد رفته شـاعران رمانتيـك ايـن سرچـشمة شـور

و در افسانه). شعر روايتي(Lyrical ballad(احساس را در باالدها  هاي شرقي به خصوص هزار

و در شكل تاريخي رمـان گوتيـگ يافتنـد يك شب، در قصه  و افسانة پريان همـان،(.هاي عاميانه

)83ـ84صص

و داستان اغلب ادعا شده است كه قصه ـ تخيلي، نوع دگرگون شـدة هاي وسترن هاي علمي

.جديد رمانس هستند

العـادة نام ديگر براي رمانس، رمان عمل است به خاطر توجه زيادي كـه بـه اعمـال خـارق

 ها برحسب طبيعتشان از زندگي مـدني متعـارف بـه اين داستان همة. ها دارد مجرّد از شخصيت 

صص(.دور هستند )10ـ12ميور،

تر اسـت تـا رمـان؛ زيـرا اشـخاص در رمـانس ها در رمانس، ذهني شيوة پرداخت شخصيت

و بنابراين همچون راز سر به مهر؛ ولي نويسنده در رمان در ورود به ذهن اشـخاص قهرماني اند

(تر است داستان، آزادتر است چون شيوة كارش عيني  پرداخـتو عينـي بـريجـا ذهنـ در اين.

ص()كند نه به موضوع داللت مي )366فراي،

مي. حماسه است رمانس ادامة و با واقعيتـي بـاالتر انطباق جزئيات با واقعيت را ناديده گيرد

و كار داردو نفسانياتي عميق  در تفاوت. تر سر و رمان، مربـوط بـه تفـاوت فلـسفه هاي رمانس

و قرون پيش از عصر روشنگري است زيرا تا آن زما  ن اصـل فاعليـت مربـوط بـه انـسان نبـود

و هم زمان با آن تفكر اشعري در ايران، براي انسان تقريباً هيچگونـه نظريه پردازان قرون وسطي

و نقش او توجه شد  و با آغاز عصر روشنگري به محوري بودن انسان . نقش فاعلي قائل نبودند

مي اين جنبه را در رمان د هاي قرن هجدهم و ها به عامـل شخـصيتر آن توان يافت كه پـردازي

ص(.عامل سببيت توجه خاصي شده است )39اخوت،
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:نتيجه

و تحل پـذير كـه يـل رمانس يكي از انواع ادبي داستاني است، با الگوهاي ساختاري مشخص

پ .هايي است كه با اين قالب ادبي همخواني دارند سازي در داستاندهاياجراي نظري آن قابل

پـردازي،، شـامل طـرح، شخـصيت هفت پيكر) چهارچوبي(ستان اصلي عناصر ساختاري دا

و دورنمايه با ويژگي صحنه و داسـتان پردازي هاي عناصر ساختاري نوع رمانس در تطابق است

اي هـاي درونـه وجود داستان. اي گنبد سرخ، به ويژه با طرح نوعي رمانس همخواني دارد درونه

و يكشب، توصيف و قـوس زنـدگي او كـه بـاگ بزم هاي پررن به گونة هزار هاي اشرافي بهرام

و در اين مقال ميهمراحل رمانس تطابق دارد .كند به آن پرداخته شده، اين مسئله را تأييد

و تحليل بهتر داستان ميپيكر هفتتطابق ساختار .انجامد با نوع رمانس به درك

:ها نوشت پي
و سـايه1 و آنيمـا و آدم خبيـثـ در عرصـة رمـانس جلـوة ليبـدو و قهرمـان مؤنـث  را بـه ترتيـب در قهرمـان مـذكّر

ص.(يابيم مي )363فراي،

:منابع

.ش.هـ1371، فردا، اصفهان، دستور زبان داستاناخوت، احمد،

و نشر كتاب، تهران،، ترجمه عبدالحسين زرينفن شعرارسطو، .ش.هـ1337كوب، بنگاه ترجمه

د،رمانسبير، جيلين، .ش.هـ1379قيقي، مركز، تهران، ترجمه سودابه

و فن شعركوب، عبدالحسين، زرين .ش.هـ1369، اميركبير، تهران، ارسطو

.ش.هـ1334سينا، تهران،، ابنسرا شاعر داستان، نظامياكبر، شهابي، علي

.ش.هـ1377، ترجمه صالح حسيني، نيلوفر، تهران، تحليل نقدفراي، نورتروپ،

نامه ايرانيكا با مقدمه ابراهيم يونـسي، زيرنظـر، از سري مقاالت دانشتاني در ايران زمينادبيات داسمتين، پيمان،

.ش.هـ1382احسان يارشاطر، اميركبير، تهران، 

.ش.هـ1376 علمي، تهران،،)قصه، رمانس، داستان كوتاه، رمان(ادبيات داستاني ميرصادقي، جمال،

و ميمنت .ش.هـ1377، مهناز، تهران، نويسي مة هنر داستاننا واژه،)ذوالقدر(ــــــــــــــ

.ش.هـ1373اي، علمي فرهنگي، تهران،، ترجمة فريدون بدرهساخت رمانميور، ادوين،



و ادبيات فارسي دانشگاه تهران» ادب فارسي«مجلة/ 94  گروه زبان

.ش.هـ1380، قطره، تهران،اي هفت پيكر حكيم نظامي گنجهنظامي گنجوي، الياس بن يوسف،

.ش.هـ1382تهران،، ترجمه محمد شهبا، هرمس، هاي روايت نظريهواالس، مارتين،

و كمـال در هفـت پيكـر .ش.هــ 3،1370شناسـي در ايـران،»ياوري، حورا، بازتاب نمادين آركي تايپ تماميت

.556 تا 548صص
Cuddon, J.A. Dictionary of Literary Terms & Literary Theory. Penguin Books, 1999. 
Meysami, Julia Scott. The Haft Paykar A Medieval Persian Romance. (Oxford World’s 

Classic)Oxford University Pr(1), 1995. 
 



 راونديبررسي انتحاالت ادبي

 دكتر شهرام آزاديان
 يار دانشگاه تهراناستاد

و
 پورمسعود راستي

ص( ) 108تا95از

:چكيده

الدين راونـدي نجم في تاريخ آل سلجوقي، تأليف السرور آيةو الصدورراحةكتاب

و ابيات. يكي از كتب معتبر در زمينه تاريخ سلجوقيان عراق است  شيوة نگارش كتاب

پژوهـشگران منقول فراوان در آن، باعث شده است كه اين اثر مورد توجه بـسياري از 

.گيردادبيات فارسي نيز قرار

و ادبـ يدر اين مقاله، كوشش شده است تـا بـا بررسـي برخـي جوانـب تـاريخي

و اثبـات الصدورراحة ، تعدادي از انتحاالت راوندي در بخشهاي منظوم كتاب، نمايانده

.شود

و آيةراحةانتحـال، : كليديهاي واژه الـرزاق الـدين عبـد، جمـال السرورالصدور

.اصفهاني، شرف الدين شفروه
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مه مقد:

و راحةكتاب واز يكي، السرور في تاريخ آل سلجوق آية الصدور ه در مورد توج منابع مهم

به. است عراق باب تاريخ سلجوقيان از دليل اين كتاب همچنين شـعراي كثرت منقوالت منظوم

و سدة نامدار  از ششم از پيش  بخشهاي منظوم ايـن بررسي. است ديدگاه ادبي نيز ارزشمند آن،

مترروشنوترمنقّح اثر عالوه بر درساختن از تن، در تنقيح دواوين شعرايي كـه اشـعاري  آنـان

. تواند بوداست، نيز مؤثر كتاب مورد نظر، نقل شده

در نخستيناز يكي از گامها در اشعار راه استفاده اين كتاب بـراي تـصحيح دواويـن منقول

و تعيين سرايند شعراي نقل شده از آنان، بررسي  و سقم انتساب اشعار ة واقعـي هريـك صحت

و نسب تغيير اصلي عواملاز در اين ميان، انتحال، يكي. از آنهاست تواند گمراهي محقّق اشعار

.بود

الـدين عبـدالرّزاق اصـفهاني جمـال آنِ، سه قصيده از الصدور راحةميان بخشهاي منظوم در

شـرف الـديناز مخمـسي اسـت؛ همچنـين آنها را به خود نـسبت داده وجود دارد كه راوندي 

و بدون ذكر تنها با تغييرراآن كه مؤلّف،شفروه و بعدها باعـث كردهنام شاعر، نقل نام ممدوح

از ايجاد اين شائبه شده .آنِ خود اوست كه مخمس مذكور نيز

د كه راونـدي را بـه انتحـال الزم است داليلي از پرداختن بدين انتحاالت پيش يگـران آثـار

:شود است، بررسي متمايل ساخته

بـن الـدين سليمانـشاه خـود را بـه نـام سـلطان ركـن كتـاب ابتدا تصميم داشت راوندي-1

او قلچ در(ارسالن تأليف كند، ليكن پس از زوال مملكت  پـي البته به گفتـة خـود راونـدي، كـه

مل«است توجيه ممدوح جديد بوده  تصميم خود را تغييـر داده)»ك بود بدليل آنكه وي غاصب

مي قلچ كيخسروبن الدين كتاب را به غياثو دو. كند ارسالن تقديم از ايـن  تـا 578سـال پادشـاه

از آسـياي صـغير پـس؛ لـيكن)475-477مـستوفي،صص(راندند حكم مي برآسياي صغير.ق.هـ 609

صـفا،ج(گرفـت ادبـاي فارسـي زبـان قـرارو مورد توجـه شـعرا.)ق.هـ 616پائيز(حملة مغول

. طوسـي بـود راه يافت قـانعي سالطين اين كه به دربار اولين شاعران مداحياز يكيو)100،ص3

از.)ق.هـ 614-634(وي ابتدا مداح عالءالدين كيقباد الـدين كيخـسرو آن مداح غيـاثو پس
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و و.)487-489 ،صص3همان،ج(عزالدين كيكاوس ثاني بود ثاني در با اين حساب در زمان راونـدي

 دليـل سالجقة روم تمايلي نداشتند؛ بـه همـين دربار عهد ممدوحين او، شاعران فارسي زبان به

در هيچ در آنان شعري نمي مدح يك و راوندي كه نياز داشت دركتاب خـود قـصايدي  سرودند

بود خود قـصايدي بـسرايد يـا قـصايد ديگـران را بـراي سالطين بگنجاند، يا مجبور مدح اين

راكهچه بهترو(دهد ممدوحان خويش تغيير  !).به نام خود تمام كند آنها

و عالوه نرسيدن اشعار شاعران فارسي به را گوي به گوش اين سالطين درباريـان آنهـا، وي

.دادميبيميبيدر انتحال اشعار 

را آنگونه كه گفته-2 آسـياي صـغير بـه.)ق.هــ 590(از زوال مملكت طغرلپس وندياند

نادرسـت ارسالن درآمد؛ ليكن اين گفتار به چند دليـل بن قلچ كنف حمايت كيخسرودرو رفت

:است

و.ق.هـ 590الدين كيخسرو در سال غياث) الف از از سلطنت محروم بود .ق. هــ 603پس

 توانـسته نمـي.ق. هـ 590سال؛ پس راوندي در)476مستوفي،ص(پس بگيرد باز توانست قدرت را

.بروداو به دربار

و ممدوح را دعوت به حركت به سـوي)ب ابياتي كه در برخي قصايد راوندي وجود دارد

و اعادة مملكت پدران خود مي  كند، نشان از آن است كه وي در زمان سـرودن آن قـصايد ايران

:)123راوندي،ص(آسايش دربار كيخسرو، محرومازودر عراق عجم بوده است 

عراق نيـك راييـست برصوب

ز فــرّ مقــدم شــاه يــا رب كــه

ــم ــان ادهــ ــدن عنــ گردانيــ

و باد اهـل غـم بـي عـراق شـاد

ميو در ابيات ديگري، حوزة سكونت خود را به همدان :كند محدود

ر  وي سوي ملك خراسان آرد وقت آنست كه شه تخت به هميان آرد لشكرش

مي صريح راوندي گفتاراز)ج كه دانسته براي تقـديم كتـاب نيـز بـه درگـاه حتّيوي شود

و كيخسرو .)462همان،ص(تقديم كرده است الدين رومي بدو كتاب را به واسطة جمال نرفته

و و آسايش درگاه اين پادشاهان را نچشيده را صالت آنان بنابراين راوندي هيچگاه خصب

و در صالتيجزاي هيچ انگيزه دريافت نكرده است؛ آينده دريافـت كنـد، بـراي مـدح كه شايد
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.آنان، نداشته است

:اينها هستند الصدورراحة اشعار منتحل در

����� ��	
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ذكـر: عنـوان راونـدي/95: جمال/206: راوندي/قصيده/بخشدجان همي فيض كسيگر-2

.اي بگويم او شمه...پادشاهي 

در-3 ــه ــو اي ك ــك ت ــز مل ــد هرگ ــت زوال نرس ــة/دس ــصرّع قطع ــدي/م /248: راون
.في دعائه�ۀ���: عنوان راوندي222:جمال

.شعر: راوندي عنوان/199: شرف/458: راوندي/ مخمس/ پيش سلطانند در فرمانبري-4

از آنگونه كه مشهود است راوندي تنها در عنوان قصيده دوم صراحتاً شعر كـرده آنِ خود را

مي است، ليكن شواهدي وجود دارد كه نشان مي  و سوم را نيز به نام دهد، او خواسته اشعار اول

دعـاييسـلطان آخـر ذكـر هـردر«: گويـد مي الصدور راحة63وي در صفحة. خود تمام كند 

و قصيدة مدح او  درو اگر«: 327، همچنين صفحه»پادشاه كيخسرو بگويم چه شـرط رفـت كـه

، در اين مقام حماقت بودي آوردن؛ نياوردم سلطاني شعرهر ذكر آخر قصايد مـورد.»خود بيارم

و مسعودبن ذكر محمد آخرِنيز در نظر را. انـد ملكـشاه آمـده بـن ملكشاه هـم مخمـس چهـارم

.)129نذيراحمد،ص( به نام راوندي آورده استاالحرار مونسجاجرمي در 

در كه دربارة وجود اين احتمالي اولين درودورالص راحة اشعار، هم  ديـوان مـذكوردو هـم

و ممكن است جمال است كه بايد بررسي شود، اين راوندي انتحـال شرف شفروه از عبدالرّزاق

را.كرده باشند  سـال10؛ اگـر احتمـال)الدين،صفحة يـح جمال(اند دانسته.ق.ه 588 سال فوت جمال

از نظر بگيريم، باز اين تخمين را در خطا در  . نخواهـد بـود.ق.ه 598هـم فـوت جمـال متـأخّر

تـصميم بـه تـأليف.ق.ه 599، در سـال)62راوندي،ص(كند راوندي، آنگونه كه خود تصريح مي

؛ پـس)461همـان،ص(الـدين سليمانـشاه شـد آن، متوجه دربار ركـنازو مدتي پس كتاب گرفت 

از_اگر از آن راوندي باشد_اين اشعار سرايش در.ق.ه 599 قطعاً بايد پس و آن دانسته شـود

در باب سال وفـات شـرف نيـز اطّـالع دقيقـي در دسـت. است حيات نبوده قيدزمان، جمال در 
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مياسنيست؛ ليكن بر او اس برخي شواهد در توان وفات  يا قدري متـأخّرتر.ق.ه 600حدود را

دو(اين تاريخ دانست از و از اما با اين وجود باز.)شرف الدين،صفحة سـي هم فرضية انتحـال شـرف

 الـشّعراءةتذكرو همچنين در)199ص(راوندي منتفي است، چرا كه اين قصيده در ديوان شرف 

و)154-155ص( دولتشاه پيداسـت. اسـت آمده ارسالن سلجوقيبن در مدح طغرل به نام شرف

ه 599و كسي پـس از سـال)371راوندي،همان(است فوت كرده.ق.ه 590سال كه اين پادشاه در 

.شعري را براي تقديم بدو انتحال نخواهد كرد.ق.

كهآن حالت دومين وارد آنها را در دواوين شـعراي مـذكور، اشعار اين كاتبان با تغيير است

از باشند؛ هرچند تصور منفعتي براي كاتبان در اين كار، كرده يد، ليكن بررسـي نما ذهن مي دور

:شدن اين مسئله ياري خواهد كردتر اشعار به روشن

در-1  بـه؛ بيـت افـزون دارد 10الصدور راحة، نسبت به ديوان جمال عبدالرّزاق اين قصيده

درع مي آنها نيز ابيات مشترك الوه :شود اختالفاتي مشاهده

 جمال

 راوندي

 جمال

 راوندي

.»مدح فخرالملوك بـرادر پادشـاهدر«: استاينگونه الدين ديوان جمال عنوان اين قصيده در

 واضـع ايـن عنـوان، فخرالملـوك را لقـب ممـدوح جمـال كه راوندي نيز مانند رسدميبه نظر

و به دليل همينبه پنداشته از لقب اصلي ممدوح جمال كرده است؛ ليكن تبديل» يار اقبال«آن را

:شده غفلت كرده استكه در بيت ديگري از اين قصيده گنجانده

 مظفّر باددين شهنشاهكه روزرزمش ظفر دعا كرده

مياين بيت بررس :الدين كند؛ اول ممدوح قصيدة جمالي دو موضوع را ايجاب

دانسته شده،» فخرالملوك برادر پادشاه«گفته شد در عنوان قصيده، ممدوح جمالكه آنگونه

ــت ــوك دول ــاه فخرالمل ــشش بخ

بخــش يــار دولــت شــاه اقبــال

ــسروشرق ـــدلي در والي خـ يكـ

 سلطان والي ايندردليـــيكـ

و دوســت پــرور بــادكــه عدوبنــد

و دوســت پــرور بــاد كــه عدوبنــد

ــاد ـــردل دالور بـ ــن پـ ــار ايـ كـ

ادـــب دالورردلـــپنــايارـــك
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راوندي نيز همين لقـب را، لقـب رايجـي.و اين لقب در اولين بيت منقول از ديوان آمده است

و  را براي ممدوح جمال پنداشته در» يار اقبال«به آن يـك از منـابع، هيچ بدل ساخته است؛ ليكن

در نامي»فخرالملوك« و زمان جمال كه  زيـردر الدين، واليت يا حكومت يا سپهساالري داشـته

مي. شود چتر حمايت برادر به قدرت رسيده باشد، يافته نمي تـوان حـدس با توجه به بيت اخير

 ديوان40حدس را قصيدة ديگري كه در صفحة است؛ اين بوده» دينمظفّرال«زد كه لقب ممدوح 

:بيت تخلّص به مدح اينگونه است. كند جمال آمده است، تقويت مي

 الرّقاب مالكاوخنجر زنگورومبر دين خسروي كه هست قطب ظفر، مظفّر

ـ الدين، مظفرالـدين كند كه در ميان ممدوحان جمال اين بيت روشن مي امي وجـود داشـته ن

ارسـالن مظفرالـدين قـزل«انـد عـصر او نيـز ممـدوحي بـا ايـن لقـب داشـته شاعران هـم. است

،)45ديـوان،ص(، مجيرالدين بيلقـاني)707،ص2صـفا،ص(وي ممدوح اثيراخسيكتي.»ايلدگزبن عثمان

سي( وخاقاني)30ديوان،ص(فاريابي ظهيرالدين -ري كـه نظـامي تنهـا سـف. اسـت بـوده)ونه ديوان،صفحة
 شـيرينوخـسروو نـام او را در)14نظامي، گنجينـه،ص(گنجوي داشته به دربار همين حكمران بوده

و شـيرين،ص(كرده است ذكر الـدين با اين همه شهرت عجيب نيـست كـه جمـال�)25نظامي، خسرو

 را مدح نكرده باشد؟ هيچگاه وي 

پهلوان بـه وي محمد جهان، فرزند مهتر.)ق.هـ568(الدين ايلدگز اتابك شمس فوت پس از

ارسالن امـارت آذربايجـان را بـه كهتر وي، مظفرالدين قزلو برادر)462مستوفي،ص(اتابكي رسيد 

از.)639مهرآبادي،ص(دست آورد  مظفرالدين در دوران امارت خود چندان قدرتمند شد كـه پـس

آنكه بـدين آرزوي خـود جامـة عمـل از به فكر تصاحب سلطنت افتاد، ليكن پيش مرگ برادر 

).641-642همان،صص(به قتل رسيد.ق.هـ587سال بپوشاند در

 جهـان شود كه ممدوح دوم قصيده، برادر مظفرالدين، يعنـي محمـد با اين تفاصيل مشخص مي

 دوم را در باب ممدوح» خسروشرق«الدين تعبير دومين بيت منقول از ديوان، جمالدر. پهلوان است

و بردهقصيدة خود به كار به راوندي اين تعبير، وي؛اين سلطان بدل ساخته بود را چرا كه ممـدوح

و در ودر آسياي ميانه . آمـد ايـن لقـب بـراي او راسـت نمـي مغرب بالد اسالمي حكومت داشت

در جمال مي نيز محمدبن جاي ديگر الدين :)274لدين،صا جمال( خواند ايلدگز را پادشه شرق
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ودين ستوده گشاي نصرت گيتي يگانه خسرو  پهلوان جهان پادشه شرق

و كه در قرينة ديگري بر خود قصيده وجود دارد محمـدو ارسـالن قزل انطباق دو ممدوح را

مي جهان :كند، اين بيت است پهلوان تأييد

 بادبرادر عدت يوسف يامين ملك تا جاويد ابن

دو، بـرادر)ظفرالـدينم(در اين بيت كامالً مشهود است كه ممدوح اول قصيده م كهتـر ممـدوح

).بوديوسف همانگونه كه بنيامين برادر كهتر(است) ايلدگز محمدبن(

ازدو شد كه راونـدي در تا اينجا مشخص الـدين بـراي قـصيده، القـابي را كـه جمـال بيـت

و كاربه وحان خويش ممد او شناسه برده مي اي براي ممدوحان ،"فخرالملـوك"(آينـد به شمار
و كه راوندي آن را لقب ممدوح جمال مي مي عمومي القابيبه)"خسرو شرق"پنداشته توان كه

و در مورد هر  به حاكم  امـا. تبـديل كـرده اسـت)"اين سلطان"و"يار اقبال"(برد كار پادشاهي

مطـرح» كـه شهنـشاه ديـن مظفّـر بـاد/ روز رزمش ظفر دعا كرده«موضوع دوم كه دربارة بيت

پروفـسور شود، اين است كه چرا راوندي چنين بيتي را دست نخورده برجاي نهاده اسـت؟ مي

 پارسي، قند(» الرّاوندي اي از محمدبن علي گزارشي دربارة منظومه«اي با عنوان نذيراحمد در مقاله 

 ايجاد كرده؛ نخستين براي تقـديم الصدور راحةاز داده است كه راوندي دو تحرير نشان)1373

و ديگري براي تقديم به غيـاث به ركن وي ). حاضـر تحريـر(كيخـسرو الـدين الدين سليمانشاه

در. نـشان داده اسـت حاضر تحرير اول را در مانده از تحرير همچنين با ذكر شواهدي، آثار باقي 

به رسد اينجا هم به نظر مي را) ابـومظفّر(كنية ممدوح اول خود كه راوندي با توجه ايـن بيـت

و برجا نهاده، ولي در .تغيير ممدوح آن، از اين نشانه غفلت كرده استبازبيني كتاب

و مبتديانه تغيير داده استبي راوندي اين قصيده را بسيار آنكـه متوجـه وي با وجود. دقّت

و ود دو ممدوح در قصيدة جمال وج آنها كامالً مشهوددردو اين ابياتي را كه حضور الدين بوده

، :آن نشده است؛ مثالً در اين بيت هاي كامل نشانه باز هم موفّق به محو است حذف كرده

 دالور باداين پـردلاين سلطان كاردر والي يكدلي

الـدين، خـود، غيـاث كيـست؟ مگـر»اين پـردل دالور«و» اين سلطان«ازت كه غرض معلوم نيس

و  ممدوح اين قصيده نيست؟پادشاه
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در افزونيبه با توجه در، شناسه الدين ديوان جمال تعداد ابيات و دار بـودن ابيـات نيـز آنجـا

 آنِ جمـال ايـن قـصيده از مانـد كـه، شكّي نمي دورالص راحةممدوح در ناموجه بودن وجود دو 

.عبدالرّزاق است

كه12 اين قصيده نيز در ديوان جمالدر-2  آنها را ندارد، يك بيت الصدور راحةبيت هست

 بيت11 كه در ديوان جمال نيست؛ با اين حساب، ديوان جمال است آمده الصدور راحةدر هم

:استاين قصيده، بسيار مشهودتردرتغييرات ابيات. افزون دارد الصدور راحةنسبت به

لجما

يراوند

 جمال

���� �� 

 جمال

 راوندي

 جمال

 راوندي

، ليكن راوندي با حـذف آن بيـت قافيـه را است آورده را در قافيه"سلطان نشان"جمال پيشتر

:است افتادهبود؛ باز هم اتّفاقي شبيه به قصيدة پيش نجا ذخيره كردهبراي اي

 خدايگان ملوك←اعظم سپهبد

 از سر فضل←ساري از

 شاه سلطان نشان←شاه مازندران

مي هايي را كه بر ممدوحان جمال اين موارد نيز شناسه راوندي در  كنند، بـه تعـابير الدين داللت

و ديـن چرخ رادي حـسام دولـت

ــاث ــان غيـ ــاه جهـ ــدين پادشـ الـ

شـــاه غـــازي ســـپهبد اعظـــم

شـــاه غـــازي خـــدايگان ملـــوك

كــه از ســاريجــودش نگــردســت

ازسرفـضل كـه جـودش نگـر دسـت

سـت؟ تـو پوشـيده كين بـردل گفت

دترستـــ شي بر دل توكينگفت

 همـــي بخـــشد را روان روانكـــه

 را روان همـــي بخـــشد روان كـــه

همـــي بخـــشد نهـــانوكĤشـــكار

 همـــي بخـــشدنهـــانو كĤشـــكار

ــسوي ــفهانز آن ــشد اص ــي بخ هم

ــه زر ــديان بـ ــشدراونـ همـــي بخـ

ــ ــدراناه شـ ــشد مازنـ ــي بخـ  همـ

شدـــبخيــ همنشانسلطاناهـــش
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سوكلماتي بي هرتشخّص بدل بهاخته، كه براي .السويه است ببرد علي كار كس

در-3 به اين قطعه در58اي صورت قـصيده ديوان جمال كـه در حـالي بيتـي آمـده اسـت،

و9تنها دورالصحةرا  بيـت49كه براي وارد كردن شعري بـه ديـوان ديگـري كاتبي بيت دارد

در تنها تغيير! گمان جنون داردبدان بيفزايد، بي :استابيات، تغيير ممدوح اساسي

 جمال

 راوندي

و. سازدمي ابيات آن را آشكار گسستگياين قطعه، دقّت در :اينگونه استمِ قطعهدوابيات اول

زوال توهرگز نرسـد دسـت كه درملك اي

د واسـطة عقـد ملـوكرخـ چـشم مردمِ

و از دولـت تـو عـين كمـال دور باد از تو

مثـل پـسنديده خـصال الدين بـي غياثشه

�&�' (�)*�� +�,�� �� -.� ���/0� �� �� 12�  ��3 4���� ��.5� 6�70 ��� � �.� 63�8 ��
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2�?1����� )/��� �!�� 5� .�� �7� �$�@��� راحة��.� )�!:"2� :
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 قدر ملك سيرت خورشيدجمال حلم زمان جنبش دريابخشش اي فلك اي زمين

 الخ... مردم چشم خرد

و ايـن خوانـده الـدين را بـسيار مـي راوندي قطعاً اشـعار جمـال گذشته از تمام اين سخنها،

مياو موضوع از قصايد بسياري كه از ، نقل ميبه خوبي كند .شودآشكار

در-4 از قـصيده«: گويـد مـي الـصدور راحـةدر حاشـية ايـن مخمـس محمد اقبـال، ايـست

در شرف بهبن مدح سلطان طغرل الدين شفروه اصفهاني  دولتـشاه الـشّعراء تـذكرة ارسالن، رك

ص داليلـي با ذكـر)1373 قند پارسي،(؛ ليكن نذيراحمد در مقالة خود».154-155صطبع ليدن،

مردمِ چشم خرد واسطة عقد ملوك

مردمِ چشم خرد واسطة عقد ملوك

شاه پسنديده خصالحسـناردشيربن

مثل پسنديده خصال بيالدينشه غياث
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.است دانسته آنِ راوندي اين مخمس را از

ايـن شـعر را االحـرار مـونسدر مدعا آن است كه جاجرمي براي اثبات اين اولين برهان او

بي دليلي اين است، ليكن دانسته ازآنِ راوندي  چه پايه است كامالً جاجرمي قطعاً ايـن مخمـس؛

آن(است ديده دورالص راحةرا در  توانـد تعلّـق ايـن گفتـار او نمـي،پس؛)البته در تحرير اول

 نذيراحمد همچنين با اشاره به مسئلة عمر طوالني شرف شفروه. قصيده به راوندي را اثبات كند 

شود؛ ليكن ايـن مخمـسل مرتفع مي با رد انتساب اين مخمس بدو، اين مشككه، معتقد است

نبن براي طغرليندال تنها مدحية شرف   را يست كه با رد آن بتوان اين مـسأله ارسالن سلجوقي

.كرد حل

 نيـز،)199الـدين،ص شـرف( ديوان شرف شفروه اصفهانيهاي نسخه از نسخه در دو اين مخمس

ت؛ آيا دولتشاه سمرقندي يا كاتبان ديوان شـرف آمده اس)154-155دولتشاه،صص( الشّعراء تذكرةدر

ايـن روشـن شـد كـه راونـدياز انـد؟ پـيش اي براي وارد كردن آن به ديوان وي داشـته انگيزه

.هايي براي به خود بستن اين شعر داشته است انگيزه

:نتيجه

ازا سه قصيده وارد شده الصدور راحةكتاب در اسـت الرّزاق عبدالدين آنِ جمال ست كه يقيناً

در نيـز مخمسي. است آنها را داشته انتحالو راوندي قصد  آنِ راونـدي از حـراراال مـونس كـه

و نذيراحمد نيز  مي استناداتيبا دانسته شده  احتمـالي نزديـك بـه، بـا داند آن را سرودة راوندي

. ين شفروه اصفهاني استالد يقين، متعلّق به شرف
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:ها نوشتپي
محمد قزويني نيز معتقد است كه راوندي خود به قونيـهXX.p؛ راوندي، 128؛ نذيراحمد،ص 1009ص2 صفا،ج-1

و كتاب را به كيخسرو تقديم كرده است، نك   نظـري،دورالـص راحـة فروزانفر در مقدمـة الزّمان بديع. 173ص قزويني،:رفته

.362ص فروزانفر،: همانند نظر نگارنده دارد؛ نك

اين كلمـه جـاي. نمايد شدن معناي بيت ضروري مي براي روشن» هميان«توضيحي دربارة كلمة. 150ص راوندي،-2

:به كار رفته است)27ص(الصدورراحةديگري نيز در 

 سلجوقيان سلطان عادل كه تا سالي بود هميان گرفته سر

ميو مصحح كتاب در حاشية آن صفحه راجع بدين اي باشـد طـوالني كـه بـر كمـر هميان، بروزن انبان، كيـسه«: گويد كلمه

و به عربي صرّه خوانند  ».اما مفهوم اين مصراع، واضح نيست) برهان(بندند

) دهخـدا: اي كـه در آن درهـم نهنـد؛ نـك يا كمربند، يـا كيـسه(كامالً واضح است كه اين ابيات با هميان به معني صرّه

و اي و هم به دليل آنكهن كلمه در اينجا قطعاً نام مكاني است؛ تناسبي ندارد  آمـدن آن در جهتبههم بايد تختگاه قرار گيرد

و دوم قصيده. مقابل خراسان : آمده اين استالصدورراحة 150اي كه در صفحة ابيات اول

ــان آرد ــه هميـ ــه تخـــت بـ وقـــت آنـــست كـــه شـ

تخــت طغــرل بــه تــو صــد نامــة دلبنــد نبــشت

ي ســـــوي ملـــــك خراســـــان آردلـــــشكرش رو

ــان آرد ــالطين جهانبــ ــاج ســ ــو تــ ــه تــ ــا بــ تــ

و راوندي نيز در دوران اقتدار وي در همين شهر سكونت داشـتهبن پايتخت طغرل ارسالن سلجوقي همدان بوده است

و خوانـد همـان همـدان، پايتخـت طغـرل الدين را بـدان فـرا مـي است؛ پس بسيار محتمل است كه جايي كه راوندي غياث 

.اقامتگاه خود او باشد

Hamayānتوان اينگونه حدس زد كه ايـن نـام در تـداول، ابتـدا بـهميHamyānبهHamadhānدر باب تبديل
افتادن فتحة دوم از نام همدان، شواهدي در متـون براي. استشدهفتحه، احتماالً به ضرورت وزن، حذف يافته، سپس بديلت

:3641،3317شود؛عطار، ابيات نظم يافته مي

يوســـــف همــــــدان امـــــام روزگــــــار

 داشت راه چشـمكه دانــهمف ــــــيوس

ــان، بينــــاي كــــار ــاحب اســــرار جهــ صــ

پــــــسي و دلِ آگاه داشـــنة تـــاك

.416ص سنائي،:نيز نك

آن) 360،ص2يـاقوت،ج(Xaraqānبراي مثال توجه كنيد به نام.و در نامهاي ديگري نيز اين تخفيف سابقه دارد و تبـديل

).2539عطار، بيت(Xarqānبه

 برهـان قـاطعدر،)مانده(، به معني ماده»مايه« نيز شواهد بسياري دارد؛ براي مثال توجه كنيد به لغت»y«به»dh«تبديل

مـبه. معين بر آن دكترو حواشي ات بـسيار قابـل توجـه اسـت؛ بـدين صراع توجـه كنيـد عالوه وجود اين تبديل در فهلويـ

)b23:، خطّيدقائق الشّعرالحالوي، تاج(

و طربه و نشاط و شايي  روج مي خوردن

 شـادي)89،ص دقائق الشّعر الحالوي، تاج(البته ضبط نسخة چاپي. تبديل شده است» شايي«به» شادي«در اين مصراع
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ا(كننـد ها ضبط شايي را تأييد مـي است، ليكن كهن ترين نسخه  را مـديون يادداشـتي كـه اسـتاد الـشعر دقـائقز ايـن اطـالع

).ند، هستماشرف صادقي براي دوست فاضلم ارحام مرادي نوشته بود علي

:آمده است» هميون«به شكل) 137ص(تاريخ طبرستان اين كلمه در بيتي طبري در

 اي وي بسهون كمتــرم يا بنيــرو؟ پيروزه كه خورد هميون شو دارو

و اينگونه گفتهو مصحح به درستي .»همدان يا هميون«: است آن را در فهرست اماكن كتاب وارد كرده

از الدين سليمانشاه يا غياث در مدح ركن دورالصراحة اينكه راوندي پيش از تأليف-3 و الدين كيخسرو شعري سـروده

او آنان صله  مي) 462راوندي،ص(اي دريافت كرده باشد، فرضي منتفي است؛ چه از گفتة خود از فهميده شود كه وي پـيش

.شناخته است هيچ يك از اين دو پادشاه را نميدورالصۀ���تأليف 

دو در اين كتاب، در پايان ذكر همة پادشاهان، مدح كيخسروبن قلچ-4 ارسالن، از خود راونـدي آمـده اسـت؛ مگـر در

است، ديگر در پايـان ذكـر ونه كه گذشت توضيح داده طغرل كه دليل آن را راوندي آنگبن يكي در پايان ذكر ارسالن: موضع

و پس از اين دربارة آن بحث خواهد شد سنجربن ).5پي نوشت:نك(ملكشاه كه راوندي در باب آن سكوت كرده

 يافته است، در حالي كه آثار الصدورراحةدر) كه يكي از آنها مخمس مورد بحث در اين مقاله است( وي پنج قرينه-5

م (انده از تحرير اول در تحرير حاضر بسيار زياد استباقي )222براي مثال ،صفحة.

 ميدان يافته خور را روزجوالن گوي قرص الدين عادل بلمظفّر شهريار غياث)شد:اصل(شه

):280نيزصفحة.( الدين الدين است نه غياث كه بلمظفّر كنية ركن

و هست با و دين پشت دين شه بلمظفّر باد  رگاهت ملجـأ دنيا

و مغلوب.و در اينجا نيز مرتكب همان غفلت شده است ... نيقومـاخس«: گويدمي) 447ص(همچنين در فصل غالب

و نام ملوك در زير ثبت كرد تا اسكندر را معلوم شد كه بر همه جهان فرمـان روان خواهـد  نام اسكندر بر سر جدول نبشت

». همين نسبت داردو نام سليمانشاه... شد

 شـد ملكشاه نسبت به ديگر قسمتهاي كتاب وجـود دارد اشـاره پيش از اين به ناهماهنگي اي كه در پايان ذكر سنجربن

بي، دليل آن ناه)4پي نوشت:نك( : گويـد كتـاب مـي 198راوندي در صفحة. دقّتي در تغيير ممدوح كتاب است ماهنگي نيز

پ قصيده[انوري اين قصيده« در] است يش از اين عبارت نقل شده اي كه در حضرت سلطان سنجر برخوانده بـود، ايـن دعـا

 ملك سليمن خواند)بر:+ اصل(عقبِ 

»الخ... ملكا مملكت به كام تو باد ملك همنام تو به نام تو باد

خواهـد دارد جـز آنكـه مؤلّـف مـي اي در مدح سليمان در جايي كه سخن در ذكر سنجر است چه معنايي آمدن قصيده

و به همين قصيده در مدح ركن  در بازبيني كتابو اكتفا نمايد؟) ممدوح اول كتاب(الدين شانه از زير وعدة خود خالي كرده

و به نظر مي  آن رسيده كه وقتي ممدوح كتاب غياث از آنجا كه اين اشاره مستقيم نبوده الدين باشد جلب توجه نخواهد كـرد،

.ا دست نخورده برجاي نهاده استر

.p( الصدورراحةمحمد اقبال نيز در مقدمة XX (و برخي نشانه هاي باقي مانده از تحرير اول اشاره به دو تحرير كتاب

.است كرده

: نـك(الدين را مدح نكرده بود الدين يا غياث هيچگاه ركن الصدور راحة پيشتر اشاره شد كه راوندي پيش از تأليف-6
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).3پي نوشت

.و32،61،68،72الدين،صص شرف-7 الدين كاشي، وزيـر طغـرل را نيـز مـدح عالوه بر اين شرف شفروه، معين...

.39ص همان،:نك. كرده است

:منابع

، به تـصحيح عبـاس اقبـال، چـاپ دوم، كاللـه خـاور، تاريخ طبرستان ابن اسفنديار، بهاء الدين محمدبن حسن،

.ش.ه 1366ان، تهر

.شاهنشاهي 2536اميركبير، تهران، تاريخ مغولبال، عباس، اق

.ش.هـ1383، دانشگاه تهران، به تصيح محمد كاظم امامالشّعر دقايقمحمد،بن الحالوي، علي تاج

.12844مرعشي، جزو مجموعةاهللا، نسخة خطّي كتابخانة آيت____________________

.ش.هـ1362، به تصحيح حسن وحيددستگردي، چاپ دوم، سنائي،تهران ديوانلرّزاق،الدين عبدا جمال

.ش.هـ1385هشتم، زوار، تهران سجادي، چاپتصحيح ضياءالدين، بهديوانشرواني، خاقاني

.ش.هـ1373 دانشگاه تهران، تهران،نامه لغتاكبر، دهخدا، علي

، بـه تـصحيح محمـداقبال، السرور فـي تـاريخ آل سـلجوق آيةو لصدورراحةاسليمان،بن علي راوندي، محمدبن

.ش.هـ1364اميركبير، تهران

.ش.هـ 1380 به كوشش عصمت اسماعيلي، پايان نامة دكتري، دانشگاه تهران،،ديوانالدين شفروه، تصحيح انتقاديف شر

.ش.ـه1366، فردوسي، تهران تاريخ ادبيات در ايراناهللا، صفا، ذبيح

ش.هـ1381، تهران،قطره يزدگردي، به اهتمام اصغر دادبه،، به تصحيح اميرحسنديوانظهيرالدين فاريابي،

.ش.هـ1384تهران، كدكني، سخن،، به تصحيح محمدرضا شفيعيالطّير منطقعطّارنيشابوري،

بد»راحةالصدورمقدمة«الزّمان، بديع فروزانفر، و اشعار اهللا فروزانفر، به كوشش عنايـت الزّمانيع، مجموعة مقاالت

صص.ش.هـ1351مجيدي، دهخدا، تهران .359-365؛

.ش.هـ1362 تهران،،اساطير، مقاالت قزوينيقزويني، محمد،

و فرهنگ ايران،ديوانمجيرالدين بيلقاني، .ش.هـ1358 تبريز،، به تصحيح محمد آبادي، موسسة تاريخ

.ش.هـ1361تهران، مدمعين، اميركبير،، به اهتمام محقاطعبرهانتبريزي؛ خلفبن محمدحسين

.ش.هـ1381، به اهتمام عبدالحسين نوائي، اميركبير، تهران تاريخ گزيدهمستوفي، حمداهللا،

.ش.هـ1387، چاپ اول، دنياي كتاب، تهران هاي محلّي ايران تاريخ سلسلهمهرآبادي، ميترا،

ــد، ــي«نذيراحمـ ــه گزارشـ ــارة منظومـ ــي دربـ ــد اي از علـ ــن محمـ ــدي بـ ــي،،»الرّاونـ ــد پارسـ ــارقنـ بهـ

.127-141؛صص.ش.هـ1373

به، به تصحيح حسن وحيدشيرينوخسرواي، گنجهنظامي .ش..هـ1385تهران،،كوشش سعيد حميديان،قطرهدستگردي،
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.ش.هـ1382 تهران،،قطره، به كوشش سعيد حميديان، گنجينه، حسن، وحيد دستگردي

.م1988، داربيروت، بيروت البلدان معجمياقوت حموي،



 پژوهش تطبيقي

و اتحاد با خالق  رها شدن از صفات نفس

و  مولوي مثنويدر عرفان هندي

 دكتر حميرا زمرّدي

 استاديار دانشگاه تهران
ص( )121تا 109از

:چكيده

و خـداگونگي در يونـان و، در اين پژوهش گذري بر سابقة تألّه هنـد باسـتان

و در نتيجـه خداشناسـي عرفان اسالمي داشته  ، ايم تا از اين منظر به مقولة خودشناسـي

و اتّحاد روح فردي. نظري داشته باشيم ) عالم اصـغر(سپس موضوع رها شدن از خود

و عرفان هندي مطابقـت داده شـده اسـت در مثنوي مولو) عالم اكبر(با هستي كلّ .ي

ورو همچنين اين روند كه مستلزم تعطيل حواس پنجگانه ستن از صفات رذيلة نفـس

و، حرص، خشم، چيره شدن بر صفاتي چون شهوت  و ... طمع است در عرفان هنـدي

.مثنوي مولوي مقايسه شده است

و حـواس خودشنا، مثنـوي، عرفان هنـدي، خداگونگي: كليدي هاي واژه سـي

.پنجگانه
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:مقدمه

و احساس ناشي از غربت در جهان اعتقاد به ماوراء و متـألّهين را بـر،الطبيعه  همواره عارفان

و فلسفة خلقت او تا رسيدن بـه سـرحدأآن داشته است كه به مسائلي چون مبد  وجودي انسان

و كمال بپردازند .رهايي

و طـرح عقايـد هنـدوان در راه در اين مقاله برآنيم تا بر نظريـات افال  طـون در حـوزة تأّلـه

و كمال مرتبة وجودي همچنـين بـر پايـة تفكـرات. داشـته باشـيم گذريرسيدن به رستگاري

و بودا، ابوريحان بيروني  و آثـار بهگودگيتـا، اوپانيـشاد، تحقيق ماللهنـدي همچونيمتون هندي

ـ مثنـوي مولـوي به تطبيق،مدون مربوط به عرفان هندي مهـار،ا مقـوالتي چـون خودشناسـي ب

و صفات رذيلة نفس تا رسيدن به مرحلة كمال بشري بپردازيم .حواس پنجگانه

 بخـشي از روح، روح انـسان رسالة تيمـائوسدر).م.ق 348:فو(در تفكرات الهي افالطون

و ايـن رو تلقّي گرديده است الهي ح كه به بدن وارد شده تا از حقايق سرمدي جهان آگاه شـود

يدر تماس با بدن ماد،م و گذشتة خود را كه زماني در عالم ميثُ آلوده شده زيسته از ياد بردهل

و بايد به دليل داشتن طبيعت الهي  لوب غلبه بر اين وضع نامط،و از شأن خود نزول كرده است

و خود را به  )225و88،89،224صص، فراست(. باالتري از بدن سوق دهدةمرتبكند

و مي دقيقاً اين نكته را از قول دانشمندان هندو بيان).ق.هـ 362(وريحان بيروني اب  كنـد

ايـم نخواهـدم ما جز يادآوري آنچه كه در گذشته آموخته قائم نباشد تعلّ،چون نفس«: گويد مي

از».آمدن به اين صورت انساني در موضعي بوده است بود زيرا نفس ما پيش از در  همچنـين او

ب  كه مي روقدس يوناني خاطرنشان قول و فراموشي از خواص نفس ناطقه است« سازد يادآوري

آنميچنانكه علم او به گاه مفارقت از بدن روي  و فراموشـي او بـه هنگـام نزديكـي بـا نمايـد

و اگر ما بدين حيات مي عارض به،گردد و جز به ضرورت در آن نياويزيم كار تن را  بـه،نگيريم

و از رهگذر حصول دانايي به ذوات خويش پاكيزه آسودگي از نا داني آن به معرفت دست يابيم

)51و40،41صص، بيروني(».شويم تا آن كه ايزد ما را رهايي بخشد

من«: در متون بودايي نيز آمده است ومياي دوست گويم كـه در ايـن تـن دو زرعـي بـا ادراك

از، خاستگاه جهان، جهان، انديشيدنش و راه رهايي از آن هسترهايي )50ص،ولفكانگ شومان(».جهان
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كه مي كارل گوستاو يونگ نيز در راستاي تعاليم ذن بوديسم به اين نتيجه انسان بايـد« رسد

دراز آگاهي انانيتاز  و خود رها شود تا بتواند به واسطة داشتن علم بـه خـود از خـود برهـد

و،ناي. گونه بدل شود درون خود به انسان خداي  و بدون تصاوير ذهنـي  انساني است آزاد شده

)19و18صص، يونگ(».از هر تعلّقي رها كه از تمام مخلوقات تهي خواهد شد

و بدن ماد، متن تعليمي عارفانة هندوان، گيتابهگوددر و رهـايي از لزوم عروج از طبيعت ي

و رنج و مرگ  قادر شود؛ جسم گرفته،دوقتي موجو«: هاي ناشي از آن يادآوري شده است تولّد

پيـري، مرگ، تواند از تولّدمياز اين گونه طبيعت كه با بدن مادي تركيب شده است عروج كند

و حتي در اين زندگي از شهد بهرهو رنج  ؛2آيـة، بهگودگيتـا(».مند گردد هاي ناشي از آن آزاد شود

)52و51صص، چنين گفت بودا

و در تفكر موالنا  نيز اعتقاد برآن است كه علم دو جهان در همـين قالـب در عرفان اسالمي

و تنها راه رهايي سه«و» تن دو زرعي«تفكر در اين، محدود وجودي انسان نهفته است و قالب

:است» گزي

ــده« ــان شـ ــي پنهـ ــي در نمـ ــر علمـ ــدهبحـ ــان ش ــالمي پنه ــن ع ــز ت ــه گ »در س

)3579بيت، دفتر پنجم، مولوي(

ــه دادش« ــب ك ــز قال ــه گ ــوددر س وانم

ــيش ــيش پ ــود او پ ــه ب ــر چ ــد ه ــا اب ت

ــدريس او ــد از ت ــود ش ــي خ ــك ب ــا مل ت

آن گشاديـــــشان كـــــز آدم رو نمـــــود

ــاك ي آن پـ ــه ــي عرصـ ــاندر فراخـ  جـ

ــد ــس مدي ــد ب ــرش باش ــي ع ــود بزرگ خ

ــود و در ارواح بـ ــواح ــه در الـ ــر چـ هـ

درس كـــرد از عّلـــم األســـماء خـــويش

قـــدس ديگـــر يافـــت از تقـــديس او

ــود ــان نبــــ ــشاد آسمانهاشــــ در گــــ

ــگ ــمانآتنـ ــت آسـ ــة هفـ ــد عرصـ مـ

»ليك صورت كيست چون معنـي رسـيد؟

)2648-2658بيت، همان(

و خدا انديشة رها شدن از و معرفت به خود از تئوري خود هـاي گونه بودن با گذار از خود

و عرفاني بوده است  از) 346:فو(مسعودي. بزرگ تفكّرات فلسفي و خـداگونگي را انديشة تألّه

: كندميچنين نقل)م.ق 348:فو(قول افالطون 

)146ص، مسعودي(».كه خود را چنانكه بايد بشناسد خدا شودهر«
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: منـدرج اسـت))587:فـو(سهروردي(و اين همان چيزي است كه در سخنان شيخ اشراق

حق،غايت كمال بنده« )328ص، مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق(» تعاليـ آن است كه تشبه كند به

) Karmadeva(» كرم ديـو«رسيدن به درجة خدايي از طريق اعمال عارفانه، تعاليم هندي در

از طريق همين بـدن كـه از آن بـه،و راه رسيدن به رستگاري)551ص،1ج، اوپانيـشاد(ميسر است 

))Jivatma(جيـو آتمـا( ازينرو روح فردي انسان)336ص، همان(.باشد مي بنارس تعبير شده است 

 يـا عـالم اكبـر))Atma(آتمـا( نموداري از كـل مجموعـة هـستي، عالم اصغر،بير ديگر يا به تع

و به رهاييميو با آن اتحاد شود مي : فرمايدمياز اين جاست كه مولوي. رسدمييابد

ــويي« ــغر ت ــالم اص ــورت ع ــه ص ــس ب »پـــس بـــه معنـــي عـــالم اكبـــر تـــوييپ

)521بيت، دفتر چهارم، مولوي(

ــيدي« ــان در ذرهاينــــت خورشــ اي نهــ

اينـــت دريـــاي نهـــان در زيـــر كـــاه

ــرّه ــتين بـــ ــر در پوســـ ــير نـــ اي شـــ

ــ ُك ــن ــر اي ــا ب ــتباههپ ــه در اش ــين من » ه

)2502و 2503بيت، دفتر اول، همان(

ــا« ــي منتهــ ــالمي بــ ــشان عــ »در ميــــان خرگهــــي چنــــدين فــــضاوز درونــ

)3510بيت، دفتر ششم، همان(

ع، در عرفان اسالمي كـه در سـخنان» من عرف نفسه فقد عـرف ربـه« ارفانة مطابق حديث

بـر) 167ص، فروزانفـر(و نيز در شمار احاديث نبوي آمـده اسـت)ع(منسوب به امير مؤمنان علي 

. لزوم خودشناسي جهت حصول خداشناسي تأكيد شده است

»)دانـ آنها از خلـق جديـد بـه شـبهه افتـاده(بل هم في لبسٍ من خلقٍ جديد«در آية مباركة

ـ اگر چه به مفهوم ظاهري آن مبني بر بازآفريني صورت او)15 آية/قسورة( ازةلي  انـساني پـس

و فالسـفة) 638: فـو(عربـي مباحث تفكّر ابن، مرگ تصريح شده اما بر مبناي تأويالت عرفاني

و دگرگوني نفـس در حركـت خـود بـه سـويميديگر را به خاطر آورد كه متضمن صيرورت

)5ص، ايزوتسو(. باشدميلكما

و توجـه بـه درون اسـت،براي درون آدمي» خانه«تمثيل بودايي : يادآور مقولة خودشناسي

و سپس نگاهش به منظرة بيرون پنجره خواهـد افتـاد« هـم. نخست اندرون اتاق را خواهد ديد
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ـ چنين چشم ما نمي اق را دريافتـه تواند اشياء خارجي را ببيند مگر آنكه ابتدا چيزهـاي درون ات

)80ص، چنين گفت بودا(».باشد

: به لزوم معرفت بـه خـود اشـاره دارد معارففرزند مولوي در كتاب) 712:فو(سلطان ولد

شو« و به معرفت خود مشغول و كه معرفت پس سير در خودكن  چيـز ديگـر تـرا سـود نـدارد

 همچنـان، چيزهـاي ديگـر باقي در شـناخت. شناخت خود است كه با تو اين تعلّق دارد، اصل

و منفعت آن بر تو عايد نخواهد شدنمياست كه رنجي بر زمين ديگران )304ص، معارف(».بري

:گويدمي مولوي در راستاي اين معني

ــاخت« ــرح را س ــن ش ــر اي ــر آن پيغمب »هر كه خود بـشناخت يـزدان را شـناختبه

)2114بيت، دفتر پنجم، مولوي(

ا« ايــم يــن تــن نــه مــا بدانــستيم مــا

ــناخت ــه ذات خــود ش اي خنــك آن را ك

ــزدان ــه يـ ــن بـ ــياز وراي تـ ــيم مـ زيـ

ــساخت ــصري ب ــرمدي ق ــن س ــدر ام »ان

)3340-3341بيت، دفتر پنجم، مولوي(

ــوم« ــزاران فـــصل دانـــد از علـ صـــد هـ

ــوهري ــر جــ ــيت هــ ــد او خاصــ دانــ

ــو ــد يجـ ــي دانـ ــه همـ ــوززكـ ال يجـ و

و ليــــك ايــــن روا وآن نــــاروا دانــــي

ــه ؛دانــي كــه چيــست مــيقيمــت هــر كال

ــس و نحــ ــعدها ــسته ســ ــا دانــ اي هــ

ــود را ــان خـ ــيجـ ــوم مـ ــد آن ظلـ ندانـ

در بيـــان جـــوهر خـــود چـــون خـــري

ــوز ــا عج ــوزي ي ــو يج ــداني ت ــود ن خ

! بــين تــو نيــك؟تــو روا يــا نــاروايي

ــداني ــود را ن ــت خ ــت،قيم ــي اس  احمق

ــسته ــا ناشـ ــعد يـ ــو سـ ــري تـ »اي ننگـ

)2648-2653بيت، دفتر سوم، همان، مولوي(

و باطن،ر عرفان اسالميد و،تعطيل حواس ظاهر  گام اول خودشناسي قلمداد شده است

و حبس دم را عامل رسـيدنس) Yogin(جوگي، در تعاليم هندوان الكي است كه ضبط حواس

 كـرم انـدري( حـواس فعالـهةاو بايـد توانـايي تـسلّط بـر اعـضاي پنجگانـ. دانـد مـي به حق 

)Karmendryia((و آگـاهي را داشته باشـد و دوام حـضور . نـصيب او گـردد، تـا پـاك شـود
ج 154و155، 230صص،1ج، اوپانيشاد( )Sokagakkai; See: Yogin؛519، 550ص،2؛

و باطن،در عرفان هندي  به معنـي پرهيـزدادن))Praty-ahara(پرتياهار( ضبط حواس ظاهر
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و طبيعـت زيرا)508ص،2ج، همان(باشدمي خارجءحواس از احساس اشيا  گرايش بـه حـواس

و آدمـي نمـي،يماد و ناكامي در خودشناسـي شـده توانـد از دام نفـس رهـا ماية اسارت ذهن

)60آية، بهگودگيتا(».شود

و بتواند اسـيرانمي انسان برين را كسي، مولوي داند كه از حيطة محسوسات رهيده باشد

:عالم را نيز از آن نجات بخشد

ــا« ــنج ع و از پ ــش ــرد از ش ــشت ف رف گ

ــت و شــش جه ــنج حــس رســت او از پ

ــارات ازل ــاراتش اشــــ ــد اشــــ شــــ

گــر نبــود بــرونازيــن چــه شــش گوشــه

محترز گـشته سـت زيـن شـش پـنج نـرد

ــت ــرد آگهـــ ــه كـــ از وراي آن همـــ

ــزل و اعتــــ ــرّآ ــام طــــ جاوزاالوهــــ

»چــــون بــــرآرد يوســــفي را از درون؟

)4567-4570بيت، دفتر ششم، مولوي(

ــي« ــرخ بــ ــاالي چــ ــ واردي بــ ـ نتسـ

ــوش زده ــال در دلـــ ــفان چنگـــ يوســـ

دلوهـــاي ديگــــري از چــــه آب جــــو

غــــواص آب از بهـــر قــــوت، دلوهـــا

ــد ــرخ بلنـــ ــستة چـــ ــا وابـــ دلوهـــ

ــ، جــسم او چــون دلــو چ  چــاره كــنهدر

ــده و شـــه مـــصري شـ ــاه ــته از چـ رسـ

ز آب ــارغ ــو او فـ ــو، دلـ ــحاب جـ اصـ

و حيــات  حــوت جــانِدلــو او قــوت

»دلــــــو او در اصــــــبعين زورمنــــــد

)4571-4575بيت، همان(

و راه به غيب يافته در مثنوي چنين توصيف،عارفي كه از حيطة حس : شودمي رسته

 چشم شه بر چـشم بـاز دل زده اسـت«

تـــا پـــس همـــت كـــه يابيـــد از نظـــر

ــوي ــاهباز معنـ ــان شـ ــه؟ كـ ــير چـ شـ

ــن ــرج دي ــان در م ــاز ج ــفير ب ــد ص ش

ــاز دل را كـــه پـــي تـــو پريـــد مـــيبـ

و گـوش از تـو سـماع يافت بينـي بـوي

ح سي را چون دهي ره سـوي غيـب هر

چشم بازش سخت با همـت شـده اسـت

نگيـــرد بـــاز شـــه جـــز شـــير نـــر مـــي

ــويي هــم شــكار توســت هــم صــيدش ت

ــين ال احـــــب اآلفلـــ ــاي عـــــره هـــ

حـــدت چـــشمي رســـد از عطـــاي بـــي

ــشاع ــد مـ ــسمتي آمـ ــسي را قـ ــر حـ هـ

ــيب و ش ــرگ ــور م ــود آن حــس را فت نب
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»د آن حـس شـهي تا كه بر حـس هـا كنـمالــك الملكــي بــه حــس چيــزي دهــي

)2808-2815بيت، دفتر ششم، همان(

:شودميدر عرفان هندي نيز عارفي كه بر حواس خود مسلّط شده چنين توصيف

و آگـاهي خـود را بـر مـنميكسي كه حواسش را مهار« و كامالً بـر آن مـسلط اسـت كند

و مـي كند به عنوان انساني صاحب شعور اسـتوار شـناخته مي متمركز و مـي شـود توانـد لطـف

)61و64آية، مطالب گيتا، گيتابهگود(» رحمت كامل خداوند را به دست آورد

و مخاطبـان را بـر لـزوم تعطيـلمي موالنا حواس ظاهري را حجاب حقيقت كـردن داند

:كندميحواس ترغيب

»كز سـتم هـا گـوش حـس باشـد نجـسنشنود اين نغمـه هـا را گـوش حـس«

)1920بيت،لدفتر او، مولوي(

ــد« ــوش حــس دون كني ــدر گ ــه ان پنب

سـ ر اسـتسـرّ گـوشِ پنبة آن گـوش

بي بي و بي حس و فكرت شـويد گوش

ــد ــرون كني ــد حــس از چــشم خــود بي بن

ــ َك ــردد ــا نگ ــاطن،رت ــ،آن ب ــتَك ر اس

ــابِ ــا خطــ ــشنويدتــ ــي را بــ » ارجعــ

)566-586بيت،لدفتر او، همان(

ــم« ــن، فه ــود ت و وج ــت ــ،آب اس بو س

ــنج ســوراخ اســت ژرف ــن ســبو را پ اي

امـــــر غـــــّضوا غـــــضّه ابـــــصاركم

بـــرَد، از دهانـــت نطـــق فهمـــت را

ــت ــر اس ــاي ديگ ــوراخ ه ــين س همچن

ز دريــــا آب را بيــــرون كنــــي گــــر

چــون ســبو بشكــست ريــزد آب از او

ــرف ــه ب ــود ن ــد خ ــي آب مان ــدر او ن ان

ــم ــو س ــادي ت ــت ننه ــنيدي راس ــم ش ه

چون ريگ است فهمـت را خـورد، گوش

ــي ــضمرت مــ ــم مــ ــشاند آب فهــ كــ

ــي ــامون كن ــر را ه ــوض آن بح ــي ع »ب

)2099-2104بيت، دفتر سوم، همان(

و ضبط دم از مواردي است كـه در عرفـان و نظارة حواس مبني بر تعطيل حواس نظارة تن

 در)17و18ص، راه آيـين(. هندي جهت پااليش احساسات دروني مورد تأكيـد واقـع شـده اسـت 
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، راه حـق(».واالترين جهانگشا كسي است كه بر تن خويش غالب شـده باشـد«تفكر عرفاني هند

)61ص

و برانگيزانندة اميال دانسته شده اسـت، حواس،در تعاليم متعالي بشري در. حجاب حقيقت

" رسيدن به چهار حقيقت جليل،عرفان هندي chatur- aarya- satya" به معني حقيقـت رنـج ،

و رهايي از رنج يا نيروانا انسان را از مشتهيات حـواس بـاز راه فرو نشان، خاستگاه رنج  دن رنج

و به رهايي مي ي اسـت زيـرا حالت مـاد، اين سفرأنقطة مبد. دهدميسوق) Jivanmukti(دارد

و نمي،بشر و قوانين آن است رو. تواند قواي خود را تحت فرمـان درآورد اسير طبيعت  از ايـن

ا با خلوت بايد و رستن و شهوات به عالم اطـالق گزيني و پـس از ) mukti(ز قيد لذّات برسـد

ــال  ــت اع ــا واقعي ــنايي ب ــدين دور،ي روحآش ــي چن و در ط ــد ــود را بازياب ــام خ ــخة مق  تناس

)metempsychosis ( به آزادي در طي مراحل )كـرم مكـت)Karma- mukti((و دسـت يابـد

ــدون جــسم  ــد) Videhamukti(آزادي ب ــه كن ؛ sokagakkai; See: metempsychosis(.را تجرب

)ج-520ص،2ج، اوپانيشاد

و نيـروي برتـرميانسان را به راه هاي مختلف، اميال ناشي از حواس انساني و حس  كشاند

)134ص، گفت بودا چنين(. تواند بر آن چيره شود مي

:از نـدادارنـد در تعـاليم هنـدي عبـارتمي اميال انساني كه حواس را به خود معطوفأمنش

و غـرور، خشم، شهوت« و تكبـر و طمع  ابوريحـان بيرونـي در بررسـي آراء عارفانـة.»حرص

افزاري دانايي جز بـه دوري رسيدن به رهايي به دست«: اين نكته را مطرح كرده است،هندوان

و ناداني بر  و خشم و بـه قطـع گـردد نمـي از شرّ نتواند بود كه فروع آن با همة كثرت جز به آز

و خـشم اسـت كـه هـر دوان. گردد ها زايل ها شاخه ريشه مدار اين بر اماتة دو نيـروي شـهوت

را دشمن در هالك؛ ترين دشمنان است مر آدمي و راحت گرترين آنان او را به لذّت در خورش

و گناه شايسته فريبند به حاليميانتقام )52ص،1ج، بيروني(».ترند كه هر دو به رساندن به دردها

و پيش از مـرگ«: به گفتة او همچنين و غضب در حيات خويش دو دشمن اليطاق شهوت

و از حواس بي و از درون خويش بياسايد بي بيرون )57ص، همان(».نياز گرددبميراند

و شهوات و رهايي روح از تولّدهاي جديد حاصل، در صورت غلبه بر اميال  شـودميمكت

و باطني او لطو جميع حواس ظاهري در با بدن  يـا مجمـع هـرن گربهـه يف او بعـد از مـردن
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اوميو روح فردي با روح كل يكي. شود مي محو)garbha(عناصر بسيط و بـدن كثيـف گردد

ج171ص،1ج، اوپانيشاد(. شودميخاك )sokagakkai; see: garbha؛ 521ص،2؛

ر و حواس را بر مولوي هم حواس و تنهـا انگيزانندة اميـال دانـستا حجاب حقيقت شمرده ه

و تلطيف اميال و تصعيد :داندميراه مهار اميال را ملكوتي شدن

انـــد هــا همچــون ســگان خفتــه ميــل«

كــه قــدرت نيــست خفتنــد ايــن رده چــون

ــان ــد در ميـ ــرداري در آيـ ــه مـ ــا كـ تـ

دبـــو مـــيشـــهوت رنجـــور ســـاكن

و خربـــزه و ســـيب چـــون ببينـــد نـــان

ــبار ــود ص ــر ب ــت، گ ــود اوس ــدن س دي

ــبر ــد صـ نا، ور نباشـ ــس ــه پـ ــده بـ ديـ

و شــر بنهفتـــه انـــد نــدر ايـــشان خيـــر

ــاره ــزم پـ ــو هيـ ــن زده همچـ و تـ ــا هـ

ــگان ــر س ــد ب ــخ صــور حــرص كوب ...نف

رود مــــيخــــاطر او ســــوي صــــحت

و خـــوف بـــزه در مـــصاف آيـــد مـــزه

ســـستش را نكوســـت، آن تهـــيج طبـــع

ـــ،دور، تيــــر مـ ز »رد بــــي زره اولــــي

)626-640بيت، دفتر پنجم، مولوي(

و تباهص، بهگود گيتا در و آز از گناهان بزرگ و خودشناسـي فات رذيلة شهوت كنندة دانش

و انسان  و از ميان بـردارد مي شمرده شده است همچنـين. تواند با تنظيم حواس آن را مهار كند

و خشم، غرور 41آيـة، بهگـود گيتـا(. دانسته شده استـ تعاليـ ماية حسادت به خداي،شهوت

)18و

و غـرور مـضاميني، حسد، شهوت، رذيلة خشم مولوي در خصوص صفات و طمع حرص

:دهدميمتعالي به دست

و حـرص آوري« و شـهوت و رگ پيغمبـــــريترك خـشم »هـــــست مـــــردي

)4026بيت، دفتر پنجم، مولوي(

و شــهوت« ــد،خــشم ــرد را احــول كن  م

ــر پوشــيده شــد،چــون غــرض آمــد  هن

ــ ــتقامت روح را مبـــ ــددز اســـ ل كنـــ

» سـوي ديـده شـد صد حجـاب از دل بـه

)334-335بيت،لدفتر او، همان(

ــق« ــوان، خل ــهوت دي و ش ــد ــسله،ان و غلـــه مـــي سل »كـــشدشان ســـوي دكّـــان

)1116-1120بيت، دفترچهارم، همان(
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ــعيرِ« ــم س ــو تخ ــشم ت ــت خ » كين فخ است،هين بكش اين دوزخت را دوزخ اس

)3480بيت، دفتر سوم، همان(

ــدا« ــياز خ ــع م ــواه دف ــسد خ ــن ح اي

ــشد درون ــشغوليي بخـ ــو را مـ ــر تـ مـ

ــسد ــد از جــ ــدايت وارهانــ ــا خــ تــ

»كــــه نپــــردازي از آن ســــوي بــــرون

)2681-2682بيت، دفتر چهارم، همان(

ــه از حـــــسد« روي نفـــــس مطمئّنـــ

ــر دان ــر زهـ ــاخن پـ ــد نـ ــرت بـ فكـ

ــرت ــاي فك ــاخن ه ــم ن ــيزخ ــشد م ك

ــي ــان مـ ــق روي جـ ــد در تعمـ »خراشـ

دفهمان( )557و 558بيت، تر پنجم،

ــي« ــتان مخف ــد يوســفان از رشــك زش ان

ــ ــوان در چ ــر اخ ــفان از مك ــدهيوس ان

از حسد بر يوسـف مـصري چـه رفـت؟

ــش ــان در آت ــدو خوب ــز ع ــيك ــد م زين

دهنــد مــيكــز حــسد يوســف بــه گرگــان

» گرگي است زفـت،اين حسد اندر كمين

)1405-1409بيت، دفتر دوم، همان(

ت كه حرص موجب عدم اعتدال شخصيت انـسان شـده در مثنوي بدين نكته اشاره شده اس

بيـنش شـهودي را فروبـسته موجـب شناسـايي، همچنين حـرص. كندميو ديدة باطن را كور

: گرددميپنداري

ــع« ــد طم ــه را باش ــر ك ــود،ه ــن ش و دل روشــن شــود الك »بـا طمــع كــي چـشم

)579و580بيت، دفتر دوم، همان(

ــد،حــرص« ــادان كن و ن ــق و احم ــور ــد ك ــان كنـ ــان آسـ ــر احمقـ ــرگ را بـ »مـ
)2823بيت، دفتر پنجم، همان(

ز حـرص خـويش ميـزان را مهـل« ــضلهين ــصم م ــرا خ ــد ت ــرص آم و ح »آز

)1401بيت، دفتر پنجم، همان(

و سـايه« ش نيـز نيـست در كف او خـار

ــار ــده خـ ــا ديـ ــه خرمـ اي دان آن را كـ

ــان از حـــرص ــز نيـــست،ليكتـ  آن تمييـ

ــس ــه بـ و زان كـ ــده ور ــس ناديـ »اي بـ

)1963-1964،لدفتر او، همان(

حــرص تــازد بيهــده ســوي ســراب«

و زر چون جان شـده، حرص غالب بود

آب: عقــل گويــد نيــك بــين كــان نيــست

ــر ــدهةنعـ ــان شـ ــان پنهـ ــل آن زمـ  عقـ
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و غوغاهــاي او ــاي اوگــشته صــد تــو حــرص و ايمـ ــت ــان حكمـ ــشته پنهـ »گـ

)2058-2060بيت، دفتر پنجم، همان(

و اسارت دنيا را انبيامو :داندميرهبر شايستهيالنا رها شدگان از زندان نفس

ــص« ــز قف ــايي ك ــته روح ه ــا رس ــد ه ان

ــن ز ديــ ــد ــان آيــ ــرون آوازشــ از بــ

ــص ــين قف ــن تنگ ــتيم زي ــدين رس ــا ب م

انـــــد انبيـــــاي رهبـــــر شايـــــسته

ــن ــت اي ــن اس ــو را اي ــتن ت ــه ره رس !ك

ــن ره نيــست چــارة ايــن قفــص ــر اي »غي

)1541-1544بيت، همان(

و كشش نفس، همچنين در بينش مولوي و دوري از خصال تن راه رهايي از اين وادي، فقر

:قلمداد شده است

ــار« ــار كـ ــي اظهـ ــتادان پـ ــه اسـ  جملـ

ــم ــتادان صــ ــتاد اســ ــرم اســ دالجــ

ــزون ــستي اف ــن ني ــا اي ــر كج ــت ه تراس

نيــستي چــون هــست بــااليين طبــق

و مـال خاصه درويشي كه شد بي جـسم

و ــد ــستي جوينــ ــسارنيــ ــاي انكــ جــ

ــ ال بــــ و ــستي ــاهش نيــــ ودكارگــــ

ــت ــر اس ــاهش آن س و كارگ ــق ــار ح ك

ــبق ــشان سـ ــد درويـ ــه بردنـ ــر همـ بـ

ــار ــؤال، كـ ــه سـ ــسم دارد نـ ــر جـ »فقـ

)1468-1472بيت، دفتر ششم، همان(

را« ســر بريــدن چيــست؟ كــشتن نفــس

نـــيآن چنـــان كـــه نـــيش كـــژدم بركَ

ــار ز مـ ــري ــر زهـ ــدان پـ ــي دنـ بركنـ

ــر ــلّ پي ــز ظ ــس را ج ــشد نف ــيچ نك ه

ــتن ــرك گفـ و تـ ــاد را، در جهـ ــس نفـ

ز كـــشتن ايمنـــي تـــا كـــه يابـــد او

تـــا رهـــد مـــار از بـــالي سنگـــسار

ُكــش را ســخت گيــر دامــن آن نفــس«

)2525-2528بيت، دفتر دوم، همان(

»خواجــه را كــشته اســت او را بنــده كــننفس خود را كـش جهـان را زنـده كـن«

)2504بيت، دفتر سوم، همان(

به،در عرفان هندي و دفع اميال پس از مكـتةواسطانسان و ضبط حواس ) رهـايي( كنترل

و در اين صورتميواصل) Nir- Vana(به نيروانا و،شود  چهار حقيقت مورد اشاره را دريافته
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و تفكّر خاصي مبتني بر شـهود و ذكر و سلوك و شهوات آدمي با سير و اميال تمامي آاليش ها

و به مقام اَرهت مي شدگي يكسره از ميان يا روشن  . شـود مـي يا انسان كامل نائـل ) Arhat(رود
)sokagakkai.see: Nir-Vana595ص،2ج،؛ اوپانيشاد(

) بيـرون از مـن(وجود انسان با سلوك به مـرز بـرون مركـزي)Zen(در تعاليم ذن بوديسم

)ek- centric (و از مركز خود دورميو تمامي وميرسد منبيرون« شود .گيردميقرار» از

 من يا انكار نفس كه موجب شادماني حقيقي درون است نيز مستلزم رهايي-نه« نظرية

و اميال را از خود دور و حكيمي كه آرزوها و ) Brahman( برهمن،كند مي از نفس است است

)258و 295صص، اباذري(. شودميبر اثر همين معرفت بدين مقام نائل

:نتيجه

 جهت وصول به خداشناسي در نگـرش،در اين پژوهش تطبيقي با بررسي تفكر خودشناسي

و مثنوي مولوي نتيجه و گذار از خواسته مي عرفان هندي هـاي گيريم كه انسان با شناخت نفس

و اميال نفساني را ترك كند تا پس از رهايي مي آن از صـفات، تواند بر حواس خود مسلّط شده

و شايسته دست يابد، تكبر، طمع، حرص، خشم، رذيله مانند شهوت و به مقامي واال . غرور

:منابع

.قرآن كريم

و، اباذري و هند(1ج، اديان جهان باستان، ...يوسف و تحقيقات فرهنگيةمؤسس،)چين .ش.هـ1372، مطالعات

و االشراف، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، و شـرك، ابوالقاسـم پاينـدهةترجمـ، التّنبيه ت انتـشارات علمـي

.ش.هـ1365، فرهنگي

و تحقيقات فرهنگيؤم، سها ترجمه منوچهر صدوقي،1ج، تحقيق ماللهند، ابوريحان بيروني .تابي، سسه مطالعات

و اهتمـام دكتـر تاراچنـد با مقد، فرزند جهان،د داراشكوه محمةترجم، اوپانيشاد و تعليقات و حواشي سـيد، مه

.ش.هـ1356، كتابخانه طهوري، محمدرضا جاللي نائيني

و آيين بودائي ذن، توشيهيكو، ايزوتسو و، شـيوا كاويـانية ترجمـ، خلق مدام در عرفان ايراني انتـشارات علمـي

.ش.هـ1381، فرهنگي

و دانتا سوامي پرابهودپادا.آ، بهگودگيتا .ش.هـ1383، دانش جاودان،چ بهاكتي
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د،)متون بودائي(چنين گفت بودا .ش.هـ1378، اساطير، زاده كتر هاشم رجبترجمه

ع پاشايي،)ذمه په دين(راه آيين .ش.هـ1375، انجمن فلسفه، ترجمه

.ش.هـ1357، فيروزه، مترجم رضا علوي، ترجمه از زبان پالي،)متن بودايي، دمماپادا(راه حق

ني،)شرح موضوعي مثنوي مولوي(ميناگر عشق، كريم، زماني .ش.هـ1382، نشر

.ش.هـ 1367، نشر مولي، به كوشش نجيب مايل هروي، معارف، سلطان ولد

و عرفان اسالمي، داريوش، شايگان نشر، ترجمه جمشيد ارجمند،)البحرين داراشكوه براساس مجمع(آيين هندو

.ش.هـ1384، فرزان

.ش.هـ1386، نشر بهجت، ترجمة منوچهر شادان، هاي اساسي فالسفة بزرگدرس،آي.اس. فراست

.ش.هـ 1361،اميركبير، احاديث معنوي، بديع الزمان، فروزانفر

و عرفاني(نامة اديان واژه، عبدالرحيم، گواهي .ش.هـ1381، دفتر نشر فرهنگ اسالمي،)فرهنگ اصطالحات ديني

و فرانسه، به اهتمام دكتر سيد حسين نصر، مجموعه آثار فارسي شيخ اشراق .ش.هـ1348، انتشارات انستيتو ايران

.ش.هـ1366، مولي، نيكلسون.ا. به اهتمام رينولد، مثنوي، مولوي

و مكتب هاي بودايي(آيين بودا، هانس، ولفكانگ شومان .ش.هـ 1375، فيروزه،ع پاشاييةترجم،)طرح تعليمات

ع، روش ذن، اويگن، هريگل .ش.هـ1377، فرا روان، پاشايي. ترجمه

م، گوستاو.كارل، يونگ د، ذن بوديسمةمقددر ، نـشر بهجـت، منـوچهر شـادانةترجمـ،ت سوزوكي.به كوشش

.ش.هـ1383
Sokagakkai. Dictionary of Buddhism Philosophy.3ed.DBP.2000(The Enlish Buddhist 

Dictionary committee) 
 





 گلستان سعديخوانش

 هاي دوگانهتقابلة بر اساس نظري

 قدسيه رضوانيان دكتر

 دانشگاه مازندراناديار است
ص( )135تا123از

:چكيده

گرايي است كه بنيـان تفكـر هاي اساسي ديدگاه ساختهاي دوگانه از مؤلفه تقابل

و البته بنيان هستي را بـر برابرنهـاده   اي كـه از انگـارد؛ نظريـه هـاي دوتـايي مـي انسان

درشناسي به مطالعات فرهنگي راه مي زبان و سرانجام  وضعيت پسامدرن به چالش يابد

 يعنـي،اين مقاله بر آن است تا يكـي از آثـار ادبيـات كالسـيك ايـران. شودكشيده مي

هاي دوگانه است، بر اسـاس ايـن نظريـه تحليـل گلستان سعدي را كه استوار به تقابل

.كند

و به طـور ويـژه،ةهاي دوگانه در مجموع تقابل ، دو كـاركرد گلـستان آثار سعدي

و فلسفي دارد؛ يعنيشنزيبايي هر،اسيك  گذشته از برابر نهادن دو به دوي آثار، ساختار

و در نهايت كلّ اثر از نظر باب  كـالم سـعدي،يتبندي، ساخت آوايي، واژگاني، نحوي

ةاين جستار با بررسـي چنـد نمونـه، ضـمن تبيـين فلـسف. گيردبر اساس آن شكل مي

و در نهايت بـا واقعيـت عينـيةمايدرونكاربست اين عنصر، پيوند ساختار كالم با  آن

.كندزندگي را بررسي مي

. سعديگلستاننه، تضاد، ساختار، محتوا، هاي دوگاتقابل: كليديهاي واژه
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مهمقد:

را،، از ديدگاه ساختارگرايان)Binary Oppositions(هاي دوگانه تقابل  اساس تفكر انساني

 (Saussure)گراي سوسـور شناسي ساختراهبردي در زباناين نظريه، خوانشي. دهدتشكيل مي

وگـشايد ره مـي (Levi Strauss)است كـه پـس از او بـه مطالعـات اجتمـاعي لـوي اشـتروس

هـاي فرهنگـي آن را بـه بررسـي تقابـل (Jakobson)شناسيك ياكوبـسن زبانةبه پيروي از نظري

و يا تروبتسكوي تعميم مي  »تمـايز«هـا را براسـاس شناس روسـي واج زبان) Trubetzkoy(دهد

مي دسته و با تكيه بر اين روش بندي و ايـن هاي فرهنگـي مـي تقابلةشناسي به انديش كند رسـد

ك  شناخته شوند فرهنگ هايي در تاريخ واجشناسيك، تقابلِزبانيهاي ممكن است تقابل:هنتيجه

حت  پ/ مرگ، آزادي/ از موارد متقابل زندگييو سـپس ايـن. كنـد گناه ياد مـي/ اكدامنياختناق،

-پردازان قـرن بيـستم در زبـان هاي بسياري از نظريه خوانش به عنوان مفهومي بنيادي در نوشته 
و پساساختارگرايي، به كار مي و نقد ادبي مبتني بر ساختارگرايي .رودشناسي، فلسفه

بر: هاي دوگانه بر اساس تضاد دو قطب استوار است تقابل ابـر بـدي، زشـتي در خـوبي در

برابر زيبايي، پيري در برابر جواني، شب در مقابل روز، حقيقت در برابر مجـاز، ذهـن در برابـر 

وعين، روح در برابر جسم، فرهنگ در برابر طبيعت، زن در برابر مرد، گفتـار در برابـر نوشـتار 

و ح ... حضور در برابر غياب و  نفـية بـه مثابـيتّـو همواره يكي برتر از ديگري پنداشته شده

كـشد، ژاك پردازاني كه اين نگرش را بـه چـالش مـي ترين نظريه يكي از برجسته. ديگري است

شكني خود، اين نگاه را نقد شكني يا شالوده ساختة است كه با نظري(Jacques Derrida)دريدا

و مسأل مي بنةكند مي هويت اقليت را اي دوتـايي را هـ مراتبـي تقابـل او نظام سلسله. كندافكني

دريدا معتقد است كه شروع چنين طـرز تفكـر دوقطبـي بـه دوران. داندديدگاهي متافيزيكي مي 

و از آن پس همواره انديش افالطون بازمي  از«. متافيزيكي را به خود مشغول كـرده اسـتةگردد

ا اين، اصليةنظر او نكت سـت، جاست كه نه تنها اين دوگانگي بر اساس تضاد دو قطب اسـتوار

: شـود ديگـري پنداشـته مـية از شـكل افتـادةبل همواره آشكارا يا نهان، يكي از دو قطب، گون 

، نادرسـت بدي به معناي سـقوط نيكـي اسـت؛؛ زيباست چيززشتي به معناي از شكل افتادگي

و درسـتة از شـكل افتـادةگون بـه بيـان ديگـر ايـن دو قطـب همـواره در پايگـاني ... اسـت
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دريـدا،) 384صاحمـدي،(. برتر از ديگري است،ي دارند كه در آن ارزش يكيجا) مراتبي سلسله(

و با طرح نظريمي» محوريكالم«اين تفكر را  شكني درصدد مقابلـه بـا ايـن تفكـر شالودهةنامد

.است

:بيني ايرانيهاي دوگانه در جهانتقابل

و جهان گفتمان تقابل در باور به ثنويت در آيين شناسيك ايراني هاي دوگانه، در باور فلسفي

د. ريشه دارد،زرواني و تقسيم خدايان به و شر و خـدايان توجه به خير و گـروه خـدايان خيـر

.يان بودئالنهريني براي آريا بينهاي از دستاوردهاي آشنايي با تمدنشر،

و  تاثيرپذيري اساطير ايراني از اساطير آسياي غربي منحصر به اخـذ سـاختار نظـام خـدايان

و بد نيست، بلكه مسال تقسيم وةبندي آنان به دو گروه نيك شر به صورت تفكـري غالـب خير

مي در جهان  و تمام گستر بيني ايراني در  آن را به دو بخش اهوراييو هستي را در برگرفتهةآيد

ميتو اهريمنـي و شر به همـ،اين ويژگي. كندقسيم وة يعني بسط مفهوم خير  آفـرينش مـادي

و در حوز از اختصاصات جهان مينوي و بـي تفكر بشري پديدهةبيني ايراني است  سـابقه اي نـو

. رفته استبه شمار مي

اهو و و شر است و اهـريمن هـرامزدوراجود انسان نيز تركيبي از دو نيروي نامتجانس خير

و اي دارنديك از وجود انسان بهره ؛ همچون سپهر كـه اعمـالش تحـت تـأثير گـردش سـيارت

و شري كه از آن به آفريدگان مي و خير  همنـشينيةرسـد بـه واسـط موقعيت دوازده برج است

و هـستي ره مـيةگاه به كـل پيكـرآن،اين دوگانگي. عناصر متضاد در كنار يكديگر است يابـد

و اعتبار يـك قطـب از قطـب مقابـل،پذيرد كه در آن مراتبي تحقق مي پيوسته در سلسله   ارزش

زن؛ برتر از جسم،وحر:تخويش بيشتر اس و، غني؛ مرد برتر از و سـرانجام ... برتـر از فقيـر

و پود بافتار فكري انسان عصر كالسيك را مي ةتضادانديشي كه خود، نتيجـ. تنداين تقابل، تار

و قالب منـاظره را رقـم نگرش اخالقي است، خود را از ساختار فكر به ساختار زبان مي كشاند

گـوواند؛ يعني جريان گفـت دو نيروي متخاصم با يكديگر مواجهاًها غالب مناظره در اين. زندمي

.تر ديالكتيك است تا مبتني بر قواعد مكالمهبيش
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:گلستان سعديهاي دوگانه در تقابل

مي ديدگاه فلسفي سعدي را تقابلةشالود اين تقابل اگر كامالً نعـل. دهدهاي دوگانه تشكيل

و ساختار آثار او از سطح كـالن تـا خـرد بالنعل نباشد، به صو  رت عنصر غالب در كل مجموعه

و حيات نثر شاعران. شودديده مي  درةجان  بسته به عنصر تضاد است كه سـبب گلستان سعدي

و حركت كالم او مي و سـعدي پويايي شود؛ تضادي كه در ماهيت اجـزاي كـالم او تنيـده شـد

و هستي را بـا در كنـار هـم نـشاندن واژگـان توانسته است ابعاد متناقض وجود انسان،   زندگي

و پارادوكسيكال حفظ كنـد و در بافتي منسجم ايـن انـسجام ناشـي از تـضاد، در تمـام. متضاد

و سـاختار  او كّلـي سطوح سخن او؛ يعني آواها، واژگان، ساختار نحوي، ساختار معنايي كـالم

يگر گرچه تأييدي است بر تسلط او بـر يكد چينش آثار او در كنار. شوديعني حكايت، ديده مي 

و آن، ايـن اسـت كـه شناسانه نيز خبر مـي اي هستي هاي مختلف سخن؛ اما از فلسفه گونه دهـد

و ماهيت انسان، شكل ماهيت زند« و تضاد استگرفته از گي  غزليـات؛گلستانو بوستان:»تقابل

و مفردات؛و قصايد و رباعي و مفردات؛ دوبيتي و تركيببترجيع؛ مثنوي  ايـن دوگـانگي؛بندند

و از ايده. گذشته از ساختار، در مضمون اثر نيز هويداست ، نظم است -ها سخن مـيآلبوستان
و گلستان با نثر غالب، از واقعيت و هست گويد و دروني غزليات، لطيف؛هاها ةترين مؤلفـ ترين

و قصايد، متكلف وجود انسان را مي و بيروني سرايد و ترين و ترين ايـن تقابـل كـه ... جـه آن را

كشاند كه نه تنهـا بـر ذهنيـت برد خود را به ساختار درون هر اثر نيز مي غالباً ره به تضاد نيز مي 

و نويسنده كسان داستان  هـا بـه عنـوان يـك چيره است، بلكه اين تقابل در سـاختار داسـتان،ها

 كتـاب نيـز تقابـل، عنـصر هـاي گذاري باب در نام. محسوس داردي حضور،عنصر زيباشناختي 

با» در سيرت پادشاهان«: غالب است و واقـع مـي» اخـالق درويـشان«در تقابل و«شـود عـشق

و پيري«در كنار» جواني .و» ضعف ... 

ها نيز هاي دوگانه به عنصر غالب در مضامين حكايت تقابلفلسفي در قالب گيري اين جهت

. شودتبديل مي

 سعدي از اين ديدگاه گلستانهاي هايي از حكايتي بررسي نمونه، كوششي برا آيدآنچه مي

و نامبندي بابكتابي كه از نظر تقسيم. است آنها و گذاري ها، از نظر نحـوي، از نظـر واژگـاني
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و شايد بتـوان گفـت كميـت ايـن تقابـل در تـاريخ محتوايي، بر مبناي تقابل شكل گرفته است

آنو گوناگوني اين تقابل تنوع. سابقه است ادبيات فارسي كم  و بررسـي انـواع هـا، نـشان از هـا

و جامعه دارد  و خاص او به هستي، جهان ذات انسان چيزي كه ريشه در ثنويت«. نگرش عميق

و از ديرباز فالسفة  و ايراني به آن توجه داشته دارد و دگرگـوني اسالمي اند كه اكثر امور انـسان

و تضاد اس )463صشفيعي كدكني،(».تاحوال او داراي دوگانگي

جز«. سازي، برخورد ديالكتيكي دو وضعيت متضاد است روال عادي كار حكايت وحكايت،

هـاي پـاي كـاربرد روش ادبي، هـمةهاي ساد توجه به ساختار شكل. ادبي استةهاي ساد شكل

تـابي بـاك.م1930يولس، استاد دانشگاه اليپزيـك، در سـال. شناسي، بيشتر شد تر زبان رفتهپيش

درةبه نظر او ساختاري از انديش» شكل ساده«. منتشر كرد هاي ساده شكلعنوان   آدمي است كه

آن. شودپيكر زبان بيان مي به گمـان. ها حكايت استيولس از نه شكل ساده نام برد كه يكي از

و بايد در راستاي برآوردن آن نيـاز بر او هر شكل ساده، بر اساس نيازي ايجاد مي  و شود رسـي

و دست. شناخته شود  و بـه قصه را مثالً بايد راهي براي شكستن موانع يابي به عـدالت دانـست

ـ اشـكال سـاده، بـرخالف مـوارد زبـاني. هاي گوناگونش را از هـم تميـز داد شكل،اين اعتبار

بنـدي اشـكال اين نكته در فهم دسته. شونددستوري، چونان پاسخي به نيازي اخالقي ايجاد مي

و زبـان:ي پرداخت مهمةگاه به نكتآن. بسيار مهم است،هساد احمـدي،(»مناسبت ميان شكل ادبي

و حكايت) 148ص ويژه، براي اندرزهاي اخالقي هاي گلستان، به شكل ادبي حكايت به طور عام

ـ اندرزها خود نيز همواره بر بنياد تضادي استوارند كـه در سـاختار مـضموني. اندطراحي شده

ميديالكت : گردند يكي داستاني كه بر اساس آن اندرز پرداخته شده است، منعكس

 صحرايي نشسته بودةد به گوشدرويشي مجرّ

 يكي از پادشاهان بر او بگذشت

و التفاتي نكرددرويش از آن .جا كه فراغ ملك قناعت است سر بر نياورد

و گفت جا كه سطوت سلطنت است، به سلطان از آن ط: هم برآمد پوشان امثـال خرقهةايفاين

.حيوانند

و گفت برپا! اي درويش: وزير نزديكش آمد و دشاه وقت بر تو بگذشت، چرا سـر نيـاوردي
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:ملك را بگوي: شرط ادب به تقديم نرسانيدي؟ گفت

 توقع خدمت از كسي دار

.كه توقع نعمت از تو دارد

:ديگر بدان كه

 ملوك از بهر پاس رعيت اند

ط .اعت ملوكنه رعيت از بهر

 گرچه نعمت به فرّ دولت اوست درويش است پادشه پاسبان

 گوسفند از براي چوپان نيست

 بلكه چوپان براي خدمت اوست

 يكي امروز كامران بيني

 ديگري دل از مجاهده، ريش

 انديش مغز سر خيال خاك، روزكي چند باش تا بخورد

و بندگ ي برخاست چون قضاي نبشته آمد پيشفرق شاهي

 درويشاز توانگر باهللا ار خاك مرده باز كنند ننمايد

؛ملك را گفتار درويش استوار آمد

 چيزي از من بخواه: گفت

 خواهم كه ديگر زحمت ندهيمي: گفت

:گفت. مرا پندي بده: گفت

تدرياب كنون كه نعمتت هست به دس

مي كه و ملك )80ص( رود دست به دستاين نعمت

هــاي از نظــر آرايــه. اســتگلــستانهــاي گفتــه، ســاختار غالــب حكايــتحكايــت پــيش

بر زيبايي نوعي صنعت تضاد كه همه يـا اكثـر«: شكل گرفته است،اساس صنعت مقابله شناختي،

و نثر را ضد يكـديگر بياورنـدةكلمات دو قرين  وت)275صهمـايي،(». نظم قابـل واژگـان شـاهي

و در نهايت تقابـل  و درويش؛ تقابل تضاد ساختار نحوي كه حاصل مقابله است بندگي، توانگر
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و موسيقي معنوي كه اسـاس درك زيبـايي انديشه كه به صورت تقابل زبان، پديدار گشته است

و تناظر در مفاهيم ايجاد مي  ح. شوددر اين حكايت است، از تقابل، تضاد الـت، در اغلـب ايـن

داستان معموالً از دو بخش كه از نظر معناشناسي مخـالف«آيد كه هاي اندرزي پيش مي حكايت

و هر بخش با يكي از دو عنصرحكمتي كـه شـالود يكديگرند، تشكيل مي  آنةشود  داسـتان بـر

 اصـلي داسـتانة اين دو تز مخـالف اسـت كـه نكتـةاز برخورد ساد. گرددقرار دارد، منطبق مي

و كويي پرس،(».كندسربرمي )145صبااليي

و پادشاه، تقابلي كه در شخـصيت  اجـزايةر اسـت، بـه همـ هـا متـصو در حكايت درويش

همداستان تسري مي و به تضادي در ماهيت  بـراي نمونـه،؛شـود اجزاي داستان بـدل مـيةيابد

مي)2و1(تقابل :كنيمحكايت را بررسي

 بود صحرايي نشستهةدرويشي مجرد به گوش

 يكي از پادشاهان بر او بگذشت

و» نشـسته بـود«. انـدت فلسفي با يكديگر در تقابـل، از نظر سنّ»پادشاه«و» درويش مجرد«

رد: گذشته از تضاد معنايي، با توجه به نهاد هر يك، از نظر فلسفي قابل تأمـل اسـت» بگذشت«

و و درنگ و آرامش بي»گذشتن«در نشستن، سكون و ناآرامي، .و شتابثباتي

 تبيـينـ گرانـه از سـوي راويو البته مداخلهـ اي معترضه، اين فلسفه، در جمله2در تقابل

:شودمي

آنـدرويش ـجا كه فراغ ملك قناعت است از

آنسلطان ــ از  جا كه سطوت سلطنت است

با» نشستن«تناسب  اما به خوبي آشكار است» قناعت«و» فراغ«و مفاهيم موجود در نشستن

به2در تقابل مي» سلطان«، پادشاه آهنگـي كامـل بـه هـم» سـلطنت«و» سـطوت«شود تا با بدل

و توجيه» ملك قناعت«پارادوكس. برسد گر بـسيار خـوبي بـراي بسيار هوشيارانه انتخاب شده

بي» سر بر نياوردن«،كالم پس از خود است؛ يعني  و نياز است كه در اوج  نيـازي نه از سر عجز

ةاضـاف.»فـراغ داشـتن«و» سـربر نيـاوردن«مكمل قابل انتظاري براي» التفات نكردن«و،است

و بـا سـلطنت گونهبه» ملك قناعت«تشبيهي اي ديگر از سلطنت اشـاره دارد كـه درونـي اسـت
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و مطـابق بـا.باشد مي سلطان در تقابل  با اين توصيفات، عملكـرد سـلطان نيـز كـامالً بجاسـت

ا و موقعيت و نتيجـ:وجايگاه  طبيعـيةواكنش طبيعي سلطان، سطوت ناشي از سـلطنت اسـت

و طبيعي .آلود بر زبان راندنتر از همه، سخن ناسزاي خشمسطوت، به هم برآمدن

 گفتـار رفتـاري، هـر. هاي رفتاري با قواعد زبان كامالً منطبـق اسـت در اين حكايت، قاعده

و واژ بةمتناسب با خويش را در پي دارد را متناسب .ا خود

و سـاختار واژگـاني، در نظـام حكايت،اين هارموني، گذشته از ساختار كلّ ساختار نحـوي

بـه»ش«و»ب«،»ر«،»د«هـاي، آرايـش واج1در تقابـل: آوايي حكايت نيز رعايت شده است 

هـا ايجـاد كـرده كـه معنوي، آهنگـي در جملـهةبه عنوان آراي» لفظي در كنار تضادةعنوان آراي 

و تعيين عنصر و با نگاه او به جهان نسبت دارد اصلي اين موسيقي. كننده در روش سعدي است

، ريتم آرام2چنانكه در تقابل. موسيقي مناسب با متن؛در القاي كالم نيز نقشي انكارناپذير دارد 

و كنش او كامالً هم مقايـسه) مفاعلن، فعالتن(فراغ ملك قناعت: آهنگ است كالم با شخصيت

و كوبند شود  هر؛ واكـنش)فاعلن، فاعلن(نت سطوت سلطةبا ضرباهنگ تند يـك نيـز در هـاي

و خشونت واژگان  و به لحن متناسب بـا خـود تجـسم مـي سازگاري كامل با نرمي . بخـشند اند

اي دارد تا بـابي شخصيت سوم، شخصيت بينابين وزير است كه حضورش نيز كاركردي واسطه

ن  و داستان را به -تضادي ديگر سر بر مـي. هدايت كند،اي از پيش تعيين شده تيجهتازه بگشايد
:اي ديگر در كالم درويشآورد از گونه

 توقع خدمت از كسي دار

 كه توقع نعمت از تو دارد

و تقابلـ تقابل منطقي اين تقابل، اي، با صراحت، انديـشه5و4واژگاني است در اين تقابل

:شودانتقادي بيان مي

 اند پاس رعيتملوك از بهر

.رعيت از بهر طاعت ملوك، نه

 گوسفند از براي چوپان نيست

 بلكه چوپان براي خدمت اوست
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چهار. شود، نوعي تضاد معنايي است هاي بديعي، عكس گفته مي اين صنعت نيز كه در آرايه

و نه شخصيت داستان بيتي كه پس از اين در حكايت مي  -در اين بيـت. آيد از زبان راوي است
و بندگي: توان طباق ناميد؛ يعني تضاد ماهوي واژگان تقابل را مي ها، و درويـش؛شاهي . توانگر

و تقابل7تقابل و نهايتاً معنا8، از نوع تقابل معنايي است » در دست داشـتن«:، تقابل در عبارت

يـك«.، بـسيار هنرمندانـه بهـره گرفتـه اسـت»دست«ةكه از واژ.»دست به دست رفتن«مقابل

و در مصراع او» دست  مقابـلةدر مصراع دوم، نقطـ» دو دست«ل، معني انحصار را با خود دارد

.است) دادن(» رفتن«، متضاد»داشتن«آن؛ گذشته از آن كه

*** 

بخـش داسـتان بـوده المثلي است كه الهـام دوگانگي مضموني در حكايت، گاه ضربةريش

:است

و هنرنماي: عطار استةدانا چو طبل  خاموش

و ميان تهي: ادان چو طبل غازين )180ص( بلندآواز

و حيات را در تصويرها، تجسم بيش بخشد، تـضادي اسـت تر مي عنصر ديگري كه حركت

در ايـن) 139ص(».طـوطيي را بـا زاغـي در قفـس كردنـد«: كه در ماهيت اجزاء آن وجـود دارد 

گها، تقابل گفتار را سبب مي حكايت، تقابل شخصيت  و حكايت با وگـويي ديـالكتيكيفتشود

و پيش مي گسترده مي  گاه اساس سخن يك شخصيت داسـتان نيـز بـر تـضاد اسـتوار. رودشود

: است

و حجله به گل آراسته« از جملـه شـبي ... پيري حكايت كند كه دختري خواسته بودم

و چشم دولتت بيدار كه به صحبت پيري افتادي پخته،: گفتم همي بخت بلندت يار بود

و بد آزموده كه حقوق صـحبت جهان پرورده، و سرد چشيده، نيك ديده، آرميده، گرم

 و شرط مود و خوش بداند و مهربان و شـيرينت به جاي آورد؛ مشفق  نـه؛زبـان طبـع

دم هوسي پزد پاي كه هر راي، سرتيز، سبك خيره گرفتار آمدي به دست جواني معجب،

و هر روز و هر شب جايي خسبد )150ص(». ياري گيردو هر لحظه رايي كند

و سـپس بـه طـور في دو شخصيت متضاد آغاز مي هايي از اين نوع كه با معرّ حكايت شـود
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هاي گلستان را بـه خـود يابد، بخش زيادي از حكايت وگويي ديالكتيك بسط مي طبيعي با گفت

.دهداختصاص مي

در) دستوري(تضاد واژگاني : مانند، استگلستاننيز نوع ديگري از تضاد

قر ناخوش« را: گفـت. دلـي بـر او بگذشـت خواند، صـاحبن هميآآوازي به بانگ بلند تـو

از بهـر خـدا: دهـي؟ گفـت پس چرا زحمت خود همي: گفت. هيچ: مشاهره چند است؟ گفت 

)24ص(. از بهر خدا مخوان: گفت؛خوانم مي

 دسـتوري از نظر ماهيت با يكديگر در تضاد نيستند امـا فعـل»دلصاحب«و» ناخوش آواز«

مي» مخوان/خوانممي«و» گفت/گفتم« .رساند خواننده را به تضاد ماهيتي اين دو

آنةگاه نيز پيشين و خواننده، چنين برداشتي را در ذهن ميجاها ذهني نويسنده در. كنـد گير

و قناعت اسـت، در برابـر پادشـاه واقـع مـي شـود كـه نمـود حكايت زير، زاهد كه نماد پرهيز

:ي استطلب زياده

.زاهدي مهمان پادشاهي بود

؛تر از آن خورد كه ارادت او بودچون به طعام بنشستند، كم

.چون به نماز برخاستند بيش از آن كرد كه عادت او بود

.تا ظن صالح در حق او زيادت كنند

مي! اي اعرابي،ترسم نرسي به كعبه  روي به تركستان است كاين ره كه تو

. پسري داشـت صـاحب فراسـت. به مقام خويش بازآمد، سفره خواست تا تناولي كند چون

 اي پدر، باري به دعوت سلطان طعام نخوردي؟:گفت

؛چيزي نخوردم كه به كار آيد: گفت

)89ص(. نماز را هم قضا كن كه چيزي نكردي كه به كار آيد: گفت

و«ني ماننـد در تقابل نخست كه به صـورت متقـارن اسـت، تـضاد غالـب واژگـا بنشـستند

و بيشتركم«؛»برخاستند و عادت«و»تر مي» ارادت و نمـاز«شود كـه سبب نيـز متـضاد» طعـام

بنياد حكايت بـر ديـدگاه. نه واژگاني، بلكه معنايي است، تضاد،اما در تقابل دوم. پنداشته شوند 

من اينكه عبـارتض. انتقادي است؛ پذيرش مهماني پادشاه از سوي زاهد، خود، نفي زهد است 
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به» به نماز عادت داشتن«و» به طعام ارادت داشتن« .رفته است كار نيز بسيار رندانه

 تضاد واژگاني بـه حـسابةتوان آن را از مقولميوتضاد شاعرانه از انواع ديگر تضاد است

و پا بريده«: آورد؛ مانند )119ص(» هزارپايي بكشت،ايدست

شـود كـه از آغـاز حكايـت نمـودار مـي»دو«ةتضاد با واژ ها صراحت در برخي از حكايت

: توان آن را از نوع تضاد ساده به شمار آورد مي

. در مصر بودنددو اميرزاده«

 يكي علم آموخت

و آن دگر مال اندوخت

 االمر�����

 عصر گشتة عالم،اين يكي

شد،و آن دگر  عزيز مصر

و گفتن درويش فقير به چشم حقارت در توانگرباري و ايـن: ظر كرد من بـه سـلطنت رسـيدم

ميـ اسمه عزّـ شكر نعمت باري: گفت. همچنان در مسكنت بمانده است كهمرا بيش :بايد كرد

 ميراث پيغمبران يافتم؛ يعني علم

و هامان؛ يعني ملك مصر و تو ميراث فرعون

 من آن مورم كه در پايم بمالند

)109ص(بنالندنه زنبورم كه از دستم

:و يا

و، دو برادر  يكي خدمت سلطان كردي

)111ص(و ديگر به سعي بازو نان خوردي

و تأثيرگذار ديده مـي شـود در مقابل اين تضادهاي ساده، گاه حكايتي بسيار كوتاه اما عميق

:كه همچنان در بافت تضاد است

مي: رنجوري را گفتند  خواهد؟دلت چه

ن: گفت )111ص.(خواهدآن كه دلم چيزي
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و تقابل حكايت جدال سـعدي« يعني،هاي كوچك، در بلندترين حكايت گلستان اين تضاد

مي» با مدعي  و درويشي در مناظره. رسدبه اوج  خود دفـاعةاي ديالكتيك از منافع طبق توانگري

و شـايد بتـوان آن را بـه گونـه هـا را مـي تمام ناگفته،سعدي در اين حكايت. كنندمي اي گويـد

.نگري تعبير كردنسبي

در. هاي دوگانه، تأكيدي است بر حاكميت ديدگاه متافيزيـك بـر آثـار او اين تقابل سـعدي

 عناصر سـتيزنده بـا يكـديگر، رمـز عوامـل متنـازع،آفريند كه در آن گلستان خويش جهاني مي 

و سياسي روزگار خود و اجتماعي .ند هستاخالقي

:جهنتي

عن گلستانبنا نهادن به بر و چه بـهةعنوان آراي صر تضاد، چه عنـوان عنـصري فلـسفي، ادبي

سعدي با اين شگرد، به خوبي زبان سخن خويش را با عينيت زنـدگي. كامالً آگاهانه بوده است 

هم. پيوند داده است  و در عين حال انسجام ناشي از آن، دقيقاً در سـاختارةتضاد  عناصر زندگي

 چنانكـه محـور انديـشگي تمـام آثـار سـعدي چـه از نظـر،شودهاي گلستان ديده مي حكايت

و چه از ديدگاه محتوايي، عنصر تضاد است هـاي گلـستان گذشته از ساختار حكايت. ساختاري

و انـواع قالـب: اين سخن است مؤيدخوبي سعدي نيز به ديوانو بوستان، نگاهي به  هـاي بلنـد

و نثــر، بــا درون اي از نظــام تــضاد گرچــه آيينــهة بــر پايــهــاي متنــوع البتــهمايــهكوتــاه، نظــم

و آن، پـژواك شناختي عصر پيشامدرن است، از مؤلفه معرفت هـاي پـسامدرن نيـز تهـي نيـست

.صداي فرودستان است

:منابع

و تأويل متن،احمدي، بابك .ش.هـ1378، تهران، نشر مركز، چاپ چهارم،ساختار

و ميشل كويي پرس دا سرچشمه،بااليي، كريستف ، احمـد كريمـي حكـاكة ترجمـ،سـتان كوتـاه فارسـي هـاي

.ش.هـ1378، تهران، انتشارات معين

ني، چاپ دوازدهم،شناسي خودكامگيجامعه،رضاقلي، علي .ش.هـ1384، تهران، نشر

و تقارن تعميم صنعت طباق«، سروش، عبدالكريم و نقض مقاالت مجموعه،در شعر سعدي با استفاده از عكس
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.ش.هـ1366، چاپ دوم، دانشگاه شيراز، شيراز، 256ـ257صص،2ج، ذكر جميل سعدي

و شرح غالمحسين يوسفي، گلستان،ن عبداهللا الدي سعدي شيرازي، مصلح ، تهـران، انتشارات خوارزمي،تصحيح

.ش.هـ 1368

.ش.هـ1373، تهران، انتشارات آگاه، چاپ چهارم،موسيقي شعر،شفيعي كدكني، محمدرضا

و تحقيق از محمدتقي راشد محصل، سپرمهاي زادگزيده .ش.هـ1366، تهران، مؤسسه مطالعات فرهنگي،ترجمه

.ش.هـ1368، تهران، انتشارات هما، چاپ ششم،صناعات ادبي،همايي، جالل الدين





و بررسي عناصر ادبيات مقاومت  تحليل

 در شعر معاصر افغانستان

 عبدالرحيم نيكخواه دكتر

 تر مركزي جهاد دانشگاهيعضو هيئت علمي دف
ص( )155تا137از

:چكيده
و ادبيـات، و اجتمـاعي بـا هنـر از آنجا كه در هر كشوري ميـان اوضـاع سياسـي

و تأثر متقابل برقرار است، در پژوهش حاضر نخست رابطه و مبني بر تأثير اي دوسويه

سـةبه صورت مختصر دربار  و سياسي اين و اوضاع تاريخي از كشور افغانستان رزمين

و هنر گذشته تا امروز سخن گفته  و تاريخي بر فرهنگ و سپس تأثير عوامل سياسي ايم

آن ويژه ادبيات اين كشور را بيان نمودهو به  گاه به شرح اهميت موضـوع پـژوهش، ايم؛

و كاربردها، پرسش  و مـالك گـزينش شـاعرانةهـا، جامعـ ها، فرضـيه اهداف  آمـاري

و پس از توضيح پرداخته باشـد، تحقيق كـه از نـوع تحليـل محتـوا مـية دادن شيو ايم

و صلح را در شعر چهـارده شـاعر  عناصر اصلي ادبيات مقاومت يعني جنگ، مقاومت

و بررسـي كـرده افغانستاني معاصر، با ذكر نمونه  دو هايي، تحليل و بـا اسـتفاده از ايـم

و آثـار ها را در شعر معاصـر ايـ مايه جدول، بسامد كاربرد هر يك از درون  ن سـرزمين

ايم كه با توجه در پايان پژوهش بدين نتيجه دست يافته. ايم تك شاعران، نشان داده تك

و اجتماعي افغانستان، بسامد حـضور درون  و» جنـگ«ة مايـ به آشفتگي اوضاع سياسي

و كاربرد مـضون» مقاومت«پس از آن، در كـالم» آشـتي«در شعر شاعران، بسيار زياد

ن  و سخن آنها بسيار و چه خـارج اچيز است سرايان افغانستاني چه در داخل اين كشور

و اجتمـاعي وطـن  و پرداختن به اوضاع سياسي و ادب، را از آن، اعتالي فرهنگ شـان

.اند همت خويش قرار دادهة وجه

.ادبيات مقاومت، شعر معاصر، ادبيات افغانستان:هاي كليدي واژه
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:مقدمه

و ميـان كـشورهاي تاجيكـستان، سرزميني اسـ،افغانستان ت كوهـستاني كـه در قلـب آسـيا

و و اقوام پـشتون، هـزاره، تاجيـك و چين محصور گشته ازبكستان، تركمنستان، ايران، پاكستان

از. اند ترك نژاد در آن ساكن  هـاي شـامل مـذهب( درصد مردم اين كشور، اسـالم99دين بيش

و شيعه  همي) سنّي حنفي و تعداد انـدكي و يهـودي نيـز در آنجـا باشد نـدو، سـيك، مـسيحي

..سكونت دارند

و  براساس برخي شواهد، شهر كابل از دو هـزار سـال قبـل از مـيالد مـسيح وجـود داشـته

در نخـستين حكومـت منطقـه. هاي مهم خاورميانه بوده است افغانستان از تمدن كلّي به طور اي

و پـس از آن، يونانيـان بزرگ هخامنشي برقرار نمـة اين سرزمين را سلسل   اعقـاب اسـكندر،ود

 يعني در زمان حكومـت كوشـانيان، بر آنجا فرمان راندند؛ چند قرن بعد از ميالد مسيح،مقدوني

ــد ــاز ش ــه آغ ــن منطق ــصادي اي و اقت ــري ــي، هن ــكوفايي فرهنگ ــستان، دوران ش ــر افغان . ب

.)22تا19صصكورنا،(

ا فرمانروايي آنجـا را بـه» آلپتكين« يعني،ين منطقه در قرن نهم ميالدي، اولين حاكم مسلمان

و)دوباره( حاكمان غزنوي، غوري، مغول، غوري،پس از او به ترتيب. دست گرفت  ، گوركـاني

و در قـرن هجـده مـيالدي » ميرمحمـود«و فرزنـدش» ميـرويس«صفوي در آنجا فرمان راندند

ا فشار، دوباره آنجا را تصّرف نمود حكومتي مستقل در اين كشور برقرار نمودند؛ سپس نادرشاه

و پادشـاه سلـسل» احمد ابدالي«و بعد از كشته شدنش  ة اسـتقالل را بـدان سـرزمين بازگردانـد

. گشت» دوراني«

و بعد از ايـنة رهبر سلسل» دوست محمدخان« ميالدي 1826به سال بركزايي روي كار آمد

و كمونيست  دامـاد» احمـد داوود«هاي افغـان، سلسله، دولت افغانستان، شكل جمهوري گرفت

)85صزاده، مهدي(. را به رياست جمهوري برگزيدند» ظاهرشاه«

و مشاجراتي در حزب دموكرات، دولت شوروي، به دنبال شورش هاي مردمي ضدكمونيسم

و بـدين ترتيـب» ببرك كارمل«كمونيستي به نام   دوران،را رئـيس جمهـور ايـن كـشور نمـود

ده. گشت خونريزي ديگري آغاز  از كشورهاي ديگـر بـه 1980ة از جمله كساني كه در اواسط
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را فراگيرة از اتباع عربستان سعودي بود كه برنام» اسامه بن الدن«افغانستان آمدند،  بـراي خـود

هـاي مجاهـد، دولـت در اين هنگام برخي گروه. در اين كشور آغاز نمود،جهاد در مقابل غرب

 يك گروه اسـالمي 1994به سال. تشكيل دادند» الدين رباني هانبر«موقّتي به رياست جمهوري 

و در پايان سال) جويندگان علوم ديني(طالبان بنيادگرا به نام  دولت 2001بر امور مسلّط شدند

 با حمايـت نيـروي چنـدملّيتي 2001سرانجام در اواخر دسامبر. آنان خاتمه دادة امريكا به سلط

و» حامد كرزاي«به رياست جمهوري حافظ صلح، دولتي ائتالفي در اين كشور به وجـود آمـد

. آرامش نسبي برقرار گشت

و خصومت طالبان با رشته و فقر ناشي از جنگ، از از هم گسيختگي و هاي گونـاگون هنـر

. مجالي بـراي آفريـدن آثـار هنـري نداشـته باشـند،جمله ادبيات، سبب شد كه مردم اين كشور 

ب و امروزه در اين كشور ـ قايايي از فرهنگ افغاني وجود دارد؛ اما هنرهاي غيراسـالمي ا تحـت ي

و تأثير غرب همچون فيلم و در نتيجـه ... سازي، موسيقي، نقّاشـي بـه شـدت سـركوب گـشته

)81ـ82صصكورنا،(. اند ناگزير به مهاجرت به ديگر كشورها شده،بسياري از هنرمندان

 يعنـي حكومـت،از زمان استقالل سياسـي افغانـستان ارسيفهاي هنر، ادبيات از ميان شاخه

و انحطاط ادبي، تجدد ادبي، بازگشت ادبـي، دوره).ش.هـ1126(» احمدخان ابدالي« هاي فترت

و آغاز شعر نو را گذرانيده است .و بالندگي

شعر نو حدود پانزده سال بعد از به وجود آمدنش در ايران، وارد افغانستان شد؛ اما پـيش از

.ش.هــ 1328پـس از سـال. هايي از نوگرايي در ادبيات اين سرزمين وجود داشـت نيز رگه آن

و بعد از سال به دنبال ايجاد.ش.هـ 1342گرايش جدي به شعر نيمايي در اين كشور پديد آمد

)15صروئين،(. فضاي باز سياسي در افغانستان، ادبيات نيز رشدي چشمگير نمود

تا امـروز، ادبيـات).ش.هـ 1357هفتم شهريور(ونيستي افغانستان از زمان وقوع كودتاي كم

سي ساله برخي از طرفـدارانة در اين دور. معاصر افغانستان، رشدي درخور توجه نموده است 

و تفـسير مـية گرايان هاي آرمان رژيم، ادبيات را بر مبناي انديشه  و چپـي خـويش تحليـل كننـد

و نيز بـراي اينكـهب اي هم براي مقابله با جهان عده و دفاع از عقايد اسالمي خود يني كمونيستي

مي نمي و توانند در داخل افغانستان زندگي كنند، ترجيح دهند به كشورهاي مجـاور مثـل ايـران
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در. كنند پاكستان مهاجرت و شـعر مهـاجرت بـه معنـاي امـروزين آن از همينجا شعر مقاومت

و خارج افغانستان پا مي .گيرد داخل

به ترين دوره يكي از سياه،طالبانةردو مي هاي معاصر ميبه. آيد حساب تـوان گفـت جرأت

و ادبيات فارسي دري در داخل افغانستان استة اين دوره، دور   236صـص فضائلي،(.»مرگ فرهنگ

)238تا

به فعاليتة با برافتادن اين گروه تندرو، زمين و هنري ر ويـژه بـراي نوگرايـان بـسيا هاي ادبي

و قالب نو مورد توجه خاص قراريگرد مساعد و زبان و سبك . گرفتد

مي امروز چنين به و گـويي شعر سياسي، قوت بيشتري پيـدا مـي، آيد كه به تدريج نظر كنـد

و شعر در افغانستان، دو همزاد جاودانه )44صنادري،(. اند سياست

ده كلّي به طور و1گراييعاخير افغانستان، هم واقة در شعر سه  اجتماعي، تعبيرهاي حزبـي

و توجيه مي سياسي و بيـان دردهـاي هاي طبقاتي دامن و مقاومـت و هم بازتـاب جهـاد گسترد

مي» شعر مهاجرت«و» شعر مقاومت«،»شعر دولتي يا حزبي«مهاجرت؛ بدين ترتيب  . يابـد تبلور

و به وجود آمدن فضاي آرام، 1380در سال  شاهد آنيم كـه شـعر نيـز با تغيير اوضاع در كشور

و رها شدن از زندان انجماد بـاز مـي و در خـارج از ايـن دوباره راهش را به سوي باليدن كنـد

و اروپـا شـاعران ايـن كشور نيز به  ويژه در ايـران، پاكـستان، آسـياي مركـزي، روسـيه، امريكـا

مية ماي سرزمين، اشعاري با درون  و سـرمايه مقاومت ن بخـش پديـد اي غنـي را در ايـ سـرايند

. آورند مي

 يعني جنگ،فضاي عمومي شعر معاصر افغانستان، همان فضاي عمومي حاكم بر اين كشور

و اندوه، مرگ، ويراني، فقـر، بـدبختي، نااميـدي،(و پيامدهاي آن شامل مقاومت، مهاجرت، غم

و  و تباهي  اميـد، باشد؛ البته مضامين مثبتي همچون شـادي، عـشق، آزادي، صـلح،مي...) فساد

و امثال آن نيز به ميزان اندك در شعر معاصر اين كشور جلوه و خوشبختي در آرزو و گر اسـت

و زبان مردم كـشوري كـه سـاليان متمـادية اين ميان، حضور گسترد  مضامين عاشقانه در ذهن

و تبعات آن بوده، كمي عجيب مي .نمايد درگير جنگ

1- Realism 
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نـاتواني رهبـران صـالح در ايجـاد اجمـاع، شايان ذكر است كه نبودن دولت مركزي مقتدر،

و انديش شدت تعصب  و اصيل ديني، نبودن تعقّل ة مؤثّر، غلبـة هاي ديني، كاستي اعتقادات ناب

بي هيجان و احساسات و بسياري متغيرهـاي ديگـر از ايـن ها و گروهي، پايه، تضاد منافع فردي

. است هاي پي در پي در افغانستان مؤثر بوده دست در بروز جنگ

بهة آنچه تاكنون دربارة بر پاي و ادب، و فرهنگ ويـژه ادبيـات معاصـر ايـن كشور افغانستان

و تحليل عناصر بنيادين سازند  ادبيات مقاومت يعنية سرزمين گفتيم، در اين پژوهش به بررسي

و مقاومت در شعر چهارده شاعر معاصر افغانستاني مي .پردازيم جنگ، صلح

: پژوهشاهميت موضوع

و تمـدني ريـشه و افغانـستان مـشتركات فرهنگـي در دو كشور ايران داري دارنـد؛ چنانكـه

توان يكي را از ديگـري بازشـناخت يـا آن دو را از يكـديگر جـدا نمـود؛ بسياري از موارد نمي 

 ملّتـي يگانـه،انـد، در اسـاس بنابراين اگر چه اين دو كشور، امروز دو واحد سياسـي جداگانـه 

ميهب و ميراث فرهنگي مشتركشان يادگـار چنـد هـزار شمار نياكـان مـشترك آنهـاة سـال روند

و ادب. باشد مي اي كمتر از ايران ارسي است كه در افغانستان، سابقهفيكي از اين يادگارها زبان

درفبسياري از بزرگان ادب. ندارد و و باليـده  ارسي در اين سـرزمين ديـده بـه جهـان گـشوده

و برخي ديگر نيز از آنجا كوچ كرده جا آرميدهنهما راو اند و ادب اين سـرزمين  فرهنگ، زبان

و هند برده و افغانـستان،ة اند؛ از اين رو تاريخ ادبيات قريـب بـه هـزار سـال به شام، روم ايـران

 بـوده كـهيبخـش افغانستان در قلـب پـرتپش آسـيا يگانـه سـرزمين الهـام. تاريخي يگانه است 

و ها، عنصري ها، جامي ها، سنايي مولوي شمار در آغـوش خـود پرورانـدهبي را با فرزندان ... ها

مية است؛ فرزنداني كه هر كدام چون مشعلي فروزان در سين .درخشند تاريخ ادبيات ما

و همچنـين ضـرورت بيـان دلبـستگي به دليل وجود وابستگي ت، هـاي دو ملّـ هاي ياد شده

ب  .ه واكاوي يكي از زواياي مهم شعر امروز شـاعران افغانـستان بپـردازد نگارنده بر آن است كه

و محـور اصـلي فرض اهميت محوري شعر در قلمرو ادبيات، از پيش هاي ايـن رويكـرد اسـت

مي مايه تحقيق، پرداختن به بن .باشد هاي شعر معاصر افغانستان
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و راز لزوم پرداختن به شعر معاصر افغانـستان، در اهميـت محـيط جغرا فيـايي ايـن كـشور

و كاركرد شعر در عرص   آگـاهي از عـصر،اجتماع نهفته است؛ به عنوان مثـالة همچنين اهميت

و انديش و حافظ به شناخت بيشتر شعر مية فردوسي و از سـوي ديگـر اين بزرگان كمك كنـد

و حتـي كلّي گرفتن شناختي اشعار اين شاعران باعث شكلة مطالع از اوضاع اجتماعي، سياسـي

و هر اين واقعيت، خود بيانگ. گردد اقتصادي زمانه مي  ة قدر مطالعـر تعامل شاعر با اجتماع است

و به زمان محقّ،چنين تعاملي .تر باشد، مفيدتر خواهد بود نزديكق جديدتر

بن انديشه و هاي نهفته در يك اثر ادبي كه از آن با عنوان معني، مضمون، باطن، محتوا، مايـه

ي يا درون   هـدف محـوري ايـن پـژوهش،،كنيم، اهميت بـسزايي دارد؛ بـدين جهـت اد مي مايه

و طبقه ضـرورت. باشـد هـاي شـعر معاصـر افغانـستان مـي مايـه بندي درون شناسايي، استخراج

و مخاطبـان آنهـا بـه انديـشه،پرداختن بدين امر  هـا، مبتني بر توجه بيشتر اين دسته از شـاعران

و آرمان تاافغانهاي شعر امروز باورها .كنون به اين روش انجام نشده استستان است كه

و اقتصادي معاصر افغانستان، بـه ويـژه در سـه وضعيت نابسامان اجتماعي، فرهنگي، سياسي

و بروز ناامنية ده و جنگ اخير و نويسندگان ها و داخلي، عرصه را بر پژوهشگران هاي بيروني

م زمينه و و ادبي تنگ كرده  جـدي هـايِ راكز دانـشگاهي نيـز دچـار آسـيب هاي مختلف علمي

و. اند شده هنگامي كه حدود سه سال قبل به كابل سفر كردم، در مالقات با استادان گـروه زبـان

زبـانة ادبيات فارسي دري متوجه شدم كه دانشگاه دولتي كابل، مقاطع تحصيالت تكميلي رشت 

ب  و حتّي مقطع كارشناسي نيز و راههو ادبيات پارسي را ندارد . اندازي شده است تازگي بازسازي

و علمي افغانستان نيازمند بازسازي است، پژوهش انجام شـده با توجه به اينكه مراكز تحقيقاتي

مي در موارد زير قابل بهره :رسد برداري به نظر

و دغدغـه ها، آرمـان آشنايي بيشتر با انديشهـ هـاي شـاعران معاصـر در مقـام هـا، تخـيالت

 امروز افغانستان؛ة ترين طيف جامع فرهيخته
 شناسايي پربسامدترين مضامين شعر امروز افغانستان؛ـ
و معاني بلند شعر امروز افغانستان با استفاده از صـورـ آشنايي با چگونگي پردازش مفاهيم

و معنوي؛ و صنايع لفظي  خيال، روايت
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و توصيف اجمالي درونـ تان، به منظور ايجـاد سـهولت هاي شعر امروز افغانس مايه بازگويي

 در فهم مضامين؛
دهـ و اجتماعي افغانستان در طول سه اخير براي كسب دريـافتية بازخواني تاريخ سياسي

 تر از وضع ادبي اين دوره؛ عميق
و نـسبتاً جـامع از وضـعيت ادب معاصـرة ارائـ  سـال 250(ارسـي دريفتصويري روشن

؛)اخير

ده(وز افغانستان بيان كلياتي از ادبيات امرـ ؛)اخيرة سه

و سـاير ملـل جهـان بـه ايجاد مبنايي براي انجام مطالعهـ اي تطبيقي با ادبيات معاصر ايران

.»سنجش همبستگي«روش 

:هاي تحقيق پرسش

ده مايه ترين درون مهمـ  اخير كدامند؟ة هاي شعر معاصر افغانستان در سه
 ردارند؟ها از بسامد باالتري برخو كدام مضمونـ

:ها فرضيه

 همواره در تعامل با اجتمـاع-فرهنگ آن ملّتة ترين شاخص به عنوان مهمـ ادبيات هر ملتي

مي است، بر آن اثر مي و از آن اثر آن. پذيرد گذارد كـه تـاريخ، زبـان، از كشور افغانستان نيز بـا

و فرهنگ مشترك با ايران برخوردار است  الت بـسياري در تحوهاي اخير دچار در دهه،ادبيات

و اقتصادي شده است؛ بنـابراين مهـم حوزه تـرين فـرض ايـن پـژوهش هاي سياسي، اجتماعي

و اجتماعي اين كشور« .است» تأثيرپذيري شعر معاصر افغانستان از شرايط سياسي

ي به مضامين خاصي كه متـأثر از وضـع سياسـي مضامين شعر معاصر افغانستان از لحاظ كم

 تغييـر در سياسـت، مـادرِة تر، حوز اي دارد؛ به بيان دقيق گرايش قابل مالحظه اين كشور است،

و تأثير آن بر تمام تمامي حوزه و ادبييهاي ديگر است  شئون زندگي، از جمله شئون فرهنگي

مي،و شعر هر دوره وقتي كشوري دچار مشكالتي چون جنگ، ناامني، مهـاجرت. باشد ملموس
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و باشد، بديهي است كه مضامين شعري آن كـشور نيـز متـأثر از ايـن ... ناخواسته، فقر، بيماري

.ها خواهد بود ويژگي

تـاكنون.ش. هــ 1358 يعني از سال،زماني اين پژوهش از حدود سي سال گذشتهة محدود

و حكومت. باشد مي از افغانستان در اين دوره، حوادث هاي گوناگوني را به خـود ديـده اسـت؛

و آمريكايي هاي كمونيستي حكومت و طالباني ،بديهي است كه در چنـين اوضـاعي. تا جهادي

و نشر نمي ازو ال باشد؛ با ايـن حـال حـدود يكـصد تواند چندان فع صنعت چاپ بيـست اثـر

در افغانستان به صـورت) از يكصد تا هزار نسخه(شاعران اين دوره، با شمارگان بسيار محدود 

و با دستگاه  از با تمام اين اوصاف كوشيده.پ شده است تي، چا هاي سنّ غيرفني ايـم بـا اسـتفاده

: هاي ذيل، شعر چهارده شاعر افغانستاني معاصر را براي بررسي برگزينيم مالك

و از ميان آنها يـك اثـر آثار شاعراني را كه بيشتر از يك اثر چاپي داشتهـ اند، بررسي نموده

 ايم؛ را انتخاب كرده
و هشتاد، نمونهه يم از دههاهسعي كردـ هايي را برگزينيم؛ ولي اين تـالش اي شصت، هفتاد

 ل، قرين موفقيت نبود؛اوةده در مورد

و اروپـا تناسـبي كمـي ايمـ كوشيده و پاكستان و شاعران مهاجر به ايران ميان شاعران مقيم

 برقرار نماييم؛
بر يم در مجموعها نمودهسعيـ بهمياي كه  تناسب شاعران موجـود، گزينيم، شاعران زن نيز

 حضوري متعادل داشته باشند؛
و هم شعر سنّـ  تي حضور داشته باشد؛تالش كرديم در ميان آثار برگزيده، هم شعر نو
و شعر در انتخاب نمونهـ .مياهدنمونظر شناسان كسب ها از شاعران، استادان دانشگاه

و نگارنـده هاي شـعر معاصـر بديهي است كه اين چهارده گزينه، برترين افغانـستان نيـستند

و معتقد است عنـصر تعيـين  كننـده در ايـن اساساً اعتقادي به برتري شعري بر شعر ديگر ندارد

مية عرصه، مذاق خوانند  شد،در زير. باشد شعر و اثر انتخاب ازة نام شاعران برگزيده هـر يـك

:آنان به ترتيب الفبا آورده شده است

، واصـف)مينو به عبارت ديگـر(االمين اميني، روح)اند هران من بادها خوا(محبوبه ابراهيمي
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گم مويه(باختري زاده، زهـرا حـسين)ابـر كوچـك غـزل(، خالده تحـسين)شده هاي اسفنديار

، عبدالقهار عاصـي)ستاك(، بارق شفيعي)اشعارة گزين(، عبدالواحد رشته)اي از الله كوهي نامه(

من( و غم شبشك(، رازق فاني)غزل من هـاي نـسل سرنوشـت دسـت(، خالـده فـروغ)ست

و سنگةقص(، محمدكاظم كاظمي)فانوس ، پرتـو)بلـخة نامـ سـوگ(، ابوطالب مظفري)خشت

و مرداب(و لطيف ناظمي) آلود آزادي دهان خون(نادري ).سايه

. تحليل محتوا استفاده شده استة هاي اين پژوهش از شيو براي گردآوري داده

و شناسي، زبـان توا در علوم گوناگون از قبيل جامعه امروزه تحليل مح ... شناسـي، ارتباطـات

و پژوهشگر به جاي آن كه نگرش«تحقيق،ة در اين شيو. گيرد مورد استفاده قرار مي  ها، باورهـا

و بررسي قرار دهد، ديدگاه هايي را كه توليـد پيام«هاي افراد را از طريق پرسشنامه مورد مقايسه

م»اند كرده مي، و تحليل قرار (»دهد ورد تجزيه )44صبديعي،.

و فرعي شعر معاصر افغانستان را بـسيار وسـيع موضوعة از آنجا كه تأويل، گستر هاي اصلي

و عبـارت نمود، براي انتخـاب مـدخلو البته در مواردي مبهم مي  و هـاي كـار، خـود مـتن هـا

به كلمه و تفـسيرهاي مختلـف، مـالك قـرار كار برده شده در آن، بدون توجـه بـه تأويـل هاي

. گرفت

و غيرصـريح برداري، تمـامي اشـارهلِ فيش اوة به اين ترتيب در مرحل شـامل(هـاي صـريح

و استعاره  شد هاي مختلف جمع به موضوع) كنايه، مجاز اين كار در مورد شـعرهايي كـه. آوري

ن تر از شعرهايي كـه در قالـب قالب كالسيك داشتند، بسيار دقيق  يمـايي يـا سـپيد سـروده هـاي

شد شده  آورد كـه واحـد معنـايي ايـن امكـان را فـراهم مـي،كار با شعر كالسـيك. اند، اجرايي

مشخصي، مثل بيت، اساس گزينش موضوع قرارگيرد؛ بنابراين دقت تعيين موضـوع، بـه خـاطر 

و سپيد، واحد معنايي. معنايي باالتر استة محدود بودن گستر  ي چنـد گاه،در شعرهاي نيمايي

و به اين ترتيب، عالوه بر اشاره سطر قرار مي هـاي هـا، اشـاره هاي مـستقيم بـه موضـوع گرفت

و معناهاي فرامتني  با اين همه، تالش بـر ايـن بـوده اسـت تـا بـراي. نيز ناگزير بودغيرمستقيم

و اشـاره  و برداشت، در حد امكـان، مـتن هـاي پرهيز از هرگونه قضاوت نادرست يا سوء تعبير

.تقيم آن معيار گزينش قرار گيردمس
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و موضـوعي» واژگان« امكان در اين شيوه، تا حد ايـم تـا كـار قـرار داده كّلـي را زير دسـته

و دقيق دوم كار بود، راحتة ها كه مرحل بندي موضوع طبقه .تر انجام شود تر

:ترين عناصر ادبيات مقاومت در شعر معاصر افغانستان مهم

:جنگ)الف

و مهــم شــعر مقاومــت در افغانــستان، جنــگ اســت كــه خــودة پربــسامدترين مؤلّفــتــرين

مي موضوع و مترادف: گيرد هاي ذيل را در بر آن جنگ آورد، پيكار، آشوب، فتنـه، جـدل،(هاي

و هنگامـه  و دار، مصاف، مقابله، ناورد، نبرد ؛ فّتـان؛ انتقـام؛)چالش، دعوا، ستيز، كشمكش، گير

وو مترادف(؛ تاراج) فديهو مترادفش(انفجار؛ قرباني هايش تطـاول، غـارت، غـصب، غنيمـت

و تركيبات ساخته شـده بـا ايـن واژه)يغما و خونـاب، خـون(؛ تسليم؛ خون آلـوده، خونخـوار

و ابزارهاي نبرد؛ سالح)خونين زره، بمب، تازيانه، تفنگ، باروت، گلوله، ماشـه، تيـر، تيـغ،(ها

طور، سپر، سنان، شلّاق، شمشير، نيام، فالخن، منجنيـق، تيغه، جوشن، خمپاره، خنجر، دشنه، سا 

و نيشتر  و مترادف)مين، نيزه و لـشكر(هـايش؛ سپاه و)سـپاهي و همـسنگر؛ شكـست ؛ سـنگر

و تركيباتش و فتح فاتحانه، فاتح(سقوط؛ فاتح دشمني، خصومت، عداوت، عدو(؛ دشمن)شدن

و مشتقّ)و اهريمن  و اسيري(اتش؛ شلّيك؛ اسارت و اوضـاعة با توجه به پيشين ). اسير تـاريخي

و آشفت  و اجتماعي ايـن كـشور، حـضور گـستردة نابسامان مـضامين جنـگ در شـعرة سياسي

و منطقي به نظر مي . رسد شاعران، كامالً طبيعي

هاي بسيار زيادي از اشعار ايم، نمونه در آثار تمام شاعراني كه در اين پژوهش بدانها پرداخته

، فاني) مورد 118(ها متعلّق به كاظمي بيشترين نمونه،از اين ميان. وجود دارد با مضمون جنگ، 

و. باشـد مـي) مـورد33(و رشـته) مـورد62(، مظفّـري) مـورد73( بـا نگـاهي بـه زندگينامـه

مي فعاليت هاي خاصـي توان گفت كه اگر چه بيشتر آنان در برهه هاي شاعران افغانستاني معاصر

و يـا عمـدة اند، دغدغـ گوناگون، دور از كشورشان زيسته از زمان به داليل  تمـام ايـنة اصـلي

و اعـتالي  و كوشـش در جهـت رشـد و اجتمـاعي كـشورشان شاعران، وضع نابسامان سياسي

و شايد. فرهنگ افغانستان بوده است  و برقرار شدن آرامش نسبي در نهايت، شايد بهبود اوضاع
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و اقامت در كشورهاي و آمريكايي سبب گشته كه برخـي شـاعران، هم دوري از كشور  اروپايي

مي در اينجا نمونه. كمتر بدين موضوع بپردازند : كنيم هايي از شعر با مضمون جنگ را نقل

 جنـگ حــسيني دارد،عاقبـت صــلح حـسن/ حنَينـي دارد،خـسته منـشين كــه حديبيـه ــ

)32:كاظمي(

را،آه از آن پيكـار، كـز هيبـت دشـمنـ سـ/ مـا و و همـاورد نبـود طبـل و رجـز بـود رنا

)31:كاظمي(

 در انتقـام تـو خوانـديم، كنـون،شـعر خـونين/ هـا شـد شـهيدي سده،دختر شرق ديديمـ

)49:فروغ(

مي پاره ورقـ  بـر شايد خطابه/ انفجار هستي يك خشم است/ شوند هايي كه در باد پريشان

از/ در فلـسطين/ در عـراق/ن من در سرزمي/ كه پيشوايان دموكراسي خونين/ بادي آزادي است

مي گلوگاه )51: نادري(زنند تان فرياد

مي چشمه/ فرداة بر قربانيان واقع/ درگاهة مادرم در آستانـ )62: مظفري(افشاند چشمه اشك

گل/ عجب مدار به تاراج گر رود اين باغـ )58: فاني(كه هيچ دست نجنبيد در حمايت

وـ )31: فاني(اندرما، قدم نخواهدة كسي به فاتح/ دم نزنيماگر به تيغ ستم، سر نهيم

و اسبك چوبي سوزاندـ شدة كودك نشست مردان هنوز بر سر چالش، مردان هنوز/ اجاق تهي

)97: كاظمي(گرم سواري 

و دارـ و نعش پدر ميهمان شـدند/ مانند يك دو خوان دگر بعد گير : كـاظمي(بر خون خويش

79(

آ اي دلِـ ـ آن شـرارِ/ن سوزت كجاسـت؟ افسرده افـروزت آن زبـان آتـش/ گـداز گـردونة نال

)83: شفيعي(ساز وآن لب هنگامه/ كجاست؟

شد، تا بهر قتلم،اش فسون جلوهـ  بدخـشان شـد كـوه دلِ خونِ، رفته رفته،زغصه/ تيغ عريان

)33: رشته(

)106: عاصي(تچه دردآور، چه خونين بوده، اي دوس/ شكوفيدن در اين ويرانة شورـ

و نفـرين با شاژر لبانت از گلوله/و سپاهيان ظلمتـ رونـد از مقابـل مـن رژه مـي/ هاي نفرت

)73:نادري(
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راـ رامي/ ديروز بر شانه بردم تابوت همسنگرم شـويم از حيـرت امـروز چـشمان نابـاورم

)60: كاظمي(

ميـ م/ روي لرزان مباش اي دل مرو سوي خطر، گر شو، از دشمنان ترسـان از رهزنان غافل

)56: فاني(مباش 

و اهرمن ياد/ هاي من روزي انديشه نشد زمحبسـ )3: ناظمي(ها رها گردند كه ديو

را/ هـا آن وقت/اي ها را خواب ديده بمب/ مطمئن باشـ از/ ترسـانده بودنـد/ كـه مـادرت

)45: ابراهيمي(!هاي خندان عروسك

و دانـه مـن خـوردم/دمتو زخم ديدي اگر تازيانه من خورـ تـو سـنگ خـوردي اگـر آب

)44: كاظمي(

مي! با خبر!/ها باز هم بهار شد پرندهـ و تپـه دشت/ شود دوباره جنگ بـاز/ هـاي دهكـده ها

)24: ابراهيمي(شود النه تفنگ مي

و تابوت استة ها همهمو در كوچه/ ورنه هوا هواي باروت استـ )7: فروغ(طاعون

كف/ دگر هراسم نيست،هيگان سيا زگزمهـ تمام روز/ آفتاب جوشن پوش،كه شاه نيزه به

)73: ناظمي(گيرد مرا در كنار مي

)64: عاصي(چرخ پيشش سپر انداخته يك بار دگر/ تم پرچمش افراخته يك بار دگرملّـ

)30: شفيعي(اسير قدرت زورآورانست/ حصار آرزوي ناتوانانـ

)28: ناظمي(مرغابيانة خبر از فتنيب/ پرهراسان از نهيب بادهاـ

ما بر شاخهـ )7: اميني(هاي كال قربانيان زخم، چون ميوه/ هاي شهر، سنگ است سهم

مي/ ستيز نيزه/ جاي گياه/ در هر بهارـ مي سر )36: تحسين(كند كشد، گلوي كسي پاره

خ/ سپاري چرا زحالم خبر نداري، يگانه مردم به جانـ ونم زانتظـارت بـه هدر نمودي دريغ

)48: رشته(داغ حرمان 

شد/ اين دل گمگشته خون شد منزلي روشن نگشتـ )32: رشته(يارب اميد خرامي بود جوالن كه

من زشاخهـ و خون اين آيه،هاي قفـسية نـه ميلـ/ دار تـواني سـاخت نه چـوب/ هاي آتش

)74: ناظمي(
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شد/ بر دامان خاكـ )36: باختري(ند آدم از خون فرز/ نقشي قرمزين پديدار

شب/ ساطور در دست/ ديوان آن سوي قرون، ديوانِ اسطورهـ و هر جـامِ گـوشِ/ هر روز

را كوچه هـر تـار را كـز آن نـوايي/لبريز مي سـازند/ از شوكرانِ بانگ ناهنجارِ خود/ هايِ شهر

پـرده را كـزهر/ بايد بريدن/ هر ناي را كز آن صدايي خوش برون آيد/ بايد گسستن/ تراود مي

(بايد دريدن/ آن دلي را شاد بتوان ساخت )50: باختري.

:مقاومت)ب

دومين مضمون پركاربردي كه شاعران معاصر افغانـستان در بخـش ادبيـات مقاومـت بـدان

و زيرشاخه پرداخته آن اند، مقاومت و متـرادفش،هاي و)دژخـيم( يعني اجنبـي؛ خـصم ؛ بيـرق

عَلـم پـرچم، درفـش، رايـت(هايش مترداف و و متـرادف)، لـوا اسـتواري،(هـايش؛ اسـتقامت

و ثبات  ار؛ حماسـه؛)ايستادگي، ايستادن، صالبت و دليـري؛ عيـ ؛ جرأت؛ جسارت؛ دالور؛ دليـر

و مترادفش و تحريـك؛ بـي)بلند شدن(برخاستن و سـرافرازي؛؛ تحرّك بـاك؛ خطـر؛ سـرافراز

و مغر  و هيمنه؛ غرور و سربلندي؛ شكوه، شوكت و بي سربلند بـا توجـه بـه. باشـد پروا مـي ور

آنة مايـ درونة جنگ در شعر اين شاعران، حضور گـستردة ماي فراواني درون   يعنـي،مـرتبط بـا

. رسد مقاومت، كامالً طبيعي به نظر مي

و) مـورد16(، فـاني) مورد18(، ناظمي) مورد31(ويژه در شعر كاظمي مفهوم مقاومت، به

:چند نمونه. داليلي كه در بخش جنگ گفتيم، پركاربرد است، به همان) مورد16(عاصي

)28:كاظمي(» ترين راه قدم بايد سود پوش بر نمك/ با زخم جگركاه قدم بايد سود«گفت؛ـ

: عاصـي(لرزانده، دل انداخته يك بـار ديگـر دست/ هزار پيش اين قوم سرافراز، عدو بعدـ

65(

مي ورق پارهـ التمـاس/ در برابر مرگ/ استقامت زندگي است/ وندش هايي كه در باد پريشان

كه تاريخ حقيقت/ اي است شايد آيينه/ برد كه ره به گوش رهگذاري نمي/ گر پيري است دريوزه

هـاي در لحظـه/ آخرين رؤياي دختر فلـسطين اسـت/ شايد/ شايد/ كند خود را در آن تماشا مي 

)51: نادري(سربي تير باران 

سـ را رچشمهاستوار از آنم كه مي/ ام را مهره/ اند ورنه برچيده/ كنم جستجو )18: فروغ(هاي پشتم
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)58:كاظمي(بسيار از اين قبيل كه ناگفتني شدند/ اي از آنچه به جرأت رسيده بود اين پارهـ

)14:مظفري(به پاس رسم مروت، تو را طلب دارند/ دالوران كه زخون سفره طرب دارندـ

/ بانگ خروس شـعر تـو جاريـست/ هاي سنگي غرناطه تا كوچه/ مروهاي گنبدي از خانهـ

)112: ناظمي(انسانة اين برترين حماس/ هاي آبي اشراق اين لحظه

بي/ با اين همهـ و عـصيانبي/ دردي بيدار در برابر اي/ قامـت فـراختيم/ باك در جوار غـم

(يار )20: عاصي!

آ/ سرفرازي نه متاعي اسـت كـه ارزان برسـدـ ن نيـست كـه بـا بانـگ خروسـان برسـد سـحر

)35:كاظمي(

و هيمنـ و خطر پي هم، ميدان باز و تنهـا هـم در خانه/ رستمة ديگر حماسه بود اي تكيـده

و يك آيينه  )118: كاظمي(يك شمعدان شكست

بيـ مي سخن بگوي كه سـخن/ سخن بگـوي صـدايت صـداي نـسل وفاسـت/ مانم آفتاب

كنو رخش كالم سبزت را هما/ بگوي كه قهرمـاني گامـت/و با من زعشق گرد برآر-ره زين

)48: فروغ(هاست غرور باديه

نيـ بي زابر ديده/ ياران، نه غمخوار گنهكاران نه محفل بود )13:فاني( پروا ام باران، فرو باريد

و به حسن خويش مغرورـ و نشئه/ سرشار )8: شفيعي(اش به سر بود مي بر كف

ماـ » چنـان خواهـد شـد«و كـسي گفـت، چنـين گفـت؛/ ريگ روان خواهد شد كوه از هيبت

)32: كاظمي(

و به اطراف خود نگاهي كردـ و فكر راهي كرد/ بلند شد )41:اميني(سپس به فكر فرو رفت

مي درختـ و چه ساده مي درخت«/ ميرند ها چه قشنگ )17:اميني(» ميرند ها همگي ايستاده

راة من شنو حماساز/ شهدخت ذهن شرقي شعرمـ راة بـا مـن بخـوان ترانـ/ بودن مانـدن

)94: ناظمي(

:صلح)ج

ايـن سـرزمين، حـقة يابيم كه مردم ستمديد با نگاهي گذرا به تاريخ معاصر افغانستان درمي

و هايي چون كمونيست دارند كه با گروه  بررسـي. سر آشتي نداشته باشـند ... ها، القاعده، طالبان
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و ستاني نيز نشان مي اشعار شاعران افغان دهد كه مضمون آشتي در شعر، بسيار كم كاربرد اسـت

و سازش با دشمن ندارند  در. در يك كالم، مردم تمايلي به صلح از ميان شاعران مورد نظـر مـا

زاده، فـاني، هاي انگشت شماري شعر با مضمون آشتي در كالم حـسين اين پژوهش، تنها نمونه 

و كاظمي ديده مي :شود رشته

داد مـا را فكـر گلـدانت گـالب آشـتي مـي/ كوشيدي تفـاهم را بكـاري بـاز!سفير صلحـ

)42: زاده حسين(

ميـ )33: فاني(يدوار خنده زنيم امةبه اين عجوز/ بيند زمانه كودك صلحي به خواب

و صلحست شش جهتـ ما/ صبح بهار گلشن و هست هوس پاسبان )9:رشته(ما خوابناك

و صـلح كـل در سـرزمين خـويش/ خويش، عيسي به دين خـويش موسي به دينـ مـاييم

)127: كاظمي(

در بخـش شـعر كّلـي توان دريافـت كـه بـه طـور از مجموع آنچه در اين بخش گفتيم، مي

و خـارج)سي سال اخير(مقاومت افغانستان در دوران معاصر  ، شاعران افغانستاني داخل كشور

و و اعتالي فرهنـگ از آن، پرداختن به اوضاع سياسي و كوشش براي رشد اجتماعي اين كشور

در همت خويش قرار دادهةو ادب اين سرزمين را وجه  و در ايـن راسـتا كوشـش بـسياري اند

و اجتماعي در شعرشان كرده  اصـلية مايـ از ميان سه درون. اند انعكاس اوضاع نابسامان سياسي

و پس از آن مقاومت در شعر ايـن  در نمـود گـسترده،شـاعران شعر مقاومت، جنگ و اي يافتـه

مي. مقابل، ميل به آشتي بسيار كمرنگ است :توان در جدول ذيل به روشني ديد اين نسبت را
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 هاي اصلي شعر مقاومت در شعر معاصر افغانستان ميزان كاربرد مؤلّفه:1جدول

 درصد كاربردها تعداد نمونه موضوع

2/77 471 جنگ

8/21 133 مقاومت

69/0لحص

هـاي مايـه توان ميزان گرايش هـر يـك از شـاعران بـه درون با استفاده از جدول ذيل نيز مي

: گوناگون را دريافت

 هاي ادبيات مقاومت در شعر هر يك از شاعران افغانستاني معاصر بسامد كاربرد موضوع:2جدول

ها موضوع

 شاعران
 صلح مقاومت جنگ

612 زاده حسين

73161 فاني

33101 رشته

312 118 كاظمي

 ____143 ابراهيمي
 ____6210 مظفّري
 ____315 نادري
 ____247 شفيعي
 ____2018 ناظمي
 ____121 باختري
 ____2712 فروغ
 ____4216 عاصي
 ____ ____6 تحسين
 ____33 اميني
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: نتيجه

آنة كـشوري بـا پيـشين ترديد ميان ادبيات هـر بي و سياسـي و اوضـاع اجتمـاعي تـاريخي

و ادبيات1اي دوسويه سرزمين، رابطه  مي، برقرار است؛ بنابراين هنر و پيوسته از جامعه اثر پذيرد

و در حـوز. گذارد بر آن اثر مي  ة ادبيات معاصر كشور افغانستان نيز از اين قاعده مستثني نيـست

ميو اجتماعي اين كشور را به ميزان گستردهمقاومت، وضع نابسامان سياسي . نمايد اي منعكس

و اختالف با توجه به جنگ تـرين موضـوع هاي داخلي افغانستان در سي سال اخير، مهـم ها

و زيرشـاخه  و در درجـ مورد توجه شاعران اين سرزمين، جنـگ وة هـاي آن بعـدي، مقاومـت

اعران افغانستاني معاصر چه در داخل كـشورشة ترين دغدغ مهم. هاي وابسته بدان است موضوع

و كوشـش در جهـت  و مـسائل سياسـي ايـن سـرزمين، و چه خارج از آن، باز نماياندن جنگ

و ادبيات آنجاست و فرهنگ . ارتقاي علم

و القاعـده هاي پيشين با كمونيـست افغانستان در سالة از آنجا كه مردم ستمديد هـا، طالبـان

و بنابراين دروندرگير بودند، طبيعتاً سر  و سازش با آنان را ندارند درة ماي صلح و آشـتي صـلح

. ادبيات مقاومت اين كشور، بسيار ناچيز است

» شـعر مقاومـت«اند؛ كرده قان، شعر معاصر افغانستان را به دو سرفصل عمده تقسيم اكثر محقّ

و شعر مهاجرت شرح»اه مانده« شرح حال،ايشان معتقدند كه شعر مقاومت.»شعر مهاجرت«و

بندي، بخشي از واقعيت موجـود شـعر اين است كه اين طبقه،ولي واقعيت. است»ها رفته«حال

و بس كه تمـام شـئون» جنگ«آنچه كه تمامي اين واقعيت است؛. معاصر افغانستان است  است

و اقتصادي اين كشور را تحت و سياسي و اجتماعي .الشعاع خود قرار داده است فرهنگي

و مهاجرت«جنگ عالوه بر و اندوه، مرگ، ويرانـي، فقـر، بـدبختي، ويرانـي،»مقاومت ، غم

و و تباهي و نااميدي، فساد و صدها پليدي ديگر را به دنبال دارددهو ... يأس  به ويژه جنگي؛ها

و مضحك برخوردار باشد كه تمامي اين ويژگي و بيـان-ها كه از مباني سست - با صدها زبـان

.گر استر معاصر افغانستان جلوهدر شع

مي» مضامين مثبت«البته مضامين ديگري كه از آنها تحت عنوان كنيم نيز همچون شادي، ياد

 
1- Dialectic 
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و امثال آن در شعر اين دوره حـضور دارنـد ولـي،عشق، آزادي، صلح، اميد و خوشبختي  آرزو

و ثانياً آنجا كه از صلح ياد مي و! شود، آرزوي صلح، مراد است اوالً از بسامد پائين برخوردارند

و تمنّ و سراب خوشبختي و فقدان اميدخواستن آزادي  !! اي عدالت

و بيان علـل بـروز» توصيفي«با توجه به اين كه ماهيت اين پژوهش است، ما در پي تحليل

و ناامني در اين زمـان نيـستم ولـي آنچـه بـديهي اسـت، منـافع دولـت جنگ هـاي هاي متوالي

ت تعـصبات دان دولت مركزي مقتدر، ناتواني رهبران صالح در ايجاد اجماع، شد استعمارگر، فق 

و انديـش و اصـيل دينـي، فقـدان تعقـل وة مـؤثر، غلبـةديني، كاستي اعتقادات ناب  هيجانـات

و احساسات بي و گروهي درو ... پايه، تضاد منافع فردي بسياري متغيرهاي ديگر از اين دسـت

مؤ بروز جنگ  و كمـال در شـعر معاصـرةنتيج. اند ثر بودههاي پي در پي  اين وضعيت بـه تمـام

و نمود دارد .افغانستان بروز

باة مقايس و صلح، به ترتيب با؛ فراواني6و 466مضامين جنگ و شادي به ترتيب  386 غم

به؛ فراواني 113و و زندگي با مرگ به؛ فراواني 113و 320ترتيب و خوشبختي ترتيـب بدبختي

با؛ فراواني92و 876با  و نااميدي به ترتيب و آرزو و آباداني؛ فراواني 455و 304 اميد  ويراني

و كمـال بيـان28و52به ترتيب با و شعر معاصـر افغانـستان را تمـام  فراواني، واقعيت جامعه

.نمايد مي

:منابع

.ش.هـ1386، هرانت، انتشارات سوره مهر، چاپ اول، اند بادها خواهران من، ابراهيمي، محبوبه

.ش.هـ1385، افغانستان، هرات، ادبيات جوانة انتشارات خان، چاپ اول، مينو به عبارت ديگر، االمين اميني، روح

.ش.هـ1379، پاكستان، پيشاور، بنياد نشراتي پرنيان، چاپ اول، هاي اسفنديار گم شده مويهباختري، واصف،

و زمستانة ل، شمار، سال اونمايه پژوهشةمفصلنا،»روش تحليل محتوا«بديعي، نعيم،  1376سوم، چهارم، پاييز

ص.ش.هـ .44ـ53،

.ش.هـ1381جا،بي چاپ اول،، ابر كوچك غزل، تحسين، خالده

الل نامه، زاده، زهرا حسين .ش.هـ1385، تهران، انتشارات عرفان چاپ دوم،، كوهية اي از

.ش.هـ1366، افغانستان، كابل، مطبعه دولتي كابل، چاپ اول، گزينه اشعار، رشته، عبدالواحد
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و ويژگي هاي ساختاري آن در افغانستان«روئين، عبدالرزاق، ، افغانـسان،6، شماره مجله ژوندون،»شعر نو دري

.ش.هـ1364كابل،

.ش.هـ1366، افغانستان، كابل، دولتيةمطبع، چاپ دوم، ستاك، شفيعي، بارق

منغزل، عاصي، عبدالقهار و غم و تربيتة مطبع، چاپ اول، من .ش.هـ1369، افغانستان، تعليم

.ش.هـ1374 ناشر مؤلف،،امريكا، كاليفرنيا، اول چاپ، شكست شب، فاني، رازق

پاكـستان،، سـباة مركـز انتـشارات ميونـد، كتابخانـ، چـاپ اول، هاي نسل فانوس سرنوشت دست، فروغ، خالده

.ش.هـ1379، پيشاور

د تأثير نظام، حسن، فضائلي و اجتمـاعي افغانـستان بـر ادبيـات وريهاي سياسـي ، انتـشارات مركـز مطالعـات

.ش.هـ1383تحقيقات راهبردي افغانستان، كابل،

و خشتة قص، دكاظمكاظمي، محم .ش.هـ1386تهران،، انتشارات نيستان، چاپ چهارم،سنگ

.ش.هـ1386ترجمه فاطمه شاداب، انتشارات ققنوس،)3- ملل امروزةمجموع(افغانستان كورنا، لورل،

.ش.هـ1372، تهران، انتشارات حوزه هنري، چاپ اول، نامه بلخ سوگ، مظفّري، سيدابوطالب

ش.هـ1376، ناشر مؤلف، تهران، درآمدي بر تاريخ افغانستانزادة كابلي، مهدي

عر، چاپ اول، آلود آزادي دهان خون، نادري، پرتو. .ش.هـ1384، تهران، فانانتشارات

و چگونگي آن در افغانستان«نادري، پرتو، معاصـر ادبيـات مجموعـه مقـاالت دومـين جـشنواره،»شعر سياسي

.ش.هـ1386، هرات، افغانستان

و مرداب، ناظمي، لطيف .ش.هـ1365 افغانستان،،انتشارات انجمن نويسندگان افغانستانچاپ اول،، سايه


