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 فارسی و عربی؛ بنيان تمّدن اسالمیادبيات 

 5دکتر احسان قبول

 

ای و یا سنجشی بر بنیان مقایسه و سنجش به م رفت جدیدی دست ادبیات تطبیقی یا مقایسه

اساساً یکی از مبانی و اصول شناخت و م رفت مقایسه است؛ کافی است به فراخوان . یابدمی

ی مت دّد خداوند در قرآن مجید توجه کنیم؛ آن هنگام که دو گروه اهل س ادت و اهل تدبّرها

ی این دو گروه به شناخت خواهد از مقایسهها میکند و از انسانشقاوت را با هم مقایسه می

ادبیات تطبیقی مجرایی است برای درکد تحلیل و انتقال . و م رفت اصیل دست یابند

جایی که زبان بستر اندیشه  از آن. های ملتی در زبان دیگر بانی به اندیشههای ملّتی از ز اندیشه

ی ملتی به ملتی دیگر آبستن دگردیسی و  باشدد نفس انتقال اندیشه ساز تکامل آن می و زمینه

 .شود دگرگونی آن در ادبیات دیگر می

شود؛ شناخت یی ادبیات دو ملّتد دو فرهنگ و دو زبان حاصل ما مچه که از مقایسهاما آن

فهمیم که چگونه مفاهیم مشترک انسانی و الهی در زبانِ بهتر اقوام دیگر است؛ بهتر می

اند و ادبیاتِ مللِ گوناگون جامه عوض کرده و هر قومی از یک منظر به آن نگریسته

 .اند؛ اما اساس آن یکی استاندیشیده

یشیم و ادبیات را از افقی جهانی مان بینددهد به اشتراکاتادبیات تطبیقی ما را یاری می

ها را به محملی برای شناخت و تفاوت ؛مت صبانهقومی و بنگریم و نه از منفرهای محدود 

کند شناخت واق ی از ادبیات ملی و ادبیات تطبیقی به ما کمک می. بهتر خود تبدیل کنیم

و فرهنگ خود را بومی خود داشته باشیم؛ نه بدون آگاهی از ادب و فرهنگ سایر مللد ادب 

ارزش و نادیده نظیر ادبی خود را کم های بیها و ارزشنظیر در عالم بدانیم و نه سرمایهبی

دهد؛   های مت دّد قرار می ای در ادبیاتد ذهن انسان را در برابر گزینه نگرش مقایسه. بینگاریم

ز این رهگرر از نگاه دارد که ادبیات خویش را با ادبیات ملل دیگر بسنجد و ا او را بر آن می

گومحور سمت و  و گراد م تدل و گفت اندیشانه به سوی نگاهی واقع مت صبانهد محدود و جزم

 . سو یابد

                                                             
 (ghabool@ferdowsi.um.ac.ir)بی دبیر دومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عر  
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نماید که ادبیات اصیلد تأثیرگرار و در عین حال  تر جلوه میآن هنگام ادبیات تطبیقی مهم

تی که مانند دو یار غار دو ادبیا. چون ادبیات فارسی و عربی سنجد؛ هم مستقل دو ملّت را می

ها برقرار بوده است و تاریخ اند و در طول تاریخد ارتباطات گسترده و عمیقی میان آنبوده

اندد تمدّن اسالمی و اثبات کرده هر گاه این دو ادب و این دو اندیشه به هم نزدیک شده

و انحطا  همراه  اندد این تمدّن با افولانسانی به اوج خود رسیده و هرگاه از هم دور شده

. ی آشکار برای این سخن استی عباسی و یس از آند دو نمونهبوده است؛ تمدن دوره

ی طرف  ی بزرگان ادب فارسی و نیز عربی با ادب و اندیشه چنین آشکار است که همه هم

ای که با ادب عرب آشنا نبودهد عمالً  در ادب فارسی شاعر و نویسنده. اند مقابل آشنا بوده

سرای  حتی فردوسی شاعر بزرگ حماسه. توانسته جایگاهی در ادب فارسی داشته باشد نمی

های خویش را بیان کردهد  ایران که اثرش درباره ایران قبل از اسالم استد هرگاه اندیشه

ش رای بزرگ دیگر مانند س دی و . زند ها و مفاهیم قرآنی و حدیثی در آن موج می گزاره

اند که خود اش اری به زبان عربی  زبان و ادب عربی تسلط داشته مولوی و حافظ به حدّی به

 :اند بخش خویش دانسته ترین الهام مهم  اند و قرآنی را که به زبان عربی نازل شدهد سروده

 هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم  طلبی چون حافظ صبح خیزی و سالمت

ی  سی و عربی جاری استد تفکر مفقودهبه اعتقاد ما تفکری که در ژرفنای ادبیات تطبیقی فار

دانیم که یکی از مشکالت اساسی جهان ما می. ی ما استجهان امروز و خصوصاً منطقه

در این نوع نگرش مت صبان تنها . امروز بنیادگرایی و دوری از اعتدال فکری و عقیدتی است

ران آن را باطل ی دیگانگارند و بدون آشنایی با حقیقت اندیشهخود را محور حقیقت می

ی دیگران را چه که در ذات ادبیات تطبیقی است این است که سخن و اندیشهآن. یندارندمی

ی آن بیندیشیم و به دنبال مشترکات فکری میان دو یا چند ملت در بشنویمد بخوانیم و درباره

 یابیم بسیاری از اختالفات فکری جزاز این رهگرر است که درمی. طول تاریخ باشیم

مصداق همان تمثیل مشهور مولوید شاعر بزرگ ایران . نیست اییوستهاختالفات زبانی و 

ی منازعت فارس و عرب و رومی و ترک برای انگور که هر قوم آن را به زبان خود درباره

نیاز امروز ما این است که بار دیگر دو ملت و فرهنگ و ادب . نامید و خواستار آن بودمی

دیگر را بخوانند و دیگر را بشناسند و یکم نزدیک شوند و اشتراکات همایران و عرب به ه

تر گام نهد و از سوی دیگر بفهمند تا از یک سو ادبیات هر ملت رو به تکامل و غنای بیش

تمدنی که اعتدال و همزیستی در ذات آن . گیری تمدن اسالمی باشیمبار دیگر شاهد اوج
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ی عقالنی طرف مقابل اساس آن است؛ تمدنی به اندیشهوگو و احترام است؛ تمدنی که گفت

-خواهد و زوال و انحطا  را برای هیچ انسانی نمیکه ییشرفت و تکامل را برای همه می

 .یسندد

گر  های جدید ییوهشی در ادبیات تطبیقی نیز اهمیت این رشته را بیش از ییش جلوه حوزه

ای ادبیات و سایر علوم  رشته های میان ییوهش دانیم که امروزه ادبیات تطبیقی به می. سازد می

نیز متمرکز شده است و الزم است که ادبیات فارسی و عربی بتوانند رابطه و مشترکات 

چون  هایی هم ها شناسایی کنند و جایگاه خویش را در حوزه خویش را با سایر دانش

 .ندشناسید سینما و حتی ب ضی علوم تجربی بازشناس سیاستد اجتماعد روان

کتاب حاضر مجموعه مقاالت دومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی است 

ی مقاله برای ارائه 13در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد که  5939ماه سال  مهرکه در 

 مقاله در 54 در مجموعه مقاالت همایش و مقاله 96از میان . برگزیده شد سخنرانی و چاپ

به  5913همایش نخست آن در سال . ه استشد چاپدانشگاه لبنان  مجله 

و  61د 62و مجموعه مقاالت آن در شماره  جان  و در دانشگاه لبنان برگزار شددبیری این

با های ب دی نیز  امید است همایش .دانشگاه لبنان به چاپ رسید مجله الدراسات  63

 .دند و تداوم یابهمین حرکت تکاملی برگزار شون

های  دانم از همه نهادها و اشخاصی که در برگزاری این همایش در بخش بر خود الزم می

مختلف دبیرخانهد اجرایی و رفاهید ویراستاری و انتشاراتد هنری و روابط عمومی یاریگرم 

بودند خصوصاً دانشگاه فردوسی مشهدد دانشگاه لبناند مرکز آموزش زبان فارسی به غیر 

رسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت چاپ و نشر یاسین کمال سپاسگزاری و فا

 .قدردانی را بنمایم

 و سپاس خداوند راست در آغاز و یایان هر کار    
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 سرشک و ادونیس. های انتقادی مبررسی تطبیقی دیدگاه

 دکتر حسن دادخواه تهرانی/ زهره آذری   

 

 چکیده

های ادبی در شناسایی وجوه شباهت در اندیشه نویسندگان  یات تطبیقی از بهترین نمونهادب

ها از یکدیگر در فراسوی مرزهای مکانی و زمانی است و این مقاله بزرگ و تأثیر و تأثر آن
بر آن است تا با م یارهای نقد تطبیقی نقا  مشترک و متفاوت دیدگاهای ناقدانه دو شاعر 

نقد ش رد نثرد شاعر و . را ترسیم نمایدد سرشک و ادونیس. مد مشهور بزرگ و نویسنده
های انتقادی هر شاعر ذکر و با هم هایی هستند که با استناد به دیدگاهنوگرایی مهمترین مؤلفه

رغم وجود های داده شده حاکی از آن است که علینتیجه تطبی . مورد بررسی قرار گرفتند
-انی و شخصیت ادبی این دو اندیشمندد اختالفات چشموجوه مشابهت همچون وحدت زم

ای که شفی ی کدکنی را مردی میان به گونه. ها قابل مشاهده استگیری در آراء نقدی آن
 . کنندکالسیک و نوگرایید و ادونیس را مردی بر فراز تجدد و نوگرایی م رفی می

 . سرشکد ادونیسد تطبی د ش رد نوگرایی. م: هاکلیدواژه

  

                                                             
 (ایران) دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشکده الهیات و م ارف اسالمی دانشگاه شهید چمران 

 (ایران) دانشیار دانشکده الهیات و م ارف اسالمی دانشگاه شهید چمران(h.dadkhah@scu.ac.ir) 
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 قدمهم

یک اثر ادبید همین طور  ةادبیات تطبیقی که در صدد تحقی  و تفحّص ییرامون تاریخچ

های آند اشتهار نویسنده اثرد مراحل حیات نویسندگان آثار بزرگد ت ابیر دو  سابقه موفقیت

ها و نهایتا تاریخچه اوهام و تخیّالتی که  نامهها نسبت به یکدیگرد بررسی سیاحت جانبه ملّت

امد اف گویاردد ادبیات تطبیقید . )باشد یک طرف نسبت به طرف دیگر ابراز شده میاز 

شمار ه های ادبی در شناخت وجوه مشترک اندیشمندان جهان بترین شیوه از مهم( 59ص

 . آیدمی

در نزد . متفاوت است دشود چه امروزه از آن استنبا  می ت ریف نقد ادبی در نزد قدما با آن

که الفاو  قد م موالً بر این بوده است که م ای  اثری را بیان کنند و مثالً در اینقدما مراد از ن

طور کلی از فراز و فرود لفظ  هآن چه وض ی دارد یا م نی آن برگرفته از اثر دیگری است و ب

زیرا نقد جدا کردن سره  دشود و م نی سخن گویند و این م نی از خود لغت نقد فهمیده می

هر چند )دادن م ای  اثر نیست  نشاناما در دوران جدید مراد از نقد ادبی . از ناسره است

زیرا نقد ادبی به بررسی آثار درجه یک و  د(ممکن است به این امر هم اشاراتی داشته باشد

که نقا  ض ف مهم باشد نقا  قوت مطرح  گونه آثار بیش از این یردازد و در این مهم ادبی می

کوشد با تجزیه و تحلیل آن اثر ادبی اوالً ساختار و م نی آن را برای  لرا منتقد ادبی می. است

توضیح  دخوانندگان روشن کند و ثانیاً قوانینی را که باعث اعتالی آن اثر ادبی شده است

کارگرفتن قوانین ادبی در توضیح اثر ادبی است و از سوی ه لرا نقد ادبی از یک سو ب. دهد

و ( 5صادقی مرشتد ص). زی است که در آن اثر مستتر استهای تازه ممتا دیگر کشف آیین

های انتقادی دو شاعر و نویسنده م اصر ی نی محمد رضا شفی ی این مقاله س ی دارد تا نگاه

را با مطال ه آثارشان بررسی نماید و به این سؤال مطرح که ( 1بند )و ادونیس ( 5بند)کدکنی 

 . جواب دهد« هایی خواهیم رسید وتها و یا تفاآیا در این بررسی به شباهت»

آراء ناقدانه هر کدام از نویسندگان را به ترتی  درباره شاعرد ش رد نثر و نوگرایید ذکر و در 

 . کندنهایت وجوه اشتراک و اختالف را بیان می

سرشک و ادونیسد از دالیل این گزینش و . زمانی مشترک و شخصیت ادبی مشابه مة محدود

 . تطبی  است

 : ر در اندیشه ادونیسشاع
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ادونیس م تقد استد شاعر راستین کسی است که از رهگرر ش ر خود جهانی شخصی و 

را و آنگاه که شاعر  هاکاری ها و زینتای از برداشت وییه را به ما عرضه کند نه مجموعه

نویسدد کار وی تنها به م نای دست یازیدن به نوعی نوشتن نیستد بلکه نوسرای ش ری می

کندد و از رهگرر هضم تصویر کهن جهاند تصویر نوی برای آن ان را به ش ر بدل میجه

ش ر نیرویی است . ش ر بنیاد نهادن است. زیرا یک ش ر رویداد استد آمدن است. آفریندمی

دهد بلکه گرشته از ایند بر رشد و غنا و ییشبرد و باالبرد آن که نه تنها زندگی را تغییر می

ییوند  –ی سنت و نقد  به مثابه –سان شاعر نوسراید خود به خود از گرشته  نبدی. افزایدمی

گسلد که از میراث و شخصیت ما  هایی میها و مفاهیم و اندیشهاز مجموعه ارزش. گسلدمی

ها بر فضای ش ر ها و قال ی این صورت سیطره. بیندچیزی جز صورت بیرونی و قال  نمی

-به نوعی تمرین بدل شدد تمرین –های اخیر دوران –ر ما در کار را به جایی کشاند که ش 

ی ای که زندگی را به اندازهدر هر زمینه کاری و سرگرمید و هایی در زمینه وزن و زینت

-گسستن به شاعر نو امکان می این ییوند. کندکوچک می و دینار امیران و فرمانروایاند فقیر

تر شودد و خود ی آن همبستههای زندهسرچشمه که گرشته را به خوبی درک کند و با دهد

در . دهد که همه چیز را در یرتوی تازه ببیندرا و میراث خود را بهتر در یابد؛ به او امکان می

 نتیجهد از گرشته به آیندهد و ازم لوم به مجهولد و از واق یت به ممکن و فراسوی ممکن فرا

 ( 32د ص5926نیسید کاظمد  برگ. )بگررد

ها به سازی متقابل آنروند توالی ش رها و کامل. واق ید شاعر استد قط ه ش ر استهست 

چرا که ش ر افقی است باز و هر شاعر ابداعگر . انجامدتغییر ش ر فهمی و ش ر نگری می

هر ابداعید در عین حالد . افزایدآن می ای برکندد زیرا مسافت تازهتر میاین اف  را گسترده

 ( 33هماند . )ی ارزیابی تازهبازنگری در گرشتهد و سرچشمه: گری استسرچشمه و بازن

 : شاعر در اندیشه شفیعی کدکنی

شفی ی کدکنی خود شاعری است که در سن سیزده سالگی اولین ش رش را سروده است و 

. م های خراسان با نام مست ارهایش را در روزنامهای از اولین تالشنمونه 5992در سال 

به لوازم و اسباب  مرز بیست سالگی شاعری است که کامالً وی در. چاپ رساندسرشک به 

شناسدد به رموز بالغت کار شاعری آراسته استد وزن و عروض و اصول فن ش ر را می

 ( 12د ص5921برهانید . )آشناست
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  زبانبا   انس و  و عربی  فارسی  و ادبیات  زبان  غنی ةاز یشتوان  گیری کدکنی با بهره  شفی ی

و در   م اصر است نویرداز  شاعران  های سرشناس  از چهره(  خراسان  مردم  دیرین  زبان)  دری

اش را   جهان شاعرانه زیبای   های د یدیده و اجتماعی  انسانی  های از دیدگاه  اش ار خودد جدای

 . دارد می  عرضه  خوانندگان  زیبا به  صورتی  به

اندیشه یک ة دهندعواملی را که تشکیل« در ش ر فارسیصور خیال »سرشک در کتاب . م

 : آوردشاعر هستند در سه مورد می

فرهنگ عمومی شاعرد ی نی آگاهی او از آنچه در گرشته و حالد در محیط دور و نزدیک  -5

او جریان داشتهد از مسایل تاریخی و اجتماعی و سیاسی گرفته تا اطالعات دینی و اساطیری 

 . و علمی و فلسفی

در زمینه الفاو و م انی . های اوستها و شنیدهفرهنگ ش ری اود که حاصل خوانده -1

اند و گاه گاه اشاراتی در کت  ش ری و ناقدان ادب از دیر باز به اهمیت این مسأله نظر داشته

 . توان دیدقدیمی فارسی نیزد درباره این موضوع می

ی خصوصی او در طول زندگید از روزگار هادر کنار این دو فرهنگد باید از تجربه -9

یردازدد سخن گفت و این مسأله ای که به سرودن ش ر و خل  هنری میکودکی تا لحظه

ترین عنصر ذهنی است و در ای است که در بحث از آفرینش ش رید همواره ییچیده نکته

د 5966ید شفی ی کدکن. )تحقیقات ادبید به وییه بحث صور خیالد دارای اهمیت بسیار است

 ( 139ص

 : شعر ادونیس

ش ر کالسیک عربید به  -5: ادونیس در تجربه ش ریش از ینو منبع تأثیر یریرفته است

 9. های صوفیانهتصوف و افکار و اندیشه -1. خصوص متنبی و ابو ال الء م ری و ابو نواس

علمی  شناخت -1. فیلسوف آلمانی فردریک نیچه -4. خصوص هر اقلیدسفکر یونانی به  -

 ( 1د ص1333أبو فخرد . )و اندیشه علمی م اصر

هایی که خود را از دیدگاه او فهم واق یت. ش ر ادونیس اساسا رنگ و بویی فلسفی دارد

در ش ر او جهان و . نمایانند نیاز به بصیرت دقی  و موشکاف انسانی داردبرهنه و عریان می

ش ر او از حیث ارتبا  و ییوندش با حتی اشیای جامد جهان زنده و دارای احساس هستند 
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های هزار و یک ش د نماینده ش ر اسالی  ش رای قدیم عربی مثل ابوتمام و متنبی و داستان

. ها و مضامین نوگرا و جدید استبینی و ایدهکالسیک عربی است اما از لحاو جهان

حال  ر گرشته واو با حضور ش ری ابداعی د. خالقیت در ش ر ادونیس بازتابی نمایان دارد

حضوری یگانه و دردناک و در عین »این حضور از دیدگاه خود او . دوزدبه آینده چشم می

. حال درخشان و مقاوم و ماندگار و سخت همچون صخره و توفنده همچون توفان است

تاباندد ها نور حقیقت میآورد و بر آنها را ییرامون خود گرد میحضوری که واق یت

نه  دایمر و بخشاینده و نه به ارث رسیده از دیگراند چرا که ما آفرینندهحضوری آفرینشگ

 ( 15د ص5919عربد . )«مرده ریگ خوار

-گویندد ت ریفی است که ش ر را مسخ می ش ر سخن موزون و مقفی را»: گویدادونیس می

 ر وانگهی چنین م یارید درست با خود طبی ت ش. را نشانه و گواه بسته بودن استیز. کند

انگیخته و فطری و جوششی استد اما آن حکمد  زیرا این طبی تد خود. عربکی تناقض دارد

شودد عقلی و منطقی است و آثاری که بر یایه این م یار و در ییروی از آن نوشته شده و می

با این . حرف کرد« دیوان عرب»ها را از ش ر نیستد و برای یاس داشتن ح  ش ر باید آن

شودد و حساسیت ش ری عربی ش ر عربی که بر اثر نقد محو شده آشکار میکار ب د اصیل 

د ص 5926برگ نیسید کاظمد . )یابدی خود را در بیان انسان و جهان باز میجایگاه وییه

533 ) 

از این . چیزی زاده شود چیزی از هر چیزی ممکن است رخ دهد و هر در ش ر ادونیس هر

گیرد بلکه در زمان و مکان صفر و انی مشخص قرار نمیرو خواننده در برابر زمان یا مک

گیرد بنابراین ادونیس شاعر آینده است و تر از آن در روند تحول و تکامل مطل  قرار می مهم

رو به تطور و تکامل داردد تکاملی که از خود و اندیشه خود آغاز کرده و بر آگاهی و ادراک 

آگاهی شاعر از خود و ذات خود از »: یدگواو خود در این خصوص می. خود متکی است

چرا که ذات او . گرددشود بلکه از خویشتن خویش آغاز میتاریخ یا از گرشته شروع نمی

آفریند که گویی برای نخستین  اندیشد و چنان میهمیشه بیدار است و همواره و دم به دم می

د 5919عربد . )«کندمینگارد بلکه جلوتر از آن حرکت بار است بنابراین او تاریخ نمی

 ( 11ص

که منشأ آن باور به حتمی  تفکر وجود دارد در ش ر ادونیس نوعی ریزبینی و ژرف اندیشی و

توانیم بگوییم بودن تغییر اوضاع موجود و گرایش به تولید م رفتی تازه است از این رو می
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تر در فضای تأمل و ادونیس بیشتر به ت قل رویکرد دارد تا احساس و خواننده را بیش که ش ر

 ( 11هماند ص. )دهد تا تحریک عاطفه و احساسکنجکاوی و تحقی  قرار می

کسانی که به اوزان خلیل بن احمدد آن بنیاد »: گویددونیس درباره وزن و آهنگ ش ر میا

هدف وی از تدوین اوزان آن . یابندها را در نمیکنندد م نا و داللت آنیرداز بزرگد استناد می

او تنها از آن رو به تدوین اوزان دست یازید که تاریخ . که هنجاری برای آینده بنیاد نهد نبود

روزگار خود نوشته باشد و کار وی بس بزرگ بودد زیرا آن  های ش ری م روف را تاآهنگ

اما . ای از قواعد و اوزان مرت  کردها را در مجموعهها را برای ما نگاهداشت و آنآهنگ

ها و سر راه ییدایش وزن شودد و هیچ مانع ش ری یا میراثی برچون انسان نو میآهنگ نیز هم

وانگهی وزن خلیلی تمامی صورت ش ری عربی . های تازه در ش ر عربی وجود نداردآهنگ

بر  صورت ش ری یک مهارت علمی نیست که الزاماً. سازدسازدد بخشی از آن را میرا نمی

صورت ش ری همچون . ای تشکیل دهدها کل یگانهبا آنهای ب دی افزوده شود و مهارت

وقتی شاعری صورتی را تکرار کند که به . مضمون ش ری زادنی است نه به ارث گراردنی

و ش ر . .  روزگار وید احساسات وید زندگی وی ت ل  نداردد شاعر نیستد صن تگر است

ها و ر گونه اسارت در وزنکند تا از ههمواره تالش می. شودنو در هیچ صورتی ساکن نمی

ای کلی و ای مواج را القا کند که به گونههای محدود بگریزد و بتواند احساس جوهرهآهنگ

م نای  –ی زیبایی صورتد دیگر تنها زیبایی نیستد زیرا اندیشه. آیدنهایی به ادراک درنمی

. رودفراتر میهایی دارد که از این گونه زیبایی ف الیت ش ری هدف. مرده است –کهن 

برگ . )«صورت ش ر نود ییش از هر چیزد در گرو حضور آن است تا در گرو آهنگ و وزن

 ( 535د ص5926نیسید 

امکان . دهدش ر با حفظ قافیهد بسیاری چیزها را از دست می»: ادونیس م تقد است

زیراد . ی رادر نتیجه امکان م ناگزینید و تصویر و هم آهنگ دهدد وگزینی را از دست می واژه

توان از آن چشم گیردد و میای تکراری را برعهده میهاد قافیه تنها وظیفهبسیاری وقت

ای به کار برد که با شود قافیهگاه نیز شاعر ناچار می. که آسیبی به ش ر وارد آید یوشید بی آن

-میش ر و جوشش احساسی عمی  آن بیگانه است و بدینساند ش ر آکنده از حشو و زوائد 

 ( 534د ص5926برگ نیسید . )شود

به خاطر تجربه زبانی و )توان گفت که او ترکیبی است از شاملو ادونیس می از مطال ه ش ر

و ( های زندگی یک روشنفکر عصر مابه خاطر حاالت و لحظه)و فرو  ( های زبانی اوکشف
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د 5913نید شفی ی کدک(. )به خاطر غرابت بیان و انحراف از نرم در تصاویر)سپهری 

 ( 153ص

 : شعر و شفیعی کدکنی

شدهد  منتشر 5944سال  ها که درکند و مجموعه زمزمهشفی ی شاعری را با غزل آغاز می

به خصوص قدرت او را در  نمودار توانای وآگاهی وی از ش ر کالسیک فارسی است و

-ر نیمایی رو میولی ب د از چندی قال  سنتی را رها کرده و به ش . کندید میأیسرایی تغزل

 ( 5موسوی تبارد ص). آورد

ش ر از دیدگاه کدکنی گره خوردگی عاطفه و تخیّل است که در زبان آهنگین شکل گرفته 

 ( 39د ص 5913شفی ی کدکنید . )است

( زباند د( تخیّلد ج( عاطفهد ب( الف: شوددر ت ریف مرکور ینو عنصر مهم مشاهده می

 . شکل( آهنگ و موسیقید ه

« من» -5. کندهای شاعران را به سه دسته تقسیم می«من»دکتر شفی ی عاطفه یا : طفهعا( الف

 . جهانی« من» -9اجتماعید « من» -1فردید 

شاعران دردمند « من»اجتماعید « من». شاعران درباری و رمانتیک است« من»فردید « من»

 . گویندیشاعرانی است که از نیازهای نوع بشر سخن م« من»جهانید « من»است و 

مانند خاقانی و مس ود س د سلمان . کنندهای فردی خود را مطرح میدسته اول بیشتر آرمان

های مختلف هایی که سرودندد گروه دوم مرزهای مکان را درنوردیده طیفدر حبسیه

گروه سوم نسبت به دو گروه دیگر شمول و جام یت بیشتری . گیرنداجتماعی را در بر می

نوردند و هم اف  زمان را در واقع افقی و عمودی  هم اف  مکان را در می چرا که. دارند

کنند و راز جاودانگی فردوسید موالناد س دی و حافظ همین است که به نیازها و حرکت می

 ( 33و  31د ص5923بشردوستد . )گویندهای مختلف یاسخ میذوق

یهد است ارهد کنایهد سمبلد مجازد تشب: عناصر خیال در نزد ادبا عبارتند از: خیال( ب

ها بالغت خیال را به افقی و عمودی و همچنین به ایستا و آن... میزید و یارادوکس وآ حس

 . انداند و از همین رهگرر به نقد شاعران یرداختهیویا تقسیم کرده

 : کنندبندی میدر نقد ادبی جدیدد عناصر زبانی شاعران را به شکل زیر دسته( ج
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 . ساختار نحوی -4ترکیباتد  -9مفرداتد  -1آواهاد  -5

 : کنددکتر شفی ی کدکنی موسیقی را به چهار دسته تقسیم می: موسیقی( د

موسیقی ( 9د (وزن عروضی)موسیقی بیرونی ( 1د (ردیف و قافیه)= موسیقی کناری ( 5

 . . .( تضاد و طباق و)موسیقی م نوی ( 4د (هاها و مصوّتتناس  صامت)درونی 

. منظور از نظمد وزن و قافیه نیست. آخرین رکن ش ر همان شکل ش ر یا نظم است: کلش( ه

. گزینددکتر شفی ی برای شکل و فرم اصطالح نظام را بر می. چیزی ورای نظم و قافیه است

ی ش ر ی نی عاطفه و خیال و نظام از دیدگاه ایشان نوعی هماهنگی بین عناصر چهارگانه

ر شاعری بتواند این چهار عنصر را به نحوی بسامان با هم ترکی  اگ. زبان و موسیقی است

اما شکل ش ر »: گویدت ریف شکل می دکتر شفی ی در. کند ش ر او از نظام برخوردار است

یا « شکل درونی»ی تواند داشته باشد و آن مسألهتر هم مییا صورت ش ر یک مفهوم عمی 

ی ییوستگی عناصر مختلف یک است از مسألهآن است که بطور خالصه عبارت « فرم ذهنی»

بسیاری از ش رهای قدیم از نوعی یکپارچگی و وحدت »... «ش ر در ترکی  عمومی آن

های مولوی اما بسیاری ش رها به مثل قصاید ناصرخسرو و غزل. عضوی برخوردارند

 خصوص ب د از مغول از این وحدت عضوی و یکپارچگی درونی کمتر برخوردارندد مانند

 ( 511 و 551 و 532هماند ص )« . های هندی بسیاری از سبک

 : نثر ادونیس

که از یرچمداران ش ر م اصر عرب است در زمینه نقد نیز از ناقدان  ادونیس عالوه بر آن

های او در آثار منثور خود اعم از کتاب یا مقاله در زمینه. آیدبرجسته و م تبر به شمار می

تمام آثار منثور ادونیس در زمینه نقد  البته تقریباً. یرداخته است مختلف ادبی به اظهار نظر

حجم بزرگی از آثار نقدی عربی را به خود اختصاص داده است و عالوه  است و در واقع او

بر آن نویسندگان و ناقدان زیادی نیز درباره او مطل  نوشتند و آرای نقدی او را مورد 

و احسان عباس و ( همسر ادونیس)توان به خالده س ید یها ماز جمله آن. بررسی قرار دادند

 ( 591د ص 5919عربد . )اشاره کرد... اس د رزق و

اش در ش ر و شکن و نوگرایانههای سنتیردازیادونیس به دالیل مختلف از جمله نظریه

اما شهرت او در این . ادب م اصر عرب به عنوان یک شاعر و نیز ناقد جنجالی مطرح است

چهد این مجله . لبنان شروع کرد« ش ر»ه از زمانی آغاز شد که همکاری خود را با مجله زمین
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کرد مخالفان و موافقانی داشت و همکاری به دلیل آرایی که در زمینه ش ر نو منتشر می

یرداز آن شدد کافی بود که مخالفان مجله ادونیس با این مجله که ب دها خود سردبیر و نظریه

شاید یکی از دالیل مخالفت ناقدان با ادونیس و ش ر اود مواضع فکری و ... . زندبه او نیز بتا

 ( 596د ص 5919عربد . )بوده و دلیل دیگر اساسا مربو  به یدیده ش ر نو باشد سیاسی او

ای و مدرسه: از دیدگاه ادونیس نقد ادبی رایو در ادب عربی به دو رویکرد اصلی توجه دارد

مسائل مربو  به اثر  گرایی و روشمندی تکیه دارد ونخستد برموضوعرویکرد . ایدئولوژیک

کند و از تأویل های موجود نقد میاش را با توجه به واق یتمورد نقد و زندگی یدیدآورنده

-اما رویکرد دوم با دیدگاهی ایدئولوژیک به نقد می. جویدو تفسیر ایدئولوژیک دوری می

 . یردازد

نقد جدید برای داوری در مورد هر . ای ندارداین دو رویکرد عالقهنقد جدید به هیچ یک از 

دهد و نه موضع متنید نه باورهای ایدئولوژیک از ییش ت یین شده را مد نظر قرار می

کوشد خود متن را بخواند و هدف اصلی از این بلکه می. نظرانه راای و کالسیک تنگمدرسه

ت بلکه قصد اصلی در این مرحله تنها استفاده از متن قرائت و مطال ه نیز نقد و ارزیابی نیس

دهد بلکه در درون های قط ی را ارائه نمیای از داوریبنابراین ناقد جدیدد مجموعه. است

هاستد نظامی که امکان قرائت دوم را متند در یی کشف نظامی هماهنگ از مفاهیم و داللت

دیگر نقد جدیدد بر مستقل بودن متن  عبارت به. کندجهت کشف نظامی دیگر نیز نفی نمی

-آورد بلکه آن را به مثابه ی یک ابزار ایدئولوژیک به شمار نمیورزد و آن را به مثابهتأکید می

-به این ترتی  نقد جدید می. دهدای خاص مورد ارزیابی قرار میی اف  یا تحول یا زمینه

ی زبان دومی ین متن دوم به مثابهکوشد با توجه به متن اولد متن دومی را نیز بنویسد و ا

 ( 519د ص 5919عربد . )گیردی نقد متن اول قرار میاست که دستمایه

شود و همان طور که خالقیت و ( حداثت)به عقیده ادونیسد نقد نیز باید مشمول نوآوری 

زم و چرا که این دو ال. ابداع در ش ر باید مد نظر باشدد در نقد نیز باید مورد توجه قرار گیرد

ملزوم یکدیگرند و حتی نقد در صورتی که بطور علمی و سنجیده و به دور از ش ارهای یر 

عربد هماند ص . )تواند زمینه توس ه و ارتقای ش ر را فراهم کندطمطراق توس ه یابدد می

514 ) 

و این اگر چه در « فرمالیست»گرا باشد و هم کوشد که هم جام ههایش میادونیس در نوشته
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ای در نقش برجسته« فرم»اما غیر ممکن نیستد زیرا یریرفتن این که  دهر محال استظا

خالقیت هنری داردد الزاما بدان م نا نیست که انسان و سرنوشت انسان باید به فراموشی 

 ( 131د ص5913شفی ی کدکنید . )سپرده شود

ا به عنوان و مقدمه بسیار هوشیارانه و عمیقی که وی بر ش ر عرب نوشته است او ر

 ( 131د ص 5913شفی ی کدکنید ... . )تواند م رفی کندترین ناقد ش ر عرب مینواندیش

اسطوره عشتار و تموزد اسطوره ققنوسد . شونداسطوره و نماد به فراوانی در آثارش دیده می

... و نمادهای سندباد و حالج و ایوب و نوح و. .  های دیگراورفیوسد اوزیرسد و اسطوره

 . های ادونیس هستندمفاهیم رمزی نوشتهاز 

دهد که با تأمل در نماد به ما این فرصت را می»: در ت ریف ادونیس چنین است« رمز یا نماد»

چهد رمزد قبل از هر چیز م نا و مفهومی . دیگر را در یابیم( مفهومی)ورای متن چیزی 

رسد تازه ده به یایان مینوعی الهام است؛ زبانی است که وقتی زبان عادی قصی یوشیده و

گیرد؛ ای است که یس از قرائت هر قصیده در ذهن تو شکل میشود یا قصیدهشروع می

انتها را بطور تواند در یرتو درخشش آن جهانی بیای است که ذهن و احساس تو میجرقه

 ر وجرب شدن به جوه تاریکی و از این رو نماد در واقع نوعی یرتو افشانی بر. شفاف ببیند

 ( 563د ص 5919عربد . )«م ناست گوهر

نمایان است و زبان  از آنجا که ادونیس یک شاعر استد ابداع ش ری وی در نقد او نیز کامالً

که این زبان به تصویرگری و  رسد چراناقدان به نظر می تر و یویاتر از دیگرنقدش دقی 

سخن او را زیباتر و حتی  تواندملیح و شیرین متکی است و این می( همچون ش ر)مجاز 

 ( 563د ص 5919عربد . )تر به ذهن خواننده منتقل کندشفاف

 : نثر شفیعی کدکنی

دکتر شفی ی کدکنید بی هیچ تردیدی در عرصه تألیف و تصحیح و ترجمه و نقد و تحقی د 

امروزه « اسرار التوحید»و « موسیقی ش ر»د «صور خیال در ش ر فارسی». ای است ممتازچهره

روش تحلیل و تحقیقی که شفی ی کدکنی برای فهم و نقد و . روندز کت  مرجع به شمار میا

عرضه داشتهد هنوز مورد قبول اکثر ( افقی و عمودید ثابت و یویا)ارزیابی صور خیال 

حاالت و »د «اسرار التوحید»تصحیح انتقادی . استادان و محققان ادب فارسی نیز هست

تاریخ »و « مرموزات اسدی در مرموزات داودی»د «مختارنامه» د«سخنان ابوس ید ابوالخیر
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چنان دقی  و محققانه صورت گرفته است که یس از نشر این کتاب کمتر کسی  آن« نیشابور

تصحیح  او در. ها را تصحیح کنددارد که دوباره آناین شوخ چشمی را در ح  خود روا می

ارد و همین عامل است که باعث شده نویسنده ای دال ادهبینی فوقباریک و نقد متون دقت و

. هایی انجام دهد که دیگران از انجام آن ناتوان هستندبینی در برخی از موارد باریک

 ( د ص5923بشردوستد )

شفی ید غیر از تألیف و ترجمه و شاعرید مقاالت کوتاه فراوانی نیز نوشتهد که اگر در یک 

به نود مقاله از  نزدیکتا کنون . گشا خواهد بودمجموعه گردآوری شود بسیار مفید و گره

ای که از ایشان بینی و مداقّهباریک. ایشان به چاپ رسیده که هیچ کدام خالی از لطف نیست

ذوق و روش »بینیمد ت کوتاهد نیز میخورد در مقاالها به چشم میها و تألیفترجمه در

البته مقاالتی که . شودت مشاهده میدو وییگی ممتازی است که در اکثر این مقاال« علمی

ی ش ر شاعران نوشته بیشتر مبتنی بر ذوق است تا روش علمید ولی کوشش ایشان در زمینه

. زبان نیاورد گاه سخن غیرعلمی و عاطفی برنویسنده در تمامی مقاالت این بوده که هیچ

 ( 945هماند ص)

 : تجدد و نوگرایی ادونیس

-در دو زمینه ش ر و نقد ش ر  هاد ومتجددترین آن. عرب استترین شاعر زدهادونیس غرب

ادبیات غرب را از . همتاستامروز یکتا و بی –به خصوص با م یارهای مدرنیسم غرب

های بسیاری از مدرنیسم ش ر فرنگی را جرب و رهگرر زبان فرانسه خوب شناخته و جریان

 ( 131 د ص5913شفی ی کدکنید . )هضم کرده است

افقی نو را  شناسد و م تقد است که شاعر در هر لحظه مرزی تازه وبرای تجدد نمی او مرزی

ها و ایجاد بدعت حد و مرزی نداردد و تا کندد بنابراین شکستن سنتگشاید و تجربه میمی

-سنت. زید شاعر زنده است و مصداق شاعراستد همواره در مرز آفریدن و شکستن می

مسائلی از نوع هنر و ش ر نیستد وی م تقد است که در  شکنید در عقاید اود محدود به

کشورهای عربید همه چیز باید از بنیاد در هم ریخته شود؛ ساختمان جام هد طبقاتد و حتی 

 ( 136د ص 5913شفی ی کدکنید . )خانواده

تطبی  هم  عمل و ادونیس تاحد زیادی توانستد تنها در مقام تئوری نویرداز نباشد بلکه در

 ( 133 هماند ص. )ز توفی  چشمگیری برخوردار باشدکارش ا



 م سرشک و ادونیس. های انتقادی مبیقی دیدگاهتط بررسی

11  

 

باید  از نظر او مفهوم تجدید و نوگرایی در ش ر در واقع همان توان تغییری است که ش ر می

د 5926برگ نیسید . )نسبت به زمان ییش از خود اعمال کند و آینده را مد نظر داشته باشد

 ( 541 ص

 : های زیر رها شودد از سیطره و نفوذ مقولهاو م تقد است که ش ر نو و م اصر عرب بای

 . نگریگرایی ی نی بازگشت به گرشته به جای آیندهوایس -5

 . اندهای قدیمی که از زمان امرؤالقیس برجای ماندهالگوگرایی ی نی ییروی از نمونه -1

گرایی ی نی نبود وحدت و انسجام در قصیده و آوردن مفاهیم یراکنده در یک تجزیه -9

 . قصیده

 . تکرار ی نی ییروی از نظم و نس  رایو و تکرار آن -4

شکوه . باید دائما به ییش بتازد و موانع موجود را کنار بزند« ش ر نو و انقالبی»به عقیده وی 

-ها از خود نشان میی سنتو عظمت قصیده نو در میزان توانی است که برای دریدن یرده

و چیزهایی به خواننده بدهد که  ...دهد نه اینکه تفسیر کند چهد ش ر باید جهان را تغییر. دهد

خاصیت جوهری ش ر نو باید . شناخته است؛ آن هم در ساختار و قالبی تازهها را نمیآن قبالً

د 5926برگ نیسید . )گری به جای زبان ت بیری و بیانی نشاندن زبان آفرینش: این باشد

 ( 541ص

 : تجدد و نوگرایی شفیعی کدکنی

ای یس از هر خواننده. سرشک شاعری است که از فرهنگ چند صدتایی برخوردار است. م

گرایی فرهنگی های ش ری این شاعر به نوعی کثرتورود در دیوان شاعر و وقوف بر زیبایی

 ( 953د ص 5923بشر دوستد . )در دیوان شاعر یی خواهد برد

های او  ییوهش. آوری است دی  نامکدکنی استاد ادبیات و زبان یارسی و ا محمدرضا شفی ی

های کهن یارسی و ترجمه آثار تاریخی و  زمین و تصحیح متن  در زمینه فرهنگ و ادب ایران

که غرق  دکتر شفی ی با این. ای دارد شده به زبان عربید به زبان فارسی اعتبار وییه  ادبی نوشته

و « صور خیال»و دو کتاب ها دارد  در آثار قدیمی است از نوجویی و نوآوری نیز بهره

های اخیر به زبان  او از جمله آثار تحقیقی دقی  و نوآئینی است که در دهه« موسیقی ش ر»

 ( 5دستغی د ص. )یارسی نگاشته آمده است
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های  الش را بهار از آخرین جرقه اند اما او مانند ملک کدکنی را شاعر نوآوری دانسته شفی ی

های کالسیک یا نیمائی ش ر نو  کوشد با حفظ اسلوب ادبیات کالسیک فارسی است که می

اگر مراد ایشان از کلمه . اند کم نیست شمار کسانی که شفی ی را شاعر نوآور شمرده. بسراید

این شاعر البته بر ارثیه . رسد نو همانا واژه مدرن باشد باید بگوییم داوری درست به نظر نمی

ار منصور و منظوم آن اشراف بسیار دارد و عظیم فرهنگ و ادب یارسی و ظرایف هنری آث

الش را  کدکنی با دهخداد ملک از این لحاو شفی ی. این مهم در آثار منظوم او نیز بازتاب یافته

ای که به ادبیات کهن  این شاعران به دلیل احاطه. گیرد بهار و اخوان در یک راستا قرار می

به راستی . های کالسیک خارج نشوند بکوشند از مرز مت ارف اسلو دارندد در همه حال می

ها را رنگی قدیمی ای است که سخن آن ثیریریری اینان از زبان و ادب کهن به اندازهأت

ها همچنان رواند جاری و درخشان دهدد به سخن دیگر باده باستانی در جام ش ر آن می

کالسیسیسم نو عناصر نحوید تشبیهید است اری و موسیقایی و م نایی کالسیسیسم یا . است

- ها دخالت دارد بلکه جهانهای آن ش ر و وزن سروده« بندی شکل»نه فقط در فرم ی نی در 

های این  طوری که حتی در نوترین سرودهه ب نفوذ خود گرفته است نگری ایشان را نیز زیر

 .رو بودند  به ها رو ها و نوکالسیک شاعران ما با همان چیزهایی رویارو هستیم که کالسیک

البته روشن است که ب ضی از استادان و ناقداند نوآوری را تا این مرحله قبول دارند و 

ای  در برابر اینان نیز عده. آورند اخیر را ش ر به حساب نمی ةهای چند ده بسیاری از سروده

شناسند نه شاعرانگی و ش ر و همچنان  هستند که به دالیلی اش ار بهار و دهخدا را نظم می

سرودن یا نوشتن این قسم اش ار در عصر انوری و س دی »: گویند گفته استد می که شاملو

دکتر »بر حس  اتفاق نیست که یکی از استادان ادب فارسید « .نیز ممکن بوده است

 : کند طور برآورد می های اسلوبی ش ر شفی ی را این وییگی« محمدج فر یاحقی

اسالم دلبستگی  -به سنن ادبی ایران( کدکنی شفی ی)سرشک . م: ها گرایش به سنت: الف

ای از فرهیختگی و یشتوانه فرهنگی را در ش ر خود بازتاب  ای که رایحه داردد به گونه

 . این استواری و انسجام سنتی در زبان و قال  ش ر او هم آشکار است. دهد می

ی خاص های حماسی ش ر او را با رنگ و بو نوعی وفاداری به وزن و موسیقی که جنبه: ب

 . کند برجسته می( خراسان)شاعران 

ها به نوعی مورد توجه که هر یک از آن( امید)آشکار از نیما و اخوان ( یریری)ثیر أت: ج

 . اند کدکنی قرار گرفته شفی ی
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شود بیشتر همان طبی ت  طبی تی که در ش ر او آشکار می: ان کاس محیط طبی ی خراسان: د

 . آمیزد ریخی شاعر با آن میعبوس خراسان است که یادهای تا

های او تازگی ندارد و  کدکنی اوصاف مجازی و تشبیهات و است اره  در اش ار آغازین شفی ی

های توللی و اش ار  سیستانید افسانه نیماد سروده یریرفته از اش ار فرخی ثیرأها تبسیاری از آن

گویش خراسانی  ووصفی شاعران نوکالسیک است و همچنین زبان ش ر   غنایی و ساده

 ( 5دستغی د ص. )های ش رش جاری است یید کرده استد در رگأکه خود ت همچنان

 هاپی نوشت

النوع حاصلخیزی و باروری یکی از رب) علی احمد س ید إسبر که ب دها لق  ادونیس( 5

میالدی در روستای قصابین از توابع شهر  5393را برای خود برگزید در سال ( یونان قدیم

دوره آموزش ابتدایی را در همان ( 2د ص99الشحودد ج. )یه کشور سوریه زاده شدالذق

یس از اخر . سالگی برای ادامه تحصیل به بندر الذقیه رفت 54روستا نزد یدر گرراند و از 

بنابر یک قول در رشته فلسفه دانشگاه دمش  یریرفته شد و در سال  5315دیپلم در سال 

ادبیات  و یا در رشته زبان و( 55د ص5919عربد . )انس شدموف  به اخر مدرک لیس 5314

ها و به سب  ف الیت 5316در سال ( 53د ص5914سیدید . )عرب موف  به اخر لیسانس شد

یس از . سال بی محاکمه در زندان ماند اظهار نظرهای سیاسی دستگیر شد و به مدت یک

سوریه شدد ازدواج کرده و در  مشهورآزادی با خالده س ید که از ادبا و نویسندگان و ناقدان 

مهاجرت به لبنان باعث ( 51د ص5919عربد . )همان سال از سوریه به لبنان مهاجرت نمود

بود « »عنوان موضوع رساله دکتری ادونیس . رشد فکری و فرهنگی او شد

 توان ازمی و نثراز آثار وی در ش ر . کرد در دانشگاه لبنان از آن دفاع 5321که در سال 

نام ... ؛  و(5311) ؛  (5312) ؛  (5312) ؛  (5341) 

 ( 51د ص5919عربد ). برد

شمسی در کدکن از توابع تربت حیدریه  5951شفی ی کدکنید در سال  محمدرضا( 1 

لم و فاضل و از اقران خراسان چشم به جهان گشودد یدر وی محمد نام داشتد او مردی عا

الش رای بهارد فروزانفر و علی اکبر فیاض در محفل درس ادی  های ملکو همدرس

کدکن از شهرهای قدیمی خراسان است که آثاری از دوران . بود( عبد الجواد)نیشابوری 

وی در یک خانواده ( 59د ص 5921برهانید . )ییش از اسالم در آن به ثبت رسیده است
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شفی ی تنها فرزند خانواده بود و ( 11د ص5923بشردوستد . )اورز متولد شدکش –روحانی 

ها را برآن داشت تا او را از رفتن به دبستان منع کنندد اعتقادات مرهبی یدر و مادرش آن

ها به تحصیل علوم دینی بپردازد و به درجه اجتهاد برسدد خواستند تنها فرزند آنچون می

آموختند و ب د برای ادامه تحصیالت علوم ... آن و نصاب وهمان کدکن به وی قر یس در

. م(. 54د ص 5921برهانید . )گیرد دینی وی را روانه مشهد کردند تادر زیّ طالب قرار

کرد و این ی آن روز خراسان آمد و شد میهای علمیهسرشک یانزده سال تمام در حوزه

ه مهمترین و مؤثرترین بخش ی نی تکوین نیمی از شخصیت او و بخشی از زندگی او ک

ی دروس جدید و سرشک یس از مطال ه. م( 43و 44بشردوستد ص . )اش استزندگی

از  سموف  به اخر مدرک لیسان 5944موفقیت در امتحان وارد دانشگاه مشهد شده و در سال 

موف   5941کند ودر سال شودد و یس از آن به تهران مهاجرت میدانشکده ادبیات مشهد می

صور خیال »تز دکترای او . گردددریافت درجه دکترا از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران می به

: از آثار وی( 52د ص5921برهانید . )از اهمیت زیادی برخوردار است« در ش ر فارسی

؛  (5913)ر های نیشابو؛  در کوچه(5942)؛ از زبان برگ (5944)؛  شبخوانی (5944)ها زمزمه

  ....؛ صور خیال در ش ر فارسی(5916) بوی جوی مولیان

 نتیجه 

توان نتایو بدست آمده را در راستای های صورت گرفته در مقالهد اکنون میبنابر بررسی

 : های زیر ذکر کردهدف تطبیقی مد نظر در گزاره

شاعر در اندیشه ادونیس کسی است که از رهگرر تصاویر کهن جهان و بازنگری در  -5

 . نو بیافریندگرشتهد تصویری 

سرشک کسی است که به میراث فرهنگی و ادبی خود وفادار باشد و . شاعر از دیدگاه م -1

 . ای و فلسفی خود را برای آفرینشی نو درهم نشکندهویّت اجتماعید دینید اسطوره

به دور از وزن . هایش زنده و یویا باشندش ر مطلوب ادونیس آن است که همه یدیده -9

 . های نو و شگرفیه واج د همراه با مضامین و ایدهخلیلی و قاف

خوردگی عاطفه و تخیل است در زبان آهنگین و این ت ریفی ش ر از نگاه کدکنی گره -4

را با کالسیک « هازمزمه». گیرد و هم ش ر نو رااست جامع که هم ش ر کالسیک را در بر می

 . ی سرودرا با سبک نیمای« های نیشابوردر کوچه»آغاز کرد و 
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دهد بر این شکن و نوگراست و در نقد جدیدی که خود ارائه میادونیس ناقدی سنت -1

-نقد جدید در درون متند در یی کشف نظامی هماهنگ از مفاهیم و داللت»: باور است که

 «.کندهاستد نظامی که امکان قرائت دوم را جهت کشف نظامی دیگر نفی نمی

ای دارد و نظریه ال ادهبینی فوقیل متون دقت و باریکشفی ی کدکنی در نقد و تحل -6

 . تحلیلی فهم و نقد و ارزیابی صور خیال وی نیز در همین راستاست

هاست و ایجاد بدعتی هدف وی شکستن سنت. ادونیس متجددترین شاعر عرب است -2

 . تغییر دهد به عقیده او ش ر نو باید دائما به ییش بتازد و بتواند جهان را. بی حدّ و مرز

گرایش . های کالسیک یا نیمایی ش ر نو بسرایدکوشد با حفظ اسلوبشفی ی کدکنی می -1

ها و نوعی وفاداری به وزن و موسیقید ش رش را به رنگ کالسیسم و تأثیریریری او به سنت

 . دهدهایش را در سلک نوگرایان قرار میاز نیما و اخواند سروده

ها و  های سنتخواهد بر ویرانهشاعر و ناقدی است تندرو که می که ادونیس گزیده سخن این

هایش بیافریند و شفی ی کدکنی شاعر و ناقدی است میانه رو قید و بندها جهانی نو از آرمان

 . ای متفاوت نهاده استها روی به آیندهکه با گام نهادن بر نردبان سنت

*** 

 منابع و مآخذ 

5- 

 . 5924یاژنگد : علی اکبر خان محمدید تهران: د ترجمه و تکملهادبیات تطبیقیافد گویاردد . ام-1

 . 5921انتشارات یاژنگد چاپ اولد : تهران، (بررسی شعر شفیعی کدکنی)از زبان صبح . برهانید مهدی -9

انتشارات فکر روزد : د تهران(علی احمد س ید)ادونیس : درآمدی بر شعر عربی پیش. رگ نیسید کاظمب -4

 . 5926چاپ اولد 

نشر ثالثد : تهران( زندگی و ش ر محمدرضا شفی ی کدکنی) جستجوی نیشابور در. بشردوستد مجتبی -1

 . 5923نشر یوشیود 

د محمدرضا شفی ی کدکنید روطیت تا سقوط سلطنتادوار شعر فارسی از مش. شفی ی کدکنید محمدرضا -6

 . 5913انتشارات توسد 

 . 5913سخند : د تهرانشعر معاصر عرب. شفی ی کدکنید محمدرضا -2

 . 5966د انتشارات آگاهد صور خیال در شعر فارسی. شفی ی کدکنید محمدرضا -1

: یِد حسین سیّدید مشهدترجمه دکتر سکارکرد سنت در شعر معاصر عرب، . الضاوید احمد عرفات -3

 . 5914انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدد چاپ اولد  مؤسسه چاپ و
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مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه : د مشهدادونیس در عرصه شعر و نقد معاصر عرب. عربد عباس -53

 . د چاپ اول5919فردوسی مشهدد 

55- 

 : منابع اینترنتی

 www. farheekhtegan. ir. 5933آبان  54. دستغی د عبدال لی -5

 www. modamen. com. موسوی تبارد سید مهدی -1

 5921www. Louh. comخرداد  51. صادقی مرشتد هدی -9
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 حروف الفبای فارسی و عربی از منظر آواشناسی

 1**سپیده برومند /5*دکتر حمید احمدیان

 چکیده

اهمیت زبان و خط بر هیچ کس یوشیده نیست و اختراع خط نقطه آغازین تمدن بشری 

نگار سپس به خط به خط اندیشهاش از خط تصویری خط در سیر تکاملی. شودمحسوب می
باشد و الفبایی می -خط عربی نوعی خط هجایی. اید هجایی و الفبایی تبدیل شده استواژه

توان خط فارسی  شود میجا که در کتابت فارسی هم از حروف الفبای عربی استفاده میاز آن
و ( تساب الف مدیبا اح)حرف  13نظام نوشتاری عربی از . را هم از این نوع به شمار آورد

صامتد شش مصوت  11الفبای عربی . حرف تشکیل شده است 91نظام نوشتاری فارسی از 
صامتد شش مصوت ساده و ینو مصوت  19مصوت مرک  دارد و الفبای فارسی  دو ساده و

ها چرا که این مصوت. ُ در عربی وجود ندارد—َ ککِِ–های کوتاه فارسی مصوّت. مرک  دارد

. ها به نصف کاهش یافته استهای بلند هستند که کشش آناقع همان مصوتدر عربی در و
ی دیگری که در زمینه حروف الفبای فارسی و عربی مطرح استد نقایص نظام نوشتاری نکته

-ما در این مقاله همین مسأله است و خواهید دید که می ةعربی و فارسی است و بحث عمد

از دیگر مباحث مطرح شده در . از فارسی محسوب کردتر  توان نظام نوشتاری عربی را کامل

این مقاله این است که نه در عربی و نه در فارسی ابتدا به ساکن نداریم زیرا در هیچ یک از 
در یایان . این دو زبان هیچ هجایی که با دو صامت یشت سر هم آغاز شود وجود ندارد

ثیری است که اصوات در تأد نتیجه گیردها صورت میکه فرایندهای آوایی که در زبان این
زنجیره گفتار بر روی هم دارند که از آن جمله اعالل و اماله است که هر کدام به نوعی در 

 . این دو زبان وجود دارند

  زباند حروفد فارسید عربید صامتد مصوتد الفباد نظام نوشتاری: هاکلیدواژه

                                                             
 (ایران) گروه زبان و ادبیات عربد دانشگاه اصفهاناستادیار   *

 (sepideh_0624@yahoo.com)(ایران)کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی دانشگاه اصفهان دانشجوی  **
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 مقدمه

کند از طری  تولید آواهای گفتار ها کمک مینسانهاست و به ازبان وسیله ارتبا  بین انسان

ی م انی و شبکه ی گستردهزبان نظامی است که بین شبکه. با همدیگر ارتبا  برقرار کنند

کند و نوشتار شکل قابل رؤیت زبان است که با اختراع حروف صداها نوعی ییوند برقرار می

با توجه به . های گفتار به تکامل رسیدهای قراردادی برای نمایش آواعنوان نشانهه الفبا ب

باشدد شناخت الفبای اینکه الفبای هر زبان در ییشانی آن زبان قرار دارد و م رف آن زبان می

ها و امتیازاتش در شناخت واق یت آن زبان اهمیّت های آن و کم و کاستییک زبان و وییگی

به دلیل همجواری جغرافیایی از طرف دیگر دو زبان فارسی و عربی . و نقش بسزایی دارد

ثیر گرفته و بر أهمواره در طول تاریخ چه قبل از ظهور اسالم و چه یس از آن از یکدیگر ت

ثیرگیری زبان فارسی از عربی یس از قرار گرفتن ایران در أاند که البته تثیر گراشتهأهم ت

ی نظام نوشتاری طوری که حته قلمرو اسالم و رسمی شدن زبان عربی در ایران بیشتر شد ب

 . عربی در کتابت فارسی مورد استفاده قرار گرفت

با هدف « حروف الفبای فارسی و عربی از منظر آواشناسی»ییش رو تحت عنوان  یهنوشت

دهد که درست های مختلف این دو نظام به منظور ت یین نظام برتر نشان میمقایسه بخش

ستند و در واقع یک نظام واحد هستند است که نظام نوشتاری فارسی و عربی شبیه هم ه

ی الزمه. تر از فارسی استتر و کم نقصولی در مقام مقایسهد نظام نوشتاری عربی کامل

اثبات این مسأله این است که تمامی مسائل مطرح در یک نظام نوشتاری از جمله ییشینهد 

و فرآیندهای هاد نقایص نظام نوشتاری ها و نیم مصوتها و مصوتوجه تسمیهد صامت

در این مقاله تک تک این مسائل در دو زبان از منظر آواشناسی و . آوایی بررسی و تبیین شود

شود تا فرضیه موجود اثبات و قابل دفاع تحلیلی بررسی و مقایسه می –به روش توصیفی

 . شود

 های ارتباط میان انسانزبان وسیله

های  توان دریافت که زبانسادگی می به. هاستزبان وسیله بیان مفاهیم و ارتبا  میان انسان

طوری که بدون آموزش مردم هر جام ه از درک  هب. جوامع بشری اغل  از یکدیگر متفاوتند

دهد که وجوه  ها نشان میبا این حال بررسی و مطال ه زبان. زبان جام ه دیگر عاجزند

ز خصوصیّات همگانی یکی ا. توان مشاهده کردها میمشترک عمده و مت ددی را در آن
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اندد ها که تاکنون مشاهده شدههای انسانی گروهی نی همه. هاستها صورت گفتاری آنزبان

ی گفتار از حرکات مناس  و عمده. اندکردهاز راه تولید گفتار با یکدیگر ارتبا  حاصل می

هایی رشتهصورت  زبان در اصل به. گرددصورت امواج صوتی ظاهر می های گویایی بهاندام

سخنگویان هر زبان . شودآورندد ظاهر می های گفتاری را یدید میاز امواج صوتی که صورت

همچنین هر . کنندسادگی م نی هر صورت گفتاری مربو  به زبان خود را درک می به

-لرا می. های گفتاری زبان خود بیان کنندتوانند در قال  صورتمفهومی را که بخواهند می

 به. روندکار میه هایی برای بیان م انی بهای گفتاری زبان به عنوان نشانهورتتوان گفت ص

عبارت دیگر زبان نظامی است که به نحو ییچیدهد میان شبکه بسیار گسترده م انی و شبکه  

 ( 1-2د 5964د ). نماید صداها نوعی ییوند برقرار می

. توانیم تشخیص دهیمدانیمد نمیایی را که نمیهطبی ی است که ما بسیاری از صداهای زبان

چه  در هر زبان صداهایی وجود دارد که ممکن است در زبان دیگر یافت نشود ولی آن

-کار میه های مختلف دنیا بمسجل است این است که مجموعه یا انواع اصواتی که در زبان

ها استفاده ها از آننروندد محدود است ی نی انواع محدودی صدا وجود دارد که تمام زبا

سخنگویان هر  .(1-6د5964 یارمحمدید) نامنداین صداها را اصوات گفتاری می. کندمی

های گفتاری زبان مادری  ای که از آغاز کودکی با نمونهزبان به سب  برخورد و تجربه ییوسته

تی اگر دو شناسندد حهای زبانی گوناگون را از یکدیگر باز میسادگی صورت خود دارندد به

های لرا گرچه صورت. صورت زبانی تنها در یک بخش آوایی از یکدیگر متفاوت باشند

های آوایی شوند با وجود این بخشزبانی به شکل صداهای منقطع تولید و شنیده نمی

های نمونه زیر از همین راه از یکدیگر باز جفت مثالً. ها قابل تشخیص استمتفاوتی در آن

های آوایی که انسان در گفتار خود بخش این/. کتابد شتاب/ جواند جواب. شوندشناخته می

های عنوان نشانه دهد حاوی نتایو بسیار مهمی است مثالً ابداع حروف الفبا برا تشخیص می

د 5964د )خطی برای نمایش صداهای زبان از همین تشخیص ناشی شده است 

59).  

 اهمیت خط و سیر تحولّات آن

-شک تمدّن موجود مدیون اختراع خط و الفبا میکلید هر دانشی نوشتن و خط است و بی

خط و الفبا وسیله نقل و گسترش فکر و اندیشه بشری بوده و اگر خط و نوشتن نبود . باشد

توانستند تفکرات های ابتدایی خود بودند و نمیهای اولیّه اسیر اندیشهمردم جهان مانند انسان
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کند نه بر لفظ نوشته بر م نا داللت می. دانششان را به نسلی دیگر منتقل نمایندو تجربه و 

مبنای . کند نه لفظ رابنابراین خط یا نوشته م نی کلمه را به ذهن بیننده یا خوانده القا می

ییدایش خط در جهان این بوده که برای نشان دادن چیزی یا فهماندن مفهومی ابتدا تصویری 

نگارد گاه تصویر قراردادی را ساده کرده سپس تصویر ساده شده به خط اندیشه کشیدند آنمی

توانند م کتابت میئعال(. 1-9د 5923محتا د )اید هجایی و الفبایی رسیده است خط واژه

م کتابت چینی نمادهای مفهومی هستند ی نی این که ئعال. نمادی از مفاهیم باشند یا صداها

این نوع کتابت را . شودس  با عالمتی دیگر نشان داده میخورشید با عالمتی خاص و ا

. است( خط هیروگلیف مصر)نگاری ای از تصویرنگاری گویند که صورت ییشرفتهاندیشه

ای می که نماینده مجموعهئعال. 5: م کتابت که نمادی از صداها هستند خود بر دو نوعندئعال

-الخط ژاینی از این زمره به حساب می سمر. از اصوات مثالً هجاها هستند مانند خط میخی

ها یا واج)ی صداهای واحد م نوشتاری که نمایندهئعال. 1. این الفبا را هجانگاری گویند. آید

ها م الفبایی نمادی ناقص از واجئعال. الخط را الفبایی گوینداین رسم. هستند( احیاناً آواها

یارمحمدید لطف اهللد . )شودمیده میکوچکترین یاره صوت که ممیز م نا باشدد واج نا)

ها در نمایش واج. واج واق یتی ذهنی است در حالی که صدا واق یتی مادی است( 3د 5964

د . )گرددشودد مشخص میهای آوایی که موج  تمایز م نی میتنها آن مشخصه

طف اهللد یارمحمدید ل. )د هستند و حرف صورت نوشتاری واج است(45د 5964مهدید 

 ( 13-15د 5964

 سیر تاریخی تحول نظام نوشتاری عربی

که به سیر تحول نظام نوشتاری عربی بپردازیمد الزم است به این نکته اشاره کنیم  قبل از این

که منظور ما از زبان عربید زبان عربی فصیح است که اکثر زبانشناسان ییدایش آن را یک 

عربی فصیح زبان مردم مکه یا قریش . دانندمیانجی می شناختی زبان ی نی زبانیدیده جام ه

مرور   های موجود در منطقه عربستان بوده است که بهگویش ةهم نبوده است بلکه ترکیبی از

ها یافته است و البته گویش قریش سهم زیادی در زمان هویّت مستقلی در برابر سایر گویش

ترین  ساس شواهد تاریخید شهر مکه مهمبر ا. تشکیل زبان میانجی عربی فصیح داشته است

مرکز مرهبید بازرگانی و فرهنگی سرزمین عربستان بوده است بنابراین در اثر برخورد زیاد 

آمدندد زبان جدیدی قبایل عرب که همه ساله موسم حو و تجارت و در محافل ادبی گرد می

و نظام نوشتاری ( )14-16د 5925زندید بهمند )که به عربی فصیح شهرت داردد تولد یافت 
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نظام نوشتاری عربی را بایستی یک خط هجایی . وجود آمده زبان عربی از دل این عربی ب

 ( 94-99د 5925زندید بهمند . )الفبایی به شمار آورد

خط مسند در یمن و نواحی . 5: در زمان نزول قرآن دو نوع خط در عربستان وجود داشت

. 1شد رف بوده و حروف آن جدا جدا نوشته میجنوبی عربستان که دارای بیست و نه ح

این خط که از خط فینیقی . خط نبطی که در شمال عربستان و ناحیه حجاز رواج داشت

-ها سامی نبطی. منش   شده بود ییش از ظهور اسالم در این نواحی به کار گرفته شده بود

-مان رایو بود سخن میهای آرامی که در عراق و سوریه آن زنیاد بودند و به یکی از گویش

ها دارای نقطه ها عالمتی وجود نداشت و صامتدر این خط برای نشان دادن مصوت. گفتند

نبودند بنابراین تنظیم قرآن در زمان ییامبر و رونویسی آن در زمان خلفای راشدین بدون 

ر این موضوع باعث شده بود که در خواندن قرآن و غالباً از طرف غی. نقطه و حرکت بود

گراری ابواالسود های اولیه برای اعرابمبتکر نشانه. زبانان اشتباهاتی صورت گیردعرب

زندید بهمند . )دوئلی بوده است و یس از وی خلیل بن احمد فراهیدی آن را تکامل بخشید

( با احتساب الف مدی)نشانه  13و بقولی  11نظام نوشتاری زبان عربی از ( 96-94د 5925

 : ه عبارتند ازتشکیل شده است ک

الفد باءد تاءد ثاءد جیمد حاءد خاءد دالد ذالد راءد زاءد سیند شیند صادد ضادد طاءد ظاءد عیند 

در « الف»( 91د 5925زندید بهمند . )غیند فاءد قافد کافد المد میمد نوند هاءد واءد الد یا

قرار داده برای را اسم « الف»ابن جنید . اول الفبای زبان عربی صورت نوشتاری همزه است

در نظر او الف عالمت نوشتاری و همزه عالمت گفتاری . شودآوایی که به نام همزه تلفظ می

قامد سارد : هاستالف مدی در این مثال: گویدابن جنی در مورد الف مدی می. آن است

( أحمدد إبراهیم)شکل این الف مدی مانند شکل همزه تحقی  شده در کلمات . کتابد حمار

کنندگان حروف هجا در کند که وضعوی تأکید می. گرچه در مخرج اختالف دارنداست 

اند برای این که بیان کنند الف مدی حرفی مستقل بین حروف هجا است آورده« ال»اواخر آن 

د 5924انیسد ابراهیمد . )گیرندو با قراردادن الم قبل از آن برای تلفّظ الف مدی کمک می

531-532 ) 

 ط فارسیسیر تحوّل خ

ها بودند طور یقین اولین قومی که خط و الفبا را اختراع کردند سومریه طب  اسناد موجود ب
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وجود آوردند و خط میخی ه که هفت هزار سال ییش از میالد مسیح نوعی خط تصویری ب

که ایران در قرن اوّل میالدی از  یس از این. باشدیارسی یا هخامنشی تکامل یافته آن خط می

های زبان آریایی که در شرق تم اسکندر مقدونی و یونانیان بیرون آمدد یکی از شاخهزیر س

یا همان ایرانی میانهد در ایران رواج یافت و به تبع آن خط « یهلویک»ایران رایو بود به نام 

بنابراین در دوره اشکانی خط و . وجود آمده یهلوی اشکانی از تغییر و تکامل خط آریایی ب

زبان مردم )ی ساسانی خط و زبان یارسیک و در دوره( زبان مردم خراسان)ک زبان یهلوی

که در زمان تسلط اعراب بر  که هر دو بسیار شبیه به هم بودند رواج یافتد تا این( یارس

باره از  ایران خط و زبان رایو در ایراند یهلوی بوده که البته این گویش و نگارش به یک

اعراب هنگام تسلّط بر ایران چون . ینجم هجری وجود داشته است ایران بر نیفتاده و تا قرن

ی تمام امور اداری و دیوانی را بر عهده به امور اداری و دیوانی آگاهی نداشتندد ایرانیان اداره

که در زمان حجاج بن یوسف به  شد تا این ها به زبان یهلوی نوشته میگرفتند و دیوان

محتا د . )ها عربی شدرانی بود خط و زبان دیوانییشنهاد صالح سیستانی که یک ای

یکی از )که در دوره سامانیان مجدداً زبان فارسی دری  تا این( 16-52د 5923محمدرضاد 

زبان ( های یهلوی که در شرق ایران و خراسان بزرگ در دربار یادشاهان رایو بودلهجه

انی قری  به دویست سال بار رسمی ایران شد و این امر باعث شد که زبان فارسی یس از زم

ولی یس از قرارگرفتن ایران در قلمرو ( 551د 5929باقرید مهرید ) دیگر در ایران انتشار یابد

کار گرفته شد ه الخط عربی در نوشتن زبان فارسی باسالم و رسمی شدن زبان عربید رسم

مت داشت و الخط عربی کالً بیست و هشت عالرسم. شود که تا امروز از آن استفاده می

زبان یهلوی بود به آن  ةایرانیان مجبور شدند چهار عالمت دیگر ی نی پد گد چد ژ که ویی

 91بنابراین حروف الفبای فارسی دارای ( 52د 5964اهللد یارمحمدید لطف. )اضافه کنند

سیند الفد بِد پِد تِد ثِد جیمد چِد حِد خِد دالد ذالد رِد زِد ژِد : نشانه است که عبارتند از

 . شیند صادد ضادد طاد ظاد عیند غیند فِد قافد کافد گافد المد میمد نوند واود هکِد یِ

 های نوشتاری در دو زبان عربی و فارسیی مجموعه نشانهوجه تسمیه

های نوشتاری زبان عربی حروف الهجاء یا حروف التهجی که از ریشه ی نشانهبه مجموعه

بخش کردن کلمه به حروف »یا « خواندن»به م نای « اءهج». شودباشدد گفته میمی«هجی»

-های نوشتاری زبان عربی حروفی نشانهجهت نبوده که به مجموعهباشد یس بیمی« آن

 د5969الدین محمدبن مکرمد منظورد ابوالفضل جمالابن. )اندالتهجی گفتهالهجاء یا حروف



 

 11 

 

51 .) 

گویند واژه الفبا یا برخی می. گویند« الفبا» های نوشتاری در زبان فارسینشانه یهبه مجموع

امّا . باشدمی« خانه»و « گاو»آلفابتاد از زبان فینیقی گرفته شده و دو واژه آلفا و بتا به م نای 

یا « الفبا»بنابراین واژه . ها بوده استها یس از سومریو تمدن فنیقی دانیم خط و زبانمی

باشد که وارد می( دید یی)خوذ از أو م( لیپ+ا)رک  از ارویایی و مو  ای هندواژه« الف بی»

در آمده است در این ترکی د الف عالمت « لیف»به صورت « لیپ»های سامی شده و زبان

که نام ( صدا با خط)شود صدا و لیپ یا دیپ ی نی خط که در این حالت م نی آن می

لطف نیست اگر اینجا خالی از ( 4د 5923محتا د محمدرضاد . )اختصاری برای خط است

طور کلّی الفباهای جهان ه ب. ی ترتی  حروف الفبا در جهان داشته باشیمای به نحوهاشاره

ترتی  حروف م جمد ترتی  حروف سانسکریتد ترتی  . دارای چهار ترتی  مختلف است

ترتی  حروف م جم که تا اواخر قرن چهارم هجری رواج داشته و . 5ابجدید ترتی  ابتثی 

ترتی  سانسکریت که حروف مطاب  . 1. های حروف از حل  تا ل  بوده استایه مقطعبر ی

یکی از تقسیمات حروف در تجوید ی نی با توجه به صفات حروف مرت  شده استد زیرا 

چهار حرف از حروف یرملون و حروف صفیری که در تجوید فصلی جداگانه دارد در دو 

تریت  . 9. حروف با هم مراعات شده باشد دسته مرت  شده بدون این که ترتی  کلّی

این . باشدابجدی یا ابوجادی که ترتی  غیر علمی و تقلیدی از نقوش خط میخی آشوری می

ترتی  حروف ابجد . م رواج یافت 1تریت  با خط عربی مشهور به آشوری ب د از قرن 

حرف بنام روادف بوده است و اعراب شش ( أبجدد هُوَّزد حُطّید کَلِمَند س فصد و قرشت)

ترتی  کنونی )را به این حروف اضافه کرده اند که عبارتند از ثخِّر و ضظغ و ترتی  ابتثی 

های د این ترتی  بر اساس شکل مکتوب حروف صورت گرفته و از یادگار(الفبای عربی

وسیله نصر و یحیی از شاگردان ابواالسود ه ترتی  حروف ابتثی ب. دوران خلفای عباسی است

یس از این که حروف ( 21-23د 5923محتا د محمدرضاد . )لی صورت گرفته استدوئ

الفبای فارسی نیز این ترتی  را به خود . الفبای عربی برای نگارش زبان فارسی استفاده شد

 . گرفت

 هاها و مصوتای از صامتالفبا آمیزه

ی اوّل را آواهای ساکن اند دستهزبانشناسان آواهای گفتار را به دو دسته اصلی تقسیم کرده

اساس این . اندنامیده( مصوتد واکه)آواهای لین ی دوم را و دسته( صامتد همخوان)
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مصوّت آوایی مداوم و ( 16د 5924انیسد ابراهیمد . )بندی ماهیت آوایی هر دسته استتقسیم

یل ر است که در جریان تولید آن جریان هوا به هیچ مان ی در مجرای گفتار از قباد واک

. کندانسداد کامل یا تنگی مجرا که سب  بروز انفجارد سایش یا لرزش گرددد برخورد نمی

. ها واک حاصل از ارت اش تارهای صوتی استتوان گفت جوهر آوایی مصوتبنابراین می

شود و برای  اما در آواهای ساکن هوا یا کامالً حبس می( 16-11د 5925زندید بهمند )

شود یا مجرای هوا تنگ یابد که به دنبال آن صدای انفجار ایجاد میمیای اجازه عبور نلحظه

طور عموم ه آواهای ساکن هنگام شنیدن ب. شودشود که نوعی صفیر یا سایش ایجاد میمی

توانند در آغاز واژه واقع شوند را آواهایی که می. وضوح کمتری نسبت به آواهای لین دارند

 ,b, p, t, d, sهمخوان وجود دارد که عبارتند از  19رسی در فا. نامیممی( همخوان)صامت 

z, č, g, k, ĵ, q, ?, r, š, x, ž, v, f, h, m, n, l, y ( 93د 5964ثمرهد یداهللد ) 

ها در صامت یا همخوان وجود دارد و این اختالف ت داد صامت 11ولی در زبان عربی 

شی از این است که در عربی ما سه عربی و فارسی با وجود یکسان بودن حروف الفبایشان نا

د چهار صامت برای (حد هک) hدو صامت برای صدای ( ثد سد ص) sصامت برای صدای 

ءد )و دو صامت برای صدای ؟ ( قد  ) qو دو صامت برای صدای ( ذد زد ضد و) zصدای 

 čد žد pد gداریم که البته در فارسی هم چهار صوت ( تد  ) tو دو صامت برای صدای ( ع

ای که های فارسی و عربی به گونهی صامترا داریم که در عربی نداریم لرا مجموعه

که در  همخوان وجود دارد در حالی 19طور که دیدید در فارسی همان. شودبرشمردیمد می

صوت متمایز قرار دارد  11همخوان دقیقاً  11همخوان وجود دارد ودر مقابل این  11عربی 

شود که هیچ تفاوتی با هایی تولید و شنیده می tها و hهاد  ?هاد  qهاد  zهاد  sولی در فارسی 

تر ای کاملجا که آن نظام نوشتاریشوند و از آن هم ندارند ولی به اشکال مختلف نوشته می

-تری بین آواهای گفتار و حروف نوشتار برقرارکند می تر و کاملاست که بتواند تناظر دقی 

 . برای زبان فارسی محسوب کردتوان این را نقص بزرگی 

و مرکّ  ( بسیط)ها از جمله فارسی و عربی به دو دسته ساده های همه زبان(واکه)مصوت 

ماند ولی کیفیت آوایی واکه بسیط در سراسر زمان تولیدش یکسان باقی می. شوندتقسیم می

که این طوری شود بهکیفیت آوایی واکه مرک  در اثنای تولیدش دستخوش دگرگونی می

های گفتار در تولید واکه مرک  از ی نی اندام. توان به آسانی حس کردتغییر کیفیت را می

. شودآید و این تغییر موج  دگرگونی در کیفیت آوایی میحالتی به حالت دیگر در می
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تفاوت یک واکه مرک  با دو واکه یی در یی در این است که مرحله تولید واکه مرک  یک 

-ه و غیر قابل تجزیه است اما تولید دو واکه متوالی مجزا از یکدیگر صورت میجریان ییوست

توان بین آن دو مکث کرد یا حتی جزء دیگری اضافه کرد مثالً در طوری که می  هگیرد ب

ثمرهد )توان یک همزه یا همخوان دیگری اضافه کرد فارسی بین دو واکه یهلوی هم می

 . یا خانگی مانند دانایی( 33د 5964یداهللد 

ِد -اید : توان تشخیص داد که عبارتند ازدر دستگاه آوایی زبان فارسی شش مصوت ساده می

و درد ( jan)د جان (gol)هایی مانند دیند دلد دورد گل َ که به ترتی  در واژه-ُد آد -اود 

 . کنیدمشاهده می

  هم وجود های مرکّهای فارسی عالوه بر شش مصوّت سادهد مصوتدر دستگاه مصوت

و جُور / seyl/هایی مانند سیل در واژه/ ou/و / ei/ها را دو مصوّت دارند که برخی آن

/jour /های مرکّ  فارسی را برخی مصوّت .(19د 5964د مهدید )دانند می/ei /

 یایدیاد آی در آخر کلمات الید یاید یا/āi/اِی در آخر کلمات یید نید هید رید کید دی 

قادریورد )دانند اُی در کلمه خُوی می/ oi/وای و در وسط کلمات یایمردید یایبندی و 

-دانند و آنهای مرک  فارسی را ینو مصوت میو برخی هم مصوّت( 19-15د 5925محمدد 

در / اُی/د /oi/در موید / اوی/د /ūi/در یاید / آی/د /ai: /کنندها را به قرار زیر ت ریف می

د 5964ثمرهد یداهللد ( )گشتند گردیدن)در دُور / ou/و  در می/ ei/در قیِّمد / اَی/د /ai/خُوید 

552-553 .) 

شوند و از نظر های دو آوایی مورد بحث واکه مرک  محسوب میبدین ترتی  مجموعه

در ( 553د 5964ثمرهد یداهللد . )باشندهایی مرک  از یک واکه و یک همخوان میواجی رشته

های ساده زبان عربی مصوت. های ساده و مرک  داریمفارسی مصوت عربی هم مانند

 : عبارتند از

یک / u/دارای کشش بیشتری است بنابراین آوای / ū/مصوّت /. ū/و واو مدی / u/ضمّه . 5

در فارسی برابر است با / ū/تلفّظ . یک مصوت کشیده است/ ū/مصوت ساده کوتاه و آوای 

این مصوّت که ضمّه . وجود ندارد/ u/در فارسی آوایی مثل  ولی/ qū/ی قو آوای دوم کلمه

آوایی که . است که کشش آن به نصف کاهش یافته است/ ū/شود در واقع همان نامیده می

اگر کلمه کُتِ َ را به فارسی و . باشداست که عربی فاقد آن می/ o/در فارسی وجود دارد 
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 : عربی آوانویسی کنیم خواهیم داشت

 [kutiba]عربی د [koteba]فارسی 

مصوت دوم یک آوای کشیده و مصوت اوّل یک آوای کوتاه : الف مدی/ ā/ و/ a/فتحه . 1

ولی در فارسی / یَر/در فارسی برابراست با آوای دوم کلمه / a/تلفظ مصوت کوتاه . است

به  اگر کلمه کتاب را. این تمایز است یهدهندمثال زیر نشان. وجود ندارد/ ā/آوایی مانند 

 : فارسی و عربی آوانویسی کنیم خواهیم داشت

 [kitāb]د عربی [ketäb]فارسی 

 . است/ a/در عربی صورت کشیده مصوت / ā/در واقع 

. آوای اول یک مصوّت کوتاه و دومی یک مصوت کشیده است/. ī/و یاء مدی / i/کسره . 9

در عربی آوای فارسی  ولی «سی»ی فارسی در عربی برابر است با آوای دوم کلمه/ ī/تلفظ 

/e / مثل آوای دوم کلمه/mehr /شودد وجود ندارد این مصوّت که در عربی کسره نامیده می

است که کشش آن به نصف کاهش یافته ی نی اگر کلمه کُتِ َ را به فارسی / ī/در واقع همان 

د [koteba]فارسی (: 39-11د 5925زندید بهمند )و عربی آوانویسی کنیم خواهیم داشت 

که در نحو عربی آن را  [u,a,i]بنابراین در عربی سه مصوّت ساده کوتاه  .[kutiba]عربی 

که به حروف علّه یا لین یا مد م روفند  [ū,ā,ī]نامند و سه مصوّت ساده بلند حرکت می

فرق بین فتحه و الف مدّی و ضمّه و واو ( 155د 5964اهللد یارمحمدید لطف. )وجود دارد

یای مدّی در کمیّت است ی نی الف مدّی همان فتحه کشیدهد واو مدّید  مدی و کسره و

در کتاب الف مدّی و  «تا»بنابراین حرکت . ضمّه کشیده و یاء مدّی کسره کشیده است

انیسد ابراهیمد ) .در کریم یای مدّی و حرکت قاف در یقولد واو مدّی است «را»حرکت 

 ( 91-92د 5924

و / au/نشانه حرفی واو +  وجود دارند که عبارتند از فتحهدر زبان عربی دو مصوّت مرک

آوای نخست را در کلمه خَوف یا حَول یا حَوض داریم و دومی را . نشانه حرفی یاء+فتحه

رسند ولی های کوتاه فارسی و عربی یکسان به نظر میبنابراین به ظاهر مصوّت. در کلمه 

های کوتاه عربی در وجود ندارد چرا که مصوّتُ در عربی --ِ--َ-های کوتاه فارسیمصوّت

دیگر اینکه . ها به نصف کاهش یافته استهای بلند هستند که کشش آنواقع همان مصوّت

آنچه در عربی داریم فتحه . تلفظ مصوّت ساده الف مدی در فارسی با عربی متفاوت است
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از حروف فارسی و باشد و تنها حرف می «آ»کشیده شده است و آنچه در فارسی داریم 

 . باشدمی «الف مدی»عربی که فقط خاصیّت مصوتی داردد همین 

 اشکاالت نظام نوشتاری فارسی و عربی

اند و حروف هر زبان نشانه نوشتاری آواهای آن های دنیا از صدا تشکیل شدهگفتیم که زبان

الفبای هر زبان بر  .رودشمار میه ناقص آن زبان ب یهولی الفبای هر زبان نمایند. زبان است

بینیم که عموم عنیه میه حس  قاعده باید تلفّظ کلمات آن زبان را نشان دهد ولی ما ب

ها دهند که این نقص در برخی زبانهای زبان ارائه میالفباهای دنیا تلفّظی ناقص از واژه

شکاالت در زیر لیستی از ا(. 56د 5964اهللد یارمحمدید لطف)بیشتر و در برخی کمتر است 

در نظام نوشتاری . شودنظام نوشتاری فارسی و عربی جهت مقایسه این دو نظام ارائه می

 : فارسی

های بسیاری بطور یکسان نوشته از این رو واژه. ای نداردُ نشانه-ِد -َد –صداهای . 5

الد مردد علمد اعم: دهندهای زیر هر یک دو واژه یا بیشتر را نشان میمثالً نمونه. شوند می

 . چراد ملکد گردد یرد خردد کشتد خم

برای برخی صداها بیش از یک نشانه حرفی وجود دارد مثالً چند نشانه حرفی در هر یک . 1

 /حد هک /تد   /زد ذد ضد و /سد ثد ص: دهدهای زیر تنها یک صدا را نشان میاز دسته

 . جرأتد رف ت/ هول حولد /تورد طور /غزاد غراد قضا /صاح د سیرابد ثروت: ءد ع مانند

برای  «و»مثالً حرف . روندبرخی حروف برای نشان دادن بیش از یک صدا به کار می. 9

همچنین حرف . «ولی»د «رو»د «تو»رود مانندد کار میه ب «و»د «او»د «ُ-»نشان دادن سه صدای 

: انندی صداهای متفاوتی هستند مهای گوناگون نشان دهندهدر کلمات و جایگاه «ی»و  «ا»

 . «خوبی»د «یار»د «راز»د «احمد»

( و-)ی صدایی نیست مانند دهندهشوند که نشانگاهی حرف یا حروفی در کلمه ظاهر می. 4

 نظر به( 11-15د 5964د مهدید ) «خویش»د «خواب»د «خواهر»های در کلمه

 ه نقص نوشتاری زبانشودد یک فرآیند آوایی باشد نِ تلفظ می–که  کلمات آخر «ه» رسدمی

صامت همزه : شود الفیک آوا با چند نشانه نوشته می. 5و درنظام نوشتاری عربی   فارسی

 (. الف مدی)مصوّت کشیده مرکزی : ب
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عنوان ه شویم بهای مت دّدی روبرو میهنگام نگارش کلمات دارای صامت همزه با دشواری

شود و بر حس  مصوّت ترکی  می مثال صامت همزه در آغاز واژه همواره با حرف الف

أَمرد : aمصوت +د همزه: iمصوت +همزه: گیردیس از خود زیر یا روی آن قرار می

-هایی که قبل یا ب د از آن میهمزه در وسط کلمه بر حس  مصوّت. : uمصوت +همزه

د در : uمصوت +د همزهد : مصوت ئ+همزه. شودآید به چند صورت نوشته می

صامت همزه در یایان واژه . مورد اول کرسی همزه یا و در مورد دوم کرسی همزه واو است

: uمصوّت +د همزه: iمصوّت +د همزه: aمصوت +همزه. آیدصورتی متفاوت میه ب

  

به شکل الف . 5: شودبه چهار صورت نوشته می( الف مدی) aمصوّت کشیده مرکزی ( ب

. 9 به شکل الف کوچک همراه الف اصلی . 1 رحمن: های حرفیی نشانهکوچک باال

 .کبریبه شکل الف کوچک همراه با یاء 

و مصوّت کشیده / w/صامت واو: الف: شودچند آوا با یک نشانه حرفی نمایش داده می. 1

هر سه دارای یک نشانه حرفی هستند و با / au/و مصوّت مرک  / u( /واو مدی)یسین 

و مصوّت ( y)صامت یاء : ند قلوبد قَوم بیوالر: شوند مانندنشان داده می «واء»رف ح

هر سه دارای یک نشانه / ai/در یایان کلمه و مصوّت مرک  / i( /یای مدی)کشیده ییشین 

 ( 41-93د 5925زندید بهمند ) .شوندحرفی هستند و با حرف یاء نمایش داده می

تر از نقایص نقائص نظام نوشتاری فارسی بیشتر و عمی طور که در این بخش دیدید همان

 . نظام نوشتاری عربی است

 ( همزه، یاء، واو)حروف ویژه دو زبان 

وییه هنگامی که دنبال آن واکه باشد برای مردم عادی ه ب( ء)تشخیص صدای همخوان همزه 

-ت که اندامیندارند و علّت آن این اسمشکل است و از این جهت این دو صدا را یکی می

یکی هستند و از طرف دیگر  -تارهای صوتی -های مولّد واک های سازنده همزه با اندام

لرا . های تولید واک و همزه با وجود تفاوت تا حدودی به هم شباهت دارندمکانیسم

وییه هنگامی که به دنبال آن واکه باشد مشکل است و از ه تشخیص صدای این همخوان ب

کنند نه چهار یندارند مثالً واژه ابر را سه صدایی تصور میدا را یکی میاین جهت این دو ص

ءد )این همخوان در فارسی دو نام دارد همزه و عین و در خط نیز دارای دو نشانه . صدایی
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شود و در آغاز واژه به شکل های گوناگون نوشته میهمزه در فارسی به صورت. است( ع

و در یایان گاهی ( مؤدبد نشأتد هیئت)ی واود الفد یاء هاصورت و در وسط به( ابر)الف 

 ( 64-61د 5964ثمرهد یداهللد . )مانند شیئد سوء( ء)صورت یا و گاهی به شکل ه ب

های سامی بیش از شاخه هند ارویایی است بنابراین همزه را در عربی شیوع همزه در زبان

های دنیا اسی در خیلی از زبانگرچه همزه مانند یک آوای اس. بینیمبیشتر از فارسی می

ها عالمتی خاص برای الخط آن زبانیریرفته شده است امّا این شانس را نداشته که در رسم

الخط قدیم زبان عربی برای با این که همزه در زبان عربی شایع استد در رسم. آن وضع شود

ئت در تلفظ آن عالمتی وضع نشده است و علّت آن تصرفی است که علمای لغوی یا قرا

دلیل شیوع همزه در زبان عربید احکامی بر ه ب. انداند و آن را خفیف تلفّظ کردههمزه کرده

 . شودعنوان احکام همزه به آن اشاره میه آن مرتّ  شده که در این نوشتار ب

 احکام همزه در عربی

ه کشیده شود و به جای آن آوای لینی قبل از همزگاهی همزه ساکن در گفتار حرف می. 5

یُومنون)یؤمنون : شودمی

حرف همزه و به جای آن کشیدن آوای لین ماقبل آند : الف: همزه متحرّک ما قبل متحرّک. 1

آیدد گاهی نیز در عوض آن چیزی نمی. جا نیز ساکن استگو این که همزه در این

تسهیل همزه این است که تلفّظ آن نه کامل : ین بینی بتسهیل همزه بگونه: ب( 

در ( ب. شود باشد نه مانند آوای لین خالصد بلکه بین این دو باشد حرکتی که شنیده می

. شودصورتی که دو همزه متحرک باشدد به جای تلفّظ کامل دو همزهد همزه تخفیف می

کشند تا همزه دوم را میکنند و برخی همزه اول برخی همزه دوم را بین بین تلفّظ می

در خصوص نحوه نگارش همزه هم در ( 13-14د 5924انیسد ابراهیمد . )تر تلفّظ شودراحت

 . مبحث قبل صحبت شد

 ها در عربی و فارسیمصوّتنیم

حساب آورد زیرا ه ب( واکه)را یک مصوّت / ی/د /y/از دیدگاه آواشناسی محضد شاید بتوان 

حرکت درآید چون در غیر این صورت آوایی ه تارهای صوتی بهنگام تولید این صامت باید 

های عربی امّا نقشی که این آوا در ساختمان زبان(. 11د 5925زندید بهمند ) شودتولید نمی

در آغاز هجا / Y/هاد مثالً است نه واکه( هاهمخوان)ها و فارسی داردد همانند نقش صامت
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گیرندد لرا از ها در چنین موق یتی قرار نمیکهکه واشود در حالیب د از سکوت واقع می

شناسی یک است ولی از منظر واج( واکه)از منظر آواشناسی یک مصوت / Y/جا که  آن

-به هنگام تولید نیم( 31-34د 5964ثمرهد یداهللد . )اندمصوت نامیدههمخوان استد آن را نیم

در فارسی تنها . رسدیگوش مه هاد هم زنگ یک مصوت و هم سایش یک صامت بمصوّت

مصوّت نیم/ Y/است ولی در عربی عالوه بر / Y/مصوت وجود دارد که همان یک نیم

د مهدید . )زبان انگلیسی است/ W/دیگری نیز وجود دارد به نام واو که همان 

ها ها نامید زیرا همانطور که در بخش مصوتتوان این حروف را دو کارهمی( 13-12د 5964

 . دیدید این حروف هم کاربرد مصوّتی دارند هم صامتی

 ابتدا به ساکن در فارسی و عربی

 آیا ابتدا به ساکن در فارسی و عربی داریم؟

که بتوانیم به این یرسش یاسخ دهیم الزم است ت ریفی از هجا و انواع آن در دو  برای این

های متفاوت و ه هم ییوسته با طولهایی از صداهای بدر گفتار عادی زنجیره. زبان ارائه دهیم

در نقا  . شود و نه صداهای منفرد و جدا از همهای نوایی متمایز ظاهر میبا مشخصه

توان نفس را قطع کرد و مکث کوتاهی نمود عمد میه هاد بخاصی از زنجیره آوایی واژه

یک واکه و  ای را که ازاین واحدهای آوایی کوتاه زنجیره( 13-12د 5964د )

آرایی وییه خود را هر زبان واج. یک تا چند همخوان تشکیل شده است را هجا نامند

. ها در ساخت هجا از یک زبان به زبان دیگر فرق داردداراست ی نی ترتی  ظاهر شدن واج

ها در ساخت هجا بخشی از دانش زبانی آگاهی طبی ی از چگونگی ترتی  ظاهر شدن واج

که بتوانیم به سوال مطرح  برای این( 31د 5964د . )ن استسخنگویان هر زبا

های موجود در دو زبان را بررسی شده در آغاز این مبحث یاسخ دهیم الزم است انواع هجا

 . کنیم

 : انواع هجا در فارسی

 . [ba] , [ra]: هجاهای کوتاه متشکل از یک صامت آغازی و یک مصوّت مانند راد با. 5

: ی متوسط متشکل از یک صامت آغازی و یک مصوّت و یک صامت یایانی مانندهجا. 1

 . [kar] , [sud]: کارد سود

هجای بلند متشکل از یک صامت آغازی یک مصوّت و دو صامت یایانی مانند دستد . 9
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 . [dast] , [asb?]: اس 

 انواع هجا در عربی

 (. نوع داردکَتَ َ سه هجا از این )آوای لین کوتاه +آوای ساکن. 5

 آوای لین کشیده+آوای ساکن. 1

 آوای ساکن+آوای لین کوتاه+آوای ساکن. 9

 آوای ساکن+آوای لین کشیده+آوای ساکن. 4

  .(511-513د 5924انیسد ابراهیمد )دو آوای ساکن +آوای لین کوتاه+آوای ساکن. 1

زبان هیچ هجایی شویم که در این دو با مراج ه به انواع هجاهای فارسی و عربی متوجه می

با دو صامت آغازی یشت سر هم وجود ندارد بنابراین در این دو زبان ابتدا به ساکن نداریم 

 . ها نداریمزیرا هیچ هجای ابتدا به ساکن در آن

 ( اعالل و اماله در عربی و فارسی)چند ویژگی 

 های آواییفرآیند

در تولید یک یاره صوت م ین  گرارند ی نیاصوات در زنجیره گفتار بر روی هم تأثیر می

هایی ییدا خواهد  های گفتار تفاوتبسته به این که قبل و ب د آن چه باشد در حرکات اندام

( 3د 5964اهللد یارمحمدید لطف. )شوندهای آوایی بررسی میشد که تحت عنوان فرآیند

یریری میزان این تأثیر .یریرندبنابراین آواها هنگام اتصال به یکدیگر در گفتار از هم تأثیر می

-یریرند و با دیگری ترکی  میبرخی آواها به سرعت اثر می. در هر آوایی متفاوت است

زندید بهمند . )رسندیریری از همدیگر به نوعی همگونی و مشابهت میشوند و در این تأثیر

کی د آواهای زبان عربی نیز مانند هر زبان دیگر بر اثر همنشینی در تر( 531-31د 5925

شوند از جمله در هر زبانی ت دادی از این فرآیندها مشاهده می. شونددستخوش تغییراتی می

( 561د 5924انیسد ابراهیمد . )این فرآیندها تبدیل آواهاد حرفد اضافه و تولید ناقص است

 . شودعنوان دو فرآیند آوایی در عربی و فارسی بررسی میه در این نوشتار اعالل و اماله ب

ها است عبارتست از تغییر و تحولّاتی که در الل که عنوانی سنتی برای فرآیند تبدیل آوااع

شودد اعالل حرفد گیرد و به سه دسته تقسیم میحروف علّه ی نی الفد واود یاء صورت می

 . اعالل سکون و اعالل قل 
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 : شودحرف علّه در سه حالت حرف می: اعالل حرف

 : ی قرار گیرد مانندحرف مد قبل از حرف ساکن. 5

←←←

الف ل آن در الف ل آن در مضارع مکسور باشد فاءاگر فاءالف ل ف لی واو باشد و عین. 1

-از مصدر هم حرف می / شود مانند مضارع و امر حرف می

  گیرد مانند شرطی که به جای آن تای گرد به شود ب

الف ل مضارع مجزوم باشد به شرطی که چیزی به الف ل ف ل امر یا الماگر حرف علّه الم. 9

  آن اضافه شده باشد مانند 

منظور از اعالل به سکون یا حرف حرکت حرف علّه است یا انتقال این : اعالل به سکون

 : موارد اعالل به سکون عبارتند از. ن قبل از آنحرکت به حرف ساک

که واو و یاء مضموم یا مکسور در آخر کلمه و ب د از حرف متحرک قرار گیرد هنگامی. 5

 . بوده است که در اصل  : شود مانندحرکتشان حرف می

ها صحیح و و حرف ما قبل آنالف ل کلمه واقع شوند و متحرک باشند اگر واو و یاء عین. 1

 : شود مانندساکن باشد حرکت واو یا یاء به حرف ساکن ما قبل منتقل می

←←

 : شود مانندواو و یاء متحرک ما قبل مفتوح قل  به الف می: اعالل به قل 

←←

 : شود مانندیرد واو قل  به یاء میاگر قبل از واو کسره یا یای ساکن قرار گ. 1

 ← ← ←

ها حرف ساکنی قرار داشته باشد واو قل  به هم باشند و قبل از آن اگر یک واو و یاء کنار. 9

 : شود مانندشود و در یاء مجاور ادغام مییاء می

←←

شر  این که کلمه جمع ه شودد بدر آخر کلمه باشندد قل  به یای مشدد می اگر دو واو. 4
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 : باشدد مانند

 ← ← ← ←

 : شودیای ساکن ما قبل مضموم قل  به واو می. 1

←

 ل آن قل  به الف ل ف لی واو و یاء باشد و آن ف ل به باب افت ال برود فاء الفچنانچه فاء. 6

 : شود مانندشود و در تای باب افت ال ادغام میتا می

 ( 551-533االنطاکید محمدد ) ← ←

ای از این نوع تبدیل در بن ماضی دسته. اعالل در فارسی در دو مورد گزارش شده است

شده و واج یایانی هجای دوم ها از بیش از یک هجا تشکیل ی واژگانی آنها که یایهف ل

تبدیل [ ū]به مصوت [ ā]ها مصوت در بن ماضی این ف ل. است وجود دارد[ ā]مصوت 

 : شودد مانندمی

 ییمودم← ییمایممی   ستودم← ستایممی

 سرودم← سرایممی   ربودم← ربایممی

 گشودم← گشایممی

 : مانند[ ūm]به [ ām]د [ūn]به [ ān] تبدیل ترکی  آوایی. 1

 دونه←دانه آسمون←آسمان خیابون←خیابان

  اومدن←آمدن بوم← بام بادوم←بادام

  ( 514-551د 5964د مهدید )

-ی صحبت کنیم باید مشخص کنیم که فرآیندیهای آواخواهیم در مورد فرایندزمانی که می

ر مطال ات عمومی ای که البته دکنیم یا زبان محاورهبررسی می های آوائی را در زبان م یار

به  āmو  ūnبه  ānرسد کسانی که تبدیل نظر میه لرا ب. آواشناسی زبان م یار شر  است

ūm اند زیرا اعالل عربی در زبان اند به خطا رفتهشمار آوردهه را در فارسی نوعی اعالل ب

باید بنابراین در فارسی نیز  ؛ای عربیعربی مطرح است و نه در زبان محاوره( رسمی)فصیح 
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ی یهای آواحث فرایندبنکته دیگری که از م. ایزبان م یار مد نظر قرار گیرد نه زبان محاوره

ها همگی در صورت گفتاری زبان نمود ییدا شود این است که این فرایندها استنبا  میزبان

اند مثالً در فارسی هنگام تلفظ واژه کند ولی به ندرت وارد صورت نوشتاری زبان شدهمی

 در یا و شودمی ادا کشیده صورت به واکه آن جای بهشود و حرف می/ h/ «مسح»یا  «وجه»

شود و یا شود و به جای آن مصوّت کشیده میحرف می «واو»صامت  «عضو»واژه  تلفّظ

های دستبندد در واژه/ t/شود و یا صامت  تلفّظ می «وخت» «وقت»د «میتبی« »مجتبی»ی واژه

د «بدتر»د «آب یز»های شود و یا واژهای مثل دزدگیر تلفظ نمیدر واژه «د»دستگیره و صامت 

شوند ولی تلفظ می «امبسا »و  «شمبه»د «بتّر»د «آیّز»به ترتی  به شکل  «انبسا »د «شنبه»

در عربی . کند و وارد نوشتار نشده استکدام از این تغییرات در نوشتار نمود ییدا نمیهیچ

»د «»د «»د «»ن صورت است مثالً کلمات نیز وضع تقریباً به همی

  به شکلیبه ترت

گیرد در ها صورت میشوند ولی تغییراتی که هنگام تلفظ آن تلفظ می 

صیغه إفت ل به  «تاء»اردی مانند اعالل حروف عله یا تبدیل شود ولی در موظاهر نمی نوشتار

باشد از جمله مواردی هستند که این تغییرات ( دالد ذالد زائ)الف ل زمانی که فاء «دال»

 . ی در نوشتار هم وارد شده استیآوا

یردازیم اماله است که در ادامه مطل  در دو زبان فارسی و ی دیگری که به آن مییفرآیند آوا

 . شودعربی بررسی می

طوری که ه اماله ی نی میل کردن حرکت حرفی به حرکت دیگر ب: ت ریف اماله و درجات آن

اماله به سه م نا . کامالً تبدیل به حرکت دیگر نشود بلکه مقداری از صدای آن را کس  کند

ابدال اماله فتحه یا الف که عبارتست از . 1صدایی بین فتحه و کسره . 5: رودکار میه ب

که عبارتست از ضمیمه شدن ... اماله دال یا الم یا. 9صدای اماله از یکی از این دو صدا 

اماله شدید که به کسره . 5: اماله فتحه به کسره چندین درجه دارد. صدای اماله به این حروف

اماله ض یف که به فتحه بسیار نزدیک . 1بسیار نزدیک است و منظور ما از اماله همین است 

 . شوداللفظین هم نامیده میستد این دومی بینا

 ( 93د 5924انیسد ابراهیمد ) اماله الف مدی به کسره مانند اماله کلمه رِبا

 : گیردمواردی که در آن اماله صورت می
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 . گیرد مانند عابدهر الفی که بالفاصله قبل از کسره قرار گیردد اماله در آن صورت می. 5

 عماد: گیرد مانندله ب د از کسره قرار گیردد اماله در آن صورت میهر الفی که بالفاص. 1

اول این که : گیرداگر بین الف و کسره یک فتحه فاصله بیافتد به دو شر  اماله صورت می

دوم این که آن فتحه مزبور نیز اماله . باشد «هاء»حرفی که بین کسره و الف فاصله انداخته 

 .  :شود مانند

شودد خواه این یاء حرف مد باشد مانند کیزان یا هر الفی که قبلش یاء باشد اماله می. 9

 . حَیوانحرف لین باشد مانند شیبان یا حرف لین متحرک باشد مانند 

  : شود مانندهر الفی که اصلش یاء بوده باشدد اماله می. 4

 . از هر الفی که اصلش واو مکسور باشد مانند . 1

یا واو   :خواه اصلش یاء باشد مانند. شودالف ل کلمه باشدد اماله میهر الفی که الم. 6

 .  :مانند دباشد

خواه اصلش یاء باشد مانند . شودهر الفی که حرف چهارم به ب د کلمه باشدد اماله می. 2

یا برای الحاق باشد   :ندیا برای تانیث آمده باشد مان  :مستشفی یا واو باشد مانند

 . یا منقل  از تنوین باشد مانند عبداً یا این که اصلش ضمیر باشد مانند طلبنا مانند 

ه اد الف آخر بشود مانند ای صورت گرفته باشدد اماله میهر الفی که قبل از آن اماله. 1

 . شوددلیل اماله شدن الف اول اماله می

اماله نوعی ( 111د 5مد 1353المزنید أبی أحمد علی بن الفضلد )اهد بر اساس مدارک و شو

نجد مشاهده شده نه در کالم  قیص و گویش خاص است که در کالم بنی تمیم و اسد و

ای بررسی شود و در ی مربو  به زبان محاورهیهای آوابنابراین باید ضمن فرایند ؛تمام عرب

مثالً . توان اماله را مشاهده کردهای مختلف میلهجه فارسی م یار هم ما اماله نداریم ولی در

توان این را از مصادی  اماله در می. شودتلفظ می «نِه» به صورت «نَه»در لهجه یزدی واژه 

افتد خود هایی و در چه کلماتی این اتّفاق میکه در چه لهجه ولی این. حساب آورده فارسی ب

 . ی فارسی استهانیازمند بحثی مفصّل در تمامی لهجه

 گیرینتیجه

های مختلف نظام نوشتاری فارسی و عربی طور که در این مقاله دیدید با مقایسه بخشهمان

تر نقصتر و کمشود که نظام نوشتاری عربی نسبت به نظام نوشتاری فارسی کاملروشن می

های سامی نشود چرا که زبان عربی از شاخه زبااین مسأله از اصل دو زبان ناشی می. است
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دانیم که حروف باشد و میهای هند ارویایی میکه زبان فارسی از شاخه زباندر حالی. است

ای مسلم است که استفاده از نظام نوشتاری. شودالفبای عربی برای کتابت فارسی استفاده می

نیاد طراحی شده است سازگاری و هماهنگی زیادی با زبانی از که مخصوص یک زبان سامی

چه برای زبانی از این شاخه مورد استفاده قرار گیرد از یک  اخه هند ارویایی ندارد و چنانش

های زبان دوم ندارد و از طرف دیگر برخی از  طرف یتانسیل کافی برای نشان دادن وییگی

ماند ی نی دقیقاً همان اتفاقی که در خط فارسی استفاده می های آن در زبان دوم بییتانسیل

توان گفت نظام ص شده است که با توجه به آن مییست و سب  بروز این نقاافتاده ا

 . تر استنوشتاری عربی در مقایسه با فارسی کامل

*** 

 مآخذ و منابع

د انتشارات اسوهد تهراند آواشناسی زبان عربیابوالفضل عالمی و صفر سفیدرود : انیسد ابراهیمد مترجمان -5

5924 

 5929د نشر قطرهد تهراند ان فارسیتاریخ زبباقرید مهرید  -1

 5964مرکز نشر دانشگاهید تهراند آواشناسی زبان فارسی، ثمرهد یداهللد  -9

 5925د انتشارات آستان قدس رضوید مشهدد آواشناسی زبان عربی و تجوید قرآنزندید بهمند  -4

 5925تهراند د انتشارات مهراند نظام آوایی فارسی و انگلیسی یمقایسهقادریورد محمدد  -1

 5923د انتشارات کالود اراکد بررسی الفبا و خط در ایران و خوشنویسان اراکمحتا د محمدرضاد  -6

 5964د انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدد مشهدد ساخت آوایی زباند مهدید  -2

 5964د مرکز نشر دانشگاهید تهراند درآمدی بر آواشناسییارمحمدید لطف اهللد  -1

 5969د انتشارات ادب حوزهد قمد لسان العربابن منظورد ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرمد  -3
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 حمدانی ابوفراس و اشعار خاقانی در نوستالژیک ایزمینه تطبیق و تحلیل

 افسانه س ادتی/ نصراله امامیدکتر 

 

 چکیده

های این دو شاعر نگاشته. سرایندییشه و حسرتخاقانی و ابوفراس حمدانید شاعرانی اندوه

های ناخرسندی و است کردار روح و روانشان است مشحون از انبوه واژهی رکه آیینه
مهری و فقدان یدرد انزواطلبی و مرگ طلبید ی زودرنو و حساسد بیروحیه. نامرادی است

و درد و غم از دست دادن عزیزان و آشنایانی ( مورد آمال)های هجران و دوری از سرزمین
نگری و به دری و در نتیجه گرشته همچنین حبس و در اند وها خاطره داشتهکه عمری با آن

های نوستالییک خاقانی و ابوفراس حمدانی های قوی اش ار و گفتهگرایی بن مایهگرشته

گوی از این دو شاعرد هنرمندانی دریغ« رومیات»و « خراسانیات»های موّاج در حسرت. است
اهد و اسنادد این دو شاعر جرأت بتوان گفت که بر اساس شو  شاید به. ساخته است

-ترین هنرمندانی هستند که در قرون چهارم و ششم هجری زیستهترین و درد چشیده ن  محزو

 . اند

 

 . خاقانید ابو فراس حمدانید دیوان اش ارد نوستالیی: هاکلیدواژه

  

                                                             
(ایران) ت علمی دانشگاه شهید چمران اهوازاستاد و عضو هیأ  

 (ایران) فارسی دانشگاه شهید چمران اهوازدانشجوی دکتری زبان و ادبیات(afsaneh.s1362@yahoo.com) 
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 ای نوستالییک در اش ار خاقانی و ابوفراس حمدانی تحلیل و تطبی  زمینه

 مقدمه

سبکی . دآیهای ادبی به شمار میهای نوین در ییوهشی ادبیات تطبیقید یکی از روشمقوله

های فراوانی های غرب در دو سه قرن اخیرد مرسوم شده و ییوهشکه در برخی از دانشگاه

های مهّم ادبیات تطبیقی یکی از عرصه(. 14: 5961شورلد ) ییرامون آن صورت گرفته است

-گراری و تأثیرهای گوناگون و چگونگی تأثیرهای ادبی ملتادبیات است که به بررسی جنبه

اندازی است عقالیی که عمدتاً ادبیات تطبیقید چشم. یردازدبیات هر قوم و ملّت مییریری اد

ی یک دهندهبا هدف مطال ه و بررسی ادبیات و مرتبط دانستن آن با دیگر عناصر تشکیل

تاریخ روابط ادبی میان » عبارتی دیگرد این نوع ییوهشد بیانگر به. فرهنگ شکل گرفته است

های ای آثاری است که برخاسته از زمینهی مقایسهو شامل مطال ه( 19: 5912نجفید ) «ملل

 . متفاوت فرهنگی است

های فرهنگید زبانی و موضوع و هدف ادبیات تطبیقید نمایاندن نفوذ و تأثیر افکار و وییگی

های محتوایی ملّتی بر ملّت دیگر از طری  آثار ادبی است و به همین دلیل یکی از زیر شاخه

ها و ادبا از اهمیّت فراوانی این عرصه از ادبیات در میان ملت. بی به شمار آمده استنقد اد

-قدر ادبید مبانی و بن ای آثار گرانها و تحلیل مقایسهبرخوردار است؛ زیرا از طری  بررسی

شود و موجبات ارتبا  و تبادل اندیشه و افکار ملل ها شناخته میهای فرهنگی ملّتمایه

هاد طرح و قوام بیشتری گردد و از این رهگرر صلح و دوستی میان ملتمی جهان فراهم

-یابد و از سوی دیگر ادبیات تطبیقی موج  رشد و تقویت و ت الی و م رفی برجستگیمی

شود و هر ملتی به نقا  قوت و ض ف ادبیات خود و دیگر ها میهای ادبی و هنری ملت

اندیشی به سوی تفکری یویا و متناس  با انشود و با فرانگری و جهها آشنا میملت

های مختلفی ی ادبیات تطبیقی به شیوهییوهش در عرصه. یابدهای زمانی است ال میییشرفت

ی نخستد در گونه. ی شخصیگاه به صورت موضوعی و گاه به شیوه. یریردانجام می

خصید شاعری با های شگیرد و در ییوهشموضوعی در هر دو زبان مورد بررسی قرار می

ای با همتای خود از زوایای گوناگون مورد مقایسه قرار شاعر دیگر و یا هنرمند و نویسنده

ها آنچه حائز اهمیّت است میزان تأثیر و تأثرد تقلید و تواردد در این بررسی. گیردمی

در . ستهای دو شاعرد نویسنده و یا هنرمند اها و تمایزها و مشابهتسویی ها و همهماهنگی

های نوستالییک در اش ار این نوشتار س ی نگارندگان بر آن است که به بررسی تطبیقی زمینه

الی بهی فارسی و عربی ی نی خاقانی و ابوفراس حمدانی بپردازیم و از الدو شاعر برجسته
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 . ی آنان را نمایان سازیماش ار این هنرمنداند سیمای حسرت کشیده

 نوستالژی -1

جیمز . شناسی است که ارتبا  بسیار نزدیک و تنگاتنگی با ادبیات داردد روان یکی از علومی

ها جوان  آن»: نگاردچنین می «هاگانبیداری فین»جویس در خصوص این ییوند در رمان 

ها به  ی آن ی دیرینهبه راستی سابقه(. 6: 5915صن تید ) «بودند و به آسانی دوست شدند

چه موج  قرابت بیش از ییش این دو شاخه از علم شدهد  نگرددد آعهد جوانیشان برمی

شناسی و ادبیاتد ذهن و روان نویسنده  اما فصل مشترک روان. منافع و مصالح یکسان است

از آن جایی که هر اثر ادبی اعم از ش ر و نثر منب ث از ذهنی خلّاق و . و خال  اثر است

. نمای روحیّات و خلقیّات خالقش باشدمی تماتواند به نوعی آیینهآفرینشگر استد یس می

هاد تجسّس  های ورود به دنیای روان نویسندگان و شاعران و در نتیجه شناختن آنیکی از راه

وری از امکانات موجود زبانی هر صاح  اثری با بهره. های ایشان استها و نگاشتهدر گفته

ریزد و این  ها میدر جان واژه آلود و خاطرات دور راهای حزن افسار و حسرتعواطف بی

هاست که برای انتقال این احساس نقشی اساسی و اصلی  ها و جمله های تودرتوی واژهحلقه

شناسی است که از علم یزشکی  اصطالحات رایو روان نوستالیی یکی از. گیرد به خود می

ینی و تام و تمامی به وارد این حوزه شده و در ادبیات بستری مست ّد یافته و بنابراین نمود ع

توان ی وسیع ادب عرفانید حماسی و غنایی می با نظر به کلّ گستره. خود گرفته است

نوستالیی برای . زده را در ورای سطرها و ابیات شنود های روح حسرتفریادها و گاه مویه

ایان ی سوئیسی به نام یوهانس هوفر در یسازی یک دانشجوبار در یی ابتکار و واژهاولین

ای علمی حالت تأثر ی خود به شیوه نامهوی قصد داشت در یایان. ی نوزدهم مطرح شدسده

صفدر ) ناشی از آرزوی بازگشت به سرزمین بومی را در میان نظامیان دور از وطن نشان دهد

 (. 131: 5915تقی زادهد 

ی بازگشت و به م ن( nostos) ی یونانیی فرانسوی و متشکل از دو کلمهنوستالیی واژه

(algos )در زبان انگلیسی به ( 5311: 5916طیّارد ) به م نی درد و رنو است(Home 

sickness )این واژه م ادل غربت و غم غربت در (. 165: 5661وبسترد ) ترجمه شده است

( 119: 5922میرزایید ) و در زبان عربی با ( 5136: 5911 انوری)ادب فارسی 

ها این واژه شکلی از نامهدر بیشتر واژه. برابر است( 919: 5436فیروزآبادید ) و 

آشورید ) دلتنگی و حسرت که ناشی از دوری طوالنی از زادگاه است ت ریف شده است



 

11  

 

 ای نوستالییک در اش ار خاقانی و ابوفراس حمدانی تحلیل و تطبی  زمینه

: 5921باطنید )و ( 941: 5311آکسفوردد )و ( 5355: 5929یورافکارید )و ( 146: 5915

 (. 329: 5922یورد  آریان)و ( 625: 5913حییمد )و ( 5331

ولی به تدریو عمومیت یافتد امروزه هر نوع : نوستالیی در ابتدا دلتنگی برای زادگاه بود

-دامنه. های گرشته م نای نوستالییکی یافته است دلتنگی نسبت به اشیاءد اشخاص و موق یّت

دلش برای ی این واژه تا بدان جاست که در این مسیر گاهی آدمی به قول محمد علی بهمنی  

نوستالیی با این وصف . شودشود و خواهان رسیدن به اصل خویش می خودش نیز تنگ می

ان کاس این نوع حس ی نی دلتنگی و حسرت در . عمری به قدمت هبو  حضرت آدم دارد

هنگام انسان از عالم  به کوچ نا. ی عرفان چشمگیر و نمایان استادبیات و به خصوص حوزه

 دشوددن در غریبستان دنیای مادید اندوهی دیرین است که شیرین نمیروحانی و گرفتار ش

 . الّا با بازگشت به اصل خویش

 کنکد بشنو از نی چون حکایکت مکی  

 انکککد از نیسکککتان تکککا مکککرا ببریکککده

 سینه خواهم شرحه شرحه از فکراق 

 

 کندها شکایت میاز جدایی 

 اند در نفیرم مرد و زن نالیده

 تا بگویم شرح درد اشتیاق

 (1: 5921د مولوی)              

مرور خاطراتی تلخ و   های کنونی آدمی را مجبور بهدلسردی و بدبینی نسبت به موق یت

های آینده از یشت نقاب اندازد و یا متمسّک به اف  کند که روح را به خلسه میشیرین می

رزومندی برای از این روی نوستالیی هم به م نای حسرت گرشته و هم آ. کندتخیّل می

های یأس و نومیدی قادر  بحر خروشان تخیّل در موج. رسیدن به آرمان شهری رؤیایی است

های نامحق  آدمی صورت  خواهد بود شوری عظیم و تالطمی به یا کند که در آن آرزو

. های آرزومندی همچنان در این دریا نورافکن روان وی باشد تحقی  به خود گیرد و صدف

 «آفریند که برای بازسازی تمامیت روانی او الزم است چیزی می»یّل آدمی در واقع تخ

نوستالیی راه گریزی است که با تأسف و تحسّر توأمان است و با (. 12: 5964دالشود )

اش خاطراتی داردد خاطراتی طور طبی ی در زندگی هخاطره ییوند عمیقی داردد هر انسانی ب

. ی جم ی و اجتماعی به خود گرفته استه جنبهی فردی و شخصی و گاکه گاه جنبه

خاطرات شیرین دوران کودکید نوجوانی و جوانی و ییری و شکایت از درد و غم و فراق در 

 . ی نوستالیی فردی است حیطه

ی آنی و مستمر قابل تفکیک استد منظور از نوستالیی نوستالیی فردی خود به دو گونه»
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نوستالیی . به لحظه یا لحظاتی از گرشته در خویش استی اثر فردی آنی تمایل آفریننده

ای که متأثر از  شاعر یا نویسنده. ی تمامی اثر شاعر یا نویسنده استفردی مستمر در بردارنده

انوشهد ) «یردازداین نوع نوستالیی باشدد در سراسر اثر خویش تمام و کمال به گرشته می

5926 :5913 .) 

 دم که در تاریخ و فرهنگ و اساطیر دارای اشتراکاتی هستندیادآوری خاطرات جم ی یک قو

هاد تایپ یهنای نوستالیی اخیر از دنیای آرکی. گیرد ی نوستالیی جم ی قرار میدر حوزه

گیردد مثالً دوری از طبی تد یادآوری دوران  های خاص زمانی را در برمیاساطیر تا دوره

چنین ترکار شاعران عهد سلجوقی از شاعران باشکوه رنسانس برای مردم قرون وسطی و هم

ی محمودی به زمان رودکی همه و همه در قلمرو نوستالیی ی محمودی و از دورهدوره

آمیز آوری حسرتتوان یاد های نوستالیی را میها و شاخصطور کلی مؤلفه هب». جم ی است

یردازی و یناه طورهخاطرات و گرایش به گرشتهد بازگشت به زادگاه و وطند آرکائیسمد اس

 (. 512: 5912آبادد عالی عباس) «بردن به آرمان شهر برشمرد

 . توان به موارد ذیل اشاره کردمی داز جمله دالیلی که موج  ایجاد حس نوستالیی است

 جدایی از محیط خانواده – 5

 تغییر مکان دائمی انسان – 1

 از دست دادن اعضای خانواده – 9

 ناسازگاریمشکالت ناشی از  – 4

 (. 55: 5921شاملود )احساس تنهایی  – 1

از اصول . ای مبرّز داردد رمانتیسم استهایی که نوستالیی در آن نمود و جلوهیکی از مکت 

آزردگی از ». سیاحت است و جدا شدن از وطن و زاد و بوم و سیر دمهم مکت  رمانتیسم

ای دیگرد دعوت به سفر تاریخی یا ه ها یا زمانمحیط و زمان موجود و فرار به سوی فضا

سید ) «هاستهای خیال از مشخصات آثار رمانتیکجغرافیایید سفر واق ی یا بر روی بال

یرواز فکر  ر تیزئهای جغرافیایی و تاریخید طاسیاحت و در این سیر(. 515: 5966حسینید 

 سوی قرون یر یرد و روح خود را به ها و نقا  دور دست مینویسنده و شاعر به سرزمین

های رؤیایی شاعر یا نویسنده در ی این سفردر همه. کشاندبرق وسطی و رنسانس می و  زرق

 . خره آن زیبایی مطلوب استهای تازه و باالآرزوی یافتن محیط زیبا و مجلل و رنگ
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 ای نوستالییک در اش ار خاقانی و ابوفراس حمدانی تحلیل و تطبی  زمینه

دلیل . ها در ادبیات جهان نوستالیی استترین موتیفشاید بتوان ادعا کرد که یکی از گسترده

های اکثر شاعران و ها و رماناین ادعا نیز آن است که تقریباً در دیوان اش ار و داستان

مرثیهد حبسیهد هجران و غم فراق یار . های ایجاد آن مواجه استنویسندگاند مخاط  با زمینه

از ابتدای . گاه برای ظهور و بروز نوستالیی است و حتی ییری و گرر عمر بهترین تجلی

های ش ری م اصر هموارهد ت  و تاب جریان ی یرش ر و شاعری تا دورهدوران رواج 

. های قوی حضور داردمایه ها و بنی هنری نوستالیی با یس زمینهعنصر تکرار شونده

نویسندگان بزرگ ضمن ایجاد فضای  یود آثار شاعران و و حسرت موّاج و ینهانی در تار

خاقانی و ابوفراس حمدانی در این . خته استگوی ساها هنرمندی دریغنوستالییکد از آن

 . اند های ماندگاری برجای نهادهباب سروده

 بررسی تطبیقی زندگی خاقانی و ابوفراس حمدانی -2

شود که یدرش از اش ار خاقانی دریافت می. ق در شروان زاده شد. ه 113خاقانی به سال 

ر مادام فضل یسر را دست کم علی نجّا. گری استدی دروخواستار یرداختن فرزند به حرفه

شود که شاعر شروانی در آثارش با وجود ن مت داشتن لطفی موج  میگیرد و با کممی

ولی یس از  دکردتخلص می« حقایقی»وی در ابتدای کار شاعرید . یدرد خود را یتیم بداند

نکشید  طولی. شاه د به خاقانی متخلّص شد وارد شدن به دستگاه خاقان اکبر منوچهر شروان

های رقیبان و یا گریها و توطئهزده شد و رقابت که خاقانی از دربار خاقاند ملول و دل

خوارید مقدماتی برای جای نیاوردن شرایط ندیمی و عدم شرکت در مراسم بزم و شراب به

شاعر شروانی دو بار . نسبت به شاعر و در نتیجه به زندان افتادن خاقانی شد شاه خشم شروان

خاقانی یس از . ی اجازت سفر ک بهد رهایی یافتآمد و در دومین حبس به بهانهس دربه حب

ی سفر به خراسان درآمدد آرزویی که هرگز محق  نگشت و حسرت آن تا آزادید در اندیشه

یایان زندگی خاقانی به دنبال عزلت و عسرت . گیر شاعر شد های عمرد گریبانوایسین روز

 . ها با آنان زیسته بود است که شاعر سال فرسا و مرگ عزیزانی جان

ی گیتی نهاد که قمری در شهر منبو در نزدیکی حل  کودکی یا به عرصه 913به سال 

شهرت یافت؛ این کنیه و « ابوفراس»ی منبو شد و به ها او ستارهب د. نامیده شد« حارث»

ای بوفراس از سلسلها. دادواژه برگرفته از نام شیر و بر شجاعت و رشادت او گواهی می

برخاستد خاندان نیک سرشتی که به صفاتی چون کرمد « آل حمدان»شی ی مره  به نام 
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وی در سومین سال زندگی از ن مت یدر . اندشده سخاوتد شجاعت و فصاحت شهره

 . گاه او شدمحروم شد و آغوش مادرد یگانه ملجأ و تکیه

و اعتالی حکومت حمدانیان گرارد و به ها تمام توان خویش را در خدمت ابوفراس ب د

. ی امارت و میدان کارزار ظاهر شدالدوله در صحنهعنوان کارگزار امین و سردار دلیر سیف

ی نخست با گویا او دو بار اسیر شد که در وهله( 5/493: 5966تشیعد  )

ق و در  915س در سال اسارت دوم ابوفرا. زیرکی و تهوّرد خود را از چنگال دشمن رهانید

های اقامت در روم را با دلتنگی گرراند و همواره در او روز. اطراف منبو صورت گرفت

که مرگ مادر در آن  نالیدد خاصه آنوفایی یار و جور اغیار میاش ارش از بدی روزگار و بی

ال اسارت ق یس از چهار س 911سرانجام در سال . ترین ضربه را بر او وارد آوردایامد بزرگ

. به همراه جم ی دیگر از اسیران از بند رومیان رهایی یافت و به وطن خویش بازگشت

مدّتی بر کرسی امارت شهر حمص تکیه زد و زمام امور آن خطه را  دابوفراس یس از رهایی

ق درگرشت و با مرگ او خاندان  916الدوله در سال تا آن که سیف دبر عهده گرفت

د اختالف و کشمکش داخلی شد و فرجام آن توطئهد قتل ابوفراس در حمدانی گرفتار تندبا

 . ق بود912سال 

 های نوستالژیک در اشعار خاقانی و ابوفراس حمدانیبررسی تطبیقی زمینه  -3

 ( مأمول)دوری از وطن  -3-1

 نوستالژی دوری از وطن مأمول در شعر خاقانی -3-1-1

نسبت به دو مکان ذوقی وافر و شوقی  اما همواره دخاقانی شاعری اهل گشت و گرارست

وی دو بار مشرف . حسرت بار داردد گویی تمام آمالش در دل مکه و خراسان مدفون است

 ی رهاورد این سفرها قصیده .است ی خدا شدهبه زیارت خانه

نیز  .دارند نگارند و بر در ک به م لّ  میاست که آن را با آب زر می

ی اقامت دائمی در مکه را  بر اساس قرایند خاقانی اندیشه. شرح اعجاز آمیز این سفر است

 . داشته است

خادم به فرمان حضرت علیا اعالها اهلل از موطند جال و هجرت گزید و بیرون آمد بر آن »

که ه زبان ثنا در حالیوی بارها ب(. 192: 5943خاقانید )« ی عمر به مکه بگراردعزم که بقیه

ی خدا به خواست خود مبنی بر زیارت خانه دهمواره شکرگزار ان ام و افضال یادشاه است

 . دارد جهت ادای دین را به ییشگاه خاقان عرضه می
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سال یار که در آن سفر دراز آهنگ مبارک بود در مشاعر م ّظمه و مواقف مکرّمه در جوار »

رها به حضور هم شهریان و مجاوران حریم ک به که هر یک ی علیا عظم اهلل قدقدس ک به

دعای اخالص ییوند را تازه داشت و اقامت کرد و  دشاکر ان ام و اط ام مجلس شریف بودند

که  م اودت افتاد بدین خطه  دچون از آن وجهت که می اد م اد ظاهر آنجاست

  .(599هماند )« سرایدی آفرین می همه روز خطبه

به صقع بغداد  ر آن فورت که خادم از جوار شرف مکّه د»

ت الی فرستاد و هم در هفته به  رسید خدمتی بنده وار به موافقت درگاه خداوندان 

چه نرری عظیم در . که سفر قدس برآورد ی دیار بکر و ربیع روانه شد و عزیمت آنخطّه

است کرده بود که تا زیارت شام و سفر قدس که  ک به ییش 

ی به راستی که هر شش قصیده(. 514هماند )« برنیارد به جان  موطن مراج ت واج  نبیند

خاقانی در وصف مکه دل هر صاح  آرزوی آن بق ه را حسرت زده و چشم هر مشتاقی را 

 . سازد غرق در اشک می

 اندجان دیده ی ش دیدهتا خیال ک به نق

 انددیده را از شوق ک به زمزم افشان دیده

 (33: 5961خاقانید )                         

 

هایش را وی بخشی دیگر از حسرت سروده. وطن مأمول دیگر خاقانی خراسان است

ر دا م طوف به این دیار کردهد آرزوی محال و دست نیافتنی که برای همیشه دل وی را دا 

جا بیمار  اما در آن دی سفر به خراسان عزم آن کرد و از شروان به ری آمدوی در اندیشه. کرد

ی غز و حبس سلطان سنجر شد و از سوی دیگر در این هنگام خراسان بر اثر خروج و فتنه

نظر کرد و به شروان  به همین علت از این سفر صرف .گرفتار آشوب و هرج و مرج شده بود

سب  هجوم حادثه آن بود که این ض یف را امسال سودای سفر خراسان که و ». بازگشت

چه از دیرسال باز . م رس دین و دولت و مغرس ملک و ملّت است در دما  افتاد

آمد و  خاست و از یای عزیمت برنمیی این آرزو بود و از دست همت بر نمی خوابه هم

این غری  خفیف الحاد طفیف . تدست اتفاق نقاب موانع یک نیمه از ییکر مراد برداش

ی ری الفی عظیم درگرفت چه دارالن م الحال خویشتن را به صقع ری افگند و با ن یم خانه

ی حاج خراسان و ماوراءالنهر ب د از مدت ری را دهلیز دارالملک خراسان دید و چون قافله

شدن را  انتظار سپری شدن به جان  ری مراج ت کرد این غری  نیز به جان  خراسان
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داور  ی جزم و عزم درست گردانید و در وقت مثال م ال از حضرت یادشاه جهاناندیشه

د ملک ملوک االممد اتابک اعظمد خسرو کیان گوهرد 

فالنی را به خراسان شدن به هیچ حال : به والی ری رسید که( )چون حکم  

 ت و ندانم که چه تهمت به این ض یفجواز نیس

 چه سب  سوی خراسان شدنم نگرارند

  نگرارند عندلیبم به گلستان شدنم

 (514: 5943خاقانید )                      

و قضای آسمان که با نیّت ملوک زمین هم عنان داشت و زمانه که محکوم اشارت یادشاهان »

ی گران بر عرض این ض یف و اوصاب بر ارضهزمان تواند بود دست یکی کردند در حال ع

اوصال تاختن آورد و غوغا سرسام به حصن دما  دست یافت و لشکر ت  در والیت تن 

در چهار دیوار تن  ی سینه آتشکده یرداخت و مخیّم ساخت و س ال از بادخانه

ین مغمزّه ای اسیر باشد ام ملدم به یایمالی مالزم فراش گشت تا یایی که در دست چن افگند و

 «از سر مسافرت بر خیزد

 چون نیست رخصه سوی خراسان شدن مرا

 هم باز یس شوم نکشم بس بالی ری

 (115-114: همان)                                       

 

 . ی ک به خوانده استجال  است خاقانی از شدت هیجان و خلجان خراسان را ک به

 است خراسان که ز شوقی ک به نزد من ک به

 ک به را محرم گردان به خراسان یابم

 ( 131: 5961خاقانید )                                     

 . وی گاهی حریم سلطان و مشکوی ممدوح را نیز ک به خوانده است

 شروان به تو مکه گشت و بزمت

 

 دارد حرم عیان ک به 

 ( 439: همان)                

 ت ایوان خسرو کاندر اوک به اس

 

 امستر عالی را هویدا دیده 

 ( 129: همان)                 
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چنین اوصافی از . است« منشأ وفا»و «مشرب احسان»د «مقصد امکان»خراسان در دید خاقانی 

ی شاعر از سفر به خراسان شوق رهیدن این سرزمین برخی را بر آن داشته که بگویندد انگیزه

ی عیسی یان ریپکاد تاریخ ادبیات در ایراند ترجمه: بنگرید به)ر بوده است به دربار سنج

ی شاعر در منافات رسد که این عقیده با منش و سلوک وارستهبه نظر می(. 951: شهابی

 . باشد

 ترک اوطان ز یی قصد خراسان یابم

 

 عوض سلوت اوطان به خراسان یابم 

 ( 136: 5961خاقانید )                    

 فراس حمدانیابو نوستالژی دوری از وطن در شعر -3-1-2

های ابوفراس که به نحو تأثیرگراری گویای دلتنگی برای وطنش یکی از مهمترین سروده

در این سروده هوایدست که زندگی در خارج از وطن و . ی زیر استباشدد سرودهمی

یدی ایجاد کرده است و احساس وابستگی به وطن در شاعر احساس دلتنگی و غربت شد

یم جان مدوری چنان وی را منقل  کرده که ییوسته کار خود را گریه ساختهد او از ص

خواهان بازگشت به وطن است و حاضر است برای تحق  آن هر گونه سختی را به جان 

 . بخرد

ها را جاری هایم اشکو چه بسا یلکاند ها انس و الفت گرفتههایم با اشکچشم -

 . دانمسازند ولی من نمی می

 . کرد گریست و ناله میگریم همچون خنساء که بر برادرش صخر میمن به خاطر فراق می -

آب و علف را نیز به سرعت های بیاگر من قادر به ییمودن راه بودمد شترم بیابان -

 . ییمود می

شی از فراق اینچنین یادی از ایام خوش گرشته که در آن وی در ادامه یس از ابراز اندوه نا

 : کنددیار داشته می
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د سرزمینی که باران (بودیم)خداوند یرخیر و برکت کند روزهایی را که در سبطان و لوی  -

 . باریددر آن می

در سرزمین دیرسابا و دیرهای اطراف آن و دیر متّی هر فردی با سرعت فراوان در حال  -

 . حرکت است

دوری از وطند خود را در روزگاران خوش  ای دیگر در زمان اسارت وشاعر در سروده

طبی ت . دهدشود و یاد آن روزگاران در دل وطن به وی تسلّی فراوانی میگرشته متصوّر می

یکی از عناصر یرکاربرد ابوفراس است که اغل  برای بیان شدّت اشتیاق به وطن از آن بهره 

ای است که از اشی از تجربهترواد و ناین اش ار از قلبی که عاش  وطن است می. گیردمی

 : غربت به وی دست داده است

 . درنگ کن« مصلی»ی اطراف و محلّه« مستجاب»در کنار آثار بجای مانده از   -

 . و رودی که بسیار خوش و گوارا است« سقیا»میمون و « جوس » یاد باد منازل  -

 . اندها که هیچ یک باقی نماندهآن منازل و تفریگاه  -

 . گاه خویش برگزیدم را سکونت« منبو»ها سکونت گزیدم و نی در این مکاندر زمان جوا  -

که قبل از امروز  ها بر من حرام شدهد در حالیاکنون ایستادن و سکونت در این مکانهم  -

 . برایم آزاد بود

 . گیریبینی و زیر سایه قرار میبه هر سمت که روی کنید آبی شناور می  -
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 . یابیرا مکانی وسیع و بلند و مرتفع می« وادی عین قاصر»سرزمین   -

سرایدد وطن خود را با طبی ت افسونگر و ابوفراس در این ابیات و ابیاتی که در یس آن می

-اش را با مظاهر طبی ت میکشد و چنین دلتنگیها و درختانش به تصویر میها و رودبستان

شاعر عمدتاً به صورت یاد واکنش روانی . بخشدآمیزد و به احساسش رون  و زیبایی می

مکرّر و حسرت روزگاران خوش خود در گرشتهد یادآوری وطن و طبی ت زیبای آن به 

 . های مکرّر استصورت ناله و شکوه

 مرثیه -3-2

 نوستالژی فقدان نزدیکان در شعر خاقانی -3-2-1

ان های ایجاد نوستالیید مصیبت و غم از دست دادن عزیزترین سرچشمهیکی از یررنگ

های ش ر ترین دیواندیوان خاقانی از نظر اشتمال بر مراثی عالی و محکم یکی از غنی». است

دیده و نازک دل شروانی در طول زندگانی شاعر غم(. 113: 5963امامید ) «فارسی است

دیوان او بیشتر شبیه به ماتم . شماری بوده است یردرد و محنت خود شاهد مرگ عزیزان بی

به  های نو غم. جلیگاه اوج احساس و عطوفت رقّت انگیز و تأثیرگرار استسرای است که ت

نو که هر دم وجود خاقانی را هدف اصابت قرار داده موج  شده تا از شاعر شورآفرین 

 . شروانی مرثیه سرایی تمام عیّار سازد

 در جمله مرا عهد جوانی بگرشت

 در مرگ خواص زندگانی بگرشت

 

 نی بگرشتایام به غم چنین که دا 

 عمرم همه در مرثیه خوانی بگرشت

 ( 231: 5961خاقانید )                

بیش از چهل و چهار قصیده و قط ه در رثای عزیزانی چون رشیدالدین فرزندشد یدرد مادرد 

الدین عمد وحید الدین یسر عمد امام محمد یحیی و دوستان و آشنایان  همسراند کافی

ریزد و  باره فرو می لت این عزیزان کاخ آرزوی شاعر به یکبا رح. بسیاری سروده است

 . گیردحسرت و آه وجود او را فرا می

 راه نفسککم بسککته شککد از آه جگککر تککاب    
 نفسکککان نیسکککت مکککرا روزی از آن سکککانک  از هکککم
 نفسککی خککوش نتککوان زیسککت بککه گیتککی    بککی هککم 

 امیکککد وفکککا دارم و هیهکککات ککککه امکککروز 

 نفسکی تکا نفسکی رانکم ازیکن بکاب       کو هکم  

 بککر روزن مککن هککم نککرود صککورت مهتککاب

 بککی دسککت شککناور نتککوان رسککت زغرقککاب

 در گککوهر آدم بککود ایککن گککوهر نایککاب    
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 جز نالکه کسکی همکدم مکن نیسکت زمکردم      

 ی چککککرخم نکککککنم آرزوی کککککس دهآزر

 

 اصککحاب جککز سککایه کسککی همککره مککن نیسککت ز   
 یکککی آب آری نکککرود گکککرگ گزیکککده ز  

 ( 16: همان)                              

 . مدد تصویرهای ش ری س ی در تسکین درد خود دارد بهاو 

 ی شکککک  خیککککزامککککروز مککککنم روز فرورفتککککه

 سرگشته از ایکن بخکت سکبک یکای گکران خکواب       

 تککر از شکککمع بککه شکککبگیر   سککوزنده و دل مکککرده 

 تکککر از تیکککر بکککه یرتکککاب     لرزنکککده و نالنکککده 

 ی آهکککن گرمسکککت دمکککم چکککون نفکککس ککککوره 

 ی سککیمابتنگسککت دلککم چککون دهککن کککوزه     

 ( همان)                                              

 . ی مرگ طلبی را در باور خاقانی استوار ساخته استشدت درد و اندوه و فراق اندیشه

 فسردگان را همدم چگونه برسازم

 درخت خرما از موم ساختن سهل است

 مرا ز فرقت ییوستگان چنان روزیست
 

 فسردگان زکجا و دم صفا زکجا 

 نتوان یافت لرت خرما ولیک ازو

 که بس نماند که مانم زسایه جدا
 

 نوستالژی فقدان نزدیکان در شعر ابوفراس حمدانی -3-2-2

اش با ایجاز و زیباترین تصاویر های خویش را در فقدان دوستان و خانوادهابوفراس سروده

ه استد به همین های شاعر در رثای عزیزان و خانوادبیان کرده و از آنجا که بیشترین مرثیه

جهت شاعر حزن و اندوه خود را در حسرت فقدان نزدیکان بدون تکلّف و تملّ  بر زبان 

 . ی شاعر در این اش ار کامالً ملموس استصدق عاطفه. جاری ساخته است

. ای خطاب به او سروده است که بار عاطفی باالیی داردشاعر یس از مرگ مادرش قصیده

ابوفراس با ابیاتی . ن و مرگ مادر بر جانش چنگ انداخته استغم تنهایی و دوری از وط

 : دهدآور و سرشار از احساس دلتنگی و نوستالیی نبود مادر را چنین شرح میحزن
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 . راب نمایدد با تنفر و بیزاری از تو اسیر به ییشواز تو نیامدای مادر اسیرد باران تو را سی -

گزیند  ای مادر اسیرد باران تو را سیراب نمایدد بارانی که سرگشته شده استد نه اقامت می -

 . کندو نه حرکت می

 آورد؟دهنده به سوی چه کسی فدیه میای مادر اسیرد باران تو را سیراب نمایدد بشارت -

خواند یا برای در خشکی و دریا در حرکت استد چه کسی او را میهنگامی که یسرت  -

 . کنداو طل  کمک می

ی سرزنش است که شادمانی او را فرا بر او حرام است که آسوده خاطر بخوابد و مایه -

 . گیرد

بخش و ی صبح روشنیهر شبی که تو در آن به یا خاستید باید تا آغاز و طلوع سپیده -

 . ن باشدفروزان برای تو گریا

چه در آن  ها از آنبه چه کسی شکایت کنم و با چه کسی صحبت نمایمد آن هنگام که دل -

 . شوداست تنگ می

ابوفراس در این سروده زبان آتشینش را لباس نظم یوشانیده و بر فراق مادر مویه سر 

و  دهدکند و او را مورد خطاب قرار میوی در ابتدا برای مادرش طل  رحمت می. دهد می

 . کندقراری و حزن خود را به دلیل دوری از مادر در هنگام مرگ بیان میبی

در ابیات ب دی شاعر که آتش هجران در دلش ش له کشیدهد حزن و اندوه خود در فراق 

کند و در ادامه گریه بر مرگ داند و شادی و سرور را بر خود حرام میمادر را همیشگی می

 . داندر مخلوقات واج  میمادرش را بر ش  و روز و دیگ

شاعر در این قصیده برای ابراز مفهوم نوستالیی از دو اسلوب تکرار واژگان و عبارات و 

به عنوان مثال ابوفراس در این قصیده عبارت. استفهام ش ری بهره جسته است
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همچنین در ابیات . ه استرا به عنوان مصراع اول سه بیت ابتدایی تکرار نمود« 

»کندد دیگر بار منادای را نیز در چهار بیت متوالی تکرار می« »ب دی عبارت 

های خوبی با م نای را در چهار بیت آورده استد که این عبارات و واژگان داللت« 

. دست دادن مادر است نوستالیی فقدان عزیزان دارد و متناس  با مضمون مرثیه و حسرت از

بدین صورت که شاعر حزن و حسرت فقدان مادر را که بر جانش چنگ انداخته با تکرار 

غم و حسرت « همه باید برای تو گریان باشند»د «ای مادر شخص اسیر»عباراتی همچون 

از لحاو ساختار نحوی « یا أمّاه»همچنین منادای . خویش را در قال  واژگان ریخته است

ابوفراس که غم تنهایی و مرگ مادر بر جانش چنگ . رودکار می ه به و مصی  ببرای ند

غم وحسرت فقدان  دانداخته استد با استفاده از کارکرد سؤالی جمله در وایسین بیت قصیده

 . خواندبخشد و خود را تنها و غری  میمادر را به خوبی در ذهن مخاط  خود عینیت می

 : یکی از غالمانش نیز سروده است ای جانسوز در رثایاو مرثیه

 

 

 

 

  سر بر بالین خاک نهد و من با یاراند ش  را تا بامداد چه دشوار است بر من که او ش -

 . بر او نوحه سرایی کنم

 . دوست داشتم که من جای او زیر خاک بودم و او جای من زنده بود -

کند  در این دو بیت شاعرد اندوه و حسرت خود را از فقدان یار غار و رفی  دیرینش بیان می

ی ابوفراس به ودد این جملهد بیانگر شدّت عالقهکند که کاش به جای او مرده بو آرزو می

 . غالمش است

ترین لحظات حیات و در اوج غم و اندوه به ایجاز روی آوردهد ایجازی که شاعر در سخت

ترین شکل خود به بلکه نفس انسانی را در حقیقی ؛کاهداز عظمت حادثه و عم  فاج ه نمی

کشاند به ی انباشتهد درون او را به انفجار میهاترین غم و اندوهکشد که سوزناکتصویر می

 . ی کالم از شاعر گرفته شده استهمین جهت توان اطاله

خورد و از ییری ی خود حسرت میی دیگری بر جوانی از دست رفتهابوفراس در قصیده

نالد و ییری را مورد خطاب قرار داده و آن زودرس و لرّت نبردن از جوانی زودگرر خود می
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 . خوانداش را ظالم میکند و غارتگران دوران سرور و جوانیرزنش میرا س

ر شدن آثار ییری در محاسنم و از یس دادن و بازگرداندن جوانی ای کسی که از یدیدا -

 . گیریخواهی و بر من بهانه میعاریتی عررم را می

اش را بین کنیزکان که آن را یوشیده بودم و دنباله( کنایه از جوانی)چه بسا لباس زیبایی  -

 . کشیدممی

برای محاسنم که سفید ای سنم از بیست افزون نگشته استد یس ییری چه عرر و بهانه -

 . اندد خواهد آوردشده

 . هنوز از جوانی خود لرت نبرده بودم که وقار ییری به سراغم آمد -

امد به سب  تو در همسایگی با بدترین همسایه قرار ستم نمودی و ای جوانی! ای ییری -

 . گرفتم

سفیدی بر )دید ها نمودمد آن هنگام که ییری موهای سرم را شروع به طل  ناخوشی -

 (. موهایم عارض شد

چه بر سر زنان و مردان  شود و شگفتا از آنشگفتا از ییری که بر مو و سر عارض می -

 . آوردعاش  می

با همسن و ( این سفیدی محاسن)ی ییری در سفید کردن محاسنم شتاب کرد و مقایسه -

 . ساالنم تنها شاهد من است
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 . داندر نزدیک میی دیگرد مرگش را بسیاشاعر در قصیده

 . ترسیدیمخوشا آن روزهای مشهوری که بر ما گرشت و ما از جدایی و دوری نمی -

ی حرکت فردای شتران بودد اما من نزدیک شدن مرگ را در فردا ها دربارهاگرچه گفته -

 . بینممی

از دست بدهدد یس از او افسردهد سرگشته و  دتی را که مونسش باشدهر کس دوس -

 . کندغمگین زندگی می

خورد و در بیت دوم و سوم شاعر در این قصیده در بیت اول بر ایام گرشته حسرت می

-گیرد و ادامهینداردد او نسبت به زندگی موض ی منفی میوقوع مرگ را حتمی و نزدیک می

توان دریافت که از این ابیات می. شمردرا همراه با غم و اندوه میی زندگی در این دنیا 

 . برده استشاعر در زمان حاضر در اوضاع نابسامانی به سر می

 گراییگذشته -3-3

 گرایی در شعر خاقانینوستالژی گذشته -3-3-1

وان ای»ی مغزدار و یرمفهوم گرایی در آثار خاقانید قصیدههای بارز گرشتهیکی از جلوه

ریزد و به  آلود میهای حسرت اشک« بحتری وار»در این ش ر وی از صمیم دل . است «مداین

با گرشتن از مدائن یا همان . گوید می خورد و  ی یرافتخار ایران دریغ می گرشته

خیز ای اندوهبار و عبرتتیسفون که روزگاری یایتخت شکوهمند ساسانی بود و اکنون ویرانه

گویی و درد آن قدر با دهدد این دریغ عظمت یک تمدن باشکوهد افسوس سر میبر . است

نوا  الش اع قرار داده و با شاعر همهای ییرامون را نیز تحتطول و عرض است که یدیده

 . ساخته است

 ی خککون گککوییخککود دجلککه چنککان گریککد صککد دجلککه 

 ککککز گرمکککی خونکککابش آتکککش چککککد از میگکککان    
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  دجلککککهاز آتککککش حسککککرت بککککین بریککککان جگککککر 

 خککککود آب شنیدسککککتی کککککاتش کنککککدش بریککککان؟ 

  گککککه گککککه بککککه زبککککان اشککککک آواز ده ایککککوان را 

 تککا بککو کککه بککه گککوش دل یاسککخ شککنوی زایککوان       

 (911هماند )                                                    

 . ای که نگرید خواهند گریست در این وادی حیرانید بر آن دیده

گرید گریند  جا ز چه می ی من خندی کاین بر دیده

 جا نشود گریان بر آن دیده کاین

 (همان)                                           

یردازی  ایمد وی با اسطورهای فراوانی مواجههای اسطورهدر دیوان خاقانی با اسامی و تلمیح

 . به نوعی در تالش برای بازآفرینی گرشته است

 م به شر اسفندیار این دژ رویین من

 هر هفته هفت خوانش به تنها برآورم

 (149هماند )                                    

 ام یتک زنم بر سر دیوکاوه

 در دکان کوره و سندان چه کنم

 (119هماند )                                  

 گرایی در شعر ابوفراس حمدانینوستالژی گذشته -9-9-1

ی دورد روزگار باستانی و حتی اساطیری هر قومی ی جم ی گرشتهخاطره هاییکی از جنبه

دانند و  در هر نسلی هنرمندانی هستند که عهد باستان را برتر از روزگار خود می. است

 . دهندزندگی سنّتی را به زندگی جدید ترجیح می

شاعر . بالدمی او در دیوان خود به نیاکان خود. ابوفراس است« »فخر یکی از ارکان 

را به خاطر صفات شایسته و واالیش ستوده است و این چنین « »در دو بیت زیر 

ی مردم تنها در یی لرت بردن و لهو و ل   شود که اگر همهبرتری قوم خود را یادآور می

هستندد قوم من تنها به انجام کارهایی مشغول است که ستایش و مدح را برایش به همراه 
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 : رددا

 اگر تمامی آدمیان برای ساغر نوشی و عود و طنبور نیوشی خل  شده باشند؛  -

 . دان تنها برای دستیابی به بزرگید ستایش و بخشش خل  شده استحمقوم بنی -

ی  دانست که ش رش بتواند همههای اجداد خود را فراتر از آن میابوفراس مفاخر و بزرگی

کند که او تنها به ذکر آن را در برگیردد به همین جهت در دیوانش به این نکته اشاره می

وی در ( 514: همان. )نجیبش بسنده کرده استوقایع مشهور قوم خود و مدایح یدران 

بیت دارد در هر بیت از آن به یکی از افتخارت قوم خود اشاره  111ای طویل که قصیده

 . کرده است

 

ی ماستد کرم و سخاوت در این آن کسی که از فرمانده و سپاهش یریرایی نمود از قبیله -

 . است که لشکریان به عنوان مهمان وارد شوند

ی عباسی از خلیفه« حمدان بن حمدون»نوازی جدّ ابوفراس این بیت اشاره به جریان مهمان

بوده استد مدّتی را در موصل « لونإبن طو»داردد هنگامی که خلیفه عازم جنگ با « م تضد»

گزیند که در این مدّت حمدان بن حمدون به نیکی از او و سپاهیانش یریرایی اقامت می

 . کندکرده استد به همین جهت شاعر در این بیت به جدّ خود افتخار می

 : مباهات شاعر به اجداش در بیتی دیگر چنین است

 

که روزگار دارای  دیار و مردمش را سرسبز نمودد در حالی( آن)جدّ من کسی است که  -

 ( بینی همراه استروزگار با ییشامدها و حوادث غیرقابل ییش. )دندان نیش و چنگال است

او در . کندیت شاعر به صفت بخشایندگی جدّ خودد حمدان بن حمدون اشاره میدر این ب
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طی سه سال به مردم سرزمین موصل و ربی ه آذوقه داد و در این مدّت هیچ قومی از اقوامی 

حتی دشمنانش را نیز  .نصی  نماندشدند و از او درخواست کمک نمودندد بیکه بر او وارد 

 . در فخر و مفاخراتشد مبالغه کرده استگاه شاعر . کمک مالی نمود

که  ی زمین را به اجبار و زور صاح  شدیم و اینکه ما همه کنی از اینآیا ت ج  می -

 . های زیر سر ماستشدگان بالشسرهای کشته

 . انداند و جلوی یاهایمان شتران زانو زدهبان اصیل بسته شدهدر محل سکونت ما اس  -

 . رمانندهای آن شتران را میرحمی که اسبان اصیل بچههمچون ستوران بی  -

یس سخن کوتاه کند چرا که موق یت و وض یتی که داریمد موق یت و وض یتی است که  -

 ( از موق یت و جایگاه واالیی برخورداریم. )شودنکوهش نمی

س ی در تسکین  داعر با به کارگیری استفهام که اساس نوستالییک شدن اش ار استش

ی یرافتخار خود را وی در این سروده با طرح استفهامد گرشته. ها و آالم خود داردحسرت

توان نتیجه گرفت که اسارت شاعر و اوضاع بد از این ابیات و امثال آن می. آوردفرایاد می

ی ی خود برگردد و بدین گونه با یناه بردن به گرشتهوی به گرشته کنونی او سب  شده که

افتخار آمیز خود و نیاکانش دردهای خود را تسکین بخشد و همین نگاه از سوی دیگر به 

 . گرشته موج  انتقادات فراوان وی از اوضاع و احوال زمانه شده است

 نوستالژی تنهایی و دوری از محبوب -4-1

 تنهایی و دوری از محبوب در شعر خاقانینوستالژی  -4-5-5

وفایی روزگار و نبودن همدلی هم های خاقانید بییکی از مضامین اصلی شکایات و گالیه

بیند به همه چیز بدبین وی که اوضاع زمانه را بر وف  مراد نمی. راز و همراهی صادق است

 . بردیشود و رفته رفته برای به دست آوردن آرامش به انزوا یناه ممی
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 روزیم با که گیرم انس کز اهل وفا بی

 روزی من نیست یا خود نیست در عالم وفا

 در همه شروان مرا حاصل نیامد نیم دوست

 دوست خود ناممکن است ای کاش بودی آشنا

 من حسین وقت و نااهالن یزید و شمر من

 روزگارم جمله عاشورا و شروان کربال

 (1: همان)                                            

 

 دل روی مراد از آن ندیدست

 دل هر دو جهان سه باره ییمود

 در شی  و فراز این دو منزل

 چرخ آمده ک بتین بی نقش

 جنسی که من از جهان ندیدم

 

 کز اهل دلی نشان ندیدست 

 یک اهل در این میان ندیدست

 یک ییک وفا روان ندیدست

 کس نقش وفا از آن ندیدست

 من جهان ندیدستییش از 

 ( 63: همان)                        

نایریر بیش از ییش او که از بی همدمی چرا  را همدم ساختهد خسته از چنین محیطی تحمل

 . بیندکند و آرزوهای خود را بر باد رفته میاحساس دلشکستگی و تنهایی می

 تکا جهانسککت از جهکان اهککل وفکایی برنخاسککت   

 وفککا خیککزدبرنمککیگککویی انککدر کشککور مککا    

 از مزاج اهل عکالم مردمکی ککم جکوی از آنکک     

 بککاورم کککن کککز نخسککتین تخککم آدم تککاکنون    

 وحشتی داری برو با وحکش صکحرا انکس گیکر    

 

 نیکککک عهکککدی بکککر نیامکککد آشکککنایی برنخاسکککت  

 یا خکود انکدر هفکت کشکور هکیچ جکایی برنخاسکت       

 ی کککرکس همکککایی برنخاسکککت هرگککز از کاشکککانه 

 نخاسکککت از زمکککین مردمکککی مکککردم گیکککایی بر    

 کککز میککان انککس و جککان وحشککت زدایککی برنخاسککت

 ( 246: همان)                                          

و « دارالظلم»د «شرالبالد»د «دیار منحوس»د «حبسگاه»شروان برای شاعر با چنین اوصافی 

ن امد در ظل ظلمات شروای علی نجار زمن گشتهدر کنو خانه... ». شود می« سراب وحشت»

 (. 95: 5943خاقانید ) «ام افسرده مانده

 ای نورزای چشمه دیدی که چند دیدم

 اهل شروان ای دایگان عالم دیدی کز

 در چاه شر شروان ظلمات ظلم بی مر

 ی یتیمان هستم شکسته سرتراز کوزه

 ( 9512: 5961خاقانید )                  
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خود زندانی کردهد او نه یارای نمایان  حسادت و بدگویی نارفیقان روح شاعر را در مسکن

 . سازی نبوغش و نه جرأت ابراز شکایت و آه را دارد

 تنکککگ آمکککد بکککر دلکککم شکککماخی   

 زنککککدان منسککککت مسکککککن مککککن 

 وای ار قکککدمی نهککککم بکککه راهککککی  

 بککککدگوی زنککککد گککککره بککککر آن آه 

 

 گلخکککن جکککایی بکککدین فراخکککی    

 هکککر مکککوی موککککل تکککن مکککن    

 آه از جگککککککر بککککککرآرم آهککککککی

 سربسککته بککرد بککه حضککرت شککاه    

 ( 151: 5999خاقانید )            

 . دهدآور و ناامن خاقانی سفر را بر حضر ترجیح میدر چنین سرزمینی رع 

 خاقانیا نشیمن شروان نه جای تست

 

 ایبر یر سوی عراق که نه یر شکسته

 ( 436: 5961خاقانید )                  

 . و دریغ وا نهاده است هر چند که در هنگام کوچ از زادگاهش آن جا را با درد

 ش  رحیل چو کردم وداع شروان را

 شدم زآتش هجران زدم به ارس

 به تیزی دم من بود و یرّی غم من
 

 ی مندریغ حاصل من بود و درد حصّه

 ی منارس بنالید از درد حال و حصّه
 منی خروش سینه من داشت و جوش غصّه

 

 آن را که قفامان بزند دست ببوسیم

 

 غمینیم غم او بگساریمزانکس که 

 ( 949: 5943خاقانید )                

هایش شرح این مهاجرت را با دردزدگی و جراحت یافتگی این چنین خاقانی در یکی از نامه

کاران بنده بنده است به هر طرف که خاطر است و باطل». آورده استی تحریر دربه رشته

اند و خواهند گفت و میدان برایشان فراخ گراشته گوی را حالل کرده است هر چه گفتهخیره

و عنان گشاده و یای در رکاب عزیمت نهاده و بر وداع کلی دل خوش کرده که ب د از این 

جواب بدگویان بدآموز . به هیچ بق ه بیش از یک هفته اقامت نباشد و توقف صورت نبندد

ردن شیمت او نیستد سهل است اما بنده عارف صوفی صفت است مکافات بدان به بد ک

 «مره  او اینست
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اما بنده را »هایش علت مهاجرتش را فراغت و عزلت بیان کرده است هر چند در یکی از نامه

مفارقت از شروان و مهاجرت از اوطان به سب  فراغت و انزوا طلبیدن است که به ترک 

ند شده و ای خرسای به کنجی و گوشهاز هر گنجی و توشه. زخارف دنیاوی گفته است

 «ی دنیا به صورت دریا ماند که زنده درکشد چون بکشد بیرون اندازددانسته که نقش فریبنده

 (. 13: همان)

اخالقی »و « طب ی چون تیشه»شاعر شروانی در اوان جوانی خود از یدر دروگر خود که 

 یدری که از شدت خشونت موهای وسط سرش. داشتد در رنو و عراب بود« چون ارّه بران

رسیدد یدری که برای روزگرار و ریخته و به بیماری نقرس دچار شده و یایش به زمین نمی

ها سختی کشدد یدری که به همین دالیل نامساعد تأمین م اش مجبور بودد روزها و ش 

اقتصادی و مادی حاضر به دیدن فضل یسر نیست و مدام از یی تحقیرش بر آمده و خواستار 

خواست خاقانی نمی. بود جوالهگیگری و یا مانند اجدادش دی دروهیرداختن فرزند به حرف

 . ی جور یدر باشددر چنین شرایطی رشد یابد و به مانند مادر مسکینش منبر گرفته

ی ناخوشدلی خاقانی از یدر موج  شد با وجود داشتن ن مت یدر خود را یتیم در آستانه

وار به قاف شناسای است دادش و سیمر  مادر بداند و خود را عدیل عیسی بپندارد و زال

الدین عمر هایش و خداوند به هر باب ی نی عموی تیزدان و کاردانش کافیغمخوار لحظه

 . بشتابد

 تککا کککی چککو مسککیح بککر تککو بینککد    

 ای در یتکککککیم چکککککون یتیمکککککان  

 

 یککککدری نشککککان مککککادر از بککککی

 افتکککککاده بکککککر آسکککککتان مکککککادر

 ( 112هماند )                      

ی فرزند موج  شد تا خاقانی عموی و عدم التفات علی نجار شروانی به خواسته استبداد

 . اش را مرهون لطف وی بداندی زندگیخود را یدر واق ی خود و همه

 کو آن که ولی ن مت من بود و عم من

 عم چه که یدر بود و خداوند بهر باب

 ( 11: همان)                                

دت از سوی یدر دچار سرخوردگی عاطفی استد نقصانی که شاید موج  خاقانی به ش

رنجند  افرادی که دچار این احساسند از انتقاد می. احساس حقارت در وجود وی شده است
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وی در آثارش (. 114: 5941جاللید )شوند ها را کوچک بشمرند ناراحت میو از این که آن

ی ش استد این مطل  نه از مقولهو به وییه در اش ارش در یی اثبات فضل خوی

در این مسیر اگر کوچکترین . خودشیفتگی و نه تفاخر بلکه واکنشی در برابر اعمال یدر است

فضلیش باشدد از سوی هر کسی صورت یریردد با دانشی و یا کمانتقادی که حمل بر بی

و نزدیکانش هایی که وی با دوستان ها و م ارضهمجادله. گیری تند وی مواجه استجبهه

های نایسند به خود گرفته و حتی وی را مجبور به قطع رابطه داشته و گاه نیز صورت هجویه

تخلص »(. 191-196: بنگرید به تحفه ال راقین. )گیردکرده از همین احساس نشأت می

فروشی است از چنین یرآوازه و هم بیان یرتکلف و غیرعادی او که یر از خودنمایی و فضل

های خاقانی این روح تمام خودستایی(. 513: 5923کوبد زرین) «حکایت داردی اعقده

رساند که شاعر شروان همواره آرزو داشته همه روزی متوجه بزرگید مطل  را به ذهن می

عظمت و نبوغش در فضل و دانش شوند و کسی او را در این مسیر دست کم نگیرد و برای 

 . مقام واالیش ارزش گرارد

 ا مگو که مثل کم استچون منی ر

 

 ز ژاژ خایی هر ابلهی نترسم از آنک

 

 مثل من هنوز در عدم است

 ( 411: 5961خاقانید )                     

 هنوز در عدم است آن که همقران منست

 ( 211هماند )                               

روحی و یا هر دلیل دیگر خاقانی در طول حیاتش سه بار ازدواج کرده و به دلیل شکنندگی 

نخستین همسرش دختری روستایی است که . از هیچ یک از همسرانش خشنود نبوده است

ند و در راه رسیدن ا فرهنگ و نامتمدنی دختر بسیار کمخاقانی عاش  وی است ولی خانواده

 یدر و برادر و اقوام و خویشاوندان دختر به هنگام. کننداندازی میشاعر به عشقش سنگ

گویند و قصد کشتن وی را شوندد به او ناسزا میورود ابراهیم جوان به ده سدّ راه او می

و کهتر بیست و ینو سال جهت محافظت و مراعات زنی روستائی راد ». دارند

د دردسر و درد دل از شروان چندان بداشت کی اگر بنویسد تجویف هوای خافقین یر 

آن دیه مالحان هزار نوبت دشنام دادند و بر سر راه آمدند و بر من تیر من کهتر را در . شود

د را فحش گفتند و من روزی بر سر او زنی انداختند و یدر و برادر اود 

وی در راه وصال به (. 531: 5943خاقانید ) «... . دیگر نکردم و او را دشمن کام نگردانیدم

 . های روحی کشیده و با موانع فراوان روبه رو بوده استاندازه رنوم شوقانش بی
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 عشکک  تککو در آمککد ز دلککم صککبر بککه در شککد   

 عهدی بکد و دوری ککه مکرا صکبر و دلکی بکود      

 در حسککرت روزی کککه شککود وصککل تککو روزی

 بکککد بکککود مکککرا دل بکککر آن شککککر نککککردم   

 هکککان ای دل خاقکککانی خرسکککند همکککی بکککاش

 

 آن چککه تککو کککردی نککه از شککمار وفککا بککود     

 انککی چککه بککود دام فسککون بککود    قککول تککو د 

 یکککار مکککره  مکککا نیسکککت  مهکککر بریکککدن ز

 از تککککو بیککککداد تککککو چککککه نککککالم کککککاول 

 ای دل خاقککککانی از گرشککککته مکککککن یککککاد  

 

 احککوال دلککم بککاز دگککر بککاره دگککر شککد      

 آن عهد به یکای آمکد و آن دور بکه سکر شکد     

 روزم همککه تاریککک بککر امیککد مگککر شککد     

 تککا الجککرم آن حککال کککه بککد بککود بتککر شککد  

 قلکم رانکد و قکدر شکد     بر هکر چکه خداونکد   

 

 غایکککت بیکککداد بکککود و عکککین جفکککا بکککود 

 عهککد تککو دانککی چککه بککود بککاد هککوا بککود    

 این و چنکین صکد طریک  و رسکم شکما بکود      

 ام گنکککاه مکککرا بکککوددل بکککه تکککو مکککن داده

 عاقبککت ایککن اسککت کانچککه کککرد بککال بککود  

 ( 636-632: همان)                    

رسند به وییه آخرین به یای عش  اول وی نمیهمسران دیگر خاقانی اهل تبریزند و هیچگاه 

آنچه از فحوای برخی از . ی شاعر گرچه یگانه اما ناخوب و نادلپریر بودهمسرش که به گفته

آمیز میان خود و همسرانش بوده آیدد شاعر در حسرت روابطی محبّتغزلیات وی بر می

 . شودراً هیچگاه میسّر نمیاستد نیاز به همراهی مشف  و عاطفه و محبتّی دو سویه که ظاه

 یکککک بوسکککه ز یایکککت آرزو دارم 

 ایککن آرزوم بککبخش و جککان بسککتان

 
 از تف آه بر ل  خاقانی آبله است

 

 جککان تککو کککه بیشککتر نیندیشککم    

 تکککککا آرزوی دگکککککر نیندیشکککککم

 ( 641هماند )                         

 تبخال حسرتست مگر کز تو باز ماند

 ( 191ند هما)                         

 نوستالژی دوری از معشوق و محبوب -2 -4-1

به  .های زیادی از عمر خود را در دیار غربت و در زندان سپری کرده است ابوفراس سال

ی اش ارش در دوری از عزیزانی است که همواره مشتاق دیدار همین جهت قسمت عمده

 . آنان بوده است
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ه شکایت از فراق و دوریمان و سرزمینی که بینمان فاصله انداخته و سب  این جدایی گشت -

 . سازدرا نزدیک می( مسافت)کنمد ولی اگر بخواهم شتاب و سرعتم آن می

که یادشاهی قیصر بین ما قرار دارد و در حالی( شوداین وصال محق  می)یس چگونه  -

  .ی زندگی دهدها امید و وعدهها را حیات بخشد و به آنهیچ امید و آرزویی نیست که جان

. شدمتر میتر و حریصشدمد از شدت دوری مشتاقگاه که از وصال ناامید می و آن -

 ( کردتر میدوری زیاد مرا مشتاق)

رزوی من استد چرا که قل  من بر سر عش  تو در حال مبارزه شهادت در راه عش  تو آ -

 . و جهاد است

که تحمّل این  شاعر در این سروده از دیدار محبوب ناامید استد به همین جهت برای این

خواهد این چنین وانمود کند که به فراق عالقمند است و تر گرددد میفراق برایش آسان

تر تر و یایداربلکه وی را استوار ؛کاهداز عش  وی نمیسراید که دوری از م شوق چنین می

 . کنداز ییش می

ها گواهی کند و قلبم بر طوالنی بودن بالها و سختیهایم به اشتیاقم به تو اقرار میاشک -

 . دهدمی

 . یریردنمایمد ولی نفسم درو  را نمیتحرّکی تالش میمن برای سکون و بی -
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 . های من به خاطر تو جاری است و من عاش  شیدایی تو هستماشک -

 . برای رسیدن و یایان دادن به آنچه واج  است گرارم مگرنمی چیزی از جانم باقی -

 . به جانم اجازه باقی ماندن دادمد به امید رسیدن و دیدار آنچه دوست دارد -

انسان خردمند اندوخته و ابزاری برای خود برای زمان خشنودی در هنگام خشم باقی  -

 . گراردمی

های عاطفی شاعر برانگیخته شود و او را یی ای است تا موجدوری از دوستان علّت و انگیزه

او صبرش به تنگ آمده و دوری از . در یی برای آفرینش ش ری یر از احساس ترغی  کند

تنها بهانه برای زنده بودن به خود امید به  یارن و آشنایان وی را منقل  ساخته استد شاعر

 . دهدی برادران و یارنش را می دیدار دوباره

 گیرینتیجه

گیری فضای نوستالییک اش ار خاقانی و ابوفراس ر بخواهیم عوامل مت ددی را که به شکلاگ

 . طور جامع و جزئی نگرانه م رفی کنیم به اختصار چنین خواهد بود هحمدانی منجر شده ب

 دوری از وطن مأمول 

 مرثیه 

 بازگشت به گرشته  

 حبس 

 تنهایی 

هر دو به . اندرو بودههای فراوانی روبه شخاقانی و ابوفراس حمدانی در طول حیاتشان با چال

خاقانی در دوری از وطن مأمولشد خراسانیاتش . اندنوعی از ن مت داشتن یدر محروم بوده

-برتری. را سروده و ابوفراس در فضای دهشتناک زندان به سرایش رومیات یرداخته است

تقرّب به یادشاهد حبس و های اطرافیان و گرایی این دو شاعر موجی از حسادتطلبی و کمال

شاعران محزون  ددری را برایشان به ارمغان آوردهد در چنین محیطی به دور از انصافدربه

مصیبت و غم از دست دادن یاران . اندای جز یناه بردن به حصار عزلت و تنهایی نداشتهچاره

ن بارور ساخته و طلبی را در باور شاعرای مرگو عزیزان و درد و اندوه حاصل از آن اندیشه

نایریرد شاعران وااسفاگوی را به وادی مرور دلسردی و بدبینی در چنین فضایی تحمل
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ای که دیگر هرگز نظیرش برای ایشان تکرار گرشته. خاطرات تلخ و شیرین انداخته است

 . نشد

*** 
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 وعراق  گرایی در شعر پایداری ایران ای وطن تحلیل مقایسه

  1**م صومه ن متی قزوینی/ 5*طاهره ایشانیدکتر 

 

 چکیده

این مفهوم به وییه . است« وطن»یکی از مضامین اصلی و مورد توجه در ش ر یایدارید 

. یابد اهمیت بیشتری می دلی و خارجی باشدها و مبارزات داخ که کشوری درگیر جنگ زمانی
 دو کشور ایران و عراق به دلیل مرز جغرافیایی مشترک با یکدیگرد دین و مره  یکسان و

دارای مضامین مشترک و  دچنین درگیری با جنگ در ش ر یایداری خویش در این زمینه هم
ی شاعران ش ر یایداری گرایهای وطنحاضر دیدگاهی  هبراین اساس مقال. گاه متفاوت هستند

ای مورد تحلیل و  تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه -ایران و عراق را با روش توصیفی

داده و به این نتیجه رسیده است که در ش ر شاعران یایداری ایران و عراق  مقایسه قرار
ارتبا  با و در « به وطن  عش  و عالقه»قال   در ارتبا  با هویت فردی در« وطن»مفهوم 

 و« مبارزه با است مار»د «مبارزه با استبداد»هویت جم ی در قال  محورهای مشترکی مانند 
 .تجلی یافته است« دعوت به یایداری و مبارزه»

 د ایراند عراق عربید ش ر یایدارید وطن م اصر فارسید ش ر م اصر ش ر: هاکلیدواژه

                                                             
 (tahereh.ishany@gmail.com)( ایران)( نویسنده مسؤول) رهنگیاه علوم انسانی و مطال ات فاستادیار ییوهشگ 5*
 (ایران) استادیار ییوهشگاه علوم انسانی و مطال ات فرهنگی. م صومه ن متی قزوینی 1**
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 تعریف وطن: مقدمه

جایِ باشِ مردمد محل اقامتد مسکند جای ماندنِ طوالنیِ »از از نظر لغوی عبارتست « وطن»

باشد یا نهد کشوری که شخص در آن زاده شده یا تاب یت آن   خواه در آن زاده شده ؛شخص

و از نظر ( دهخداد فرهنگ م یند فرهنگ سخن؛ ذیل مدخل وطنی  هلغتنام)« را دارد

ها مردانی با هم در آن زندگی کرده  سرزمین یا کشوری که قرن -5»اصطالحی در دو مفهومِ 

اند و به صورت تاریخد  و غم و شادید نیک و بد و رنو و راحت آن را با هم دیده و آزموده

وطن نزد عوام و در ادبیات قدیمد به م نی . است  ترین آن وقایع برایشان مجسم شده مهم

ومی و روحی بدان محیطی که انسان از لحاو عواطف ق -1. است  محل تولد و سکونت بوده

است و در غربت نیز در هوای آن   مند است یا در آن متولد شده و نشو و نما کرده عالقه

 . م نی شده است( د ذیل مدخل وطن5919آقابخشید )« است

چه با دید اجتماعی و در ارتبا  با  مفهوم وطن چه با دید فردی به م نی زادگاه شخص و

ها به این  ها بوده است؛ هر چند نوع نگاه انسان سانسایر کشورها همواره مورد توجه ان

گاه با دیدی عرفانی مطرح شده که وطن با چنین رویکردی وصال . مفهوم متفاوت است

همراه با عش  و عالقه به آن نگریسته شده و  محبوب ازلی استد گاه با دید فرهنگی و

اجم بیگانگان مورد توجه زمانی نیز از ب د سیاسید در راستای حفاظت و صیانت آن از ته

جهانی هستند و بر این باورند که مفهومی به ی  هالبته برخی نیز م تقد به دهکد. بوده است

ترین مسائل  یکی از عمده»م تقد است که  چنان که شفی ی کدکنی. نام وطن وجود ندارد

تهد ای از تأمالت انسان را در دوران ما به خود مشغول داش گستردهی  هعاطفی که حوز

گویند و جم ی نیز  ای با شیدایی تمام از مفهوم وطن سخن می دسته. وطن استی  همسأل

زمین است و آدمیاند همه جا وطن انسان است و جهان را . حقیقتی ندارد دبرآنند که وطن

 .(56: 5913)« شمارند وطن انسان می

ییش از توضیح . دانستهویت ملّی در ارتبا  ی  هوطن را با مسألی  هتوان مقول در واقعد می

 ای است که هم در هویت مقوله». این مطل  الزم است نگاهی به مفهوم هویت داشته باشیم

بررسی هویت قومی و هویت ملی . سطح اجتماع تواند مطرح باشد و هم در سطح فرد می

 .(5: 5911آموسید )« بیشتر از اینکه در سطح فرد مطرح باشدد در سطح اجتماع مطرح است

که کشوری در م رض تهاجم سیاسی و فرهنگی بیگانگان قرار گیردد هویت ملّی امری  یزمان

امروزه »که ن متی و دیگران بر این باورند که  چنان. گردد مهم در حفاظت کشور محسوب می
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های صیانت و یاسداشت آن به منظور حفظ و دوام یک ملیّتد مورد  هویت و راهی  همسأل

هایی که در فراز و نشی   این امر به وییه در میان ملت. فته استتوجه صاح  نظران قرار گر

اندد از اهمیتی دوچندان برخوردار  های گوناگونی قرار داشته تاریخ خود همواره مورد هجمه

های مناس  در  نظران را برای یافتن راه حل بوده و توجه بیش از ییش اندیشمندان و صاح 

خودآگاهی نسبت به هویت »به عبارت دیگرد  .(122: 5933)« نماید این خصوص طل  می

به همین دلیلد در ش ر دفاع  .(114: 5916هاجرید )« با احساس خطر از بیگانه مقارن است

هویت ملّی و به تبع آن دفاع از آن امری  -نماید که مفهوم دفاع را در خود حمل می -مقدّس

 . محسوس خواهد بود

گرایی در ارتبا  با هویت   شود و مورد نظر است وطن یآنچه در این مقوله به آن یرداخته م

فردی و همچنین احساس ت لّ  به وطن از جهت هویت جم ی و در ت امل با دیگر 

ایران در اثر اود . کند از آن یاد می  کشورهاست؛ همان مفهومی که فردوسی در سراسر شاهنامه

وییه  هت دشمنان غربی و ببه عنوان کشوری مستقل است که هر از گاهی دستخوش تجاوزا

ای از زمان هستند که به  دوره هر در یهلوانانی و گرددمی -تورانیان –دشمنان شرقی خود 

دفاع از این مرز و بوم بپردازند و البته شاعری همچون فردوسی نیز وجود دارد که این ییام 

 : را به همگان ابال  نماید که

 ز بهر بر و بوم و ییوند خویش

 دهیم  سر تن به کشتن همه سر به

 

 خویش زن و کودک و خُرد و فرزند 

 از آن به که کشور به دشمن دهیم

  5(5312د ابیات 4شاهنامهد بروخیمد ج)      

از آنجا که کشور ایران و عراق از نظر موق یت جغرافیایی در جوار یکدیگر قرار دارند و 

 داشته باشند و از سوی دیگر به دلیلهای اجتماعی نیز گاه با یکدیگر  یوشانی ممکن است هم

استراتییکی و نیز وجود ذخایر عظیم زیرزمینی از دیرباز کانون بحران و ی  هموق یت ویی

های مت دد داخلی و خارجی  یک به نحوی درگیر جنگ اند و هر دو کشور هر تشنو بوده

ایداری این دو ی در ش ر« گرایی وطن»اند؛ به مطال ه و تحلیل سنجشی بازتاب مفهوم  بوده

 :شاعران مورد بحث در این تحلیل عبارتند از. یردازیم کشور می

 .سپیده کاشانید سیّد حسن حسینید سلمان هراتی: یایداری ایران ش ر

                                                             
 (5913)شفی ی کدکنی . برای مطال ه بیشتر رک.   
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 .عبدالوهاب البیاتید س دی یوسفد بلند الحیدری: ش ر یایداری عراق

ا این موضوع و به تحقیقی ب دهای صورت گرفته شده شایان یادآوری است در میان ییوهش

 . ای در ش ر شاعران مورد نظرد انجام نشده است صورت مقایسه

 وطن در ارتباط با هویت فردی  .1

ها و همچنین در ادیان آسمانی و  انسانی  هلی است که نزد همئقداست وطن از جمله مسا

ا است و در میان آیات و احادیث به صورت ضمنی و یوییه دین اسالم مورد توجه بوده  هب

عالقه و  به عبارت دیگرد. صریح به محبت و مهرورزی نسبت به آن سفارش شده است

محبت انسان به وطن به عنوان یک امر طبی ید از حقوقی است که خداوند برای انسان 

 152و نیز  11خداوند در آیات . درنظر گرفته و در آموزه های قرآن بر آن تأکید کرده است

از یهودیان ییمان گرفته شده بود که اهل وطن را آواره نکنندد زیرا فرماید که  بقره میی  هسور

نظر حقوقید جرم و از نظر شرعی  اخراج و آواره کردن مردم از سرزمین و میهن خودد از

براساس همین ح  طبی ی جواز سکونت مردم در زادگاه و وطن است که اخراج . گناه است

ی مشرکان مکه مطرح می شود و خداوند ایشان ها از مکه به عنوان یکی از جرم( ص)ییامبر

و نیز ممتحنهد  59ی  هتوبهد آی)را سرزنش کرده و مجازات در ح  آنان را روا می شمارد 

« ح ّ الوطن من اإلیمان»: روایت شده است( ص)حدیثی از ییامبر اسالم  و در( 3ی هآی

 (.55: 5تاد جحرّ عاملید بی)

بت به زادگاه خویشد به طور خاص و وطن به طور کلی بنابرایند انسان به طور ذاتی نس

این عالقه و گاه عش  به وطن به این دلیل است که در انسان امنیت . عالقه و وابستگی دارد

که  و زمانی گردد خود را از ت دّی بیگانگان در امان ببیند نماید و سب  می خاطر ایجاد می

به همین . گردد تر می  ین احساس در او قویمیهن و وطن را در خطر ت دّی و تجاوز ببیند ا

یردازند و در واقع یکی  دلیل شاعران یایداری در کل جهان در ش ر خویش به این مسأله می

های اصلی آنان دفاع از میهن و تحریض و تشوی  مبارزان به دفاع از مرزهای  از دغدغه

اند که  این مهم توجه نمودهشاعران یایداری ایران و عراق در ش ر خویش به . گردد کشور می

 .گردد در ادامه به آن اشاره می

 وطن در ارتباط با هویت فردی در شعر پایداری ایران .1.2

مضمونی است که با احساس و عاطفه شاعر در ارتبا  است و « عش  به وطن»مضمون 
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سپیده . ای است که ارتباطی دیرین و تنگاتنگ با فرهنگ مردم هر مرز و بوم دارد مسأله

بهارست و هنگام گل چیدن »ترین ش رش با نام  شانید شاعر مشهور یایداری در م روفکا

 :دهد عش  به وطن را به زیبایی در ش ر خود نشان می« من

 !به خون گر کشی خاک مند دشکمن مکن  

 تککنم گککر بسککوزید بککه تیککرم بککدوزی  

 تکککوانی ز قلکککبم ربکککایی کجکککا مکککی 

 مپنککدار ایککن شکک له افسککرده گککردد    

 

 گل از گلشکن مکن  بجوشد گل اندر  

 سازی ای خصمد سر از تن من جدا

 تو عشک  میکان مکن و مکیهن مکن؟     

 ...که ب د از من افروزد از مدفن من

                        (5913 :534) 

توصیف « ی عش  قامت بالنده»سیّد حسن حسینی نیز با کاربست این مضموند وطن را 

 :کند که از نابودی نجات یافته است می

 ی عش  مت بالندهوطنم قا

 

 سربداری است که از دار فرود آمده است 

                                  (5969 :29) 

نماید و در ادامه  او همچنین در جایی دیگرد عش  به ایران را با آرزوی آبادانی آن ابراز می

 :ی زمین را دارد آرزوی آبادانی سراسر کره

 استمی  هاید -فقط نه –آبادی ایران 

 

 سرتاسر خاک باید آباد شود 

 (511: همان)                 

او وطن را . کندسلمان هراتی بیش از دیگر شاعران عش  خود به وطن را بیان می

داند و خطاب به وطن  می« ها  ها و خوبی الجزایر گل    مجمع»و « عش  و عقل»ای از  مجموعه

 :سراید چنین می

های تو سبز  که دست/ اندکه عش  و عقل در تو آشتی کرده/ تونه برای / بگرار گریه کنم

کی / آفتاب را/ دریا را/ گونه که عش  را  آن/ دوست دارم تو را/ .../ است و آسمان تو آبی

که یایان / نه برای تو/ بگرار گریه کنم/ باک بیی  های شیرزهر/.../ توان از سادگی تو گفت می

ای / برد انسان به یرواز یی می/ های تو در خنکای گلدسته و/ قراری تو یایان زمین است بی

 (51: 5913! )ها هاد خوبی الجزایر گل مجمع

د «آب و عطش»د «اقیانوس موّاج عاطفه و خشونت»او گاهی نیز وطن را با عناوینی همچون 
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 :کند خطاب می« طیّ »و « یوریای ولی»د «آبی سیّال»

دنیا به عش  محتاج است / س موّاج عاطفه و خشونتای اقیانو/ ستارگاند گواه روشن تواند

چقدر به / ای آبی سیّال/ .../ شگفتا چگونه آب و عطش را دوست بدارم/ .../ داند و نمی

 (15الی  51: همان)ای وطن من / ای طیّ / ای یوریای ولی/ .../ مانی  اقیانوس می

ی خویش  ماندهو باقی/ آیم می/ من تنهایم/ مشتاق کن/ مرا به تماشای طوفان/ ای وطن من

 (61: همان)کنم  با تو تقسیم می/ را

نماید که ییراهنی تابستانی به تن  هراتی در تصویری زیباد وطن را همانند شخصی ترسیم می

« عش  و عرفان»در واقعد جمع . شود ای ایستاده که رو به آسمان باز میداردد در کنار ینجره

 :در این ش ر مشهود است

/ ای ایستاده است و کنار ینجره/ وطن ییراهنی تابستانی در بر دارد/ آسمان آبی است/ ااما اینج

 (143: همان) و بدها اندکند/ اینجا همه خوبند/ شود که رو به آسمان باز می

 وطن در ارتباط با هویت فردی در شعر پایداری عراق .2.2

. یرداز عراق استعش  و ارادت به وطن یکی از محورهای مهم اش ار سیاسی شاعران نو

بدین . یابددوستی در ش ر شاعران نوگرا به دو صورت تصریحی و تلویحی نمود می وطن

م نی که هرگاه شاعر در تنگنای فشارهای سیاسی قرار داشتهد به زبان رمز و اشاره روی 

. داری از وطن خویش یرداخته است آورده و در غیر این صورت صراحتاً به حمایت و جان 

نیز  های غربت و یهنی شاعران نوگرای عراق در سه محور وطن دوستید شکوائیهاش ار م

 .ایثار در راه آزادی و اعتالی وطن قابل بررسی است دعوت به مبارزه و

از آنجا که به دلیل مبارزات سیاسید شمار بسیاری از شاعران م اصرد تب ید و دوری از وطن 

ترین  قابل وطن و غربت به یکی از اصلیاندد ت های مختلف تجربه نموده را در دوره

به طوری که هرجا که شاعر از وطن سخن به  ؛محورهای مکانی ش ر م اصر بدل گشته است

در این حالتد . در کنارش از دوری و غربت نیز به شکوه در آمده است است میان آورده

به خود می شکلی خیالین  به درون شاعر منتقل شده و دوطنی که در واق یت وجود ندارد

کحلوشد )گیرد تا از این طری  توانایی تحمل شرایط دشوار تب ید را در وی به وجود آورد 

1331 :542). 
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ها حفظ  ای یوالدین است که بغداد را در خود مصون داشته و از آسی  حریم وطن چون زره

 حمایت الهید تمامی متجاوزان تاریخ در یسی  هعشقی که در سایی  هنموده استد ک ب

 اندد سرزمینی که فرزندان ییشین و گشته تاریخ محوی  ههایش به زانو درآمده و از ذاکر دروازه

 :ربایند جاند گوی سبقت را از یکدیگر می اش در یاسداری از حریمش تا سرحدّ آینده

بیاتید 

143: 1331د 1ج

شرق  فراموشی استد زندگی در شاعر نوگرا برخالف غرب که سرزمین ظلمت وی  هبه عقید

وطنش را بر که حتی مردابی در  چنان خون جاری است؛ هم اشک و بر امواجی از نور و

 :دهد  ترجیح می دفرو  غرب باشد ای که در غربت بی دریاچه

علی الدموعِ

مسیحد صلی  بر اما افسوس که شاعر از این همه شکوه و زیبایی محروم گشته و بسان 

زده و شهرهای  میان روستاهای وحشت شدهد در دوشد از غربتی به غربتی دیگر رهسپار

های تابستانی آن را در  سراید و آرزوی استشمام عطر ش  آشناد به یاد خاک وطن ترانه می نا

 :یروراند خیال خویش می

خسته نموده و استشمام حتی نسیمی از هوای دل  شاعر را دل دت قی  و گریزهای سیاسی

شد  ز آرزوهای او مبدل نموده استد آرزو می کند کاش قایقی ییدا میانگیز وطن را به یکی ا

بال آزادانه به  های سبک سان گنجشک هتوانست ب تا او را به وطنش باز گرداندد کاش می

شناختند تا بتوانند چشمانش را از  کشدد کاش نیروهای امنیتی او را هرگز نمی هرسو یر

 :تماشای آسمان وطنش محروم نمایند
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 (434: 5311د 5یوسفد ج)

یرسد که  گرارد و از او می هایش از تب ید اجباری را با وطن خویش در میان می شاعر گالیه

ای خوار و زبوند کاالی  چون بردهچگونه اجازه داده است برده فروشان یلیدد فرزندش را 

 :ترین بها به فروش رسانند بازارهای غربت کرده و به ارزان

 (639: 5331الحیدرید ) 

های یرمشقت تب ید و غربت را برای  ای است که تحمل سال ترین انگیزه مهم عش  به وطند

عثمان ) خرما نماد عزت و هویت ملی استی  هشاعر میسر نموده است؛ درخت یا شاخ

آن را به یاد وطند از  دشاعر ات مورد استفاده قرار گرفته وکه به کرّ (539: 1335الصمادید 

 :ادگار می بردغربتی به غربتی دیگر با خود به ی

: نیشید ی1وسفد جی... )

132) 

تواند چشمش را به  هرگز نمی دهرچند که شاعر در ذکر محاسن وطنش اغراق کرده باشد

استشمام رغم داشتن حسرت  بنابراین علی. روی حقای  موجود بربسته و آن را نادیده انگارد

نهد و  نسیمی از وطند با یادآوری مصائبی که سرزمینش را گرفتار نمودهد قدم وایس می

 :هراسناکد ظلمات سنگین غربت را بر فضای دلگیر وطن ترجیح می دهد دمأیوسانه

«

 (434: 5هماند ج) 

آور باشدد محرومیت از ح  انسان بودن  داند که هرچند تب ید و غربت بسیار مالل او نیک می

 :تر و رنو آورتر است در وطن بسی تلخ

 (111: الحیدرید ییشین. )

م تب یدد حاضر به بازگشت ئی یس از اعالم بخشودگی جرابه همین دلیل است که حت

گزیند که  اعتراض و خشمد آزادی در غربت را بر بندگی در وطن برمی ی هشود و به نشان نمی
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ای اکنون ویران شدهد یا برای  ای برای بازگشت نداردد آیا بازگردد برای خانه دیگر انگیزه

 خاموش کودکانشان و یا جستجوی فری  وتماشای لبخند مادران فرزند مرده به چشمان 

 :نیرنگی که یایان ندارد

 (232: الحیدرید ییشین) ...

 وطن در ارتباط با هویت جمعی .3

از جایگاهی از زندگی اجتماعی که در فرایند اجتماعی شدن  است هویت جم ی عبارت

خود را مت ل  و مدیون « ما»افراد یک جام ه م موالً با ضمیر  دو طی آناست حاصل شده 

 .نمایند دانند و در برابر آن نوعی احساس ت هد و تکلیف می بدان می

دهنده این  البته به این م نا که هویت ملی نشان. هویت ملی یکی از انواع هویت جم ی است

سه واق یت است که صاح  هویت ملی احساس همبستگید وابستگی و همچنین وفاداری 

ست از نوعی احترام و التزام به بنابرایند هویت ملی عبارت ا. نسبت به ملت خود دارد

بر اساس چهار عامل . دهد ای مردم را تشکیل می توده« خود جم ی»ای که  عناصر چهارگانه

توان تجلیات هویت ملی را در چهار ب د  سرزمیند جم یتد حاکمیت و فرهنگ مشترکد می

یزان زیادی الملل شاهد هستیمد به م روابط بینی  ه؛ ی نی آنچه که امروزه ما در عرصدید

 .تجلی همین هویت ملی با ت ریفی است که ذکر شد

 اشعار وطنی شاعران پایداری ایران در ارتباط با هویت جمعی .1.3

نیز تأثیری آشکار و مستقیم بر ادبیات ایران به جای  5962الی  5911های   جنگ طی سال

ز تحوّل داشت به ای را که نشان ا گراشت و شاعران و نویسندگان در آثار خودد مضامین تازه

 اهمیت از دوره این شاعران برای -جنگ زمان در بوییه -بنابراین وطن. وجود آوردند

 برابر در مقاومت اسالمید انقالب ییروزی» محورهای قال  در که است برخوردار خاصّی

 جوامع از شدن طرد و شدند واقع مظلوم آزادید جنگد از ناشی مشکالت و ها سختی

 .است سیبرر قابل «جهانی
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 مبارزه با استبداد -

به ییروزی انقالب مردمی و شکست « یگاه ییروزی»سپیده کاشانی در ش ری با عنوان 

 :نماید ماهد چنین اشاره می حکومت قبلی در بهمن

 !آراییوه چه عالم! جاودان بتاب ای فجر

 !ای یگاه روشنگر! جاودان بمان ای فجر
 

 ...ای ز فرداییبازتاب دیروزید جلوه 

 توحیدد سر نهد به دریاییی  هکاین سفین

 (552و556: 5913)                        

 :و در جایی دیگر

 الله جوشید ز خاک ایران

 های سیاووش رسید فصل گل

 رایت عدل برافراشته شد

 

 کاخ چنگیز زمان شد ویران 

 خاک را عش  به آغوش رسید

 ی فاصله برداشته شد درّه

 (516: مانه)                  

 :و همچنین

 ای فجرد طلوع دلنوازت سازم

 ای از خون جوانان وطن سر زده

 

 صبح سرفرازت نازم جمهوری و 

 اسالم فرازت نازمی  هبر قل

 ( 956 و 951:همان)          

داند و در توصیف این سید حسن حسینی نیز این رهایی را طلوع باوری دیگر بر یاران می

  :دسرایییروزی چنین می

 دیگر دری یاران بر بگشود و آمد بهاران

 تابد می دیگرگونه که را فروزان مهر ببین

 یوشالی باورهای مرگ صبحگاه در کنون

 

 دیگر منظری بینی که کن میهن خاک بر نظر

 دیگر خاوری بام ز افشاند یرتو گویی تو

 دیگر باوری طلوع یاراند بر باد مبارک

 (3: 5969 حسینید)                             

 ها و مشکالت مقاومت وطن در برابر سختی -

این . نمایدهر انقالبید تغییری کلی و اساسی را در ساختار حکومتی آن کشور ایجاب می

. تغییرات در حال انجام بود که تجاوز به مرزهای غرب و جنوب غربی ایران آغاز شد

ای  الزم بود که مردم با روحیه بود و ای مهم و اساسی بنابراین دفاع از این مرزهاد مسأله
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شاعران این برهه . وجود آمدهد مقاومت و یایداری داشته باشند انقالبید در برابر مشکالت به

شروع به تشوی  و  داز زماند این رسالت را بر دوش خود احساس نموده و در قال  ش ر

نید این مؤلفه را در سپیده کاشا. تحریض جام ه به دفاع مقدسد مقاومت و صبوری نمودند

 :نماید ش ر خویش چنین بازگو می

 !ای رهگرار یرسی از حال ما که چون است؟

 است یایداری ما خصم دغلد زبون از

 ی صبورت ای خاک الله یرورد بر سینه

 !طغیان رود ایثارد در اوج آزمون است

                                       (5913 :93) 

 :کند ایرانی را این چنین ترسیم میی  همقاومت جام و سید حسن حسینی 

در دنیای . سلمان هراتی در بین سه شاعر مورد نظرد بیش از دیگران به این امر یرداخته است

مقابل باران حوادث  ش ر اود وطن درخت گردوی کهنسالی است که در نهایت شجاعتد در

 :کند ناک استد ایستادگی میترسناک و در دنیایی که همچون دوزخی یر از اشباح هول

و بیش از آن که من / و تو آن درخت گردوی کهنسالی/ دنیا دوزخ اشباح هولناک است

 (56: 5913) ای تو ایستاده/ خوف تبر را نگرانم

داند که با وجود نامالیمات و هراتی صبر و مقاومت وطن راد عین خود صبر و شکیبایی می

ها و  رقصد و ابایی از سختیدر خون و آفتاب می های فراواند با شکوهی تمامد  سختی

 :مشکالت ندارد

 ( 53:  5913)رقصی  که در خون و آفتاب می/ چندی تابستان است /ای شکیبای شکوهمند

 :و این صبر و شکیبایی شکوهمند درسی است برای جهانیان

سر بر / های عقیمسان که تو از دهلیز این/ تا از تو بیاموزد ایستادن را/ گویم دنیا را می و

 (51: همان) ای بهار استوار/ آوردی سبز و صنوبروار

 :ای الگو و اسوه نیز ترسیم شده است وطن در ش ر او همچون خانواده

و یدرانی به غایت / و مادران صبوری داری/ مردان نیایش و شمشیرند/ و یسران تو

 (56: همان)مند  جرأت
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 مبارزه با استعمار

هایی است که در ش ر دفاع مقدس مشاهده  تثمارگران از جمله مؤلفهآزادی وطن از یو  اس

است که در  آزادی. آزادی در ش ر شاعران مورد نظرد آزادی مشرو  و مقیّد است. شود می

 : توان به آن دست یافت جوالنگاه تقوا می

 ( 916: 5913)یرواز در جوالنگه تقوا / ست بر آسماند یرواز آزادی

گیرد و آن را این چنین  جمله شاعرانی است که این آزادی را جشن میسید حسن حسینی از 

 :نماید توصیف می

 آزادی مر  ای هال شادی ی خانه بام ز

 دیگر یری و بال بزن کند سر ای تازه سرود

                                   (5969 :53) 

ا تشبیه نموده که دشمن یور به صورتی ضمنید وطن را به دریایی آزاد و ره و قیصر امین

 :س ی در ساختن قفس برای امواج آن دارد

 ساحل  دامن دریای بی

 موج همچون بال مرغابی

 ی دریا دم به دم در یهنه

 یک نفر با خط کشی کوچک

 از یی هر موجد سرگردان

 تا بریزد موج دریا را

 گنجد در قفسد دریا نمی

 ما همان دریای آزادیم

 

 تبیکران و موج در موج اس 

 گاه یاییند گاه در اوج است

 گیرد موجد شکلی تازه می

 گیرد موج را اندازه می

 تازد ش  بیهوده می روز و

 سازد که می هایی  قفسدر 

 زان که کار موج یرواز است

 ساز است   دشمن ما آن قفس

                  (5933 :424) 

 مظلوم واقع شدن وطن و طرد شدن از جوامع جهانی 

عراق سب  بروز مشکالتی درونی و  قالب اسالمی و به تبع آن جنگ ایران وییروزی ان

در واقعد ییروزی انقالب برای برخی کشورها ناخوشایند بود و همین امر . بیرونی گردید

توجهی آن کشورها نیز قرار  های اقتصادی و سیاسید مورد بی  سب  گردید عالوه بر تحریم
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 :اتی چنین ترسیم شده استاین مسأله در ش ر سلمان هر. گیرد

نه / من فرزند مظلوم توام.../ ییراهنش را دریده باشند / ای که و نه ض یفه/ تو مظلوم سترگی

.../ یریرد که هیچ کنفرانس رسمی او را نمی/ مثل تو ساده/ کشمنه ییپ می و/ زنم یاییون می

و 52: 5913)ارم تا بر زخم تو بگر/ از جنگلد دستمالی خواهم ساخت/ ای مظلوم مجروح

51 ) 

نایریر  مظلومیت تو اجتناب/ وطن من آه ای یویک مؤدب/ یرور در این برهوت غول... / 

 (11: همان)است 

 اشعار وطنی شاعران عراق در ارتباط با هویت جمعی 2.3

ستیزید است مارستیزی و  استبداد: اش ار وطنی شاعران م اصر عراق در قال  سه محور

 .ر قابل بررسی استدعوت به مبارزه و ایثا

 مبارزه با استبداد -

حکومت استبدادی حکومتی است که در آند مردم دارای نمایندهد ح  رأی یا هر گونه سهم 

لحاو قانونی به نحوی  نامحدود بودن قدرت فرمانروا از. دیگری در اداره امور کشور نباشند

ال مل که هرگونه مخالفتی دشدی دستگاه متمرکز و در کار خودد مختار باشد؛ وجود که کامالً

گاهی وجود روابط فئودالی از مشخصات  استثماری و را سرکوب می کندد سیستم قدیمی و

 .(43: 5963بابایید )استبداد است 

خودکامگی و ترسیم اب اد جنایات مستبدان تاریخد از جمله موضوعات  مبارزه با استبداد و

زنداند شکنجهد . اند ه از آن غفلت ننمودهگا مهمی است که شاعران مت هد و آزاداندیش هیچ

هایی  یردازید هر یک مصداق فریبی و درو  کشتارد خفقان و سرکوبد تب ید و در نهایت عوام

خواهانه و  از جنایات حاکمان جور در طول تاریخ است تا بدین وسیلهد هرگونه ندای آزادی

زل حاکمیت خود را تثبیت های متزل طل  را به سرعت سرکوب نموده و به ظاهرد ستون ح 

تواند گواه  خواهد می های خونین تاریخد به همراه سطر سطر اش ار شاعران آزادی برگ. نمایند

 .اند های استبداد خرد و نابود گشته رحمانه در زیر چکمه مظلومیت مردمانی باشد که بی

کمان جور در ها ظلم و ستمی است که حا تاریخ یرفراز و نشی  سرزمین عراقد روایتگر قرن

ها  روزی بیش از بیش آن ح  مردم مظلوم و بی دفاع روا داشته و موج  بدبختی و تیره
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باطل قد ی  هخواهانی که در برابر جبه اند مبارزان و ح  در این میان همواره بوده. اند شده

های ش ری  مجموعه. اند برافراشته و با سالح شمشیر و قلم به حمایت از مظلومان برخاسته

اعران ییشگام عراقی مملو از اش اری است که با تصریح و تلمیح زبان به نقد حکومت ش

 .اند گشوده و از این رهگرر متحمل مشقات بسیاری گشته

خودشیفتگی و یا  حاکم مستبد و فریبکاری است که از حاکمیت جز غرور و رمز «طاووس»

حال آنکه همه جا را  د(113: 5333السید جاسمد ) داند گرایی هیچ نمی گری و تجمل اشرافی

افروزی حاکماند  نگج طلبی و جاه استبداد به ویرانی و تباهی کشانده و طاعون ظلم و

کشتار برای مردم نداشته است؛ این همه در حالی است که حاکماند غافل  ارمغانی جز فقر و

 :زنند قدرت مست شده و الف افتخار میی  ههای موجودد از باد از فجایع و بحران

: د ییشین1البیاتید ج) ... 

113) 

 های نمایشی و فرمایشید از خواهان در قال  دادگاه محکومیت آزادی سرکوبد شکنجه و

سنگران جوانش در زیر  دیگر مظاهر استبداد در عراق است؛ شاعر به یاد دارد که چگونه هم

 :ها جان باخته اند های مخوف زندان یا در کنو سلول های ظلم و تازیانه

 :شود دروغین ینهان می هایی مضحک و این جنایات در یس دادگاهی  هدر حالی که هم

د در 5«حسین بن منصور حالج»دیگر بار شاعر در هیأت عارفی مبارز و انقالبی به نام 

ی  هکلم و در ازای بر زبان آوردن دو 1اسرار هویدا می نماید د قد برافراشته وبرابرحاکم جور
                                                             

 
ی  هفان نامی ایران در قرن سوم و دهابومغیث عبداهلل بن احمد بن ابی طاهر مشهور به حسین بن منصور حالج از عار - 

نیز شرکت در  یس از اتهام به نیرنگ و قمری در بیضای فارس متولد شده و 144وی در. اول قرن چهارم هجری است

لویی ماسینیوند  .رک. بن عباس وزیر خلیفه المقتدرد به مرگ محکوم گردید توسط حامد 136های بغداد در سال  شورش

 .تا روان فرهادید چاپ دومد تهراند انتشارات منوچهرید بیی  هد ترجمقوس زندگی منصور حالج
 ، ی د مجله»نیاد  سیده اکرم رخشنده کبری روشنفکر و. رک -1

 .1353د 9د شماره52دوره
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های مبارز و انقالبی است  انسانی  هرمز هم «حالج»گردد؛  ح د به مجازات مرگ محکوم می

اند  خواهی سر داده که در طول تاریخ بشری در برابر حاکمان جور برخاسته و ندای ح 

 .(192: السیدجاسمد ییشین)

 (51: د ییشین1البیاتید ج) 

ظلم و بیداد قاسم و هواداران آن تا جایی عرصه را به شاعر تنگ می نماید که با ی  همشاهد

مسرورانهد یایان  شنیدن خبر اعدام وید به یکباره دردهای خویش را فراموش کرده و

 :روشنایی در عراق را به همگان میده می دهد آغاز نور و های ظلمانی و ش 

استبداد و خودکامگی وطن ویران شاعر را به زندانی برای آزار و یا گورستانی برای اعدام و 

 :خواهان مبدل نموده است کشتار آزادی

 (619: الحیدرید ییشین) ...

صدام درطی بیش از بیست سال ظلم و بیدادگرید دیگر امیدی را ی  ههای مستبدان سیاست

و سپاهیانش از وطن  «ابرهه»ارتش عراق چون  برای بازگشت باقی نگراشته است؛ صدام و

هایی که از لجن و  اند و ش  متروکد یراکنده های شهر در گوشههایی کور که  جز سایه دشاعر

 .(551: 5331کن ان ملحمد ) خون انباشتهد چیز دیگری باقی نگراشته است

 (239: الحیدرید ییشین)... 

تاریخ محو نخواهد نشدد تاریخ به ی  هگاه از خاطر ای است که هیچ د فاج ه5بمباران حلبچه

عظیم و غیر ی  هکه چنین فاج  خو را درنده آورد حکومتی تا به این حد ظالم و نمی یاد

حصر صدام را مردم  و حدّ طلبی بی انسانی را برای مردم خویش رقم زده باشدد تاوان جاه

                                                             

یی آن  که در مورد بمباران شیمیایی قرارداد ن عراق راواقع در کردستا «حلبچه» شهر 5311 سال صدام حسین در -5 

 .خون کشیده شدند گناه به خاک و هزاران نفر از مردم بی
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 های شاد و یر گناه کردستان عراق متحمل شدند که بم  شیمیایی ظرف چند دقیقه خانه بی

اندک  به گورهایی دسته جم ی مبدل نمود؛ در برده و سکوت ابدی فرو هیاهویشان را در

 زمانی بادهای مسمومد از چشمان نحس جغدی وزیدن گرفت و همه جا را آلوده ساخت و

 :نگراشت اد مردگان و دود و خاکستر هیچ برجاجز اجس

 

 (263: الحیدرید ییشین)

رسد و آن صدای شیطانی است که  زده تنها یک صدا به گوش می در این سرزمین استبداد

 :گوید اندیشد و جز به زبان شمشیر و خون سخن نمی جز به دوام قدرت خویش نمی

 (265: همان... )

واژگونی حکمت مأثور گواه این حقیقت تلخ است که در عراق دیگر نه عدالتد اساس 

ش ارهایی که به اسم عدالت سر داده ی  ههم حکومت که حکومتد زیربنای عدالت است و

در این بازار آشفتهد هرکه چاقو به دست گیرد از ح  کشتن  شود دروغی بیش نیست و یم

 :خواهد شد نیز برخوردار

! در فضای بسته و خفقان حاکم بر عراقد شاعر حتی جرأت سؤال یرسیدن را هم ندارد

صداها را در گلو خفهد حتی ح  ی  هبیند و هم درها را به روی خودش بسته میی  ههم

 :اند خوانی بر وطن را نیز از وی سل  نموده مرثیه
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 (413: د ییشین1یوسفد ج. )

ای که هرگز گوش شنوایی برای  سیاسی و نقد سیاستمداران خودکامهی  هسی سال مبارز

را از شنیدن بوی بهبود از اوضاع عراق  اندد در نهایتد شاعر شنیدن آرای مخالف نداشته

شاید که برای همیشه از  .دهد وار حکم به ویرانی وطن می که دیوانهکند تا جایی  مأیوس می

 : مصائبی که بدان گرفتار آمدهد رهایی یابد

یوسفد ) 

 (413: ییشین

 مبارزه با استعمار -

این م نا  است و در «آبادکردن»و  «طل  عمران»در لغت به م نای  (Colonialism)« است مار»

 است که مقصود از آند مهاجرت گروهی از یک کشور« کولونیزاسیون» یم ادل م نای اولیه

تر آن  اما م نای دیگر و رایو. های تازه است ید در سرزمینمسکونی جد و تشکیل یک واحد

رودد تسلط سیاسید نظامی و اقتصادی یک ملت قدرتمند بر یک  می که امروزه به کار

 (.51: 5911آشورید ) سرزمین یا ملت ض یف است

اگرچه تاریخ است مار مسبوق به قرون قدیم ی نی دوران باستان استد اما تاریخ حقیقی 

ی  هیدید. شود به مفهوم جدید آن از قرون شانزدهم و هفدهم میالدی آغاز می است مار

های  است مار از بدو ییدایش تاکنون مراحل گوناگونی را طی نموده و در هر مرحله به شیوه

جدیدترین نوع است مار است که به آن  «است مار نو». متفاوتی به حیات خود ادامه داده است

 .(51: همان)ق می شود است مار ینهان نیز اطال

است مار نو بدین م ناست که کشورهای است مارید ضمن اعطای استقالل به مست مرات 

ها تحمیل می کنند که عمالً همان شرایط دوران است مار را در  ییشین خودد شرایطی را بر آن

 .(515: 5921طلوعید )سازد یوششی تازه در این کشورها برقرار می

. شود استفاده می «امپریالیسم» از یک اصطالح مترادف ی نی «است مار»ی  هکلم  گاه به جای
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امپراتوری مشت  شده است؛ ی نی تشکیل امپراتوری ی  هلغت از ریش امپریالیسم دری  هکلم

 قوی بر ض یف را دری  هسلط ارضی وی  هتوس  نوع گسترش و م نای وسیعد هر دادن و در

که همان  یک مفهوم جدیدتر را نیز شامل می شود امپریالیسم در اصطالحد. گیرد برمی

این نوع . نقا  جهان در یانصد سال اخیر است سایر طلبی کشورهای ارویایی در توس ه

 .(599: 5963مگدافد ) شود داری نسبت داده می توس ه به زایش و بلو  سرمایه گسترش و

میالدی که مدت سه  5231سال  نایلئون به مصر دری  ههای اسالمید حمل تاریخ سرزمین در

آغاز هجوم است ماری غرب در همه اب اد و جوان  ی  هتوان نقط سال به طول انجامید را می

هند را مورد ی  هقار شبه بریتانیا نیز .(12: 5924موثقید ) آند به جهان اسالم به شمار آورد

. این کشور درآوردهایی از آن را به اشغال نیروهای است مارگر  وتاز قرار داده و قسمت تاخت

 .(11: 5926یوسفی اشکورید )

هایی است که از دیرباز به دالیل گوناگون  در میان کشورهای اسالمید عراق از جمله سرزمین

ای خاص خود همواره مورد توجه مطامع بیگانگان  منطقه از جمله موق یت استراتییکی و

دولت بریتانیا . ریری شده استنای قرار داشته و از این حیث دچار ضررهای سنگین و جبران

از قرن هفدهم میالدی به دالیل فراوان از جمله قرار داشتن عراق در کرانه های خلیو 

فارسد نزدیک بودن راه آن برای رسیدن به هندوستان و برخورداری از ذخایر سرشار م دنی 

ورهد قد) نگریسته است و کشاورزی به عراق به عنوان سرزمین آرزوهای بزرگ خویش می

5311 :513-593). 

ترین یایگاه علمی و  دوران خالفت عباسید به مهم خیز عراق که در سرزمین یهناور و حاصل

 مغول در لشکریان غارتگری  ههالکوخاند فرماندی  هفرهنگی جهان مبدل گشته بود با حمل

. هجری به یکباره از اوج عزت و شکوفایی به حضیض رکود و ویرانی فرو افتاد 616 سال

آغاز دست یازیدن قوم بیگانه با فرهنگ و تمدن مغول بر این سرزمیند در حقیقت فصل 

توالی دو دوره ی نی عصر مغول . رود جدیدی در تاریخ علم و ادب این سرزمین به شمار می

های علمی  ای از رکود و انحطا  را در تمام زمینه سایه( 5231-5156)و سپس عصر عثمانی 

 .(12: 5331الفاخورید ) فرما نمود حکمفرهنگی این کشور  و

کشور و ی  ههای تاریخ به دلیل ض ف حکام در ادار حکومت ترکان نیز مانند دیگر حکومت

طلبانه  آمیز و استقالل های اعتراض های مردم در نهایت با جنبش نیز عدم توجه به خواسته
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ی داخلی در ها در یی گسترش آشوب .رو به ض ف و افول نهاد مردم مواجه گشته و

آرایی قوای متفقین ی نی  های وایسین حکومت ترکاند آتش جنگ جهانی اول نیز با صف سال

روسیه در مقابل قوای متحدین که آلماند اتریش و عثمانی  انگلستاند فرانسهد ایتالیاد آمریکا و

را به سوز ارتش متفقین  در آغازین مراحل این جنگ خانمان ور گشته و اند ش له جزء آن بوده

های  آرامی گیری از نا های است مارگر با بهره دولت. سازد سوی کشورهای عربی روانه می

جان آن وارد نموده  نیمهی  هداخلی و ض ف مفر  دولت عثمانید ضربات سختی را بر ییکر

ی  هها را به زیر سیطر ای از ییش ت یین شدهد هر کدام بخشی از این سرزمین بر طب  برنامه

آن و انگلستان  طوری که فرانسهد عازم سوریه و کشورهای مجاور آورند؛ به خود در می

 .(593-511: قدورهد ییشین) رهسپار عراق می گردد

بندی در مقابل دولت است ماری بریتانیا  از این تاریخ به ب دد ملت عراق به مبارزه و صف

دفاع  مگام با مردم بیدر این میان ادبا و شاعران مت هد عراقی نیز همراه و ه. روی آورد

وطنان خویش را  مبارزات ضداست ماری گراشته و با سالح قلمد همی  هعراقد قدم در عرص

 .اند در راه دستیابی به استقالل و آزادی یاری داده

یس از حدود نیم قرن غارتگری است مارگران انگلیسی در عراقد نوبت به امپریالیسم جهانی 

ها و به وییه   مار نو و با همدستی حاکمیت مزدور ب ثیرسید که این بار در یوشش است

صدامد دیگر بار این سرزمین یر حادثه را مورد هجمه و ویرانی قرار داده و خواب راحت را 

حال آنکه دشمن شیطان صفتی  ؛شود خوش و خرسند بود از چشم مردم برباید؛ چگونه می

دامد علیه مردم عراق تجدید قوا کرده ای چون ص زاده مانند آمریکا در جشن ازدواج با حرام

است مار به سوی تباهی ی  هبار های شکم های ویرانگر و کال  است و کشور تحت هجوم ملخ

 :رود می

 (5: 1332د ) 

روزه در  های است ماری در شرقد شمار بسیاری از مردم فقیری است که هر سیاستی  هنتیج

 :روند های عظیم نفتی و ذخایر سرشار زیرزمینید به کام مرگ فرو می کنار چاه

 ( 511: د ییشین5البیاتید ج) 
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یوستان برای مبارزه با است مارگران و ساختن فردایی بهترد به خاک و خون  در آفریقا نیز سیاه

 :شوند کشیده می

های ش ری شاعران نوگرا که در این  فراوانی و انبوهی قصاید سیاسی موجود در مجموعه

ئل دهد که مسا ای از آن اکتفا گردیدد به خوبی نشان می های برگزیده مجال تنها به ذکر نمونه

 ها قرار داشته کانون توجه آن سیاسی داخلی و خارجی از جمله مسائلی است که همواره در

از سویی دیگر تنوع . اند به طوری که حتی در شرایط دشوار تب ید نیز از آن غافل نبوده است؛

تواند حاکی از ایجاد حالتی  و یراکندگی اش ار سیاسی در حوزه های ملید قومی و فراملی می

اندیشی در دیدگاه شاعران نوگرای عرب باشد که در کنار مسائل داخلی به  ازن و وس تاز تو

مسائل سایر کشورهای عربی و حتی غیرعربی و غیرمسلمان نیز توجه داشته و از این رهگرر 

ادبیات جهانی سوق ی  ههای انسانی و ییوند هرچه بیشتر با قافل ش ر نو را به سمت گرایش

 .اند داده

 و ایثار مبارزهدعوت به 

ها  زمانی  همظلومیت بشر در همی  هبیاتید شاعر عراقید صدای شاعر را طنین صدای فروخفت

و در این راهد دیگر شاعران وطنش را نیز به یاری  (91: 5339البیاتید )ها دانسته  و مکان

 ی وروشنای زیباتر از آند دمیدن نور و دشاعر اگرچه زندگی زیباستی  هطلبدد به عقید می

تاریکی و زیباترین آوازهاد نوای برخاسته از عم  جان  های ظلمت و شادمانی از یس ش 

و سرزمینی یاک و خرم است که برای تحق  آند باید ظلمت و  هایی اصیل و استوار ملت

 :دو را ل نت کرده و شمع هدایت را در مسیر تاریک بشریت بر افروخت ظالم هر

 (151: د ییشین5البیاتید ج) 

گهگاه مرزهای کشورش را نیز درنوردیده و  دصدای فریادخواهی و دعوت شاعر به مبارزه
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 :خواند می های شرافتمند و خیرخواه دنیا را به حمایت از میهن خویش فرا تمامی انسان

 (461: د ییشین5یوسفد ج) 

انتظار آتش انقالب  در (41: 5324الجنحانید )ای است  زده عراق ویران و ش  رمز« نیشابور»

خویش رها ی  های است تا چون صدفد از یوست شارهچنین فضایی در انتظار ا شاعر در و

اش بر  زده بگشایدد آتش انقالب را در سراسر سرزمین ش  های کلمات یر گرددد با بال

 :زشتی را از چهره آن بزداید افروزد و ظلمت و

(11: د ییشین1البیاتید ج)

قدرد سیلی بنوازد و  قضا وی  هاو آرزو داردد در صف مبارزاند سالح به دست گرفتهد بر چهر

 :با غرق شدن در خون خویشد رنو بشریت را کاسته و زندگی را حیاتی دوباره بخشد

 (515: البیاتید ییشین) 

ه بی شک مبارزه برای اعتالی وطند راهی دشوار و یرفراز و نشی  خواهد بود که جز ب

 :فداکاری و تحمل مشقات فراوان به مقصد نخواهد رسید

 

 (511: د ییشین5البیاتید ج)

های ملی خویش نه تنها غربت را بر خاک وطند  چنین است که شاعر در راستای آرمان این

زیرا که می داند زندگی فردای عراق در گرو فداکاری  ؛که مرگ را بر زندگی ترجیح می دهد

 :و ایثار امروز فرزندان آن است

 (456: الحیدرید ییشین)

ها تب ید و آوارگی را به جان خریده و حتی از برل  به همین دلیل است که شاعر مشقت سال
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حیات در کالبد ی  هکه جوشش جاودان دنه نیستی دباورش شهادتجان نیز ابایی ندارد که در 

هرگاه که خونی بر زمین ریخته شود از آن بوستانی خواهد رویید و  هستی است و

 :به یا خواهند خاست مستض فان بیدار گشته و

: د ییشین1البیاتید ج)

511 ) 

بلکه مهمد  ؛شاعرد حس وطن دوستی به تنهایی برای نجات وطن کافی نبودهی  هبه عقید

سرخ به یکی از محورهای اصلی ی  هرو مبارز از این. های ملی است فداکاری در راه آرمان

 اصلی شاعرد دردهای بشریت وی  هاش ار مبارزاتی شاعران بدل می گردد؛ اگرچه دغدغ

اصلید ایثار و فداکاری در راه تحق  ی  همسأل دنوعان خویش است عش  به وطن و هم

 :هاست آرمان

 ...

 (421: د ییشین5یوسفد ج)

 گیری نتیجه .4

 های این ییوهش م لوم گردید که براساس یافته

 .داری ایران و عراق استیکی از مضامین اصلی مشترک در اش ار یای« وطن»مفهوم  -

وطن در -5: به دو صورت در اش ار شاعران برگزیده من کس شده است« وطن» مفهوم -

 .وطن در ارتبا  با هویت جم ی -1ارتبا  با هویت فردی 

ارتبا  با هویت  و در« عش  به وطن»در ارتبا  با هویت فردی در قال   «وطن»مفهوم  -

دعوت به »و « مبارزه با است مار»و « با استبداد مبارزه» جم ی در قال  محورهایی مانند

 . تجلی یافته است« مبارزه و یایداری
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 السمان غادةدر اشعار فروغ فرخزاد و  زن و مضامین مربوط به آن

 دکتر ناصر کاظم خانلو/ راد سیده طل ت تقوی

 

 چکیده 

و جهان سوم و بطور کلی غلبه و تسلط ی حاکم بر جوامع سنتی  ارتجاع و شرایط مستبدانه

فضای مردساالرانه در جوامع شرقید شرایط خاصی بر زندگی زنان این بالد تحمیل کرده 
های اجتماعی و دارد تا با حضور در ف الیترا بر آن می« زن»شرایطی نابرابر که جنس . است

ی او و درباره« نظر تجدید»ی خویشد جام ه را به  با اعتراض نسبت به حقوق از دست رفته
از جمله زنان اندیشمند و م اصر شاعر فرو  فرخزاد . اش وا داردسرکوب شده« موجودیت»

و م ضالت اجتماعی « زن»شاعر سوری تبار هستند که محور اصلی ش ر آنان  و 
ن این مقاله برآنیم تا ضمن برسنجی فضای اجتماعی و روانی ای وارد بر زندگی اوست و در

 . دو شاعرد حجم فریادهای نهفته در اش ار آنان را مقایسه نماییم

 زند فرو  فرخزادد غاده السماند عصیان: ها کلیدواژه

  

                                                             
 (ایران) کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 

  (ایران) دانشگاه ییام نور همدانگروه زبان و ادبیات فارسید استادیار(pnu.khanloo@gmail.com) 
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 درآمد 

و « زن»های بزرگی که همواره خواهان آزادی  دریغ انسانهای بی تاریخ گواهی است بر تالش

ی خویش در  رفتهدست ترغی  وی به جهت وصول مطالبات انسانی و حقوق محروف و از

های فرهنگید اقتصادید سیاسید و عرف حاکم بر  زنی که وییگی. اند جوامع سنتی بوده

جام هد شرایطی نابرابر و مستبدانه بر او تحمیل کرده و محبوبیت وی را اطاعت بالمنازع و 

آن برای ی مورد بحث  اند که جنسیت تنها مؤلفه ای ت ریف کردهزیر افکندن در جام هبه  سر

این حاکمیت که از سوی زنان و مردان آگاه . های ارتجاع بوده است زن به داالن« وایس زنی»

های زنانه در  فرهنگی صورت گرفتهد عامل ایجاد جنبش -های اجتماعی و ف ال در حرکت

اند و برخی دیگر با تمام  برخی از زن گفته. ادبیات م اصر و آفرینش ادبیات زنانه شده است

 . اند های گره خورده فریاد زدهزنانگی خود را از یس حنجرهقواد 

از جمله شاعران زن م اصر که اندیشه و قلم خود را در راستای اعتراض و انتقاد به منکوب 

اند فرو  فرخزاد و  کار گرفتهه کردن احساسات زن و ابقای وی در محبس تاریخی مادینگی ب

در آثار این دو زن شاعر شرقید بی . باشندمیشاعر عرب زبان سوری االصل  

ی ادبی هم  خورد که به خودی خود آنان را از جام هیروایی و صراحت زنانه ای به چشم می

ییوهش ییش رو بررسی تطبیقی اش ار این دو . جنسان م اصرشاند متمایز ساخته است

 . باشدبانوی شرقی آزاد اندیش می

 ی فروغ فرخزاد و  انههای زننقد و بررسی تطبیقی تم

او مشکالت امروز . ی آگاه و روشنفکر است به م نای واق ی شاعر و نویسنده 

شناسد و از این جهت وجه اشتراک زیادی با شاعر جهان عرب و مسائل زن را به خوبی می

حدی نومید شده بر خالف فرو  که تا  در حقیقت . جسور ما فرو  فرخزاد دارد

خواهد هر طور  بود که در این سامان زن جدی گرفته شودد سخت طال  ارتبا  است و می

ای که  مصاحبه غاده در(. 595د 5911مدنید . )شده این ارتبا  را به نفع انسانیت برقرار کند

من »: گویدی فرو  چنین می درباره دعبدالحسین فرزادد مترجم آثارشد با ایشان داشتند دکتر

ام و بسیار خوشم آمده است انگیز شما را خواندههای زیادی از اش ار این شاعر شگفتنمونه

اما یک فرق اساسی میان من و اوست . و نقا  اشتراک زیادی میان من و جهان او وجود دارد
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که من بیشتر  و آن این که او بسیار شفاف است و قدرت زیادی برای آشتی داردد در حالی

 ( 595د 5911مدنید )« .م و مایل به مقاومت هستمتمرّد دار

اش با دکتر فرزاد به آن اشاره کرده است چه  در مصاحبه ای که  یریریآشتیالبته 

ی ناگوار حاصل از شکست زندگی زناشویی است و تحسّری که بسیاری از اش ار  بسا تجربه

  با اجتماعی که تا آخرین نفس با کهنگی ی آشتی فرو اند و نه نشانهفرو  به آن اندوده شده

 . ستیزدآن میتبختر و ارتجاع سرشار از 

های بارزی است که سب  اعتراض د وجود نشانهبین فرو  و بارید وجوه اشتراک ما

« زن»: ایشان به شرایط حاکم بر اجتماع زنانه و ایستادگی در برابر عرف نامطلوب بوده است

 . عر بودنبودند شرقی بودن و شا

 . زبان نمادین این دو شاعر از جهاتی شبیه و از جهاتی تفاوت است

 : آزادی

الگوهای رفتاری کهند زن را تنها در قال  موجودی صبورد فداکارد منف ل و مرکز حس و 

-ای از اجتماع مردانهد ذکاوت زنانه ای از آفرینش که بخش قابل توجه نیمه. خواهد عاطفه می

داند و از نظر ایناند در این خویش می« جنس برتری»برای موضوعیت اش را خطری جدی 

رسد که در ترازوی اجتماع جداسازی فراجنسیتی و در اعتکافی ابدی زن به جایگاهی می

ی نسل روشنفکر این مرز و  ی برجسته فرو  نماینده». مردساالر قابل سنجش و ارزیابی است

 ( 164د 5933کدکنید )« بوده است بوم و گزارشگر راستین و صمیمی این گروه

اندیشی فرو  هرگز وی را از آزادی و استقاللی که ح  مسلم هر «من»گرایشات فردی و 

« آزادی» ی اصلی اش ار فرو  فرخزاد و  انسانی است غافل نکرده و درون مایه

ش نهفته دارد وجه این واژه با تمام مفاهیمی که در خوی. «زن»استد آزادی انسان و به وییه 

دیدگاه فرو  او را به زیستن و ادامه دادن با امید و . باشد می اصلی اشتراک ش ر فرو  و 

ی بود فرو  اسیر. ی خویشتن باورمند ساخته است نه به تمکین و سرسپردگی تکیه بر اراده

 ( 169هماند . )کرد «عصیان»که در برابر دیوارهای بندگید 

 تانمدی درخ من از سالله

 ( 936د 5911فرخزادد . )کندتنفس هوای مانده ملولم می 

 . ها به زیستن مت هد کرده است مرا تبار خونی گل
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 ( 936هماند )دانید؟ می. ها تبار خونی گل

ای که حداکثر فشار را تحمیل کرده و  ی به جان آمدهد غریزه غریزه. شاعر غریزه است 

او زنی شاعر است با هویت زنانه که از سوی خود او  .دیگر هنگام از هم گسستن آن است

 ( 5912د 51فرزادد . )به رسمیت شناخته شده است

ای بدان سان که رود خوش ندارد در نقطه/ اما خوش ندارم که مرا در بند کنی/ دوستت دارم

 ( 46هماند )واحدد از بسترش اسیر شود 

 ( 42هماند )« اای گریز ی لحظه»: چنان که هستم مرا دوست بدار آن

ی آن دو نگران آینده. اند زیستهتصویر زمان و مکانی هستند که در آن می فرو  و »

 ( 5911د 591مدنی )« ی زنده نیستی فرو  چیزی جز تفاله بشرندد بشری که به گفته

 : انسان

های متحرکی هستند که گویدد مردههای ش ر فرو  آن گونه که خود در ش رش میانسان

 . انددار افکار و تمدن دیگرانند و از خویش تهی شده یراثم

 ( 5911د 113فرخزادد ... )انسان یوکد انسان یر از اعتماد

یوشد  های خوشهای ساکت متفکرد جنازههای ملولد جنازهخوشبختد جنازه هایجنازه

 ... خوراک خوش

تباهی اجساد ما قضاوت  گاه خورشید بر رسیم و آنهای هزار ساله به هم میما مثل مرده

 ( 119هماند . )خواهد کرد

ای هستند فریفته مابان خودهای مدعی و روشنفکر رسوالن سرشکسته و ییغمبران نماد انسان

 . ها تباهی و ویرانی جام ه بوده استکه رسالت آن

های رسوالن سر شکسته شود به سورهدیگر چگونه می دوقتی در آسمان درو  وزیدن گرفت

 ( 122هماند )آورد؟  یناه

ی مقدس نورانی مانند چتر  ی وقیح فواحش یک هاله و بر فراز سر دلقکان یست و چهره

 ( 119هماند . )سوخت مش لی می

 . دردهای مرفه بیاند و متجدد های ش ر غاده شبحانسان: در ش ر غاده
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  (5933د 19فرزادد )که خاطراتش را گم کرده است / دهدشبح به من یاسخ می

 . گاهی به دوستم خواهم اندیشید که در غربت بختیار است

  :شنوماش میزدهخش یالتو یوست یخ و در میان خش ...

هاد  ی مالیات که درباره راد در حالی( ییرنه)و ( آلپ)گاهی صدای خرد شدن و سقو  

 ( 12هماند . )..گویدها و ایدز و سگان مرفه سخن می اعتصاب

 : خانواده

در اش ار فرو  اعضای . اندش ر فرو  در زبان خاص وی بسیار تاثیرگرار بوده هایانسان

خانواده هر کدام نماینده و نماد بخشی و طیفی از مردم هستند که در اجتماع وی حضور 

 . دارند

من کار خود را کردم و بار خود را بردم و در اتاقش از صبح تا غروب یا : گویدیدرم می»

ل نت به هر چه ماهی و هر چه فرع وقتی که من بمیرم ... ا ناسخ التواریخخواند یشاهنامه می

 ( 5911د 131فرخزادد . )«کند که باغچه باشد یا باغچه نباشددیگر چه فرقی می

 ( 131هماند )ست گسترده در آستان وحشت دوزخ  ایاش سجاده مادر تمام زندگی

کند که باغچه را گردد و فکر مییمادر همیشه در ته هر چیزی دنبال جای یای م صیتی م

 ( 131هماند . )کفر یک گیاه آلوده کرده است

برادرم ... داندبرادرم شفای باغچه را در انهدام باغچه می... گوید قبرستانبرادرم به باغچه می

 ( 136هماند . )به فلسفه م تاد است

اش ماهیان قرمز مصنوعیاشد با ی مصنوعی او در میان خانه... ها بودخواهرم که دوست گل

-های طبی ی می خواند و بچهآوازهای مصنوعی می... اشو در یناه عش  همسر مصنوعی

 ( 5912د 132فرخزادد . )سازد

ماب و خواهری  ای خرافید برادر فیلسوفخشن و تطامید مادر م تقد و تا اندازه دیدری سرد

درگیر دنیای خوشبخت و عادی  که از دنیای یسند و م یارهای فرو  فاصله گرفته است و

 . اند ثیر گرار بودهأخویش استد هر کدام در زبان ش ر او ت

ای است مرفهد که در خانواده و محیطی با فرهنگ و مواف  بالیده است وزیرزاده 
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های اجتماعید فرهنگی سیاسی و ثیر این جمع فرهیخته سب  توفی  وی در بیان واق یتأو ت

ی وجود دارد ا خانواده»: گویدغاده می. ای روشن شده استبینی وی به آیندهوشدر نهایت خ

 .یدر این خانواده نامش حقیقت است. ام با آن دوستی دارم که من از آغاز کارهای ادبی

من دوست ندارم با حقای  . ها درد استهمسر این مرد شجاعت نام دارد و نام کودک آن

 .(5912د 53فرزادد )« که بیشتر تمایل دارم زخم را عریان کنمکنمد بل مجاملهدردناک جام ه 

 . او در موارد اندک از خانواده گفته است

دانم کی بر این ستاره دست یافتمد شاید آن را در کودکی از روستایم با خود برداشتم و نمی

 ( 53ماند ه. )من  ای بود و ت ویری شد انباشته از دعاهای خیر یدر در ح ّریزهشاید که سنگ

 : گویدآنجا که خطاب به فرزندش می

زاده  باک بودد اگر مرا یقین نبود که تو جوانی بیاگر تو نبودید اگر رویای من با تو گرم نمی

افتادم همچون بمبی یاوه که به هدف  خواهی شدد اگر انتظار تو نبود بر ساحل فرو می

 ( 53هماند . )نخورده است

 : کودکی

ترین دوره زندگی فرو  است که با حسرتی گزنده از آن یاد  و مطلوب این دوره شادترین

 . کندمی

ب د از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و / ی شگفت عزیمت لحظهای ! هفت سالگیای 

 ( 5911د 116فرخزادد . )جهالت رفت

های درختان کاغری در با  یک کتاب مصور  از زیر سایه/ آیم ها می من از دیار عروسک

 ( 133هماند )

اش جدا  ی کودکیفرو  همواره از بلو  ناخواسته و هر چیزی که او را از دنیای م صومانه

 . کردد آزرده خاطر بود می

-ها را کشتیم و به صدای زنگ که از روی حروف الفبا بر میب د از تو ما صدای زنجره

 (116هماند )سازی دل بستیم  های اسلحهخاست و به صدای سوت کارخانه

سنگ و سارهای سراسیمه از درختان : ها توانستند بر روی تخته بنویسندای که بچهاز لحظه
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 ( 116هماند )کهنسال یر زدند 

 : گویدغاده در توصیف کودکی می

یا ... دانم کی بر این ستاره دست یافتم شاید در کودکی آن را از روستایم با خود داشتمنمی

 ( 5933د 11فرزادد )ادم برداشتم در میدان مدرسه ینداری که آن را از دامان است

 : زن

ی زن هراس و مت ص  زمان خودد عامل اصلی تمردد  از جام هدرک عمی  فرو  و

تر اند ییش زیستهشاعران زنی که از عصری که در آن می. ایستادگی و آگاهی آنان بوده است

ش ر آناند ش ری ساختارشکن و در  .اندهای قابل تحلیلی داشتهکرده و اندیشهحرکت می

ی  را از دریچه« زن»غال  زنان شاعر ییش از فرو  و غاده . عین حال مت هد به زنانگی است

ی  های م شوقههای م شوق با وییگیاند؛ در ش ر آنان وییگیچشم مردان شاعر دیده

ومی و ظاهر در اذهان مردانهد آنات «زن»وجه قابل تمجید . شاعران مرد برابر بوده است

 . ی وی بوده استفریبنده

-تر میدر مقایسه با دیگر زنان شاعر هنگامی برجسته جایگاه فرو  فروخزاد و 

را که به هیئتی فیزیکی و جنسی محدود و یا حتی « زن»گردد که این دو بانوی شرقید 

های و از گنجه ی رجولیت حاکم در جوامع سنتیشدهمختوم شده بودد از چهارچوب ت ریف

که « انسانی». دهندشخصی مردانه بیرون کشیده و او را در مقامی ش ورمند و انسانی قرار می

در سانتریفوژ عقیدتی تحجر و عصبیتد به طرزی ناعادالنه از هویت اصیل خویش جدا و 

 . تهی گشته و به حضوری جسمانی و قابل تملک مبدّل شده بود

 : در ش ر فرو 

 ی من کافیستیک ینجره برا

 ( 5911د 135فرخزادد )یک ینجره به لحظه آگاهی و نگاه و سکوت 

 در کنار یرده اما کورد اما کر/ توان بر جای باقی ماندمی

 ( 136هماند )ای زیبا و سالم بود ماده/ ی یک مردتوان در بازوان چیرهمی

 : زن در شعر 

 توطئه نشستی دشمنی مرا تو با ژرفاهای من به/ هرگز بر تو نخواهم بخشید
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 های عمر مانع شدیو از حرکت من در کوچه

 ( 5912د 45فرزادد )ی عصبی من حکومت احکام عرفی را اعالن کردی و بر شبکه

و زنی با خواهش  ...عش  تو را آموختم از گنجشک دوره گردد زنی خوشبخت بر درخت تو

 : یرواز

 ( 5933د 21فرزادد )من گنجشکی در دست نیستم 

 . باشدمی عصیان در برابر قوانین و عرف مرتجع جام هد اصالت ش ر فرو  و 

 های فرهنگی پشتوانه

. شناختی و در یس اندوهی تلخ ثبت شده استها در ش ر فرو  با نگرشی جام هاین یشتوانه

اما بنا به تفاوت در موق یت زمانی و  دهای فرهنگی استنیز سرشار از یشتوانه ش ر 

ای به فضای ش ر آنان بخشیده  های متفاوتد بار عاطفی و م نایی جداگانهمکانی و نیز تجربه

ی تاریخید اقشار  وطن در ش ر فرو  اجتماعی است که کسالت و سردی یک دوره. است

اختالفات طبقاتید ییدایش . گوناگون جام ه را محکوم به سرگردانی و بالتکلیفی کرده است

های کرنش ییشهد قانون سربی و ناآگاهی اقشار یایین اجتماع نابغهروشنفکری نوظهور و 

 . کشور را از مسیر اصلی و انسانی خود دور کرده است

/ های زندانیی بیکار و دانههای واژگون شدهبه داس/ های با  تخیلایمان بیاوریم به ویرانه

 ( 5911د 111فرخزادد )بارد نگاه کن چه برفی می

اند آن باد یا سوارانند و این  های چوبین خود تکیه دادهکه صبورانه بر نیزه یس این ییادگان

 ( 199هماند )خمیدگان الغر افیونید آن عارفان یاک اندیش؟ 

باشند و ها و باغچه نماد روشنفکران آگاه میهاد ماهیگل« سوزددلم برای باغچه می» در ش ر

 . کشد کشنده برای تحولی اساسید خمیازه می های راستین و نیز میهنی که در انتظاریانسان

 /ی ما خالیست کشد و حوض خانهی ما در انتظار یک ابر ناشناس خمیازه می حیا  خانه

هماند ... )کارند شان به جای گل خمپاره و مسلسل میهای ما همه در خاک باغچههمسایه

132 ) 

 ( 131هماند )روتند که خود بخواهندد انبارهای مخفی با های کاشی بی آن و حوض
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ای است که حاصل آن زده های فرهنگی تمامیت سرزمین و میهن جنگیشتوانه در ش ر 

 . باشدنیز حاصل همین غربت می غربت است و اندوه سنگین حاکم بر ش ر 

 ( 5933د 15فرزادد )بدون لبناند تب یدی در همه جا / شکنداین دلتنگی مرا در هم می

کنند و در ش  فرودگاه سگان یلیسد در ش  بندرهای غربت ترا دنبال می به من مگو که

 ( 45هماند )وطنت نیز 

ی استخوان چه گویی ادامه چنان/ امچسبیده به استخوان سینه/ جا در گردنم کلیدی آویخته آن

 ( 5939د 33فرزادد )ام در بیروت کلید خانه: من است

همواره مورد « زن»اند که در آن و سنتی زیسته هر دو در جوامع جهان سومی فرو  و 

مضامینی نو و صادقانه « درد مشترک»مهری اجتماع بوده است و در ش ر این دو زند این بی

 های ش ر فرو  و  تفاوت. ش ر ساختارشکن اما مت هد به انسان و انسانیت. آفریده است

فرو  زنی . ه است بیشتر هستندآن را یر رنگ ساخت« زن بودن»هایی که نسبت به شباهت

د ازدواجی ناموف  داشته استد افسردگید بدبینی و نومیدی حاکم  است که بر خالف 

ای دیکتاتورماب و مردساالر بوده که این اتفاق در بر ش ر فرو  دستاورد زندگی در خانواده

جدایی و دوری از گردد و در نهایت ازدواج او منجر به زندگی زناشویی فرو  نیز تکرار می

نسرین مدنی از زبان فرو  و به . بردفرزندی است که تا یایان عمر کوتاهش از آن رنو می

ام مثل یک در بسته باشم تا زندگی همیشه س ی کرده»: گویدنقل از دکتر سیروس شمیسا می

 .(5911د 511مدنید )« ام را کسی نبیند و نشناسدوحشتناک درونی

د 115فرخزادد )ام آیم که این چنین به بوی ش  آغشتهن از کجا میآیم؟ ممن از کجا می

5911 ) 

دهد و در او در انتخابی عجی  و جسورانه ش ر را به زندگی زناشویی و فرزندش ترجیح می

 : گویداین عصیان زنانه می

 ی دوردانککم اکنککون کککز آن خانککه   

 دانککم اکنککون کککه طفلککی بککه زاری  

 لیککک مککن خسککته جککان و یریشککان 

 ر مککن شکک ر و دلککدار مککن شکک ر یککا

 

 شکککککادی زنکککککدگی یرگرفتکککککه  

 مکککاتم از هجککککر مککککادر گرفتککککه 

 سککککککککپارم ره آرزو رامککککککککی

 روم تکککا بکککه دسکککت آرم او رامکککی

 (64هماند )                      



 

 011 

 

جغد و  ی ش ر  ش ر فرو  گنجشک و کال  و کبوتر هستند و یرندگان برجسته پرندگان

یرندگان سپید نوروزی نیز بسامد . است( بیداری)ی نماد و دوم( خرد)خروس که اولی نماد 

 . هستند( بهار و شادمانی)باالیی دارند و نماد 

 در ش ر فرو  

 ( 5911د 119فرخزادد )میرد زبان گنجشکان در کارخانه می

 ( 141هماند )نگرند و کبوترهای م صوم از بلندی برج سپید خود به زمین می

 ( 143هماند )خبر ما را با خود خواهد برد به شهر / سر ماآن کالغی که یرید از فراز 

 : در شعر 

: ی سپید نوروزی نیستم که به هر جا یرواز کنم و بهاران به آن کوچ کنم و بگویم من یرنده

 ( 5933د 96فرزادد ) !استاین وطن 

 ( 16هماند )زنی عاش  که با جغد دهشت در یرواز است 

بر بیشتر اش ار  عموماً». السمان است بسیاری از اش ار ی  مایهجنگ و شهادت درون

 « .های جنگ سروده شدهد فرهنگ جنگ حاکم است که در سال 

و او را یاره یاره یشت / کنیزنت را گم می/ گردیروی سی  بخرید چون با سیبی باز میمی

 ( 52د 5912فرزادد )کند ی بیمارستانی که باران آتش آن را ویران میگراری بر دروازهسر می

 در کمین تو بودندآنان ! محبوب منمرد 

 ... ش د نمازم را بالشتی کردم برای سرت و رویایم را یوششی برای زخمت  آن

گاه که به تبر چنگ انداخت و با آن خوشه را برید  او مرا یریشان کرد آن... اما جالد تو را دید

 ( 5912د 11فرزادد )و شمع را کشت 

-اش جدا می اعتراض به بلوغی که او را از کودکی. در ش ر فرو  نمادی اعتراضی است الفبا

 کند 

های رشد حروف یریده رنگ الفبا در یشت میزهای  از سال... آیمها میمن از دیار عروسک

 ( 5911د 133فرخزادد )ی مسلول  مدرسه

 .الفبا نماد آگاهی و دانایی است در ش ر 

 ( 5933د 16فرزادد )های حقیر میرد در قربانگاه روزمرگیالفبا می ی زن شرقی در خانه
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هم : واژگانی چون. شودای است که در ش ر فرو  به کرات دیده میعریانی واژگان خصیصه

 در ش ر . آغوشید تن برهنهد بسترد شهوت و حتی نام اندام زنانهخوابگید بوسهد هم

این واژگان در یوششی ظریف و شاعرانه به کار  ی عاشقانهدترین رابطهحتی در خصوصی

 . اندرفته

 ایتو مرده: محبوبم از سفر برگشتد در من نگریست و گفت

 ( 5939د 19فرزادد )تاخت های من میو ش  را گرراند در حالی که در مزرعه

توان به تکرار کلمات و جمالت اشاره کرد که از می های ش ر فرو  و  از دیگر تفاوت

هایی افزاید و تاکیدی است بر عبارتاین وییگی به موسیقی کالم می. مختصات ش ر اوست

 . باشندکه الزاما در ش ر برای وی حائز اهمیت می

 آیدکسی می/ آیدکسی می

 ( 5911د 939فرخزادد )کسی که در دلش با ماست 

فرخزادد )اندیشم یها م گیری گلو من به جفت/ آیددر کوچه باد می/ آیددر کوچه باد می

 ( 5911د 124

 ( 119هماند )ترین یار؟ ای یگانه  سکوت چیستد چیستد چیست

 گیری نتیجه

ی این  تر در حوصله باشد و بررسی بیشاز آنجا که ییوهنده ملزم به رعایت محدودیت می

با توجه به . تحقی  نیستد در حد ضرورت به شکلی جامع به موضوع یرداخته شده است

و تفحص در آثار این دو شاعر زن م اصرد گرچه در مواردید وجوه مشترکی که مطال ه 

باشدد برجسته و گویا ها میآن« شرقی بودن»و « شاعر بودن» د«زن بودن»ی سه وییگی  زاییده

هنگام فرو د  درگرشت زود. شود های ملموس و چشمگیری نیز دیده می هستند؛ اما تفاوت

. ی بلو  و رشد قطع و متمرکز ساخته است رست در نقطهی ش ر وی را دزمان و محدوده

ی از یوسته ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردو  تولدی دیگری  ش ر فرو  در دو مجموعه

وجود داردد به « عصیان»و « دیوار»د «اسیر»ی  اندیشی و نگرش فردی که در سه مجموعه«من»

های انسانی در کالبد ش رد فضایی شهبیرون جسته و با طرح مضامین عالی و حلول روح اندی

البته که اگر عمر وی کفایت  متفاوت و واال فراچنگ آورده است و این جهش و ارتقاء صد

فرو  مترجم زبان فکر و روح دیگر زنانی بوده است که . رسیدکرد به حد اعالی خود میمی

رونی خویش را هیجانات د حتی با فهم درست از اوضاع نابسامان خویشد توانایی بروز
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خواست ها کمر نبست و میاو روشنفکری اصیل بود که هرگز به ویرانی سنت. نداشتند

نیز زنی اندیشمند و صاح  نظر در مسائل زند . باشد« بانگ هستی خویش»

اما دگراندیشی و تحول ش ری که در اش ار فرو   استجنگد عش  و سنت در جهان عرب 

. فراز و فرودهای ش ر فرو  را ندارد اووی ملموس نیست و ش ر  شود در ش ردیده می

ثیرگرار و فریاد زنانگی قرن م اصر است که در نهایت از انسان و جایگاه أفرو  شاعری ت

در فصل سرد  گوید و در نهایت به آغاز فصل سرد مومن گردیده و نهایتاًمت الی انسانیت می

 . ییونددی هستی می ترین درجهبه عالی روح بلندش از کالبد زمینید جدا شده و

*** 
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 حافظ ی متنبی وها ی بالغی از موی در سرودهيگشا گره
 1*شهری دکتر احمدرضا حیدریان /5*زهرا توانچه فاطمه 

 

 چکیده

های ش ر است که در فهم هنری سخن و ییرو آن ارزش ادبی یک اثر  وصفد یکی از وییگی
شناسی ش ر در خصوص یکی از ضرورت کشف روابط حاکم بر زیبایی. بسیار مؤثر است

د با زیربنای حاکم بر تشبیهات آن عاملی «موی»ی نی  رفته در ش ر یربسامدترین اندام به کار
این مقاله در حوزة ادبیات تطبیقی و با هدف یافتن . شد تا ییوهش حاضر شکل گیرد

در ش ر متنبی و حافظد دو تن از « موی»شناسانه در توصیف  های زیبایی ها و تفاوت شباهت
ییوهش دیوان حافظ و دو  جام ة آماری این. شاعران برجستة زبان عربی و فارسی است

ای و موردی به همراه توصیف و تحلیل  خانه روش تحقی  کتاب. جزء دیوان متنبی است

یابیم چگونه جغرافیای بدن در  می رود که در می در نهایت این ییوهش به سویی . است
ان هایی که واژگو شاعر با بهره جستن از توانمندیهر د .شود می جغرافیای ش ر درهم تنیده 

ای در همنشینی با این  های گسترده از تناس زبان در نامگراری انواع موی داشته استد 
های شاعرانه و سازیترین صفات تا صفتدیهیرگرید از بدر تصوی. نداها بهره برده واژه

 که حاکی از نگاهدو شاعر  رسیم فراخور حال هایی می افتراق ها به اشتراک و همانندسازی
 .زندگی عادی خویش و دریچه های عاشقانه و عارفانة شاعر استد توصیف بومی

 موید متنبید حافظد ادبیات تطبیقید صور خیال: ها کلیدواژه

  

                                                             
 (ایران) ی مشهدالملل دانشگاه فردوس دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی یردیس بین 5*

(f.tavanche@yahoo.com) 

 (heidaryan@um.ac.ir) (ایران) عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد 1**
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 مقدمه .1

 طرح مساله.1.1

هایی  جهت بررسی از آن روست که در دیوان وی وییگی( 4قرن)های متنبی  انتخاب سروده

های  از سویی دیگر اهمیت سروده. خورد می چون حکمتد کمال و تأثیر از ییشینیان به چشم 

: 5912یور؛ سورید سبزیان)اند  ای است که بیش از چهل شرح بر اش ار او نوشته او به اندازه

31). 

در شهره بودن و تأثیرگراری متنبی همین بس که اگر بخواهند اهمیت شاعری را بیان کنندد 

این شاعر حتی در غرب (. 591: 5933رادد ممتحن؛ شریفی)« خوانند می او را متنبی آن عصر »

را ( ق961-913) هانی اندلسی چون ابن چنان تبحری یافته است که شاعرانیجهان عربی هم 

 .اند نامیده « متنبی غرب»

وی در . توان آمدن متنبی را به شیراز نادیده گرفت با توجه به شهرت فراگیر این شاعر نمی

بودد به عضدالدوله « هائیه»ای  د را که قصیدهبه شیراز آمد و نخستین قصیدة خو 914سال 

ها  های او را در شیراز از جملة بهترین سروده سروده(. 11: 5944حبی  اللهید)تقدیم کرد 

نیان داشتد های ییشی با توجه به تطوری که حافظ در سروده(. 12: همان)اند  برشمرده

 .دیوان متنبی را نخوانده باشد توان تصور کرد که نمی

های ب د از  به آنچه گفته شدد مسلم است که متنبی از شاعران تأثیرگرار عصر خود و زمانبنا 

و را با توان ش ر ا می هایی دارند که  باید دانست که متنبی و اش ارش وییگی. است خود بوده

اند مقایسه  سروده می خصوص آنهایی که عربی نیز  ب د از خود بهدیگر شاعران فارسی زبان 

چنین  «متنبی و شاعران یارسی»ای با عنوان  در مقاله( 5931)چه منوچهریان  نچنا. کرد

بر دیوانش بر کسی یوشیده نیست  دانی حافظ بنا همچنین عربی. است ای را انجام داده مقایسه

که دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب خود دو شاهد برای تأثیریریری حافظ از  چنان

کند تا به مقایسة این دو شاعر بپردازیم  می هایی که یاری  نهآورد؛ یکی از نمو متنبی می

 (91: 5963زرین کوبد . )تضمینی است که حافظ از ش ر متنبی کرده است

 انّ ال هود عند ملیکِ النّهى ذمَم

                                 (951/4) 

 ییمان شکن هرآینه گردد شکسته حال 
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این ش ر حافظ تضمینی از این بیت متنبی ( 13: 5931) ریانبنا به  نوشتة علیرضا منوچه

 :است

 

 
 

به گمان این ( آری. )اگر آن را مراعات کنید( البته)م رفتی هست ( سابقة)میان ما: ترجمه

 .است ها عهد و ییمان( موج )م رفت نزد خردمند( سابقة)

و  .رسد می با توجه به مسایل ذکر شدهد مقایسة ش ر این دو شاعر موضوعی مناس  به نظر 

و « موی» ر اش ار این دود انتخاب موضوعهای موجود د ها و تفاوت بنا به گستردگی شباهت

 .آید توصیفات آن مناس  می

 ضرورت تحقیق. 2. 1

های  ها و ناهمگونی سانی استدهمگونیهای نویای حوزة علوم ان ادبیات تطبیقی که از دانش

کندد با  می ها مشخص  را در میان ملت ...های مشترک تاریخی و ادبید فرهنگی و دیگر زمینه

های فکری  توان به نظام ارزشید هنری و ادبی و مشرب می ها  ها و تفاوت تحلیل این شباهت

. سرزمین ظهور کرده است ها رسید که ثمرة آن در ذوق شاعرانة ادیبان آن حاکم بر فرهنگ

های  شناسی به بررسی این نظامنگر به یکی از مسایل جمال این ییوهش نیز با نگاهی جزیی

 . یردازد می ارزشی 

 های اساسی تحقیق پرسش .3. 1

هایی که شاعر آن را از آن  صفت ها هستند؟ های مرتبط با موی در ش ر متنبی کدام طیف واژه

ها و  ها با آرایه ها و آمیختگی آن همانندی به کار رفته در این سرودهاند؟  داند کدام می موی 

همگونی  های حافظ تا چه اندازه با فضای ش ری متنبی  ذوق شاعر چه میزان است؟ و سروده

 و ناهمگونی دارد؟

 های تحقیق فرضیه. 4. 1

اولیة توصیف  های زبانی با موی اشتراکاتی در مواد میان اش ار حافظ و متنبی از لحاو بازی

این اشتراک در بطن خود استقاللی هنری دارد که وییة ذوق ذاتی و استقالل .وجود دارد

 .یافتة این شاعران است
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 تحقیق ةپیشین. 5 .1

نویسی بخواهیم آثاری را بررسی کنیم که دربارة متنبی در ایران و به زبان  اگر در حیطة مقاله

بندی  از جملة این تقسیم. شود می گروه تقسیم فارسی نوشته شده استد این آثار به چند 

ای  ای که به گونه اند و دسته ای هستند که فقط به تحلیل ش ر یا زندگانی متنبی یرداخته دسته

های دیگر شاعران فارسی زبان و غیر فارسی  ای به تحلیل ش رهای متنبی با سروده مقایسه

استد نگارنده « موی»رد مقایسة تطبیقی این ییوهش بر گ از آنجا که .اند زبان همت گمارده

برای نمونه در مقالة  به طور یراکنده مضامینی این گونه را در برخی مقاالت دیده است؛

توصیفاتی را که این « گیسو»ذیل عنوان « بررسی تطبیقی سیمای زن در ش ر متنبی و س دی»

دهقان و . )کند می لی بیان اندد در چند سطر بدون هیچ گونه تحلی دو شاعر دربارة گیسو داشته

 ( 63: 5913دیگراند

بینیم که دربارة این واژه است و  می بیت را  د دو«تأثر مضمونی حافظ از متنبی»در مقالة 

نویسنده ترجمه و شرح م نایی این دو بیت را با مثالی از حافظ همراه ساخته است و 

بگوید این مضامین حافظ از متنبی آیدد قصد داشته است که  همانطور که از عنوان مقاله برمی

توان هر تشابه کالمی  آید نمی به نظر می( 516-511: 5913میناآبادد  ش بانی ) .متأثر شده است

هایی در این سطحد  و در به کارگیری مثال. را نشأت گرفته از تأثر از شاعر خاصی دانست

 .نماید می تر  مناس « مضامین مشترک»گراری  نام

مقایسة مضامین تغزلی مشترک »اندد  که باز به گونة تک بیت به زلف یرداخته هایی از مقاله

است که در تحلیل بیتی از متنبی که موی سپید را به ابریشم مانند کرده « بین متنبی و حافظ

بندی  کند و در طبقه می های آند از منظر دیگری به این تشبیه نگاه  استد بدون تحلیل آرایه

دهد و در خور همین ییری شاهد  می را « فراقد ییری عاش  در فراق»انِ این بیتد بدان عنو

 (511: 5912یور ؛ سورید  سبزیان. )آورد می مثالی از حافظ 

مقایسه »تنها در مقالة . ای خاص مبحث گیسو دیده نشد های خوانده شدهد مقاله در میان مقاله

تر به مبحث چشم و صفات  صاصیای اخت به گونه« مضامین تغزلی مشترک بین متنبی و حافظ

که این اثر را به خاطر ( 531-534: 5912یورد سورید سبزیان) مربو  بدان یرداخته است

 .دهد می ها به مقالة حاضر ییوند  توصیف م شوق و تحلیل آرایه
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اند که اش ار وی را از  ورای این دست مقاالتد برخی مقاالت در خصوص متنبی نوشته شده

نوشتة فیروز « صور خیال در ش ر متنبی»هایی چون  اندد مقاله تحلیل کردهجنبة صور خیال 

حریرچی و علی اکبر محسنی که با عنایت به تشبیه و است ارهد به کارکردها و فواید آنها در 

بررسی یویایی و حیات صور خیال »همچنین مهدی مسبوق در مقالة .یردازد می ش ر متنبی نیز 

توصیفی که از برخی تصاویر ش ری مرتبط با  با« تصاویر شنیداری با تکیه بر در ش ر متنبی

های  آوا و هر گونه صدایی داردد نگرشی هرچند اندک اما منسجم در تحلیل دیگر سروده

  .دهد می متنبی به محققان 

ای اختصاصی به  وجه تمایز این ییوهش با مقاالتی که برشمردیم در این است که به گونه

 لقات آن و آمیختگی آن با بالغی توجه شده است و این در حالی است که و مت« موی»واژة 

آورترین شاعران ایران درآوردیم که  تصاویر یافته شده را به تطبی  با تصاویر یکی از نام

 . نزدیکترین همخوانی را با مضمون اصلی هربیت دارد

 روش تحقی . 6. 5

های سبکی  ها و تفاوت رسی شباهتییوهش حاضر در حوزة ادبیات تطبیقی و با هدف بر

ییوهش دیوان کامل حافظ و دو  جام ة آماری این. متنبی و حافظ در توصیف موی است

در .است رضا منوچهریان از علی دیوان متنبیة ترجمدیوان متنبی به شرح برقوقی و نیز  جزء

ات و از نامد صفاتد تشبیه« موی»بندی با توجه به مباحث مربو  به  این روش عنوان

ها در درون این  بندی شده است و مباحث بالغی و کشف رابطة بین آرایه های طبقه است اره

 .بندی صورت گرفته است طبقه

های  ی نی جمع همچنین در ارجاع بیت« ج»توضیح این که در عالیم اختصاری به کار رفتهد  

 .حافظ ابتدا شمارة غزل سپس شمارة بیت آمده است

 ی در دیوان متنبیهای مو بررسی نام-2

د تنها به انسان بسنده نکرده است بلکه بنا به اهمیت «موی»گراری و توصیف  متنبی در نام

های  انواع مرک  های آن عصرد در ش ر خویش به توصیف مویِ در زندگی عرب« مَرکَ »

موی »و « موی انسان»رهوار نیز یرداخته است و به همین دلیل این بخش را به دو قسمت 

 :کنیم تقسیم می« نحیوا
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 های موی انسان در شعر متنبی بررسی نام. 1. 2

 الرّاعیه. 1. 1. 2

بهره جسته و در  های زبان عربی استد که از وییگی های دقی  گراری نام متنبی از

به طوری که واژة نخستین تارهای موی . تصویرآفرینی ش ر خود آن را به کار برده است

 .کند می های خورشید در هنگام طلوع همراه  ن یرتورا با نخستی« رَواعِی»سپید 

 

 

. ینداری بقایای عنبر بر سر آند دمیدن نخستین تار سپید است در موی ییچان: ترجمه

 (1ب/ 161ص/ 1جزء)

 (الرّاعیه ذیل: 5د ج5913مس ودد) های ییری د نخستین نشانه(المنجد )اول ییری  :

 هذؤاب. 2. 1. 2

چنان که .گیرد می بهره های اشیاء  یردازیهای مربو  به گیسو برای است اره از واؤه شاعر گاه

 :در

 

 

 

به کدام سرزمین گیسوی کفشم را نکشاندم و کدام مکان بود که شترانم بر آن گام : ترجمه

 (56ب/ 942ص/ 5جزء) ننهادند؟

گیسود ییشانی یا جای بیرون آمدن موی ییشانید موی باالی ییشانی اس  به م نای « هذؤاب»

از دیگر م انی آن چرم یا یوست آویزان قسمت یسین ( ذیل ذؤابه: 5د ج5913م لوفد  ) است

 و تناس  ینهانی همخوانی« رکائ »که با ( ذیل ذؤابه: 5د ج5913مس ودد ) زین و یاالن است

به چیزی آویخته از دوال ن لین « النَّ ل » در شرح این بیتد این کلمه را در ترکی .دارد

د 5961جرّد )و منگولة کفش( النَّ ل ذیل : 5د ج5913م لوفد )که بر زمین کشیده شود

که در ( 942: 1د ج5911منوچهریاند )اند  و گیسوی کفش م نی کرده( النَّ ل ذیل : 5ج

 .خود م نای کنایی سفر بسیار را دارد
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 شَعر .3. 1. 2

 نَافِرٍ أَمرُهَا 

 (ب/141ص/ 1جزء )      

  رُهَا شَطرُهَاشَ  
 

/ 1جزء. )ای که گیسویش تا به میان است و حکمش نافر و روان چه بسیار دوشیزه: ترجمه

 (5ب/ 133ص

ای مزدوج با  ای و به گونه به م نی موی را برگزید تا بدون هیچ فاصله« الشَّ ر»شاعر واژة 

به « شطر». یف کندآفرینی کند تا بدین سان م شوق خود را به بلند مویی توص جناس« شَطر»

در بیان محاسن  متنبی (ذیل الش ر: 1د ج5913م لوفد  ) ای از چیزی است م نای نیمه و یاره

کند که نیمی از بدنشان را  دختراند آنان را به بلندی گیسوانشان به زبانی کنایی اشاره می

 .یوشانده است

 هلم .4. 1. 2

ان در مفهوم امتداد و دوری و درازی از همنشینی موی بلند در کنار واژة هجر کهتناسبی 

 :آفریند د بیت زیر را میفاصله را دارد

 فَصَارَ مِثلَ الدِّمَقسِ أَسوَدُها

  (1ب /13ص /1جزء)        

 شابَ مِنَ الهَجرِ فَرقُ لِمَّتِهِ 

 

 ( ذیل : 1د ج5961جرّد)مویی که تا زیر نرمة گوش آویخته باشد : «»

هجران به سپیدی گرایید چنان که ( اندوه گرانِ)اش از  های به دوش افکندهتارک مو: ترجمه

 (6ب/ 25ص/ 1جزء. )ها همچو ابریشم سپید گردید سیاهی آن موی

 غدیره .5. 1. 2

 کحُ وَ تَفتَرُّ عَن شَنِی ٍ بَرُودِ

  (9ب /41ص  /1جزء )      

 تَحمِلُ المِسکَ عَن غَدَائِرِهَا الرِّیک 
 

خوشاب و خنک ( هایی دندان)برد و با  می( به هرسوی )وش گیسوانش را باد بوی خ: ترجمه

 (53ب/ 531ص/ 1جزء. )خندد می
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آید که  به نظر می. (ذیل غدیره: 5د ج5913مس ودد )ج غدیرةد گیسوان بافته شدة زنان : غدائر

 از سویی دیگر واژة.  دارد گیسوان بافته شده عطر بیشتری را در تارهای خود نگاه می

( ذیل غدیره: 1د ج5961جرّد)ای گیاه است  استد به م نای یاره« غدران»که جمع آن « غدیره»

را در همنشینی با « غدائر»بدین جهت شاعر .های آن عطر و رایحة خوش است که از وییگی

های  شناسی دیگری از یار که دندان این تصویر در کنار زیبایی.آورده است« ریح »و « مسک»

 .سازد می خندان اوستد کل بیت را عطرآگین  آبدار و لبان

 فرع.6. 1. 2

 کبَرُ فیهِ بِمَاءِ وَردٍ وَ عُودِ

  (5ب / 41ص/ 1جزء)

 ذَاتِ فَرعٍ کَأًنَّما ضُرِبَ ال َنک 
 

گیسویی دارد که ینداری در آن عنبر به گالب آمیخته است و عودی ( گل اندامی که: )ترجمه

 (1ب/535ص/ 1جزء) .سوخته

و صفت تفضیلی این کلمه ( ذیل فرع: 1د ج5913مس ودد )الی هر چیزد موی تمام با« فرع»

و اغراقی ( موی تمام) تناس  این انبوهی.به م نی انبوهی موی است« فَرعاء»و « اَفرَع»ی نی 

که در عطر و رنگ آن به کار رفته گویای انتخاب مناس  این واژه است به وییه این که 

 . اند آهنگین شده« ع»ی به واج ها همگ به مشبهٌ)مشبه و 

 فود .7. 1. 2

 

 

گر و  براند فتنه که دو زلف مند نزد سیم( نمودم چنان آرزوهایی می)هایی  در ش : ترجمه

/ 5جزء. )بدنامی و رسوایی بود( موج )فخر و نازشد نزد من ( مایة)ولی این  فخرآمیز بود؛

 (1ب/ 451ص

ذیل : 1د ج5913مس ودد) شودد موی گیجگاه می ها متصل  کنار سَر که از جلو به گوش« فَود»

توان نتیجه گرفت که شاعر با  اگر م نی اول این واژه را در نظر بگیریمد بنابراین می( فود 

 .د موی دو سوی سر را اراده کرده است«فودان»ز آرایة مجاز مجاورت از واژة استفاده ا

 القرن. 8. 1. 2



 های متنبی و حافظی بالغی از موی در سرودهگشایگره

011  

 

 فَیَخفَی بِتَبیِیضِ القُرُونِ شَبَابُ

   (5ب /959ص  /5جزء )       

 مُنیً کُنَّ لی أَنَّ البَیَاضَ خِضَابُ 

 

د کردن گیسوان جوانی مرا آرزوهایی بود که سپید مویی برایم خضابی گردد تا با سپی: ترجمه

 (5ب/ 451ص/ 5جزء. )نهان ماند( رایی و نایختگی سبک)

مس ودد )ها و یشم بافته شده  ج القَرند گیسواندموهای قسمت جلو سر زناند موی: «القرون»

سراید و نیز م نی  از آن جا که شاعر از آرزوهای گرشته و جوانی خود می.(د ذیل القرن1ج

را در همنشینی ایهام آفرینی با « قُرُون» توان تداعی کردن واژة د سده است؛ می«قرن»دیگر 

در درون این تصویرد سیاهی .در درازی و قدمت آرزو و روزهای آرزو دانست« شباب»

 .ای از خامی و سپیدید نشانی از یختگی است گیسوان کنایه

 هطر .9. 1. 2

 وَ بِجِیدِ کدَ بِتَصفِیفِ 

  (6ب  /41ص /1جزء )          

 أَهلُ ما بِی مِنَ الضَّنَی بَطَلٌََ صِیک 
 

 ( ةذیل طر: 1د ج5961جرّد) موی ییشانید زلف: هطر

صید گردد ( مشکین)ای  سزاوار نزاری و بیماری مند دالوری است که به آراستن طرّه: ترجمه

 (59ب/ 539ص/ 1جزء(. )سیمین)و به گردنی 

 بررسی موی حیوانات در شعر متنبی .2. 2

مهمترین ابزار حماسی و » یکی از ارکان اصلی زندگی اعراب استد از سویی دیگراس  

از واژگانی که به منظور توصیف و ( 63: 5913 غالم لید صادقید)« یهلوانی میدان رزم است

است که « »و « سبی »ی  شود دو واژه های متنبی دیده می یرداخت موی اس  در سروده

 : شود این کاربرد اشاره میهایی از  در ذیل به نمونه

 سبیب .1. 2. 2

 طِوَالَ السَّبِی ِ قِصَارَ ال ُسُ 

  (5ب  /193ص  /5 جزء)    

 اَتَاهُم بِأَوسَعَ مِن أرضِهِم 
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یک  (ذیل السیائ : 5د ج5913 م لوفد) ج السّبی د موی دم و ییشانی و یال اس « السّبائ »

ج ال َسی د محل روییدن موی دم « ال س »و ( ذیل السّبائ :1د ج5961جرّد )دسته مو 

 (ذیل ال س : 5د ج5913م لوفد )

( را فراگرفته بودند)تر از سرزمین روم  وسیع( که مساحتی )با اسبانی ( دمتریوس: )ترجمه

/ 5جزء. )آهنگ ایشان نمودد در حالی که آن اسبان را دمی کوته استخوان و بلند مو بود

 (16ب /144ص

ریخی شکوه و فزونی سپاه روم را در تصویری از نیکوترین اسبان آنان ای تا شاعر در اشاره

و در  .کند و این در حالی است که نشان این اسبان نکو بلندی موی دمشان است بیان می

بهره « طوال السّی » توصیف شکوه سپاهیان رومی از بلندی یال و ییشانی و دم اسبان رومی

تضاد با آن است ی نی کوتاهی  حُسنی دیگر که درگیرد در حالی که آن را در کنار  می 

 .کند بیان می« قصار ال س » استخوان دم

 ناصیه .2. 2. 2

 .مشترک میان انسان و حیوان است و به م نای ییشانی و موی ییشانی استواژة « الناصیه»

 (ذیل النواصی: 1د ج5913مس ودد)

 

 

 

هاد در حالی که ژولیده مو و ییچیده مو  آن روزی که بر اس ( آورم تو را به یاد می)و : ترجمه

 (11ب/ 519ص/ 1جزء. )ها را به سوی نبرد راندی بودندد بانگ برآوردی و آن

 العیس .3. 2. 2

نامند و  می ها به موی و رنگ آن  گراری را در برخی نامبنا به خاصیت زبان عربید حیوانات 

گریان نشسته ( است اره از م شوق) و آهوچشمان در سرخی موی شتران شاعر در تناسبی که

کند نیز نظر  می چه بسا به سرخی چشمی که بسیار گریه . کند ها هجران را ترسیم می بر آن

 .داشته است

 خَدُّهُمَهاً کُلُّهَا یُوَلی بِجَفنَیهِ 

  (5ب  /513ص /1جزء )    

 رَعَی اللّهُ عِیساً فَارَقَتنَا وَ فَوقَهَا 
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 (ذیل ال یس: همان )شتر سفید که اندکی با رنگ تیره یا بور آمیخته باشد « ال یس»

ها  دارد شترانی را که  از ما جدا گشتندد در حالی که آهوچشمانی بر آن خدا نگه: ترجمه

 (1ب/ 123ص/ 1جزء. )نمودند هایشان را دمادم آبیاری می ها گونه بودند که چشم

 های موی در شعر حافظ بررسی نام .3

ترین  های خود به کار برده است که از مهم های گوناگونی از موی را در سروده حافظ نیز نام

 «طرّه»و مشتقاتشد د(1/  161) د زلفین(2/  925ص)« زلف»توان به واژگانی مانند  ها می آن

 (9/  914) «مرغول»د (1/  131) «گیسو»د (1/  194) «کالله»د (6/  126) «کاکل»د (9/  913)

از  با توجه به این که بسیاری از این واژه ها عربی هستندد. اشاره کرد( 4/  13) «موی»و 

 .های این دو شاعر مشترک است درسروده« طره»لحاو شباهت لفظی تنها یک واژه ی نی 

آنچه که تا دوش رسد و از بلندیش آن را : از جمله اند؛ ی گوناگونی کردهها ت ریف« طرّه»از 

برند  فارسیان در م نی زلف و کاکل نیز به کار می (.44.دص5926رامید  ) از یشت ببندندد

(. ذیل طره د3دج5929دهخداد ) اند ولی ب ضی شاعران غیر از م نی زلف آن را به کار برده

 (ذیل طره د5دج5921نوربخشد. )جلوی سر را گویندگیسو و موی جمع شده در قسمت 

 زدم بازش ز طرّة تو به مضراب می

                             (913  /9) 

 هر مر  فکر کز سر شاخ سخن بجست 
 

 های حافظ های موی در شعر متنبی و مقایسة آن با سروده صفت .4

 (شعث)آشفتگی و ژولیدگی  .1. 4

کشد که بیمی از جان باختن در  مردی شجاع و مبارز به تصویر می متنبی آشفته مویی را در

آورد درحالی  این ژولیده مویی می تناس هایی چون موت و قتل را به  کارزار ندارد و واژه

 .سازد که تبسم وی فضایی آکنده از تناقض و یارادکس می

 حَتَّی کَأَنَّ لَهُ فی قَتلِهِ أَرَبَا

  (1ب  /141ص /5جزء )

 لِّ أَش َثَ یَلقَی المَوتَ مُبتَسِماًبِکُ 
 

 (ذیل أش ث:  5د ج5961 جرّد)مرد ژولیده موید فداکار « أش ث»
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که آن چنان شادان و خندان مرگ را ( شوم رهسپار جنگ می)با هر مرد ژولیده مویی : ترجمه

 (92ب/ 111ص/5جزء. )اوست( آرزوی)نماید که ینداری کشته شدن غایت  دیدار می

گری که از آشفته مویی در ش ر متنبی داریم باز در کارزار است و این بار موی تصویر دی

 .شود می ییشانی اس  ممدوح است که  این تصویر آمیخته با فریاد ممدوح به رزم سوق داده 

 السَّبَائِ ِ لِلطِّرَادِ ةَمُ َقَّدَ

 (5ب/ 15ص/ 1جزء )      

 وَ یَومَ جَلَبتَهَا شُ ثَ النَّوَاصِی 

 

هاد در حالی که ژولیده مو و ییچیده  در آن روزی که بر اس ( آورم تو را به یاد می)و : رجمهت

 (11ب/ 519ص/ 1جزء. )ها را به سوی نبرد راندی مو بودندد بانگ برآوردی و آن

 .شود می زلف یریشان در ش ر حافظ با چشمان فتنه انگیز یار توأم 

 تاب آن زلف یریشان تو بی چیزی نیست

                                       (21  /5) 

 خواب آن نرگس فتّان تو بی چیزی نیست 
 

 دهد می و در جایی این یریشان مویی را با ییایی آوردن صفات نشان 

 چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

                           (534  /9) 

 کسی کو بستة زلفت نباشد 
 

 بلندی .2. 4

 .ذکر آن گرشته است« السبی »و « الش ر»زیر عنوان  ییشتر در

 دروغین بودن  .3. 4

نامد چرا که  می( ش ر مکروب) این در حالی است که شاعر موی رنگ شده را موی دروغین

خضاب و درو د وجهشان در یوشانندگی حقیقت است همچنین با در تضاد قرار دادن آن با 

 .آورد اب کردن میصدقد حسن ت لیلی برای دوری خود از خض

 رَغِبتُ عَن شَ َرٍ فِی الرَّأسِ مَکرُوبِ

  (5ب /139ص  /5جزء)                

 وَ مِن هَوَی الصِّدقِ فی قَولِی وَ عَادَتِهِ 
 

بر سر  و به خاطر عش  به راستگویی خویش و خوگر شدن بداند از موی دروغین: ترجمه

 (52ب/924ص/5جزء. )یرهیز نمودم( موی خضاب گشته)
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 رهنما بودن .4. 4

شاعر یدیدار شدن سپیدمویی را به خاطر به همراه داشتن تجربیات در گرر زمان رهنمای هر 

 . سالی است داند و این در بزرگداشت روزگار میان راهی از زندگی می

 کَمَا انجَابَ عَن ضَوءِ النَّهَارِ ضَبَابُ

 (1ب  /951ص /5 جزء)             

 عَن لَونٍ هَدَی کُلَّ مَسلَکٍ جَلَا اللَّونُ 
 

رنگی که رهنمای هر طریقی ( آشکار گشتنِ)به خاطر ( سیاهی موی جوانی)آن رنگ : ترجمه

/ 5جزء. )استد نایدید گشتد همچنان که در اثر روشنایی روز ابرهای تنک از میان رفت

 (9ب/ 413ص

ی متنبی متفاوت است و از داند اما این نگاه با نگاه حکم می و حافظ زلف را رهزن سالمت 

 .ای عرفانی است و این راهد راه دل است و سلوک دریچه

 گر راهزن تو باشی صد کاروان توان زد

                                  (514  /3) 

 شد رهزن سالمت زلف تو وین عج  نیست 

 

 .کند  نامد از رهروان دلربایی می دزد می و گاه زلف را هندوی دل

 اداران رهرو حیلة هندو ببینبا هو

                           (431  /1) 

 دزدش صبا را بند بر گردن نهاد زلف دل 
 

 .بندد می این زلف نه تنها رهنما نیستد بلکه از هرسویی راه را 

 گر از چار سو ببست راه هزار چاره

                                (93  /5) 

 تار مو ببست زلفت هزار دل به یکی 
 

 سپیدی .5. 4

بهره گرفتن شاعر ازصفت سپیدی و سیاهی مو و به کار بردن م نای کنایی آن ی نی ییر و 

 : جوان بدین گونه است

 قَدیُوجَدُ الحِلمُ فِی الشُّبَّانِ وَ الشَّی ِ

  (9ب / 139ص/5جزء )               

 مِن حِلمٍ  ةُفَمَا الحَدَاثَ 
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نوباوگی بازدارندة خردمندی نیست که خردمندی هم در جوانان و هم در ییران : ترجمه

 (53ب/ 921ص/  5جزء)شود یافت می

: 1د ج5913مس ودد )آن که روی و موی سبیل وی سرخ باشد « :الشّبانیّ»از نظر واژگانید 

ای  ایهکه کن (ذیل الشبانی: 1د ج5961جرّد )آن که چهره و سبیلش سرخ باشد  (ذیل الشبانی

 .کنایه از ییری است( ذیل الشی : همان)موی سفید : «الشَّی »و از جوانی است 

. داند می برد و گواهی بر اثبات عش  خود  می گاه این سپیدی را در حسن ت لیل به کار  و

 :شاعر بارها به ییری زود هنگام خود اشاره کرده است

 وَ دُمُوعِی عَلَی هَوَاکَ شُهُودِی

  (9ب/49ص /1 جزء)            

 شَی ُ رَأسِی وَ ذِلَّتی وَ نُخُولِی 
 

شاهدان عش  من به تو است ( همگی)ام  امد نزاری و اشکباری سپیدی سرم و خواری: ترجمه

 (56ب/ 531ص/ 1جزء. )ام سپاری و دل

در بیتی با تکیه بر . ای به سپیدی موی خود نکرده است حافظ در اش ار خود چندان اشاره

وی خودد مثل مشهوری را هنرمندانه و یرسشگرانه و توأم با تجاهل عارف و سپیدی م

کند که همراه بودن آن با تضاد و تکرار به کلماتی که  می مخاط  قرار دادن شاعرانه رد 

 :دهد می چیدمان گفتاری داردد رنگی هنری 

 یس موی سیاه من چرا گشت سفید

 (1/  923ص)                          

 ی که یس از سیاه رنگی نبُوَدگفت 
 

 سیاهی .6. 4

خطای ممدوح خود  شاعر مفهوم بدیهی سیاهی موی را در خدمت توصیف تیراندازی بی

آمیزد و در کنار این تناس د جناس  گیرد و این تیرگی و تاب تنگ را در تاریکی ش  می می 

همچنین به . ی ممدوح و هنرنمای.تأکیدی است بر این تیرگی«  مسود»و « السوداء»اشتقاق 

سازی در درون خود  این تصویر و تشبیه. صورت ینهان سیاهی زلف به ش  مانند شده است

 :زبانی حماسی و رزمی دارد

 السَّوداءِ و اللَّیلُ مُسوَدُّ مِنَ 

  (4ب  /32ص/1جزء )              

 وَ یُنفِرُهُ فِی ال َقدِ وَ هوَ مُضَیَّ ٌَ 

 



 های متنبی و حافظی بالغی از موی در سرودهگشایگره

010  

 

. ش  تار بگرراند( دلِ)را بر گره تنگِ مویی سیاه در ( تیر)آن ( نزدیک است که)و : ترجمه

 (19ب/ 153ص/ 1جزء)

 .نیز در توصیف بسیاری تیرگی موی در قسمت مج د بودن بدان اشاره شده است

آوردد  می گونه را در مقید آوردن مشبه  حافظ در یک تشبیه در حالی که صفت سیاهی ش 

کند و در این تشبیه تشبیه  می را بیان « شام زلف»به نیز  و در مشبهکند  بدین بسنده نمی

 :بینیم می گونه  ای با تکرار مترادف تأکیدگونه

 رنگ تو گفتم ای شام غریبان طرّة ش 

 در سحرگاهان حرر کن چون بنالد این غری 

                                             ( 54/2) 

 هعیب و فخر و فتن .7. 4

 :شمرد می های متضادی و یارادکسی برای موهای خویش بر شاعردر یک بیت وبیگی

 و فَخرٌَ وَ ذَاکَ الفَخرُ عِندِیَ عَابُ

  (5ب  /951ص  /5 جزء)          

 لَیالِیَ عِندَ البِیضِ فَودَایَ  
 

گر و  فتنهبراند  که دو زلف مند نزد سیم( نمودم چنان آرزوهایی می)هایی  در ش : ترجمه

/ 5جزء. )بدنامی و رسوایی بود( موج )فخر و نازشد نزد من ( مایة)فخرآمیز بود؛ ولی این 

 (1ب/ 451ص

ایهام تضاد را داریم و « البیض»و « لیالی»میان .در سراسر بیت ارتبا  بین کلمات وجود دارد

و « لیالی»همچنین تناس  میان سیاهی .شود می در ارکان اصلی بیت دیده « ف»واج آرایی 

شاعر از فخرآوری .در این بیت با صفاتی دوسویه روبرو هستیم.خورد می نیز به چشم « فودان»

گوید و از سویی دیگر این کامیابی شبانه را عی   می زلفانش در میان زیبا اندامان سخن 

 .شمرد می 

جلوه گوید و دین و دلش را یغمازدة  می فراتر از عی  و فخر سخن  و حال آن که حافظ

 :داند می های زلف یار  گری

 تو روز اوّل رفت دینم در سر زلفین

 تا چه خواهد شد دراین سودا سرانجامم هنوز
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                             (161  /1) 

 مجعد بودن .8. 4

های دیگرد اشاره  شاعر یس از آوردن صفات ییایی توأم با تشبیه برای گیسوی دلبردو آرایه

کند و با آوردن جناس اشتقاق بر آن ییچ و تاب تأکید  می وجة مج د بودن آن اش را مت نهایی

های این بیت آمیختن صفت یر ییچ و تاب بودن در نهایت تیرگی  از وییگی. کند می و توجه 

که به م نی تیرگی بسیار است « حالک»هایی چون و در بیان این تیرگی از واژه. گیسوان است

بهره ( ذیل دجو :1د ج5331ابن منظورد ) بیانگر شدت سیاهی استکه « »و مشت  واژة 

زند  می در این میان به یک تشبیه دست . جوید و گویی هنوز برای شاعر اقناع کننده نیست می 

هم « الغداف»های کال  ییوند زند و  و آن این است که در نهایت این سیاهی را به تیرگی بال

در (. ذیل الغداف: 1د ج5961جرّد )موی سیاه و بلند و یر به م نی کال  است و هم به م نی 

ای را نشانه گرفته است که هم سیاهی و هم انبوهی را توصیف  این تشبیه شاعر کلمه

ی نی گیاه « جَثَل»و برای این انبوهی دو واژة . دهد می شاعر همچنان به این مقدمه ادامه .کند

ی نی گیاه انبوه و به هم « األثیث»و ( ذیل جثل: 5هماند ج)یا موی انبوه و به هم ییچیده شده 

حال که این تیرگی و انبوهی در ذهن خواننده ترسیم . آورد می را ( ذیل األثیث :همان)ییچیده 

گوید که ییچ و تابش از آن خود استد نه این  می کند که از ج دی سخن  می شودد تأکید  می 

 :که آن را تاب داده باشند

 دٍ بِالَ تَََج ِیدِکیٍّ أَثیثٍ جَ 

  (1ب  /41ص /1 جزء)    

 حالِکٍ کَالغُدافِ جَثلٍ دَجُوجیک 
 

ناکرده و شکن در   سخت سیاه چون زا  و زغند انبوه و بشک( گیسوانی: )ترجمه

 (3ب/ 531ص/ 1جزء)شکن

 :در همین دیوان ت ریف متفاوتی از ج د داریم به م نای کریم و بخشنده

  بُرَ المَلِکُ الجَ دُیَ بَنِی اللُّؤمِ حَتّی

  (5ب  /531ص /1جزء )           

 کَرَا فَتَنَحَّوا عَن عَلِیٍّ وَ طُرقِهِ 
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قدر کنار  مردی عالی( چنین)یس ای فرومایگان از سر راه . چنین است این! آری: )ترجمه

 .که در راه مجد و عظمتد شما هرگز هم نان او نشوید)روید تا فرمانروای یرجود بگررد 

 (96ب / 112ص/ 1جزء)

به « ج دالقفا»به م نی  مرد خسیس و نابخشنده و « ج د الیدین»ها آمده است که  در فرهنگ

 (ذیل ج د: 5د ج5913مس ودد )م نی مرد بد اصل و نس  

 :کند می با حشو ملیحی به این ییچش اشاره « ج د»در کنار « تاب»حافظ هم با آوردن 

 طرّه بگشایدای کاخر صبا زان  به بوی نافه

 ها زتاب ج د مشکینش چه خون افتاد در دل

 (1ب /5)                                             

 :کشد می و در تشبیهی که از آن به زنجیر داردد یرتاب و شکن بودن آن را به تصویر 

 زان طرّة یر ییچ و خم سهل است اگر بینم ستم

 اری کنداز بند و زنجیرش چه غم هرکس که عیّ

                                            (535  /2) 

 معطر بودن .9. 4

 .بدان یرداخته شده است« غدائر»در بخش 

بینیم؛ بدین م نی که باد  می در ش ر حافظ تصویری یررنگ در ارتبا  باد وعطر گیسوی یار 

 .رایحه استیراکندد بلکه مفتون این  می صبا نه تنها عطر گیسوی م شوق را 

 حاصل من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی

 من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت

                                                 (31  /6) 

 باز نبودن موی سپید نیرنگ .11. 4

 تَرَکتُ لَونَ مَشِیبی غَیرَ مَخضُوبِ

   (9ب /131ص /5جزء )                    

 وَ مِن هَوی کُلِّ مَن لَیسَت  
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باز و ظاهرفری  نیستد رنگ سپید موی خویش را  که نیرنگ( دلبری)و از عش  هر : ترجمه

 (56ب/929ص/5جزء. )نکرده واگراشتم خضاب

آورد با اشاره به صفت  شاعر در حسن ت لیلی که برای رنگ نکردن موی سپید خویش می

داند چنانچه در بیت دیگری حتی  سپید را اغواگر و گمراه کننده نمیبه نوعی موی « مموّهه»

و این در حالی است که در نظر حافظ حتی خیال زلف فری  دهنده .شمرد می آن را رهنمای 

 .است

 نگر تا حلقة اقبال ناممکن بجنبانی

                             (424 /1) 

 دهد حافظ خیال چنبر زلفش فریبت می 

 

 های موی در شعر متنبی و حافظ همانندی .5

 مانندی مو ابریشم .1. 5

شاعر در حسن ت لیلی مویی را که نه به خاطر سن و سال بلکه به خاطر هجران سپید شدهد 

به صورت ینهانی تناس  .است « اسود»این در حالی است که مشبه . داند می همچون ابریشم 

« دمقس»و سپیدی است که وجه شبه در واژة « اسود»تضادی را شاهدیم که بین مشبه ی نی 

در نهایت تصویر جوانی عاش  را داریم که موهایش از اندوه هجران سپید شده . نهفته است

 .است

 فَصَارَ مِثلَ الدِّمَقسِ أَسوَدُهَا

  (1ب  /13ص /1جزء)       

 شَابَ مِنَ الهَجرِ فَرقُ لِمَّتِهِ 
 

 (ذیل الدمقس :5د ج5913مس ودد )ابریشم : الدمقس

هجران به سپیدی گرایید چنان که ( اندوه گرانِ)اش از  تارک موهای به دوش افکنده: ترجمه

 (6ب/ 25ص/ 1جزء. )هاهمچو ابریشم سپید گردید سیاهی آن موی

 گون بودن مو جامه .2. 5

نخست به ماه در فرزند خورشید . شاعر برای این تصویر سازی از است اره استفاده کرده است

ودن و جامه یوشیدن تشخص داده است و از آنجا که زیر ساخت است اره تشبیه استد با در ب

نظر گرفتن وجه شبه یوشانندگید عنصر یوشش را که عنصری حسی است به کار گرفته 
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شاعر روییدن موی بر یشت ل  یا گونه را چون جامه یوشیدن دانسته است که با بهره .است

بنابراین ما با یک استناد مجازی روبرو . ای از فر و آیین است هاز مصراع اول این جامهد جام

د ی نی جامه یوشیدن رخ که است ارة مکنیه است و «یَلبِسَ الشَّ رَ الخَدُّ» عبارتدر . هستیم

چنانچه گویی .آفریند می « الش ر»برای « یلبس»است ارة دیگرد است ارة مصرحه است که  ف ل 

 . «من الش ر الخدُّ یلبس ثوباً» :چنین بوده است

تواند با مانند  می از سویی همواره در ادبیات رخ به ماه مانند شده است و آوردن مصرع اول 

 .کردن ینهانی رخ به ماه تقویت کنندة صفت فر و بزرگی برای محبوب بالغ شده باشد

 رُوَیدَکَ حتَّی یَلبَسَ الشَّ رَ الخَدُّ

 (9ب /531 ص /1جزء )          

 رَ ابنَ الشَّمسِ قَد لَبِسَ ال ُلَاالقَمَ أَرَی 
 

درنگی کن تا ( ای عزیز. )ای یوشیده است از فرّ و آیین بینم که ماه مهرزادهد جامه می: ترجمه

 11ب/ 141ص/ 1جزء) ای بپوشد مویین رُخت جامه

های گرد ل  را موجودات سبزیوش دانسته است و این جامه یوشی وجه  و حافظ موی

 .کشد ی و تازگی گیاهان تازه رسته و خط گرد ل  را در خود به تصویر میمشترک سرسبز

 همچو مورانند گرد سلسبیل

                       (931  /2) 

 سبزیوشان خطت بر گرد ل  
 

 گونگی موی سپید خضاب .3. 5

شاعر در قال   .شویم می در این تشبیهد ما با یک تصویر غیرمنتظره از سوی شاعر روبرو 

خواهد سپیدی مویش رنگی بر سیاهی مویش باشد و این تشبیه رنگ به رنگ است  می رزو آ

خورد این است که  می هنری که در این وجه شبه به چشم . و وجه شبه یوشانندگی است

یوشاند و شاعر دقیقاً از همین وجه شبه به صورت  می خضاب در حقیقت موی سپید را 

رده است و این در حالی است که در یندار شاعرانهد موی وارونه برای موی سپید استفاده ک

خود « خضاب»و « بیاض»افتد که  می این تشبیه در حالتی اتفاق  .یوشاند می سپید موی سیاه را 

 .ای برای ییری و جوانی هستند کنایه

 فَیَخفَی بِتَبِییضِ القُرُونِ شَبَابُ

  (5ب  /959ص  /5جزء )      

 البَیاضَ خِضَابُ ی أَنَّمُنیً کُنَّ لِ 
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مرا آرزوهایی بود که سپید مویی برایم خضابی گردد تا با سپید کردن گیسوان جوانی : ترجمه

 (5ب/ 451ص/ 5جزء. )نهان ماند( رایی و نایختگی سبک)

 کشد می های دیوانی به تصویر  حافظ رو به سپیدی رفتن موی و فرایند طبی ی ییری را با واژه

 د انتخاب رودبیاض کم نشود گر ص

                                 (115  /6) 

 سوادنامةموی سیاه چون طی شد 
 

 همانندی موی به روز و شب .4. 5

را آورده است اما با دو « لون»های این تشبیه در دو مشبه اول آن است که دوبار  از زیبایی

توان آن را فهمید و  می به قراین م نی متضاد سیاه و سپید که در خود آن را ینهان دارد و بنا 

چه بسا این ییری نهان در جوانی را با آوردن دو واژة لون به تصویر کشیده است خواننده 

و در . سپید« لون»سیاه است و کدام « لون»باید ادامة مصراع را بخواند تا تمییز دهد کدام 

به مرک  را بیان  بهٌحالی که تمام مصرع اول مشبه مرکبی را در بر داردد مصرع دوم مش

تیرگی است و وجه شبه موی سپید « ضباب»وجه شبه در خصوص موی سیاه و ابرها. کند می 

 .است« ضوء» روشنایی« نهار» و روز

 :«ضباب« »نهار»و« مسلک»از سویی در همان مصراع اول حسن ت لیل داریم و تناس  میان 

 کَمَا انجَابَ عَن ضَوءِ النَّهارِ ضَبَابُ

  (9ب  /951ص /5جزء )             

 جَلَا اللَّونُ عَن لَونٍ هَدَی کُلَّ مَسلَکٍ 

 

رنگی که رهنمای هر طریقی ( آشکار گشتنِ)به خاطر ( سیاهی موی جوانی)آن رنگ : ترجمه

/ 413ص/ 5جزء. )استد نایدید گشتد همچنان که در اثر روشنایی روز مِه از میان رفت

 (9ب

ر موی یاری را که از او دور است به ش  مانند کرده است و در تشبیه مقلوب دیگری شاع

از سویی تناس  ش  و چشم بی خواب . تأکید شاعر در بلندی و گستردگی این دو است

 .شاعر سزاوار توجه است

 فَاحکِ نَواهَا لِجَفنِیَ السَّاهِد

  (1ب /521ص /1جزء )      

 یلُ فَرعَهَا الوَارِدحَکَیتَ یا لَ 
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اید همچون موی اویی؛ یس برای چشم  تو در این که بلند و فروهشته! ش  ای: ترجمه

 (55ب/ 923ص/ 1جزء. )خوابم همچون او باش در دوری بی

آورد و با روز و  می ی و موی حافظ تضاد سیاه سپید را نه در موی سیاه و سپیدد بلکه در رو

 :دهد می و صبح و شام به این تشبیهات به صورت ینهانی شکل ش  

 ای که با زلف و رخ یار گراری ش  و روز

 داری می فرصتت باد که خوش صبحی و شا

(441  /1) 

 گونگی موی گیاه .5. 5

کند که همچون چهرة جوانی است که سرسبزی آن مانند  شاعر سرزمینی را توصیف می

شاعر چنان هوای جوانان را در سر دارد که سرزمینی  .موهای تازه رسته در صورت او است

ها وجهی از  و همة این. شود می بیندد موی تازه رستة جوانان بر او تداعی  می ین چنین را که ا

 .دهد می بنابراین تشبیه مقلوب رخ .رویشد رنگ و تازگی را در خود دارد

 فَلَم یَکَد إلَّا لِحَتفٍ یَهتَدِی

  (1 ب/551ص  /1جزء )  

 ارِ األَمرَدِکَأَنَّهُ بَدهُ عِرَ 

 

 م موید جوانک: األمرد

افسوس )به سانِ سبزة نورسته بر گونة جوان است ولی ( اش سرزمینی که سرسبزی: )ترجمه

 (1ب/ 111ص/ 1جزء. )آهوبره فقط به سوی مرگ روان است( که

در یک مصراع زندگانی است و به دنبال این تمامیت داشتن زندگید ناگهان در مصراع ب د 

که در اوج یویایی و مسیر زندگی است رو برو ای  شاعر خواننده را با مرگ آهو بره

 .ینداری که این سرسبزی را یایانی است و جوانی را ییری.کند می 

که در بستان صورت روییده . نامد ای می حال آن که حافظ این موی تازه رسته را خط بنفشه

 است

 بنفشه دمید که گرد عارض بستان خط

                                  (193  /1) 

 ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز  
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 .گوید که رون  آن از سرسبزی بهشت بیشتر است و گاه به آن سبزه می 

 ایم کاری این مهرگیاه آمده به طل 

                            (966  /9) 

 تو دیدیم و ز بستان بهشت سبزة خطّ 
 

 حیوانات در شعر متنبی. 6

 شیر .1.6

از  .های این شکوهد یال و کویال آن است قدرتمند طبی ت است و از نشانه شیر از عناصر

ترکیبی کنایی از  که به م نای یالدار استد (ذی لِبدَتَینِ) به زیبایی این تشبیه آن است که مشبهٌ

ای است که مصرع دوم را به طور مجزا به سوی  قرینة صارفه« أَدی ِ» شیر است و وجود واژة

بینیم که چه  می ندد از سویی دو مصرع با هم همة ارکان تشبیه را دارد کشا می است اره 

 .نشاند می ای مرک  برای مشبهی مرک   به هنرمندانهد شاعر کنایه و است اره را در کام مشبهٌ

 نَظَرتُ إلی ذِی لِبدَتَینِ أَدی ِ

  (1ب /522ص  /5جزء)      

 وَ کُنتُ إذا أَبصَرتُهُ لَکَ قائماً 

 

دیدمد گویی به شیری با ادب  هرگاه او را در برابر تو ایستاده و دست به سینه می :ترجمه

 (54ب/541ص/5جزء. )نگریستم می

 کالغ .2. 6

 .در مبحث مج د بودن بدان اشاره شد

 حیوانات در شعر حافظ. 7

و بنا به محیط زندگی وی در این حافظ تنوع بیشتری در تشبیه زلف به حیوانات دارد 

 :اند ها این گونه یماننداین ه. راکی با متنبی نداردتوصیف اشت

 طاووس .1. 7

انبوهی و رنگارنگی یرهای طاووس خود نمودی از آن است که طاووس که مظهر جمال و 

 .ای برای زلف است جلوه است ت بیر شایسته

 زلف مشکین تو در گلشن فردوس عرار
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 چیست؟ طاووس که در با  ن یم افتاده است

                                            (96 /4) 

 مار. 2. 7

  :کند رغم خوش خط و خال بودن به مار مانند می زلف عالوه بر چنبر و حلقه که آن را علی

 از ل  خود به شفاخانة تریاک انداز

                                     (164  /1) 

 دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست 
 

 هما .3. 7

از آن جا که در ادبیات ما همای مرغی است مبارک که سایة آن بر هر که افتدد س ادتمند 

داری زلف و انبوهی آن که به منزلة یرهای همای استد بهره جسته تا زلف  شود ؛ ازسایه می

 .را به همای مانند کند

 دل شاهان عالم زیر یر باد

                     (534  /1) 

 هین شهپرت راهمای زلف شا 

 

 همانندی موی به دیگر عناصر در شعر متنبی و حافظ .8

 دام/ همانندی موی به صیاد .1. 8

گوید که گرفتار  می داند و از آن جا که از دالوری سخن  آراستن طره را همچون دامی می

در  .راند می عش  شده استد از لوازمی در خور او که همان زبان صید و صیاد باشدد سخن 

 .ین جا وجه شبه در ف ل آورده شده استا

 بِجِیدِ کدَ بِتَصفِیفِ 

  (6ب  /41ص /1جزء )      

 أَهلُ مَا بِی مِنَ الضَّنَی بَطَلٌََ صِیک 

 

صید گردد ( مشکین)ای  سزاوار نزاری و بیماری مند دالوری است که به آراستن طرّه: ترجمه

 (59ب/ 539ص/ 1جزء(. )سیمین)و به گردنی 

 :حافظ نیز بسامد بسیاری در اش ار خود دربارة دام بودن زلف دارد

 زلف جانان از برای صید دل گسترده دام

                                     (933  /2) 

 غمزة ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ 
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 همانندی موی به عود و عنبر .2. 8

. به که بیش از یکی است سوی دیگر مشبهٌ در این تشبیه در یک سو مشبه مفردی است و در

است که بنا به « عود»به هم  و دومین مشبهٌ« ال نبر فیه بماء الورد» به مرک  و اولین مشبهٌ

 .است که بیانگر عود سوخته است« دخن عود» نوشتة منوچهریاند برگرفته از

ظیری که وجه شبه مشکین بودن است هم از جهت رنگ و هم از جهت عطر و مراعات الن

 .بینیم حاکی از اغراقی است که شاعر در این وجه شبه در نظر دارد می در این تصویر 

 کبَرُ فیهِ بِمَاءِ وَردٍ وَ عُودِ

 (5ب /41 ص /1جزء )        

 ذاتِ فَرعٍ کَأًنَّمَا ضُرِبَ ال َنک 

 

ست و عودی گیسویی دارد که ینداری در آن عنبر به گالب آمیخته ا( گل اندامی که: )ترجمه

  (1 ب /535ص/ 1جزء) .سوخته

در مصرع نخست در . حافظ نیز تشبیه عنبر و عود را آورده است اما در دو صن ت متفاوت

و در مصرع دوم اگر چه عاش  را به عود تشبیه کرده « عنبر زلف»شکل بلیغ و اضافة تشبیهی 

به زلف دارد که عود  که در آرزوی م شوق بسوزد؛ اما در این تشبیه آشکار تشبیه ینهانی

 : کند می سوخته رایحة زلف را تداعی 

 ساز چون عود گو بر آتش سودا بسوز و

                                   (163  /9) 

 آن را که بوی عنبر زلف تو آرزوست 

 

 همانندی موی به مِه .3. 8

های سیاهش رفته رفته شاعر در بیان اندیشه خود از عنصر طبی ت بهره جسته و از این که مو

در این . رود می شودآن را بسان مِهی دانسته که در میان گسترش روشنایی از میان  می سپید 

بیتد از ذهن شاعر تصویری روشن از این رویداد داریم زیرا که در نهاد این سپیدی 

 بینیم  می رهنمایی را 

پید را آورده که مفهوم جوانی و متنبی در مصرعی با تکرار واژة لون دو م نی متضاد سیاه و س

ییری را در خود جای داده است و در مصراع دیگر موی سپید را چون روشنایی روز و موی 

سیاه را چون ضباب یا ابرهای تنک دانسته است که با فراگیر شدن روشنایی رو به زوال 

 .است
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 کَمَا انجَابَ عَن ضَوءِ النَّهَارِ ضَبَابُ

  (9ب /951ص /1جزء)                      

 جَلَا اللَّونُ عَن لَونٍ هَدَی کُلَّ مَسلَکٍ 

 

رنگی که رهنمای هر طریقی ( آشکار گشتنِ)به خاطر ( سیاهی موی جوانی)آن رنگ : ترجمه

. از میان رفت[ مه]استد نایدید گشتد همچنان که در اثر روشنایی روز ابرهای تنک 

 (4ب/ 413ص/ 5جزء)

آورد و رخ و زلف را در  ویر سحابد در مصراع اول دو تشبیه میحافظ هم برای بیان تص

کند و تشبیهی در  هد تا به این تصویر دست یابد و به این بسنده نمی د می مجاورت هم قرار 

داند که در یس یردة زلف است و این ماه  می رخ را ماه خورشید نمایی . آفریند تشبیه می

در این جا وجه شبه  اگرچه تیرگی را هم . ن استچون آفتابی است که در یشت ابری ینها

ای از زیبایی  بنابراین با کنار رفتن این ابر جلوه. در خود گنجانیده استددر یوشانندگی است

 .شود نمایانده می

 آفتابی است که در ییش سحابی دارد

                                  (514  /9) 

 ماه خورشیدنمایش ز یس یردة زلف 
 

 همانندی دیگر عناصر به موی در شعر متنبی و حافظ .9

دنیای بیرون با انسان در این نوع همانند سازی که گاه با تشبیه و گاه با است اره استد 

 .شود می سنجیده 

 ائِبیوَ أَیُّ مَکَانٍ لَم تَطَأهُ رَکَ

  (1 ب /123 ص /5جزء )   

 بِأَیِّ بِالدٍ لَم أَجُرَّ ذُؤَابَتِی 
 

چیزی آویخته از دوال ن لین که بر زمین کشیده شودد گیسوی کفشد منگولة « النَّ ل »

 کفش

به کدام سرزمین گیسوی کفشم را نکشاندم و کدام مکان بود که شترانم بر آن گام : ترجمه

 (56ب/ 942ص/ 5جزء) ننهادند؟

ییرامون کفش شاید بتوان این تصویر را توصیفی از رشته رشته شدن  جدای از بندهای کفشد

بنابراین تشبیه  .است رشماری سفر شاع شاعر دانست که در مجاورت سرزمیند تداعی گر بی
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و این است اره بر یایه  .از حالت کامل خود خارج شده و به سوی است اره رفته است

 .است ای شکل گرفته کنایه می مفهو

 .حال آن که حافظ میان را در باریکی به موی مانند کرده است

 ش است خاطرم از فکر این خیال دقی خو

                                      (132  /6) 

 میانت به چون منی نرسد اگرچه موی 
 

 نتیجه .11

های متنوع است  گراری دقی  انواع مو در حاالت و اندازه های دقی  زبان عربی نام از وییگی

های  ای که از تناس  داده به گونه هایش را و این وییگی به متنبی فرصت بسط در سروده

های دقی   در ش ر متنبی از نامگراری. ها بهره برده است ای در همنشینی با این واژه گسترده

د «راعیه»: موی بهره گرفته شده است که در درون خود توصیفات آن را نیز دارد همچون

هایی که بیانگر جای موی در  مو نا« الش ر»و « ذؤابه»و نیز عناوین کلی چون  «هغدیر» د«هلِمَّ»

های  در سروده «الناصیه» «هطر»د «القرون»د «فَود» د«فرع»: نقطة خاصی از سراست همچون

متنبی همپای توصیف گیسوی یار و گیسوی خودد توصیف موی چهاریایانی چون اس  و 

: ان چونبه دسته ای از واژگ؛ بنابراین شود می شتر به دلیل اهمیت بسیارشان به وضوح دیده 

 .خوریم برمی« ال یس» و «ال س » د«السّبائ »

: اند همچون حافظ نیز در به کار بردن موی الفاو متنوعی را به کار برده است که گاه اسم

و تشبیهی مشهور « کالله» د«مرغول» :و گاه صفت اند. «مو»و « گیسو» د«کاکل»د «طره»د «زلف»

 .«زلفین» :در جایگاه اسم

دو شاعر از بدیهی ترین صفات موی همچون آشفتگی موید بلندید در تصوبرگرید هر 

مج د و م طر بودن آن تا صفت سازی های شاعرانه ای چون دروغیند  سپیدید سیاهید

در همانندسازی نیز اشتراک  .اندای استفاده کرده گری به شیوه های هنرمندانهرهنمایی و فتنه

مِه و سحابد خضاب و  اه گونگیدسروده های دو شاعر در روز و ش  دانستند گی

از جمله توصیفاتی که مناظر متفاوتی را از این دو . سوادنامهد صیاد و عنبر شمردن موی است

متنبی شیر و کال  را به تصویر . د همانندسازیِ به حیوانات استدهد می شاعر ییش روی قرار 

به عبارتی بومی که با دو دیدگاه متفاوت و کشد و حافظ طاووسد مار و هما را می

 .متنبی به طور خاصی تشبیهاتی چون ابریشم و جامه را نیز به کار برده است. یما رویاروی
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های  در توصیف خودد توجه بسیار او به سپیدی مو و بهره بردن از مضامین مت دد از دریچه

بخشی از توصیفات متنبی شرح و توصیف زندگی . گوناگون بدین موضوع اهمیت دارد

شود خل  لحظه به لحظة زیبایی  می آنچه در ش ر حافظ دیده حال آنکه  .تعادی اس

گیرد و نگاه او به تمامی متوجه عش   می حافظ همة واژگان را در خدمت این مقوله .است

 .است

*** 
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 کدکنی و أدونیس نقش فرامتن زمان در نام گذاری اشعار شفیعی

 1**اکبری بیرگانیصدیقه  /5*فاطمه جمالیدکتر 

 چکیده

های  زبانی که ادبیات به م نای تمام جنبه در هر متن دو جریان عمده یدیدار است؛ یکی درون
گیرد و دیگرد برون زبانی یا  مربو  به بیاند تجسم افکار و صناعات مختلف ادبی را دربرمی

ات رابطة بی شک ادبی. فرامتن که برداشت شاعر از جهان بیرون متن را شامل می شود

زیرا گاهی این شرایط و عوامل است که سب  یدید آمدن اثر . تنگاتنگی با عوامل فرامتن دارد
برخی از این عوامل . دهد شود یا به نوعی متن و عنوان آن را مورد تأثیر قرار می ادبی می

های اجتماعید سیاسید تاریخید  بسترهای دینید مفاهیم عرفانید زمینه: عبارت است از
کدکنی و أدونیس از آن دسته شاعرانی هستند که به اقتضای زمان از   شفی ی.  ت و زمانطبی

و این عوامل را در عناوین و محتوای اش ار خود   عوامل فرامتن محیط خود تاثیر یریرفته
ییوهش حاضر با شیوة تحلیل در  محور ساخت و محتواد به بررسی عناوین . اند  بازتاب داده

گزینی  در نام« ل فرامتن زمانییعام»کدکنی و أدونیس از  تأثیریریری شفی ی اش ار و چگونگی
کدکنی از عناوین مربو  به  شفی ی: نتایو این ییوهش نشان می دهد. اش ارش می یردازد

اوضاع و شرایط اجتماعی استفاده کرده است در حالی که  زماند برای برای به تصویر کشیدن
ناسازگاری با : شود به بیان مسائل از قبیل لة زمان مربو  میأدونیس در عناوینی که به مسا

گویی نسبت به آیندهد آفرینش انساند شکایت نسبت به  دنیا و حالت م ماگونه بودن آند ییش
همچنین هر دو شاعر به وقت . عصر خودد حسرت نسبت به گرشتة فرهنگی یرداخته است

 .محدود بشر اشاره دارند

 .کدکنید أدونیسد ادبیات تطبیقی زماند نام گراری اش ارد شفی یفرامتند : ها کلیدواژه
 

 

                                                             
5
 (ایران) دکترای زبان و ادبیات فارسی 
1
 (akbarisedigh@yahoo.com)(ایران) د ادبیات تطبیقیکارشناس ارش 
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 بیان مسالة ییوهش

فرامتن به کلیة عوامل خارج از متنی گفته می شود که شاعر یا نویسنده را در به ثمر رسیدن 

زمان یکی از عوامل فرامتنی است که صاحبان آثار ادبی تحت تأثیر آن . کند اثر ادبی یاری می

برای تحلیل یا دریافت یک اثر . و  از عناصر آن در ایجاد اثر خود  بهره می گیرنداند  بوده

کند بلکه اطالع یافتن از جهان بیرون از آفرییندة اثر  ادبی تکیه کردن بر روی متن اکتفا نمی

ادبی نیز حائز اهمیت است که بدون شناخت عوامل فرامتن یا جهان بیرونی شاعرد درک متن 

بردد وقایع  زمان و مکانی که شاعر در آن به سر می: این عوامل عبارتنداز. دمشکل خواهد بو

با . گرارد دهد و بر ذهن خال  اثر ادبی تاثیر می و رخدادهایی که در آن زمان و مکان رخ می

های نهفتة  شناخت این عوامل درک و لرت ما از اثر ادبی بهتر و بیشتر خواهد شد و جنبه

زمان از جمله عواملی است  .تواند در تحلیل اش ار راهگشا باشد و میشود  اش ارد آشکار می

 .شود افتد و ذهن شاعر به کمک آن باعث سرودن  ش ر می که در جهان بیرونی اتفاق می

 .زمان درونی( زمان عینی یا بیرونی ب( الف: شود زمان به دو نوع تقسیم می

ها سنجیده  ت و بر مبنای دقای  و ثانیهگیری اس زمان عینی یا بیرونی که قابل اندازه( الف

ی مستقیمی با تقویم  گیرید رابطه به دلیل قابلیت اندازه. نایایدار و زودگررا است. شود می

 .سرانجام در این زمان مرگ و نیستی است. دارد

تواند از آینده به گرشته یا از گرشته به  زمان ذهنی یا درونی که در آن نیروی فکر می( ب

غالباً با احساسات و عواطف انسان همراه است و به تبع حاالت او . کت کندآینده حر

عاطفی است که در عالم ادبیات و هنر  -این همان زمان ادراکی. شود دستخوش تغییرات می

 (. 12د 5ج: 5925براهنید )شود و با نگرش علوم طبی ی به زمان متفاوت است  وصف می

داند که امکان قیاس و ت امل با آن وجود دارد  جلو می انسان زمان را جریان مستمر و رو به

در این نگرش انسان مدرن از . و همواره با آن در جنگ است تا هویت خود را حفظ کند

. هراسدد هراسی که ناشی از آگاهی مبهمش از یایان تمدن انسانی است یایان به جهان می

ر با زماند نیرومندترین نیروی جهان که آید و ستیزی نابراب می بنابرایند از در ناسازگاری بر

واق یت مرگد هنرمند مدرن را هم . خیزد ارمغانی جز مرگ و نیستی به همراه نداردد برمی

کند جهانی بیافریند که در آن حرکت  او تالش می. کند مند به زیستن می سراسیمه و هم عالقه

درونی که سراسر فراز و خطی و طبی ی زمان در جریان نداشته باشد؛ بلکه در آن زمان 
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 .نشی  است و در مقابل با زمان بیرونی استد حکم فرما باشد

شفی ی و أدونیس از آن دسته شاعرانی هستند که نسبت به مسالة زماند چه زمان بیرونی و 

اینک نگارندگان . اند چه زمان درونی در عناوین و محتوای اش ار خود واکنش نشان داده

ابتداد ت داد عناوین . گراری اش ار دو شاعر مرکور را نشان دهد در نامکوشند تاثیر زمان  می

ساخت زبانی و ادبی و  هر دفترد همراه با ذکر نام خود دفتر آورده شده و در بخش ب د

البته ما در این ییوهش بر آن نیستیم که بازتاب . تحلیل محتوایی هر عنوان بررسی شده است

کدکنی و أدونیس بررسی کنیم بلکه در یی آن هستیم  ی یزمان را به طور صرف در آثار شف

کدکنی و أدونیس  گراری اش ار شفی ی یی نو و در قال  بررسی فرامتن زمان در نام که با شیوه

 .   را مورد بررسی قرار دهیم

دانیم که شاعر می کوشد با ش ر  می. شود در حقیقت عنواند شناسنامة یک اثر محسوب می

بنابراین در . را جل  کردهد او را تحت تاثیر اندیشه و ییام خود قرار دهدخود توجه مخاط  

های ش ری که  عنوان و نام. کند تا جرابیت اثر بیشتر باشد انتخاب عنوان دقت وییه ای می

که خواننده با توجه  چنان. گزینندد بسیار درخور تامل است شاعران برای اش ار خود بر می

. تواند به جریان حاکم بر اش ارشان واقف شود این شاعران می های ش ری اولیه به عنوان

تأثیر جدی عناوین آثار ادبی بر ذهن مخاطبان تا آنجاست که شاعران و نویسندگان مورد 

براین اساسد دقت و توجه . شناسند ی خود را م موالً با نام عنوان اثر یا آثارشان می عالقه

م موالً هر ». شود ماندگاری آن در اذهان می خاص در انتخاب عنوان یک اثر ادبی سب 

کتابد مقالهد داستاند ش ر یا فیلمد جدا از نام نویسنده و کارگرداند با نام عنوانش نیز شناخته 

کنیم؛ اما در مورد  افتد که نام نویسنده یا کارگردان را فراموش می گاه اتفاق می. شود می

این رو شاعران و نویسندگان توجه زیادی بر نام از . آید کمتر ییش می( به طور کلی)عناوین 

 (. 16: 5922حدادیان مقدمد )« کنند اش ار یا داستان می

: ها عبارتنداز عوامل مؤثر در گزینش نام اش ارد فراوان و متنوع است که برخی از آن

شخصیت فردی شاعر به وییه حاالت روحی وید مخاطبان شاعرد طبی تد اجتماعد وقایع 

تاریخید مسالة زماند سنت و میراث ادبی گرشتهد محیط زندگی شاعر و اوضاع سیاسی و 

 .سیاسی و اجتماعی روزگارش است

تواند در جهت  های مت ددی می کند نام نویسنده یا عناوین آثار به شیوه ژرار ژنت اشاره می
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ریان های تازه در بررسی یک متن و ج یکی از شیوه. نظارت بر دریافت متن ایفای نقش کند

تواند بیانگر تطورات و  ها و اسامی است که می فکری حاکم بر آند تحلیل و نقد عنوان

تحوالت فکری حاکم بر یک متن از یک سو و فضای اندیشگانی حاکم بر خال  آن از سویی 

یکی از الگوهای بررسی و تحلیل متن ادبید مسالة تحلیل ساخت متن با توجه به . دیگر باشد

های فرامتن بر روی عناوین ازلحاو روانکاوی  نیز  این ییوهش. ی آن استها نام و عنوان

های زیرین افکار او نیز  توان به الیه های سطحی تفکر شاعر می حائز اهمیت است زیرا از الیه

ها استفاده کرده که بیانگر خفقان زمانة  مثال گاه شاعر از عناوین به صورت نمادین آن. یی برد

های درونی افکار شاعر  توان الیه این عناوین و یی بردن به این نمادها میاوست که با دیدن 

 .که بیانگر خفقاند نبود آزادی بیان و واکنش او نسبت به دورة خود را به خوبی متوجه شد

کند بلکه اطالع یافتن  برای تحلیل یا دریافت یک اثر ادبی تکیه کردن بر روی متن اکتفا نمی

ییندة اثر ادبی نیز حائز اهمیت است که بدون شناخت عوامل فرامتن یا از جهان بیرون از آفر

با شناخت این عوامل درک و لرت ما از . جهان بیرونی شاعرد درک متن مشکل خواهد بود

تواند در  شود و می های نهفتة اش ارد آشکار می اثر ادبی بهتر و بیشتر خواهد شد و جنبه

اند که تاثیر عوامل فرامتن زمان را در  ن تالش کردهنگارندگا. تحلیل اش ار راهگشا باشد

های  ها و تحلیل بر اساس تجربه کدکنی و أدونیس و شیوة کاربرد آن گراری اش ار شفی ی نام

یر واضح است که هدف در این رساله . ش ری هر کدام از دو شاعر را مورد بررسی قرار دهد

هدف اصلی بیان و نحوه کاربرد عوامل . بازنمودن تاثیریریری دو شاعر از یکدیگر نیست

این های شخصی است   گراری اش ار هر دو شاعر با توجه به تجربه فرامتن زمان در نام

ییوهش در حوزه ادبیات تطبیقی فارسی و عربی در ش ر م اصر است و بر اساس مکت  

 آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است

بیان مسألة ییوهش تبیین گرددد اهمیت گزینش نکتة درخور توجه دیگری که الزم است در 

. عناوین یا نام و نشانی است که برای کسی یا چیزی وضع می شود تا با آن شناخته شود

. تواند یک محلد یک واق ه یا نامی از زبان محلی باشد می. تواند باشد منشأ نامد هرچیزی می

یا نام یک اثر ادبی م موالً با حروف  عنوان. آیند ها از منابع مت ددی به دست می در واقع نام

هایی که شاعران برای  نام. شود و اغل  ناظر بر محتوای اثر است تر از متن نوشته می درشت

یا محیط اطراف شاعر ( فرامتن)گزینند بیشتر متأثر از عوامل بیرون متن  اش ار خود برمی

و میراث فرهنگی و زمان  سیاستد اجتماعد طبی تد محیط جغرافیایی و وقایع تاریخی .است
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این عوامل بر ذهن و ضمیر . از عوامل تأثیرگرار در نام گزینی آثار ادبی به شمار می آید

 .هاست گرارد و شاعر در انتخاب عناوین متاثر از آن شاعر تاثیر می

انگیزة اصلی انجام این تحقی د بازتاب وسیع و بسامد باالی زمان و عناصر آن در عناوین و 

منظور از زمان؛ سالد فصلد ماهد ایامد ساعتد . اش ار این دو شاعر م اصر است محتوای

 . لحظهد ثانیه است

گزینی اش ار  ییوهش حاضر بر آن است تا عناصر زمان را به عنوان عامل فرامتن مؤثر در نام

 :نیز یاسخ سواالت زیر را دریابد. کدکنی و أدونیس مورد بررسی قرار دهد شفی ی

 کدکنی و أدونیس چگونه بوده است؟ تن زمان در عناوین اش ار شفی یبسامد فرام -

 ساختار عناوین زمان به کار رفته در این بخش به چه صورت بوده است؟ -

 هایی استفاده کرده است؟  از عناوین زمان برای بیان چه اندیشه -

تنها کدکنی و أدونیسد  این نکته ضروری است که فهم ما از تحلیل عناوین اش ار شفی ی

ایم؛ لرا در صدد آن نیستیم تا حکمی را به  برداشتی است که از این عناوین کس  کرده

آید و م نی مورد نظر شاعرد  زیرا م تقدیم که میان آن چه از ش ر برمی. شاعران نسبت دهیم

هدف ما بررسی ساختی . تفاوت وجود دارد و هر اثر هنری وجودی مستقل از شاعر دارد

هدف از بررسی ش ر دو شاعر رجحان یکی بر دیگری . اش است آفرینندهمستقل و جدا از 

نیستد بلکه در یی آنیم تا با بررسی و شناخت آثار دو شاعر به ارائة قسمتی از آثار آنان 

 .بپردازیم

 پیشینة پژوهش

هایی دربارة تحلیل عناوین اش ار قیصر امین یور و سلمان هراتی از مصطفی گرجی و  مقاله

های هزار و یکش  از  گزینی زنان در داستان یری در مجلة جستارهای ادبی و نامافسانه م

ها در ش ر  شناسی مجموعه مریم حسینی و حمیده قدرتی در فصلنامة متن ییوهی ادبی و نام

شناسی به رشتة تحریر  هایی است که در زمینة نام م اصر عرب از شفی ی کدکنید از ییوهش

تحلیل در هیچ کدام بر اساس عوامل فرامتن صورت نپریرفته اما بررسی و . درآمده است

کدکنی و أدونیس از نگارندهد تنها ییوهش  گراری اش ار شفی ی مقالة نقش دین در نام. است

بر این اساس جستار حاضر از نخستین . گراری اش ار بوده است در زمینة نقش فرامتن در نام

 .گام های این حوزة تحقیقی به شمار می آید
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 درآمدی بر متن و فرامتن

گرشته در  متن». در این بخش به ت اریفی از متن و فرامتن از نظر بینامتنیت خواهیم یرداخت

های  ای نسخه در همین خصوص متن به م نای نسخه به وییه. شد گاهی به نوشتار اطالق می

ه اثر مورد متن همچنین به م نای کالبد یا رسان. شد نوشت در نظر گرفته می اصلی و دست

توجه قرار گرفت و سپس به بخش اصلی یک اثر نیز اطالق شده است م نایی که بارت 

(bart )از دیدگاه . برداشت از واژه ایجاد کرده است برای متن قائل است تحول زیادی در

متن بر عکس برخی از م ناهای گرشته محتوای غیر . گیرد بارت متن در مقابل اثر قرار می

. این متن نسبت به کالبد و نسبت به مولف دارای هویت مستقل است. ستکالبدی اثر ا

متن . های ساختارگرایانه قرار گرفت همین برداشت م نا از متن بود که محور اصلی ییوهش

بر . ای شد و هر ییکرة مطال اتی به وییه در علوم انسانی متن تلقی شد دارای اب اد گسترده

کریستوا و بارت نگرشی نوینی . شوند نیز متن محسوب می اساس این باورد جام ه و اجتماع

را نسبت به متن ارائه نمودند که بر یایة آن هر متنی دارای روابط میان متنی است و بر اساس 

های  بنابراین متن همواره دارای ردیایی از متن. کند همین نوع روابط امکان تولید ییدا می

متن با . شود متنی است که متن نوین خل  می یانباشد و همواره در یک روابط م دیگر می

در این م نا و مفهوم نوین متن دارای استقالل . ساختارگرایی م نا و مفهومی نوینی ییدا کرد

 (.21:5911نامورمطل د )بسیاری نسبت به بافت و به وییه مولف شد 

فرامتن  د ییرامتن را حاصل جمع درون متن و برون متن یا(jerar genet)ژرار ژنت »

باشد و برون متن یا فرامتن که مربو  به  درون متن که شامل تخیلد عاطفهد بیان می. داند می

(. 513:5911آلند )« باشد عوامل بیرون از متن و برداشت شاعر یا نویسنده از جهان بیرون می

کدکنی و أدونیس خواهیم  در قسمت ب د به نقش فرامتن زمان در نامگراری اش ار شفی ی

ترین مصادی  عناوین مربو  به زمان را در دفترهای هر دو شاعر نشان  داخت و مهمیر

 .خواهیم داد

 کدکنی  های شفی ی نقش زمان در ساخت و محتوای نام سروده.  5

عنوان را به خود اختصاص داده  41 کدکنی مسالة زمان در گزینش عناوین ش ری شفی ی

ها که  گیردد فصل د هفت سالگی را در برمیسال که تحویل سال: این عناوین شامل. است

ترکرة »د «بهار عاریتی»د «9در اقلیم بهار»د «1در اقلیم بهار»د «5اقلیم بهار»د «اقلیم یاییز»د «یاییز»
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در »د «فصل ینجم»د «در کجای فصل»د «عبور گندم از زمستان»د «نامة زمستان مهمان»د «بهار

یرندگان یر از صبحد »د «صبح ماهان»د «صبح»که  ساعاتی از ایام روز. است« فصل سرد اگرها

در »د «چشم روشنی صبح»د «در سلوک صبح»د «چامة بامدادی»د «سیمای صبح»د «میالد صبح

 د«ها درین ش »د «ش  به خیر»د «از خلیو ش »د «در آن سوی ش  و روز»د «شمیم صبح

در بادهای »د «های صاعقه در ش  کبریت»د «ش  خارایی»د «تر ش  در کدام سوی سیه»

«  ساعت شنی»د «ساعت»گیردد ذکر خود ساعت که  را در برمی« دیش »د «امش  و هر ش 

د «ها آن لحظه»د «ها لحظه»د «ی ناب سرودن لحظه»قیدهای زمان که . باشد می« زمان وجودی»

ای هرگز و »د «مجال اندک»د «دیر است و دور نیست»د «در ناگزیر دهر»د «ی دیدار در لحظه»

گاه زمان را به . «سه نهان ازلی»د «آغاز زمان بی»د «جوانی»د «شاعر فردا»د «فردا»د «ههمیش

 .«یک میه خفتن»: ای به کار برده است مانند صورت کنایه

 1با « زمستان»و « یاییز»عنوان بیشترین کاربرد را دارد و ب د از آن  1ها بهار با  در میان فصل

عنوان را به  3از همة عناوین بیشتر است که « صبح»سامد در این میان از ایام روزد ب. عنوان

از . عنوان بیشترین بسامد را در میان ایام روز دارد 2نیز با « ش ». خود اختصاص داده است

عنواند بیشترین کاربرد را داشته است که نمودار زیر بیانگر بسامد  4با   «لحظه»میان قیدها نیز 

کدکنی است و ب د از آن بسامد هر یک از این عناوین  ی یعوامل فرامتن زمان در عناوین شف

 .اند مورد تحلیل واقع شده

تکرار کلمه صبح و ترکیبات مت ل  به آند حاکی از روحیة امیدواری شاعر در دورة خود 

شفی ی . صبح در این جا نماد ییروزی است. است که او چشم انتظار صبح و بیداری است

دیگران را دعوت به مبارزه و بیداری . اوضاع اجتماعی خود دارد نگاه امیدوارنه به آینده و

 .کند می

از عناوین مربو  به بهارد بیشتر به سرسبزید زیبایی و توصیف بهار اهمیت داده است و  

فصل یاییز و زمستان نماد . کند دیگران را دعوت به شادی و خوش بودن در فصل بهار می

این دو فصل یادآور . یشتر مبین دیدگاه ناامید شاعر استب. باشد اوضاع نابسامان جام ه می

شاعر اوضاع جام ه را مانند این دو فصل که همه جا . برگی است سردید زمهریرد مرگ و بی

 . داند داند و خفقان را بر همه جا حاکم می خاموش است می

 (5)کدکنی بسامد هریک از عوامل فرامتن زمان در عناوین شفی ی
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شفی ی خواهان آن است که . مت لقات به آن در این جا نماد ظلم و ستم است عناوین ش  و

شاعر گاه وس ت ظلم و ستم  را به کمک . ش  به یایان برسد و صبح ییروزی فرا برسد

او اصرار دارد که نباید در برابر ظلم و ستم خاموش . دهد هایی مانند خلیو نشان می کلمه

. کند ن اوضاع نامساعد دیگران را ترغی  به بیداری میدر ای. باشیم و سکوت اختیار کنیم

گوید و آنان را مورد خطاب  کسی که ت مداً خود را به خواب زده به نشانة طنز تبریک می

او از این . مرداب شما را خواهد خشکاند( ییروزی)دهد که روزی خورشید حقیقت  قرار می

ش  . داند خود را یکه و تنها می همه خموشی به ستوه آمده است و در بیدار کردن مردم

کند و خفقان حاکم بر جام ة  های جوامع دیگر مقایسه می خود را با ش ( اوضاع نامساعد)

 .بیند خود را از دیگر جوامع بیشتر می

شفی ی از میان قیدها از لحظه بیشتر استفاده کرده است این ناشی از دقت و دید متفکرانه  

همچنین از ایام زود گرر جوانی . یابند لحظه را بیشتر در میباشد زیرا متفکران  شاعر می

انسان را مورد خطاب . داند که زورگرر است آورد و آن را ایام کوتاهی می حرف به میان می

دهد که مجال زیادی تا به یایان رسیدن دنیا نمانده است یس از آن در شکوه و  قرار می

مة تواریخد نوابغ و ییشروان در زمان خود به کند که در ه همچنین اشاره می. شکایت نباش

 . اند های ناروا نواخته شده انواع تهمت
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عنواند بیشترین  1با  گردان غزل برای گل آفتاب کدکنی  در این میان دفترهای ش ری شفی ی 

د «در لحظة دیدار»د «تحویل سال»: عناوین زمان را به خود اختصاص داده است از جمله

مثل . «یاییز»و « صبح»د «در سلوک صبح»د «چامة بامدادی»د «مای صبحسی»د «میالد صبح»

در »د «5در اقلیم بهار»د «جوانی»د «از خلیو ش »: عنوان از جمله 2با  درخت در ش  بارانی

عنوان  2با  ستارة دنباله دار .«بهار عاریتی»د «در اقلیم یاییز»د «9در اقیلم بهار»د «1اقلیم بهار

عبور گندم »د «ها لحظه»د «ترکرة بهار»د «لحظه ناب سرودن»د «مان وجودیز»د «سه نهان ازلی»

در »د «شاعر فردا»د «ها آن لحظه»عنواند  6با  خطی ز دلتنگی. «در ناگزیر دهر»د «از زمستان

از زبان . «ش  خارایی»د «هفت سالگی»د «نامة زمستان مهمان»د «ساعت»د «فصل سرد اگرها
ش  »د «در شمیم صبح»د «تر ش  در کدام سوی سیه»د «صبحچشم روشنی »عنوان  1با  برگ

مجال »د «صبح ماهان»د «صبح»عنوان  4با  در ستایش کبوترها. «ها درین ش »د «به خیر

های  کبریت»د «فصل ینجم»عنوان  9با  های نیشابور در کوچه با . «یرندگان یر صبح»د «اندک

دیر است و دور »عنوان  1با  سرودناز بودن و . «در آن سوی ش  و روز»د «صاعقه در ش 

ای هرگز و »د «ساعت شنی»عنوان  1با  مرثیه های سرو کاشمر. «در کجای فصل»د «نیست

عنوان  1نیز با  ها زمزمه. «در بادهای امش  و هر ش »عنوان  5با  بوی جوی مولیان. «همیشه

اختصاص نداده  دفتر شبخوانی هیچ عنوانی از زمان را به خود. «دیش »د «یک میه خفتن»

باشد که دفتر  کدکنی می نمودار زیر بیانگر بسامد زمان در هر یک از دفترهای شفی ی. است

 .غزل برای گل آفتابگردان بیشترین عناوین زمان را دارد

خورد و این ناشی از این  در عناوین شفی ید زمان بیرونی بیشتر از زمان درونی به چشم می

ها و  آرایه. دهد بیرون از ذهن خود بسیار اهمیت می است که شفی ی نسبت به عوامل

. های به کار رفته در عناوین ش ری شفی ی بیشتر نمادد تشبیهد تشخیص و کنایه است تکنیک

 .ها بسامد بیشتری دارد که از این میاند تشبیه نسبت به بقیه آرایه

 (1)کدکنی بسامد عناوین زمان در مجموعه های ش ری شفی ی



 گراری اش ار شفی ی کدکنی و أدونیسنقش فرامتن در نام

091  

 

 
 کدکنی عناوین زمان درنام سروده های اشعار شفیعی ساخت( الف

کدکنی بیشتر به صورت ترکیبی کار کرده  شود شفی ی در عناوینی که به مساله زمان مربو  می

همچنین او گاهی از ترکیبات . درصد عناوین مرک  آن بیش از عناوین مفرد است. است

او  . که کنایه از زمان اندک است« نیک میه خفت»: ترکیبی مثل. کنایی نیز استفاده کرده است

از ترکی  دو اسمد . با استفاده از ییشوند و یسوند دست به ساختن واژگان جدید زده است

های متفاوت و ترکی   دو ف لد اسم و صفتد صفت و اسمد قید و اسمد استفاده از گویش

زیبایی شناسی  گردد و از لحاو هاد کلمات فراوانی ساخته است که موج  غنای زبان می آن

گویی س ی کرده با ترکی  کلماتد مفاهیم جدید و نو بسازد که . نیز قابل مالحظه است

ی  از آن جایی که زبان فارسی از گونه. های مختلف ش ری او باشد راهنمایی خاص به الیه

. ی واژگان مرک  رخ داده است های ترکیبی است بیشتر ابداعات شاعران نیز در حوزه زبان

دیگر این است که شاعر این ترکیبات را به کار برده تا مقصود خود را بهتر به خواننده دلیل 

 . ها به کار رفته است هایی از این ترکیبات به همراه فرمول آن در ذیل نمونه. القا کند

 : ترکی  سازی با رویکرد دستوری شامل 8-5

 .لحظة ناب سرودند مهمان نامة زمستان: اسم+ اسم+ اسم 5-5-5

تحویل سالد میالد صبحد سیمای صبحد چامة بامدادید زمان وجودید : اسم+اسم -5-5-1

 .ترکرة بهارد هفت سالگید صبح ماهان

 .بهار عایتید مجال اندکد ش  خارایید فصل ینجم:  صفت+ اسم 5-5-9

 .چشم روشنی صبح: اسم+ صفت+ اسم 5-5-4

 .ش  به خیر: اسم+ حرف اضافه+ اسم 5-5-1

 .عبور گندم از زمستان: اسم+ حرف اضافه+ اسم+ اسم 5-5-6
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 شاعر فردا: قید+ اسم 5-5-2

 تر ش  در کدام سوی سیه: صفت+ حرف اضافه+ ضمیر+ حرف اضافه+ اسم 5-5-1

د در اقلیم (1)د در اقلیم بهار(5)از خلیو ش د در اقلیم بهار: اسم+ اسم+ حرف اضافه 5-5-3

 د در شمیم صبحد در سلوک صبحد در اقلیم یاییزد در ناگزیر دهر(9)بهار

 هاد در کجای فصل درین ش : اسم+ صفت+ حرف اضافه 5-5-53

باشد که  کدکنی در مبحث زمان می نمودار ذیل مبین بسامد هر یک از ترکیبات ش ری شفی ی

 . اسم از همه بیشتر است+ اسم+ اسم و حرف اضافه+ ترکی  اسم
 (9)نمودار ترکی  سازی با رویکرد دستوری
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 های اشعار شفیعی کدکنیتحلیل محتوایی عناوین زمان در نام سروده (ب

شوند بیشتر برای بیان  کدکنی و أدونیس با عناوین که به مساله زمان مربو  می شفی ی

های سیاسی و اجتماعید زمان محدود بشرد ناسازگاری با دنیا و حالت م ماگونه بودن  اندیشه

ش انساند شکایت نسبت به عصر خودد حسرت نسبت گویی نسبت به آیندهد آفرین آند ییش

در این بخش به دلیل حجیم شدن ییوهش به ذکر ب ضی از . اند به گرشتة فرهنگی بهره برده

 . .های ش ری عناوین زمان هر دو شاعر خواهیم یرداخت نمونه

 میالد صبح

در تو / هندسة کایناتد مسخ است! های بیدار شکفد بیشه می/ ای ش  وحشی که در شکافت
وز شریان / روح بهار از رگ سپیدار/ ار چه مجروح/ در تو گرر داردد/ به دیدار هم شنیدار

 .شود یدیدار سکر سحر می/ تو لخته لخته

دهد و  دهد به ش  صفت وحشی می کدکنی ش  را مورد خطاب قرار می در این ش ر شفی ی

روزی بهار از رگ درخت . تهای بیدار خواهند شکف گوید از میان دل تو انسان به او می

های تو سحر یدیدار  روزی از میان رگ. سپیدار گرر خواهد کرد و بهار فرا خواهد رسید

کدکنی در این ش ر نمادهای بسیاری به کار برده  شفی ی. خواهد شد و صبح فرا خواهد رسید

 .روزی ندای میالد صبح از میان ش  وحشی به گوش خواهد رسید. است

 یاییز

 .درباد/ از بال کالغان/ هایی با علم/ چو کوه/ انبوهی از اندوه/ فاج ه فوجی از

البته در . شاعر در این ش ر م تقد است که با آمدن یاییز فاج ه و اندوه نیز فرا خواهد رسید

برگید اوضاع نامساعدد فاج ه و اندوه است و جز فاج ه و اندوه  این ش ر یاییز نماد بی

 . باشد د همچنین یرچمدار یاییز بال کالغان در باد میشو چیزی در آن یافت نمی

 سه نهان ازلی

روزی اگر زین سه یکی شد / ای از آن سوی دانندگی یرده/ چیست خدا و هنر و زندگی؟

اندد از  این سه نهان/ لیک چو هستی و چو دیدار نور/ آن دگران محو شوند از میان/ عیان
 .فر  ظهور
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این . و زندگی سه چیز هستند که از هم جدانشدنی هستند شاعر م تقد است که خداد هنر

عمر بشر در راه این سه گرشته است اما کسی از سرشت . سه از فر  ظهورد نهان هستند

این یرسش از هنگامی که انسان آفریده شده است با اوست و هنوز . ها آگاه نشده است آن

هان بریاست این سه مورد نیز نهان بنابراین تا ج. ها یاسخی بیابد کسی نتوانسته برای آن

 .خواهند بود و بر کسی آشکار نخواهند شد

 زمان وجودی

گر یر کاه وجود / سوی ابد از ازلد شتاب نهانش/ رود این جوید جوی جاری جویان می

 .شد از جریانش هیچ کس آگه نمی/ ماننشستی بر سر این آبد

این جوی از ازل به سوی ابد . داند عمر انسان را مانند جوی جاری که در جریان استد می

کند و این که دوباره روح او به سوی خدا باز  اشاره به مرگ انسان می. در جریان است

باشد بر این جهان آورده  اگر وجود انسان که در این هستی مانند یر کاه می. خواهد گشت

 . شد شد هیچ کس از وجود و هستن آگه نمی نمی

 ها لحظه

/ یای کوبان/ آن طرفشان/ های زاللی که بینی لحظه:/ های یر از کیمیا را هلحظ/ ها را لحظه
توانی ببینی  می/ مثل مهتابد در برکة آبد/ هایی که دور دستش لحظه/ ها را دست افشانی واژه

 .خدا را

در لحظه ش ر خواهد جوشید . شاعر م تقد است که همه چیز در لحظه به دست خواهد آمد

توان دست  در لحظه می. توان خدا را دید در لحظه می. الل خواهی شدو در این لحظه تو ز

 . باشند ها برای انسان یر از کیمیا می این لحظه. را دید( ش ر سرودن)ها  افشانی واژه

 شاعر فردا

ساعت از کار افتادة / ه  ه  باران به ناودان شکسته/ ابر ترش روی تیره بر سر میدان
سایة / گررد از کنار نردة میدان می/ چین با د خسته نشستهبر ل  یر/ مر  تحیر/ فرتوت

قلک / باز به تصویر آن تصویردیرین/ جام جم باژگونه ابجد تاریخ/ داروغه در جوار جهالت
 .ای فتاده شکسته خالید در گوشه/ های من و تو یر لحظه
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متصور  کدکنی برای شاعر فردا یا شاعری که در آینده خواهد آمد تصویرهایی را شفی ی

شود که در این تصاویر تمام شرایط نامساعد است و هیچ چیز در سر جایش قرار نگرفته  می

. رویی در آسمان ظاهر شده است ابر ترش. اند ها از کار افتاده در زمان او ساعت. است

در حقیقت برای شاعر آن زمان که از این اوضاع در . ها از آمدن باران خوشحال نیستند ناودان

شاعر از . کند خون تپیده است و خشم در چهرة او نمایان است آینده را ییش بینی می عرق و

 . این موضوع سکوت اختیار کرده است و دیگر حرفی برای گفتن ندارد

 در فصل سرد اگرها

گسترده در زیر / ها صبح وشادی فرسنگ/ وان ساز سیر وسفرها/ چه بود آن سحرها! یارا
گاهی به کام / گه بر سر بام طوفان/ وان جوش جان و جگرها/ ازوان شوق آواز و یرو/ یرها

 .خطرها

آورد و  هایی می«اگر»برای خود . خورد شاعر در این ش ر حسرت به گرشتة خود می

افتاد و شرایط به خوبی و خوشی ییش  کند که اگر این حوادث اتفاق نمی آرزوهایی می

کاش اوضاع مانند گرشته . شد سترده میها صبح و شادی در زیر یاهای ما گ رفت فرسنگ می

اکنون ظلمت و . شد آوردیم صبح برای ما گسترانیده می بود و هنگامی که ما نام وطن را می

ای که  تنها میوه. اند ها شکسته شده ست و در همه جا خون تپیده است و شاخه خون جاری

 . باشند می« هرگز»و « اگر»با  در این فصل سرد داده است 

 نامة زمستان مهمان

ها و  حیف آن شقای / رنگی بر روی میدان و مصاف رنگ و بی/ بارید در زیر بارانی که می

/ هستار گیتی را کند زیر درفش خویش/ با آن طلسم یرطنیند فردا/ و بادا که جابلقا!/ ها عاش 
ون و نامی نماند از بالساغ/ وز زمهریر و سودة سرما/ برگی فار  ز گشنامار و بیماری و بی

 .روزها با سوزها بر ما»بس / گفتیم و در این آرزوها رفت/ جابلسا

کند که ای کاش جابلقا با طلسم یر طنین خود ما را از این گرسنگید بیماری و  شاعر آرزو می

بسیار آرزو کردیم که از این اوضاع رهایی یابیم اما روزهای ما با سوز . داد برگی نجات می بی

ها  ها و عاش  حیف از آن شقای . ر شرایط ما هیچ تغییری رخ ندادو گداز همراه شد و د

اکنون زمان برخالف آرزوهای . که برای تغییر شرایطد شهید و یریر شدند( های مبارز انسان)
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برگی و گرسنگی در سرما و زمهریر بر ما حکم فرما شده  ما ییش رفت و تنها بیمارید بی

 .است

 ش  خارایی

من چگور ش ر خود را با / داد ها خبر می ها و رستن از گسستن/ باران نامة سطرهای روشنایی
آن چه طغرا وطلسمی بود؟ ابرهایش کاغری بود و / کوک کردم در ش  یاران/ صدای رعد

 .و هوای کوچه از دود و درو  آغشته و لبریز/ درختان کاغرید باران و برقش نیز

اق ه اوضاع ما مساعد بود اما آذرخشی کند که قبل از این و شاعر در این ش ر توصیف می

قبل از این حادثه بوسهد ناند یرواز . اوضاع را زیر و زبر کرد و ش  ما را واژگونه کرد

نامة باران از . کبوترها و با  یر از باران را داشتیم اما با آمدن آذرخش همه چیز متحول شد

ز صحرا درو  و دود شروع به داد اما مدتی نگرشته بود که ا ها خبر می ها و رستن گسستن

. ابرها و درختان کاغری و هوای کوچه از درو  و دود لبریز شده بود. باریدن کرد

ها از زندانی به زندان دیگر و از  کدکنی امیدوار بود که اوضاع متحول شود اما آن شفی ی

 . زنجیری به زنجیر دیگر کشیده شدند

 مجال اندک

چو چشم خویشتن بگشود و رخسار زمین را / «آدم»دیدة در / آمد زمین/ زشت/ غبارآلود و

 .ز ناهمواری گیتی سرود رودکی نالید/ صدها سال ییش از ما/ هزاران سالد ب د از او و/ دید

به فرصت اندک انسان در این دنیا اشاره دارد و این که دنیا و زمین در چشم حضرت آدم 

ها و  این دنیا یستی. اند آدم به ارث بردهها این زشتی را از حضرت  قبیح آمد و دیگر انسان

شاعرانی از جمله . های بسیار دارد و این ناهمواری هیچ وقت تمام نخواهد شد ناهمواری

اند و دیگر جایی برای شکوة ما نیست  رودکی از یستی این دنیا شکوه و شکایت سر داده

 .همچنین به زودی عمر این دنیا به یایان خواهد رسید

 ها درین ش 

که هر آیینه با / ها درین ش / ترسد که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر می/ ها درین ش 
/ چنین بیدار و دریاوار/ سر و سرودش را/ ای کند هر چشمه و ینهان می/ ست تصویر بیگانه
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رثای قتل عام وخون یامال تبار آن شهیدان / خوانی تویی تنها که می/ خوانی تویی تنها که می

 .فهمی تویی تنها که می/ را

ش  در این ش ر نماد ظلمتد وحشت و خفقان زمان شاعر است که شاعر زمان خفقان زده 

گل از برگد برگ از بادد : دارد های آن را این چنین بیان می کشاند و وییگی را به تصویر می

د در آیینه آیینه با تصاویر خود بیگانه است حتی انسان از تصویر خو. ترسد باد از ابر می

گوید تنها کسی که در این زمانه بیدار است و هیچ هراسی از آن  شاعر می. هراسان است

 .ندارد من هستم

 فصل ینجم

/ سیالب سرفراز/ و انفجار صاعقه/ با آذرخش و تندر طوفان/ وقتی که فصل ینجم این سال

رنگ کهنگی خواب رنگ د/ شست از تمام کوچه و بازار/ رحم بی/ بارانی استوایی/ آغاز شد
وقتی که / آتش گرفت و سوخت/ تا قلة بلند آالچی  ش / و خیمة قبایل تاتار/ و خاک را

 .آغاز شد/ فصل ینجم این سال

شاعر به دنبال یک فصل رویایی برای خود است که در آن هیچ محدودیتی وجود نداشته 

چهارگانه که تمام  های فصلی به غیر از این فصل. باشد و همه در آسایش و آرامش باشند

اما این برای شاعر در حد آرزویی بیش . هاد جنگ و خونریزی را از بین ببرد هاد یلیدی یلشتی

 . نیست زیرا تحق  ییدا نخواهد کرد

 دیر است و دور نیست

آن سوی این همیشه / غوکان لوش خوار لجن زی/ جشن بزرگ مرداب/ جشن هزارة خواب

این سان که در / خورشید آن حقیقت سوزان/ اهد خشکاندمردابک حقیر شما را خو/ هنوزان
جشن هزارة / غوغای بوینک شماهاست/ تنها طنین تار و ترانه/ سراسر این ساحت وسپهر

/ هر چند کاین های و هوی بیهدتان نیز/ ارزانی شما باد/ جشن بزرگ خواب/ سالة مرداب
دیر است و دور / زان آفتابیرو/ بادافره شما را/ سوگ است و سور نیست/ در دیدة حقیقت

 .نیست

ها  آن. کند اند اشاره می هایی که در خواب غفلت فرو رفته کدکنی در این ش ر به انسان شفی ی

روزی این . جشن هزارة خواب شما مبارک باشد: گوید دهد و می را مورد خطاب قرار می

درست است  .خواب مرداب شما خواهد خشکید و خورشید حقیقت شما را خواهد سوزاند
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این فریادد فریاد سوگ است نه فریاد . زنید اما فریاد شما بیهوده است که به ظاهر فریاد می

 . اما باالخره روزی شما جزای کار خود را خواهید دید. شادی

 در کجای فصل

در کجای فصل / از نشی  یخ گرفت دره گفتم/ با صنوبری که روی قله ایستاده بود
آن / ست فصلد صل خامش نهفتگی/ ها کبود و بیشه سوگوار سبزه/ ای مگر ندیده/ ای ایستاده

گامی / قدکوته تو راه را به دیدة تو بست/ گفت/ نه سوی دور دست/ ای با اشاره/ صنوبر بلند
 .یای بر گریوه ای گرار و درنگر/ از درون سرد خود برای

به او . گرارد میان می کند و اوضاع جام ة خود را با او در ای با صنوبر می شاعر مناظره

این فصلد فصل . ها سوگوار هستند ها و بیشه بینی سبزه ای که نمی گوید در کجا قرار گرفته می

ای نه چندان دور همه چیز تغییر  دهد که در آینده اما صنوبر به او یاسخ می. ست خاموشی

از درون خودت یای خود را . ای نیست که بتوانی درک کنی تفکر تو به اندازه. خواهد کرد

های سرسبز  بیرون بکش و ببین که آفتاب و آب با شتاب در حال آمدن هستند و بهار با ش له

دهد که باالخره اوضاع  صنوبر به او امید می. خود و سیره با سرود خود در حال آمدن است

 . بر وقف مراد خواهد شد و این شرایط بد از بین خواهد رفت

 ای هرگز و همیشه

هر کس درون ش ر تو / ابری و آفتابی و تاریک روشنی/ شیاری و راهی و رهزنیمستی و هو
!/ ای هرگز و همیشه و نزدیک و دور/ دار خاطر هر مردی و زنی آیینه/ جویای خویش و تو

آلودة شرابی و / ات یناه در مسجدی و گوشة میخانه/ در هر کجا و هیچ کجاد در چه مأمنی

 .خاموشیت مبارک و فریاد میهنی/ دای تو روشن استآفاق از چرا  ص/ یاکیزه دامنی

کدکنی تمام تضادهای ش ر حافظ را در کنار یکدیگر  شفی ی. این ش ر در وصف حافظ است

دهد که مشخص نیست کدام یک از این  در آخر رندی حافظ را نشان می. قرار داده است

 . ها را دارد صفت

 یک میه خفتن

تو گرم سخن گفتن و از / وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم/ دارم سخنی با تو گفتن نتوانم

گر / شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه/ من مست چنانم که شنفتن نتوانم/ جام نگاهت
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چون شمع سحر یک / ها دور از تو من سوخته در دامن ش / دامن وصل تو گرفتن نتوانم

 .میه خفتن نتوانم

. توانم آن را به زبان بیاورم ی با تو دارم اما نمیحرف. در وصف م شوق و گفتگوی با اوست

من چنان مست تماشای تو هستم که . توانم آن را ینهان کنم از دوری تو دردی دارم اما نمی

 . آید ها یک لحظه خواب به چشمان من نمی شنوم و از دوری تو در ش  سخنان تو را نمی

اخت و محتوا مورد بررسی قرار در بخش ب د نیز عناوین اش ار أدونیس را از لحاو س

 .خواهیم داد

 های أدونیس سروده نقش زمان در ساخت و محتوای نام.  1

عنواند جز عوامل فرامتن تاثیر گرار در  99مسالة زمان در عناوین ش ری أدونیس با  

مرثیه القرن »د «ال صرالرهبی»: این عناوین شامل اشاره به سالد مانند. گراری أدونیس است نام

فصل »د «فصل الص ود الی ابراج الموت»د «فصل الدمع»د «فصل الربیع»فصول که . «الولا

هایی از  ایام و بخش. «مرآه لجثه الخریف»د «فصل االشجار»د «فصل الحجر»د «الصوره القدیمه

د «االیام»د «االیام سب ه»د «اسلمت أیامی»د «شجره الصباح»د «اللیل و الفجر»د «النهار»: روز شامل

قیدهای . «القشره و االیام»د «ایام الصقر»د «شجره النهار»د «کنیسه النهار»د «الفجر»د «ام النهارتو»

أَغنیه الی لحظه »د «أَغنیه الی الوقت»د «أَغنیه الی هرا الزمان» د«مرآه الوقت»: زمان که شامل

مستقبل »د «عیدموا»د «الزمان الصغیر»د «الیوم لی لغتی»د «مرآه الفجر»د  «مرآه لحظه»د «ماضیه

 .باشد می« الغد»د «الماضی»د «الحریه

عنوان نسبت به بقیه عناوین از بسامد بیشتری  51هایی از روز  با  در این میاند ایام یا بخش

عنوان به ترتی  بیشترین بسامد را  2ها با  ب د از آند عناوین مربو  به فصل. برخوردار است

از میان این . نیز بیشترین سهم را به النهار داده است از میان ایام. اند به خود اختصاص داده

عناوین . باشند شوند بیشتر از زمان درونی می عناویند عناوینی که مربو  به زمان بیرونی می

د «فصل الحجر»د «الغد»د «االیام»د «اللیل و الفجر»د «شجره الصباح»د «النهار»: بیرونی شامل

بسامد هر یک از عوامل . باشند می« کنیسه النهار»د «یلشجره النهار و الل»د «فصل االشجار»

 .فرامتن زمان بر روی نمودار نشان داده شده است

 نمودار بسامد هر یک از عوامل فرامتن زمان در عناوین أدونیس(4
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بیشترین عناوین زمان را به خود اختصاص داد  53با  تحوالت الهجره فی أقالیم النهار و الیل

فصل »د «فصل الحجر»د «شجره الصباح»د «کنیسه النهار»د «هار و الیلشجره الن». است

فصل »د «فصل الصوره القدیمه»د «فصل الص ود الی ابراج الموت»د «فصل الدم»د «االشجار

االیام »د «توام النهار»د «االیام»عنوان  1با  أغانی مهیار دمشقیدفتر . «أیام الصقر»د «الربیع

المسرح و ».  «الفجر»د «النهار»د «ال صر الرهبی»د «الیوم لی لغتی»د «أسلمت ایامی»د «السب ه

القشره و »د «مرآه لجثه الخریف»د «الماضی»د »مرآه للوقت»د «مرآه لحظه ما»عنوان  1با « المرایا

أغنیه الی »د «أغنیه الی هرا الزمان»د «أغنیه الی لحظه ماضیه»عنوان   9با  الحصار .«االیام

 1با  أوراق فی الریح. «مستقبل الحریه»د «الغد»د «مواعید»عنوان  9با  قصائداولی. «الوقت

 . «الیل و الفجر»عنوان  5با  فضا لغبار الطلع. «مرثیه القرن االول»د «مرثیه االیام الحاضر»عنوان 

 (1)های ش ری أدونیس بسامد عناوین زمان در مجموعه

 
 ساخت عناوین زمان در اشعار أدونیس. الف

او . ساختار نحوی أدونیس نیز بیشتر عناوین را به صورت ترکیبی به کار برده استاز لحاو 

زند تا بتواند به کمک ابزار ادبید  سازی می با استفاده از تشبیهد نقاب و نماد دست به ترکی 

برد  اگر این عناوین را به تنهایی یا مفرد به کار می. مقصود خود را بهتر به خواننده انتقال دهد
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  مثالً أدونیس در عنوان ایام الصقر. باشد ساندن مفهوم به مخاط  دچار مشکل میدر ر

از . تشبیهی به کار برده یا برای وقتد مرآه قائل شده یا النهار را به کنیسه تشبیه کرده است

شجره النهارد شجره االصباحد توام النهارد . ها بیشتر است این میان بسامد تشبیه از بقیه آرایه

 .النهارد ایام الصقرد مرآه الوقتکنیسه 

 :سازی با رویکرد دستوری شامل ترکیب 2-2

فصل الربیعد فصل الدمعد فصل الحجرد فصل االشجارد شجره : مضاف الیه+ مضاف 1-5

الصباحد توام النهارد کنیسه النهارد شجره النهارد ایام الصقرد مرآه الوقتدمرآه لحظهد مرآه 

 الفجردمستقبل الحریه

 مرثیه القرن االولد فصل الصوره القدیمه: صفت+ مضاف الیه+ افمض 1-1

 فصل الص ود الی براج الموت: مضاف الیه+ مضاف+حرف جر+ مضاف الیه+ مضاف 1-9

 مرآه لجثه الخریف : مضاف الیه+ مضاف الیه+ مضاف 1-4

 أغنیه الی هرا الزمان: عطف بیان+ ضمیر+ حرف جر+ مضاف 1-1

 أغنیه الی الوقت: مجرور به حرف جراسم + حرف جر+ مضاف 1-6

 أغنیه الی لحظه ماضیه: صفت+اسم مجرور به حرف جر+ حرف جر+ مضاف 1-2

 الیوم لی لغتی: مضاف الیه+ مضاف الیه+ مجرور به حرف جر+ حرف جر+مضاف الیه 1-1

 الیل و الفجرد القشره و االیام: مضاف الیه+ حرف عطف+ مضاف الیه 1-3

  صر الرهبیدالزمان الصغیر                          ال: صفت+ موصوف 1-53
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 (6)نمودار ترکی  سازی با رویکرد دستوری أدونیس

 تحلیل محتوایی عناوین زمان در اشعار أدونیس 

 االیام

أهنا / یبحث عن یوم   ًٍٍِ آخر/ هل یثقب جداران االیام/ تعبت عیناه بال أیام/ تعبت عیناهُ من االیام

 خر؟أهناک لک یومً آ
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 . شود و به دنبال تغییر و تحول است از روز خسته و ملول می   

 االیام السبعه

انت فی سبعه أیام خُلقت الموج و األفق و ریش / من حبی و مَقتی،/ أیها األمّ التی تَسخُر

 و أنا مهلک ریحٌ و قرابُ ؟/ فلماذا األجحیه/ و أنا أیامی السّبعه جرح و غرابُ/ االغنیه

گیرش شده است اشاره دارد و دنیا را مورد  هایی که در این دنیا گریبان مصیبتبه بالها و 

با منی که از جنس تو هستم نباید این همه م ما و : گوید دهد و می خطاب قرار می

 .ناسازگاری داشته باشی

 الیوم لی لغتی

لّم أع/ و رحت أبحث محموالًٍٍِ علی رئثی/ هدمت عرشی و ساحاتی و أروقتی/ هدمتُ مملکتی

و لی / و الیوم لی لغتی:/ أکتب الزّمَن اآلتی علی شفتی/ ناری مجمرتی/ البحر أمطاری و أمنحه

و تستضی ءُ بأنقاضی و / و لی شعوبی تعذینی بحیرتها/ تخویمی و لی أرضی و لی سمتی

 .أجنحتی

آن چیزهای جدید یافتم و توانایی   های خود را ویران کردم و از این ویرانی من تمام گرشته

چه دارم  دیگر امروز به چیزی محتاج نیستم و هر آن. گویی کنم را دارم که زمان آینده را ییش

 . بخشد من همانند ققنوس هستم که با ویرانی خود به دیگران زندگی دوباره می. از خود دارم

 توأم النهار

لنا ضع معنا یا آدم مُت مث/ فی وجهه األصفر فی یدیه/ فی رئتی مهیار/ أللیل اَبواب  ٌٍِ و ساحرات

 .توأَمُنا و توأَمُ النهار/ نشتاقُه نحیا له مهیار/ أبح   ر بنا ألیه/ الحیاه

همچنین به جاودانگی او . بیند او همه چیز را در تسخیر مهیار می. داند مهیار را همزاد روز می

 . نیز اشاره دارد

 الغد

و الحبّ و / تی أری، و الکون لی معلبٌک/ یبتکر الشمس، ولی مغرب ُ/ لی مشرقٌٍِ جامحٌ: متی اُری

 .دقاقه صارت زمان الّزمان/ قلبی للثوره مستنفرٌٍِ:/ العُزه لی ساعدان
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ها  کند که ابهامات و تاریکی او روز را به م بدی تشبیه می. زند گویی آینده می دست به ییش

ایستد و نسبت به آن  در برابر زمان می. کند اشاره به زمان آفرینش انسان می. برد را از بین می

 .شود اهمیت می بی

 شجره الصباح

أن تظَلّ / شجرٌٍِ یابسً کم وعدنا/ فی الطریق الی حقلنا الیاس/ القنی یا صباح الی حقلنا الیاس

ترکت نسغها / القنی، هل رأیتَ الغصون سمعت نداء الغصون/ سریرین، طفلین، فی ظلّه الیابس

و / کأنّا التقینا، نسجنا الظلما.../ القنی، القنی/ الحجاره کلماتٌ تشق/ کلماتٌ تشدّ الغصون/ کالما

 .فی حنایا الجذوع/ و فتحنا شبابیکه و انزوینا/ لسنا و جئنا، قرعنا علی بابه، رفعنا الستاره

یردازیم و  گشایم و به جست و جو می رویم و ینجره را باز می ما روزی از ستاره باال می

 . آفرینیم بریم و صبح می تاریکی و ناامیدی را از بین می

 شجره النهار و اللیل

و تجی االشجارُ راکضهً خلفی، / قبل أن یتساءَل من شمسه، أضی ء/ قبل أن یأتی النهار، أجی ءُ

جُز ُراًٍٍِ و قالعاًٍٍِ من الصمت  یجهل أبوابها / ثم تبنی فی وجهی األوهام/ و تمشی فی ظلِّی األکمام

ثمّ، إذ تسقط الینا بیع فی / نفسها فی فراشی األیام/ نسیو یضی ءُ الیل الصدیق، و ت/ الکالم

 . مثلها، صفحه الروی، و أنام/ أوقظ الماءَ و المرایا، و أجلو/ و ترخی أزرارها و تنام/ صدری

 . یندارد همه چیز را تحت تسخیر و تسلط خود می« شجره النهار و الیل»در 

 العصر الذهبی

و أَحب / غیر أنی شاعرٌٍِ أعبد ناری/ بانتظاری/ ن المقصلهسیدی أعرف أ« »...جُرّه یا شُرَطیّ

 .أنت أغلی انتَ أجمل/ قل له إن الحذاء الذهبی/ جرّه یا شُرطیّ» -.«الجلجله

های یاسبان از ش ر او زیباتر  دهد که در آن کفش عصر و زمان خود را مورد انتقاد قرار می

 . است

 مستقبل الحریه
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-و مرت لکّل بالدٍ بالدا/ بوجهی محوت السوادا/ نا الحبُ  یوثر عّنیأ»:/ غداًٍٍِ، عندما بالدی تغنّی

 . فقل أنا حرٌّ، و قل أنتَ حُرُّ/ -،«فلم یبق فی أرضنا ظالمً و لم یبق شرُّ/ 

کند که دیگر هیچ کس در زیر بار ظلم و ستم نخواهند بود و همه آزاد  به زمانی اشاره می

 .  خواهند شد

 الماضی

کم / لعشیقانی الجواری،/ حربهٌ، او قالدَه/ من تالل سمرقند، صُفت الحَجر /کم حملتُ الحَجر

 ...خیمهً، أو وسادَه/ نسجتُ البشَر

 . دهد بستگی نشان می در این ش ر نسبت به گرشتة فرهنگی خود دل

 أغنیه الی لحظه ماضیه

/ حملون علی جمجمهی/ بشراًٍٍِ من حدیدٍ و رَمل / فرآهم/ سأل اهلل أعرابَه أن یجیئوا إلیه/ مرّه،

 .أر ضَهُ المسلمَه

اند ولی در این دوره  اشاره به این دارد که در گرشته مسلمانان جایگاه بسیار واالیی داشته

او به جایگاه . اند ها تفاوت کرده است و مورد ظلم و ستم بسیاری واقع شده جایگاه آن

 . خورد گرشتة مسلمان حسرت می

 أغنیه الی هذا الزمان

و أتوا للنخیل  یهزون جذع / قرأوا ما یقول المکان و ما یکتب المستحیل/ ریمٌ، کریمٌأحمدٌ، م

/ -و المکان کما خیّلوا/ فی الجنوب شمالٌٍِ فی الشمال جنوبٌ/ و المکان/ رطبٌ یابسٌ،:/ النخیل

 .من جدیدٍ تُلقَحَّ هذا الزمان/ خیّلوا أنّه الساق و الجذع، و استشرفوا ریاحاًٍٍِ

به عصر خردورزی و کنار گراشتن . کند رای سیر تحولی خرد آدمی یاد میاز بستر زمان ب

 . کند چه در گرشته بوده استد اشاره می آن

 أغنیه الی الوقت

مل ءَ البیوت الذی / غیر هذا الدمّ المتنقُل بین الشوارع/ انه الوقتُ، وقت الحصار، الذی ال یری

أنّی توجهتُ أتبَعکَ، / توجّهتُ: لوجه الخبوب و أقول / غیر هذا التفجر فی جسد ال یری،/ الیری
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... و توجّه ناری الی ما یزلزل، یومی لی / و تقود خطای الی کیفما/ تمضی و أمضی الی مثلما

 رُبّما

وقتد و انسان را نسبت به درک زمان : کند از جمله به محدودیت در همه چیز اشاره می

وقت را به زندانی تشبیه . ست جا جاری وقت همان خونی است که در همه. داند ناتوان می

 .کرده که ما را در خود محصور کرده است و ما از دیدن آن ناتوان هستیم

 مرآه لحظه

و / رساالت حنین/ لک فی وجهی الکتوم/ و ال ثلوجها أوراجُ/ صاعدُ؟ کیف؟ ال جبالک من نار 

 .المعراجُ و ضاق الحنین و/ انکسوا اللیل/ أصعدُ: کلما قلتُ/ فی دمی أبراج

در مقابل من هیچ چیز سخت وجود ندارد  با شوق و اشتیاق همة مراحل سخت را یشت  

 .سر خواهم گراشت

 مواعید

و فی المجاهیل / کلّ طریقی سفرٌٍِ دائمً/ فی أبد المسیر، تَمجیدی/ للهیکل القاذف اُنشودتی

 .مواعیدی

کنند  من ت ریف و تمجید میهای من همیشه از  اشاره دارد که اندام« مواعید»أدونیس در 

 . که این ت اریف  و تمجیدها گمراه کننده است غافل از این

 الفجر

 .یا فجر، یا رفیقی/ یا قلقاَّ یولد فی طریقی/ کالثلج، کالحریق/ شمسک فی مفاصلی

کند همه چیز بستگی به حال شاعر دارد یک روز برای او برفی  صبح که خورشید طلوع می 

شاعر م تقد است که همة عناصر طبی ت در وجود من . آتشی است و یک روز برای او

دهد  مند است و آن را به عنوان دوست مورد خطاب قرار می او به صبح بسیار عالقه. باشد می

 . بندد از این رو با صبح ییمان دوستی می

 کنیسه النهار
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فی غابه الرضاع و / والدَهحُلماًٍٍِ علی الوسادَه، من زمن ال/ وسادَهً/ صارت لی الکووس و األکمام

و الورق / النسغُ قُدّاسی بین الطلع و الثمار/ أنقلُ أجراسی فی الیل الی کنیسه النهار/ الفطام

 .العمادَه

ها  أدونیس در این ش ر م تقد است که علوم باعث از بین رفتن اعتقادات و باورهای انسان

 .شده است

 ایام الصَّقر

/ جسدی یَتَدَحرَجُ و الموت خُوذَیُّهُ و الرِّایاح/ ریحا و الفارس الرِّماحهَدَأَت فَوقَ وَجهی بین الفَ

غَیِّر / عَرَباتٌ من الدَّمع/ و کأنّ النّهار/ حَجَرّ یَثقُبُ الحیاه/ و کأنّ النهار/ جُثًٍٍِثّ تَتَدَلَّی و مَرثیّه

حم لُ م ن أفریقیا، م ن آسیا تَ/ قافله تَبح رُ صوتَ الهند.../ قُریش./ أسمَعُ الفرات/ رَنینَکَ یا صوتُ

و أنا فی فَضاء الجناب تَحتَ  / و افراتاه، کن لی جسراَ، و کُن لی قناع/ تَحملُ نارَ المَجد/ ل لهند

 .الغیُوم الجریحه

از این لحاو که هر دو . کند د عبدالرحمان را به باز شکاری تشبیه می«ایام الصقر»أدونیس در 

نقاب خود شاعر است و به جنگ بین ( باز شکاری)قر در حقیقت ص. در حال فرار هستند

ها بر سر  هایی که آن در حقیقت به موضوع عباسیان و مصیبت. امویان و عباسیان  اشاره دارد

 .اند اشاره دارد امویان آورده

 النهار 

ماَ شاره راس/ فاتحاًٍٍِ صدرهَ للهزیمه/ ألنهارُ کبانا هناء بکانا هناک/ بعباءاته القدیمه/ أَلنهار کسانا

 .فوق أشالئنا و خطانا/ المالک

این بوده است که وقتی تاریکی و ابهامات ذهنی خود را « النهار»هدف أدونیس از بسامد 

همچنین النهار را از . رسید شد به النهار می کرده و مجهوالت برای او روشن می برطرف می

نسبت به زمان و گرر زمان . دشو این بابت به کار برده که باعث تغییر و تحول و روشنایی می

 . دهد اهمیت نشان می خود را بی

 الزمان صغیر
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نحن ابناء هذا الزمان / نحن جیل السفینه/ و لنا جَّمه الدّلیل/ ألسراب المرائی لنا و النهار الضریر

ل نحن جی.../ أسلمتنا الی المتاه/ البحار التی ترتل مرثیه الرحیل/ أسلمتنا البحار األمینه/ الصغیر

 .بین أنقاضنا و اإلله/ الحوار الطویل

شاعر . روز در دورة ما نایبناست. اشاره به این دارد که سراب در این دوره آینه ما شده است

وقت ما در این . ما از نسل کشتی هستیم و زندگی ما بر زمان اندک بنا شده است: گوید می

ما از نسل گفت و . سالم کردیم ما در این دنیا بر دریای آرزوها. دنیا بسیار محدود است

 . باشد گوهای بلند هستیم و گفت و گوی ما بین خدا و سنگ می

 مرآه للوقت

ولیمهٌ للحلم، عیدُ من الحنین من أشجار / و هذه المسافه المقفره/ أیامی بال حارس / أدعوک،

کالغصن فی / یا لیت لو ترتاح، لو تنحنی/ ساریهُ االحزان مرفوعهٌ/ أدعوک أن تحضره/ المثمره

أدعوک أن تصغی، هذا / أو زهرهً، و الشایُ نافورهٌ/ و هاهو اإلبریق مرثیّهٌ/ ریاحها المضمره

 ...یجئنا بالعُشبهُ المسکره/ الصدی

شود این است که در این دوره هیچ امنیتی وجود  تصویری که شاعر از ایام خود متصور می

تنها چیزی که در این جا . از فریادهاست میوة درختان یر. ندارد و همه جا متروک شده است

 . باشد برافراشته شده است غم واندوه می

 مرآه للقرن العشرین

/ صخره/ وحش یتقدم، یحمل زهَره/ یکتب فی أحشاء غراب/ کتاب/ تابوت یلبس وجه الطفل

 .هوذا القرن العشرون/ هوذا:/ تتنفس فی رئتی مجنون

در . گناه در این قرن کشته خواهد شد که کودک بی کشاند اوضاع قرن بیستم را به تصویر می

دهد و دیگر جایی برای  این قرن هیچ کس به نوشتن کتاب و خواندن آن اهمیت نمی

 . های روشنفکر نیست انسان

 القشره و االیام

قشرتک / و محان، االرض فوههٌ.../  یدای، خاصرتی. غابت المدینهُ، رمل حول رأسی. قشرهً

و یدی / هذه جثّه العالم، هذا ضریهما السیاءُ: و خبا البرق/ وجهک اإلعصارالشمس، و اجتاحَ 
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غسلتها عینای، ال ورق التاریخ فیها و ال / قبضهٌ من االرض ال تحمل غیر أالکمام و االحالم

 .هی بیتی، و جسدی االخَضرُ الطالع بین األیام و األیام/ دروب الکالم

اش از جنس زمان  او خورشید است و چهره کند که یوستة گویی از روزگار صحبت می

در زمین غیر از رویا چیزی نیست و . منظور از قشره و ایام یوست و چهرة زمین است. است

تاریخ در آن از بین رفته است و در این میان جسد سبز من در بین ایام طلوع خواهد کرد و 

نیست برای او به وجود همه چیز را برای زمین رقم خواهم زد و هر آن چه را که در آن 

 . خواهم آورد

 مرثیه االیام الحاضره

الریح ثفیله علینا و رماداًٍٍِ أیامنا / و زفیر النار/ بین غناء النفی/ تجتاز االسوار/ عربات النفی

او علی طرف خوده، و فوق جراحنا یتناثر خریف / نلمح روحنا فی بریق شفره. یلبس االرض

 .الممالح

عر به این اشاره دارد که در زمانة ما آن چه که بر روی زمین حکم در مرثیة ایام حاضر شا

 . باشد فرماست و تمام آن را یوشانده است تب یدد آتشد باد و خاکستر می

 مرثیه القرن االول

/ و ترکنا/ دنا و الرفض وجه الکلمه/ فیدلناه بعید الحجر/فی وجوه الشعرا/ مات عید المطر

هذه المرثیه / للریاحین ألجران البکاء/ و ترکنا/ العروه المنفصمه لسماء/ للنواقیس علی أهدابنا

 .المنهزمه

ای  مرثیه. ای سر داده است دهد و برای این اوضاع مرثیه از اوضاع نامساعد و یریشان خبر می

 . که باران در چهرة شاعران آن زمان مرده است

 فصل الربیع

هَدَأَت :/ تجنح فی آخر النخل و رَدَیه الصواری/ الغیوم یتسر علی النخل:/ هَدات صیحه البراری

ماتَ بال صوت  هنا / هل مرَّ؟ إن یمرّ -/ ال تنقد الغریب/ أسالها دمشق ال تجیب/ صیحه الرجوع

فی / فی السریر الذی فرشته الدموع/ فی حقوق البکاء/ ساکنُ حیث تغفو تقلیل الزّفیر/ أو یسرّ

 .بین أجفانها و السماء / الممر الصغیر
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دمش  دیگر مانند گرشته . در وصف این است که بهار از سرزمین ما رخت بربسته است

 .نیست و این واق ة بسیاری تلخی است

 فصل الصعود الی ابراج الموت

فی / أعرف أن أجری مثل الماء/ و التحمت فی خطوی الحسور/ مَرّ علیَّ اللهب الطالع بعد الرَجم

أعرف أن أعیدها / أن أمزج العصور بالعصور/ یر العصورأعرف بعد االن أن أغ/ رثه الصحراء

أیّ أغنیهٍ تنشدین؟ أسرعی أسرعی یا سحابه ما / أسرعی یا سحابه.../قصیدهً أو ثورهً او حلم

 أیّ جبانهٍ أو ربابه؟/ الذی تحملین

های گرشته جاری شده است و همه چیز را  داند که در سرزمین شاعر خود را مانند آب می

  .ه است و دو عصر متفاوت را به هم گره زده استتغییر داد

 گیری نتیجه

از لحاو . کدکنی بیشتر از أدونیس است بسامد عناوین مربو  به زماند در عناوین شفی ی

ترکیبات صبح و النهار . اند ساخت صوری هر دو شاعر به میزان زیادی از فصول استفاده کرده

بسامد . هر دو شاعر زیاد به کار رفته است که نماد بیداری و روشنایی است در عناوین

کدکنی و  در عناوین اش ار شفی ی. استفاده از قیدها نیز در عناوین هر دو شاعر زیاد است

شفی ی بیشتر از مسالة زمان در . باشد أدونیسد زمان بیرونی بیشتر از زمان درونی متبلور می

شرایط اجتماعی استفاده کرده عناوین اش ار خود برای توصیف طبی ت و بیان اوضاع و 

شود به بیان مسائل از  است در حالی که أدونیس در عناوینی که به مسالة زمان مربو  می

گویی نسبت به آیندهد اشاره به زمان  ناسازگاری با دنیا و حالت م ماگونه بودن آند ییش: قبیل

یرداخته  آفرینش انساند شکایت نسبت به عصر خودد حسرت نسبت به گرشتة فرهنگی

دلیل استفاده زیاد از فصل در .  همچنین هر دو شاعر به وقت محدود بشر اشاره دارند. است

عناوین أدونیس این است که وی در یی تغییر و تحول بوده و هر تغییر به مثابة فصل جدید 

کدکنی بیشتر از أدونیس است  های استفاده شده در عناوین شفی ی آرایه. برای او بوده است

 .اند بهره بردههای دیگر   چنین هر دو شاعر از آرایة تشبیه بیش از آرایههم

*** 
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 ( راوی و کانون روایت) بررسی تطبیقی زاویه دید

 های کوتاه نجیب محفوظ و احمد محمود در مجموعه داستان

 («از مسافر تا تب خال»و « خواب» یهمجموع: مطالعه موردی)
 9***الهام قربانیدکتر / 1**آبادی فاطمه علیخانی ثانی ابدال/ 5*اصغر حبیبی دکتر علی

 

 چکیده 

تحلیل هر یک از عناصر سازنده متن داستانید زمینه شناخت اثر و امکان نقد آن و یی بردن 

از . ترین عناصر داستانی زاویه دید است یکی از مهم. کند نویس را ایجاد می به قدرت داستان
دبی میان دو زبان عربی و فارسی نقش بسزایی در شناساندن طرفی بررسی تطبیقی آثار ا

از این رو س ی نگارندگان در این مقاله بر آن . میزان تقارب میان ادبیات فارسی و عربی دارد
تحلیلید زاویه دید و کانون روایت را در  –است تا با رویکردی تطبیقی و به شیوه توصیفی

اثر « خال از مسافر تا ت »و مجموعه داستانی  اثر نجی  محفوو« خواب»مجموعه داستانی 
در این راستا س ی شده تا مسائل گوناگون مرتبط با . احمد محمودد مورد بررسی قرار دهند

انواع زاویه دید و کانون روایتد تناس  زاویه دید با : شدگید همچون زاویه دید و کانونی
تخاب شده توسط دو نویسنده در هاد میزان کشش زاویه دیدهای ان های داستان مایه درون

نتایو این ییوهش حاکی از آن . کردن خواننده مورد واکاوی قرار گیرد ایجاد جرابیت و اقناع

کار رفته توسط دو نویسنده استد امری  است که راوی دانای کلد یرکاربردترین زاویه دید به
شدگی در زاویه  ن کانونیکه بر کانون روایت هر دو مجموعه تأثیر نهاده استد بنابراین میزا

 .  دید دانای کل در دو مجموعه یادشدهد به مرات  بیش از سایر زاویه دیدهای دیگر است

مسافر تا  احمد محمودد مجموعه خوابد مجموعه از ،زاویه دیدد نجی  محفوو: هاکلیدواژه

 .ت  خال

                                                             

 (dr.aliasghar.habibi@gmail.com) (ایران) (نویسنده مسئول)استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل  5*
 (ایران) کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل 1**
 (ایران) عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل 9***
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 :  مقدمه

ه از صناعات روایی فراوان در های داستان مدرنیستی م اصرد استفاد یکی از بارزترین وییگی

این شیوه در میان . های ییشین است های کالسیک و خطی سده جستن از روایت آن و دوری

هرگونه تحلیل ». رود های جدید بسیار به کار می های روایی و زاویه دید در داستان دیدگاه

انتقال های  های سخن اشخاص و راویاند مستلزم شناخت شیوه روابط ییچیده میان کنش

تفاوت بنیادیند تفاوت میان نقل . متن است( صدای درون)یا اندیشه ( صدای بیرون)گفتار 

چتمند )« های مستقیم یا نامستقیم است تر تفاوت میان گونه یا به زبان سنتی 1و گزارش 5قول

بنابراین بررسی روایت و انواع زاویه دید به دلیل نشان دادن صورت متفاوتی از  .(65: 5914

نویس را ممکن  قل داستاند زمینه شناخت اثر و امکان نقد آن و یی بردن به قدرت داستانن

 . سازد می

تواند بر امواج حوادث مختلفی  های خاص برخوردار است و می قصه و داستان از ظرفیت»

شدن با  داستان کوتاه امکان همگام. افتندد سوار شود که به سرعت در جام ه اتفاق می

های  ها را در خود دارد و قادر است از لحظه قالبی جام ه و توان تغییر آنهای ان حرکت

های کوتاه  داستان(. 55: 5922محفوود )« دلوایسی و درگیری مردم گرفتار سخن بگوید

طرح  م اصر به دلیل برخورداری از این وییگید در تحلیل آثار چند دهه اخیرد درخور

نویسی به  حوزه داستان م اصر که جایزه نوبل را در ترین نویسندگان برجستهیکی از . هستند

عنوان  احمد محمود نیز به. زباند نجی  محفوو است عرب خود اختصاص دادهد نویسنده

سبک محفوو  ردیف و هم نویسی هم گان م اصر ایراند در داستانترین نویسند یکی از م روف

رئالیستی و   وجه اشتراک و شاخص برجسته این دو نویسندهد مضمون. شناخته شده است

این وجه اشتراکد . های کوتاهشان است ها در داستان های سیاسی و اجتماعی آن گیری موضع

ا در دو مجموعه منتخ  از مجموعه شدگی ر ما را بر آن داشت تا زاویه دید و کانونی

میکده گربه »: ده داستان کوتاه. این دو نویسندهد مورد تحلیل قرار دهیم های کوتاه داستان

د «اش را دوبار از دست داد مردی که حافظه»د «سمساری»د «آواز مست»د «واژه نامفهوم»د «سیاه

منتخ  از مجموعه « دوازده اتاق شماره»د «چهره دیگر»د «تاریکی»د «خواب»د «زیر سریناه»

های انسان  ها و حرمان ای از دردها و رنو د اثر نجی  محفوو که آیینه«خواب»داستانی 

راهی به »د «ترس»د «شهر کوچک ما»د «مسافر»: دردمند امروز ماست و هفت داستان کوتاه

                                                             
1- Quotation  
2- Report  
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افر تا از مس»که از مجموعه داستانی « خال ت »و « ها غریبه»د «یسرک بومی»د «سوی آفتاب

هر دو مجموعه با مضمون و هدف یکسان و در . است  احمد محمود انتخاب شده« خال ت 

 .  اند شرایط اجتماعی مشابه نوشته شده

گراری و شناخت یک اثر هنرید بررسی هر یک  های ارزش چنانکه اشاره شدد یکی از روش

قد آن و یی بردن به است که زمینه شناخت اثر و امکان ن( داستان)از عناصر سازنده متن 

ترین عناصر داستانی است که  زاویه دید یکی از مهم. کند نویس را ایجاد می قدرت داستان

انتخاب نوع دیدگاهد هم بر . ای برای ارائه اطالعات داستان به خواننده است مانند دریچه»

اه اگرچه دیدگ. کیفیت و هم بر میزان و حجم اطالعات ارائه شده به مخاط  تأثیر تام دارد

گرایید  شودد اما بر میزانِ صمیمیّتد واقع صرفاً یک عنصر صوری در داستان محسوب می

با (. 23: 5913رضوانیاند )« کننده دارد باوریریری و در نتیجهد تأثیرگراری داستاند نقش ت یین

تواند در م رفی محتوا و مضمون خود داشته باشدد  این فرض که زاویه دید نقش بسزایی می

تحلیلی زاویه دید و کانون   ی نگارندگان در این مقاله بر آن است تا به شیوه توصیفیس

 . روایت را در دو مجموعه منتخ  مورد بررسی قرار دهند

نجی  )« خواب» های مجموعه مشاهده در داستان  در تحلیل حاضر که بررسی راوی و کانون

استد این ( احمد محمود)« خال ت  از مسافر تا»و هفت داستان کوتاه از مجموعه ( محفوو

های م مولی که در کت  عناصر داستان به آن اشاره  بندی عنصر داستانی با توجه به تقسیم

مستقیم و )گویی درونی  در این بررسی تک. شدهد مالک بررسی قرار گرفته است

های  شدگی و نیز برخی وییگی شدگید میزان کانونی د دوصدایید گفتگود کانون(غیرمستقیم

 . های تحلیل در این مجموعه هستند ترین بخش راوید مهم

 ی تحقی ییشینه

گران به بررسی این  شدگی باعث شده بسیاری از تحلیل اهمیت موضوع زاویه دید و کانونی

سازی در  کانون»مریم بیاد در مقاله : از آن نمونه. های خود بپردازند دو موضوع در ییوهش

به ارائه ت اریف کلی کانون روایت و ( 5914ی ادبیها فصلنامه ییوهش)« روایت

محمدرضا صرفی در مقاله . شدگی یرداخته است های ژنت درباره انواع کانونی بندی رده

های مختلف کانون دید در  گونه( 5916های ادبی فصلنامه ییوهش)« کانون روایت در مثنوی»

ابوالفضل حری در مقاله . ه استبررسی نمود« کرامات دقوقی»مثنوی را با تکیه بر داستان 

رویکرد روایت شناختی »و مقاله ( 5911ادبیات داستانی)« شدگی زاویه دید در مقابل کانونی»
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 شدگی شناسی ژنت و انواع کانونی نظریه روایت( 5913کتاب ماه ادبیات )« شدگی به کانونی

یه دید تحلیل نموده را مورد بررسی قرار داده و رابطه آن را با زاو( درونی-بیرونی-صفر)

های روایت و زاویه دید در  بررسی سیر تحول شیوه»نیا در مقاله  باقر صدری. است

انواع زاویه دید را در ینو مجموعه ( 5913بوستان ادب)« های کوتاه سیمین دانشور داستان

 نوسان زاویه دید در روایت رمان کولی»در مقاله . داستان کوتاه نویسنده بررسی نموده است

غالمرضا بهروزد یس از بررسی انواع زاویه دید در رمان ( 5933بوستان ادب ) «کنار آتش

های  یادشده به این نتیجه رسیده است که وجود چندگانگید آشفتگید نبود انسجام و نوسان

ناصر . زاویه دید در رماند آن را در جایگاه یک وجه از روایت اسکیزوفرنیک قرار داده است

« نامه عطار براساس نظریه ژرار ژنت کانون روایت در الهی»ای تحت عنوان  الهعلیزاده در مق

نامه را با نظریه  به بررسی انواع کانون دید یرداخته و نظام روایی الهی(5935گوهر گویا )

کانون روایت ژرار ژنت تطبی  داده استد اما تاکنون ییوهشی تطبیقی درباره زاویه دید و 

های کوتاه عربی و فارسی انجام نشده است و جستار  وعه داستانکانون روایت میان مجم

 .   گردد ییش رو ییوهشی نو در این وادی تلقی می

 بحث و بررسی

 روایت و راوی

ها در ییوهش ادبید شناخت ساختار روایی داستان یا مطال ه روایت  ترین نکته یکی از مهم

. کند را بررسی می... شخصیت واست که ساختارهای مختلف روایتد مانند راوید طرحد 

5شناسی روایت
ای از رویکرد علمی نسبتاً نوینی است که دغدغه اصلی آن شناسایی  ش به 

های مختلف ترکی  این عناصر در روایتد شگردهای متکرّر  عناصر ساختاری و حالت

رین ت ترین و عام در ساده(. 111: 5921دادد )روایت و تحلیل انواع گفتمان در روایت است 

گویی  کند و قصه ای را بیان می توان متنی دانست که در آن فردی قصه بیان روایت را می

. گو قصه و قصه :شود بنابراین روایت از دو جزء تشکیل می(. 1: 5925اخوتد )دارد ( راوی)

به سخن دیگر . گویند کند راوی می در اصطالح ادبیات به کسی که داستان را روایت می

: 5921دادد )کند  ست که نویسندهد حوادث داستان را از زبان او نقل میراوی شخصیتی ا

کند و براساس این ادراک  هر راوید همواره ادراک خود را از داستاند بیان می(. 113

گراردد ی نی هر راوی طرح روایت را  هایی را کنار می گزیند و یاره هایی از حادثه را برمی یاره

                                                             
1- Narratology 
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کاربرد هر دیدگاهی . یردازد های متفاوت به روایت می یدگاهراوی همواره از د. سازد می

دهد  دار است و دید نویسنده را نسبت به جهان و تفسیر او را از آن نشان می کنشی م نی

های محتوایی روایت از درون یک منشور یا  از آنجا که تمام بخش(. 26: 5913رضوانیاند )

د (555: 5919گرین و لبیهاند )شود  ر داده میعبو« کننده عامل کانون»به نام « زاویه دید»

 . یابد دهی به اجزای روایت نیز اهمیت می مطال ه زاویه دید و چند و چون آن در سازمان

  زاویه دید

انتخاب نوع ». منظور از زاویه دید در داستان فرم و شیوه روایت داستان توسط نویسنده است

« اطالعات ارائه شده به مخاط  تأثیر تام دارددیدگاه هم بر کیفیت و هم بر میزان و حجم 

ها  های این دیدگاه ها و توانایی هاد ظرفیت درک و شناخت وییگی(. 23: 5913رضوانیاند )

بنابراین هر (. 96: 5923مستورد )ها ضروری است  برای انتخاب و نوشتن داستان در قال  آن

مبانی »مصطفی مستور در کتاب . زاویه دید تحلیل متفاوتی از مضمون و محتوای خود دارد

بندی  های روایت در داستان را به طور عمده در هشت گروه دسته دیدگاه« داستان نویسی

دیدگاه دانای کل نامحدودد دیدگاه دانای کل نمایشید دیدگاه دانای کل محدودد : کرده است

دوم شخص  گویی بیرونید دیدگاه گویی درونید دیدگاه تک دیدگاه اول شخصد دیدگاه تک

میکده گربه سیاهد آواز : د چهار داستان«خواب»در تحلیل مجموعه . و دیدگاه بدون راوی

زیر سریناهد : مستد سمساری و خوابد راوی دانای کل است و در چهار داستان دیگر

: تاریکید چهره دیگر و اتاق شماره دوازدهد راوی دانای کل محدود است و در دو داستان

در هفت . اش را دو بار از دست دادد زاویه دید نمایشی است ردی که حافظهواژه نامفهوم و م

مسافرد ترسد راهی به سوی آفتاب و یسرک : داستان کوتاه از احمد محمودد چهار داستان

ها و شهر کوچک ما راوی دانای کل  غریبه: در دو داستان آن. بومید راوی دانای کل است

. د استفاده کرده است(من روایتی)یه دید اول شخص خالد از زاو محدود و در داستان ت 

توان دانستن . شود های دو مجموعهد با زاویه دید دانای کل ظاهر می راوی در غال  داستان

هایش در یک سطح  ها و افکار شخصیّت های رفتارد گفتارد احساساتد انگیزه او در حوزه

باره وقایع و اشخاص داستان مداخله عالوه بر این راوی گاه در تفسیر و اظهار نظر در. است

هر کجا الزم دانسته بیرون از داستان موق یّت مکانی را شرح داده یا به طور مستقیم . کند می

رود و گاهی آن قدر در  ها می دهدد به درون شخصیّت مخاط  را تحت تأثیر قرار می

ها را از صدای  تدرونی شخصیّ  گویی تواند تک کند که خواننده نمی ها نفوذ می شخصیّت

در زاویه دید دانای کل محدودد تمام حوزه حضور و آگاهی راوید در . راوی تشخیص دهد
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های راوی دانای کل در این نوع  گرددد اما بسیاری از وییگی غال  یک شخصیتد محدود می

ای از دیدگاه زاویه دید سوم  زاویه دید نمایشی نیز شاخه. شود روایت همچنان دیده می

ییداست . دهد بیند گزارش می ست که راوی همچنان دانای کل است و تنها آنچه میشخص ا

 .در این دیدگاه اثری از داوری و حس همدردی نیست

این نکته که هر داستان ناگزیر از داشتن دیدگاهی برای روایت استد اما داشتن راوی برای 

سراسر آن به شیوه گفتگو داستانی که . نقل هر روایت الزامی نیستد بسیار اهمیّت دارد

مستورد )شودد به نوعی بدون راوی است و راوی آن در واقع خود نویسنده است  روایت می

های دو مجموعه  این مطل  قابل توجیه است زیرا بخش زیادی از داستان(. 96: 5923

توان دیدگاهی را در آن  منتخ  با عنصر گفتگو روایت شده است که در بیشتر موارد نمی

 :های زیر مانند نمونه. هده کردمشا

 ای؟  کی با او آشنا شده -»( الف

 شود شاید هم بیشتر  یک سالی می -

 چطور؟ -

 (.61: 5922محفوود )« ...گشتم و تصادفید داشتم بین قبرها می -

 !بینم خیری در این کار نمی -»( ب

 یس چرا دعوتم کردی؟ -

 .برای این که حجت را تمام کرده باشم -

هنوز هم یکی از ما نابودی دیگری را : از خشم چهره در هم کشید و گفت رمضان 

 (.515: همان)« خواهد می

 خ د بیفت جلو -»( پ

 :غالم گردن گرفت و سریع یرسید

 کجا؟ -

 :رئیس زندان به آرامی گفت

 (.156: 5922محمودد )« ...تو داری از زندان میری بیرون... تو آزاد شدی غالم -

 :باغبان گفت»( ت

 دونم من یه چیز می -

 :ای سکوت کرد و ب د ادامه داد لحظه

 !یاد ها بر نمی کاری از دست این حوزه هیچ -
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 :عبدول یرسید

 دونی؟ دیگه چی می -

 :باغبان گفت

 (.196: همان)« ...ها جز شر و شورد هیچی ندارن موزه  دیگه اینکه این حوزه -

 (: مستقیم و غیرمستقیم) 5گویی درونی تک

 : گویی درونی مستقیم کت -1

شود که  گویی درونی باعث می تک. گفتگویی است که در ذهن شخصیت داستان جریان دارد

از . طور غیرمستقیم جریان افکار شخصیت داستان و احساسات او را درک کند خواننده به

شود به  طور که در ذهنش جاری می های شخصیتد همان طری  این کانون روایت سیر اندیشه

 (.62: 5922میرصادقید )گویی درونی است  بنابراین تداعی م انی اساس تک. آید ان در میبی

توان به موارد زیر اشاره  گویی درونی مستقیم در دو مجموعه مورد بحث می های تک از نمونه

ها نسبت به یکدیگر و  دادن احساس واق ی شخصیت نمود که در بیشتر مواردد برای نشان

 :شود های درونی خود به کار برده می ده از افکار و اندیشهنمودن خوانن مطلع

شناسی؟ زبان دریای  فاعلی را می آیا ف ل بی... بسیار خوب. تو م لم عربی هستی» -

اما این چه فاعلی است؟ و برای همین است . محمد فاعل است. محمد مرد. انتهایی است بی

 (.  511: 5922فوود مح)« جویم که من چیزی را خارج از چارچوب زبان می

های بتی و  های یدر و خنده گویی خاطره قصه. ها درهم بود ذهن شهرو شلو  بود و خاطره -

اگه دختر ... مونه تر می ییرمرد بد عن  مث کاسه از آش دا »  ها و آرزو و باغبان روزها و ش 

 (. 113: 5922محمودد )« ...کرد خودش بودد چی می

یا « با خود فکر کرد»د «گفت»د «با خود اندیشید»ردن اف الی مانند گاهی راوی دانای کل با آو

 : یردازد گویی درونی می ها در قال  نقل تک به بیان احساسات شخصیت« زمزمه کرد»

نمودد اما با وجود این ما خیلی چیزها را  لبخندش عالمانه می: و او با خود اندیشید» -

« گیرد سترس و متناقض و ناموجه را در بر میدانیم و م رفت ما اشیای کوچک و در د نمی

 (.511: 5922محفوود )

چقدر : خود را بر تخت انداخت و یلک بر هم گراشت و زمزمه کرد. به شدت خسته بود» -

 (. 565: همان)« .آیدد به خوابی محتاجم که نهایتی نداشته باشد خوابم می

                                                             
1 - Interior monologue 
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دادن قضاوت  روایتد نشانوی در این نوع ارسد در موارد زیادید هدف ر به نظر می

یندار مخاط  با شخصیت را بیدار  واسطه خودد احساس همزاد طرفانه اوست تا با بیان بی بی

 . کند

ریشش هم . طور سفید مانده بود ای بودد همین گوشه ابروی راستش که جای زخم کهنه» -

گره بزرگش شاید به ... اینکه عیبی نداره ولی کراواتم؟: فکر کرد. کمی بلند شده بود

: 5922محمودد )« !سواد ها که چیزی سرشان نمیشه یک مشت الت بی آن! اما نه... خندن؟ می

56 .) 

 (  غیرمستقیم)گویی درونی  تک -2

جایی زاویه دیدد باعث ییچیدگی داستان و گاه  گویی درونی به دلیل جابه این نوع تک

شودد این است که  نامیده می« یمغیرمستق»علت این که این نوع گفتگو . شود بدفهمی آن می

ها با نقل قول مستقیم و در نتیجه از سوی  گویی درونی مستقیم که در آن جمله برخالف تک

ها با نقل قول غیرمستقیم و از سوی سوم شخص  جا جمله شودد در این اول شخص ارائه می

از . داستان استهای  گویید بازتاب ِذهن یکی از شخصیت در واقع این نوع تک. شود بیان می

 :آن نمونه

آجری به سوی حریف نشانه  دست به چماقی نبرده و خنجری را برهنه نکرده و حتی یاره» -

« اش کجاست؟ قاتل کیست؟ خانه. سرگرم گفتگو بودند که این اتفاق افتاد. نرفته بودند

ایت شدن ناگهانی راوید سردرگمی در رو  در این نمونهد با ینهان(. 62: 5922محفوود )

 کند؟  کند؛ چه کسی روایت می شود که ذهن مخاط  را درگیر می ایجاد می

اما ... نمود سرگردان می. اش را یر کرد ای از بوی تند ترشی و ینیر و ساردین بینی آمیزه» -

های  هایی که از فروش ییاله یول. یول نقد مانولی اینجاست. این همان کشوی مطلوب است

این جمالت سخنان شخصیت (. 21: همان)« دوزخ به دست آوردهشراب تقطیر شده از آتش 

است که با زاویه دید سوم شخص و در قال  تک گویی غیر « احمد عنبه»اصلی داستان 

 .مستقیم روایت شده است

ماند که در یوست  گشایدد شکافی را می ییرمرد مفنگی وقتی دهانش را مثالً به تبسم می» -

عبارت فوق بازتاب ذهن شخصیت اول داستان؛ ی نی (. 519: نهما)« درخت یدید آمده باشد

 .م لم عربی است

زده بود و صدای خروس بود که انگار ره گم کرده   باالی باال و خیمه. ماه آمده بود باال» -

محمودد )« کشید به سوی بامداد گرشت و یوزه می بود و ش  بود که از تیغه بلند نیمه می
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گویی  صورت تک فاتی هستند که از ذهن راوی نوجوان داستان و بهها توصی این(. 559: 5922

 . کنند درونی عبور می

خانه  آید قهوه تا ظهر چند بار می. گوید انگار نه انگار که کسی یشت سرش بد و بیراه می» -

« ...برند انگار ازش حساب می. گاهی چند تایی هم همراهش هست. خورد تیمچه چای می

یسری که یدرش به زندان رفته و اب ذهن شخصیت اصلی قصه استد بازت(. 413: همان)

 . کند که یدرش را بازشناخته است اکنون فکر می

 :دوصدایی

توان صدای راوی و بازتابنده ذهن شخصیت را از یکدیگر  گاهی در روایت داستاند نمی

. داردهای نمایشی  این نمونه از روایت شباهت زیادی به ت لی  در داستان. بازشناخت

گوید یا بازتابنده ذهن شخصیت  کند این راوی است که می مخاط  همواره از خود سؤال می

د خواننده با دو صدای «خواب»در نمونه زیر از مجموعه . گویی درونی است که همان تک

ای که با ایجاد این دو صدایید  مواجه استد به گونه« احمد عنبه»راوی و شخصیت داستان

برای حواننده داستان « احمد عنبه»از بازتاب صدای شخصیت داستان  تشخیص صدای راوی

 :مشکل شده است

متوجه غلیان درونش شدد . سر شیشه را بر دهان گراشت و با حرص و ولع تا آخر نوشید» -

توان خرید  شراب بهترین متاعی است که با یول می. ارزش دارد. نظیر است بی. م رکه است

شرکت ( قرافه)تواند در مراسم گورستان  ات فردا نمی ست که گاریو مغبون نشدد اما حیف ا

 (. 21: 5922محفوود )« مانولی خدا ل نتت کند. کند

دانای »تشخیص صدای راوی « خال از مسافر تا ت »در این نمونه زیر از مجموعه داستانی 

هر چندان راحت نیستد زیرا « شهرو»از بازتاب صدای شخصیت اصلی داستان ی نی « کل

 :توان راوی داستان تصوّر کرد ها را می کدام از آن

اش حرفه  اینا همه... دار بود و دلنشین بود صداش خش. نمود زده می صدای آرزو خواب» -

رو  تونستن فاضالب  وگرنه تا حاال هم می... ها رو برا فاضالب انداختن اینجا گن لوله که می

 (. 199: 5922محمودد )« ...سر یوشیده کنن

 های دو مجموعه های راوی در داستان ترین ویژگی مهم

 تصویر موقعیت و چگونگی زمان و مکان توسط راوی -1

ای که چراغش به سب  فضای  میکدهد اتاقی است چهارگوش در زیرزمین ساختمان کهنه» -
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های آهنید میکده را به فضای بیرون  ای با میله تک ینجره. خفه و تاریکد ییوسته روشن است

در این نمونهد توصیف (. 41: 5922محفوود )« ...دیوارها به رنگ آبی روشن. دهد وند مییی

 .  تر در ذهن مخاط  ایجاد کرده است کامل راوی از مکاند تصویری روشن

های بزرگ چهار  نورافکن. ش  از نیمه گرشتد غالم قاتل بیدار شد و رو یتو چندک زد» -

ای برج  یاسبان کشیک تکیه داده بود به دیوار تخته. گوشه بندد حیا  را روشن کرده بود

در هم آمیختن موق یت زمانید مکانی و (. 133: 5922محمودد )« زد مراقبت و چرت می

 . دار از روایت ساخته است وض یت شخصیتد تصویری جان

 ها  اظهارنظر، توضیح و تحلیل راوی درباره شخصیّت -2

. به درک اسفل برو مانولی. ها را با خود برد رفت و یولمانولی . باید بنشینی اما روی بار» -

صدا در تاریکی ییچید ولی . اش را صاف کرد محاباد سینه بی. تر از جهنمد ظلمات است ل نتی

با توجه به اینکه روای داستان (. 29: 5922محفوود )« به احتیا  دل نداد. زیاد اهمیت نداد

داند در هر کجا که بخواهد در مورد هر چیزی یا  دانای کل استد بنابراین خود را مجاز می

 .کسی اظهارنظر کند

جای . شدد ترسیم کرد ترین راهی را که از بیابان به منزل جوان منتهی می شیخ کوتاه» -

آیا او را خواهند کشت یا به دیدن و تهدید وی . کس به وجودشان یی نبرد خلوتی که هیچ

نمونه راوی به تحلیل خود از ادامه داستان یرداخته است در این (. 61: همان)« کنند اکتفا می

 .  کند که ضمن روایتد ذهن مخاط  را به ت لیقی آشکار درگیر می

خانه  و صاح »: کند گاهی دانای کلد خواننده را زودتر از جریان داستان و از آینده باخبر می

ول صبح چشمش به بدترین روزی است که ا! ل نتی... استاد: م ترضش شد و صدایش کرد

 (.519: همان)« او افتاده باشد

دوج هشت سیلندر تو آیینه . از صدای سومین گلوله خالد یرید و خودش را باال کشید» -

یوزه یهن دوج به یوزه . اش از زمین کنده شده است  رسید که سینه به نظر می. ییدا بود

در این (. 134: 5922مودد مح)« ماند که خشمگین به شکار حمله آورده باشد ای می کوسه

شود و با توصیف جزئیات دوج هشت سیلندر س ی  نمونه راوی کمی از شخصیت دور می

 .دارد به داستان هیجان دهد

 ارائه مستقیم حاالت و ابعاد داستان و تأثیر مستقیم بر احساس و دریافت خواننده -3

های فراواند  دها و صفتهاد قی گرارد تشبیهاتد است اره راوی با انتخاب کلمات ارزش»

ها را به خواننده منتقل نموده و به این  احساس و تحلیل خود نسبت به حوادث و شخصیت
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ها و یندار و گفتار  های خواننده را نسبت به شخصیت ترتی  اوست که احساسات و داوری

ین ها و حوادث را نزد خواننده ت ی دهد و جایگاه هر یک از شخصیت ها شکل می و کردار آن

 (.35: 5911رضوانیان و نورید )« کند می

گراری میکده در داستان میکده گربه سیاهد راوی با بیان نظر و دیدگاه خویش درباره علت نام

 :کندو خصوصیات صاح  آند احساس خود را به خواننده نیز منتقل می

ه خاطر گربه سیاه و ب. گویند اش ستاره استد اما م موالً به آن میکده گربه سیاه می نام واق ی»

درشتی که محبوب مسیو است؛ صاح  الغراندام و یزرتی میکده و دوست و همدم 

 (.46: 5922محفوود )« مشتریان

تر هویت و جایگاه او را  در نمونه زیرد راوی توانسته در کمترین توصیف از شخصیتد سریع

که گرد و خاک را بر  اما رمضاند همیشه تندبادی بود»: در داستان برای مخاط  روشن کند

های یی در یی راوی  همچنین در نمونه زیرد آوردن صفت( 526: همان)« نواخت ها می چهره

صورت مستقیم شخصیت وی را  از شخصیت نقال کامال قابل تداعی است و خواننده به

های بلند حنایید قد کوتاه  با ریش تویی و گیس. زودی نقال آمد به»: کند دریافت می

 (. 52: 5922محمودد )« اش د و عبای شتری و عصا و شاهنامهآلو گوشت

زاویه دید به دلیل تأثیر مستقیمی که در مخاط  دارد همواره نوع بیان آن برای راوی 

درخورتوجه استد چنانکه در این نمونه راوی موق یت را مناس  دیده است تا با استفاده از 

  :تر نشان دهد صنایع ادبی این تأثیر را یررنگ

ها  ای نخل های سرنیزه برگ. کشید باد مثل هزاران گرگ گرسنه زوزه می. باران بارید و بارید»

 (. 131: همان)« خش ناهنجارشان فضا را یر کرده بود تو هم رفته بودند و خش

هاد توصیف ظریف راوی و تأثیر مستقیم بر  در نمونه اخیرد اشاره به صداهاد بوها و رنگ

کشیدشان  های کاغر که باد رو زمین می صدای سایش تکه»: ساخته استخواننده را برجسته 

زیر کمر شهرو عرق کرده . های ردیف درختان میموزا تو گوشش بود و صدای سایش شاخه

: همان)« بوی گاز نفت و بوی شور دریا و بوی چمن رطوبت دیده با هم قاطی بود. بود

111 .) 

 شدگی کانونی

دادن به  یرداز برای شکل ها و شگردهایی که داستان مندیکانون روایت در تحلیل توان

گیردد بسیار اهمیت دارد تا جایی که هرگونه ایجاد تغییر در  بهره می  های خود از آن داستان

شدگی یکی  کانون». شود کانون روایتد سب  ایجاد تمایز و تغییر در جریان اصلی داستان می
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از جمله دالیل این امر به . ادبیات داستانی است از بحث برانگیزترین مباحث در مورد نقد

 (.11: 5913جاند )« احتمال قوید یکی قرابتی است که با نقطه دید دارد

و « دورنما»د «منشور»داستان به واسطه . در واقعد نقطه دید ابزار راوی و عمل روایت است

از ژرار ژنت این شلومیت ریمون به تب یت . شود و از زبان راوی روایت می« زاویه دید»

داند که  گویی می ای از فشرده شدگی را مرتبه ژنت کانونی. نامد می« شدگی کانون»واسطه را 

م انی تلویحی خصوصاً م انی بصری دیدگاه و نیز م انی تلویحی م ادل اصطالح فرانسوی 

 شدگی خالی از م انی کانونی»اما به نظر ریمون اصطالح . را ندارد« دید»دیدگاه ی نی 

شدگی را  تصویری نیست و مانند دیدگاه حس صرفاً بصری کانونی -تلویحی نوری

بایست به حدی گسترده در نظر گرفت که سویا شناختی و عاطفی و ایدئولوژیکی را نیز  می

شدگی و روایتگرید دو عمل جدای  به نظر وی کانون(. 33: 5912ریمون کناند )« در بر گیرد

. شدگی و روایتگری وجود دارد مواقع امکان ترکی  کانونی از همند با این حال در برخی

کارگزاری است که با ادراک ( گر کانونی)فاعل . شدگی هم فاعل دارد و هم مف ول کانونی

چیزی است که ( شده کانونی)حال آنکه مف ول . دهد خود به ارائه داستان سوی و جهت می

توان گفت دو عامل اساسید در  تر می ساده طور به(. 531: همان)کند  اش می گر مشاهده کانونی

موضوع کانون  -1( گر مشاهده)عامل کانون  -5: بررسی کانون باید مورد توجه قرار گیرد

 (.مورد مشاهده)

کانون درونید کانون بیرونی : شود یردازاند کانون به سه دسته عمده تقسیم می نزد عموم نظریه

 . و کانون صفر

 :5کانون بیرونی-1

گونه  بیند و هیچ یردازد که می هایی می ون دید بیرونید راوی صرفاً به توصیف کنشدر کان

ها تنها از بیرون  در این حالتد شخصیت(. 543: 5916صرفید ) سازد تفسیری همراه آن نمی

هایشان میسّر نیست و میزان آگاهی خوانندهد از  قابل روایتند و دسترسی به افکار و اندیشه

 (. 549-544: 5919میشل و همکاراند )است  آگاهی شخصیت کمتر

آنگاه خارج شدد در را . چی وایسین چرا  را خاموش کرد و تاریکی فضا را یوشاند میخانه» -

راوی همچون دوربینی که تصویر را نزدیک آوردهد تنها (. 25: 5922محفوود )« بست و رفت

ها ارائه  از احساس شخصیتقادر به نشان دادن محیط اطراف خود است بدون اینکه تحلیلی 

 .  کند
                                                             

1 - External focus 
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نگاهش تالقی . زند خانه بازار کانتو دید که به چپ  یک می مل ون را در جان  چپ قهوه» -

صندلی را به دست گرفته به او نزدیک شد و آن . آمد کردد اما مل ون غرق در چپ  به نظر می

به »دهند مانند  نشان می هایی که احتمال را قید(. 33: همان)« را در مقابلش گراشت و نشست

راوی برای نشان دادن دوربودن او از صحنه   های در نمونه ذکر شدهد از مهارت« آمد نظر می

 .بنابراین میزان ارائه اطالعات او از جریان داستان محدود خواهد بود. است

چهار تا . خانه را سنگین کرده بود دود مخلو  قلیان و سیگار و چپ  هوای قهوه» -

های تر توی بخاری ترق  چوب. سوخت حالی می زنبوری که از سقف آویزان بود با بی چرا 

 (.52: 5922محمودد )« داد و تروق صدا می

هایش  خون خشکیده به سر و صورتش چسبیده بود و چشم. سر و رویش ورم کرده بود» -

که با  ها راوی همچون گزارشگری است در تمام نمونه(. 159: همان)« به قی نشسته بود

 .یردازد استفاده از کانون بیرونی روایتد به توصیف مشاهدات می

هر گنبد یک . سقف تیمچه گنبدد گنبدی است. امیر است روی حجره دائی  خانه روبه قهوه» -

وقتی لوله نور هواخوار . افتد رو زمین های نور آفتاب می از هواخورهاد لوله. هواخور دارد

با توجه (. 453: همان)« امیرد آن وقت ظهر است دائی  یهه حجرگنبد سومی بکشد تا رو عتاب

یوشاندد نشسته بودد بستد )شدگی  هایی از اف ال به کار رفته در این نوع کانونی به نمونه

توان نتیجه گرفت که هیچ  می( مضارع: افتد و بکشد استد داردد می/ ماضی...: رفت و

شدگی بیرونید قائل شد و برای نشان دادن  ونتوان برای نوع خاص کان محدودیت زمانی نمی

 . توان استفاده کرد ها می شدگی از تمامی زمان این کانون

 :5کانون درونی -2

این نوع بیشتر در . شود که بیننده میدان دید و دانش محدود داشته باشد در روایاتی دیده می

. یم آزاد نوشته شده استگویی درونی یا کالم غیرمستق شود که به سبک تک روایاتی ظاهر می

ای  های نامه که در رمان  طور همچنین این نوع ممکن است ثابت باشد یا متغییر باشد یا آن

 (.  16: 5914بیاد و ن متید )شود چندگانه باشد  دیده می

. ای هم ندید در تاریکی مطل  ایستادد چشمانش را کامالً باز کرد اما هیچ چیز حتی سایه» -

محفوود )« اند گشته که گویی به عالم غیبش انداخته دقی  کلمه و چنان گمکور به م نای 

شودد ذهن شخصیتد  شدگی چنانکه در نمونه مشاهده می در این نوع کانون(. 21: 5922

 . گر و دنیای بیروند مورد مشاهده است مشاهده
                                                             

1 - Internal focus 
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همان حال اما سفیدی بر . آهنگ رفتن کرده بود که همه چیز در نظرش به سفیدی گرایید» -

زد تا آنجا  شد و موج می اش گرفته باشدد سیال می انگار که دستی سحرانگیز به بازی. نماند

شدگی درونید  در کانون(. 511: همان)« شکل مبدل شد هویت و بی که به رنگی تیره و بی

کندد تحلیلی است که از احساس  ها نزدیک می چیزی که بیش همه راوی را به شخصیت

 . دها دار شخصیت

اند؟ آیا شناخت قبلی باعث ارتبا  ایشان  ها چگونه نشسته یرسید که آن مدیر از خود می» -

راوی از خالل (. 534: همان)« طور مشخص چیست؟ ها به است؟ عامل گرد هم آمدن آن

گاهی راوی به . کند نگرد و افکار درونی ذهن او راد بازگو می ذهن شخصیت به دنیا می

همچنین است . گویی درونی شبیه است شود که به تک نزدیک می قدری به درون شخصیت

 :های ذیل در نمونه

ام  چه جوری برم تود االن مسخره»خانه رساند  برگشت و خیلی سریع خود را به قهوه -

 (.53: 5922محمودد )« ...چه بدبختی بزرگی؟... کنند اصالً چرا بیرون اومدم؟ کجا برم؟ می

شد و جدا  مان در هم می ماندد با نگاه یکی یکی نگاه باشه می نگاه زرد و تیزش که به -

هایش که انگار  شد به چشم دیگری و به آخرین نفر که رسیدد ل  شد و ب دد رها می می

 (.131: همان)هامان شالق زد  همیشه به هم چسبیده بودد باز شد و صداش به گونه

 (خنثی) 1کانون صفر -3

طرفانه  داند و بی ها می راوی دانای کلد بیش از شخصیت شود که در روایاتی مشاهده می

سازی صفر  حقیقتد در کانون در». کند بیند و گزارش می وقایع و موجودات روایی را می

شود؛ بدین م نی که راوی دانای  رویدادها از دیدگاه کامالً نامحدود و دانای کل روایت می

ها نسبت به  ها و ذهنیت آن ه را با واکنشرود و خوانند های داستان می کل به قال  شخصیت

های دیگر و اوضاع و احوال حاکم بر داستان آشنا کرده و موق یت زمانی و مکانی  شخصیت

در این شیوه روایتد ییوسته با ترکیبی از (. 1: 5913رادد  حسنی)« دهد داستان را شرح می

 .رو هستیم زاویه دید کانون درونی و کانون بیرونی روبه

حتاطانه به طرف چپ رفت؛ دستانش را دراز کرد تا آنجا که انگشتانشد ییشخوان را م» -

محفوود )« گاه با تکیه بر آن و به موازاتش ییش رفت تا به میز بلند رسید آن. لمس کردند

 .زاویه دید بین دو کانون درونی و بیرونی دائم درحال تغییر است(. 21: 5922

                                                             
1 Zero focus 
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های بزرگ چهار  نورافکن. بیدار شد و رو یتو چندک زدش  از نیمه گرشتد غالم قاتل  -

ای برج  یاسبان کشیکد تکیه داده بود به دیوار تخته. گوشه بندد حیا  را روشن کرده بود

 (.133: 5922محمودد )زد  مراقبت و چرت می

 شدگی میزان کانونی

دد که در شدگی وجود دار شدگی بحث دیگری درباره بررسی میزان کانونی در زمینه کانون

رویکرد »: در مقاله خود تحت عنوان وی. د اشاره کرد5این رابطه باید به نظریه مانفرد جان
شدگی جالبی را که خود آن را  الگوهای م یار در کانونی« شناختی به کانونی شدگی روایت

کندد ارائه کرده که از این نظر درخورتوجه  شناسی ژنت م رفی می بر یایه و اساس روایت

او روی : کند شدگی را م رفی می شدگی و میزاند درجه کانونی وی چهار نوع کانون .است

ییوستاری که از نقطه صفر استد چهار مقوله اصلی را قرار داده است که از کمترین تا 

 (: 16: 5913جاند )شدیدترین حالت امتداد یافته است 

 weak =ض یف    ambient= کننده  احاطه  strict= صریح/ واضح

یا حوزه  1کانون   f1= یا زاویه دید 5کانون   zero=صفر 

    f2= تمرکز

  
       F1+                           
   

         

 

    
 strict   ambient   weak     zero 

میزان »توان  ها می شدگی دادن ت داد زاویه دیدها و کانون به وسیله این الگو و با نشان
 .(5)دو مجموعه را با یکدیگر مقایسه کرد «شدگی یکانون

 (مجموعه خواب از نجیب محفوظ)

 م یکارهکا         

 

 ها داستان       

F1 (زاویه دید) F2 ( کانون بیرونی و

 (درونی

شدگی صفر        کانونی

 (گفتگو)

 6 4 دانای کل میکده گربه سیاه 

 1-----  نمایشی واژه نامفهوم

                                                             
1-Jahn, Manfred 

F2 

 

+                     

+ 
F1         F1 
F1 F1  fff        
           

             ب
 
 
 
 
 
     

F2 F2 
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 -من روایتی -ی کلدانا آواز مست

 گویی تگ

9 1 

 تمام داستان 2 گویی تگ -دانای کل سمساری

اش را دو بار از  مردی که حافظه

 دست داد

 تمام داستان 5 نمایشی

-----  5 دانای کل محدود زیر سریناه

 2 53 گویی تک -دانای کل خواب

من  -دانای کل محدود تاریکی

 روایتی

 نیمی از داستان 9

 تمام داستان 1 انای کل محدودد چهره دیگر

 نیمی از داستان 1 دانای کل محدود اتاق شماره دوازده

 (خال از احمد محمود مجموعه از مسافر تا تب)

 م یککارهکککا          

        

 هککا              داستکان  

F1                           
 (زاویه دید)

F2                          
بیرونی و  کانون)

 (درونی

شدگی صفر        کانونی

 (گفتگو)

         -گویی تک -دانای کل مسافر

 من روایتی

51 4 

من  -دانای کل محدود شهر کوچک ما

 روایتی

56 9 

 تمام داستان 9 دانای کل ترس

 نیمی از داستان 1 من روایتی -دانای کل راهی به سوی آفتاب

 51 54 دانای کل یسرک بومی

من  -دانای کل محدود ها غریبه

 روایتی

56 6 

 55 59 من روایتی خال ت 

 : شدگی مقایسه میزان کانونی

شدگی  کانونی 99حوزه تمرکز در مقابل  11در مجموعه هفت داستان کوتاه از احمد محمودد 

. های احمد محمود است شدگی بیشتر در داستان محفوود بیانگر کانونی« خواب»در مجموعه 

د سه داستان تمام گفتگو و دو داستان به شکل نیمه گفتگوست «خواب»مجموعه همچنین در 
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. شود ها مشاهده می شدگی در آن که با توجه به وییگی این نوع روایتد کمترین ت داد کانونی

این درحالی است که تنها یک داستان از مجموعه احمد محمود به شکل تمام گفتگو روایت 

. شود تر مشاهده می شدگی در مجموعه وید یررنگ میزان کانونیبنابراین باز همد . شده است

کل و کمترین   شدگی مربو  به زاویه دید دانای د بیشترین کانونی«خواب»در مجموعه 

درحالی که این رابطه . کل محدود است  شدگی مربو  به زاویه دید نمایشی و دانای کانونی

شدگی به زاویه دید دانای کل  نونیهای احمد محمودد بیشترین کا در مجموعه داستان

با . شدگی نیزد زاویه دید دانای کل را انتخاب کرده است اختصاص یافته و در کمترین کانونی

توجه به دخالت گسترده و قدرت بیشتر دانای کلد در بازگو کردن اخبارد اف ال و احساسات 

انای کلد منطقی و شدگی به زاویه دید د هاد اختصاص درصد باالتری از کانونی شخصیت

از طرفی این نکتهد انتخاب نادرست احمد محمودد در برگزیدن این . بینی است قابل ییش

 .دهد شدگی در داستان را نشان می زاویه دیدد برای نشان دادن کمترین میزان کانونی

 :گیری نتیجه

از با مطال ه زاویه دید در مجموعه خوابِ نجی  محفوو و هفت داستان کوتاه منتخ  

توان به این نتیجه رسید که ساختار  خال احمد محمودد می مجموعه داستان از مسافر تا ت 

ها  عنوان یکی از آثار ارزشمند ادبیات عربی و ادبیات فارسید از قابلیت روایی دو مجموعه به

شدگی؛  ها هر سه نوع کانونی در این مجموعه. های مت دد روایی برخوردار است و ظرفیت

د (مستقیم و غیرمستقیم)گویی درونی  تک. یرونی و کانون صفر وجود دارددرونید ب

های زاویه دیدد در  تریند شاخصه شدگی از جمله برجسته دوصدایید گفتگو و کانون

های دو مجموعه با عنصر گفتگو روایت شده است که در  بخش زیادی از داستان. ست  ها آن

د زاویه دیدِ قال د دانای  با وجود آن. شاهده کردتوان دیدگاهی را در آن م بیشتر موارد نمی

های مؤثر راوید جایگاه بسیار  کل است که این زاویه دید با توجه به داشتن برخی وییگی

از این رود میزان . باالیی در اقناع و تأثیرگراری مخاط  خود در دو مجموعه دارد

موعه یادشدهد به مرات  بیش شدگی در زاویه دید دانای کل همه چیزداند در دو مج کانونی

 .      باشد از سایر زاویه دیدهای دیگر می

 : ها نوشت پی

است و ( strict)« صریح/ واضح»شدگی  در سمت راست نمودارد کانونی» توضیح اینکه -5

تحت  F2شدگی صریحد  در کانون. که مبیّن نقطه اصلی است+ همراه شدن آن با عالمت 

در . شود مشاهده میF1 زمانی محدود شده از جان  -شرایط مختصات دقی  و فضایی
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ذهنیت به صورت بیضی نمایش داده شده  یهحوز( ambient)« کننده احاطه»شدگی  کانون

 F1 -یا بیشتر-کننده به سان بیضی هندسی که دو کانون دارد بر دو شدگی احاطه کانون: است

نشان  -حتماالً از چندین جهتا-ها را موجزوار از بیش از یک جهت  مبتنی است که یدیده

کند و به  مکانی را سست می -گاه خاص زمانی کنندهد موق یت تکیه دهد و به طرزی خیره می

د تمام (weak)« ض یف»شدگی  در کانون. زند دیدگاهی متحرکد موجز یا اشتراکی دامن می

F1 جای باقی رود و فقط یک شیء متمرکز شده بر  های فضایی زمانی از میان می ها و گره

شود و احتماالً  شدگی صفرد بر خود شیء تمرکز می سرانجام اینکه در کانون(. F2)ماند  می

چین نشان داده  که برای همین منظور به صورت نقطه -های خود حوزه ادراکی محدودیت

 (.12: 5913جاند )« شود نایدید می -شده است

*** 

 : و مآخذ منابع

 .چایخانه اصفهان: د اصفهانداستان دستور زباند (5925)اخوتد احمدد  -5

 .دوم: مرواریدد چاپ: د تهرانفرهنگ اصطالحات ادبید (5921)دادد سیماد  -1

 .سخن: های عرفانید تهران د ساختار داستانی حکایت(5913)رضوانیاند قدسیهد  -9

: د ترجمه ابوالفضل حرّید تهرانبوطیقای معاصر: روایت داستانید (5921)کناند شلومیتد -ریمون -4

 .اول: یلوفرد چاپن

د ترجمه گروه مترجماند ی نظریه و نقد ادبیدرسنامهد (5919)لبیهاند جیلد  -گریند گیت -1

 .روزنگار: ویراستار حسین یایندهد تهران

 .فرهنگ و اندیشه: د ترجمه محمدرضا مرعشی یورد تهرانخوابد (5922)محفوود نجی د  -6

 .دوم: انتشارات م یند چاپ: د تهرانخال از مسافر تا تبد (5922)محمودد احمدد  -2

 .اول: نشر مرکزد چاپ: د تهرانمبانی داستان کوتاهد (5923)مستورد مصطفید  -1

 .کتاب مهناز: د تهراننویسی نامه هنر داستان واژهد (5922)میرصادقید جمال؛ میمنت میرصادقید  -3

زاده و کتایون  یند ترجمه آذین حستحلیل انواع داستاند (5919)میشلد ژان؛ آدام و فرانسوا روآزد  -53

 .نشر قطره: شهپررادد تهران

 :مقاالت -55

د 2د شمارههای ادبی ، فصلنامه پژوهش«سازی در روایت کانون»د (5914)بیادد مریم؛ فاطمه ن متید  -51

 .19-531صص
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کتاب ماه د ترجمه ابوالفضل حرّید «شدگی شناسی به کانونی رویکرد روایت»د (5913)جاند مانفردد  -59

 .11-95ص د ص49د شماره ادبیات

ی د ترجمه«ساختار روایی در ادبیات داستانی و فیلم: داستان و متن»د (5914)چتمند سیمورد  -54

 .61-63د صص مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفه ابوالفضل حرّید

سازی در رمان خانم دالووی و رمان و فیلم  بررسی تطبیقی کانونی»د (5913)رادد مرجاند  حسنی -51

 . 16 -15د صص 91د شماره کتاب ماه ادبیاتمجله د «ها اقتباسی ساعت

های زبان و ادبیات  پژوهشد «راوی در آتش بدون دود»د (5911)رضوانیاند قدسیه؛ حمیده نورید  -56

 .34 -13د صص 4د شماره فارسی

د 56شماره  دهای ادبی پژوهش دفصلنامه«کانون روایت در مثنوی»د (5916)صرفید محمدرضاد  -52

 .592-513صص 

نامه عطار براساس نظریه ژرار  کانون روایت در الهی»د (5935)ر؛ سونا سلیمیاند زادهد ناص علی -51

 .559-543د شماره دومد صص های ادب عرفانی زبان و ادب فارسی گوهر گویا پژوهشد «ژنت
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هوشنگ « شما که غریبه نیستید»طه حسین و « األیّام»خوانش تطبیقی 

 مرادی کرمانی 

1**زاده سمانه کریمی/ 5*دکتر احمدرضا حیدریان شهری
   

 

 :چکیده

هوشنگ مرادی  «شما که غریبه نیستید» طه حسین مصری و «االیام» حاضر با بررسی ی مقاله

با یکدیگر تطبی  داده  داستانی را اثر این دو دتا با رویکردی تحلیلی تطبیقی میکوشد دکرمانی
برایند نهایی  .دو را بیان کندهای این تفاوت های مشترک وبرخی از وییگی این رهگررد و از

یرداز در زندگی خود به وییه در هر دو داستان ییوهش حاضر بیانگر این مسئله است کهد
عوامل محیطی یکسان موج  و همین  داندهمواره با مشکالتی مواجه بوده دوران کودکی

-دد به گونهبه نگارش زندگی خود بپردازن هگرایاندیدی واقع گردیده است که دو نویسنده با

سبک داستان  اندیشه وهای مشابهتتوان به  می نوشت نامهزندگیدو خود تطبی  این ای که با

-از مهمترین همانندی دبرد ن دو ییآهای نوشتاری تفاوتبرخی از  و ددو نویسنده نویسی

نگر و صداقت در جزئیدید  های سبکی دو اثر به کارگیری تشبیهات محسوس و مرک د

فرینش شخصیتی جدید برای طه حسین و آ های سبکی دو اثردار است و از تفاوتگفتبیان و 
های مختلف و به همراه انسجام و نظم بخش« یاماال»در کتاب ( دانای کل)بکارگیری بیان 

 .شودرعایت سیر تاریخی است که در کتاب هوشنگ مرادی دیده نمی

نامهزندگید غریبه نیستید شما کهد هوشنگ مرادی دیاماألد طه حسین :هاواژهلیدک

  

                                                             
 (heidaryan@ferdowsi.um.ac.ir) (ایران) استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد 5*

 (samanekarimi33@yahoo.com) (ایران) بان و ادبیات عربیدانشجوی کارشناسی ارشد رشته ز 1**
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 مقدمه-1

 «شما که غریبه نیستید» طه حسین مصری و« االیام» در این نوشتار به بررسی تطبیقی

 و هاسنت یردازیمد چرا که هر دو نویسنده به رغم تفاوت در فرهنگدهوشنگ مرادی می

تی ود همواره با مشکالروحی در زندگی خ از جهات گوناگون جسمی و دمحیط زندگی

که مادر خود را در هوشنگ مرادی  و دسین که نابینا بوده استاندد مانند طه حمواجه بوده

های عصبید همواره موج  یدر وی که به دلیل برخی ناراحتی بدو تولد از دست میدهدد و

-هیند و در نهایت به چهرآود فائ  میاما هر دو ادی  بر شرایط موج دبوده است رنجش او

ها ب د زندگی سال گردند وملت خود تبدیل می محبوب در ادبیات کشور وای درخشان وه

با صداقتی  ای که با دیدی متفاوت از دیگران ود بگونهکشندمیخود را به قلم خود به تصویر 

همان ابتدای کودکی ی نی  برانگیز به بیان تمامی حوادث و رویدادهای زندگی خود ازت ج 

 و هاد و همین مشابهتیردازندرند میوآخود را به یاد می که حوادث زندگیای از دوره

 دیابیمر این دو اثر میهای ییش روی این دو نویسنده که تاثیر ان به وضوح دسختی موانع و

 . نگارندگان را بر این امر واداشت که به مقایسه تطبیقی بین این دو اثر بپردازند

 :ی موضوعپیشینه1-1

 :های زیر اشاره نموده مقالهدر این موضوع میتوان ب

 نشریه یرشد آموزش م ارف اسالمی ی یانته آ یاشاییدنوشته «سبک سخن طه حسین».5

 ی نشریه ی حسام خطی دنوشته «ایام طه حسین و ».1

 ی القصهنشریه ی حسین نصاردنوشته« عند طه حسین فن ».9

کتاب  ی اشرف دبا  فردوس و دیگراندنوشته «مرادی کرمانی ای هوشنگههتخیل در قص».4

 نوجوان ماه کودک و

 «های داستانی هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسونتحلیل روانشناختی شخصیت».1

 نشریه ادب ییوهی دیگراند نوشته رامین محرمی و

ستین مقاله ای یاد شدهدباید بیان داشت که جستار حاضر نخههلیکن با دقت نظر در مقال

 .باشدی تطبیقی این دو اثر داستانی میییوهشی در حوزه
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 :طرح مسئله1-2

 :گویی بدین سوال است جستار حاضر درصدد یاسخ

 ی این دو اثر داستانی چیست؟هاها و تفاوتمهترین مشابهت

-طبیقی به بررسی رویکرد دو داستاننگارندگان جهت یاسخ به این یرسش با روش تحلیلی ت

دا مقاله با ت ریف مختصری از یردازند؛ بدین صورت که ابتدر دو اثر مورد بحث می نویس

ثار وی آسپس مختصری از تاریخ زندگی طه حسین و  و گردددآغاز مینویسی حالحس 

 ود یردازیمار وی میثآ ای از زندگی هوشنگ مرادی وآن به بیان چکیدهویس از  دبیان میشود

 سازیدد تصویرثر مرکور؛ این دو کتاب از جهات سبک بیانیس از م رفی مختصر دو ا

 .شوندبا یکدیگر مقایسه می ییوند مطال  و رویکرد اجتماعی صداقت در بیان حوادثد

ی ادبیات تطبیقی باید گفت شیوه و شکل بررسی جستار  در خصوص تطبی  دو اثر در گستره

ادبیات شده است؛ رویکردی که حاضر با نظر به مکت  ادبیات تطبیقی فرانسهد ساماندهی 

ی تطبیقی را  آورد و هر گونه مطال ه ای از تاریخ ادبیات به حساب می تطبیقی را شاخه

:  5913انوشیروانید) «.داند ی تاریخی بین دو فرهنگ مورد نظر می مشرو  به اثبات رابطه

51) 

به تبادل ادبی  ای هستند که منجر گران فرانسوی در جستجوی عوامل خارجی در واقع تطبی 

ی  طب  این نظریهد مقایسهو ( 542: 5912چمید  بزرگ) گردد میان یدیدآورندگان دو متن می

های ادبیات تطبیقی قرار ی ییوهش میان دو ادی  که از زبان مشترک برخوردارندد در حیطه

 (51: 5913نداد . )گیردنمی

 نامهزندگی-2

. ی بزرگان استیاد و خاطرهباقی نگه داشتن  یکی از انواع کار آمد نثر برای نامهزندگی

ای از زندگی شخصی در حدود اطالعاتی غت به م نای تاریخ زندگی یا دورهدر ل نامهزندگی

 (123:5921 دادد) کندنویسنده از احوال یک شخص بیان میاست که 

وانندگان از این جهتد هم مورد توجه نویسندگان آثار ادبی و هم مورد توجه خ« نامهزندگی»

-عالقه. کندبه تاریخد احساس عالقه و نیاز میاین آثار است که انسان در درون خود نسبت 

برای مربو  به اندوختن دانش و تجربه  ای که ناشی از حس کنجکاوی بشر و نیازی که
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بیشتر به زیبایی متن و چگونگی نگارش آن به  نامهزندگیخواننده . ادامه راه زندگی است

داستان توجه دارد و نویسنده نباید به خاطر این موضوعد از حقیقت دور شودد عنوان یک 

دارد و در عین  بلکه برای رسیدن به هدف خود باید ییوهشگری جدی و یرتالش و امانت

جویی و ی حقیقتوردار باشد تا بتواند هم از جادهیردازی قوی برخحال از قدرت خیال

خواننده را جل  نماید و یک اثر ادبی زیبا از خود به داری خارج نشود و هم رضایت امانت

 (193-196: م5311 لبول ِادلد. )یادگار گرارد

انواع شوند که یکی از این حتوا به انواع گوناگونی تقسیم میا از جهت مهنامهزندگی

 .است« نامه شخصیزندگی»

 :()شخصی  نامهزندگی2-1

ی است که در بردارندهنویسی نامهزندگیای از گونهنوشت ودی خنامهزندگیحس  حال یا 

اغل  از حوادث  نامهزندگی. ای از زندگی فردی به قلم خود اوستتاریخ زندگی یا دوره

ی طوالنی از ادوره کند و م موالًوجه زندگی گرشته نویسنده صحبت میمهم و قابل ت

 (111:5913فسائید ) گیردزندگی او را در برمی

رود که تحلیل حوادث تاریخی و شخصیت اثر ادبی به شمار مییک  ددر صورتی نامهندگیز

( 432: م5311المقدسید . )فردد با بیانی صادقانهد در سبکی ادبی و زیبا و با دقتد انجام گیرد

شما که غریبه »کتاب نوشت در ادبیات م اصر فارسی های خودنامهزندگیو یکی از زیباترین 

نامه زندگیعقیده دارد که کاملترین « احسان عباس» و دکتر. باشدشنگ مرادی میهو« نیستید

 (532:م5135 عباسد) .طه حسین است« األیام»شخصی در ادبیات م اصر عربی 

 «طه حسین»-3

دیده « مغاغه»در نزدیکی شهر « عزبه»ستای م در رو 5113نوامبر سال  54دکتر طه حسین در 

 د5331 الزرکلید)« حسین علی سالمه»خ یدرش شی( 996:5316 الفاخورید) .به جهان گشود

م خانواده خود را به این روستا آورد و به عنوان کارمندد در شرکت 5115در سال ( 195:9ج 

م به  5391اش در سال او و خانواده. و مشغول به کار شداستخدام « کوم آمبو» تولید شکر

یدر وی دو ( 925 :بی تا طه حسیند)آنجا ماندند  کوچ کردند و تا یایان عمر در« المینا» شهر

فرزند و از همسر دوم خود به نام رقیه  1همسر داشت و از همسر اول خود به نام نفیسه 
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و طه حسین ینجمین فرزند از میان فرزندان همسر ( 69:5322ماوید القل) .یازده فرزند داشت

 (13 :بی تا طه حسیند) دوم بود

از  ایی خود را بر اثر ابتال به بیماری تراخم و م الجه نادرستدطه حسین در کودکید بین

 (53ص :همان. )ای ب دی نیز برایش سودی نداشتههم الج و (551:همان) .دست داد

سالگی موف  به  3طه حسین در کودکی برای یادگیری قرآن به مکت  روستا رفت و قبل از 

بیات عرب را فرا گرفت و به مقام و به دنبال آن راهی األزهر شد و اد. حفظ قرآن شد

وی تحصیالت خود را در دانشگاه ملی مصر ( 121: ضیفد بی تا)استادی األزهر نائل گشت 

به دریافت اولین دکترا در  5354ادامه داد و نخستین دانشجویی بود که توانست در سال 

ت در ادبیا جایگاه ابوال الء»موضوع یایان نامه وی تحت عنوان . ادبیات عرب نائل شود

است که استادان و هایی بود که این کتاب هم اکنون از جمله مهمترین کتاب« عرب

 .شودها تدریس میهدر بسیاری از دانشگا کنند وی ادبیات از آن استفاده میدانشجویان رشته

جا مشغول به تحصیل شد و به فرانسه رفت و در آن 5354سپس در سال ( 65 :بی تا الباوید)

دریافت مدرک دکتری  موف  به« فلسفه اجتماعی ابن خلدون»ای با عنوان مهنای یایانئهبا ارا

در یی آند به مصر بازگشت و به تدریسد تحقی  و تألیف . گردید« سوربون»از دانشگاه 

ی هابرخی از کتاب. ی زیادی را به دنیای ادبیات عرضه نمودهایرداخت و مقاالت و کتاب

 :وی عبارتند از

الح   حدیث االرب اءد احالم شهرزادد االسالمدالوعد الح د  علی هامش السیرهد امداألی

 ...الضائع

 :هوشنگ مرادی کرمانی-4

در روستای سیرچ از توابع کرمان در منتهای سختی و  5919هوشنگ مرادی کرمانی در سال 

الگی کار کرد ولی س 1تحصیالت ابتدایی را در همان روستا گرراند از . محرومیت بدنیا آمد

تحصیالت متوسطه را در کرمان و تحصیالت عالی را در . ی خاصی داشتبه مطال ه عالقه

های هنرهای دراماتیک را سپری کرد و ضمن آن در تهران گرراند و در هنرستاند دوره

 .ی زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفتی ترجمهرشته

ام هستم و مادرم را هرگز مادر روستاییمن اولین و آخرین فرزند یدر و : گویدوی می

آن وقت من سه یا . مادرم در هیجده سالگی فوت شده است: گویندامد اینطور که میندیده
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 .امشش ماهه بوده

. ها موق یت بهتری داشتی ما نسبت به سایر هم والیتییدرم هم ژاندارم بود و خانواده

اش گوشه و افسردگی شدید شود که نتیجهای باعث شد تا یدرم دچار اختالل حواس حادثه

 ....نشینی او تا آخر عمر بود

. در کرمان و در یی همکاری با رادیوی محلی کرماند نویسندگی را آغاز کرد 5993از سال 

اولین . با چاپ داستان در مطبوعات ف الیت مطبوعاتیش را گسترش داد 5942در سال 

ی خوشه منتشر شد که حال و هوای طنز مجله در« های خوشبختکوچه»داستان وی به نام 

ی متفاوت و کتاب حاوی چند قصه« م صومه»اولین کتاب وی  5913در سال . داشت

های قصه»داستان  5919در سال . رسدبه چاپ می« ای هستمغزال ترسیده»دیگری به نام 

ی مخصوص هاد جایزههمین قصه. کند که ان کاس زندگی حقیقی وی بودرا خل  می« مجید

 .را نصی  وی ساخت« 5964ی سال کتاب برگزیده»

 5913بود که در سال « های قالیباف خانهبچه»اش به خاطر ی نویسندگیاما اولین جایزه

را به او  5316ی جهانی اندرسن در سال ی نقدی شورای کتاب کودک و جایزهجایزه

 .اختصاص داد

کند د لوح تقدیر شورای کودک را دریافت می5963در سال « های مجیدقصه»برای جلد دوم 

های هندید عربید انگلیسید آلمانید اسپانیایید هلندی و فرانسوی ترجمه و آثار او به زبان

هانس کریستین »ی جهانی میالدی از سوی داوران جایزه 5331کرمانی سال . شودمی

ی نویسنده»ان به عنوان در برلین به دلیل تأثیر عمی  و گسترده در ادبیات کودک« اندرسن

 .انتخاب شد« 5331برگزیده سال 

ی کشور کاستاریکاد جایزه خوزه مارتیند نویسنده و ی برگزیدهوی همچنین عنوان نویسنده

همچنین از سوی شورای . م از آن خود کرد 5331قهرمان ملی آمریکای التین را در سال 

شوراد این . م شد 1332« لیندگرن آسترید»ی یادبود کتاب کودکد نامزد دریافت جایزه

ی بزرگ ایرانی را به سب  خل  آثار ماندگار و تأثیرگرارد برای دریافت این جایزه نویسنده

از میان زیباترین اثار وی میتوان به موارد زیر اشاره ( 14:5913مرادی کرمانید . )م رفی کرد

 :نمود

دداستان آن خمره (دو داستان)خانه های قالیباف د بچه(داستان 91جلدد  1)های مجید قصه

 (...داستان بلند)مهمان مامان ( مجموعه داستان)تنور ( داستان بلند)



 هوشنگ مرادی کرمانی« شما که غریبه نیستید»طه حسین و « األیّام»خوانش تطبیقی 

111  

 

 «یاماأل»-5

« األیام»ادبی خود خل  کرد کتاب یکی از مهترین آثاری که دکتر طه حسین در طول زندگی 

این حوادث بنابر. سالگی نوشته است 13خود را در سن  نامهزندگیاو در این کتاب . است

»أنیس المقدسی در کتاب . جو نمودرا باید در کت  دیگر جست ب د از آن زمان

کند که آیا شرق عربی م اصر در مقابل چیزهایی یس از آنکه این سؤال را مطرح می «

که از غرب گرفته چیزهایی را نیز به غرب ارائه داده است یا خیر؟ به یاسخ این سؤال و 

را به عنوان یکی از « األیام»یردازد و کتاب ی ادبی بین شرق و غرب میهاح ت املتشری

. نمایدوده استد م رفی میایی که شرق عربی از طری  ترجمه به غرب تقدیم نمههنمون

 (911:م5311المقدسید )

نویسنده در جزء اول به بیان حوادث دوران کودکی که . جزء است 9کتاب األیام مشتمل بر 

در جزء دوم خاطرات خود را از زندگی در شهر . یردازداست می زادگاهش سپری شده در

در جزء سوم به بیان زندگی . وردآاألزهر به رشته تحریر در میقاهره و در دانشگاه 

تاً از بازگشت یردازد و نهایشگاه ملی مصر و سپس در فرانسه میدانشگاهی خودد ابتدا در دان

ها ساخته کند که خود را وارد آنید و حوادث سیاسی را بیان میگوخود به مصر سخن می

 . بود

 « شما که غریبه نیستید»-6

ی نامهزندگیترین اثر هوشنگ مرادی است که به نوعی تازه« شما که غریبه نیستید»کتاب 

صفحهد  913شود و شاید بتوان گفت که این کتاب با حجم خود نوشت او محسوب می

« شما که غریبه نیستید» مرادی کرمانی در. باشدمی ویسنده تا زمان حاضرقطورترین اثر ن

 .کشدرگسالی به تصویر میزندگی خود را از چهارد ینو سالگی تا بز

وی با زبانی ساده و کودکانهد زندگی کودکان ایرانی را در این داستان بازآفرینی کرده و 

یرداخت ...کرمانی با ». اخته استال  داستان جاودانه سواق یت حیات کودکان را در ق

داستانید زبان سادهد کودکانهد خالصد طنزآمیز و شگردهای بیانید لطافتد تازگی موضوعد 

این داستان را به اثری یگانه تبدیل کرده است که در عصر .... کشش یا جاذبه مناس  و 

 (111:5913جقهدسال. )تواند قابل توجه باشدی بسته و ییچیده نیز می هافانتزی با ییرنگ
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داستان حقیقی زندگی طه حسین مصری و هوشنگ مرادی « به نیستیدشما که غری»و « األیام»

-شوند و برخی از وییگیررسی و مقایسه میای زیر بههاین دو داستان از جنب. ایرانی است

 .شودمی ی این دو اثر بیانهای مشترک و تفاوتها

 :سبک بیان-7

ای برخوردار در جام هد از منزلت و مقام وییه نویسد اگرا مینامه خود رزندگیکسی که 

اش باشد و بخواهد نوشته عاطفی متقابل بین خود و خواننده یرابطه باشد و هدفش ایجاد

عباسد ) مانددد از ارزش و تأثیر سبک غافل نمیخود را بر اساس یک بنیاد هنری ارائه ده

 (532: م 5135

باشد و وی دارای سبکی زیبا و منحصر به فرد   رئالیسم میه حسین منسوب به مکتنثر ط

سبک طه حسیند آهنگیند »: نویسددکتر احسان عباس در این خصوص می است چنانکه

عبارات وید ( 543:همان)« .بخش استصویرگرد با تکرارهای زیبا و آرامطنیند تخوش

کند و علی رغم ود جرب میای را به خیرم ناست و این سادگی هر خوانندهکوتاهد آسان و 

 .کندن تکرار احساس مالمت و خستگی نمیتکرار برخی از عباراتد خواننده از ای

ییرایه و زبان این اثر سادهد صادقانهد بی استد و« گراواقع »های هوشنگ مرادی از نوع داستان

ی مایهباشدد طنزی که درونکم میروان است و طنزی صادقانه و صمیمانه بر فضای اثر حا

ر توازنی ظریف با تراژدی حرکت ای از شفقتد مهربانی و همدلی است و این طنز دآن آمیزه

داند آیا بخندد یا بگرید و کتاب وی نمی ا خوانندهههای از صحنیاره کند چنانکه درمی

 باشد لحن و زبان مرادی در این اثر درو ب ضاً کاریکاتوریستی می سرشار از تصاویر زنده

 .نشاندتلخی هم لبخند بر ل  می اوج

شناسانه و روایی به است که هر دو نویسنده نگاهی زیبای سبکی این دو اثر آن هااز شباهت

 نامهزندگیفرض ن دو اثر را با نادیده گرفتن ییشای که اگر ایبه گونهزندگی خود دارند 

صداقتد سادگی و . شویمویی از این دو اثر دچار مشکل نمیبخوانیم در درک و لرت ج

زندد هر دو نویسنده تمامی حوادث تلخ و شیرین زندگی دو اثر موج می روانی در نثر این

ای با هر سطح سوادی اند به گونه ای که هر خوانندههخود را با زبانی ساده به تصویر کشید

داخت یت هر دو نویسنده با یرکتاب را بخواند و از آن لرت ببرد و در نها 1تواند این می
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اندد توانستهو فضاسازی زنده و متناس   هاو توصیف دقی  شخصیت هانگرانه موق یتجزئی

 .یک اثر داستانی خوب و خواندنی را بر همه ما عرضه کنند

 شود آن است که طه حسین درهایی که در سبک این دو اثر یافت میو اما یکی از تفاوت

گوید و با ألفاو غای  درباره او سخن می کند وبرای خود یک شخصیت خل  می «األیام»

کندد فقط در چند قسمت از جمله وقتی در یایان -در تمام کتاب این شیوه را حفظ می تقریباً

یسر خود گوید یا در یایان بخش دوم که تقیما خطاب به دختر خود سخن میبخش اول مس

از الفاو متکلم استفاده ردد و دهد به شخصیت اصلی خود بر میگرا در مورد خطاب قرار می

« »: گویدکند او خطاب به دخترش چنین می-می

و ( ارای قلبی سلیم و روانی یاک هستیدخترمد تو ساده و د(. )545 :بی تا طه حسیند)

در کتاب هرگز نام اصلی خود را  نویسددهایی که میههمچنین وی جز به هنگام امضا نام

لصبید الفتی و الغالم استفاده برد بلکه از کلماتی چون صاحبناد صدیقناد ابه کار نمی« األیام»

برد و در بیان تمامی جای کتابد نام خود را به کار می در جاید« هوشنگ مرادی»اما . کندمی

وی  از همان آغاز اثرد کند چنان کهت خود از ألفاو متکلم استفاده میحوادث و خاطرا

اند به های مدرسه آمدههبچ. صبح عید است. دانمد یادم نیست چند سال دارمنمی»: میگوید

 (2:5914د مرادی کرمانی)« ییش عمو عید دیدنی

 :سازیتصویر-8

نوشتد تصویرسازی مناس  و یرداخت ی خودنامهزندگیی این دو هااز مهمترین وییگی

دو نویسنده با بکارگیری وصف و . باشدها و حوادث میدقی  و جزئی نگرانه موق یت

ای برای ما به های داستان را به گونهتشبیهات منحصر به فردد تمامی حوادث و شخصیت

-خصیات را در برابر دیدگان خود میکشند که گویی خوانندهد تمامی حوادث و شویر میتص

 .یابد

ایی او عموماً ههدد تشبیکنبیه به خوبی و زیبایی استفاده میطه حسین در کتاب خود از تش

وران کودکی صداهایی مرک  و دارای عناصر مت دد است به عنوان مثال از میان خاطرات د

آن را اینگونه ذکر خورد وام ش  در وقت خوابیدن به گوشش میآورد که هنگرا به یاد می

واری ها با دشترساند صداهای دیگری بود که تشخیص آنآنچه او را بسیار می »: کندمی

ب ضی مانند . رسیداز گوشه و کنار اتاق به گوش میاین صداهای ض یف که . همراه بود
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صدای جوشیدن آب در دیگ روی آتش و ب ضی دیگر مانند چوبی بود که شکسته شود یا 

 (51:بی تا طه حسیند)« .درختی که از جا کنده شود

محسوس و مرک  استفاده  تشبیهاتو هوشنگ مرادی  نیز در کتاب خود در اکثر مواقع از 

رسیمد به کویر می»: کندبه عنوان مثال وی زادگاه خود را اینگونه توصیف می. کندمی

که  رسیمدبه جویی می... استد توکویرخوابیده ی بزرگیمثل باغچه شهداد... شهدادآنجاست

به  آب راد جوی. این جوی مثل نخی است که به شهداد گره خورده. دو طرفش نخل است

افتاده  شهداد میان کویر خشک و بزرگ عین بادبادکی سبز. افتمبادبادک می یاد .میبرد شهداد

 ( 24:5914مرادی کرمانید )« .این جوی هم نخش است و

چنین برمیاید که دو نویسندهد بکارگبری تشبیهات مت دد و زیبا را راهی  هااز متن داستان

ز بیشتر تشبیهاتد توصیف دف هر دو نویسنده ادانند و هبرای نزدیکتر شدن به خواننده می

رسد که هر دو نویسنده تصمیم دارند با تشبیهد آرایی است و در حقیقت به نظر میو صحنه

حاالت و مناظر را متناس  با فضای داستان بازسازی کنند و مواد این تشبیهات از محیط 

 .طبی ی حاکم بر داستان گرفته شده است

طه حسین « یحنا الفاخور»ای دارد به عقیده هجایگاه ویی وصف در کتاب طه حسین

ها کند و به آنو دقی  توصیف می ا را بسیار خوبههتوصیف گر درجه یک است او منظر

 ( 961:5316 الفاخورید)بخشد نبت و زندگی میعی

 طه حسین توان دیدن هیچ چیز را نداشت بنابراین مجبور بود همه چیز را با دقت بشنود و با

ا و لمس اشیاء و مقداری هم با تکیه بر حواس دیگر به جزء بینایید جهان ههتکیه بر شنید

و دیگر  زمانی به وصف مناظر و اشیاء هااطراف خود را درک کند وی گاهی به وصف انسان

دک یردازد و یکی از زیباترین توصیفات وی زمانی است که کوبار به توصیف موضوعات می

: آخوند گفت» :نمایدکند و آن را اینگونه توصیف مینه را لمس میریش مالی مکت  خا

کودک چیزی ناآشنا در دست خود حس کردد و بر اثر  ...و دست او را گرفت« دستت را بده»

و  خوردچیزی یهن که تکان می. نکرده بود آن به وحشت افتادد زیرا هرگز مانند آن را لمس

ریش چون آخوند دست کودک را بر . رفتآن فرو میبود که انگشتان در  تمامش انبوهی مو

 (45:5923دطه حسین)« ...خود نهاده بود
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ی وی بر دنیایی از تخیالت ذهنی استوار است مثل توصیف قناتی که هاگاهی توصیف

توانستند هایی در آن ساکن بودند که میها بوده است به تصور او تمساحنزدیک خانه آن

زیستند روشنی روز و تاریکی ش  زیر آب میافسون شدگانی که در  را ببل ند و یا هاانسان

آورد به محض او بود که اگر کسی آن را بدست مییا ماهی که انگشتر سلیمان در شکم 

دو غالم از جن در برابرش چرخاندن انگشتر بر گرد انگشت به فاصله یک چشم بر هم زدن 

و گاهی هم توصیفات ( 15:همان. )کردندیمشدند و تمام آرزوهای او را برآورده ظاهر می

وی بر دنیایی از احساسات و عواطف مبتنی است به طور مثال وید خواهر کوچک خود را 

 :کندگونه توصیف میی بسیار زیبا بدینکه مورد توجه همه اهل خانواده بوده استد با جمالت

باف بود و تمام یالسخن و بسیار خزبان و خوشدخترک با نشا  و زیباروید شیرین آن»

 ( 556: بی تا طه حسیند)« .کردبه خود مشغول می افراد خانواده را

وی درکتاب خود به . باشدگرانه و دقی  مینزئیتوصیفات هوشنگ مرادی بسیار زیباد ج اما و

یردازد و آنچنان زیبا ها میاحساسات درون خود و شخصیت دهاتوصیف اشیاءد موق یت

تواند تصویر کشد که خواننده کتاب میعلمی خود را به تصویر می روحی و مراحل رشد

ادات و روحیات وی بسیاری از ع کاملی از شخصیت نویسنده را در ذهن ترسیم نماید و با

 . آشنا گردد... طلبید اراده و قاط یتد شهامتد عالقه وافر به کتاب و چون دانش

کشد که ای خود را به تصویر میههوشنگ مرادی چنان احساسات درونی و سرخوردگی

تواند با وی همرات ینداری کرده و احساس وی را در آن شرایط درک خواننده به راحتی می

است اینگونه توصیف  «یسر کاظم»احساس شرمندگی خود را از اینکه نماید به طور مثال 

از . کشمت میخجال« کاظمهد باید دیوونگی شو نشون بدهیسر »: گویدآ  بابا می»: نمایدمی

حاال دیگر من همه جا . شوماز حرف آ  بابا دلخورمی. کشمکنم خجالت میکاری که می

کاظم م نای و « یسر کاظم»گویند به من میحتی آ  بابا و نه نه بابا هم . هستم «یسر کاظم»

 (23:5914 مرادی کرمانید)« .یسر کاظم بودن سخت است. دارد« اسم»دیگری غیر از یک 

در این کتاب آنچنان دقی  و جزئی است که گویی خوانندهد  هاو موق یت هامکانتوصیف 

مادر خود به عنوان مثال هوشنگ مرادی اتاق . خود در آن مکان یا موق یت قرار گرفته است

کشمد در نور گردی که از سقف از الی در اتاق که سرک می»: کشدرا اینگونه به تصویر می

بینم و کاسه و کماجدان و دیگ مسی و سماور ادهد رختخواب میباب و اثاثیه افتروی اس
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ضه بخوانند یا خواهند روهر وقت جایی می. زندبزرگ و روشویی که زیر نور برق می

 (1: همان)« بردندآیند و سماور مادرم را میعروسی و عزاستد می

د که کند را از نظر ظاهری چنان توصیف میی داستان خوهاهوشنگ مرادی شخصیت

تواندد آن شخص را در ذهن مجسم سازد و حتی از طری  ظاهر به خواننده به راحتی می

ور مثال برخی از خلقیات وی یی ببرد و در نتیجه شخصیت داستان را به خوبی بشناسد به ط

 جوان خوش لباس و خوش. عمو قاسمد م لم است»: گویدوی در توصیف عموی خود می

چند نفری هستند که کت و شلوار توی روستا . یوشدوار میکت و شل. قد و باالیی است

یکی است و شلوار کت و شلواری که رنگ کت با شلوار . «کت و شلوار فرنگی». یوشندمی

 (2:همان)« .ی روستاستعمود م لم مدرسه. ای نیستبندند؛ لیفهرا با کمربند می

آن است که وی « ادی کرمانیمر»های منحصر به فرد توصیفات وییگیو در نهایتد یکی از 

. زنددست می هانگرد و به توصیف آناوت از دیگران به مناظر اطراف میاز زاویه دیدی متف

ی سقف جا به جا هاگچ»: نمایدحمام روستا را اینگونه توصیف می به طور مثال وی سقف

گاود خر  کاسه یشتد شغالد گرگد بزد. ی سقف اسم گراشته بودمهاروی حیوان. ریخته بود

ازل  و لوچه و یر و یای . کردمای داشتند که ت ریف میشان قصههر کدام. و کره خر

-ها عین باران میشد و از زیر حیوانرفت و آب میبخار باال می. کردمیآب چکه  هاحیوان

 (61 :همان. )«چکید

 :صداقت در بیان حوادث-9

ارد که مایل نیست مردم از آن مطلع در زندگی انسان حوادث و ماجراهایی وجود د م موالً

کند گردندد تالش می شوند بنابراین س ی در ینهان کردن آن دارد حتی اگر دیگران از آن آگاه

اما یکی از وجوه مشترک این دو . ای گوناگون از عواق  آن بگریزدههبا آوردن عرر و بهان

-ی اب اد وجودی خود میه بیان تمامنویسنده در نگارش این آثار آن است که صادقانه ب

نمایند چنانکه طه حسین صادقانه درباره یردازند و حتی اگر مطلبی منفی باشد آن را ذکر می

و ( 26:بی تا طه حسیند)در مورد حفظ قرآن و الفیه  ی مکرر خود به یدرشهادرو  گفتن

دکی و هنگامی که از کو( 69:همان) گویدر مالی مکت  سخن مینیز از غیبت کردن یشت س

او .... »: نمایدقت چهره خود را اینگونه توصیف میگوید با صداخود برای دخترش سخن می

ارزش و ای زرد و لباسی بیدر آن زمان کودکی بود اهل جدّیت و تالشد الغر بود و چهره



 هوشنگ مرادی کرمانی« شما که غریبه نیستید»طه حسین و « األیّام»خوانش تطبیقی 

119  

 

آلود بر دوش و دستاری عبایی کثیف و خاک. نامرت  داشت که به لباس فقیران شبیه بود

ییراهنش که . شت که بر اثر چرک زیادد سفیدی آن به سیاهی تبدیل شده بودکثیف بر سر دا

. های مختلف درآمده بودزیر عبا بر تن او بود بر اثر غراهایی که روی آن ریخته بود به رنگ

 (544 :همان)

و هوشنگ مرادی نیز در کتاب خود صادقانه و به راحتی از تفکر مردم درباره خود سخن 

اند که اود بد قدم است زیرا مادرش در هنگام تولد کرده-اطرافیان تصور می گوید و اینکهمی

کند و گویدد از اینکه چقدر به مادرش فکر میاو از دنیا رفته است و از احساسات خود می

ی هادخترها و زن»: گویدکند چنانکه میجای خالی او را همواره در زندگی احساس می

توی کنم که خودم یکه بچه بغل دارند بیشتر نگاه میکنم فکر میینهاآکنم شهدادی را نگاه می

 (22:5914 مرادی کرمانید) « بینما میایشان را نگاه میکنم و خودم رههنها هستم بچبغل آ

 :پیوند مطالب-53

تفاوت آن دو در زمینه ییوند دادن  ویسنده در خل  این دو اثری سبکی دو نهایکی از تفاوت

کند که به طه حسین داستان زندگی خود را از جایی شروع می. ستمطال  به یکدیگر ا

-دهد و به یایان میآید سپس آن را منظم و با رعایت مسیر تاریخی آن ارائه مییادش می

بخصوص این ییوند در آخر ب ضی از . مطال  کتاب وی به یکدیگر ییوند دارد. رساند

به عنوان نمونه در آخر بخش چهارم از . شودو اول بخش ب د به خوبی مشاهده می هابخش

خوابید که کنار اتاق یدر بزرگش بود و گوید که در اتاقی میجزء اول درباره زمانی سخن می

یرداخت و او یدر بزرگد بیشتر اوقات خود راد به خصوص ساعات ش  را به نماز و دعا می

اینکه ب د از مدتی قرآن را  کرد از جملهشنید و حفظ میتمام ذکرهای آن ییرمرد عابد را می

طه )« لک کلّه القرآنوحفظ الی ذ»: بردبخش را با این عبارت به یایان میوی این . حفظ کرد

ای قری  بدین مضمون ش چهارم از همین جزء با ذکر جملهو در آغاز بخ( 13:بی تا حسیند

»یردازد به ماجرای حفظ قرآن در مکت  روستا می

 (93:همان) «

دهد بلکه در هر ی مختلف کتاب را بدین گونه به هم ییوند میهانه تنها طه حسین بخش

به  شوداز مطلبی به مطل  دیگر منتقل می دهد وا را نیز به زیبایی به هم ربط میبخش بنده

عنوان مثال در بند ما قبل آخر بخش چهارم از جزء اول که درباره رسم زنان در روستای 
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کند که دوست ما بدین گویدد بیان میز خواندن و قصه خواندنشان سخن میخود و آوا

چیزهای دیگری  های زیادی را حفظ کرد و عالوه بر اینهاا و داستانههاد مرثیههترتی  تران

هیچ ربطی نداشت و آن ذکرهایی بود که یدربزرگ نابینایش هر  هارد که با قبلیرا نیز حفظ ک

-به ذکر مطالبی از یدربزرگ خود میو در ابتدای بند ب دی . خواندا را میصبح و شام آنه

خواندند با ذکرهایی که زنان میایی را که ههیردازد و بدین وسیله ماجرای آوازها و مرثی

 (13-11: همان. )دهدیی به هم ییوند میزیبا یدربزرگش می خواند به

اما سبک هوشنگ مرادی بدین صورت است که وی در هر بخش از کتاب خود حکایتد 

با یکدیگر  هاکند بدون آنکه این بخشق یتی جراب و خواندنی را بیان میماجرا یا مو

کند و آن یده ماجرایی را در یک بخش آغاز مییوندی داشته باشد به گونه ای که نویسن

-تی دیگر میبرد و در بخش ب د به بیان ماجرا یا موق یاجرا را در همان بخش به یایان میم

 .گیردصفحه را در بر می 951بخش است و  21کتاب وی شامل . یردازد

 :رویکرد اجتماعی -11

ائل است طبی تاً رویکرد آن بیشتر به سوی بیان مس نامهزندگییک « األیام»از آنجا که کتاب 

. ی یایانی کتاب رویکردهای سیاسی نیز در آن مشاهده می شودهااجتماعی است و در بخش

شودد مصر جزئی از تماعی مصر در جای جای آن بیان میای است که اوضاع اجآینه« األیام»

جهان عرب است و جهان عرب قبل از نهضت م اصر در حالتی از عق  ماندگی اجتماعی 

-ها طول میو سال( 51:م5311المقدسید . )ر همه جای آن حاکم بودبرد و جهل بسر میبه 

ب د از نهضت نیز که آثار آن  هاماندگی برطرف شود بنابراین سالق کشید تا این جهل و ع

 .شودگی در جوامع عربی مشاهده میدر األیام قابل جستجو ست این عق  ماند

ای که با مطال ه شود به گونهه میکتاب هوشنگ مرادی نیز مشاهد این رویکرداجتماعی در

مرگ و توان به فقر و محرومیت و گرسنگید کمبود آب و خشکسالی سیل و این کتاب می

ی نی زادگاه نویسندهد در شصت سال ییش یی برد و « سیرچ»میر در روستای یرت کویری 

 .این وض یت در آن دوراند تقریباً در همه ی ایراند کم و بیش عمومیت داشته است

 :نتیجه-12

« شما که غریبه نیستید» طه حسین و «االیام»بررسی کتاب  محور بحث در این جستارد

که یس از تحلیل وتطبی  این دو اثر داستانی میتوان به نتایو زیر  هوشنگ مرادی میباشدد
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 :اشاره نمود

ه بیان و با رویکردی اجتماعی بروایی و زیباشناسانه  گرادهر دو نویسنده با دیدی واقع-5

 .یردازندحقای  زندگی خود می

باشدد و دو دارای عناصر مت دد می مرک  و محسوسد تشبیهات در این دو اثر عموماً-1

تر شدن به زیبا ومنحصر به فرد در صدد نزدیکنویس با بکارگیری این تشبیهات داستان

 .خواننده هستند

دقی  و متفاوت از دیگران به  گرانهددو نویسنده به گونه ای بسیار زیبا و با دیدی جزئی ن-9

 .داشخاصداشیاء و احساسات درونی خود میپردازندهاتوصیف موق یت

یرداز در کمال آن است که هر دو داستاننامه این دو زندگی ی منحصر به فردهااز وییگی-4

ذکر مطال  یردازند وحتی از اب اد وجودی خود می صداقت به بیان تمامی حوادث زندگی و

 .کنند-نفی نیز چشم یوشی نمیم

 «االیام»که طه حسین در ی سبکی این دو اثر میتوان بدین امر اشاره نمود هاو از تفاوت-1

 گویددهمواره با الفاو غائ  درباره وی سخن می ود کندبرای خود یک شخصیت خل  می

نام  ادهاداز همان آغاز و در بیان تمامی خاطرات و روید اما هوشنگ مرادی در کتاب خود

 .میبرد خود را

ییش با رعایت مسیر تاریخی آن به  مطال  کتاب خود را به صورت منظم و «طه حسین» -6

این ییوند در  اما به خوبی قابل مشاهده استد «االیام»ای که ییوند مطال  در میبردد به گونه

ق یتی از وجود نداردد و وی در هربخش از کتاب خود ماجرا یا مو «هوشنگ مرادی»کتاب 

 .زندگی خود را بیان میکند

*** 

 :منابع و مآخذ
 .دار ال وده: د فن السیرة األدبیةدصدقی حطابد بیروت(م5311)ادلد لیولد - -5

شرکه داراالرقم بن ابی : د عمالقه االدب ال ربی الم اصرد بیروت(بی تا)الباویدمحمد محمودد - -1

 االرقم

 .الم ارف بمصرد الطب ة الراب ةدار : د االیامد القاهره(بی تا)حسیند طهد - -9

 .انتشارات سروشد چاپ چهارم: د آن روزهاد خدیو جمد تهران(ش.ه5923)حسیند طهد - -4
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 .انتشارات مرواریدد ویرایش جدید: د فرهنگ اصطالحات ادبید تهران(ش.ه5921)دادد سیماد - -1

ب و المست ربین د قاموس تراجم الشهر الرجال و النساء من ال ر(م5331)الزرکلید خیرالدیند - -6

 .دارال لم للمالییند الطب ه ال اشرة: والمستشرقیند بیروت

 .انتشارات م ین: د صدای خط خوردن مش د تهران(ش.ه5913)سالجقهد یرویند - -2

 دارالم ارف: د االدب ال ربی الم اصر فی مصرد القاهره(بی تا)ضیفد شوقید - -1

 .قافةدارالث: د فن السیرةد بیروت(م5135)عباسد احساند -. -3

دارالجیلد : االدب الحدیثد بیروت -د الجامع فی تاریخ األدب ال ربی(5316)الفاخورید حناد - -53

 .الطب ة االولی

 .سمت: د انواع نثر فارسید تهران(ش.ه5913)فسائید رستگارد - -55

 .دارالم ارف بمصر: د ذکری طه حسیند القاهره(5322)القلماوید سهیرد - -51

دارال لم : جاهات االدبیة فی ال الم ال ربی الحدیثد بیروتد االت(م5311)المقدسید أنیسد - -59

 .للمالییند الطب ة الثامنة

 .انتشارات م یند چاپ چهارم: د شما که غریبه نیستیدد تهران(ش.ه5914)مرادی کرمانید هوشنگد - -54

 انتشارات م ین: توی کوزهد تهران د کبوتر(ش.ه5913)مرادی کرمانید هوشنگد  -51
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 های فارسی و عربییینگری در الالبه آیندهرویکردی تطبیقی 

 5*الهام خادمی 

 

 چکیده

نگرترین مادران از آینده. انسان برای رسیدن به آرامش مادی و یا روحی به دنبال آینده است

آنان در حین بزرگ کردن فرزند آینده او را نیز در ذهن خویش . شوندافراد محسوب می
های فارسی  های زبانن است تا با بررسی تطبیقی الالییییوهش حاضر بر آ. دهندیرورش می

ها نشان بررسی. نگرِ مادرانِ عربی و فارسی زبان را واکاوی نمایدو عربید نگاه مشترکِ آینده
ای که در آن آرامشد آسایش و سربلندی های خود آیندهدهد که مادران در الالییمی

. اشها و آرزوها برای جگرگوشهست از دغدغهذهن مادر یُر ا. فرزندشان باشدد آرزو دارند
اجتماعی مادر را یریشان ساخته استد ولی با این وجود به فرزندش  -گاه اوضاع سیاسی

کشد که فرزندش بزرگ شده و ای را به تصویر میزمانی آینده. دهدای آرام را مینوید آینده
-ات این گمان در ذهنش رخنه میای اوقباشد ولی یارهاش کمک حال او میدر ایام ناتوانی

های او را برای بزرگ کردنش از یاد خواهد برد و  کند که وقتی فرزند بزرگ شد تمام رنو

 . بیندگاهی فرزندش را شخصی باسواد در جام ه می

  . های عربید آینده نگریهای فارسید الالییرویکرد تطبیقید مادرد الالیی: هاکلیدواژه

                                                             
 (ایران) درس دانشگاه ییام نور مرکز قوچانکارشناس ارشد زبان و ادبیات عربید م ek_khademi@yahoo. com-  



 

 111 

 

 مقدمه -1

را ( فولکلور)اند که بخشی از فرهنگ عامّه های عامهترین و زیباترین ترانهاز قدیمیها الالیی

الالیی . شونددهند و م موالً با آوازی حزین برای خوابانیدن کودک خوانده میتشکیل می

های فرزند که تأثیر جادویی آن خواب عمی  و های مادر تا گوشای است نامرئی از ل رشته

هرچند به . اندها بخشی از ادبیات کودکانالالیی». گیرد میکودک را در بر آرامی است که 

توان تاریخ مشخصی را برای ییدایش ادبیات کودکان ت یین کردد اما آنچه مسلم درستی نمی

حتی  دهندد حکایت از این دارد که ییش از اینکه است و اسناد و مدارک بر آن گواهی می

واعی از ادبیات کودکان به شکلی شفاهی در میان اقوام و ملل خطی و کتابتی شکل بگیردد ان

زمانی که مادری قدم در این عرصه نهاد و کودکی را به دنیا آورد . مختلف وجود داشته است

 (. 14: 5914شجرید ) «ادبیات کودکان همراه وی متولد شد

ات یک کشور با ی ادبیبر اساس مکت  ادبیات تطبیقی آمریکایید ادبیات تطبیقید مقایسه»

توان با رویکردی با این ت ریف می(. 12: 5933سیدید ) «ادبیات یک یا چند کشور است

در این جستار برخی از نقا ِ اشتراکِ آینده نگری در . تطبیقی به ادبیات کودک توجه کرد

 . های قدیمیِ فارسی و عربی را بررسی شده استالالیی

در  الالیی نیست بلکه عضوی از آن است که تقریباً زیدانید آینده موضوع یک یهبه عقید»

از زمان بوجود آمدن انساند آینده . شود؛ زیرا آینده روح یک متن استتمام متون دیده می

آینده در متند موضوعی است که انسان . موضوعی بوده که او را درگیر خویش نموده است

نگاه به آیندهد سیر به . سازدیدهد و انسان نیز او را مخاط  خویش مرا خطاب قرار می

سوی امری نامرئید مجهول و ییچیده است که محرک بسیاری از نویسندگان و خوانندگان 

کنیم و به انتظار فرجام خوش و یا ها را مهیا میهایی است ما آنآند فرزند مقدمه. بوده است

 (. 191-195: م 1334زیدانید ) «نشینیمناخوشِ کارهایمان می

گاه که برای  مقاله در یی یاسخ یه این سؤاالت هستیم که آیا مادران یارسی و عربی آندر این 

شدند؟ و اگر  ی شخصی و اجتماعی او را هم متصور می خواندندد آیندهفرزندانشان الالیی می

ی تحقی  این است که در گونه بوده چه اب ادی از زندگی برایشان مهم بوده است؟ فرضیه این

ها و اب اد مادی و م نوی زندگی فرزند برای مادران مهم است و دغدغههاد الالیی

در این مسیر استاد فقید جناب آقای دکتر . شودی طفل دیده میامیدهایشان نسبت به آینده
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یاری بسیار دادند  -استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد -محمد نگارش 

 . یشان را خواهانمکه از حضرت غفّارد علو درجات ا

 های فارسی و عربینگری در الالیینقاط اشتراک آینده -2 

توانند انحصار ها در دو زبان فارسی و عربی به دالیلی چون دالیل فرهنگی میهرچند الالیی

شود که در این بخش ها مشاهده میمضمونی داشته باشندد اما مضامین مشترکی نیز در آن

به هنگام بررسی هر مضمون مشترکد ابتدا به شواهدی . اندار گرفتهمورد تحلیل و بررسی قر

 . های عربی را ذکر شده استهایی از الالییهای فارسی اشاره شده و سپس نمونهاز الالیی

 آرزوی بزرگ شدن و کمک حال بودن فرزند -2-1

زحمات فراوان  هاد مادران عربی و ایرانی آرزو دارند تا فرزندشان در برابردر برخی الالیی

اشد در ایّام سالخوردگی به او کمک نماید و به قول م روف عصای ها در زمان خردسالیآن

مادر انتظار کمک دست بودن فرزند را از طفولیت به او گوشزد . روزگار ییری خانواده باشد

کند تا این سخن با یوست و گوشتش عجین شود که در آیندهد به هنگام ناتوانی یدر و می

 : ها باشد و تنهایشان نگراردمادر باید یاور آن

 ( 959: 5914خزاعید ) «لِال الالد عصای دست بابایی/ لِال الالد گل چایی»

کند تا زمانی که به ییری رسیدد نخست اینکه مادر دعا می: آیداز این الالیی چند مفهوم برمی

قدر  کهد آن اشد و دوم اینطور خاص ب هطور عام و یدر ب هفرزندش دستگیر والدین خود ب

داشتنی و عزیز است که مادر دوست دارد ایام سالخوردگی را نیز فرزند برای مادر دوست

قدر جان عزیز است  که مادر آن تجربه کند تا شاهد کمک و حمایت فرزندش باشد و یا این

رت که در الالیی زیر بدین صو همچنان. که دوست دارد زنده باشد و به سن ییری برسد

 : است

 «الهی ییر شوم دستم بگیری  تا سن ییری دالال الال بکن»

 ( 5941: 64انجوی شیرازید ) 

دهد که او را برای روزهای ناتوانی و نیاز بزرگ در جای دیگر مادر به فرزندش ترکّر می

 : کند تا در زمان احتیاج تنها نباشدمی
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 تنگمروز  5کنم سیبزرگت می  الال الیید گل هفتاد رنگم

 (16: 5912جمالید )             

های فارسی مشاهده شدد مضمون آرزوی بزرگ شدن و کمک حال بودن فرزند که در الالیی

ی ذیلد مادر عربی آرزو دارد های عربی نیز وجود دارد بدین صورت که در نمونهدر الالیی

رد و بطور کلی دستگیر تا فرزندش بزرگ شود تا جایی که بتواند برایش آب از چاه بیرون آو

 : خواهد تا فرزندش به مقام و جایگاهی واال دست یابداو باشد و نیز می

 »(www. jaalan. net ) 

 یا هُوهْ یا هُوهْ یا هُوهْ

گاهی برایم تکیه/ می آورد برای من آب از چاه/ شودیسرم بزرگ و یخته می( / اسم صوت)

 . روداش باال می شود و ستارهمی

 آب از چاه بیرون کشیدن ت بیری است از انجام کارهایی که نیاز به قدرت بدنی دارد و انسان

شود که آب از چاه بیرون چنین استنبا  می. ها نیستدر روزگار کهنسالی قادر به انجام آن

 . رفته استآورترین کارهای مادر به شمار میکشیدن از رنو

 : خواهد تا یسرش بزرگ شود و کمک دست او باشدمادر فلسطینی نیز از خدا می

 

ای / بیا ای کبوتر/ برو ای کبوتر/ تا نیازهای ما را برآورد/ ای یروردگارمد یسرم را بزرگ کن
 . و با سالمتی برخیزد/ یروردگارد یسرم بخوابد

                                                             
 برای   

 دوسی مشهد و های عربید از دکتر عباس عربد دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فر در اِعراب گراری الالیی

های مت دد ممکن است  برخی از دوستان عرب زبان عراقی و خوزستانی کمک گرفته شده است لکن به علت وجود لهجه

 . در لهجه ای دیگرد اعراب آنها متفاوت باشد

 

www. odabasham. net

http://www.jaalan.net/
http://www.odabasham.net/
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-نظیر میی زیر حکایت از عش  بسیار مادر نسبت به فرزند است که او را در دنیا بی نمونه

 : داند و امیدوار است که در ایّام ناتوانی سب  عدم نیازش به غیر شود

www.alnhr.com

/ کسی مرا به دوست داشتن او سرزنش نکند/ گاه باشی برای مادرت تکیه/ شگفتا از این یسرم
  . بینم مانند او در این سرزمین وجود داشته باشد نمی

 نگرانی مادر از قدرنشناسی فرزند در بزرگسالی 2-2

ارسی و عربید ترس مادر از قدرنشناسی فرزند در بزرگسالی به های فگاهی در الالیی

های مادر و اتّفاقات اطراف او ناشی وضوح مشهود است که احتمال دارد این ترسد از تجربه

کشد امید دارد تا او در او که بار گران تربیت و بزرگ کردن فرزند را بر دوش می. شده باشد

ود گویی یقین دارد که فرزندش قدر زحمات او را زمان ییری دستگیرش باشدد با این وج

 : داردداند ولی امیدد او را خوش بین نگاه مینمی

 آدگککویم و خوابککت نمککی  الال مککی

 ننویککککت را ببنککککدم دار بیککککدی  
 

 آدکککنم یکککادت نمکککی بزرگککت مکککی  

 ککککه بلککککه تکککو شکککوی راه امیکککدی
 (16: 5921زاده بار فروشد نجف)

های سرد زمستانی سروده شده است؛ زیرا مادر با کی از ش رسد الالیی ذیل در یبه نظر می

های جان فرسای بزرگ کردن فرزند به خصوص در های سرد زمستاند مشقّتاشاره به ش 

شود؛ چرا که وسایل گرمایشی در این فصل تر به او یادآور میملموس راین فصل را به طو

تر بودن بخاطر سرمای بسیار و یر برفهای آن روزگار در قدیم بسیار محدود بوده و زمستان

تر بوده است تا جایی که گاهی به اندازه قامت آدمی برف های زمان حاضر جانکاهاز زمستان

ها و فراهم  های مادر این بود که برای شست وشوی مدام لباساز جمله مشقّت. باریدمی

کند و نیز همواره باید مراق  نمودن سایر نیازهای فرزندد الزم بود از آب بسیار سرد استفاده 

با . گردیداش اضافه میبود تا طفلش بیمار نشود که بیماری او بر تمام دردهای زمستانیمی

 : شودفرسا میهای طاقت این وجود او یقین دارد که فرزندش منکر آن همه سختی
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 5یَهکُنُمد خوابت نمیالالیت می

 1کُنُمد شُووای زِمستوبزرگت می
 کُنُمد شُووای زِمستوبزرگت می

 

 یَهکُنُمد یادت نمیبزرگت می

 کُنُمد شُووای زِمستوبزرگت می
 یَهشُوواد یکی یادت نمی 9ازو 

 (24: 5914خزاعید )               

مادر عربی با به یاد آوردن دوران بارداری و شیردهید مرارت بزرگ کردن فرزند را به او 

 :کندرا چنین بازگو میاش سازد و نگرانیخاطر نشان می

www. alsabaah. com

وقتی دلم / اش روان شدهایم بر روی چهرهاشک/ اش کجاست؟ یسر مهربانم کجاست؟ خانه
مادر از خواب / بِایست که فرزندش به سرا  تو آمد 4ای بوطرام/ کنمبگیرد به او نگاه می

دو سال مرا در / نه ماه مرا در شکم حمل کرد/ کندیسرش از او دوری میشود و بیدار می
 . شودهایش استشمام میبوی کتف من هنوز روی شانه/ دامان خود بزرگ کرد

به جای اینکه . مادر در این الالیی از ت بیری بسیار زیبایی در بیت آخر بهره برده است

های بوی کتف فرزند هنوز روی شانه: گویدفرزندش دمادم در آغوشش استد می: بگوید

شود؛ زیرا در زمانی که مادر فرزند را در آغوش دارد بطوری که سر فرزند مادر استشمام می

بیندد کتف مادر و فرزند در تماس یکدیگرند و مدت طوالنی در آغوش یشت سر مادر را می

 . های مادر استشمام شودداشتن طفلد سب  شده تا بوی طفل از شانه

 باسواد شدن فرزند 2-3

-های فارسی بسیار به چشم میییآرزوی مادران ایرانی برای باسواد شدن فرزندانشان در الال

خانه و سوادآموزی در ایران توان به قدمت وجود مکت ها میییاز خالل همین الال. خورد
                                                             

 آیدنمی  

 های زمستانش   

 از آن  

 شودی عربی به الت محله گفته میبوطرام در فرهنگ عامه  
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باسواد و صاح   کند تا فرزند در آینده به عنوان فردیها مادر دعا میدر این الالیی. یی برد

مقام در جام ه حاضر شود که هم افتخاری برای خود شود و هم خانواده بر او مباهات 

شود که قرآن مهمترین کتابی بوده های بسیاری مشخص میی ذیل و نیز نمونهاز قط ه. ورزد

ی سوادآموزی ها هر چند جنبهدر اینگونه الالیی. شده استها تدریس میخانهکه در مکت 

-توان این را هم گفت که توانایی قرائت قرآن توسط فرزند برای خانوادهوی است ولی میق

 : ی فخر و خرسندی یدر و مادر بوده استهای مرهبی ایرانید مایه

 تو 5الال الالد بِمَنی

 9بَشی 1به مِتَ  خَنَه 
 

 تو 4خط قرآن بِخَنی 

 تسلّای دلم بَشی
 (61: 5914خزاعید ) 

شده  ها تدریس میشود که کتاب لیلی و مجنون در مکت  خانهمشخص میی ذیل  از نمونه

 : است

 الال الالد الال الیت کنم من
 خواد که از مُلّا بیاییدلم می

 دلم می خواد که ملّازاده باشی
 

 من 1دلم می خواد که مالیت کنم 

 نگاه بر قد و باالیت کنم من

 کتاب لیل و مجنون خوانده باشی
 (34: 5912د سفیدگر شهناقی)

بخش خواهد کردد باسواد شدن  اش را آرامش در الالیی زیر مادر یکی از مواردی که آینده

 : خواهدد فرزندش به منص  م لمی یا استادی برسداو می. داندفرزند می

 الال الالد الالیی»

 6گلم رفته که ملّا رَه
 

 گلم رفته به ملّایی 

 دلِ ننه ش تسلّا رَه
 (113: 5922خوشدلد )

                                                             
 زنده بمانی  

 خانهمکت   

 باشی  

 بخوانی  

 .با سوادت کنم  
 .باسواد شود  
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-گوید که تو را برای سوادآموزی و تحصیل علم به مکت در جای دیگر مادر به فرزندش می

خانه فرستادم تا در آینده استاد شوی نه اینکه چند ساعتی از خانه دور باشی تا از آزار و 

 : اذیتت در امان باشم

 الال الالید الالیی
 تو را دادم که مُلّا شی

 

 تو را دادم به ملّائی 
 ادم از سرم واشیند
 (531: 5941کوهی کرمانید )

خواهد تا فرزندش با درس خواندن بتواند به منص  نویسندگی دست در الالیی ذیل مادر می

 : یابد

 الال الئید الال الئی

 گُلُم رفته که ملّا شِه
 

 گُلُم رفته به ملّایی 

 قلم در دست و میرزا شِه
 (11: 5916مهاجرید )

ای که مضمون آرزوی مادران در باسواد ی عربی بررسی شدهد تنها الالییاز بین صدها الالی

یکی از استادان دانشگاه االزهر که نامش خضر »: شدن فرزندشان را داردد این حکایت است

 : خوابانده است است نقل کرده که در زمان کودکی مادرش او را با الالیی زیر می

 یککا خِضککر  یککا خِضککر  

 وَ تِصکککیر  یکککا خِضکککر 
 

 اِن  شککککاهلل تِکَبِّککککر 

 شکککککیخُ ال کککککازْهر 
 

ها  سال. و ای خضرد استاد االزهرمی شوی/ ان شاء اهلل بزرگ می شوی/ ای خضرد ای خضر

« .شود شود و او تنها استاد تونسی دانشگاه االزهر میب د آرزوی مادر محق  می

(www.albahaedu.gov.sa .)و روان فرزندش  تواند از کودکید روح اینگونه است که مادر می

 . ها و کمال سوق دهد را به سوی خوبی

 ترساندن فرزند برای خوابیدن 2-4

ها س ی دارند فرزند ها این است که مادران با استفاده از آنمضمون گروهی دیگر از الالیی

شده که ها زمانی خوانده میرود این الالییگمان می. خود را بترسانند تا آرام شود و بخوابد

شده توانسته فرزند را بخواباند و باالخره در نهایتِ عجز مجبور میبا ناز و نوازش نمی مادر

ی نزدیک مدنظر ها آیندهدر اینگونه الالیی. ها و موجودات ترسناک متوسل شودییبه این الال
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شود و کند یس از اندک مدتید فرزند از ترس ساکت میبینی میمادر است؛ چرا که وی ییش

اش  های او رهایی یافته و به امور زندگیتواند دمی از گریهرود و او میفرو می در خواب

موجودات خیالی مثل لولو و ( 5: شونداین موجودات ترسناک به دو دسته تقسیم می. برسد

ها که به موجودات خیالی ابتدا الالیی. حیوانات درنده واق ی مثل گرگ و سگ( 1. غول

ها از حیوانات درنده گفته هایی که در آنکنیم و سپس به الالییاشاره دارند را بررسی می

 . یردازیمشدهد می

گوید که لولو با مادر به او می. شوددر الالیی فارسی ذیلد فرزند از لولو چاهی ترسانده می

 : شنیدن صدای او آمده تا به او صدمه برساند و یا با خودش ببرد

 الال الالد لولو چاهی

 یدر داره که این بچه
 

 خواهیاز این بچّه چه می 

 دو خنجر بر کمر داره
 (92: 5923جاویدد )        

قرار خویش را از موجودی خیالی به نام لولو و در ادامه ی زیر مادر ایرانی فرزند بییدر الال

اند تا به او آسی  برسانند ولی در نهایت از لولو ترساند که آمدهحیا و نترس میاز سگی بی

 ! خواهد تا بالگردان فرزندش شود می

 اُالال الالید الالیی

 برو لولو جهنم شو
 برو لولوی صحرایی

 

 برو لولو یس دیوار
 برو لولو سیاهی تو

 مکن ناله مکن فریاد
 برو لولو جهنم شو

 که رودم رود رودونه
 

 

 

 

 که رودم کرده الالیی

 

 برو لولوی صحرایی

 بالگردون رودم شو
 خواهیتو از رودم چه می

 

 شود بیدارکه طفلم می
 ی تویعج  سگ بی حیا

 که رود من نشه بیدار
 بیا ییش مرگ رودم شو

 عزیزم طفل نادونه
 (9: 5919لریمرد )         

مادر عربی . خواند تا اینکه ساکت شده و بخوابد الالیی عربی زیر را مادر برای فرزندش می

-او این غول را چنین توصیف می. را داردهمچون مادر یارسی در آخر آرزوی نابودی غول 
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 : کند

www.odabasham.net

آن غول قد بلند است / چرخاندای بو علید غول در تمام طول ش  همراه من آسیاب را می

 . خداوند کمرش را بشکند/ رگی بر سر داردو کاله بز

-ترساند ومیدر الالیی زیر مادر خلیجی نیز فرزندش را از موجودی خیالی به نام غول می

 : خوردآید و او را میگوید اگر نخوابد غول می

www.vb.njom.net

 . بخوابد خداوند یدرت را ییر کند/ خوردبخواب وگرنه غول می آید و تو را می

او با نقل . ترساندعالوه بر حیوانات خیالی گاهی مادرد فرزند را از حیوانات واق ی می

ها و احتمال ایجاد خطر اند و یا فقط با اعالم حضور آناعمالی که این جانوران مرتک  شده

دهد که دست از سر و صدا و و گریه بر دارد و بخوابد تا آسیبی از طرف به فرزند هشدار می

نماید که خری را با در الالیی زیر مادر یلنگی را برای کودک وصف می. ها به او نرسدآن

تابی کند تا مبادا بیاید و یکباره او را یس نباید بی! یاالن و دری را با داالن خورده است

 : بخورد

 اُال الالد گل الله

 یلنگ ییر بی دندون
 خری خورده کمش بوده

 

 نالهیلنگ در کوه می 

 یالون5خری خورده خودِ
 دری خورده خود دالون

 (45: 5915عمرانید )      

 : شوددر الالیی ذیل فرزند از سگ ترسانده می

                                                             
 همراه  
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 را صدام بشنو کنمد می لالیت

 خورده 5سگ لیلی که شیرِ خوم
 

 را یات ساق گیرهن لیلی سگ 

 شناسه غری  و آشنا را نمی
 (515: 5914خزاعید )        

 : ترساندی روی ایوان خانه می در جای دیگر مادر یارسی فرزند را از گربه

 بخو ای نوگل ریحون

 ببند چشمَت بکن الال
 

 اِیوون 9دَمِ 1ییشی اَمِد 

 تو ای نو گل رعنا
 (23: 5912سفیدگر شهناقید )

های مردم فلسطین اشاره دارد و آن اینکه اگر فرزند نخوابد کبوتر ر به یکی از خرافهالالیی زی

از باب تحبی د مریم به مریوما تبدیل شده . رودگیرد و میآید و گوشواره از گوشش برمیمی

 : است

www.odabasham.net

و / گیرد و گوشواره از گوشت می/ آیدو گرنه کبوتر می/ ای مریم دوست داشتنی من بخواب
 . نمی گرارد که ش  بخوابی

 : در الالیی قطری زیر گرگ عامل ترساندن است

 اُرْقُدْ یا اُولَیدی هَوا

 جاکَ ال  َوا وَ عِیالُهْ

 

 یَجییکَ ال  َوا اُرْقُدْ ال 

 عَلی رُوسِ خَیّالُهْ
 (33: تامحمد خالد الخاطرد بی)

هایش به دنبالت آمده گرگ و بچه/ بخوابد تا گرگ به دنبالت نیاید/ فرزندم زود بخواب

 . اند ها سوار شدهروی اس / است

دزد گوید که اگر ساکت نشود ترساند و میمادر حلبی در الالیی ذیل دخترش را از دزد می

                                                             
 خام  

 آمد  

 ل   
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 : گیردآید و گوشواره و کفشش را میمی

 نامی یا بِن تی نامی
 وَ یَاخُر  حَل قَکْ مِن  اُذ نِکِ

 

 ال یَروحْ یَجیَ ال حَرامی 
 وَ یُشَلِّحُکْ جَوز الصَرامی

 (11: 1334عمر الدقاقد )

 ها را از یایتو کفش/ گیردو گوشواره از گوشت می/ آیدوگرنه دزد می/ ای دخترم بخواب

 . آورددرمی

 ترس از آسیب رسیدن به فرزند 2-5

این . هاد بیانگر ترس و دلوایسی مادر از آسی  رسیدن به فرزندش دارندهایی از الالیینمونه

-کند و او را نصیحت میرود که مادر آن را برای فرزند بازگو میدلوایسی تا جایی ییش می

ای را در ذهن به او آینده. نند و یا گمراه کنندکند تا مبادا اموری یا افرادی به او صدمه برسا

در الالیی ذیل مادر نگران از سالمتی . تصویر کشیده که فرزندش دچار صدمه شده است

های کوچه که کند تا در کوچه مراق  خود باشد؛ زیرا بچهفرزندد به کودکش توصیه می

 : شیطنت و رفتارهای جسورانه دارندد او را گمراه خواهند کرد

 اال الالد گل رعنا»
 که این کوچه همه شوخن

 

 

 برند از راهسرت را می

 

 از این کوچه نرو تنها
 یرواهمه شوخند و بی

 

 (61: 5915طال ی بافقید )

-این قسمت از الالیی اشاره دارد به اینکه مادر عالوه بر ترس از آسی  رسیدن به بچهد می

ترسد که در آن فرزندش را از آینده ای میمادر دیگری از . خواهد فرزندش را هم بترساند

 : دست داده باشد

 لَ ال لَ الد گلم بَشی

 لَ ال لَ الد خدا نِکنه
 

 تسالی دِلُم بَشی 

 تو رَی از مو جدا نِکنه
 (5923: 61جاویدد )             
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گوید که از ترسِ گزند مار و کرکسد فرزندش را در جای بلند در الالیی زیر مادر عربی می

 : خوابانده است

www.yaf.ps)            

/ بدریه ییش او بیا/ از ترسم که مبادا مار به تو آسی  برساند/ تو را بر روی تخت خواباندم
از ترسم که مبادا کرکس به تو / تو را بر روی تاب خواباندم/ ممکن است با صدای تو بخوابد

 . ممکن است با صدای تو بخوابد/ ای عندوره ییش او بیا/ آسی  برساند

 منان فرزندنفرین دش 2-6

هایی وجود دارد که مادران زبان دعا را های مرهبی عربی و فارسی الالییدر خالل الالیی

اند تا فرزند در آتیه با آرامش و آسایش گرران عمر کار گرفتهه برای نابودی دشمنان فرزند ب

 . شوددر اصطالح به این نوع دعاها نفرین گفته می. کند

-ها را برای فرزندش میروزیها و نیکینکه مادر تمام خوبیی زیر عالوه بر ا در نمونه

 : ها را برای دشمن فرزندش طل  داردروزیها و تیرهخواهدد تمام بدی

 5لال الالید گل اوشن»
 که روشنایی برا رودم 

 

 که ش  تاریک و روز روشن 
 دشمن 1که تاریکی بَشِ 

 ( 569: 5914خزاعید )      

تواند  ادر وارد جزئیات شده و تمام اموری را که هر کدام به تنهایی میدر الالیی قطری زیر م

 : یک زندگی را مختل کند برای دشمن فرزند طل  دارد

                                                             
 آویشن  

 برای  



 

 111 

 

و مادر / ان شاءاهلل دو چشمش کور شود/ هر کس تو را زده است ای نور چشمم/ الال الال
/ ای شکرم هر کس تو را زده است/ الال الال/ و قرضش زیاد شود/ هایش را طالق دهدبچه

و یا / و اگر زنده باشد چون ییرزنی دارای دختر/ ها نباشدان شاءاهلل یادش در میان زنده
و / ر که تو را زده است خدا به او هفت دختر دهده/ الالد الال/ ییرمردی یشت خمیده باشد

و خودش دچار بیماری / باشد –اند کنندهکه فقط مصرف -ها مثل شتر کوچک روزی آن
 . شتر شود و بمیرد

خواهند چشم شود که مادران میهایی مشاهده میهای نفرین فارسی و عربی نمونهدر الالیی

اعتقاد مسلمانان بر این است که چشم شورد . حسودان و بدخواهان فرزندشان کور شود

به صراحت  515ی ی قلم آیهدر قرآن در سوره. شودزخم و آسی  رسیدن میباعث چشم

( ع)و امام حسین ( ع)ت ویری برای امام حسن ( ص)ییامبر . بدین نکته اشاره شده است

زخم ویرد از شر چشمخواندند و به اصحابشان نیز فرمودند تا فرزندانشان را با کلمات آن ت 

خواهد در چشم بدخواهِ فرزند در الالیی زیر مادر می(. 5923: 191قمید )در امان بدارند 

 : فلفل ریخته شود تا با نابینا شدند به موق یت او رشک نبرد

 الال الالد عزیز دل 

 به چشم بد بریز فلفل

 

تو بِرَد زیر گِل بخواب  1حسید 

 قربون عزیز دل

 (96: 5912ید جمال)        

در الالیی زیر مادر عربی فرزند را از چشم تمام مردان و زنان حسود و شور چشم به 

 : دهداش یناه می های آسمانی خداوند و تمام کتاب

www. z6zz. com

                                                             
   

 حسود  

http://www.z6zz.com/
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تو را از چشم مردان و زنان حسود / اش وجود نداردهای آسمانی خدایی جز اهلل و کتاب

 . چشمانِ شورد کور شوند/ خدایی جزاهلل وجود ندارد / حفظ کند

دارد تا با از بین رفتن دشمند ها مادر آرزوی مرگ دشمنان فرزندش را گاهی در الالیی

که در نمونه زیر اینگونه  فرزند در آتیه در کمال امنیت و آسایش به زندگی ادامه دهدد چنان

 : است

 الال الالد گلکککککککم مَگ کککککککری »
 اگکککر بکککا تکککو کنکککد جبکککری    

 

 ککککه ککککس بکککا تکککو نککککرد جبکککری 
 خککککدا مککککرگش دهککککد فککککوری  

 (63: 5921نجف زاده بار فروشد )

ر فارسی دعای نابودی دشمن فرزندش را بر زبان جاری ساخته مادر عربی نیز چون ماد

مادر چشم او را . کنددر الالیی زیر ابتدا مادر اردنی چشم فرزندش را توصیف می. است

. کندد در حالی که چشم دشمن فرزندش در نگرانی و تشویش استآلود بیان میخواب

رغم  در ادامه علی. ه شده باشدخواهد که در آن فرزندش رئیس عشیرای را میسپس آینده

گنده بگوید نفرین یردازد و کسی را که به فرزندش دما طفلش به مدحش می بینی بزرگ

 : کرده و مرگ او را آرزو دارد

www.odabasham.net

ای کاش / ای چشم دشمند ای چشم نگران/ آلودد بخوابای چشم محمدد ای چشم خواب
از رختخوابش بلند / هر کس به او دما  گنده بگوید/ و رهبر عشیره شود/ او بزرگ شود

 (. بمیرد ی نی)نشود 

ی ل ن باشد که مادر از شیوههای ل ن فارسی استد این میی جالبی که مختص الالیینکته

خواهد همیشگی خویش که ل ن دشمنان استد روی گردانده و این بار زنی را که می

این . کنددهد و مرگش را آرزو میهوویش شود و یا هوویش است راد آماج نفرین قرار می

                                                                                                                                            
 رجال  
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های ل ن عربی شودد موضوعی که در الالییهای فارسی به کرّات دیده مییموضوع در الالی

 : خوردبه چشم نمی

 الال الی الید گل زیره

 الهی زنش بمیره
 

 بابات رفته که زن گیره 

 دل مادر آرام بگیره
 (26: 5912جمالید )        

 اجتماعی -اوضاع نابسامان سیاسی 2-7

اند؛ اجتماعی جام ه -ی اوضاع و احوال نابسامان سیاسی هها بیان کنندگاهی اوقات الالیی

اوضاعی که تمام افراد جام ه را تحت تأثیر قرار داده و در هر قشر به شکلی خاص یدیدار 

کنندد برخی کودتا کرده تا حکومت را برچینند و ای علیه دولت تظاهرات میعده. شودمی

خواهد ها مادر میدر این الالیی. شوندضاع میبرخی با زبان ش ر و الالیی مت رض به این او

ای جو در جام ه ظاهر شود و یا نوید آیندهتا فرزندش در آیندهد به عنوان فردی شجاع و ح 

 . دهدامن را می

خواه رسد یکی از افراد آزادیالالیی ذیلد اشاره دارد به زندانی شدن محمدخان که به نظر می

خاطر  کند که بهادر به رشادت و شجاعت محمد خان اشاره میدر این الالیی م. جام ه است

ولی او حتی در زندان در . اعتراض به اوضاعِ سیاسیِ ناخوشایندِ جام هد زندانی شده است

کند تا اینکه آرامش و شادی به جام ه باز شودد مقاومت میبرابر آزار و اذیتی که به او می

ای آرام و امن را به او ی آیندهالیی برای فرزندش میدهدر واقعد مادر با خواندن این ال. گردد

 : دهدمی

 ال الالد گل زیرها
 از این زنجیر نمی میره

 

 که محمد خان به زنجیره  
 که تا دنیا قرار گیره

 (543: 5921زاده بارفروشد نجف)

های یتواند آشفتگکدام تاریخ می: گویددکتر باستانی یاریزی در توضیح الالیی باال می»

ها را شده است و اسارت و بدبختی آنها روا میچارگی مردم و ظلمی که به آن روزگارد بی

 ( 41: 5915عمرانید )« !چون این دوبیتی زمزمه کند؟
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خواهد که فرزندش در آینده شخصی شجاع باشد و باشهامت در برابر در الالیی زیر مادر می

 : دشمنان حاضر شود و بر آنان بتازد

 الالد گل قمصرالال 

 ببال و مرد میدون شو
 

 بزرگت می کنه مادر 

 5مثال شیر کاشون شو
 (116: 5919یناهی سمنانید )

خورد که های سیاسی در میان کشورهای عربید در فلسطین و لبنان بسیار به چشم میالالیی

 باشد؛ سرزمینی که مردمانش آرزویناشی از شرایط سیاسی و اشغال این دو سرزمین می

رهایی آن را دارند؛ آرزوی بازگشت به سرزمینی که از زیر بار ظلم و ستم خارج شده و آنان 

مادران محق  شدن این آرزو را در . بتوانند با امنیت و آرامش به زندگی خویش ادامه دهند

ی توام با رهایید امنیت و آرامش را به فرزند  دانند و بدان امیدوارند و آیندهی صبر میسایه

داند و مطمئن در الالیی ذیلد مادر ظلم موجود در کشور را همیشگی نمی. دهندده میمی

 : شوداست که روزی برچیده می

www.q8yat.net

ای مادر / و چشم ح  نخوابید/ ای مادر چشمت خوابید/ با آرامش بخواب/ ای چشم بخواب

 . یابدظلم بر مردم همیشگی نیست و ادامه نمی

 : اجتماعی جام ه را چنین به سخن در آورده است –مادر لبنانی شرایط نامناس  سیاسی 

                                                             
 .بی است که به ماشاء اهلل خاند سردار جنگ داده بودندشیر کاشان لق  
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www.odabasham.net

ها و ظلمت بر روی تیرگی/ تا اینکه بر روی حصیر چرتی بزنیم/ ای دختر کوچکم بخواب
و بر / ای ما را در بر گیردو نور گسترده/ تا اینکه ابرها به حرکت در آیند و بروند/ بخواب

فردا / تا اینکه بر روی حصیر چرتی بزنیم/ چکم بخوابای دختر کو/ ها بتابدتمام همسایه
تا اینکه تو / و برای تو دامن و شال می آورد/ در دستش محصول لیمو دارد/ آیدیدرت می

 . در زمستان گرم شوی

اجتماعی قل  مادر لبنانی را لرزانده استد اما او  -اینگونه عواق  اوضاع نا به سامان سیاسی

او زندگی آرام و خوشی را برای خود و حتی همسایگانش . وار استای روشن امیدبه آینده

است و  بیند که دوباره به کار و ف الیت مشغول شدهاو همسرش را می. کند بینی میییش

بیند؛ زیرا شوهرش او زمستان سرد را گرم می. آورد محصول با  را که لیمو است به خانه می

. نیست آن هایر نگران سرمای زمستان و مرارتآورد و دیگ برای دخترش شال و دامن می

 . کننده و رفاه زندگی استدر اینجاد شال و دامن نماد وسایل گرم

 گیری نتیجه

این آوازهاد . شودها آوازهایی هستند که در زمان خواباندن کودک برای او خوانده می الالیی

جزئی از ادبیات کودک و  هاالالیی. شودهای ادبیات زنانه محسوب میاز نخستین نمونه

های فارسی و عربی در این مقاله با نگاهی تطبیقی به الالیی. شوندادبیات عامه محسوب می

 . ها مورد تحلیل قرار گرفته استنگری در آننگریسته شده و موضوع آینده

-های فارسی و عربی وجود دارد که آن دهد که مضامین مشترک در الالییها نشان میبررسی

در این . شدن وکمک حال بودن فرزند آرزوی بزرگ -5. ایمرا در هفت دسته قرار داده ها

شود که در آن به سن کهنسالی رسیده و توانش را برای ای را متصور میها مادر آیندهالالیی

نگرانی مادر از  -1. کندانجام امور زندگی از دست داده است و فرزندش از او دستگیری می

ی این را دارد که هرچند برای ها مادر دلهرهدر این الالیی. زند در بزرگسالیقدرنشناسی فر

شود ولی زمانی که بزرگ شد تمام زحمات بزرگ کردن فرزندش مشقات فراوانی متحمل می

هایی با چنین  الالیی. آرزوی مادران برای باسواد شدن فرزندانشان -9. او را از یاد خواهد برد

مادران در این . های عربید بسیار زیاد استفارسی نسبت به الالیی های مضمون در الالیی

خواهند تا فرزندشان با درس خواندن به موق یت اجتماعی ممتازی دست یابند و ها می الالیی

http://www.odabasham.net/
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تابی بسیار فرزند و گاهی بی. ترساندن فرزند برای خوابیدن -4ی افتخار خانواده باشند  مایه

اندازد که او را بترساند تا شاید از ترس آرام در را به این فکر مینخوابیدن طوالنی مدت او ما

برخی مواقع در حالی که فرزند در کمال . ترس از آسی  رسیدن به فرزند -1. گیرد و بخوابد

افتد که مبادا فرزندش در آینده دچار آسی  صحت در کنار مادر استد او به این فکر می

-در زندگی بیشتر انسان. نفرین دشمنان فرزند -6. کندو میشود و این دلهره را برای او بازگ

مادر با اطالع از این موضوع بدخواهان فرزند را . هاد بدخواهان و حسودان وجود دارند

 -اوضاع نابسامان سیاسی -2. کند تا مبادا در آینده به فرزندش آسی  برسانندنفرین می

گرارد که ثیر میأچنان بر زندگی افراد ت سیاسی -مناس  اجتماعیگاهی اوضاع نا. اجتماعی

-شود و آنها تمام می گوید که روزی تمام این سختیمادر امیدوارانه به طفل در آغوشش می

های عربی بخصوص الالیی ها دراینگونه الالیی. ها در آرامشد گرران زندگی خواهند کرد

 . های لبنانید فلسطینی و عراقی بسیار استدر الالیی

نگر در ی مقاله مبنی بر وجود یا عدم وجود نگاه آینده جه به موارد گفته شده فرضیهبا تو

خواهند تا فرزندشاند مادران یارسی و عربی می. های فارسی و عربی تحق  یافته استالالیی

در آینده از گزند مصای  در امان باشند و با داشتن موق یت اجتماعی قابل قبول در کمال 

 . به حیات خویش ادامه دهدآرامش و امنیت 

*** 
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 در آثار بالغی عربی و فارسی ی حسن تعلیلسیر تطور و تحول آرایه
 **سوسن علیان/ 5*دکتر عبداهلل رادمرد

 

 چکیده

ی بالغیِ مبتنی بر استداللد در اکثر آثار بالغی حسن ت لیل به عنوان یک تکنیک و آرایه
تطبیقی  ی بررسیِاست که وجود نقا  مشترک در دو زباند زمینهعربی و فارسی مطرح شده

در این مقاله تالش نمودیم تا ضمن بررسی سیر تاریخی این آرایه . استرا فراهم آورده آن
در طی قرون مختلف تا  در آثار بالغی عربی و فارسید تصویر روشنی از تطور و تحول آن

امروز ارائه دهیم و بدین منظور کت  بالغیون بزرگ عرب از آغاز دوران تکوین علم بالغت 

. های اخیر را از نظر گرراندیم وران م اصرد و کت  بالغیون فارسی از قرن ینجم تا سالتا د
در این مسیر دریافتیم که در بحث حسن ت لیل در بالغت عربد غالباً بر غیرحقیقی و ادعایی 

شودد اما در بالغت فارسی خصوصاً در دوران م اصرد بیان علت حقیقی بودنِ علت تأکید می
-ی حسن ت لیل میرتی که مبتنی بر ظرافت و لطافتی باشدد داخل در حوزهرا نیز در صو

های م لولد دانند؛ به همین خاطر است که در بالغت عربد حسن ت لیل مبتنی بر شاخه
د وصف غیر ثابت د وصف ثابت وصف ثابت غیر »غالباً به چهار نوعِ 

شود اما بالغت فارسید تقسیم می« لوجوداالوجود و وصف غیر ثابت غیر ممکنممکن
بیان »های علت به دو نوعِ بندید حسن ت لیل بر اساس شاخهصراحتاً در کنار این تقسیم

شود که شود و نکات جدیدی ذیل آن بیان میمی تقسیم« علت حقیقی و بیان علت ادعایی
ت لیلد مقلّد صرف  نویسان فارسید در بحث حسننشان از این امر دارد که برخی از بالغت

 . اندنبوده

 بدی -بالغت فارسی -بالغت عربی –حسن ت لیل -بررسی تطبیقی: هاکلیدواژه

                                                             
 (abdradmard@yahoo.com( ایران) دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 8*

 (ایران)کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد   **
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  مقدمه

ترین ها و تمهیدات بالغید از دیرباز در میان اعراب و ایرانیاند از علمیی دانشمجموعه

اند؛ شدهابزارها برای شناخت ادبیتِ متون و تمییز ادبیات از غیر ادبیات محسوب می

عبارت دیگرد از گرشته تا امروزد علوم م انید بیاند بدیعد عروض و قافیه به عنوان  به

ی هر یک و به همین دلیلد در زمینه شدهترین م یارها برای نقد کالم به کار گرفته میاساسی

که  گفتنی است»است؛ ها و علوم بالغید آثار زیادی به عربی و فارسی نگارش یافتهاز دانش

زرکلید در  االعالمحاجی خلیفه و  کشف الظنونندیمد ابن الفهرست فقط بر اساس سه کتاب

ی آغاز قرن سوم تا یایان قرن ینجمد چیزی حدود چهارصد و قلمروی نقد ادبی در فاصله

است که عمدتاً ییرامون نقد بالغی و غالباً هم به  وجود آمدهه شصت کتاب به زبان عربی ب

 (. 65: 5911محبتید )« اندنویس نوشته شدهنِ عربیقلم ایرانیا

های آند در گرو آگاهی از ها و رفع کاستیبررسی و نقد بالغت سنتی و نشان دادن نارسایی

حسن ت لیل نیز . ییشینه و ت اریف و سیر تطور و تحول هر یک از مباحث علوم بالغی است

رد ت یین جایگاه حسن ت لیلد واکاوی نخستین گام در این مسی. از این قاعده مستثنی نیست

بدین . ت اریف آن از خالل کت  بالغی فارسی و عربید بازسازی و کارآمد کردن آن است

ی حسن ت لیل و تصویر روشنی از تطور و تحول آن منظور در این مقاله برآنیم تا ییشینه

آن را در آثار بالغی  ارائه دهیمد آراء بالغیون بزرگ عرب را در این زمینه بکاویم و بازتاب

 : فارسی نشان دهیم تا دریابیم

 است؟ حسن ت لیل در بالغت عربی چگونه ت ریف و تبیین شده -

 است؟ حسن ت لیل با ورود به بالغت فارسی چه تغییراتی ییدا کرده -

 اند؟هر یک از بالغیون عربی و فارسی چه ت اریفی از این آرایه ارائه داده -

 هایی در دو زبان وجود دارد؟ ها و تفاوتلیل چه شباهتدر بحث حسن ت  -

 حسن تعلیل در آثار بالغی عربی

گاه قابل نقد دقی  علمی و درست استد که نخست زبان و ادبیات و بالغت فارسید آن

را در بستر فرهنگ اسالمی و ادبیات و بالغت عربی باز  های جوشش و رویش آنسرچشمه

ترین موضوعات فرهنگی و ی آند ی نی بالغتد یکی از مهمردهی گستبدیع و حوزه. کاویم

زبانی است که رشد و گسترش و بالش آن در ایراند به صورتی گسترده و عمی د وابسته به 

برای دریافت و شناخت سیر . ی تطور بالغت در فرهنگ اسالمی و زبان عربی استشیوه
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کالمی در ادبیات فارسید ابتدا باید  ی حسن ت لیل و مره تحوالت بدیع از جمله دو آرایه

-گاه در مورد چگونگی ورود و ساختار آننگاه را به سمت بدیع و بالغت عربی کشاند و آن

 . ها در بدیع فارسی سخن راند

ی نخستد کوشش های ییدایش بالغت و بدیع در فرهنگ اسالمید در مرتبهتمامی ریشه

از کالمی و بالغی در قرآن وجود دارد؟ همین برای یافتن یاسخ بدین یرسش بود که چه اعج

ی علوم بالغی یس از هایی را در حوزهتالش برای یافتنِ اعجاز بالغی قرآند ادوار و دوران

 : اسالم بوجود آورد

نام داردد هیچ صحبتی از حسن « دوران ییدایش علوم بالغی»در قرون اولیه یس از اسالمد که 

« است ن دوراند کتابی مدوّن در علوم بالغی تألیف نشدهچرا که در ای»است؛ ت لیل نشده

 . شودها به صورت مشخصد بحث نمیو در نتیجه از آرایه( 159-151: 5921علوی مقدمد )

نام داردد در بین « دوران نموّ و ییشرفت علوم بالغی»از قرن سوم تا اوایل قرن ینجم که 

د نیز هیچ گونه صحبتی از حسن ت لیل به یردازنطور ضمنی به مباحث بالغی می هآثاری که ب

است؛ آثار بالغی مشهور در این دوران مورد بررسی قرار گرفت اما ردّ یایی از میان نیامده

: حسن ت لیل در بین این آثار یافت نشد؛ کتبی چون

ای به نام از آرایهدر ( 466م)سنان خفاجی در همین قرن ینجم است که ابن

(. 912: 5311خفاجید )د کنبرد اما توضیحی در باب آن بیان نمینام می« »

 . شاید همین اشارهد سب  یرداختن جرجانی به این صن ت باشد

 شود؛ ویآغاز می« دوران شکوفایی و ازدهار علوم بالغی»د (425م )با ظهور عبدالقاهر جرجانی 

شود در کتاب ارزشمند خویشگراران علم بیان در تاریخ بالغت عربی محسوب میکه از یایه

 . گویدنامندد سخن میمی« حسن ت لیل»د از آنچه بالغیونِ یس از او 
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کند و برای هر یک تقسیم می« تخییلی»و « عقلی»او در ابتدای این بحثد م انی را به دو نوع 

از فصلِ تقسیم م انی به دو بخشِ عقلی و تخییلی و بیان انواع هر شمارد و یس یاقسامی بر م

گشاید که دقیقاً م ادل ت ریف رایو و اصلی می« نفی علت طبی ی»یکد فصل دیگری با عنوان 

»: های ب د استحسن ت لیل در دوره

؛ نویسنده در این جا (511: 5923و  136: 5335جرجانید )« 

ه داند که در آن م نایی از م انی یا امری از امورد برا نوع دیگری از ت لیل می« نفی علت طبی ی»

-اما نمی دآوردگاه شاعر آن م نی یا آن امر را میی و طبی ی علتی مشهور داشته باشدد آنطور عاد

-کند و بدان قائل میخواهد که علت طبی ی آن را بیان کندد بلکه علتی دیگر برای آن وضع می

 (. همان)شود 

امرد  که اینبه شرطی نیز قائل است؛ این« نفی علت طبی ی»عبدالقاهر یس از بیان ت ریفِ 

باشد و ی مطلوبی باشد که به مدح ممدوح بیانجامد یا تأثیری در نکوهش داشتهمتضمنِ فایده

های ی این قبیل اوصاف و ت لیلکند که دامنهدر یایان به شاعران و نویسندگان سفارش می

باشد خیالی نکنند که تباهی م نا را در یی داشتهچنان نازکخیالی را گسترش ندهند و آن

 (. 123: 5919یفد ض)

خود را با هدفِ به تصویر کشیدن اعجاز  کشّافتفسیر ( 191م )یس از اود جاراهلل زمخشری 

گوید و فقط در او در این کتاب از حسن ت لیل در قرآن سخن نمی. نویسدبالغی قرآن می

مله از ج)کند  هایی از ت لیل نحوی برخی آیات به صورت گررا اشاره میچند موردد به نمونه

-سوره 42ی اعرافد  سوره 12ی نحلد سوره 61ی اعرافد سوره 69ی نساءد سوره 49ی آیه

؛ البته این امر جای ت ج  ندارد زیرا که عدم توجه به صنایع ...(ی فاطر وسوره 41ی توبهد 

ای در بدی ی در آن روزگارد امری متداول و طبی ی بوده است؛ چرا که او نیز بدیع راد تتمه

است و به همین دلیل به صنایع بدی یِ موجود در قرآن توجهی شمردهی سایر علوم میهحاشی

در بالغت عرب با اتمام کار جرجانی و زمخشرید دوران . گرردها میکند و از کنار آننمی

مغزی از آن یسد بالغت عرب شاهد نوعی تکرار و خشک. آیدوجود میه رکود و جمودی ب

ای برای گفتن ندارند و تنها نویسان حرف تازهست زیرا که بالغتدر نگارش کت  بالغی ا

 . کنندهای زمخشری و عبدالقاهر دل خوش میبه تلخیص نوشته

. ها روی آوردنویسید از نخستین بالغیونی بود که به این تلخیص(636م )فخرالدین رازی 
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تصر از حسن ت لیل د به صورت خیلی مجمل و مخوی در 

خواندد گوید و گویا اولین کسی است که این آرایه را در بالغت عربی بدین نام میسخن می

است و یس از وید بالغیون از این ت بیر  زیرا این ت بیر قبل از وی در آثار جرجانی نیامده

»: نویسدوی ذیل آن می. گیرندبرند و آن را به کار میبهره می

دو صفت ذکر »؛ به این م نا که (556: 5313رازید ) 

؛ از ت ریف «ها علت دیگری باشد و غرضد بیان کردن هر دو صفت باشدشودد یکی از آن

داند که هدف از رازی مشخص است که وی بیان علت و م لول حقیقی را حسن ت لیل می

که اشاره خواهیم  ن دو صفت با هم است و همین ت ریف از حسن ت لیلد چنانآند بیان کرد

 . شوددر ادبیات فارسی ذکر می کردد دقیقاً در 

اما با وجود این که  دآوردرا به نگارش در می مد (616م )یس از رازید سکاکی 

رازی و یس از آند دو کتاب عبدالقاهر و در  مأخر اصلی وی در این اثرد تلخیص فخر

گوید؛ زمخشری استد اما بر خالف آنان از حسن ت لیل سخن نمی کشّافی ب دد مرحله

شاید به این دلیل که وی از جمله بالغیونی است که شدیداً به مباحث استدالل منطقی م تقد 

 . دگویتراشی ادعایی سخن نمیاست و در نتیجهد از ت لیل یا دلیل

شوند؛ از جمله کسانی چون ی سکاکی منحرف میالبته برخی از بالغیون از شیوه

از  ؛  کتاب (615م)و زملکانی ( 692م)اثیر بنضیاءالدین

ای مخالف و متفاوت نسبت به مکت  های مطال ات جانبی است که شیوهبهترین نمونه

اثیر نیز در هیچ یک از ابن. گیردن او ی نی سکاکی و زمخشری در ییش میعبدالقاهر و ییروا

د سخنی از حسن کت  

 در کتاب . آوردت لیل و یا چیزی مشابه آن به میان نمی

د المثل السائر. ک. ر)ای به حسن ت لیل وجود ندارد اثیرد اشارهابنزملکانی نیز همانند کت  

 (. 5324د البرهانو  5316د الجامع الکبیرو  5911

را  تحریر التحبیرو  بدیع القرآند دو کتاب (614م )االصبع مصری اثیرد ابن ابیب د از ابن

دهدد مورد قبول برخی میاز حسن ت لیل ارائه  بدیع القرآنت ریفی که او در . کندتألیف می

. شود که م ادلِ همان ت ریف حسن ت لیلِ حقیقی در نزد عبدالقاهر استاز بالغیون واقع می

»: نویسداالصبع در این کتاب میابن ابی

؛ در (533: االصبعد بی تا بیابن ا)« 
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بلکه بیانِ علتد قبل از وقوع م لول مدّ  داین ت ریف سخنی از حسن ت لیل ادعایی نیست

 . شودنظر است چرا که علت ییش از م لول واقع می

یکی دیگر از بالغیونِ تأثیرگرار در بحث حسن ت لیلد نویری است که نخستین کسی است 

بندی حسن ت لیل در ادبیات مشهورترین تقسیم که در کتاب 

بندیِ او را و خطی  قزوینی عینِ این تقسیم( 131: 1د ج1336مطلوبد )کند عرب را بیان می

بندی و د همین تقسیمآورد و ب د از اود تمام شارحان خویش می در 

 . کنندهای آن را نقل و شرح میمثال

آن ]« »: گویدر ت ریف حسن ت لیل مینویری د

د 5313نویرید [ )است که برای یک وصفد علت مناس  با آن ادعا شودد با اعتباری لطیف

االصبع به آن م تقد استد هیچ صحبتی چه ابن ابی؛ در این ت ریفد بر خالف آن(551: 2ج 

بلکه بر ادعا کردن یک علت برای یک  دلت و م لول واق ی نیستاز ت لیل حقیقی و ذکر ع

شود زیرا که ادعای نیز قائل می« اعتبار لطیف»البته نویری به شر ِ . شودوصف تأکید می

باشد؛ وی توضیحی در این علت برای یک امر باید از نظرید لطافت و ظرافتی در خود داشته

تراشی و ور از ظرافت و لطافت در بیان علتد دلیلرسد که منظدهد اما به نظر میمورد نمی

ای سنجیِ تیزبینانهانگیز باشد و در آند نکتهای که زیبا و خیالآفرینی ادبی است به گونهدلیل

وی . وجود داشته باشد که با هدف مورد نظر متناس  باشد و از چشم مخاط  ینهان باشد

: کندنوع تقسیم مییس از بیان ت ریف حسن ت لیلد آن را به چهار 

-

 (. 551-556: 2هماند ج ) 

را تألیف  المصباح فی علم الم انی و البیان و البدیعد (616م )مالک بنیس از نویرید بدرالدین

 مفتاح ال لومی احمد مطلوبد اولین تلخیصِ در دسترس از کتاب هکند که این کتاب به گفتمی

گوید اما برخالف وید از حسن ت لیل سخن می( 51: 5364مطلوبد )شود سکاکی محسوب می

»: نویسدو در ت ریف آن می

به  553: 5945: مالکابن) 1«

تر جا نویسنده اثبات حکم با دلیل را در نزد خرد رایو؛ در این(933: 1د ج 1336نقل از مطلوبد 

حسن ت لیل باید برای حکمی که عجی  و غری  و لطیف استد  داند و م تقد است درمی
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 . صفتی مناس  همراه با نوآوری ادعا شود

د از مشهورترین کسانی است که قسم سوم کتاب (293م )مالکد خطی  قزوینی یس از ابن

است که خویش مختصر کرده سکاکی را در دو کتاب مفتاح ال لوم 

 حسن ت لیل از جمله. بالغت در طی قرون متمادی هستند ها در حوزهترین کتابیر سیطره

اما خطی  در دو کتاب خویشد آن را  دسکاکی نیامده مفتاح ال لومهایی است که در آرایه

یس از اود شارحان . کندتقلید می کند و در ت ریف و تقسیم آن از بیان می

همین بحث را در کت  خویش ... سبکید مغربید دسوقی وی نی سیوطید مدنید  تلخیص

 . کنندبیان و شرح می

گیردد صورت می نسبت به  تلخیصتنها تغییری که در ت ریف حسن ت لیل در 

است؛ خطی  م تقد است در حسن ت لیل باید برای صفتید علتی « غیر حقیقی»افزودن قیدِ 

 ؛ اول آن که آن علت با اعتباری لطیف همراه باشد و مناس  با آن ذکر شود اما به دو شر

از این شروطی که خطی  قائل به (. 513-533: 1331قزوینید )دوم آن که غیر حقیقی باشد 

توان دریافت که وی حسن ت لیل حقیقی را که علت واق ی چیزید مقدم بر هاست میآن

 . شودد قبول نداردم لول بیان می

چه را ملح  به حسن های اصلی و آنهمان انواع چهارگانه و مثالوی یس از بیان ت ریفد 

 . افزایدی دیگری بر مطال  نویری نمیی تازهکند و هیچ نکتهت لیل استد ذکر می

را شرح و توضیح  تلخیصآورد تا برخی مباحث را به نگارش در می خطی  سپس 

را  تلخیصانواع و کلیت بحث  و تفسیر کند؛ وی در مبحث حسن ت لیل همان ت ریف و

ی اسرار البالغهکند و تنها ذیل انواع حسن ت لیلد شواهد بیشتری خصوصاً از بیان می

 (. 965-961: 1334ک قزوینید . ر)کند جرجانی اضافه و شرح می

التبیان فی علم عصران خطی  قزوینی استد در هم که از هم( 249م )محمد الطّیبیّ بنحسین
»: کند یردازد و آن را مشابه خطی  ت ریف میبه حسن ت لیل میالبیان و البدیع الم انی و 

؛ وی قیدی برای نوع ت لیل (951: 5312الطّیبیّد )« 

توان دریافت که به می« تدعّی»شود اما از ف ل حقیقی یا غیر حقیقی و ادعایی قائل نمی

 (. 951-914: همان)ایی م تقد است حسن ت لیل ادع

-یکی دیگر از هم د مؤلف (243م ) 
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»: کندوی ابتدا ت ریف لغوی ت لیل را بیان می. عصران خطی  قزوینی است

و سپس به م نای ( 461: 5331علوید ) 9«

مالک در بنکند که دقیقاً شبیه آن چیزی است که بدرالدینمصطلح در علم بدیع اشاره می

» :کندو همان مفهوم را با بیان دیگری نقل می ت ریف ت لیل آورده

 (. همان) 4«

د یکی از م اصران علوی در قرن هشتمد مؤلف (215م )قیّم جوزیه ابن

است و از شاگردان ای به سکاکی نداشتهاست که تأثیر و اشاره 

قیّم هم ابن. او دارد یوهاثیر و ششود و گرایش بیشتری به سمت ابنسکاکی محسوب نمی

 . آورداثیر در کتاب خویش از حسن ت لیل سخنی به میان نمیمانند ابن

خویش را بر اساس  که گفتیمد خطی  قزوینید بهترین جانشین سکاکید  چنان

ی تلخیص قواعد بالغید بهترین کسی بود که توانست راه نگاشت و در عرصهمفتاح ال لوم 

رسند و  اندکی یس از خطی د در همین قرن هشتمد جانشینان وی از راه می. ا ادامه دهدسکاکی ر

 . یردازندمی تلخیصهای مکرر نویسیبه شرح و حاشیه

عروس ترین شارحان مصری این کتابد د از قدیمی(229.م)بهاءالدین سبکی 

اب حسن ت لیلد سبکی شرح در ب. آوردی تحریر در میرا به رشته 

چه را به دهد و آنارائه می تلخیصمختصری از ت ریف و انواع و امثال آند بر مبنای کتاب 

کند که کند؛ وی فقط در ت ریف حسن ت لیل تأکید میحسن ت لیل ملح  استد بیان می

باشد و به می« چه حقیقت ندارد و بلکه ادعاییامر خیالی و آن»د «غیر حقیقی»منظور از قید 

تاد ج سبکید بی)استفاده کرده تا این منظور را برساند « أن یدعی»همین دلیل خطی  از ف ل 

؛ بنابراین او نیز همانند خطی  به حسن ت لیل حقیقی و بیان علت و م لول واق ی (924: 4

 . اعتقادی ندارد

اما در  درسده مید از راتلخیص ترین شارحد مهم(231.م)یس از سبکید س دالدین تفتازانی 

ذیل حسن د  وی در. ماندباقی نمی تلخیصبسیاری از موارد در حصار ثابت 
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آن « ادعای علتی مناس  برای یک وصف با اعتباری لطیف»کند که منظور از ت لیل تأکید می

آن « غیر حقیقی»است که آن علتد از دیدگاهی مشتمل بر لطف و دقت باشد و منظور از 

: 4تاد ج تفتازانید بی)شود در واقعِ امرد چنین نباشد که علتی که برای وصفی بیان می است

924 .) 

 (. 496-493: تاتفتازانید بی)کند بار دیگر همین مطال  را تکرار می مطولتفتازانی در 

د از م اصران البرهان فی علوم القرآند صاح  (234م )اهلل زرکشی عبدبنبدرالدین محمد

. آوردی تحریر درمیزانی است که کتاب خویش را در بیان اعجاز بالغی قرآن به رشتهتفتا

کند اما ت لیل نحوی را مدّ نظر دارد نه ت لیل بالغی یا وی در این کتاب به ت لیل اشاره می

حسن ت لیل را؛ توجه به این نکته ضروری است که دیدگاه زرکشی در ت لیلد با دیدگاه 

-کند و به همین دلیل از راهالف دارد چرا که او ذاتِ بیانِ علت را اراده میدیگر بالغیون اخت

د ذکر «کی»هایی چون تصریح با لفظِ حکمد آوردن گوید؛ راههای داللت بر علت سخن می

 . و غیره« أن»مف ولٌَ له یا آوردن 

است  شتهی زرکشی بر بالغیون یس از وی تأثیر فراوانی ندارسد دیدگاه و شیوهبه نظر می

کنند؛ به گیرند و به ت لیل بالغی توجه میچرا که غال  این افراد از ت لیل نحوی فاصله می

از بالغیون  د مؤلف (192م ) عنوان نمونهد 

در عصران او بوده اما که اندک زمانی یس از زرکشی فوت کرده و از هم قرن نهمد با آن

-االصبع مصری و ابنچه ابن ابیگیرد و به آنموضوع حسن ت لیل تحت تأثیر او قرار نمی

»: کندگردد و حسن ت لیل را همانند آنان ت ریف میمالک به آن م تقد بودندد بازمی

 (. 456: 5335حموید )« 

در قرن دهمد یکی دیگر از بالغیونِ مشرب سکاکی ( 355م )الرحمن سیوطی یس از زرکشید عبد

ترین است اما مهمی بالغت کت  و رسایل فراوانی تألیف کردهوی در عرصه. و قزوینی است

چنین کتابی با عنوان هم. هستند کت  اود 

چه زرکشی در کند که در این کتاب ذیل مبحث ت لیلد به آندر اعجاز قرآن تألیف می

 . آوردکندد اما نامی از او نمیبیان کردهد به صورت مجمل اشاره می البرهان فی علوم القرآن

دد بهتر شونها احکامی را که با دلیل بیان میسیوطی همانند زرکشی م تقد است که انسان
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ها در قرآند یا بر تقدیر جواب یریرند و به همین جهتد غال  ت لیلکنند و میقبول می

ی حروف جرّ عربی کند و یا بیان علت به وسیلهی اول آن را اقتضا میسؤالی است که جمله

 (. 21: 1تاد ج سیوطید بی)است 

گوید و به بالغی سخن نمیاز حسن ت لیل یا ت لیل   چنان که بیان شدد سیوطی در

شرح و شرح آند به این بحث توجه دارد؛ وی در  یردازدد اما در ت لیل نحوی می

های رایو  یردازد و همان انواع چهارگانه و مثالمی تلخیصبه شرح و توضیح  

عد غیر حقیقی کند که علت باید در عالم واقکند و همانند خطی د تأکید میآن را بررسی می

 (. 514-511: 5393سیوطید )و بلکه خیالی باشد 

گوید اما نه به شیوه هم از حسن ت لیل سخن میسیوطی در 

-ذکر کردهد اشاره می مالک درچه ابنو روش خطی ؛ وی در این کتابد ابتدا به آن

چه و سپس به شرح کردن آن 1( 515: 1د ج 5331سیوطید )برد کند ولی اسمی از وی نمی

کند؛ او از جمله کسانی است که در بین بالغیون در باب حسن ت لیل رایو است اقدام می

م تقد است علت باید غیر واق ی و خیالی باشد و اگر حقیقی و مطاب  با عالم واقع باشدد از 

. استرفی در علت اعمال نشدهزیرا که در این صورتد تص دی حسن ت لیل خارج استدایره

البته وی در این مورد به این شر  نیز قائل است که علت ادعایی و خیالی که برای یک 

شودد باید با آن وصف تناس  داشته باشد و در نزد بالغیون لطف و دقتی در وصف بیان می

 (. همان)آن نهفته باشد و نباید مبترل باشد 

-است که در قرن دهم می( 349م )عربشاه اسفراینی بند شرح اتلخیصیکی دیگر از شروح 

وی نیز همانند خطی  بر این باور است که . گراردنام میزیسته و کتاب خویش را 

علت باید غیر حقیقی و ادعایی باشد وگرنه صرفِ بیانِ علتِ عادیِ یک امرد جزء محسنات 

یردازد و به همان انواع چهارگانه میا(. 413: 1د ج 1335اسفراینید )شود کالم محسوب نمی

 (. 413-494هماند )کند های خطی  را شرح میو لفظ به لفظ ت ریف و مثال

در قرن دوازدهمد صاح  ( 5553م )ی قوب مغربی ابن

نویسی  وی همان منوال رایو در شرح. خطی  است د یکی دیگر از شارحان 

»او نیز در ت ریفِ . دهدرا توضیح می گیرد و لفظ به لفظ میرا یی 

داند و م تقد است را زاید می« غیر حقیقی»د لفظ «
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کند چرا که اکثر منطقیوند برای رساندن مفهوم حسن ت لیل کفایت می« اعتبار»آوردن لفظ 

مغربی برای اثبات زائد بودن ت بیرِ . دهندمرادف امر غیر حقیقی قرار می امر اعتباری را در

کند و خود به اطناب ممّل های متنوعی ذکر مید توضیحات فراوان و مثال«غیر حقیقی»

نویسنده سپس به انواع چهارگانه (. 929-921: 4تاد ج مغربید بی. ک. ر)شود گرفتار می

 (. 921-919: همان)یردازد حسن ت لیل می

در قرن دوازدهم هجری  تلخیص المفتاحد یکی دیگر از شارحین (5552م )صدرالدین مدنی 

ها کند و به شرح نمونهرا بیان می تلخیص وی نیز به صورت مختصر همان مطال . است

 (. 596-549: 6د ج 5363مدنید )کند بسنده می

او نیز همانند دیگر . تخطی  اس تلخیصد یکی دیگر از شارحان (5193م )محمد دسوقی 

وی به بیان علت غیر حقیقی در اثبات یک صفت . دهدشارحیند این کتاب را مبنا قرار می

کند و ی محسنات کالم خارج میم تقد است و ذکر علت حقیقی برای وصفی را از دایره

 (. 929-919: 4تاد ج دسوقید بی. ک. ر)یردازد یس از ت ریفد به انواع چهارگانه می

نویسدد  می تلخیصکه دیدیم تا قرن سیزدهم ی نی دورانی که دسوقی شرح خود را بر  نانچ

از . چنان ادامه داردرکود و ایستایی رایو در بالغت عربی خصوصاً در بحث حسن ت لیل هم

یابد و محققان عبارتی دوران م اصرد سبک کت  بالغی اندکی تغییر می  قرن چهاردهم یا به

روند اما در بیشتر کت  م اصر بالغت عربید ذیل حسن سی ییش میبه سمت مختصرنوی

 . چه در بالغت سنتی دیدیمد نیستیمت لیلد شاهد نگاهی متفاوت از آن

است که در ت ریف  سید احمد هاشمی یکی از بالغیون دوران متأخرد مؤلف

عبارات و واژگان دیگری بیان حسن ت لیل همان ت ریف قزوینی را مدّ نظر دارد اما آن را با 

»: کندمی

که واضح است هاشمی نیز برای  ؛ چنان(119: 5331هاشمید )« 

شود چرا که بر طب  ت ریف وید در حسن حسن ت لیل قائل به همان شرو  خطی  می

کند و علت ادبی زیبا و ی چیزی را انکار میت لیل ادی  صریحاً یا ضمناً علت شناخته شده

از بیان و  وی نیز یس. آورد که این علت باید با هدف مورد نظر متناس  باشدشگفت می

-114: همان)شمارد  ی آن را برمیتوضیح چند مثال از حسن ت لیل ادعایید انواع چهارگانه
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119 .) 

بیانِ حسن ت لیلِ  د از م اصر عرب مؤلف محققانزغلول سالمد یکی دیگر از 

و  االصبع در چه ابن ابیزند و به آنسر باز می رایو در بین شارحان

عبارتی ت لیل حقیقی و نه  زند و به مبحث الت لیل یا بهبودد گریزی می بیان کرده 

ت لیل آن است که گوینده حکم واقع شده و مورد انتظار را »یردازد و م تقد است ادعایی می

 ی علت مقدم برذکر کند و قبل از ذکر این حکمد علت وقوع آن را بیان کند چرا که رتبه

 (. 193: تازغلول سالمد بی)« م لول است

کند به حسن ت لیل اشاره می  احمد مصطفی مراغید محق  م اصر عربد نیز در

»: دهداندد ارائه میچه خطی  و زرکشی بیان کردهو ت ریفی ترکیبی از آن

؛ نویسنده سپس همان انواع «

و از سویی همانند ( 943-945: 5339مراغید )کند چهارگانه و ابیات رایو آن را بیان می

 تقد است و از سویی همانند خطی  به بیانِ علت غیر حقیقیِ ادعایی در باب حسن ت لیل م

داند چرا که بیان چیزی با علت از زرکشید بیان اسلوب ت لیل حقیقی را در کالم جایز می

 . اثبات آن بدون علتد در نفوس تأثیر بیشتری دارد

عین ت ریف  اباذر عباچی نیز در 

بندی رایو حسن ت لیل را بیان کندد به آوردن که تقسیم کند و بدون آنکر میهاشمی را ذ

 (. 56: 5922عباچید )کند چند مثال اکتفا می

را  ت ریف البیان و البدیعد طال  محمد الزوب ی و ناصر حالوی نیز در کتاب 

کنند که  ر این نکته تأکید میکنند و بکنند و چند مثال متداول در این بحث را بیان میذکر می

هایی که برای یک وصفد یک علت غیر حقیقی آورده شدهد علت علمی و در تمام این مثال

کند و علت مجازی واق ی در خارج وجود داشتهد ولیکن گوینده از این علت تجاوز می

بی ت علت ی سیاهی روی ماه یا بارش باران در طعنوان مثالد لکهه کند؛ بتخییلی را بیان می

 . کند که علتد زدن سیلی به ماه و خجالت ابر استخارجی دارند اما گوینده ادعا می

 از علم البدیععالوه بر کتبی که نام بردیمد در برخی دیگر از کت  بالغیِ متأخر نظیر 
از محمود احمد حسن مراغی در مورد حسن  د البدیع عبدال زیز عتی  یا
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 . است نشده ت لیل بحث

که دیدیم در دوران م اصر هم تغییری در ساختار کلی حسن ت لیل در بالغت عربی  چنان

چنان  ی حسن ت لیل هماست و همان جمود و رکود و ایستایی حداقل در زمینهبوجود نیامده

 ای ازهاشمی که خود چکیده ادامه دارد؛ چرا که اکثر بالغیون این دورهد از 

کنند و هیچ گونه تالش و کوششی برای بازبینی و بررسیِ بالغت سنتی استد تقلید می

 . یریردانتقادی حسن ت لیل صورت نمی

سیر تطور و تحول این آرایه را در بالغت فارسی یی خواهیم گرفت تا دریابیم که حسن 

 . کندت لیل با ورود به ادبیات فارسی چه سرنوشتی ییدا می

 آثار بالغی فارسی حسن تعلیل در

ه های فرهنگی و از جمله ادبیات را ببرای بررسی موضوعات فرهنگی در ایراند باید یدیده

طوری مشخص و روشند ییش و یس از ورود اسالم مورد بررسی قرار دهیم؛ چرا که اسالم 

شود و بر خالف بسیاری از تهاجماتد از ی عطفی در تاریخ تمدن ایران محسوب مینقطه

ی مغول و تیمورد صرفاً موج  ویرانی بنیادهای حیات اجتماعی این سرزمین حمله قبیل

های رایو در آن دوران تفاوت داشته و نبوده بلکه حامل ییام و دعوتی نوین بوده که با آموزه

 . استبر فرهنگ و تمدن مردمد تأثیر عظیمی بر جای گراشته

نگی و ادبی ایراند در ییش و یس از اسالمد نباید فراموش کنیم که در برخورد با مسائل فره

نیازمند دو گونه روش و رویکرد خاص هستیم؛ برای فهم ادبیاتِ ییش از اسالمد باید نگاه 

سو کنیم و با روح حاکم بر آن دوران به ادبیات نگاه کنیم اما در خود را با آن دوران هم

ی ای از ییکرهعنوان بخش و یارهه بکه ایران را  ای نداریم جز آندوران یس از اسالمد چاره

-های مختلف توجه داشتهعظیم جهان اسالم در نظر بگیریم و به برخورد متقابل میان فرهنگ

طور که تأثیرات فراوانی در دانش و فرهنگ و ادبیات عرب برجای باشیم؛ ایران همان

 . امر مستثنی نیستندبالغت و بدیع نیز از این . گراشتد تأثیرات فراوانی نیز از آن یریرفت

ی بالغت و بدیع در ادبیات ییش از اسالمد باید گفت که امروزه دیگر تردیدی نیست درباره

اند تا بنیادهای بالغت را در آن اند و تالش کردهکه ایرانیان باستاند با ش ر آشنا بوده

د دال بر وجود عالوه بر شواهدی که در کت  دینی تاریخی و اخالقیِ ایران باستان. بگنجانند

های نخستین نیز بالغت در میان ایرانیانِ قبل از اسالم موجود استد در کت  عربی سده
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 (. 53: 9د ج1333جاحظد . ک. ر)است اشاراتی به تبحّر آنان در این زمینه شده

د اثر و نشان برخی صنایع در های هنری در اوستاصنایع و فنون ادبی و آرایشدر کتاب 

شود و تا سال ی اول ییش از میالد آغاز میای که از هزارهباستان ی نی دوره یادبیات دوره

ی این کتابد نویسنده. استیابدد یی گرفته شدهسیصد و سی و یک قبل از میالد هم ادامه می

نظیر تشبیهد است ارهد کنایهد مراعات نظیرد تضادد لف  اوستافنون و صناعات موجود در کتاب 

: 5921منصورید )دهد  ارفد اعدادد تنسی  الصفات و حشو را نشان میو نشرد تجاهل ال

ترین کت  ایران قبل از اسالم استد نشانی از دو در این کتاب که یکی از مهم(. 569-593

بررسی وجود یا عدم وجود این دو آرایه در . ی حسن ت لیل و مره  کالمی نیستآرایه

وضوع مفصل و نیازمند بررسی دقی  و جامع دیگر کت  موجودِ ایران باستان خود یک م

 . است که امیدواریم در آینده به آن یرداخته شود

ترد برگرفته از عبارتی روشن اما بالغتِ یس از اسالمِ فارسید برگرفته از بالغت عرب یا به

شوند  ی این تمدن محسوب میبالغت تمدن بزرگ اسالمی است که خود ایرانیان جزء ییکره

. ی این تمدن غیر قابل انکار استها در تدوین و تکوین و باروری و توس هو سهم آن

دیگر ی موجود بین بالغت عربی و بالغت فارسی و تأثیر متقابلی که این دو از یکرابطه

عالمان مسلمان ایرانی در تحول و بلو  بالغت »اندد بر هیچ کس یوشیده نیست؛ یریرفته

د و از سوی دیگرد دانش بالغت عربی در تحول و شکوفایی انمانند داشتهعربی تأثیری بی

امروزه تأثیریریریِ ایرانیان از (. 4: 5919ضیفد )« استگیر داشتهادب فارسی تأثیری چشم

یردازان و بالغیون  ی بالغتد بر همگان روشن و مبرهن است؛ تئوریتمدن اسالمی در حوزه

تألیف و تدوین کت  بالغی در زبان ادب فارسید در طی قرون مختلف از همان آغازِ 

اند و با غایت و توجه خاصی نسبت به این فارسید همواره بالغت عربی را ییش چشم داشته

 . اندآثارد کت  خویش را تألیف کرده

های آن در طی قرون مختلف راد در بخش قبلد سیر تطور و تحول حسن ت لیل و فراز و نشی 

ه نمودیم و در این بخشد به حسن ت لیل و تطور و تحول آن در در میان آثار بالغی عربی مشاهد

 . بالغت فارسی خواهیم یرداخت

هایی تاریخ بالغت و بدیع الزم به ذکر است برخی از محققیند بر اساس م یارها و مالک

بندی تاریخ دانش دوره»ی اند؛ از جمله در مقالهها و مراحلی تقسیم کردهفارسی را به دوره
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 -1د (2تا  1از قرن )سازی ی بومیدوره -5د بالغت فارسی به چهار مقطعِ «ارسیبالغت ف

مقارن با )گرایی ی هندیدوره -9د (تا ییش از دوران م اصر 1از قرن )ی شرح و تقلید دوره

سارلی )است تقسیم شده( ی م اصردوره)ی بالغت مدرسی دوره -4و ( رواج سبک هندی

فن بدیع در زبان فارسید  بندی دیگر در کتابر یک تقسیمد(. 1-11: 5913و درخشاند 
بندی صنایع و طبقه -1تکویند تقلید و ازدیاد صنایعد  -5ی تاریخ بدیع فارسی به ینو دوره

های بدی ی و چینش الفبایی صنایعد وارهتألیف فرهنگ -9گرایی و مطال ات تطبیقید عربی

بندیِ انتقادی صنایع نقد علم بدیع و طبقه -1بازگشت و تقلید از کت  بدی ی ییشیند  -4

ما نیز در بررسی تطور و تحول حسن ت لیل در (. 19-62: 5911کاردگرد )است تقسیم شده

 . ها را ییش چشم و مدّ نظر خواهیم داشتبندیبالغت فارسید این دوره

ر رادویانی عمبنمحمد ترین کتاب بالغی موجود در بالغت فارسید قدیمی

-نصربنمحاسن الکالم ی دوم قرن ینجم به ییروی و تقلید از است که مؤلفد آن را در نیمه

ی های بالغی در ادبیات عرب به رشتهکند و مقارن با اوج دانشاحمد مرغینانی تدوین می

 ی علم بالغت تألیفاتیالبته تردیدی نیست که قبل از این کتابد در زمینه. آیدتحریر درمی

است؛ ها از بین رفتهشود اما اصل آنها یافت میها در ترکرهوجود داشته که نام برخی از آن

محمد بنآن را به ابومحمد عبداهلل االلبابلبابکه عوفی در  نامهزینت»از جمله کتبی مانند 

تألیف  کنزالغرای  است؛ کتابشاه سلجوقی نسبت دادهرشید سمرقندید شاعر م اصر ملک

چنینو هم ری سمرقندید از ش رای دربار محمود غزنوی؛ کتاب منشو

: 5921علوی مقدمد )ی غزنوی از ابوالحسن علی بهرامی سرخسی از شاعران دوره 

نشا د )منشوری سمرقندی است  کنزالغرای ِ که در شرحبدیع منشوری و کتاب ( 913-953

ندگانی چون ابو یوسف شوشترید ابوال الء شوشترید ؛ عالوه بر ایند نویس(113: 5941

 .(14: 5919ش بانید )اند خورشیدی و ابو منصور برزجمهر قائنی در این زمینه آثاری داشته

توان گفت اوج تألیف کت  بالغی عربی با آغاز تألیف کت  بالغی فارسی مقارن بنابراین می»

 (. 12: 5911کاردگرد )« است

وی . کند که حسن ت لیل یکی از این صنایع استصن ت یاد می 29اب از رادویانی در این کت

و این چنان باشر کی شاعر چیزی را صفت کنر چون بهار و یاییز و مانند ایند »: نویسدذیل آن می

گاه شاعر ب ضی صفاتِ او را به علتِ ب ضی ثابت مر آن چیز را م نی و صفات فراوان باشرد آن

بنابراین رادویانی م تقد است ؛ (31: 5961رادویانید )« رفِ نیکو کندکند و اندر آن وصف تص
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جاست که یک وصفید م انی و صفات بسیار داشته باشد و ب ضی صفاتِ حسن ت لیل در آن

و اندر آن »: وی به یک تبصره نیز قائل است. آن وصفد به علتِ ب ضی دیگر ثابت شوند

گر آن است که شاعر و ضمنی بیانو همین عبارتد بطور « وصفد تصرف نیکو کند

کند این مجوز را دارد که در بیان این علتد ای که برای یک امری علتی بیان مینویسنده

 . دخل و تصرف انجام دهد و علت حقیقی را بیان نکند

است که ( 129م )از دیگر ییشگامان بدیع فارسی یس از رادویانید رشید وطوا  

بندی خاصّید  گونه تقسیمهمانند رادویانی بدون هیچکند و در آند را تألیف می

این صن ت چنان »: هاست گوید که حسن ت لیل یکی از آنصن ت بالغی سخن می 13از 

باشر کی شاعر در بیت دو وصف یاذ کنر یکی به علت دیگری و غرضِ او خود یاذ کردنِ 

وطوا د )« تر بوذصفت را یاذ کنر تا زیباتر و بدیعدو صفت بوذ اما بر این اسلوب آن دو 

گر ت لیل حقیقی و دهدد بیشتر بیان؛ ت ریفی که وطوا  از حسن ت لیل ارائه می(14: 5931

آوردن علت و م لول حقیقی در کالم است نه علت و م لول ادعایی؛ چرا که م تقد است در 

تِ دیگری باشدد اهمیت دارد و به ای که یکی عل حسن ت لیلد یاد کردن دو صفت به شیوه

 . شودکه بیان این علتد ادعایی یا غیر حقیقی باشدد قائل نمیهیچ قید و شرطی مبنی بر این

سخت مست مل است و در تازی و یارسی »کند که حسن ت لیل وی بر این نکته نیز اشاره می

 (. 11: همان)« بسیار است

-تألیف می 691د در حدود سال ییر اش ار عجمکتاب الم جم فی م اد حدائ  السحریس از 

: 5911فتوحید )« شناسیِ سخن فارسی استترین ییوهش کهن در زیباییدقی »شود که 

ی مباحث تئوریک و بنیادین زبان و ادبیات ترین آثار در حوزهاین کتاب یکی از مهم(. 594

برخی مباحث نقد ی عروضد قافیهد محاسن ش ر و شود که به مجموعهفارسی محسوب می

-های دیگر چندان مورد توجه قرار نگرفتهیردازد ولی بخش بدیع در قیاس با بخشادبی می

شاید به دلیلِ همین ایجاز و اجمالِ . استترین حجم را به خود اختصاص دادهاست و کم

گوید و از بیان آن صرف  بخش بدیع است که شمس قیس رازی از حسن ت لیل سخن نمی

 (. ک الم جم. ر) کندنظر می

د شاهد نوعی رکود و تقلید و تکرار هستیم؛ الم جم نویسید یس ازی تقلید و شرحدر دوره

رود؛ در قرون بدیع فارسی همگام با رشد عقالنیت ملی و تکامل آثار ادبید رو به کمال می
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ن را مدون آترجمان البالغه  کند و رادویانی با تألیفچهار و ینود مراحلی از کمال را طی می

 الم جم گردد و در قرن هفتم باتر میدر قرن ششم به همت وطوا  بیشتر و یخته. کندمی

رسد اما یس از رازی مدعیان بالغت فارسی بنا به رازی به اوج شکوفایی و اعتالی خود می

شوند و جز به صورتی بسیار دالیلید اغل  گرفتار شرح و تقلید و تلخیص آثار گرشتگان می

ابتکار و خالقیت جای خود را به تکرار و . یردازندو عجوالنه به این کار نمی سطحی

 . دهدنویسی میحاشیه

-را تدوین میکنز القافیه در آغاز این دوره در قرن هفتمد حسین محمد شاه شهاب انصارید 

د به «م ائ  و صنایع»وی در بخش . ی هند استکند که نخستین کتاب بدی ی در شبه قاره

عبارت هرچه نیکوتر  یک م نی را به»ی کوتاهِ یردازد و ذیل حسن ت لیل با یک جملهیع میبد

فحوای کالم که ( 43: 5316شهاب انصارید )کند د آن را ت ریف می«علت م نیِ دوم آورند

شاعر در بیت دو صفت را یاد کند یکی به علت »: کنداود ت ریف وطوا  را به ذهن تداعی می

-تری ارائه نمیجایی که انصاری هیچ توضیح و تحلیل بیش؛ از آن(14: 5931د وطوا )« دیگری

توان دریافت که وی بیان هرگونه علت و م لول و به کاربردن هر نوع اسلوبی مبنی بر دهدد می

 . داندی حسن ت لیل میآفرینی را در دایرهعلت

فخرالدین اصفهانی م روف به شمس فخرید در قرن هشتم محمدبن

تألیف شده و شاید به دلیل ییروی از وی  الم جم کتاب به تقلید از. نویسدرا می 

 . گویداز حسن ت لیل سخن نمی

که کتابد کند و با وجود اینرا تنظیم می د در اواخر قرن هشتمد 

وطوا  که م تقد به است مال فراوان این آرایه است و بر خالف   ای ازتقلیدگونه

 . یردازدبه این آرایه نمی استد 

محمد رامی بنحسن د شودیکی دیگر از کتبی که در قرن هشتم نوشته می

. وطوا  است حدائ  السحر د شرح و تفصیلتبریزی است که این کتاب نیز چون 

ی انصاری و برگرفته از ت ریف وطوا  ارائه کنز القافیهن ت لیل را همانند رامی تبریزی حس

و ( 511: 5945رامی تبریزید )« شاعر در بیتی دو صفت کند یکی به علت دیگری»: کندمی

 . کندبه هیچ قید و تأکیدی مبنی بر حقیقی بودن یا ادعایی بودن علت اشاره نمی

نویسد و به حسن ت لیل نیز را می در قرن نهمد واعظ کاشفید 
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در لغت علت چیزی بیان کردن باشد و این صن ت در اصطالح چنان است که »: یردازدمی

متکلم کالمی را مدعای خود سازد و برای تأکید م نی آند اقامت دلیل کند بر آن مدعی به 

ذکر کند و فی الواقعد آن دلیل علتِ اعتباری لطیفد علتی مناس  که مشتمل باشد بر دقتی 

 (. 543: 5963واعظ کاشفید )« آن مدعی نباشد بلکه علت چیز دیگری بود

کندد حداقل در دهد و تقلیدی که از بالغت عربی میبا توجه به ت ریفی که کاشفی ارائه می

بی توان ادعا کرد که وی نخستین کسی است که یای حسن ت لیل عری حسن ت لیل میزمینه

وطوا  حدائ  السحر گشاید؛ اگرچه کتاب در شرح و تفصیل را در کت  بالغی فارسی می

نوشته شده اما ت ریف واعظد برگرفته از خطی  قزوینی است و وی نیز همانند خطی  و 

داند به ی دلیل برای اثبات یک ادعا یا یک امر مطلوب را حسن ت لیل میییروان اود اقامه

 . لت واق یِ آن امر نباشد و بر اعتباری لطیف مبتنی باشدصورتی که آن علتد ع

ی جدیدی از تاریخ سازی و شرح و تقلیدنویسید بدیع فارسی وارد دورهی بومیب د از دوره

 -گرایی و مطال ات تطبیقیِ فارسیبندی صنایع و عربیی طبقهشود که آند دورهخویش می

 (. 5911و کاردگرد  5913خشاند سارلی و در. ک. ر)هندی است  -عربی و فارسی

( 353م )محمود حسینی مشهدی نیشابوری بندر این دورهد در قرن دهمد عطااهلل

مؤلفد تبحّر بسیاری در ادبیات و علوم بالغی عرب داشته و نخستین کسی . کندرا تألیف می

کند و ذیل هر صن ت  بندی صنایع بدی ی را عنوان میاست که در بالغت فارسید طرح طبقه

وی در صن ت حسن ت لیل نیز همین منش . یردازدبه نقد و تحلیل سخنان بالغیون عرب می

اثبات کنند صفتی را از برای چیزی و »: دهدکند؛ او ابتدا ت ریفی از آن ارائه میرا دنبال می

اقع سب  ادعا کنند از برای ثبوتِ آن صفت آن چیز راد علتی و سببی مناس  آند که در و

؛ وی (512: 5914حسینی مشهدید )« نباشد لیکن آن را به اعتباری لطیف سب  ساخته باشند

کند و مانند او حسن ت لیل ادعایی را مدّ نظر  در این ت ریف از خطی  قزوینی ییروی می

 . دارد

-خطی د از چهار نوعِ رایو حسن ت لیل سخن میایضاح  نویسنده یس از ت ریفد به نقل از

علیتِ مبنی بر »کند و باز از قول خطی د و ذیل هر یکد تنها یک مثال فارسی بیان می گوید

را « شک ی نی آن علت و سببی که ذکر کنند و در وی ادعای علیت بر سبیل جزم نکنند

 (. همان)داند ملح  به حسن ت لیل می
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ریف دیگری د ت «عالمه»مشهدی نیشابوری یس از نقل اقوال خطی د از قول شخصی به نام 

اثبات صفت چیزی را مستب د باشد و از برای وی علتی مناس  بر سبیل »: دهدارائه می

که این ت ریف م ادل همان ( همان)« ظرافت ادعا کنند تا مخاط  را توهّم تحق  آن شود

و احتماالً منظور از عالمه در  6استخویش ذکر کرده المصباح مالک درچیزی است که ابن

 . مالک استبنن بدرالدیننظر اود هما

اند و آن کند که برخی ت لیل را حسن ت لیل نام نهادهنویسنده در ادامهد به این نکته اشاره می

دو صفت ذکر کنند در آن وجه که یکی علت دیگری باشد و غرض ذکر هر »را به صورتِ 

و  ة االیجازنهایکند که م ادل همان چیزی است که رازی در د ت ریف می«ها باشددوی آن

 . اندبیان کرده ر حدائ  السحروطوا  د

-را تألیف می د (5513م )محمد صالح مازندرانی بندر قرن یازدهمد محمد هادی

های بالغت سنتی کند که تحت تأثیر کت  بالغی عربی است؛ وی تألیف کتابش را با کتاب

در ؛انددانسته مطوّلی رجمهای که برخی آن راد تعربی منطب  ساختهد به گونه

 . ی بالغت عربی به فارسی نیستمجموع چیزی جز ترجمه

ای وی ذیل حسن ت لیل نیز به آوردن علتی غیر حقیقی م تقد است و چهار بیت کلیشه

کند چه را به حسن ت لیل ملح  استد عنوان میکند و آنحسن ت لیل را بیان و شرح می

 (. 941-944: 5926مازندرانید )

را  بیانِ بدیع ییکی دیگر از بالغیون قرن یازدهمد میرزا ابوطال  فندرسکی است که رساله

. تفتازانی استمطوّل  ای ازگونهزده و ترجمهد عربی نثر کتاب مانند. کندتنظیم می

صفی علتید که آن است که ادعا کرده شود از برای و»: نویسدوی در بحث حسن ت لیل می

آن علتد مناس  آن وصف باشد به اعتباری لطیفد اما به شرطی که علت بودن آن امر 

فندرسکید )« باشدوصف مرکور را حقیقتی نباشد چه در علتِ حقیقید حسن ت لیل نمی

. ر)کند ؛  عبارت فندرسکی دقیقاً همان عبارات تفتازانی را به ذهن تداعی می(555: 5915

؛  مؤلف همانند تفتازانی بر این باور است که تنها بیانِ علت (496: 4تاد ج ید بیبه تفتازان. ک

شود و آوردنِ علت حقیقی از این حوزه غیر حقیقی برای وصفید حسن ت لیل محسوب می

 . خارج است

های بدی ی و وارهتألیف فرهنگ»ای جدید هستیم که از این یس در بدیع فارسید شاهد دوره
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رضاقلی خان هدایت در  این دوره از . استنام گرفته« ی صنایعچینش الفبای

کاردگرد )کند  آق اولی در قرن چهارده ادامه ییدا می شود و تا قرن سیزده آغاز می

5911 :41 .) 

 اثر رضاقلی خان هدایتد نخستین کتاب بالغیِ این دوره در قرن سیزدهم 
کند سپس ت ریف ی وطوا  را دوباره بیان میبحث حسن ت لیل همان گفته وی در. است

سب  آن  برای چیزی سببی ادعا کنند که »: کندخود را با عبارات دیگر ذکر می

استد اما  که کتاب در شرح و توضیح با این(. 541: 5919هدایتد )« چیز نباشد

ت لیل حقیقی و یاد کردن دو صفت که یکی علت دیگری نویسنده بر خالف وطوا  که به 

 . استباشد اعتقاد داردد حسن ت لیل ادعایی را مدّ نظر قرار داده

-د از بالغتانیکرگال لمای یس از هدایتد حاج میرزا محمد حسین قری  ملقّ  به شمس

 113آند از  آورد و دری نگارش در میرا به رشتهابدع البدایع نویسان همین قرن سیزدهمد 

 . اندها برای نخستین بار وارد بالغت فارسی شدهبرد که بسیاری از آنصن ت بالغی نام می

آن است که برای چیزی »: کندال لما ذیل حسن ت لیلد دو ت ریف رایوِ آن را بیان میشمس

اند که علت سب  و علتی ذکر نماید که مناسبتی لطیف داشته باشد و ب ضی شر  کرده

باید دو وصف یاد شود که یکی علت باشد برای دیگری و »اند و ب ضی گفته« ی نباشدحقیق

؛ مؤلف اگرچه دو ت ریفِ حقیقی و (199: 5922قری د )« غرضد ذکر آن دو صفت است

کند اما خود از جمله بالغیونی است که به ادعایی بودنِ علت را در باب حسن ت لیل نقل می

هایی که اصحاب بدیع کند که مثالو به این نکته اشاره می حسن ت لیل ادعایی م تقد است

 . انداند غالباً غیر حقیقی هستند و علت و م لول هر دو امری خیالی و موهومآورده

ی نجفید دُرّه قلی میرزا م روف به آقا سردار دریس از کرکانی در اواخر قرن سیزدهمد نجف

« شاعر از برای وصفی علتی بیان کند»: دهدمی ذیل حسن ت لیل ت ریفی ناقص و کوتاه ارائه

داند وی تنها ذکر کردن یک علت برای وصفی را حسن ت لیل می(. 532: 5961آقا سردارد )

ی دیگری برای آن قائل نیست اما باید توجه کرد که در عالم برای هر و هیچ توضیح وتبصره

است و صرف بیان یت بنا شدهای علتی وجود دارد و نظام آفرینش بر اساس اصل علیدیده

 . زدایی و غرابتی نداردعلت برای هر چیزید آشنایی

ی چینش الفباییِ صنایع است که برای خان یکی دیگر از کت  دورهمیرزا عبدال ظیم البدیع
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به طبع رسیده و از اولین متونی است که در قال  کتاب درسی  5931نخستین بار در سال 

کتاب بسیار مختصر و موجز است و . استد استفاده قرار گرفتهبدیع در مدارس نوین مور

است؛ نویسنده به تقلید از ییشینیان همین ایجاز در نوشتارد در حسن ت لیل نیز رعایت شده

همراه با  -1آوردن علت غیر حقیقی و غیر واق ی  -5: برای حسن ت لیل دو شر  قائل است

 (. 13: 5931 خاندعبدال ظیم)اعتباری لطیف و شاعرانه 

-با ورود به قرن چهاردهم و با نگارش کت  بالغی مدرسی در زبان فارسید بدیع وارد دوره

بازگشت و تقلید از کت  بدی یِ »ی شود که آن را مرحلهای جدید از تاریخ خویش می

شود و  آغاز می 5951در سال  این مرحله از تألیف کتاب . اندنام نهاده« ییشین

سیر تطور و تحول (. 14-11: 5911کاردگرد . ک. ر)یابد گریخته تا امروز ادامه می جسته و

 : گیریمحسن ت لیل را در این دوره یی می

کند  را منتشر می درراالدب 5951اولی در سال ال لمای آقعبدالحسین ناشر م روف به حسام

نگارش و چه در امثله و  یمابانه به علوم بالغی دارد؛ چه در شیوهو در آند نگاهی عربی

کتاب در مبحث حسن ت لیل تحت تأثیر مکت  قزوینی . شواهدد توجه خاصی به عربی دارد

کند و شواهد مثال رایو عربی را است و همان ت اریف و انواع را ذکر می تلخیصو شارحان 

 (. 131-134: 5929ناشرد . ک. ر)آورد کند و چند مثال فارسی میبیان و ترجمه می

کند و در ت ریف حسن ت لیلد را منتشر می هنجار گفتار 5952ید نصراهلل تقوی نیز در سال س

ها صورت که ردّ یایی از کت  بالغی عربی مشهود استد اما تقلید جام ی از آنبا این

متکلم برای امری علتی ذکر نماید که در واقع علت او نباشد بلکه علتد چیز »: استنگرفته

که م لوم نبودن علت یک امرد یادآور ت بیر ( 156: همان)« علت م لوم نباشددیگری باشد یا 

 . است« »

کند که در کت  بالغی قبلید نه در فارسی و نه در عربی کسی ای نیز توجه میتقوی به نکته

و است اره  اگر حسن ت لیل در تشبیه»بود و آن این است که ی مستقیم نکرده به آن اشاره

 (. 151: همان)« شودواقع شود در رون  آن افزوده می

خویش را در سال علم بدیع در زبان فارسی جواد کتاب یس از تقوید سید محمدرضا دایی

نویسنده یس از ت ریفِ ت لیل در لغتد به . کندبه قصد تدریس در دانشگاه منتشر می 5991

شودد کند که علتی که برای یک یدیده بیان مییردازد و تأکید میم نای اصطالحی آن می
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 (. 93-43: 5991جوادد دایی)نباید علت حقیقی باشد 

وی نیز در . رساندبه طبع می 5943را در سال  در همین دوراند محمد خلیل رجائید 

حسن ت لیل متأثر از عربی است و همان ت ریف خطی  و شارحان او را با شرح و بسط و 

: شودچه داخل در حسن ت لیل استد شروطی قائل میکند و برای آنتری بیان میود بیشقی

همراه با  -9مبتنی بر اعتباری لطیفد  -1ادعای علتی غیر حقیقی برای یک صفتد  -5

که موج  فزونی جمال و حسن به صورتی -1مشتمل بر دقت نظر و  -4تخیلی نغز و بدیعد 

نویسنده به انواع حسن ت لیل نیز بر مبنای کت  (. 913: 5913رجائید . ک. ر)م نی گردد 

 (. 913-911: همان)یردازد عربی می

زی  سخن یا علم بدیع فارسی از د 5942د در سال چند سال ب د از انتشار 

های ی کتابد ب د از بیان مطال  فراوانی از شاخهنویسنده. شودمحمود نشا  منتشر می

یردازد ولی از حسن ت لیل به در مقدمهد به توضیح و تبیین صنایع بدی ی میمختلف ادبی 

د بدیع القرآن االصبع مصرید مؤلفچه ابن ابیگوید بلکه به آنم نای بالغیِ آن سخن نمی

ت لیل آن است که متکلم علت وقوع امری را »: نویسدکند و مینامیدهد اشاره می« الت لیل»

که بگوییم اگر به خاطر یدرت نبودد تو را تنبیه وضیح دهد مثل اینقبل از بیان اصل مطل  ت

ی تنبیه باشدد کردم که قبالً علت تنبیه نکردن را بیان کرده و ب د به اصل مطل  که مسئلهمی

البته مؤلف به این نکته توجهی نکرده که صرف بیان (. 113: 1د ج 5942نشا د )« یردازدمی

 . ل مطل د لزوماً زیبایی نداردعلت یک امر قبل از بیان اص

تا حدودی به بررسی فنون بالغت و صناعات ادبید الدین همایید در یس از نشا د جالل

گوید بلکه ت ریف رایو آن یردازد اما در حسن ت لیل به تفصیل سخن نمیانتقادی صنایع می

 . کندکند و تنها به چند مثال فارسی اکتفا میرا بیان می

-منتشر می 5912را برای نخستین بار در  م انیِ بیان حسین آهنی کتابد غالمب د از همایی

گرایی بر آن ی عربیمؤلف کامالً تحت تأثیر کت  بالغیِ سنتیِ عربی است و صبغه. کند

ی اکثر کت  بالغی فارسیِ متأثر از عربید به ت ریف حسن ت لیلد انواع به شیوه. حاکم است

-کند و سپس به آنیردازد و ذیل هر یکد مثالی فارسی بیان میمیآن و شواهد مثال رایو آن 

 (. 559-551: 5963آهنید )کند چه ملح  به حسن ت لیل استد اشاره می

کند  یکی دیگر از کت  بالغی مدرسی را تدوین مید  محمد جواد نصیری مؤلف
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-یف حسن ت لیلد به ذکر مثالمؤلف یس از بیان ت ر. ی جدیدی نداردکه البته کتابد نکته

-63: 5921نصیرید )یردازد تر از شاعران بزرگ نظیر حافظ و س دی میهای فارسید بیش

61 .) 

همین شیوه را در ییش دارد و یس از بیان روش گفتار الدین ج فر زاهدی نیز در زین

مثال  رشی  و متنبی و سپس چندت ریفی مختصر و ناقصد به ذکر چند مثال عربی از ابن

 (. 496: تازاهدید بی)کند فارسی اکتفا می

تفتازانی منتشر مختصر الم انی ی را در ترجمه آیین بالغت یس از زاهدید احمد امین شیرازی

وی در بحث حسن ت لیل کامالً تحت تأثیر بالغتِ سنتیِ عربی است و لغت به لغت . کندمی

: 5913شیرازید )کند ای در این باب اشاره میندهکند و البته گاه به نکات ارزرا ترجمه می مختصر

562-515 .) 

عنوان یکی دیگر از کت  بالغی ه را بزیور سخن در بدیع فارسی محمد علی صادقیان کتاب 

نویسنده یس از بیان م نای اصطالحی . کندفارسی به منظور تدریس در دانشگاه تألیف می

یردازد و اش اری از ر چند مثال فارسی میگرایانه به ذکحسن ت لیلد با رویکردی فارسی

 (. 32-31: 5912صادقیاند )کند شاعران م اصر بیان می

نویسنده در . کندرا به قصد تدریس در دانشگاه منتشر مینقد بدیع  محمد فشارکی نیز کتاب

زبانِ سبک خراسانی بحث حسن ت لیل همان رویکرد سنتی و شواهد مثالی از شاعران فارسی

وی در حسن ت لیل قائل به چهار شر  (. 21-26: 5911فشارکید )کند ی ذکر میو عراق

برای امری دلیلی تخییلید غیر طبی ی و ادعایی بیاورند که با آن امر ارتبا  لطیفی »: است

جا مناس  نباشد چرا که در این« غیر طبی ی»رسد ت بیر ؛ به نظر می(21: همان)« داشته باشد

کند که بر دل و جان مخاط  رینیِ مصنوعی را به ذهن تداعی میدر این صورت دلیل آف

شود که یک جا نمایش داده میکه تمامِ هنر شاعر در حسن ت لیل آن نشیندد در حالینمی

دلیل ادعایی را برای اثبات امری چنان به کار برد که مخاط  اقناع شود و از زیبایی آن حظ 

که ظاهراً در م نی غیر عادید غیر مت ارفد و غیر « غیر طبی ی»بهتر بود وی به جای . ببرد

 . کردرا بیان می« بر خالف نظام علی و م لولی»استد ت بیر م مول به کار رفته

. کندمنتشر می 5929خویش را برای اولین بار در سال  بدیع الدین کزازی نیزمیر جالل

-های نیک میین آرایه از آرایهوایس»نامد و آن را می« بهانگی نیک»نویسنده حسن ت لیل را 
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: 5911کزازید )« تواند باشدترین آرایه از این دودمان میداند که البته یندارخیزترین و هنری

دهدد همان ت ریف رایو در کت  بالغی ت ریفی که کزازی از حسن ت لیل ارائه می(. 569

که سخنور میان دو  بهانگی نیک آن است»: استاست که تنها با الفاظی متفاوت بیان شده

ای شاعرانه بهانه و علت دیگری یدیده ییوندی یندارین به بهانگی بیابد و یکی را به شیوه

مشخص است که وی نیز به حسن ت لیل غیر « ییوندی یندارین»از عبارت (. همان)« بشمارد

 . حقیقی یا ادعایی م تقد است

اندد شاهد نوعی دگرگونی تألیف شدههای متأخرتر  در دوران م اصر در بین کتبی که در سال

ای جدید از تر به مباحث بالغی هستیم زیرا که بدیع فارسی وارد یک دورهو نگاه علمی

« بندی انتقادی صنایعی نقد بدیع و طبقهمرحله»است که آن را حیات تاریخی خویش شده

هاد به ضرورت نقد و  گاهدر این دوره اکثر محققین در دانش(. 65: 5911کاردگرد )اند نام نهاده

بررسی و تفکیک انتقادی صنایع و ناکارآمدی مباحث به صورت سنتی یی برده و با آشنا 

 . اندشناسی بر این کار اقدام کردهشناسی و زیبایی شدن با مباحث زبان

کندد شاید منتشر می 5962که آن را در سال نگاهی تازه به بدیع سیروس شمیسا مؤلف 

بر ضرورت نقد و تحلیل مباحث بالغی »شد که یس از تأکید شفی ی کدکنی نخستین کسی با

مند کردنِ مباحث د برای بازنویسی و قاعده«بر اساس دو اصل تداعی م انی و موسیقی کالم

 . ها ارائه دهدبندی نوینی از آنکند تا طبقهبدیع فارسی تالش می

صنایع م نوی را در ینو فصل  یمؤلف در بخش دوم کتاب با عنوان بدیع م نوید کلیه

و در ( 5921: شمیسا. ک. ر)گنجاند تشبیهد تناس د ایهامد ترتی  کالم و ت لیل و توجیه می

ای از صنایع بدی ی را مورد توجه قرار د دسته«ت لیل و توجیه»فصل ینجم تحت عنوان روشِ 

برای »ر این شیوهد است؛ دی ت لیلی صورت گرفتهها توجیه ادبی به شیوهدهد که در آنمی

شود که حسن ت لیل شود توجیه و ت لیلِ ظریف و لطیف ادبی ارائه میمطالبی که اظهار می

 (. 511هماند )« یکی از مصادی  آن است

نویسی است که شرایط تحق  این آرایه را با بیانی روشن و تأکیدی شمیسا نخستین بدیع

ی علمی داشته لیل در اثری لطیف نباشد یا جنبهمقدمتاً باید دانست که اگر ت »: کندعنوان می

-یس ت لیل در ادبیات اسلوب خاصی دارد و باید جنبه. توان آن اثر را ادبی دانستباشد نمی

ی اقناعی و استحسانی داشته باشد نه برهانی و علمید و مبتنی بر تشبیه باشد که خودِ تشبیه 
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جود حسن ت لیل در کالم به این شرو  بنابراین وی برای و(. همان)« مبتنی بر کرب است

 -1برهانی نبودند  -4اقناع کننده بودند  -9علمی نبودند  -1لطیف بودند  -5: قائل است

او  تلخیصمبتنی بر تشبیه بودن؛ لطیف بودنِ حسن ت لیل همان است که خطی  و شارحان 

ودن را نخستین بار نصراهلل اند که از آن سخن گفتیمد و مبتنی بر تشبیه ببا تأکید به آن یرداخته

 . استبیان کردههنجار گفتار  تقوی در

ی این آرایه انجام یکی از اقداماتی که شمیسا برای نخستین بار در کلِ تاریخ بدیع در زمینه

های م لول به چهار ی بالغیونی که آن را بر اساس گونهدهدد این است که بر خالف همهمی

: کندهای علت به دو نوع تقسیم میت لیل را بر اساس گونهکنندد وی حسن نوع تقسیم می

شود واق ی و حقیقی است اما در ربط آن به م لولد ظرافت و لطافتی علتی که ذکر می -الف

گیرد؛ بنابراین نویسنده بیان علت ی تشبیه مضمر و تمثیل صورت میاست و این به وسیله

ت و مبتنی بر تشبیه و تمثیل باشدد وارد در حقیقی را در صورتی که مبنی بر ظرافت و لطاف

کنند و داند و این درحالی است که اکثر بالغیون یا اصالً این نوع را بیان نمیحسن ت لیل می

نامند و آن را از یا بیان علت واق یِ امری را بدون هیچ قید و شرطید اسلوب ت لیل می

 . دانندهای بدی ی خارج میی آرایهحوزه

-نامد که در این نوعد علتی که برای م لول ذکر مینوع دوم علت را علت ادعایی میشمیسا  -ب

. کندشودد حقیقت ندارد بلکه شاعر بر اثر تشبیهی که در ذهن او صورت گرفتهد چنین ادعایی می

کند که برخی از شاعران و نویسندگان داند و تأکید میتر میوی این نوع را از نوع قبلی هنری

که برند؛ به عنوان نمونهد در توجیه اینیی را گاهی به جای توجیهات علمی به کار میعلت ادعا

این شاخه از ت لیل همان (. 516: همان)اند آزادگان تهی دست: گویندچرا سرو میوه ندارد می

 . استچیزی است که تقریباً در تمام کت  بالغی فارسی از آغاز تا امروز مدّ نظر بوده

ها را جزء کارکردهای بالغی کند که شاید بتوان آنبحث به نکاتی نیز اشاره مینویسنده ذیل 

حسن ت لیل محسوب کرد؛ به عنوان نمونهد گاهی علت ادعایید امر غیر ممکنی را ممکن جلوه 

دهد مثل حمایل بستن جوزاء که دلیلی بر غالمیِ او در ییشگاه ممدوح است و گاهی برای می

کنند مثل علت سیاهی زلف و جی به توجیه ندارندد ت لیل و توجیه تخییل میاموری که عرفاً احتیا

 . رودداری در مصائ  به کار میگاهی نیز در مکالمات عاطفی چون تسلیت یا دل

شناسی تقی وحیدیان کامیار یکی دیگر از کت  بدی ی دانشگاهی کتاب بدیع از دیدگاه زیبایی
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 . استبه چاپ رسیده 5923ستین بار در سال با رویکردی انتقادی است که برای نخ

وحیدیان در باب حسن ت لیلد تنها به بیان علت ادعایی م تقد است و آوردن دلیل واق ی 

انگیز و زیبا ت لیل آوردن دلیل شاعرانه و خیال»: داندبرای امری را از این حوزه خارج می

از (. 591: 5911وحیدیاند )« فرینیآبرای امری است با دلیلی ادعایی نه واق ی برای زیبایی

انگیز  آیند از نظر منطقی اعتباری ندارند اما خیالنظر وحیدیان دالیلی که در حسن ت لیل می

-حسن ت لیل مبتنی بر تشبیهد است ارهد آدم»چنین بر این باور است که وی هم. و زیبا هستند

؛ البته (همان)« ی شاعرانه استیندارید کنایهد مجازد ایهامد غلو و ب ضی دیگر از ترفندها

ها و حسن ت لیل هایی ییوندی بین این آرایهنباید فراموش کنیم اگرچه ممکن است در نمونه

باشدد اما این دلیلی بر عمومیت این امر ندارد و ممکن است که ش ر و نثری وجود داشته

ها در میان این آرایه. اشدب ی دیگری نداشتهباشد اما لزوماً ییوندی با آرایهحسن ت لیل داشته

 گفتار هنجار که در کتبی چون تری دارد چنانییوند حسن ت لیل با تشبیه و است اره نمود بیش

 . بود شمیسا نیز به آن اشاره شده نگاهی تازه به بدیع تقوی و

ی از گیراوالً بهره»: داندکند و آن را در دو امر میوی به راز زیبایی حسن ت لیل نیز اشاره می

دیگر ترفندهاد دوماً مبتنی بودن بر استدالل که اگرچه این استداللد منطقی نیست و با عقل 

نشین استد به عالوه موج  برجستگی کالم انگیز و دلسازگاری نداردد اما بدیع و خیال

باشیم که در حسن ت لیلد استدالل به م نای منطقی آن  توجه داشته(. 599: همان)« شودمی

د مدّ نظر نیست بلکه تنها بیان یک «ی احکام م لومشف احکام مجهول به وسیلهک»ی نی 

شود علت شاعرانه و زیبا و اغل  غیر واق ی و ادعایی در ش ر یا نثرد سب  زیبایی آن می

های توان گفت صرف وجود یک استدالل که مبتنی بر منط  نباشدد از زیباییبنابراین نمی

 . حسن ت لیل است

برابرهای بالغت در فارسی و عربی بر  تأخرترین کت  بالغی زبان فارسید کتابیکی از م
آن را به  5911است که سید حمید طبیبیان در سال  الم انی اساس تلخیص المفتاح و مختصر

است و در بحث حسن ت لیل به شرح بالغت سنتی عربی بدون ابتکار و نوآوری طبع رسانده

 . یردازدخاص می

 نتیجه 

ییش آمدیم و به امروز  2رنی را یا به یای حسن ت لیل در کت  بالغی عربی و فارسیچند ق
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های متمادید فراز و  رسیدیم و دیدیم که این آرایه همانند اکثر تمهیدات بالغی در طی سال

است و گرفتار یک تقلید و تکرار عمومی و گیری را از سر نگرراندهفرود و تنوع چشم

طِ سیر را یی گرفتیم تا دریابیم چه کسانی چه نوع برداشتی از این این خ. استهمگانی شده

اند تا بتوانیم از خالل این سخناند ت ریفی جامع اند و با چه دیدی به آن نگریستهآرایه داشته

 . و مانع از آن ارائه دهیم

در اغل  کت  بالغی عربی و به ییروی از آند در کت  بالغی فارسید خصوصاً کتبی که 

بندی چهارگانه بر اساس اندد یک تقسیمتأثیر و به تقلید از بالغت عربی نوشته شده تحت

شودد  که امری که توصیف میاست و بسته به اینهای م لول ذیل حسن ت لیل بیان شدهگونه

الوجود باشد یا غیر د و ممکنباشد یا  ثابت باشد یا غیر ثابتد غیر 

د وصف ثابت ظاهر ( د بوصف ثابت غیر ظاهر ( به چهار نوعِ الفالوجودد ممکن

شود؛ الوجود تقسیم میوصف غیر ثابت غیر ممکن( الوجود و دوصف غیر ثابت ممکن( ج

گیرد نه به اعتبار علتد وصف یا بندی که به اعتبار وصف یا م لول صورت میدر این طبقه

واق یت »نیست بلکه به م نای « دائم»جا به م نای نثابت است یا غیر ثابت؛ ثابت در ای

حال وصفی که ثابت استد یا علتش در عرف . است« داشتن و مورد قبول عقل و عرف بودن

از سوی دیگر وصف غیر ثابت که در عالم واقع . و عادت ظاهر نیست و یا ظاهر هست

 . الوجودیا غیر ممکن الوجود است ووجود ندارد و مورد قبول عقل و عرف نیستد یا ممکن

( بیان علت حقیقی و ب( توان به دو نوعِ الفهای علت نیز میحسن ت لیل را بر اساس گونه

بندیِ دوگانهد اختالف نظر وجود دارد؛ البته در این تقسیم. بیان علت ادعایی تقسیم کرد

یر تنها بیان علت غتلخیصد  خصوصاً در بالغت عربید خطی  قزوینی و تمام شارحین

دانند و کسانی که در بابِ بیانِ علت ی حسن ت لیل میحقیقی یا ادعایی را داخل در حوزه

اند و بطور ضمنی این دو را از هم نام نهاده« »را « حسن ت لیل»اندد حقیقی سخن گفته

نویسان با قائل شدن به شروطی چون اندد اما در بالغت فارسید برخی از بالغیتفکیک کرده

ای ظریف و لطیف در ها نظیر تشبیه و تمثیل و وجود نکتهبتنی بودنِ تصویر بر دیگر آرایهم

ای از حسن عنوان جزء و زیر شاخهه ربط م لول به علت حقیقید حتی بیان علت حقیقی را ب

-توان گفت که ابنگیری و تکوین و تحول حسن ت لیل میدر شکل. اندت لیل محسوب کرده

عبدالقاهر جرجانی . بردنام می« »ین کسی است که از سنان خفاجی نخست

دهد و آن را یکی از ابزارهای نخستین کسی است که آن را در کنار تشبیه و است اره قرار می
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داند که از طری  ادعای علت برای امری که علت آن در عالم خارجد ایجاد تخییل در کالم می

فریبدد صورت گوید که خود را میبیان آند گوینده سخنی را می یثابت نیست و به وسیله

-یریرد؛ وی ذیل بحث م انی تخییلید از مباحثی چون م انی مصنوعد احتجاج و برهانمی

گوید و در سازی تخییلید تخییل شبیه به حقیقتد ت لیل تخییلی و تأویل تخییلی سخن می

فخر رازی نخستین . کندحسن ت لیل را بیان میهای رایو در های خودد اکثر نمونهخالل گفته

نویری نخستین کسی . نامدمی« حسن الت لیل»کسی است که در بالغت عربید این آرایه را 

. کندی حسن ت لیل در ادبیات عرب را بیان میبندیِ چهارگانه است که مشهورترین تقسیم

بندی ملح  ه این تقسیمخطی  قزوینی نخستین کسی است که بیان علت مبتنی بر شک را ب

از  تلخیصافزاید و از آن یسد شارحان را به ت ریف نویری می« غیرحقیقی»کند و قید می

عربشاهد مغربید مدنید سیوطی و دسوقی همه از کلیت بحث جمله سبکید تفتازانید ابن

در دوران م اصر عرب نیز چیزی جز تکرار سخنان گرشتگان به . کنندخطی  ییروی می

 . خورد نمیچشم 

دانندد ای را حسن ت لیل میدر برابر این گروه که تنها ادعای علتی غیرحقیقی برای یدیده

را « الت لیل»دانند اما در بیشتر مواردد عنوان گروهی بیان علت حقیقی را نیز جزئی از آن می

ا با این افراد غالباً کسانی هستند که کت  بالغی خود ر. گزینندبرای بحث خویش بر می

جایی که در قرآن دلیلی ادعایی و غیر اند و از آنی تحریر در آوردهرویکردی قرآنی به رشته

های بیان علت حقیقی را که یک بحث نحوی استد اندد شیوهحقیقی در توجیه امور نیافته

 . االصبعد علوی و زرکشی اشاره کردتوان به ابن ابیی این افراد میاز جمله. اندمطرح کرده

حسن ت لیل در بالغت فارسی نیز تا حد زیادی متأثر از بالغت عربی است؛ خصوصاً در 

البته در ب ضی از کت  بدی ی . کندت ریف و انواعد این تأثیریریری بیشتر خود را نمایان می

ی نجفید فنون بالغت و د درّهچون 
اما در  بندی در ضمن بحث ارائه نشدهد هیچ تقسیمادبی و نگاهی تازه به بدیعصناعات 

د بیان بدیعد درر االدب و م انی بدایع الصنایعد برخی کت  بدی یِ فارسی نظیر 
هاد از انواع و حتی امثال عربی است و متأثر از آند به کت  عربی توجه بیشتری شدهبیان

 . استسخن رفته

چون رامی تبریزی و نویسان فارسید هموجه به این نکته ضروری است که برخی از بالغیت

کنند؛ برخی مانند انصارید در باب ادعایی بودن یا حقیقی بودنِ علتد سکوت میشهاب 
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واعظ کاشفی و صالح مازندرانید هدایتد فندرسکید تقوی و رجایید بر ادعایی بودنِ علت 

کنند؛ برخی ی حسن ت لیل خارج میدد بیان علت حقیقی را از دایرهتصریح دارند و با تأکی

دانند مانند سیروس شمیسا نیز بیان علت حقیقی را بنا بر شروطی جزئی از حسن ت لیل می

های علت به دو نوع حقیقی و ادعایی که به صورت مشخصد حسن ت لیل را براساس گونه

ت غیر حقیقی نسبت به علت حقیقی واقف تر بودنِ علکند و اگرچه به هنریتقسیم می

استد اما بنا بر شروطی مثل مبتنی بودن بر تشبیه و تمثیل و داشتن ظرافت و لطافتد آن را 

 . داندجایز می

گیریم که از مجموع اقوال و آراء بالغیون عربی و فارسی در باب ت ریف حسن ت لیل نتیجه می

در ذهن و روح آدمی تأثیر بیشتری دارد و برای جایی که سخن مبتنی بر دلیل و علتد از آن

ها و تر استد حسن ت لیل بیان هر نوع علت هنری و شاعرانه برای اثبات یدیدهکنندهوی اقناع

-امور گوناگون است که این علت ممکن است ادعایی یا حقیقی باشد اما در هر دو صورت می

نوع دلیلی اعم از حقیقی و ادعایید در انگیز و عاطفی باشد؛ بنابراین بیان هر بایست خیال

ی حسن ت لیل قرار بگیردد تواند در دایرهصورتی که مخیل و توأم با حیرت و شگفتی باشدد می

شودد در ییوندِ بین این علت و میالبته با این شر  که اگر برای م لولید علت حقیقی آن بیان 

ی نهان بوده و وقتی که مخاط  از زاویهم لول ظرافت و لطافتی بیان شود که از دید مخاط  ی

 . نگردد غرق در حیرت و شگفتی گردددید گوینده به آن دو می

 هانوشتپی

باشدد بیان این است که متکلم بخواهد حکمی که واقع شده یا وقوعش مورد انتظار می -5

قدّم بر م لول ی علت مدارد زیرا رتبهکند و ییش از بیانِ آن حکمد علتِ وقوع آن را بیان می

 . است

که عجی  و  ت لیل این است که حکمی قصد شودد یس آن حکم را ب ید ببینی به خاطر آن -1

غری  و لطیف است؛ یس بر سبیل نوآوری صفتی را که مناس  ت لیل استد بیاوری یس این 

ذکر همانا اثبات حکم با . که حقیقت داردصفت را علتی برای آن حکم ادعا کنید به گمان این

 . تر استعلتد از اثبات حکم با ادعای تنها در نزد خرد رایو
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خورد وقتی که چهار یا آب می: گویدت لیل از باب تف یل است از گفتار عرب که می -9

چند بار او را آب دهند و آن وقتی است که برای آن علت وسببی قرار دهید و مرض را 

 . شودتغییر حال انسان و خرابی سالمتی او میکه آن بیماری سب  اند برای اینعلت نامیده

حکمی از احکام وصف شود یس آن را ب ید ببینید به خاطر غرابت و لطف و اعجابی که  -4

ی صفتی مناس  برای ت لیل بیاوری یس ای به وسیلهدر آن است یس برای آند جهت تازه

هایت تقریرشد زیرا مدعی شوی که آن صفتد علتِ آن حکم است به گمان حقیقی بودن و ن

 اثبات حکم با ذکر دلیل از اثبات آن بدون دلیل مؤکدتر است

1- 

 

6- 

الزم به ذکر است که در این ییوهشد منظور ما از آثار بالغی عربید مجموعه آثاری هستند  -2

عبارت دیگرد  شوند؛ بهنویس نیز میاند و شامل کت  ایرانیانِ عربیکه به زبان عربی نوشته شده

ش آند سهم و برداشت ما از بالغت عربید بالغت اسالمی است که ایرانیان در باروری و یرور

ی علوم عربی را چنین وس ت دایرهزیرا که ییشرفت زبان عربی و هم»اند؛ نقش عمده داشته

های مختلفی ی ملتی کوشش یک قوم خاص دانست بلکه محصول ذوق و قریحهنباید نتیجه

عنوان زبان دینی و علمی خود برگزیدند و هر یک ه است که زبان عربی را که زبان قرآن بودد ب

د ه فراخور هوش و است داد خود بر آن چیزی افزودند و به همین علت است که ارباب تحقی ب

« فرهنگ و تمدن اسالمی»عنوان ه اندد ب مجموعه علوم و آدابی را که به زبان عربی تألیف شده

 (. 99: 5924مالیرید )« اندخوانده

*** 

 منابع و مآخذ
 قرآن کریم -5
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 بررسی تطبيقی شيوه روايت داستان حضرت يوسف قرآن کريم

 و منظومه يوسف و زليخای جامی

 1**محسن حیدرزاده/ 5*دکتر سکینه رسمی

 

 چکیده

هکای مهکم    مایکه  ت بیر شده است از بن« القصص احسن»داستان یوسف که قرآن کریم از آن به 

مختلفد شاعران مت ددی آن را به صور مختلکف بکه نظکم     های ه ش ر فارسی است که در دور
هاست که هکر منظومکه را از    یکی از نکات قابل ارزیابی در این زمینه شیوة روایت. اند کشیده

این مقاله با بررسی تطبیقی شیوة روایت قرآن کریم و جامی به نحوة . سازد دیگری متمایز می
هکای   یدد فضای داستان و تحلیل استفاده از شیوهآغازگری داستان و یایان آند بررسی زاویة د

 .یردازد بالغی ایجاز و اطناب و تکرار می

 قرآن کریمد شیوة روایتد جامید یوسف و زلیخا :ها کلیدواژه

                                                             
 (rasmi1378@yahoo.com) (ایران) دانشگاه تبریزگروه زبان و ادبیات فارسید دانشیار 5*
 ی زبان وادبیات فارسیدانشجوی دکتر1**
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 مقدمه

ییشینة این داستان به تکورات و  . های مهم ش ر فارسی است مایه داستان یوسف و زلیخا از بن

زبان با افزودن مضامینی دیگر آن را به صورت یک  ران فارسیگردد که شاع قرآن کریم باز می

: نویسکد  استاد خیامپور در باب استقبال شاعران از این داسکتان مکی  . اند داستان عشقی درآورده

البته این داستان شیرین که از طرف مفسران و نویسندگان قصص انبیا روبه تکامل رفتکه بکه   »

بینکیم از   ککه مکی   چارچوب نثر محصور بماندد چنکان  توانست در حد نهایی کمال رسیدهد نمی

دورة سامانیان گرفته تا اواخر قرن سیزدهم هجری ش رای ایران یکی یس از دیگری بر نظکم  

انکد ککه ف کالً در     این قصه همت گمارده و آثار فراوانی راجع به این موضوع به وجکود آورده 

هاد  یکی از این منظومه( 11: 5993ورد خیامپ. )ها برای ما م لوم است حدود سی منظومه از آن

 .یوسف و زلیخای جامی است

برخکی عرفکا در ت بیکر    . د احسن القصص نامیده شده اسکت (ع)در قرآن مجید داستان یوسف

الناس است و قصکة او در قکرآن از جهکت اشکتمال بکر       یوسف احسن»: القصص گویند احسن

غزالکید  )« هاسکت  بهترین قصکه ها و کیفیت محبت و اسرار عش  و مودت  عجای  و حکمت

رسد دلیل این نام گراری عالوه بر یر حادثه و جراب بودن کنش هکاد بکه    به نظر می( 9: تا بی

های مجدد و دقت  در خوانش. های ساختاری داستان و شیوة روایت نیز باز بسته باشد وییگی

برخکی از   در ایکن مقالکه بکا بررسکی تطبیقکی     . هکا یکی بکرد    توان به ایکن وییگکی   مضاعف می

های ساختاری سورة یوسف و داستان یوسف و زلیخای جامی میکزان تکأثیر جکامی از     وییگی

قابل ذکر است که در بررسکی منظومکة یوسکف و    . شود شیوة روایت قرآن کریم مشخص می

باشکد ودر ایکن    زلیخای جامی ش ریت اثر مدنظر نیست وتنها شیوة روایت او مورد توجه می

 .شود داستان قرآنی یوسف با منظومة یوسف و زلیخا بازجسته می هایی برای کار وییگی

 در قرآن کریم ومنظومه جامی ( ع)های ساختاری داستان یوسف  ویژگی

 زاویة دید و فضا و مکان  -1

حوادث زنکدگی او در یکک   . شود در قرآن کریمد داستان از رویای یوسف در کودکی آغاز می

های زمانی و مکانی ندارد و صرفا بکه بیکان    ستان یرششود و دا خط زمانی منطقی روایت می

شود که  گاه اگر فضا و مکانی توصیف می. ها حاضر است یردازد که یوسف در آن وقای ی می

یوسف در آن حضور نداردد خالف منط  داستان گویی نیستد فی المثل زمکانی از حسکادت   
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تکر در   رود که ییش ف سخن میبرادران و مشورت کردن ایشان برای از سر راه برداشتن یوس

): آیة کوتاهی ربط منطقی آن با مسیر داستان با اشارة کوتاهی مشخص شده است

  ) (2) 

ها آگکاه اسکت در ایکن داسکتان      زاویه دید سوم شخص دانای کل که از درون تمام شخصیت

هکا همکرات ینکداری     دهد تا با آن ها را به مخاط  نشان می یزة تمام کنشعالوه بر آن که انگ

در ایکن داسکتان   . کندد به صورت غیر مستقیم نمایشی از سمیع و بصیرت بکودن خداسکت   می

شکودد راز و   ها به روشنی باز نموده مکی  ها و حتی افکار احساسات شخصیت گفتگو هاد نجوا

جای اسیر شکهوت شکدند تکالش او بکرای آزادی از     نیاز یوسف و آرزوی رفتن به زندان به 

همکه  ... زندان خود خواستهد ترس ی قوب در از دسکت دادن یوسکفد حسکادت بکرادران و     

 .هایی از دیده شدن درون افراد توسط دانای کل است ها نمونه این

شود و یکس از   ها آغاز می منظومة یوسف و زلیخای جامی با مقدمات م مول در سایر منظومه

مخاط  را برای شنیدن داستانی  -که تمهیدی است برای ورود به داستان -ان فضایل عش بی

 .کند یر از عش  و شیدایی آماده می

رساند و داستان را از جلوه دادن فرزندان آدم بر  جامی آغاز روایت خود را به آفرینش آدم می

با اشارة مختصکری بکه    و در ادامه. کند وی و در عج  ماندن آدم از زیبایی یوسف شروع می

رساند و متن  دوران ییامبراند گردش روزگار را به دوران رسالت ی قوب و کودکی یوسف می

اینکه جامی روایت خودرا از آفکرینش آدم آغکاز ککرده    . گیرد اصلی داستان از اینجا شکل می

از لحاو شیوة روایت جال  و جراب است و علت اصلی انتخکاب ایکن آغکازد تاکیکد     . است

گیرد تا زیبکایی   ای بهره می امی بر زیبایی غیر م مول یوسف است او از این روایت اسطورهج

مانکد و از   که از یک طرف آدم با دیدن آن در شگفت می -و جمال منحصر به فرد یوسف را

طرف دیگر خود آدم از شش بخش زیبایی چهار بخش را به یوسف و مکابقی را بکه دیگکران    

 .دتوصیف کن -!بخشیده است

زاویة دید در یوسف و زلیخا نیز هم چون روایت قرآنی داستان یوسفد سوم شخص دانکای  

هکا مطلکع اسکت و بکه فراخکور       کل استد جامی نیز از احساسات و روحیات تمام شخصیت

 .کند ها را توصیف می موق یت آن

از دوران تواند وحدت فضا و مکان را به شیوة منطقی حفظ کند یس از بیان روایاتی  جامی نمی
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گکردد   شود و حکایت زلیخکا آغکاز مکی    کودکی یوسفد ادامة داستان از این فضا و مکان رها می

شود داستان زلیخا را رهکا کنکد و بکه ادامکة روایکت یوسکف        دیک بار دیگر نیز جامی مجبور می

بپردازد تا به برخورد دو داستان موازی یوسف و زلیخا برسد؛ ی نی در مسیر داسکتان گکویی دو   

دهدد در صکورتی ککه    ها استحکام داستان را کاهش می شود و این گسست ار گسست ایجاد میب

توانست داستان یوسف را بیان کند تا زمان خریده شدنش توسط زلیخا و در آنجا با یکک   او می

 .فالش بکد زندگی زلیخا را به تصویر بکشد

 ایجاز قرآن کریم و اطناب جامی -2

در آغکاز بکدون م رفکی    : یوسف در قرآن ککریم ایجکاز آن اسکت   های داستان  یکی از وییگی

گاه ( 4آیة )رود  یوسف و ی قوب و یا توصیف فضا و مکاند بدواً از رویای یوسف سخن می

ها آمده است بکه طکوری ککه در     فاعل و ف ل جمله حرف شده است و تنها سخن شخصیت

رای یافتن گوینکدة سکخنان   برخی موارد مخاط  را مجبور به دقت بیشتر در متن و جستجو ب

شخصی که از زندان نجات یافته و ساقی یادشاه شده اسکت از شکاه    46د 41در آیات . کند می

در اینجکا  . خواهد که او را نزد یوسف بفرستدتا آنان را از تأویل رویای یادشکاه آگکاه کنکد    می

فقکت  بخشی از اجزای روایت حرف شده استد ی نی گفته نشده است ککه بکا سکخن او موا   

بلکه بالفاصله ب د از سخن او با یادشکاه ادامکة   . .. گوید رود و می شود و او نزد یوسف می می

آید و به همین دلیل خوانندة داستاند مخاط  سکخن را گکم    سخنان در خطاب به یوسف می

یابد که بخشی از سخنان خطاب به یادشاه و بخش دیگکر   کند و یس از دقت بیشتر در می می

 :مشخص شده است« یوسف»ف است و این تغییر مخاط  با منادای خطاب به یوس

تر شدن ریتم داسکتان نیکز کمکک     ها نه تنهاد مخلّ فهم داستان نیست بلکه به سریع این حرف

گیکرد   زندان صکورت مکی  ها در آستانة آزاد شدن قهرمان از  کند به خصوص که این حرف می

تر روی دهند و یوسف آزاد شود شیوة روایت  خواهد وقایع سریع ی نی زمانی که مخاط  می

در عکین   .های مکرر نشکود  ای است که خواننده گرفتار جمالت اضافه و ف ل و فاعل به گونه

. شکود  حال ضمن سرعت بخشیدن به ریتم روایت توجه و دقت بیشتر مخاط  نیز جل  مکی 
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شیوه در ادامة داستان نیز حفظ شده است؛ با یایان یکافتن سکخن یوسکفد بکال فاصکله      همین 

رودد گویکا ایکن بکار     شنویم در حالی که از شخص حامل ییام سخنی نمی جواب یادشاه را می

 :اهمیتی شخص نیز در اشاره نشدن به نام و عمل او موثر بوده است عالوه بر دالیل فوق بی

 (51) 

در بخش دیگری از داستان تمنیات نفسانی موضوع اصلی اسکت در روایکت قرآنکی بکا ایجکازی       

 :نظیر ضمن توصیف کامل شرایط از بیان عبارات خالف اخالق نیز یرهیز شده است بی

 (23) 

آیه و بکه صکورت مختصکر و     31برخالف روایت قرآنی که کل داستان زندگی یوسف را در 

موجز بیان کرده استد جامی با نظر به سایر منابع وبا استفاده از خالقیکت خکودد بکه داسکتان     

هکا و قصکرها و    دهد توصیفات خودرا به وییه دربارة زیبکایی اشکخاصدلباس   خ وبرگ میشا

هکا یکس از    های یوسف و زلیخا ونیز شدت اندوه و تنهایی آنها ویا عکیش و عشکرت آن   رنو

او برای هنر . شود کند که موج  خستگی مخاط  می وصال چندان طوالنی و مبالغه آمیز می

شیاء و روحیات از هیچ یک از اجکزای داسکتان چشکم یوشکی     نمایی خود در وصف افراد و ا

کند که گکویی بکا    شود طوری برجسته می حتی چاهی را که یوسف در آن انداخته می.کند نمی

 :ها متفاوت است دیگر چاه

 چهی چون گکور ظکالم تنکگ و تیکره    

 لککک  او چکککون دهکککان اژدهکککایی  

 درونکککش چکککون درون مکککردم آزار 

 مکککککدار نقطکککککه انکککککدوه دورش 

 ر ککدورت مرککزش دور  محیطش یک 

 نفس زن گکر در ار یکک دم نشسکتی   

 

 ز تکککاریکیش چشکککم عقکککل خیکککره 

 یکککی قکککوت از درون مکککردم ربکککایی

 بکککرای مکککردم آزاری یکککر از مکککار   

 بکککرون از طاقکککت اندیشکککه غکککورش

 اش شکور  هوایش یکر عفونکت چشکمه   

 نفکککس را بکککر نفکککس زن ره ببسکککتی

 (645: 5916جامید )                     
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 تکرار -3

ترین وییگی داستان یوسف تکرار استد گاه با تکرار یک کلمه روبکه   وان گفت اصلیشاید بت

هکا بکه صکورت مسکتقیم و      ایکن تککرار ککنش   .رو هستیمد گاه با تکرار یک عبارت یکا ککنش  

هکا و   گیرد و موج  تاکید بر برخی رفتار غیرمستقیم از طرف یک یا چند شخص صورت می

ف دیگر تفاوت رفتارها و نیّات اشخاص نیکز در همکین   گردد واز طر ها می توجه بیشتر به آن

دهندد امکا بکه نتکایو     گرددد دو شخصیت رفتار مشابهی را انجام می های مشابه آشکار می کنش

هکا وا   رسند و این وییگی مخاط  را به تأمل بیشتر در ماهیت رفتارهکا و انگیکزه   متفاوتی می

 .دارد می

هکای ییکدا و ینهکان نهکاده شکده       بکر اسکاس تککرار    که گفته شد شکل و ساختار داستان چنان

استدجامی با آگاهی از این زیربنا وتاثیر آن در زیبایی داستاند برخی از این تکرارها را بیشتر 

تکرین عناصکر تککرار شکونده      ترین و محوری کرده است؛ مثالً لباس یوسف که یکی از اصلی

ده اسکت ککه در متکون متقکدم بکه      داستان استد جامی چند روایت دیگر از لباس یوسف آور

ای نشده است و صرفاً برخاسته از خالقیکت جکامی اسکت؛ در چکاه      برخی از آنها هیچ اشاره

یوسف تنها و عریان است وبرای یوشاندن خود از درون ت ویری که به همکراه دارد ییراهنکی   

 :آورد بیرون می

 بکککه ت ویکککر انکککدرش ییراهنکککی بکککود 

 فرسککککتادش بککککه ابککککراهیم رضککککوان

 از سکککدره جبریکککل امکککین زود  رسکککید

 بکککککرون آورد از آنجکککککا ییکککککرهن را

 

 کککه جککدش را ز آتککش مککامنی بککود   

 از آن رو شککد بککراو آتککش گلسککتان   

 ز بکککازوی وی آن ت ویکککر بگشکککود  

 آن یککاکیزه تککن را [ ه؟]بککدان یوشککید  

 (645: 5916جامید )                     

کنکد و لبکاس فکاخر     مکی ییش از فروخته شدن در بازار مصکر یوسکف در آب نیکل شستشکو     

آراید و هر  های فاخر می زلیخا نیز یس از خریدن یوسف او را به انواع لباس( 641)یوشد  می

در این منظومه عالوه بر این مواردد در طول داستان ( 614. )یوشاند روز لباسی نو بر تن او می

بکه جنبکة    رود امکا توجکه بکیش از حکد     به فراخور موق یتد بارها از لباس یوسف سخن مکی 

تکرین   کند به همکین دلیکل از مهکم    عاشقانة داستاند جامی را از کارکرد اصلی ییراهن غافل می
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نقش ییراهن یوسف ی نی شفا دادن چشکمان ی قکوب در یوسکف و زلیخکای جکامی خبکری       

 .نیست

یکی دیگر از عناصر داستان که جامی به یکرورش و گسکترش آن یرداختکه اسکتد فکروش و      

ر روایت قرآنی یوسف تنها یک بار آن هم توسکط کاروانیکان فروختکه    د. قیمت یوسف است

عهککد عتی دسککفر )امککا جککامی داسککتان را موافکک  بککا روایککت عهککد عتیکک     ( 13)شککود مککی

برد تا برادران فروشکندة یوسکف    وبا اصالحاتی جزئی ییش می(16-13دآیات 92تکویندفصل

ر مصکر بکازاری بریکا کننکد     و کاروانیکان بکرای فکروش یوسکف د    ( 649)به کاروانیان باشکند  

های گران از هر طرف به جان  بازار بیایند که خود فصلی اسکت مشکبع    وخریداران باییشنهاد

 (.641-614)و مفصل 

تکر وگسکترده    عنصر تکرار شوندة دیگر داستاند ی نی مکر در این منظومکه بصکورت مفصکل   

و جهت حفظ او نزد  نخستین مکر داستان توسط عمه یوسف. ترمورد توجه قرار گرفته است

جال  اینجاست که جامید مکر یوسف را جهکت نگکاه   ( 133 -633)یریرد  خود صورت می

در روایکت خکود نیکاورده وبکدین      -که ظاهراً از عمه آموخته اسکت  -داشتن برادر نزد خود 

ترتی  مکر عمه نیز تأثیر روایی خود را از دست داده است زیرا هریکک از ایکن دو مککرد بکا     

کند جامی مکر عمه را مطاب  با آنچکه در منکابع دیگکر     د تأثیر دیگری را تقویت میوجود خو

کند اما از تأثیر آن در شکل و ساختار داستان غافل است و یکا   به آن اشاره شده استد نقل می

بخاطر توجه بیش از حد به بخش عاشکقانة داسکتان و ت جیکل در اتمکام منظومکه از روایکت       

 .زند ماند واین حرف به ساختار داستان لطمه می می عاقبت کار برادران باز

بیشترین مکرها در یوسف و زلیخای جامید توسط زلیخا و بکرای بکه چنکگ آوردن یوسکف     

خورد در یکی از این مکرها زلیخا یوسف را  گیرد وهمگی این مکرها شکست می صورت می

دهد تا از ایشان تمتکع یابکد و    می برد و به او اجازه به باغی بسیار زیبا و به میان زیبارویان می

سازد که با یوسکف قکرار خلکوت در شک  را بنهنکد واو را خبکر        در نهان ایشان را مکلف می

ولی نتیجه ککار ایمکان آوردن زیبارویکان بکه     ( 661)سازند تا به جای ایشان نزد یوسف برود 

 (.623)یوسف است 

وی بکه راهنمکایی   . اشاره ککرده اسکت   در مکر دیگر زلیخا که قرآن کریم به ایجاز تمام به آن

کند و تصاویر خود و یوسف راد بکر در و دیکوار نقکش     دایهد قصری باشکوه و تودرتو بنا می
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خواند و درهکا را یککی یکس از دیگکری      زلیخا یوسف را بدین قصر می( 629-624)زندد  می

اندیشکید؛   دیگر می رود تا اینکه زلیخا تدبیری نهد یوسف بدین فری  نیز از راه نمی قفل برمی

کشم و تو بکه قتکل    نهد که اگر بر وصال من رضا ندهی خود را می خنجری بر گلوی خود می

ای ککه در کنکار    کنکد و از یکرده   دهد ولی ت لل مکی  من متهم خواهی شدد یوسف رضایت می

از  ام تکا  کندد با یاسخ زلیخا که این بت من است و روی او را یوشانده بیندد سؤال می دیوار می

مانکد   اثر می کند و به این ترتی  مکر زلیخا بی آید و فرار می او شرم نکنمد یوسف به خود می

های یوسف تنها به آوردن شر  یوسف برای آزادی از زندان  در خصوص مکر( 629 -619)

 (.255-251)بسنده شده است 

و رویاست که جکامی  یکی دیگر از عناصر یر تکرار داستان جامی نیز همانند قرآن کریم الهام 

توان  می. با گسترش و افزایش ت داد رویاها و الهامات نقش این عنصر را تقویت نموده است

در ایکن  ( 634-631. )گفت که جامی داستان خکود را بکا رویکای زلیخکا آغکاز نمکوده اسکت       

بکازد و از ایکن یکس     بیند و به آن دل مکی  رویاست که زلیخا نخستین بار جمال یوسف را می

یردازد تا اینکه بار دیگر همان صکورت را در خکواب    ه با خیال او و با فلک به گفتگو میشبان

خوانکد و از زلیخکا    یرسد یوسکف خکود را از نکیاد آدم مکی     بند و از او نام و نشانش را می می

یکس از ایکن رویکا    ( 651-659. )خواهد که اگر در دعوی عش  صادق است ازدواج نکند می

در سومین رویا . نهند شود تا حدی که زنجیر به یایش می مضاعف می شیفتگی و جنون زلیخا

شنود که مکن عزیکز مصکرم و     یرسد و یاسخ می زلیخا دوباره از یوسف جای و مکان او را می

کنکد و   این آگاهی از جای و مقام یوسفد زلیخا را آرام مکی ( 651-656)مصر مقام من است 

به عزیز مصر ودر نهایت روانکه ککردن زلیخکا بکه     موج  رد خواستگاران و ییام فرستان یدر 

نکتکة قابکل توجکهد تفکاوت رویکای یوسکف و رویاهکای        ( 652-614. )گردد جان  مصر می

زلیخاست؛ نخستین رویای زلیخا مانند رویای یوسف غیر ارادی است امکا دو رویکای دیگکر    

حاصل کوشکش و   آیدد افتد و اطالعاتی که از رویا به دست می خواست و تالش او اتفاق می

یرسش زلیخاستد هم خود عمل رویا دیدند کوششی است و هم اطالعات کسک  شکده در   

رویاد حاصل یرسش آگاهانة اوست؛ ی نی اصل و محتوای رویا هردو ارادی و اکتسابی استد 

در حالی که رویای یوسفد وارد غیبی است و او در اصکل و محتکوای آن دخکل و تصکرفی     

کندد  داند و برای رسیدن به آن تالش نمی وسف ت بیر رویای خود را میعالوه بر این ی. ندارد

کند که این تأویل رویکایی اسکت ککه در      بلکه صرفاً یس از رسیدن به آن به یدر یادآوری می
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کوشکد تکا    امد اما زلیخا برای رسیدن به آنچه در رویا دیده است عجله دارد و می کودکی دیده

ببکرد و همکین علکلد موجک  گمراهکی و ازدواج نادرسکت او       حوادث را به ارادة خود ییش 

خبکری زلیخکا    گردد جامی در توصیف صورت یوسف در رویای زلیخاد غیرمستقیم به بکی  می

 :م نی اشاره کرده است

 بنکا میکزد چکه زیبکا صکورتی بکود      

 زلیخککککا از زلیخککککایی رسککککیده

 از آن م نککی اگککر آگککاه بککودی   

 ولی چون بود در صورت گرفتکار 

 

 افکزود  است واندر نمکی که صورت ک

 از آن صککورت بککه م نککی آرمیککده   

 یکککککی از واصککککالن راه بککککودی 

 نشکککد در اول از م نکککی خبکککردار  

 (631 -636: 5916جامید )           

تواند بفهمد که منظور از عزیکز   داند و نمی اگر چه زلیخا تأویل رویای خود را به درستی نمی

و در آینده است واین عدم آگکاهی زلیخکا    مصر بودن یوسفد مقام یوسف در زمانی نام لوم

شود ولی همین تأویل غلط است ککه او را بکه یوسکف     های فراوان او می موج  رنو کشیدن

دیدد ایکن م نکی در    شدد هرگز یوسف را نمی رساند؛ چرا که اگر او همسر عزیز مصر نمی می

 :شود و الهام میآستانة ازدواج او با عزیز مصر و یس از دیدن او از سوراخ خیمه به ا

 درآمکککد مکککر  بخشکککایش بکککه یکککرواز    

 ککککه ای بیچکککاره روی از خکککاک بکککردار  

 عزیکککز مصکککرد مقصکککود دلکککت نیسکککت  

 از او خکککواهی جمکککال دوسکککت دیکککدن  

 

 سکککککروش غیککککک  دادشد ناگکککککه آواز 

 ککککزین مشککککل تکککرا آسکککان شکککود ککککار

 او حاصکککلت نیسکککت ولکککی مقصکککود بکککی

 وزو خکککواهی بکککه مقصکککودت رسکککیدن   

 (612: 5916امید ج)                        

آورند زلیخا در دل خود شکور   بار دیگر نیز وقتی که یوسف را در مصر به م رض فروش می

یابد اما همین شوق او را بکه دیکدار یوسکف و     کند که دلیل آن را درنمی و شوقی احساس می

عالوه بر آنچه گرشت رویای زندانیان و یادشاه مصکر نیکزد   ( 646-642)کشاند  خریدن او می

 .طاب  با روایت قرآنی در منظومة جامی آمده استم

 های تکرار شونده برخی عناصر، عبارات و کنش

 لباس یوسف -1
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اوسکت ککه چنکد مرتبکه در داسکتان      ( قمیص)ترین عناصر داستان یوسفد لباس  یکی از مهم

ای است برای فریفتن ی قکوبد   کند؛ در بخش بدخواهی برادران ییراهن وسیله ایفای نقش می

د در بخش دیگری از داستان یاره شدن ییراهن توسط زلیخکا  (51)کند  وغی که باورش نمیدر

و در انتهکای داسکتاند ییکراهن بکوی یوسکف      ( 11-11)شکود   دلیل برائت ساحت یوسف می

به این ترتی  در داستاند ییراهن در ( 39-34)آورد  وشفای چشمان را برای ی قوب هدیه می

نخست برخالف ارادة یوسف و به اجبار برادران جهت فریفتن : کند سه مرحله نقش بازی می

گنکاهی یوسکف    ی قوبد بار دوم به اتفاق و بدون ارادة یوسف یا غیر او که موج  اثبات بکی 

شود و در اخرین مرتبه با اراده و اختیار یوسف جهت فرسکتادن ییکام و شکفا دادن چشکم      می

 .توان دنبال کرد ش ییراهن را میها و سیر تکامل نق در این سه مرحله تفاوت. یدر

2-  

بکار  ( 1)کنند؛ یک بکار در گفتگکوی میکان خکود      برادران یوسف دوبار از این واژه استفاده می

( 54)دیگر در استدالل برای قانع کردن یدر تا یوسف را برای گردش بکا ایشکان روانکه کنکد     

های داستان غلبکة   و یکی از ییامیندارند  گویی این ده برادر خود را یک گروه و دستة قوی می

 .بودن باطل است ح  بر باطل علی رغم تنها بودن ح  و 

3-  

این کلمه چند بار در آیات مختلف به کار رفته است؛ نخست در زمان بیرون آمدن یوسف از 

 دیگر بار زمانی که یوسف عزیز مصرشده است و برادران برای گرفتن کیلد ( 53)چاه 

نیاز است یس برای تحریک ایشان به بکاز آمکدن و آوردن بکرادر     اند و یوسف از آن بی دهآور

و همین بضاعة بازگردانکده شکده دلیلکی    ( 61. )گرداند ایشان را ینهانی باز می کوچکد 

شود در دست برادران برای قانع کردن ی قوب تا برادر کوچک را همراه ایشان روانه کنکد   می

»آیند با جملة  بار که برادران برای گرفتن کیلی و آزاد کردن برادر مید و آخرین (61)

کنند و از یوسف درخواسکت   مایگی خود اعتراف می بر موضع ض ف و کم« 

شود برای یک کاروان و در دوران  یوسف در کودکی خود بضاعتی می( 11. )نمایند صدقه می

 .نیاز است عزیزی از هر بضاعتی بی

4-  

کنکددگویی   ها را ی قوب عیناً دو بار و هربار یس از گم شدن یکی از یسران بیان می این جمله
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هربار ی قوب اززنده و سالم بودن یوسف و برادرش و درو  بودن سخن دیگر بکرادران ویکا   

گویکد ککه دروغشکان را بکاور نککرده       ها می رمستقیم به آنها آگاه است وغی فری  خوردن آن

 (.19و 51)ها صبور است  است ودر این دشواری

 مکر -5

تکوان ایکن    بیشترین کنش تکرار شده در داستان یوسف مکر و حیله است تکا حکدی ککه مکی    

 هر یک از. واژة کید در این سوره چندین بار تکرار شده است. داستان را داستان مکرها نامید

اندیشد و در نهایت ایکن   بینی خود مکرهایی می قهرمانان به فراخور علم و شخصیت و جهان

کنکد گکویی ییکام     مکر یوسف است که به علت اتصال به منبع وحی بر دیگر مکرها غلبه مکی 

 .است( 26) «»اصلی داستان 

 مکر برادران یوسف( الف

شکوند و بکه بهانکة     راه برداشتن یوسف به دروغکی کودکانکه متوسکل مکی     برادران برای از سر

اندازنکد و لبکاس اورا بکه حرفکی      کنند ودر چاه مکی  گردش و بازی یوسف را از یدر جدا می

آالیند تا یدر را قانع کنند که گرگ یوسف را خورده اسکت امکا خکود نیکز      خونی دورغین می

 (.53-51)دانند که دروغشان باور کردنی نیست  می

 مکر زلیخا( ب

کنکد؛ یکک    زلیخا که در روایت قرآنی به نام او تصریح نشده استد دو بار از مکر استفاده مکی 

بار با بستن درها بر روی یوسف و به خود خواندن او و نسبت دادن اتهام به او یس از دیدن 

ککه  ( 93-95)کننکد   و بار دیگر در مقابله با زنان مصر ککه او را مالمکت مکی   ( 19و11)شوهر 

 .شود کند و مکر زلیخا موثر واقع می اتفاقاً این بار یوسف با او همراهی می

 مکر یعقوب( ج

دهد که بکرادر کوچکک آنکان را بکا      وقتی که ی قوب یس از سوگند دادن فرزندان رضایت می

دارد و صکرفاً بکه    ایشان به مصر روانه کند توصیة عجیبی دارد که قرآن از راز آن یرده برنمکی 

». شارة در خصوص آن بسنده شده اسکت ا
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نگاران و مفسرین حاجت ی قوب را مصون مانکدند از چشکم    غال  تاریخ. (68)« 

خااف علایهم العاین و کاانوا ذوی     »زخم دانسته اند چنان که ابن اثیر اشاره کرده است که 

»و طبری نیز بر همین نکته انگشت نهاده است ( 14)« صورة حسنه

.: م5311طبرید )« 

رود که طی آن ی قوب ییش از دیکدن بکرادرش    در عهد عتی  از ماجرایی سخن می( 155ص

به جهت بیم و هراسی که از او دارد مال و اموال و بزها و گوسفندان و گاوان و ( عیص)یسو

کنکد تکا مرحلکه بکه      روانکه مکی  کند و از ییش  شتران و االغان خود را به چند دسته تقسیم می

کننکد ککه ایکن     حرحله با عیسو مواجه شود و هر بار بندگان ی قوب به سفارش او تاکید مکی 

آید تا به این ترتی  خشم عیسو نسکبت بکه او    هدیه ی ی قوب به توست و او خود از یی می

صرف نظر از صحت و سکقم ایکن   ( 91عهدعتی د سفر تکوین مخلوقاتد فصل . )کاهش یابد

ماجرا و تناس  یا عدم تناس  آن با شخصیت ی قوبد اگر تنها از دیدگاه ادبی به قضیه نگکاه  

در .توان توصیة ی قوبد به فرزندان را در امتداد همین رفتار او بکا بکرادرش دانسکت     کنیم می

توان این رفتار و توصیة ی قوب را ییامی از جانک  او   صورت اطالع یوسف از این ماجرا می

تلقی کرد که طی آن با یادرآوری بخشایش برادرش عیسو نسکبت بکه ی قکوبد از    به یوسف 

 .شود که او نیز برادران خود را ببخشاید یوسف خواسته می

 مکرهای یوسف( د

خواهکد ککه در    گناهی خکود و جلک  اعتمکاد یادشکاه مصکر از او مکی       یوسف برای اثبات بی

کنکد وایکن خواسکته را همچکون      های خود را بریدنکدد سکؤال   خصوص او از زنانی که دست

گناهی اورا دریابد و هکم   دهد تا یادشاه مصر هم بی شرطی برای خروج خود از زندان قرا می

ییش زمینة این مکر یوسف همکان  ( 13-11)اش را نسبت به زندانی بودن یا رهایی  اعتنایی بی

خا زنان مصکر  مکر زلیخا و همکاری و همراهی یوسف با اوستد گویی در همان زمان که زلی

کند که عش  او نسبت به یوسف غیرعادی و موج  سکرزنش نیسکتد یوسکف     را متقاعد می

گناهی او خواهد شدو به همین دلیل با مککر اود   داند که روزی این واق ه موج  اثبات بی می

 .کند همراهی می

که در  خواهد ترد از سایر برادران می در مکر دیگر یوسف برای به دست آوردن برادر کوچک
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سفر ب دی برادر دیگر را نیز به همراه خود بیاورند و برای ییشبرد مکرخودد بضاعة ایشکان را  

و در ادامة همین مککر او بکرادر خکودر را بکه درو      ( 13-61)گرداند  ینهانی به ایشان باز می

بکل  در این بخش از داستان نککات قا ( 23. )کند تا او را نزد خود نگاه دارد متهم به دزدی می

تأمل دیگری نیز وجود دارد؛ آیا یوسف صرفاً برای دیدن و نگاه داشکتن بکرادر کوچکک نکزد     

رسکد ککه    زند؟ به نظکر مکی   برد و به او تهمت دزدی می خود این همه مکر و حیله به کار می

در منظومکة یوسکف و زلیخکای جکامی     . یوسف از این عمل خود مقاصد باالتری داشته باشد

سف در کودکی مکادر خکود را از دسکت داده اسکت و عمکة او از وی      اشاره شده است که یو

خواهد یوسف را به او بازگردانکدد عمکه    که ی قوب از خواهر خود می کند تا این نگهداری می

اندیشد و کمربندی از آن  خواهد از او جدا شودد مکری می که از شدت عالقه به یوسف نمی

دهد که کمربند گکم   بندد و ندا درمی ر یوسف میاسحاق که در اختیار اوست را ینهانی بر کم

 :بایست او نزد عمة خویش بماند یس از ییدا شدن کمربند نزد یوسفد ناچار می. شده است

 ز ی قککوب ایککن سککخن خککواهر چککو بشککنید ... 

 ای سککاز  و لککیکن کککرد بککا خککود حیلککه    

 ز کککف ز اسککحاق بککودش یککک کمربنککد   

 کمربنککدی کککه هککر دسککتش کککه بسککتی     

 د رودر یکککدر ککککردچویوسکککف را ز خکککو

 چنکککان بسکککت آن کمکککر را بکککر میکککانش  

 کمکککر بسککککته بکککه ی قککککوبش فرسککککتاد  

 کککه گشتسککت آن کمربنککد از میککان گککم    

 بکککه زیکککر جامکککه جسکککت جکککو ککککردی 

 چککو در آخککر بککه یوسککف نوبککت افتککاد    

 درآن ایکککام هکککر ککککس اهکککل دیکککن بکککود

 ککککه دزدی هرککککه گشکککتی یکککای گیکککرش

 دگککککر بککککاره بککککه تزویککککر آن بهانککککه  

 

 پیچیکککدز فرمکککانش بکککه صکککورت سکککر ن 

 ککککه تکککا گیکککرد ز ی قکککوبش بکککه آن بکککاز

 بککککه خککککدمت سککککود در راه خداونککککد 

 ز دسککککت انککککدازی آفککککات دسککککتی   

 میکککان بنکککدش نهکککانی زان کمکککر ککککرد   

 کککککه آگککککاهی نشککککد قط ککککاً از آنککککش

 وز آن یکککککککس در میکککککککان آوازه در داد

 گرفتکککککی هرکسکککککی را ز آن تکککککوهم  

 یکککس آن گکککه در دگکککر ککککس روی ککککرد

 کمککککر را از میککککانش چسککککت بگشککککاد 

 ری ت ایککن چنککین بککود  بککرو حکککم شکک  

 گرفتکککککی صکککککاح  ککککککاال اسکککککیرش

 چککو کککرد آمککاده بککردش سککوی خانککه      

 (133 -633: 5916جامید )                 

این بخش از داستان در روایت موجز قرآن نیامده استداما وقتی برادر کوچک توسط یوسف 

د که بکرادر او  گوین شود برادران می صواع مفقود در وعای او یافت می. شود به دزدی متهم می
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»: نیز ییش از این دزدی کرده اسکت 

 »(77) 

مین روایت جامی از مکر عمة یوسف است ککه اگکر چکه در عهکد     ظاهراً اشارة برادران به ه

ای نشکده اسکت امکا در منکابع متکاخرتر از جملکه در تکاریخ الطبکری          عتی  نیکز بکدان اشکاره   

روایت شده اسکتد البتکه ایکن منکابع     ( 21ص : الجزءاالول)و الکامل ( 133ص : الجلداالول)

از جمله دزدیدن و شکسکتن صکنم    اند برای سخن برادران یوسف شواهدی دیگری نیز آورده

ص : و الکامل البن اثیر الجکزء االول  159الجلداالول ص : التاریخ الطبری)جدش در کودکی 

ضکمن آنککه   ( 159ص : التکاریخ الطبکرید الجلکد االول   )و یا ینهان کردن استخوان غکرا  ( 11

کر عمه را م تبکر  یایه دانستد اگر روایت حیله و م توان سخن برادران را کامال درو  و بی می

شکود زیکرا در ایکن صکورت داسکتان را       بدانیم ارزش ادبی بیشتری بکه داسکتان بخشکیده مکی    

دهکد؛   هکا را افکزایش مکی    کنکد و ربکط منطقکی ککنش     تر می تر و وقایع را در هم تنیده ییچیده

خبرند و هم چنان یوسکف را دزد   گونه که برادران از حقیقت ماجرای عمه و مکر او بی بدین

دانندد بنابرین وقتی شرح مکاجرای دزدی بنیکامین    انندداما یوسف و ی قوب حقیقت را مید می

برای ی قوب نقل شود در واقع یوسف به اشاره و تلویح برای ی قوب ییام فرستاده است ککه  

ام  ها قبلد عمکه  ام که سال ام و برای حفظ برادر نزد خود همان ترفندی را به کار برده من زنده

شاید به همین علت است که ی قوب با شنیدن شرح مکاوقع نکه تنهکا ناامیکد     . ه بودبه کار بست

نتیجه این مککر آن اسکت   ( 19-12. )فرستد وجوی یوسف می شود که ایشان را به جست نمی

که یس از مکشوف شدن واق یت و م لوم شدن حقیقت بر برادران یوسف نیز از اتهام دزدی 

توانند مککر عمکه     نی برادران با درک مکر یوسف بهتر میشود؛ ی کمربند در کودکی تبرئه می

 .گناهی یوسف را بپریرند را بفهمند و بی

 مکر خدا ( ه

در قضیه متهم شدن یوسف به خیانت نسبت به عزیز و تبرئه شدنش به جهت یارگی ییراهن 

های رادوتنای عان    »خبر از همکه چیزبکا جملکة     یوسف بی. از یشتد مکر خدا آشکار است

رسکد و او را تبرئکه    کوشد از خود دفاع کند غافل از اینکه شاهد از غی  مکی  می( 16) «نفسی

زیرا در کل داستان این دسکت ینهکان خکدا و مککر     . اما این فقط بخشی از ماجراست. کند می

ها نه تنها آسیبی به یوسکف   آورد که همة بد خواهی اوست که حوادث را طوری دنبال هم می
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کردند و او  گردندد اگر برادران به یوسف حسادت نمی فت او نیز میرساند که سب  ییشر نمی

ککردد کسکی    رفکت و اگکر زلیخکا او را زنکدانی نمکی      افکندند او به مصکر نمکی   را در چاه نمی

بر همین منوال همة . شد فهمید که او از علم ت بیر خواب اطالع دارد و او عزیز مصر نمی نمی

 .د مکر الهی استها نهایتا در خدمت ییشبر بد خواهی

 الهام و پیشگویی -6

 الهام در رویا ( الف

و با درک تأویل آن به یایکان  ( 4)شود داستان یوسف در قرآن با رویای او در کودکی آغاز می

وار ادبیتی خکاص بکه آن بخشکیده      وهمین وییگید ساختاری منسجم و دایر(  533)رسد  می

 .یر همان رویاستاست گویی کل داستان بیان کیفیت ت بیر و تفس

شنوند ککه ربطکی بکه ککل      در زندان دو تن از همراهان یوسف تأویل رویای خود را از او می

-45)ای است برای شناخته شدن و آزادی یوسف از بنده اسکت   داستان ندارد و صرفا وسیله

اضکغاث  »ماننکدو آن را   یادشاه مصر نیز رویایی دارد که اطرافیکان از تأویکل آن بکاز مکی    (. 96

کند و مدیریت وقکایع را شخصکاً بکر     شمرند ولی یوسف به زیبایی آن را تأویل می می« احالم

 (.49-43)گیرد  عهده می

عهد عتیک د سکفر تککوین    )در عهد عتی  رویای دیگری نیز به یوسف نسبت داده شده است 

ابن اثیکر یکس از ذککر آیکة     . که در قرآن ذکری از آن نیست( 1-1د آیات 92مخلوقاتد فصل 

د (59)« »شریفة 

بینکد ککه ده    داند که در آن یوسف را بر سکر ککوهی مکی    دالیل سخن ی قوب را رویای او می

دارد   ان را از ایکن ککار بکاز مکی    ها دیگر کنند و یکی از گرگ گرگ برای کشتن به او حمله می

برد و یس از سکه   خورد و یوسف را در دل خود می کند و زمین شکاف می واز او حمایت می

د ساختگی بودن ایکن رویکا   (23ص : الکامل البن االثیرد الجزء االول)آید  روز از آن بیرون می

 .یت نکرده استآشکار است و ارزش ادبی چندانی هم ندارد جامی نیز توجهی به این روا

 الهام در بیداری( ب

خواهد که رویای خود را برای بکرادران بیکان نکنکد     ی قوب با شنیدن رویای یوسف از او می

هکم چنکین هکر بکار بکرادارن      (. 1)داند که ایشان به حسکادت خواهنکد ککرد     زیرا به الهام می
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ش خواهکد آمکد   دانکد ککه اتفکاقی یکی     خواهند یوسف یا برادر دیگر را ببرند ی قکوب مکی   می

و با اسیر شدن فرزند دوم ی قوب به الهام و علم غیبی و با ییام غیر مستقیم یوسف ( 66و59)

و بکا خکارج   ( 11-12)یابد که زمان جست وجو در خصوص یوسف فرا رسیده اسکت   درمی

دانکد ککه کسکی سکخن او را      شنود و نیز مکی  شدن کاروان از مصر ی قوب بوی یوسف را می

 (.34)را مالمت خواهند کرد  یریرد و او نمی

ها منطقی حاکم است؛ شخص علی رغم اطالع کلی از حکوادثد قکادر بکه     گویی در تمام ییش

ها نیست؛ ی قوب میداند که برادران به یوسف حسادت خواهند  تغییر و ییشگیری از وقوع آن

ادران نیکز  کرد ولی قادر به جلوگیری از این حسادت نیست و توصیة عدم اظهار رویا برای بر

شکود ؛یوسکف    ها م موال زمان وقکوع حادثکه ت یکین نمکی     گویی د در ییش.شود موثر واقع نمی

اطالع استد  داند که یدرد مادر وبرادرانش بر او سجده خواهند کرد اما از زمان دقی  آن بی می

ای و تنها در روی. بایست برای دیدن تأویل رویایش مسیری طوالنی و دشوار را بپیماید او می

یادشاه مصر است که زمان دقی  وقایع مشخص شده است و به همین دلیل است که اگر چکه  

توان برای زمان وقوع حوادث آماده شکد وخسکارات آن    توان مانع وقوع حوادث شدد می نمی

 .را جبران نمود

 گیری بندی و نتیجه جمع

یکت شکده اسکت بکه     نظیکری روا  داستان یوسف در قرآن به ایجاز و اختصار و با زیبکایی بکی  

توان تمام داستان را در چند دقیقه خواندد ییام داستان غلبة مکر خکدا بکر مککر     ای که می گونه

افراد بشر است؛ و نیز جبر سرنوشت در عین اختیار آدمی چنان ککه بکرادران در حسکادت و    

ی نحوة سلوک با یوسف مختار بودند اما نتیجة حسادت و مکر ایشان نه تنها به یوسف آسکیب 

نرساند که اورا در مسیر اعتال و ییشرفت انداخت هم چنین مکر زلیخا ککه یوسکف را در راه   

ییام دیگر داستان آن است که اگر آدمی خود را محور قرار دهکد و  . عزیز مصر شدن قرار داد

همه چیز را برای خود بخواهد ح  و بغض او تفاوتی ندارد هر دو زیکان بکار و نابجاسکت؛    

ان از روی بغض وزلیخا از روی ح  نسبت به یوسف بد کردندد اما ی قوب و چنان که برادر

یوسف چون خود را محور قرار ندادند و نفس خود را تبرئه نکردند و همة امور را بکه خکدا   

واگرار کردند و نسبت به احدی بد خواهی نکردندد سرانجام توکلد ایشکان را بکه سکر منکزل     

ید چندانی بر رابطة یوسف و زلیخا نشده است حتی نکام  در روایت قرآنی تاک. مقصود رساند

یکاد شکده اسکتد امکا     ( 19) «التی هو فی بیتها»زلیخا در قرآن مصرح نیست واز او باعبارت 
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بدیهی اسکت  . تر کرده و اصل روایت خود را بر آن بنا کرده است جامی این رابطه را یر رنگ

او بکه  . سی داشته و از آنها بهره برده اسکت که جامی عالوه بر قرآن به منابع دیگری نیز دستر

دهدد بلکه برای افزودن به حجم کتکاب و   کند اهمیت نمی درستی یا نادرستی آنچه روایت می

کشد اما در یایان رابطکة   یرداختن به جزئیاتد هر آنچه شنیده و خوانده است را به تصویر می

کنکد او تکوجهی    سرانجام رها می یوسف و برادران را که اصل و مبنای روایت قرآنی است بی

به این نکته ندارد که بسیاری از عناصر داستاند در کنار بازشناسی یوسکف و بکرادران و شکفا    

دهد و بکدون ذککر ایکن     یافتن چشم ی قوب و سجدة برادران و یدر مادر بر یوسف م نی می

ویکای ککودکی   وقایعد مابقی داستان نیز ناقص اسکتد بنکابراین در روایکت جکامی از ت بیکر ر     

خکواه توصکیف   .جامی بیشتر هنر خود را صرف توصیف نمکوده اسکت  . یوسف خبری نیست

او در توصیفات خکود  . زیبایی اشخاص و مناظر و خواه توصیف احساسات و روحیات افراد

تکوان نکام    مناظر راباتمام جزئیات به تصویر کشیده است و در مواردی که از نظر اخالقی نمی

آورد واین ابتککار او   عمال را ذکر کرد به است اره و تشبیه و مجاز روی میبرخی از اعضاء و ا

 .سرایان ییشین به جای مانده است نیست بلکه سنتی است که از عاشقانه

*** 

 منابع و مآخذ
 .قرآن مجید -5

 .بیروتد دارالکتاب ال ربی تلد الکامل فی التاریخد ابن االثیرد محمد بن محمدد بی -1

مثنوی هفت اورنکگد بکه تصکحیح مقدمکة آقکا مرتضکی مکدرس         5916ن احمدد جامید عبد الرحمن ب -9

 .مهمتاب -گیالنید چاپ دومد تهراند ناشر اهورا

 .د یوسف و زلیخاد تبریزد چایخانة شف 5993خیامپورد عبدالرسولد  -4

الطب که  ( تارخ االمم و الملکوک ) تارخ الطبری.( م 5311)ق .ه 5431طبرید ابن ج فر محمد بن جریرد  -1

 .انیهد بیروتد دار الکت  ال لمیهالث

 .تا جاد بی ناد بی د بیغزالید احمدد  -6

 نشراساطیر   گلن مدیند ترجمه حمیدید.5913(عهدعتی ) کتاب مقدس -2
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الدین و سلمان  طبیعت و نمادهای آن در اشعار محمدعلی شمس

 هراتی

 1**ناهید جمشیدی/ 5*دکتر اکرم روشنفکر

 

 چکیده

شوند و با یریرش صفاتی  طبی ت سرشار از عناصر و موجوداتی است که منشأ الهام می
نمایند و شاعران با استفاده از این کارکرد وظیفه نمادین و  ثانوی مفهومی دیگر را ایفا می

. بخشد ها می بدانکنند که شاعر  نمادها نقشی را ایفا می.  نمایند ها محول می جدیدی را به آن
حاضر درصدد بررسی عناصر و  ی مقاله. ای دارند از همین رو در اش ار م اصر جایگاه وییه

الدین و سلمان هراتی است تا از میان دایره  موجودات طبی ت در اش ار محمدعلی شمس

 . واژگان این دو شاعر نمادهای طبی ی را شناسایی نماید

اندد از  مشترکی است که اش ارشان در آن والدت یافتهتناس  این بررسی در شباهت بستر 

الدین تجربه درک جنگ داخلی لبنان و تجاوزات رژیم صهیونیستی را یشت  آنجا که شمس
شدن جنگی  کامی تحمیل سر نهاده و هراتی یس از شیرین کردن ذائقه با ییروزی انقالبد تلخ

افزون بر آن . ادامه یافتد درک نمود فرسایشی را بر ایران اسالمی که تا یایان عمر کوتاهش
 . روش استفاده آن دو از طبی ت در ایفاد منظورشان به نحوی شایان ذکر مشابه است

ترین نتیجه کاربرد نمادین برخی  تحلیلی بوده و مهم  روش کار ییوهش حاضر توصیفی
  .های مختلف دو شاعر است عناصر و موجودات طبی ت در سروده

 الدیند سلمان هراتی  تد نمادد شمسطبی: هاواژهکلید

  

                                                             
 (saneh210@yahoo.com) (ایران) استادیار دانشگاه گیالن  5*

 آموخته کارشناسی ارشد دانش  1**
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 مقدمه

های بشری و هیاهوی  گزیدن از سازه دوری ناشی از میل آدمی به اغل  توجه به طبی ت

اندیشی مهیا باشدد روحیه شاعری فرد که از لطافت  که زمینه ژرف ناچن. زندگی مدنی است

بد و به بیان ت ابیر زیبا راه یا مند استد شکوفا شده و او میل همراهی با طبی ت می نگاه بهره

های  اند  تا سرشار از زیبایی هرچند ادیبان و شاعران بیش از همه مردم امکان یافته. گشاید می

البته گاهی از صراحت بیان سوی . طبی تد از احساسشان با عبارات دلپسند سخن گویند

 . یابند کاربرد نماد سوق می

م نایی به سوی چند م نایی و واداشتن خواننده  ککاربرد نماد در ش ر باعث حرکت آن از ت

و مخاط  به درنگ و تأمل در م نا و مفهوم ش ر بوده و ابزاری در دست شاعر است تا با 

که الزم باشدد مفهومی را رازگونه   کردن یک مفهوم به جای مفهومی دیگرد هنگامی جایگزین

رایجی استد اما برخی شاعران با تکیه  با آنکه کاربرد نمادها در ش ر م اصر یدیده. بیان کند

از جمله آنان محمدعلی . اند ها به شکلی متمایز بهره گرفته اندوخته فرهنگی از آن بر

 . الدین شاعر لبنانی و سلمان هراتی شاعر ایرانی هستند شمس

او در ش ر . های بارز ش ر م اصرلبنان است یکی از چهره( .م5341)الدین  محمدعلی شمس

یردازد و به مدد زبان نمادین از  قضایای گوناگون فکرید اجتماعی و تاریخی می خویش به

جنگ داخلی لبناند تجاوز رژیم صهیونیستی و ظلم و ستمی که بر مردم سرزمینش رفتهد 

آشنای دهه  نیز شاعر نام( .م5363-5312ش؛ 5991 -5961) سلمان هراتی. گوید سخن می

مند گردیده و در اش ار خود به  سهراب سپهری بهره ش است که از منظومه فکری و ادبی63

های جام ه ایرانی یس از انقالب اسالمی که هدف جنگی تحمیلی نیز قرار گرفتد  دغدغه

 (93 :ش5913کریمید . )یرداخته است

الدین و سلمان هراتی  یرسش مقاله درخصوص نمادهای مشترک در اش ار محمدعلی شمس

ییوهش  ی در بیان ییشینه. تحلیلی است   ییوهش توصیفیهاست و روش کار  و کارکرد آن

ش ر مقاومت ایران و لبنان با تکیه بر اش ار قیصر »دکترا با عنوان  ی نامه توان به یایان می

آبادی و کتاب  از خانم لیال رکن« الدین یور و محمدعلی شمس امین

ییوهشی در  -آشنای شالیزار »و از  از علی مهدی زیتون اشاره کرد« 

از سیدضیاءالدین « خواب گل سرخ» داز مهدی خادمی کوالیی« زندگی و ش ر سلمان هراتی
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موضوع موردنظر  ی با این حال مقاله حاضر اولین کار ییوهشی در زمینه. شفی ی یاد کرد

 . است

  تعریف و انواع نماد -1

چیزی است که در سایه تداعی م انید مفهومی خاص بیان و توضیح درباره  ی نحوه« نماد»

به عبارت دیگرد نماد کاربرد آگاهانه واژه یا . رساند مفهومی دیگر را می بیشترد یا اصوالً

این کار نه از راه مشابهت و قیاس؛ بلکه از طری  اشاره . عبارتد در غیر م نای خاصش است

ممکن است ظاهری یکنواخت و  با استفاده از نمادباوری که. گردد یا داللت حاصل می

. تواند به نظری تازه با بار م نایی بسیار مؤثر و زنده تبدیل شود تکراری داشته باشدد می

 ( 993:م5314احمدد)

مقصود از . شوند بندی به دو گروه نمادهای عام و خاص تقسیم می نمادها در نخستین دسته

 جام ه وجود دارد و م نای آن تقریباً در فرهنگ هر نمادهای عام نمادهایی هستند که عموماً

مانند آب و آیینه که در فرهنگ ما نماد یاکی . برای بیشتر اهل آن فرهنگ شناخته شده است

نمادهای . ثباتی شخصیت است وصداقت است یا بوقلمون که نماد خودنمایی و غرور و بی

اه در اثر هنرمندی طور ناخودآگ خاص نمادهایی هستند که از روی آگاهی و هوشیاری یا به

 .شود ها تنها با تفسیر و تحلیل زندگی هنرمند و آثار وی ممکن می  رود و بیان آن به کار می

 ( 12 :ش5923جابزد )

ها را  بندی و جداسازی آن البته این تقسیم. اساس ییام آنان است بندی نمادها بر دومین دسته

آن تقسیمات . شود تر نمادها انجام میدهد؛ بلکه برای شناسایی به درطول یکدیگر قرار نمی

 :عبارتند از

حمودد . )ها مرتبط به عناصر طبی ی مثل باراند ستاره و سایر عناصرند آن: نمادهای طبیعی

 ( 513:م5316

دنشواید جیکورد  :هایی که دارای م نای ش ری خاص هستند مثل مکان: نمادهای اماکن

 (513 :همان. ) یورت س ید و کربال

های  ها را از داستان منظور از این اصطالح نمادهایی هستند که شاعران آن: مردمینمادهای 

 (23 :ش5919عربد . )کنند مردمی اقتباس می

عنوان  به...  های تاریخی مانند حالج و شاعر در ش ر خود از شخصیت: نمادهای تاریخی
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 .کند نماد استفاده می

( ع)مانند حضرت نوح. اند   آسمانی آمدهمنظور نمادهایی هستند که در کت: نمادهای دینی

  .(13 :ش5914ضاوید) (...ع)و حضرت آدم

 : اند های گوناگونی دارند که شامل موارد ذیل صورت :های ادبی نماد

مانند باران . افکند رمزی که در کاری محدود مانند تصویر بر تمام ترکی  ادبی سایه می -الف

 . « »در 

شود و در کارهای مختلفش ییشرفت کرده تا  رمزی که گاهی در اثر ادیبی آشکار می -ب

در کارهای « موسیقی»یا « »مانند . کند اینکه اهمیت خاصی ییدا می

. 

های مختلفد زندگی   کند و در سیاق رمزی که از شاعری به شاعر دیگر انتقال ییدا می -ج

 . مانند کاربرد نمادهای متون تاریخی. کند یجدیدی ییدا م

مانند رمزهای بزرگ . کند اش را در چارچوب فرهنگ عمومی ایفا می رمزی که وظیفه -د

 .دینی

ها ییوند تاریخی که  ولی میان آن. شوند های مختلف رد و بدل می رمزهایی که در فرهنگ -و

رمزهای  ی مثالی و مخصوصاًها را حفظ کندد وجود ندارد و تمام رمزها ارزش همه آن

 (951:م5331فضلد . ) اند از این جمله...  طبی ی مثل ماه و آب و

 الدین و هراتی کاربرد عناصر و موجودات طبیعت در اشعار شمس -2

 پرندگان  -2-1

الدین در سخن از یرندگان گویی بستانی در دیوان خویش فراهم آورده و بر شاخسار  شمس

؛ گنجشک و بلبل و قناری (نوعی یرستو) دهد؛ کبوتر و سنونوه کلمات ش رش سیمر  و

و حتی ( 593: 1الدین دج شمس) گشاید   های عقاب را در فضای آن می  نشاند و بال می

: گوید کشدو به این روش ازشک و وسواسش سخن می به نظم می« کال »ای به نام  سروده

«

 ( 455: 5ج هماند)
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کند و موهومات را به کالغی  یرستی مشرق زمین گالیه میاز خرافه ای دیگر سروده شاعر در

»: گوید گرداند و می ی عوام ینهان گشتهد مانند می که در سینه

 ( 541: 1هماند ج) 

هره جسته وحتی دو ای یربسامد در دیوان ش رش ب نیز به عنوان واژه« گنجشک»او از نام 

صدد هدف  دستانی که دره ها از تفنگ ب سروده بدان یرنده اختصاص داده که در یکی از آن

انگیزدد اما  کند و ترحم خواننده ش ر را برمیآیندد یاد می قرار دادن گنجشکی کوچک بر می

وجود آوردندد  او شرایط اسفباری را که آنان برای یرنده تیر خورده به. ستاند امیدرا از او نمی

از . دهد تا توجه مخاط  را به ظلم فرادستان و باقی ماندن ندای مظلوم جل  نماید شرح می

 . .» :گوید این رو می

 :همان) 

 (1/164ج

نوردد و به   سلمان هراتی نیز نه تنها به اوضاع داخلی کشور توجه کرده؛ بلکه مرزها را درمی

 ت به رابطه با الهام از طبی« برادری»او در غزل . کند های مختلف نظر می اتحاد میان ملت

یرندگان هنگام النه سازی اشاره کرده تا اتحاد و همدلی را که قانون طبی ی استد نمایان 

وی در این ش ر از دو کبوتر سیاه و سفید استفاده کرده تا رنگ و نیاد را کناری نهد و . سازد

 :له مهم همدلی و همراهی راه بردأبه مس

روی / با دو دست مهر/ با دو قل  گرم/ همدر کنار / یک کبوتر سفید/ یک کبوتر سیاه»

بر زمین آفتابی / روزها/ از درخت و سنگ و گل/ ای درست کردند النه/ ناودان خانه گلی ما

آه ای .../  /شوند نایدید می/ چون دو نقطه قشنگ/ گاه در میان ابر/ روند راه می/ انطمحیا

آی کودکان / سپید و ساده داشتندیک دل / چون تو/ مردمان روزگار ما/ کاش! کبوتر سپید من

 (924: 5933هراتید )« .من دلم برایتان گرفته است/ کنید چه می/ ساده سیاه

 درختان  -2-2

الدین از میان درختان طبی تد نخست درخت بادام را موضوع سخن قرار داده و با  شمس
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آواز یرندگان  کنندگان هیزمد صدای قطع درخت را با اشاره به کارسازی تبر برآن توسط جمع

یس گویی با افتادن . آمیزد خیزندد می زده از شاخسار برمی که از افتادن درخت وحشت

کند و صدای یای آب را از طبی ت بکر جنگلد به  نهر آبید سوی آن توجه می درخت بر

ی فردی  کند و به توصیه رساند و سپس از آزادگی درخت سرو یاد می گوش خواننده می

ارد که او را به گریز از زندگی کراهت بار شهری که دروست فرا سپ رنجور گوش می

.  . . »: گوید خواندهد می

 

سلمان هراتی به عنوان یکی از شاعران انقالب اسالمی وطن را در درجه اول اهمیت 

از وطن به عنوان تواناترین مظلوم یاد کرده و درخت « دوزخ و گردو»ش ر  قرارداده و در

ای ایستاده » :دهد کهنسال گردو را که نشانه طول عمر و استواری استد رمز سخنش قرار می

ای آفتاب / دارم تو را دوست می/ ای تواناترین مظلوم! وطن من/ در چمن آفتابی م لوم

ای فروتن / ای منظومه نفیس غم و لبخند/ و زندگی استو مرگ در کنار ت/ شمایل دریا دل

و تو آن / دنیا دوزخ اشباح هولناک است/ ایم در کنار تو سبز و سربلند ایستاده! نیرومند

: هراتی)« .ای تو ایستاده/ و بیش از آنکه من خوف تبر را نگرانم/ درخت گردوی کهنسالی

51) 

ای مجمع »: گوید شیدن صنوبری باال بلند میاو با شباهت جستن میان ایستادگی وطن و قد ک

تا بر زخم تو / از جنگل دستمالی خواهم ساخت/ ای مظلوم مجروح/ ها هاد خوبی الجزایر گل

سر / این سان که تو از دهلیزهای عقیم/ تا از تو بیاموزد ایستادن را/ گویم و دنیا را می/گرارم

 (51 /نهما) «.ای بهار استوار/ بر آوردی سبز و صنوبروار

 ها  گل -2-3

اندوه از   کند و حتی در ها و ریاحین بیش ازهمه از گل سرخ یاد می الدین در ذکرگل شمس

ریختن سنگ خارا در  دار بودن طبی ت ییرامون را ترسیم کرده و از اشک دست رفتنشد دا 

گوید سخن می« »ای با عنوان  سروده
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های رنگارنگ طبی ت دارد و سوای  الدین است دادی افزون برگل گویا گل سرخ از نظر شمس

ای  و فهم برخوردار است که شاعر در سروده روییدند مانند آدمی زاده از نافهمی

»:گوید می

چیند و  می...  های نرگسد نیلوفرد گل سرخد آالله و ای از گل هراتی نیز از با  دیوانش دسته

او شهید . دهد که در راه وطن جان خویش را فدا کردند ها را نماد جان بر کفانی قرار می آن

ام دوباره غمی جان  در سینه» :گوید می« بهاد شهیدان»را گل الله و ریحان دانسته و در ش ر 

اینک / های ییش دلم گور سرد بود تا لحظه/ امش  دلم بهاد شهیدان گرفته است/ گرفته است

اینک صفای الله و / ام از هر چه بوی عش  تهی بود خانه/... بهمن یاد شما جان گرفته است

 (543/هراتی)« .ریحان گرفته است

نگاهم یی خواهشی » :سراید دهد و می ار میآالله را نماد شهیدان قر« از بهار»شاعر در ش ر 

ام  مرا با دل خسته/ ها خواند مرا با صدای تر آب/ بهار آمد و با دلم گفتگو کرد/ رفت سبز می

/ همان. )که روحم ت  مرگ را آرزو کرد/ ها گفت چنان با من از مرگ آالله/ رو کرد روبه

514) 

 ها  رنگ -2-4

مند شده و آدمی را در  ساس لطیف انسانی خویش بهرهها از اح الدین در کاربرد رنگ شمس

ای سرشار از درخشش طال و تابش الجوردی زمرد و جرابیت سپیدی مروارید و  جزیره

» :گوید نامد و می الماسد اما بدون همدم و یار تهی از سود و بهره می

او سپس رنگ آبی و سبز و سپید و حتی سیاه را از جای جای طبی ت گرد آورده و به 

: گوید مینهد و  ها به ودی ه می اش را در دل آن اما دلتنگی. آمیزد روشی زیبا به هم می
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و رنگ  رسد آمیزی ش رشد از عطر شامه نواز سی  که از دور میالدین یس از رنگ شمس

 :گوید نمایدد غفلت نکرده و می شادی بخش بِه که در قرص ماه ش  چهاردهم روی می

« 

قمر »: گوید ی رنگارنگ که از زردی به سرخی زعفران مایل گردیدهد سخن می سپس از بابونه

 ( 5/412ج: همان)« . . .یا دم االقحوان/ اصفر/ اصفر/ زعفران

ها فراهم آورده و در کاربرد هر یک منظوری به ودی ه  ای از رنگ سلمان هراتی نیز دایره

رنگ سبز در دیوان هراتی از بسامد باالیی . ندا خصوصنهادهد گویی هر کدام نمادی م

البته تکرار کاربرد آن با سرسبزی شمال ایران و محیط زندگی شاعر ییوند . برخوردار است

دوزخ و »او در ش ر . داشته و در اش ار وی  صمیمیتد دوست داشتن و امید را می رساند

و / های تو سبز است که دست.  . . /لندایم در کنار تو سبز و سرب ایستاده» :گوید می« گردو

 «. . .آسمان تو آبی

هایی چون  رنگ آبی در ش ر وی نشانه گستردگید عظمت و آرامش است و در کنار واژه

او ( 51/هراتی)« .مانی ای آبی سیال چقدر به اقیانوس می» :قرار گرفته است« دریا»د «اقیانوس»

برد و شر  خارج شدن از فرسودگی  بکار می« کهنگی»و « فرسودگی»رنگ زرد را به م نای 

خاک در شکوه جنبشی / در ضیافت تولدت» :داند می« غبار را شستن»و « رود زدن»را به 

تا / هم بدین سب  به رود زد/ ای به خویش داد و تکان تازه/ رخت زرد خویش را درید/ دگر

 (551/ همان)« .در گرار آب شستشو دهد/ غبار ستمگران دهر را

از « جریمه»ای خاص بهره گرفته و با اشاره به آن در ش ر  ی از رنگ سیاه به شیوههرات

یر از / من مثل عصر روزهای دبستان»: گوید خستگی خویش و عدم توفی  در کار سخن می

فردا / هراس من این است/ سیاه است/ های خط خورده از مش / و دفترم/ کسالت و تردیدم

های آتش  در ش له/ باید هزار بار:/ نه چنین خواهند گفتبا این کمی/ که زنگ حساب آمد

 (62/همان! )اینت جریمه برو/ دوزخ فرو روی

با ابر مرد « صبح ان کاس لبخند توست»شاعر رنگ سپید را نشانه روشنایی دانسته و در ش ر 
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و از جی  خویش / ای بر شقیقه صبح ایستاده/ سپیدتر از سپیده» :عدالت به سخن می نشیند

زمین فقط ینو تابستان به عدالت تن داد و سبزی این سال ها تتمه آن .  . .یراکنی رشید میخو

از جبینی سپید که حضورش به ستاره « ای یاسخ سپید»او در ( 92 :همان)« . . .جویبار است

های  در خویش مرده/ برای ما/ یاسخ سپیدی بود/ ات ییشانی»: گوید میزندد سخن  ط نه می

 (41 :نهما)« .م یوب

 حیوانات  -2-5

بخشند و شاعر در بیان  الدین یر از تصاویری است که حیوانات بدان م نا می ش ر شمس

ای  ها وسیله از آن جوید و احیاناً منظور خود و ترسیم فضای ش ر از چرنده و درنده بهره می

ار از همین رو برخی از حیوانات در اش .  سازد تا راز مگوی خویش را بیان دارد می

 .اند الدین نمادهایی هستند که در یس خود حقیقتی زنده را ینهان کرده شمس

الدین از طبقات گوناگون حیوانات نام برده و با آنکه از نرم تنانی مانند کرم و  ش ر شمس

حشراتی مانند ملخد مگسد یشهد عنکبوت یاد کردهد اما ت امل او با یروانه چنان است که 

کندو  به نظم کشیده و با آن در وفات مادر مرثیه سرایی می« ای را با عنوان  سروده

»: گوید می

هایی دیگر از خرگوش و آهو و سنجابد شتر و گاو و گوسفندد بز نام  شاعر در سروده

ه نموده و با آوری گوساله سامری تصویری از گمراهان عصر حاضر ارائ اما با یاد. برد می

: گوید کند و می ای تلخ از دنیای دون شکایت می های تیره زندگی در هجویه ترسیم اف 

«
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از میمون و روباه و جغد بهره جسته تا » ای دیگر با عنوان الدین در سروده شمس

ها یاد کند و در مقام عقابی که سر یرواز داردد  ها راه برد واز تغییر ماهیت به دگرگونی ارزش

»: سب  یرسش نکردنش را باز گوید

ی آدمی حاکم است تا آنجا ییش  الدین از شرایطی که بر زندگی روزمره ناخشنودی شمس

و فضای  انسان م اصر را مانند بدویان دانسته« ای با عنوان  رود که او در سروده می

»: گوید ی قانون حاکم برآن می شمرد و درباره اش را بسان جنگل می زندگی

اما . کند می ای حکمت آمیز در روند زندگی بدوی انسان م اصر یاد سپس شاعر از وقفه

آمیز باز نیایستاده و شاعر با نظری دوباره بر روند زندگی  ی حکمت طبی ت جنگل با آن وقفه

: گوید جنگلیان می

کنندد از انتظاری نامیمون یاد  او آنگاه با بیان حالت مردمی که در چنین جنگلی زندگی می

: گوید ای باد آورده و یا یلید سخن می کند و از رهایی می

 

از فضای جنگل فاصله « » ای دیگر با عنوان الدین در سروده شمس

یردازد که ترس و وحشت از جانوران  گیرد و به ترسیم فضای رع  انگیز شهری می می

ف شرایط غیر م مول شهر از شاعر برای توصی. وحشی بر شهروندانش سایه افکنده است
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گررد و ناظر یریشان احوالی مردم  های شهر می گوید که از خیابان فردی غریبه سخن می

: برد نهد و عاقبت به راز شهر یی می گردد و فصل ها را یشت سر می می

 

انگیز چنان شهری به آتشی  با فاصله گرفتن از فضای رع « »در  شاعر

یس با تصور یناه یافتن به منزل راه . ت قیبش است کند که مانند گربه و سگ در اشاره می

که شاعر  دهد تا جایی ی اجتماعی خانه راهم نا امن نشان می بردد اما امنیت از دست رفته می

»: گوید برای رهایی از آن شرایط دشوار آرزوی مرگ نموده و از همین رو می

جام ه  او همانند یک شهروند از اوضاع نابسامان. سلمان هراتی نیز شاعری جام ه گراست

ها از  رود و برای بیان آن های وی به شمار می  برد و آن شرایط یکی از دغدغه رنو می

از « زمستان قرن بیستم»او در . کند یاد می« گرازد بوزینهد غول و مار اف ی»حیوانات اعم از 

هرچند وی برخالف . حیوانات استفاده کرده تا بهتر بتواند شرایط مورد نظرش را تشریح کند

.  . . »: گوید آن شرایط دشوار به ییروزی حتمی امید بسته و از آن در یایان غزلش سخن می

انباری از براده / اند ه ها دیدهکه رد یایش را در همه مزرع/ گرازی با دو نیزه تیز بر ییشانی

از موریانه انباشته / از آن یس درختان / که یک بار در ناکازاکی و هیروشیما بارید/ آهن و اتم

فرو رفته در مردار آز / اف ی خوش خط و خال.  . /.آیند و یرندگان م لول به دنیا می/ شوند می

در / های زندگی و شالیزار ه در کوچهک/ غولی با بارهای هول/ زمستان رو به زوال/ و ابترال

/ راند به ناهنگام ارابه مرگ می/ های مدرسه و لبخند در کوچه/ های مکاشفه و م دن کوچه
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با حفظ خصلت همه جانوران / گرگی/ های مکنده ترین سالح به ییچیده/ زالویی مسلح

تو با زبان تفنگ سخن و با / من از اهالی جهان سومم.   . /.هیتلر مابی در هیئت گوریل/ درنده

به نیش / دارتر از مرگ نمرود که خنده/ زنم تر از سحر حدس می فردا را روشن/ گویم می

/ رفت های برفی تو می بر شانه/ من رد یای فروردین را دیدم/ ای فروخواهی ریخت یشه

 (111/هراتی. )آید که از آسمان سبز می/ درفکر یرنده ای هستم/ واکنون

گرردد  نگرد و از آنچه در درون جام ه می وان و موشکافانه به حوادث میشاعر با دقت فرا

هایی را  های بیدارش موش با چشم« یک قلم ناسزا به محتکر »او در. غافل نیست

آوری سکه و زرد نان و  توجه به آن همه ایثار در فکر خود هستند و با جمع بیند که بی می

هراتی از موشد گربه و کبوتر استفاده کرده تا به . کنند حطی انبار میدوای مردم را به امید ق

له احتکار بپردازدد او با اشاره به آشتی موش و گربه از هراس أاوضاع نابسامان جام ه و مس

سالی / امسال سال موش است» :گوید کبوتران یاد کردهد اما از فرخندگی ایام کبوتر سخن می

تو در .  . . /در محضر موش اعظم تلمر کردی/ و نیرنگ را/ یدیکه هزار نقشه برای مردم کش

و خیال کردی اگر / تا کبوترها را بترسانی/ موش را با گربه آشتی دادی/ هایت ش  نشینی

شک بی.  . /.از نوع موش کور/ الح  که مثل موشی/ با تو هم صدا خواهیم شد/ نداشته باشیم

و یاد آن روز / حتما باید سال کبوتر باشد/ کنیم میسال را ما ت یین / سال آینده سال ماست

به خدا فکر / و در هوای آفتابی یراز فراوانی/ که تو را در یستو دفن کنیم/ چقدر شیرین است

 (36/همان) «!السالم علیک یا آفتاب/ کنیم

 الدین و هراتی  کاربرد نمادهای طبیعی در شعر شمس -5-2

. ای دیگر است ای به واژه های طبی ی عبور از واژه یا سمبلتر گفتیم که منظور از نمادها  ییش

گوید  الدین از آتشی سخن می یابیم که شمس درمی« الطواف حول المنزل»با نگاهی به سروده 

اما در ادامه شاعر به . کنندد تشبیه کرده است که ابتدا آن را به گربه و سگی که ت قیبش می

کند تا خصوصیت اشت ال افزون را که صفت  اره میعنوان یناهگاه و جای امن اش منزل به

آتش طبی ت استد از آتش مورد نظرش بستاند و این واژه را مهیای نقش نمادینش کند و 

امان که سرزمینش را درنوردیده و گلوله و ترکش و انفجارشد  با آن از آتش جنگی بی

 .فرستدد یاد کند فرستادگان شوم خود را به ت قی  شهروندان می

ال مل آدمی در برابر آتش طبی تد نه فرار و یناه بردن به منزلد بلکه  ز سوی دیگر عکسا
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سازد تا در مورد آتش مورد  اقدام به اطفای حری  است که همین رفتار شنونده را متقاعد می

با توجه به اینکه شاعر .  ور را از آن دریابد نظر شاعر بیشتر بیندیشد و م نای جنگ ش له

م ی نی زمان جنگ رژیم صهیونیستی با نیروهای مقاومت لبنان و 5316ده را در اش ار یادش

 . اشغال بخشی از کشور توسط نظامیان صهیونیست سروده است

به « یک قلم ناسزا به محتکر »الدین در سروده  سلمان هراتی اما برخالف شمس

جای  نماید و به ن جنگ رخ میکه در جام ه دستخوش بحرا کند میصراحت از م ضلی یاد 

هایی  گرداند تا به وارونگی خصلت آدم قراردادن سگ در کنار گربهد موش را با آن جفت می

در »با این حال او . آیند راه برد که در جام ه بحران زده در صدد غارت سرمایه مردم برمی

هر هیروشیما و ها را در شناسایی حیواناتی که نام برده تا ش سرنخ« زمستان قرن بیستم

ناکازاکی کشیده یا به دست هیتلر سپرده تا خواننده از نام جانوران و درندگان طبی ت عبور 

 .           کرده و به مصداق حیّ و حاضرشان راه یابد

الدین با توجه به حضور نامشروع نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر و دیار لبنان به  شمس

زیرا حضور راسوها در . دهد کارکرد نمادین می« »در سروده « راسو»

شهر از جنس افزایش حیوانات ولگرد شهری ترسیم نشده تا شاعر به مشکلی زیست محیطی 

یرداخته باشد؛ بلکه جنس حضورش از جنس آلودگی فضایی که رایحه نامطبوع و خبیث 

« راسو»از همین رو . شود ش میگردد و  باعث فرار جنبندگان ییرامون باعث آن می« راسو»

نماد شبه نظامیان مورد حمایت رژیم صهیونیستی است که با فروزان نگهداشتن آتش جنگ 

 ( 19/ش5939روشنفکرد ) .داخلی باعث فرار و آوارگی و مهاجرت شهروندان لبنانی شدند

د آن قرار گوید و جنگل را نما جو سخن می از شهری با مردمی ستیزه«»او در سروده 

شاعر در شهر مورد نظرش نه طبقات اجتماعی آدمیان؛ بلکه طبقات حیواناتی را . دهد می

یس خوی ددمنشی گروه را . کنند بیند که به فراخور زورمداری بر سایرین درازدستی می می

کشد تا از هویت جنگ داخلی لبنان که بیش از یک دهه کشور را درنوردیدد  به تصویر می

گناه جنگ یاد  رنگ عش د از قربانیان بی د و با ذکر از دست رفتن یرندگان خوشیرده بردار

زده که بدون هیچ ترجیحی تنها درصدد رهایی خویشندد از مردمی  کند و با ذکر گروه حیرت

 .که نیم رمقی از انسانیت در وجودشان ماندهد انتقاد نماید

ل که نشانه انبوهد فراوانید گنگ و از بیشه و جنگ «خطی تا خط مقدم از بی» هراتی نیز در
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و در یی آن / های نگرانی کوچید انسان به بیشه/ سرانجام. . .»: بودن استد یاد کرده است مبهم

دو « جای احمد»ولی در ( 26/ هراتی)« . . .با خود به گور برد تا امروز/ های زر را جوال/ میل

انبوهد از شکل امیدبخش آن یاد کرده  وجه را برای جنگل ذکر کرده و در نگاه دوم با نظر به

خسته بود و دگر / تراز جنگل آفتاب آن طرف/ آسمان بغض کرده بود آن روز.  . . »: گوید و می

رود  جای احمد که می:/بر لبش این کالم جاری شد/ باد آمد میان شاخه نشست/ نمی خندید

 (963/ همان)« .ها نمایان شد جنگل دست/ جبهه؟

ها یاد کردهد  غم ماندن با  از تشنه کام بودنش و از یای افتادنش و بی« نگلحکایت ج»او در 

یروا که ابر را به حرکت  اما سرسبزی دوباره جنگل را نه با باران؛ بلکه با سبزشدن سروی بی

آوردد ذکر نموده و به این ترتی  رمزی را در جنگل موردنظرش به ودی ه نهاده که با  درمی

باد ن ش برگ را / مرد بیشه در دست عطش می»:  ل دریافت استتفسیری اجتماعی قاب

نه / نه تمشکی بار داد آن سال.  . . /بارید شاخ و برگ تشنه می/ نالید اندوه می جنگل از/ برد می

ها تکرار شد  سال/ هیچ باغی بر نداد داد/ وای این جنگل ز یای افتاد/ های کال رسید آن میوه

/ یروا سبز شد یک سرو بی/ تا میان این صنوبرها/ یت خمیشت جنگل زین حکا/ این غم

مهربان چون آبی / یروا راست مثل صخره بی/ تر از چشمه جاری یاک/ سبزتر از هر سپیداری

گرد / ابر آمد روی جنگل خفت.  . . /غنچه واشد با سالم او/ سبز شد جنگل به نام او/ دریا

از تمام جنگل این آواز / آسمان هم آفتابی شد/ ب دِ باران کوه آبی شد /ها را رُفت روی شاخه

لطف کردی / آشنامان با خدا کردی/ ها کردی مرحبا باران چه/ شد به نام خوب او آغاز/ 

آی / با  سبز آشنایی شد/ آمدی جنگل خدایی شد/ اجر تو با حضرت دریا/ آمدی اینجا

 (945-941/ همان)« .با خود آوردی تو این ن مت/ باران خوب یربرکت

او خواننده ش رش . به این ترتی  جنگل در ش ر هراتی دارای کارکردی سایه و روشن است

رو  الدیند او را با جانوران و درندگان روبه کشاندد اما برخالف شمس را به جنگل می

شاعر . بخشد سازدد بلکه خزانش را ترسیم کرده و با حضور سروی سرسبز بدان التیام می نمی

نه تنها از درخت سرو عبور کرده و مفهومی انسانی را در آن به ودی ه « یروا بی»با صفت 

جایی که وی . جوید الدین در ایفای نقش نمادین به سرو شرکت می نهادهد بلکه با شمس

» :گوید صفت آزادی را به سرو بخشیده و می
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های طبی ت لطافت و خشونت را به هم آمیخته و زمانی که از  رویکرد به گلالدین در  شمس

گریاند و زمانی با لحن  گویدد یک بار طبی ت ییرامون را بر فقدانش می سخن می« گل سرخ»

نامد تا  ش ور را به گل سرخ داده و احمقش می آمیز از آن یاد کرده و صفت سلبی ذی توهبن

با آن از دو فرد و دو گروه انسانی سخن گوید و نبود یکی را  از گل سرخ نمادی بیافریند و

« الله»هراتی اما از . بر دیگران دشوار شمرد و خرد و دانایی دیگری را نزد سایرین متهم سازد

کند و آن را نماد جان باختگانی قرار  جای خشک شدن آن از مرگش یاد می برد و به نام می

چنان با من از »: گوید از همین رو می. آفرینند شتشان میدهد که آرزویی متناس  با سرنو می

 «.که روحم ت  مرگ را آرزو کرد/ ها گفت مرگ آالله

به گنجشکی که ط مه شکارشدهد اشاره کرده و از « »الدین در  شمس

 خاطر آنکه درازدستی آنان را کندد نه به تکه شدن یرنده بینوا توسط شکارچیان یاد می تکه

ترسیم نمایدد بلکه با کاربرد نمادین آن از گروه کوچک سخن گوید که با کشتن یایان 

یک قلم ناسزا به »هراتی نیز در . یریرند و دشمن توانایی نداردد آثارشان را از بین برد نمی

از سال کبوتر « برادری»دهد و در  کبوتر را در م رض آزار و درازدستی قرار می« محتکر

الدین از یرنده به مفهوم مورد  ا نقش نمادین را به کبوتر سپارد و مانند شمسگوید ت سخن می

 .     نظرش راه جوید

 گیری نتیجه

تر بیان شد که نمادها واژگانی هستند که از راه داللت سخن از م نای خود عبور کرده و  ییش

لمان هراتی الدین و س از همین رو اش ار محمدعلی شمس. رسانند مفهوم مدنظر شاعر را می

ها مضامینی بدیع  سرشار از عناصر و موجودات طبی ت است که این دو شاعر به کمک آن

مندی از طبی تد از نقش م مول برخی  اندد با این حال هر یک از آن دو در بهره یدید آورده

ها  نظر کرده و با اشاره و داللت سخن نقشی دیگر بدان عناصر و موجودات صرف

 .  اند بخشیده

جنگ داخلی و تجاوز « »در « آتش»الدین از  همین راستا منظور شمسدر

میالدی توأمان جام ه لبنان را  33و  13های  رژیم صهیونیستی است که درطول دهه

شبه نظامیان وابسته به رژیم « » در« راسوها»درنوردید و منظورش از 

کند که  از حیواناتی یاد می« در زمستان قرن بیستم»هراتی در  که چنان. صهیونیستی است
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اند که در روحیات جم ی از افراد بشر یدید  جانوران طبی ت نیستند و نتیجه نوعی دگردیسی

 .  اند آمده

الدین  اندد اما شمس به مفهوم جام ه نظر داشته« جنگل»الدین و هراتی هر دو با کاربرد  شمس

درندگان و اشاره به دگردیسی یاد شدهد به تیرگی شرایط جام ه  با ذکر اصناف وحوش و

که هراتی یس از ذکر خزان درختان به سبزشدن  بردد درحالی درگیر جنگ داخلی راه می

یروا و اقتدای همه گیاهان و درختان در سرسبزی به آن اشاره کرده و از دگرگونی  سروی بی

 .گوید شدنش سخن می( خدایی)فضای جام ه و نورانی 

الدین از گل سرخ یاد  گویندد اما شمس الدین و هراتی هر دو از مرگ گل سخن می شمس

کندد اما هراتی از الله یاد  دهد و نبود خرد را محکوم می کند و آن را نماد خردمند قرار می می

عنوان  ای کوچک به آن دو از یرنده. دهد کرده و کیفیت فقدانش را آرزوی آرزومند قرار می

الدین از گنجشک در ترسیم مقاومت استفاده کرده و  گیرندد اما شمس د مظلومیت بهره مینما

 .                  دهد هراتی کبوتر را نماد یایداری قرار می

*** 
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 آزادی در شعر شوقی و بهار هایبررسی تطبیقی جلوه

 صابره سیاوشیدکتر 

 چکیده

احمد شوقی دو شاعر بزرگ ایران و مصر در دو عصر مشروطه و  و الش رای بهارملک

دهد که مضامین میبررسی تطبیقی اش ار این دو شاعرد نشان . آیند نهضت به شمار می
 از همین روی این مقاله قصد دارد با تمرکز بر. ها وجود داردی آنمشترک فراوانی دراندیشه

هدف آن است . های آن ش ر این دو شاعر را مورد سنجش قرار دهدمفهوم آزادی و جلوه
ماعید ای از ییوستگی ادبیّات با اوضاع سیاسی و اجتکه با سنجش مفهوم آزادید دریافت تازه

وییه مصر حاصل ه ی درک بیشتر ت امل ادبی و فرهنگیِ ایران و کشورهای عربی بدر حوزه
-تحلیلی است و اطالعات الزم برای سنجش نمونه -روش این تحقی  از نوع توصیفی. شود

های این ییوهش  یافته. ای و بررسی مستقیم متون حاصل شده استی کتابخانهها به شیوه
جویانهد ش ر هردو شاعر با رویکردی انتقادی و اصالح( الف: است که گویای این واق یت

های مشترک آزادی زنان یکی از دغدغه( ب. اندخود را در خدمت گسترش آزادی قرار داده
( ج. شوقی و بهار است با این تفاوت که یرداختن به آن در ش ر شوقی بیشتر از بهار است

 . دانندظار دشمنان آزادی میشوقی و بهارد سرنوشت شومی را در انت

 بررسی سنجشید ادبیات تطبیقید آزادید بهارد شوقی: هاکلیدواژه

  

                                                             
 (ایران) استادیار ییوهشگاه علوم انسانی و مطال ات فرهنگی(saberehsiavashi@yahoo.com)  
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 مقدمه. 1

ای در میان از جایگاه وییه ترین رویکردهای ادبی است که ادبیات تطبیقی از مهم

ی ادبی قادر است آثار ادبی ملل گوناگون را در دو این گونه. گران برخوردار است ییوهش

س ی ما نیز در این مقاله بر آن . مضمون و محتوا مورد سنجش و تحلیل قرار دهد سطح

دو شاعر  نزد« آزادی»است که با تکیه بر مکت  آمریکایی ادبیات تطبیقی به سنجش مفهوم 

نتایو حاصله را  یرداخته و «امیرالش را شوقی» و «الش را بهارملک»بزرگ ایرانی وعرب 

 . ار دهیممندان قر دراختیار عالقه

 : پژوهش یهپیشین. 1. 1

کنون  ی بررسی مفهوم آزادی در اش ار این دو شاعر م اصر زبان فارسی و عربی تادر زمینه

: های مرتبط با این مضمون نیز عبارتند ازییوهش. ییوهش مستقلی صورت نگرفته است

الهه رزاقی  از علی صابری و «های سیاسی شوقی و بهار بررسی تطبیقی دیدگاه»ی مقاله

د 6یی مطال ات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسالمی واحدجیرفتد دورهدر نشریه( 5935)

جنگ  و ی است مارشوقی درباره های بهار ود که در آن نکات مربو  به دیدگاه11 یشماره

 «م انی و بهار و شوقی در گررگاه مضامین»ی مقاله. و بررسی قرارگرفته است مورد تحلیل

 یباهنرکرماند سال اولد شماره شهید ادبیات تطبیقی دانشگاه یمجله( 5913)ممتحن  دیمه

. عنوان شاعرانی ملی بررسی کرده استه نیز اش ار سیاسی و میهنی دو شاعر یادشده را ب 1

(: 5912)خود « ادبیات تطبیقی»دکتر ابوالحسن امین مقدسی نیز یک صفحه و نیم از کتاب 

تهراند را به این موضوع اختصاص داده است که در عین ارزشمندی و  انتشارات دانشگاه

های یادشده درآن است که نگاه تفاوت این مقاله با ییوهش. راهگشا بودن کلی و گرراست

ی بهار در ادبیات فارسی ی آزادی و انواع آن در ادبیات عربی هم یایهاحمد شوقی به مساله

 . دهدر میرا به تفصیل مورد نقد و کنکاش قرا

 : اهمیت موضوع سواالت اصلی و. 2 -1

ی دید دو شاعر با توجه به نگرش مستقل و جامع ییوهش حاضر از خالل بررسی زاویه

 : االت یاسخ گفتؤتوان به این سمی «آزادی»م اصرعرب و ایرانی به مفهوم 

فهوم در مضامین سیاسی ک اجتماعی مشترکی که در ش ر شوقی و بهار وجود داردد م -

 است؟بندی شده هایی طبقهدر قال  چه مؤلفه« آزادی»
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 رویکرد این دو شاعر به مفهوم آزادی دارای چه نقا  تشابه واختالفی است؟ -

که با گرر زمان  گراست یا اینسنت نگاه شوقی و بهار به مفهوم آزادید به صورت فردی و -

 شکلی اجتماعی و تجددگرا به خود گرفته است؟

عنوان یکی ه های آن بضوع نیز از آن جهت است که در آند مفهوم آزادی و جلوهاهمیت مو

های نوین ادبیات م اصرد به صورت تطبیقی در ش ر دو شاعر صاح  سبک و از بن مایه

مورد مقایسه و تحلیل قرار  -ایران ومصر -دارای بینش مشترک در دو ادبیات یربار جهان 

 . گرفته است

 زندگی بهارنگاهی کوتاه به . 1

ی آخر حکومت ناصرالدین شاه تولد او در دهه. به دنیا آمد 5934سال  الش رای بهار درملک

قاجار ک درست زمانی که ایران تحت نفوذ مستقیم روس و انگلیس اسفبارترین روزهای 

ترین دیوان  دیوان بهار متنوّع»( 1: 5965نیکوهمتد )داد کرد رختاریخ خویش را سپری می

وطنیاتد وصف طبی تد مدحد ( 13: 5916حاکمید )« ارسی در عصر مشروطه استادب ی

ی دهخدا بر این عالمه. های ش ری اوستازحوزه... های مرهبید مسائل سیاسی وطنزد مرثیه

. «الش را بهار به خود ندیده استایران یس از حافظ شاعری به بزرگی ملک» اعتقاد است که

بهار شاعری است قری  هفتصد سال مانند او در »: ستایدچنین می استاد فروزانفر نیز بهار را

های کوب ییرامون درونمایهدکتر زرین( 1/531: 5921حائرید )« ایران یدید نیامده است

ی ش رفارسید مفاهیمی نو شده های شناخته بهار در همان قال »: گوید اصلی ش ر بهارمی

در ش ر  سازد ولت وحقوق زن را مطرح میهمچون وطند آزادید دموکراسید مساواتد عدا

. «آورد که تا روزگار او مانندش دیده نشده بوددیدگاهی جدید یدید می فارسی فضایی نو با

 سه فضیلت بزرگ از»او با سنت و تجدد ت املی م تدل دارد و(. 951: 5911کوبد زرین)

(. 991: 5912همایید ) «است مندکافی بهره اعلی و گویندگید نویسندگی و سخنوری به حد

-به -کالسیک فارسی ش ر درکه است دادی بود بارورترین»قول شفی ی کدکنید او  به

 ( 23: 5921شفی ی کدکنید )« .نمود چهره –روزگارما

 گرری کوتاه بر زندگی شوقی. 9

مندورد )زمان با حکومت خدیوی اسماعیل بود  تولد او هم. به دنیا آمد5361شوقی در سال 

همین مسأله از او . این شاعر دارای شخصیتی چندوجهی و متغیر است(. 92: 5323
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شاعری که کمتر اتفاق ». سرگردان ساخته است آشفته و متضادد و نیز شخصیتی عجی  و

اش هم گیری کرده باشد و شخصیت دوگانه ها و اعمالش به یک جان  سمت گرایش افتدمی

الفاخورید )« های سیاستدر جادههای ادب حیران وسرگردان است و هم درجاده

شوقی در قصرد گاه با انگلیس »: گویدباره میدر این ضیف شوقی(. 635و 631: 5312/5921

طه حسین بر این باور است که ( 11: 5321ضیفد . )«گاه با منص  طلبان بودد گاه با مردم و

خود بوده  او در این مرحلهد شاعر لرت. بخش اول زندگی شوقید مت ل  به خود اوست

است در بخش دومد شاعر موظف امیر و دربار است و در بخش سومد شاعر هنر و مردم 

با یریرفتن این نگاه شاید بتوان برخی تناقضات موجود در ش ر او را (. 36: 5399حسیند )

عنوان ه بسیاری از جمله عقاد م تقد بودند احمد شوقی شایستگی رسیدن ب. تفسیرکرد

که به زعم ایشان ش ر اود مصنوع و متکلف و عاری از خیال و  داشتهد چراامیرالش رایی را ن

خالف نظر این  بر(. 16: 5313ال قادد )چیزی فراتر از دیگر شاعران ندارد  عاطفه است و

عصر خویش قرار افرادد باید گفت درک سیاسی شوقید در سطحی فراتر از دیگر شاعران هم

اره در شیپور یکپارچگی جهان وستمداری است که هماو مورخ زمان خود و نیز سیا. دارد

به قول . بهترین گواه این ادعا کتاب دول ال رب و عظماء االسالم اوست. دمداسالم می

بزرگترین او . ی جهان نیست شاعر مشرق زمین استشوقی اگر شاعر همه» حناالفاخوری

« وق داده استهای جاودانه سسوی ارزشه ارکان نهضتی است که ش ر عربی را ب

 (. 216: 5312/5921الفاخورید )

 : شناسی آزادی مفهوم. 4

به م نای وارستهد نجی  و « آزات» ی یهلویای فارسی است که از ریشه واژه« آزادی»ی واژه

خود  آراسته)« جوانمرد آمده است و به مفهوم فقدان جبر و دوری از قید و بند و تنگناهاست

آزادی امکان عملی ساختن تصمیماتی است که فرد یا جام ه به در اصطالح نیز (. 93: 5923

گیرد ی تصمیماتی را که میهرگاه شخصی بتواند همه. کندی خود اتّخاذ میمیل و اراده

آزادی . عملی کند و کسی یا سازمانی عملکرد او را محدود نکندد دارای آزادی مطل  است

ها  آیدد امّا حقیقت آن است که چون انسانیمطل  در نظر اولد امری بسیار مطلوب به نظر م

زیرا آزادی بی حد و . توانند آزادی مطل  داشته باشندکنندد نمیطور اجتماعی زندگی میه ب

به همین دلیل است که هر . شودمرز یک شخصد باعث یایمال شدن آزادی دیگر افراد می

م آزادی افراد را اجتماعی با وضع قوانین اجتماعید سیاسی و حقوقی خاص خودد ه
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هگل فیلسوف آلمانی . کند کند و هم برای آند حد و مرزهایی مشخص میمحافظت می

دورانتد )« که کشش جوهر آب است آزادی جوهر حیات است همچنان»م تقد است 

ی انواع موجود آن در ای است که از جملهی گستردهی آزادی واژهواژه(. 169: 5941/5316

آزادی مره د آزادی اقتصادید آزادی : وان به موارد ذیل تقسیم کردتجهان امروز را می

های قومی و ملیّتید اجتماعید آزادی رأی دادن و انتخابات آزادد آزادی سیاسید آزادی

بخش قابل . آزادی انتقاد از قدرت های مدنید آزادی بیاند آزادی رسانه و مطبوعات وآزادی

کنیم عالوه بر وقی و بهار ان کاس یافته که تالش میای از انواع مزبور در ش ر شمالحظه

 : ها نیز بپردازیمی آنترین موارد آند تا حد امکان به مقایسهیرداختن به برجسته

 آزادی سیاسی. 5. 4

ی عصر خویش است که از یاسخ به نیاز عصر و تقاضای زمانه خاموش ننشسته و بهار آیینه»

انقالب مشروطه نیز ( 123: 5963سپانلود )« .فل نشده استاز مبارزه برای آزادی و قانون غا

ها در جهت دستیابی به آزادی سیاسی ای از تالش ای است که مجموعهخواهانه جنبش آزادی

ی مظفرالدین شاه و سپس محمدعلی شاه هایی که در دورهرا در درون خود دارد؛ تالش

دستاورد این انقالبد . رخ دادقاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه 

تشکیل مجلس شورای ملی و تصوی  اولین قانون اساسی ایران استد که هر دو از مظاهر 

عنوان یکی از شاعران آزادی خواه که ه بهار ب. آیندآزادی سیاسی در یک کشور به شمار می

: 5912ی ندوشند اسالم)« انداند و مسئوالنه عمل کردهیادگار یک دوران یر ت  و تاب ایران»

ی نتایو شوم استبداد را به شاه قاجار گوشزد کرده و نابودی او را در صورت ادامه .(195

خواهد به جای مقابله با مشروطیتد در  او از محمدعلیشاه می. کندبینی میروش مرکور ییش

ورد کشور بکوشدد تا بدین گونه م راه تحق  آن و در نتیجه باز شدن فضای آزادی سیاسی در

 : ستایش مردم واقع شود

  ستبداد چه داری مقصودایادشاه از 

 که از این کار جز ادبار نگردد مشهود

 ( 512: 5دیواند ج )کن در ره مشروطه که گردی مسجود  جود

ی آزادید گلبانگ جویبار آزادید مرگ آزادید طبل آزادید شاخه: کارگیری واژگانی چونه ب

دی از سوی بهار نشان از اهمیت باالی این مفهوم نزد شاعر آزادید و بانگ یاینده باد آزا

خواهی و وطنی داردد  ی آزادیکه جنبه «مر  سحر»تصنیف . تجددگرای عصر مشروطه دارد
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ی حوادث ب د از سقو  قاجار و روی کار از مشهورترین اش ار بهار است که در بحبوحه

فاد تصنیف مر  سحر را مربو  اسماعیل نواب ص. ی یهلوی سروده شده استآمدن سلسله

حوادث دوران محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس شورای ملی و بالتکلیفی مملکت »به 

این تصنیف ماهیّت فلسفی (. 525-526: 5911یرویند )داند می« در لحظات بسیار سخت

ظلم بند تشبیه کرده که به جور صیاد و  ای در شاعرد آدمی را به یرنده. بسیار عمیقی دارد

در قفس زندگی به دور از هر گونه آزادید گرفتار  –که همان حاکمان مستبد عصرند  -ظالم

ی عصر مشروطه و در جام ه –و قفس  –خواه  انسان آزادی –یرنده همان شاعر . است

 : نهایتد آزادید آزادی سیاسی و اجتماعی است

 تر کن دا  مرا تازه /مر  سحر ناله سرکن

 برشکن و زیر و زبر کن /س راآه شرربار این قف ز

 ی آزادی نوع بشر سرانغمه /بلبل یر بسته ز کنو قفس درآ

 یر شرر کن /ی این خاک توده راوز نفسی عرصه

 آشیانم داده بر باد /ظلم ظالمد جور صیاد

 ( 164: 1دیواند ج )شام تاریک ما را سحر کن  /دای طبی ت دای فلک دای خدا

ی جنبه(. 911: 5912: یورآرین)« و بیان آن ساده و غنی استاین ش ر لحن انقالبی دارد »

ای قوی است که تا مدت زمانی طوالنید ی این چکامه به اندازهخواهانه سیاسی و آزادی

-شاعر آن گمنام بوده و بهار از ترس گرفتاری چندین باره در زندان نام خود را فاش نمی

ی بهار در ریختن مضمون آزادی در  ادهالاین قدرت عجی  و توانایی خارق. کرده است

هایی از این دست که فقط خاص خود اوستد سب  شده که دکتر شفی ی کدکنی چکامه

شفی ی کدکنید )« .ها از آزادی در آثار بهار وجود داردبهترین ستایش» ی او بگویددرباره

5913 :93 .) 

ودد چندان با جریان ی اول شاعری خشوقی در دوره» دکتر خلیل جحا م تقد است که

بیند  خواهی همراه نبوده است اما یس از ماجرای تب ید و بازگشت به وطند وقتی می آزادی

شود؛ خواهی همراه می اندد با جریان آزادی که ملت مصرد حتی برای آزادی او نیز مبارزه کرده

نون توجه ای که در اواخر عمرد این ملت مصر و رویاها و آرزوهای او بوده که کا بگونه

در همین راستاد شوقی ( 41: 5333خلیل جحاد . )«گیردهای شاعر مصری قرارمیسروده

کندد کشور آزاد گری می داند که در آن ح  جلوهدوران استقرار آزادی سیاسی را زمانی می
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در یرتو آزادی سیاسی کارها به . است و قانون اساسی از ارزش و احترام برخوردار است

شود و هیچ حاکم و قدرتمندی به  و با استفاده از خرد جم ی اداره میصورت مشورتی 

شک سرزمینی که از این سطح از آزادی سیاسی برخوردار بی. کندحقوق دیگران تجاوز نمی

ی یروردگار را با خود به همراه نوردد و نگاه وییههای ترقی را درمیباشدد به سرعت قله

 : دارد

   

 ملزومات آزادی سیاسی. 4-2

 خواهییهمراهی مردم و حکومت با جریان آزاد. 4-2-1

چون ایران آن روزگارد به ملزوماتی  ای هماز نظر شاعرد دستیابی به آزادی سیاسی در جام ه

. هاد عدم تحق  آزادی سیاسی در جام ه را به دنبال خواهد داشتنیازمند است که فقدان آن

اولین مشکل در این راهد وجود یادشاهی مستبد و حریص و مردمانی تنبل و الابالی است که 

 . شوندخواهی در جام ه همراه نمی ادیبا موج آز

 شاهی است در این شهر که جز زر نشناسد

 خلقید که ندانند بجز چنگ و دف و نی

 (993: 5دیواند ج )                              

چه بهار از اوضاع آن روز جام ه  کارکنان حکومت و احزاب و وزیران آند باید برخالف آن

 : ایی ناشایست و بدنهاد نباشندهکندد انسانمن کس می

 اعضای اداراتید کور و کچل و لوس

 احزاب و وزیرانید شوم و بد و بدیی

 (993: 5دیواند ج )                      

اند و دیگر  شناسد که به یریرش ظلم و جور خو گرفتهشوقی نیز در مصرد مردمانی را می

 : آن در طل  آزادی برآیند و اوضاع را تغییر دهند یای برایشان باقی نمانده تا به واسطه اراده
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د و نیز شدّت ییماینخواهان و ایمان ایشان به مسیری که می ی آزادیگوید ارادهاو می

خواهی باید آنقدر زیاد باشدد که از جان و مال و فرزند خویش  ها با موج آزادیهمراهی آن

 : بگررند «آزادی»نیز در راه آرمان واالی 

خواهان از جان خویش در کند که اگر آزادییخود این یرسش را مطرح م یید نظرأاو در ت

راه رسیدن به آرمان خود نگررندد یس چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ او م تقد است 

ی سازد و باعث احقاق حقوق یایمال شدهها را نمیکه هیچ چیز مانند خون دادند سرزمین

ها و اسیران را رمز آزادی ی نسلی زندگشاعرد شهیدان راه آزادی را مایه. گرددها نمیملت

 : داندایشان می

 خواهانی باالی آزادیزانگی، حمیت و ارادهفر. 4-2-2

-آید افرادی بیگونه که از اش ار وی بر می طلبان عصر بهارد آنخواهان و مشروطه اکثر آزادی

-دادهای در راه رسیدن به مقصودد از خود نشان نمیاند که حمیّت و ارادهدانش و جلف بوده

های مورد  واهاند یکی از مهمترین وییگیخی قط ی آزادیکه خردمندی و اراده اند؛ حال آن

 :های آن استخواهی در راه تحق  آرمان نیاز هر نهضت آزادی

 جلف و خل و علم بی یرستانش مشروطه

 

 یی و رگ و خون بی خواهانشدآزادی

 (993: 5دیواند ج )

ی دوست و دشمن در یک کشور با آزادی و قانون اساسی شوقی نیز م تقد است که مقابله

از همین روی . دانشی و نادانی مردمان آن سرزمین خواهد بودی شومی برای بییدد نشانهجد

ای تزری  شود تا بلو  های چنین جام هباید روح فرزانگی و خردگرایی جم ی در رگ

 : فکری افرادد راه تحق  آزادی سیاسی در کشور را هموار سازد
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 خواهانرعایت روابط اجتماعی و هنجارهای مطلوب جامعه از سوی آزادی. 4-2-3

سوم ملی و تمدنی و نیز هر جنبشی که بخواهد در یک اجتماع به کامیابی دست یابدد باید ر

. روابط قومی و درونی آن جام ه را به رسمیّت شناخته و تا حد امکان به آن احترام بگرارد

 : اندهای مثبتی به دور بودهخواهان عصر بهار از داشتن چنین وییگیمشروطه

 ( 993: 5دیواند ج)ی حی ی طایفهد نه قاعدهنه رابطه/ ی ملیّت و نه رسم تمدننه شیوه

 های افراطی خودد نه تنها به استقرارشوقی نیز گروه خودخواه و هوایرستانی را که با تندروی

ی افکار تندروانه و به دور از اعتدال و منط  کنندد بلکه با اشاعهآزادی در جام ه کمکی نمی

 : دگیرگونه به باد انتقاد می زنند اینی جهالت میی درخت نویای آزادید تیشهخود بر ریشه

 خواهانتالش و پشتکار آزادی. 4-2-4

تالش و نشدن و تداوم مسیر همراه با  یکی دیگر از ملزومات رسیدن به آزادید دلسرد

خواه واق ی کسی است که هم مسیر آزادی را بشناسد و هم موانع و  آزادی. یشتکار است

چه گفته شدد  ی آنعالوه بر همه. مشکالت این راه را به خوبی از بیراهه تشخیص دهد

ی راهد داشتن یشتکار و دلسرد نشدن در کنار رها نکردن مسیر و عدم بازگشت از نیمه

است « آزادی» در رسیدن به آرمان نهایی خود که همان مفهوم مقدسخواه را  شخص آزادی

ی یابی آدمی به عزّت و شرف تنها در سایه شاعر ایرانی م تقد است که دست. رساندیاری می

رسیدن به اهداف واالد نیازمند دستانی توانا و . شودیشتکارد تقلّا و همّت واال حاصل می

 : سنو است گشا و شخصیتی باکیاست و نکته گره

 عز و شرف به همت واال باید خواست بتقال باید خواست

 ( 161: 1دیواند ج)مدارا باید خواست ه فتح و ظفر به دست توانا باید خواست ب
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خواه ایرانی در ییمودن مسیری که به آن ایمان قلبی داردد  یشتکار و یایداری شاعر آزادی

رسیدن به آزادی حقیقی به ناله و فغان  خود را در آرزوی آنقدر زیاد است که تمام عمر

جسم او آماج بالها گردیده و فرسوده گشتهد و روحش لطمات فراوان به خود . کندسپری می

او در انتظار . گیرداش سستی نمی بیند اما باز هم اشتیاق شاعر رو به کاستی ننهاده و ارادهمی

 : ویش را تسلیم خال  آزادی کندکه جان خ روزی است که آزادی را به دست آورده و یا آن

 ی گیر و دار آزادیدر عرصه

 تیغ حدثان گسست ییوندم

 !ای آزادید خجسته آزادی

 که مرا به نزد خود خوانی تا آن

 فرسود بتند درشت خفتانم 

 ستخوانماییکان بال بسفت 

 از وصل تو روی برنگردانم

 که ترا به نزد خود خوانم یا آن

 (916: 5ج دیواند)                

داند که از جان و دل و همراه با جدّیت و یشتکار در مسیر بهارد خویشتن را موظف می

او بر این باور . ی برل جان گردیده استشرافت و آزادی بکوشد و از همین روی آماده

از دست بدهد بهتر از آن  «آزادی»است که اگر جان خویش را نیز در راه رسیدن به آرمان 

 : که به بندگی تن دهدخواهد بود 

 ی عزّت و جاللت نوشیم در راه شرف از دل و از جان کوشیمما باده

 ( 111: 1دیواند ج)گر در صف رزم جامه از خون یوشیم آزادی را به بندگی نفروشیم 

در دیگر سود احمد شوقی برای بیان مقاصد و اهداف خودد از ابزار تمثیل و داستان بهره 

دهد که در حقیقت نمادی از قهرمانان اصلی آن را حیواناتی تشکیل میداستانی که . بردمی

شوقی در این داستان به آوردن یک حکایت یا داستان کوتاه ». ها و جام ه بشری هستند انسان

بلکه یا را فراتر نهاده و با واردکردن زبان گفتگو به  دکندمبتنی بر روایت حوادث اکتفا نمی

دار این نوع از نوگرایی در ادبیات عربی  گیرد و طالیهنیز بهره می« مونولوگ»ش ر از تکنیک 

کشد که را به تصویر می« اال  و شتر»شوقی داستان یک  .(91: 5314المقالحد )« گیردلق  می

آل آور خود به ستوه آمده و به قصد رسیدن به مکانی ایدهاز اسارت و سختی زندگی رنو

در اواسط راه اال  خسته و ملول از رنو مسیرد . کنندمیبرای زندگید سرزمین خود را ترک 

بازگرد و به میخ افسار : گویدهمسفر او که همان شتر است به او می. کندآهنگ بازگشت می

ییام اصلی شاعر برای خواننده . ایخود بچس د چرا که تو برای زندانی شدند آفریده شده
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هی زده و حاضر به تحمل مشکالت راه آن خواآن کس که تنها حرف از آزادی: این است که

 : نیستد در حقیقت برای اسارت و بندگی آفریده شده است

  

یشتری بر لزوم این د با وضوح و صراحت ب«المؤتمر»ی دیگری به نام شاعر مصری در قصیده

چه  کند که رسیدن به آنخواهان مصری تأکید میاو به آزادی. کندیشتکار و تداوم اشاره می

از . گیری مداوم است های فراوان و یی شما به دنبال آن هستیدد نیازمند یایدارید تحمّل رنو

این مسیر خواهد که با تحمل رنو فراوان و تالش بسیار یای در همین روی از ایشان می

 : که تحمّل مشکالتد راه رسیدن به هر رستگاری است بگرارند؛ چرا

 آزادی قومی و ملیّتی-3. 4

ی مغول بر ایراند گروهی از آزادگان در سرزمین ی ظالمانهلطهیس از صد و بیست سال س

های این مهمترین وییگی. مشهور شد« قیام سربداران»خراساند جنبشی را بنا نهادند که به 

دیوان ش ر بهارد کتاب آزادی استد »آنجا که  از. جنبشد تنّفر و انزجار از عنصر مغولی بود

های دلیر و انقالبی که با هدف رسیدن جید از این دهقاناین شاعر با تم( 469: 5961زارعد )

د ایشان را سرور آزادگان «ی عبرتآیینه»ی اندد در قصیده به آزادی ملی و قومی قیام کرده

 : داندایران می
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 سرور احرار ایرانندد آل سربدار
 شهر نیشابور بگرفتند و بس شهر و دیار

 

 کز فشار ظلم آشفتند اندر سبزوار 

 اقین لشکری کردند بیرون از شماروز ده

 (64: 5دیواند ج)                          

ور شدن آتش جنگ اول جهانید حکومت ایران در دست احمد شاه قاجار  به هنگام ش له

با آغاز جنگد . کردترین روزگار خود را سپری میی ایران نیز ض یفبود؛ دولت مشروطه

ی اقتصادید بحران فزاینده. شد درهم و متزلزل گردیدی ایران بیش از ییاوضاع آشفته

ی روسیه و انگلیسد ایران را به یک های مهار گسیخته وض یت نابسامان سیاسی و دخالت

کشور وابستهد ورشکسته و بدبخت تبدیل کرده بود که استقالل و آزادی خود را ازدست داده 

ر و گرم بهار در دوران مشروطه چنان اش ار یرشو». ای در دست بیگانگان شده بودو بازیچه

های شد که مردم را به خیزش و ییکار در برابر سیاستیرم نا و هوشمندانه سروده می

-او با تحریک حمیّت ایرانیان از ایشان می( 13: 5911موحدفردد )« .داشتمیاست ماری وا

خود را که از خواهد که دست بیگانگان را از سرزمین خود کوتاه کردهد ثروت و ناموس 

های جهادی و چنین کاری نیاز به حرکت. کنندرفتد حفظسوی این متجاوزان به یغما می

خواهد با جنبشی در خورد آزادی قومی از همین روی بهار از مردم می. خواهانه داشتآزادی

 : ی خود راد باز یابندو ملّی از دست رفته

 چند به ما دشمنان حیله طرازی کنند؟

 یران زمین دسیسه بازی کنند؟چند به ا

 چند چو ییالن مست با ما بازی کنند؟

 چند به ناموس ما دست درازی کنند

 دست ببریدشاند گرتان غیرت بجاست

 ایران مال شماستد ایران مال شماست

 (112: 5دیواند ج)                       

 : افزایدخواهی میتشوی  مردم ایران به آزادی یهوی در ادام

 ان ای ایرانیاند بینم محبوستانه

 ی انگلیسد به چنگل روستانبه ینجه

 گویی در این میان گرفته کابوستان
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 برند ثروت و ناموستانکز دو طرف می

 در ره ناموس و مالد کوشش کردن رواست

 ایران مال شماستد ایران مال شماست

 ( 111: 5دیواند ج )                              

« خواهان ییوستیس از انقالب مشروطه با سالح مستحکم ش ر به آزادی»نی که شاعر ایرا

بیند در گاه که آزادی ملی سرزمین خویش را در خطر می د آن(515: 5912/1آرین یورد )

دوستی جوانان را کند غرور ملی و حس میهنتالش می« ییام ایران»ای با عنوان  قصیده

ی خواه و دوستدار وطند در یهنهیا مردان حزبی آزادی کند که مرداو آرزو می. برانگیزد

ی سیاست این کشور ظهور نمایندد تا بتوانند آزادی از دست رفته را به فضای این زده ماتم

 : مملکت باز گردانده و دست دشمنان آزادی سرزمین خویش را از آن کوتاه نمایند

 کجاست مردد که شمشیر دادخواهی را

 ر نیام دهد؟ز قل  ظالم بیدادگ

 کجاست حزبی از آزادگان که چون یدران

 ز خصمد جان بستاند به دوست جام دهد

 (123: 5دیواند ج)                               

شفی ی کدکنید . )«ی ت مّقی که در گرشته داردد نگاهش به سوی آینده استبا همه»بهار 

روسیه خاک ایران را به اشغال خود  ی جنگ جهانی اول که قوایاو در بحبوحه( 161: 5912

درآورده و ضمن ت رّض به تمامیّت ارضی ماد این بخش از وطن را آماج تاخت و تاز و 

-غارت خود قرار داده بودند با اعتراض به روش سیاسی دولت شوروی به ایشان گوشزد می

مندتر از کند که اگرچه کشورهای ارویایی در اصول سیاست و جهان یرفری  آن بسیار توان

ایران هستندد امّا ایرانیان از نیرنگ و سیاست روسیهد یروایی ندارند و عزم خویش را بر 

 : انداستیفای استقالل ارضی و آزادی ملی و قومی خویش استوار ساخته

 جمال ی حسن و سیاساتگرچه در قاعده

 مسلک آنست که خوبان ارویا دارند 

 عاشقان را سر آزادی و استقالل است
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 سر زلف تو یروا دارند 5ز یلتیک کی

 (912: 1دیواند ج)                             

در آن سوید یکی از مسائل مهم برای شوقی نیزد استقالل مصر و حفظ آزادی قومی و ملیتی 

ی مردم مصر به همین خاطر خطاب به قوم خود که در واقع همه. برابر است مار است در

ای است که روزگار دام خود را برای مردم گسترده و آن را  دوره عصر ما: گویدهستند می

 کندجمع نمی

. رونداند و دیگر زیر بار زور و ستم است مار نمیافزاید که مردم تغییر کردهاو در ادامه می

سیده است که شاعر ترس از آن دارد که دیگر اوامر یروردگار این ایستادگی ملت به حدی ر

منش را های بردهی بندگی و انسانشنود که جنازههایی را میاو صدای انسان. را نیز نپریرند

 : سپارندبه خاک می

  

اندد همگان دارای ها به دام نادانی و جهالت درنیفتادهباور شوقی آن است که مادامی که ملّت

یس این نادانی است که باعث از . ی تبلور آزادی خواهد بودآزادی ملی و روزگار نیزد عرصه

 : شودها میبین رفتن آزادی امّت

که با روی کار آمدن س د زغلول و تنظیم قانون اساسید احزاب مخالف و مواف   یس از آن

خواهان و اصالح طلبانی همچون گرد هم جمع شدند و حاکمیت قانون را یریرفتندد آزادی

رسیدد به ند دور از دسترس به نظر میی مبارکد که وقوع آند ییش از ایشوقی از این حادثه

شوق آمدند و شروع به سرودن اش اری در ستایش اوضاع و حاکمیّت موجود مصر و آزادی 

اکنون مصر آزاد است و ح د درخشان گردیده : گویدشاعر می. ملی این سرزمین کردند

خرد قانون اساسی عزت یافته و امور به صورت مشورتی و از طری  به کارگیری . است

نهد و هیچ ستمگری ولی از حدود قانونی خویش یا فراتر نمیئهیچ مس. شودجم ی اداره می

                                                             
 . سیاستد نیرنگ و حقه بازی: یلتیک  
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شاعرد بر این عقیده است که این طالع میمون را خواست . یابدفرصت جور و ظلم نمی

 : یروردگار برای ملّت مصر رقم زده و هرچه که خدا بخواهد خیر و نیکوست

  

ر اساس ی آن نیز نه از روی هوا و هوسد بلکه بچنین سرزمین آزادید حاکمان آزاده در این

 : گیرندم یار حقیقت و مصالح مملکتد تصمیم می

 آزادی مدنی و اجتماعی. 4-4

مدارانی که به دلیل از بین بردن آزادی مدنی و اجتماعید همواره مورد انتقاد  یکی از سیاست

است که با کودتای رضاخان به ( مدیر روزنامه رعد)یدضیاءالدین طباطبایی شاعر بودد س

او به محض رسیدن به این مقامد اقدام به دستگیری منتقدان و مخالفان . نخست وزیری رسید

ضمن اشاره « هیجان روح»ای با عنوان شاعر در قصیده. الش رای بهار کرد خودد ازجمله ملک

تو : گویدبا شیوه و منش سید ضیاء تأکید کرده و به او میبه این امرد بر مخالفت خود 

مخالف واق ی آزادی اجتماعی و مدنی هستی و هر روز بر سر راه آزادید مشکلی جدید 

کوشی و نه این مسؤلیت را به  نه خودت در حل مشکالت این سرزمین می. کنیایجاد می

واره فری  عوام و یا بیگانگان را سپاری و در این راه همهای خردمند و فرهیخته می انسان

 : خوریمی

 در م نی انتخاب و آزادی

 ی ملک را نه خود کردهاندیشه

 گه خورده فری  مردم عادی
 

 هر روز فکنده مشکلی دیگر 

 نه مانده به مردمان دانشور

 گه کرده فسون اجنبی از بر

 ( 913: 5دیواند ج)           

ی دستیابی به آزادی مدنی و ای از اصول اولیهدر هر جام هبرگزاری انتخابات آزاد و عادالنه 

گراری رضا شاه  د همزمان با تاج5934درسال . آیداجتماعی در هر کشوری به شمار می

خواهد د از شاه می«دین و دولت»ی ی خود در قصیدهیهلوید بهارد ضمن نصایح دلسوزانه

کند تا ملت  اص  انتخابات ملی برگزاریابی است باید برای برخی من که اگر به دنبال کام
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تداوم مسیر آزادی و روی برنگرداندن از آن و عدم . شادی کند احساس آزادی و دل

های بهار از رضاخان است که از نظر شاعر به تحق  آزادی گیری به مردم از خواسته سخت

 : انجامداجتماعی آن می -در جام ه و در نتیجه مصونیت سیاسی

 ابد اصل بود در حسابی انتخمسأله

 تا که شوی کامیابد س ی بفرما در آن

 شادیشد هست در آزادیش ملت و دل

 ره چونشان دادیش سخت مگردان عنان

 ( 431: 5دیواند ج )                       

های دست نایافتنی شوقی به نظر در دیگر سوید آزادی مدنی و اجتماعی که یکی از آرمان

تر و د ملموس5333-5351ی عثمانید سلطان محمد رشاد ر آمدن خلیفهرسیدد با روی کامی

شود که شاعر عرب با خوشحالی فراواند همین امر باعث می. نمودتر میدست یافتنی

او م تقد است که حکومت . حکومت را آزاد و یادشاه را یادشاهی آزاد در تاریخ مصر بخواند

او . خواهد چیز دیگری است دگی این یادشاه آزادیاره بخشنده بوده است؛ امّا بخشنومصرد هم

ایدد آزادی را گویدد اکنون که از قید ظلم و خفقان رستهبه حکومت جدید و نیز یادشاه می

 . به جام ه ببخشید

  

ترین عنوان یکی از عمدهه ی عثمانی را به خاطر تمکین از قانون اساسی باو در ادامهد خلیفه

های  ی تاجی فراتر از تاجمظاهر آزادی مدنی و اجتماعید ستوده و آن را برای یادشاه به منزله

 . آوردظاهری به حساب می

 آزادی مطبوعات. 4-5

د توقیف 5132در سال ( وزیر احمدشاه قاجار)ی مستوفی الممالک یکی از اقدامات کابینه

الش را که از ملک. ی نوبهار بودی این مطبوعاتد روزنامهازجمله. های تهران بودتمام روزنامه

ها آزرده خاطر است سیاسی و ت طیلی مطبوعات و سانسور شدید حاکم بر آن اختناق فضای
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به خاطر : گویداو می. زبان به شکایت گشوده است« بث الشکوی»ای با عنوان در قصیده

نبودن آزادی سیاسی و مطبوعاتید همیشه درحال تب ید هستم و کسی همانند مستوفی 

استد ت طیل کرده و مرا وادار به خاموشی نموده  ام را که زبان گویای منالممالک روزنامه

ی مطبوعاتی و سیاسی کشور این خاموشی بهار دستاورد عدم وجود آزادی در جام ه. است

 : است

 از نقمت دشمنان آزادی

 وامروز عمید ملک شاهنشاه

 

 گه در ری و گاه در خراسانم 

 بسته است زبان گوهرافشانم 

 (911: 5دیواند ج)             

هایی که در راه آن برخویش هموار کرده او در ادامه از اشتیاق خاص خود به آزادی و رنو

عمر شاعر در این مسیر سپری گشته و او همیشه امیدوار بوده که به . گویداستد سخن می

ای دیگرگون شده که کمک قانون بتواند به آزادی دست یابد؛ امّا نتوانسته و اوضاع به گونه

ی این با وجود همه. ی مطبوعات نیز قلم فرسایی کندتواند در عرصهنه نمیدیگر آزادا

-هاد امّا یایان چکامهد برای شاعر و خواننده امید برانگیز است؛ چراکه شاعر تأکید میناکامی

گاه از رسیدن به آزادی روی نخواهد گردانید تا آن هنگام که به مطلوب خویش  کند که هیچ

 : در این راه دست یازد

 عمری به هوای وصلت قانون

 ی گیر و دار آزادیدر عرصه

 تیغ حدثان گسست ییوندم

 گفتم که مگر به نیروی قانون

 و امروز چنان شدم که بر کاغر

 !ای آزادید خجسته آزادی

 که مرا به نزد خود خوانی یا آن

 

 از چرخ برین گرشت افغانم 

 فرسود به تند درشت خفتانم

 ییکان بال بسفت ستخوانم

 آزادی را به تخت بنشانم

 آزاد نهاد خامه نتوانم

 از وصل تو روی برنگردانم

 که تو را به نزد خود خوانم یا آن

 ( 916: 5دیواند ج)                 

آید؛ های ان کاس مشکالت هر جام ه به شمار میقلم ابزار نوشتن است و نوشتن یکی از راه

اختیار اهل آن قرار گرفته و ایشان در مسیر ح  و  صورتی است که این قلم در البته این در

خواهد می( محمدرضا یهلوی)حقیقت باشند؛ از همین روی است که شاعر از یادشاه وقت 

ی که با ایجاد آزادی فکر و قلم بر قدرت مملکت بیفزایدد چراکه قلمی که آزادانه بر صفحه
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تر منافع آن سرزمین نافرتر و بران کاغر به حرکت در آیدد از شمشیر و خنجر نیز برای تحق 

تقویت توان » کشور را از« قدرت فرهنگی»دهد که بهار این ابیات نشان می. خواهد بود

داند و ییشرفت فرهنگی یک کشور را زیربنای اصلی ییشرفت تر میتر و الزمآن مفید« نظامی

 . شماردنهایی آن سرزمین می

 ملک را ز آزادی فکر و قلم قوت فزای

 ی آزاد نافرتر ز نوک خنجر استخامه

 ( 251: 5دیواند ج)                         

کار نویسندگان و اندیشمندان بزرگ در طول   آزادی قلم همان چیزی است که باعث ارزش

همین آزادی نوشتار است که احمد شوقی را به تمجید و ستایش از آثار . تاریخ بوده است

وی منظوطی را . داردی مصری مصطفی لطفی منظوطی وا مینویسنده و مبارز برجسته

هایش از آغاز تا یایان عمر از جهت تازگی و داند که نوشتهاندیشمندی با قلم و بیان آزاد می

 : تأثیرگرارید همچون خورشیدد تابان و اثربخش است

داند که با ترین راهنمای مردم جهت حرکت در مسیری میمطبوعات را مهم»احمد شوقی 

م تقد است که هر  او( 592: 5331الحرد )« .گراری شده استهای واالی اخالقی نشانهارزش

مطبوعاتد اگر . ی روزگار ماد مطبوعات استای است و نشانهعصر و روزگاری دارای نشانه

اشند زبان گویای هر جام ه و جایگاهی برای احقاق حقوق افراد و دشمن انحراف و آزاد ب

 . آینددوری از حقیقت و عدالت به شمار می

 یانآزادی ب. 4-6

نقض این قانوند هماره . آزادی بیان شاخصی اساسی برای جوامع دموکراتیک و آزاد است

در ارویا نیز به دنبال شکسته شدن . نابودی سایر موازین حقوق بشر را به دنبال داشته است

این آزادی . های یادشاهید بیان فکر و اندیشه در جام ه آزاد شدی کلیسا و حکومتسلطه

                                                             
 . ی دوری از حقیقت و عدالت استجنف به م نا 5
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ها مثبت و منفی فراوانی برای جام ه به دنبال داشت که بهار به برخی از آن اندیشه تب ات

 : گویداو در آغاز می. کنداشاره می

 قلم و نط  و حرفت و ییشه    گشت آزاد فکر و اندیشه

 ( 61: 1دیواند ج)        

وی سپس به یکی از تب ات مثبت این آزادی بیاند که آزاد شدن ح  تحصیل و دانش 

زی برای همگان و خارج شدن آن از انحصار کلیسا یا برخی طبقات خاص بود اشاره اندو

 : کندمی

 ییش از این علم خاص مال بود

 ها ز انحصار بیرون شدعلم
 

 ی کلیسا بودزندگی بسته 

 زندگی زان حصار بیرون شد

 ( 61: 1دیواند ج)             

دن امور و شفاف شدن آن برای آحاد مردم دیگر ییامد مثبت آزادی اندیشه و بیاند روشن ش

 : ی با سانسور خبری و حقوقی افراد بودو مقابله

 ها بود بر سر هر کار یرده

 

 ی سحاریرده در گشت خامه 

 ( 61: 1دیواند ج)               

ییامد دیگر انقالب و آزادی بیان در ارویاد یشت کردن مردم به ت الیم کلیسا و کم رنگ شدن 

این در حالی بود که کلیسا از قدرت م نوی خودد برای نیل .  الیم دینی در جام ه بودنقش ت

 : بردهای نظام حاکم و تسلط بیشتر آن بر مردم بهره میبه مقاصد خود و نیز تحق  خواسته

 های ریز و درشتکرد از این انقالب

 عامه بر مردم کلیسا یشت

 مزه گشتنقل الحاد و کفر بی

 و بامزه گشت زندگانی جدید

 (61: 1دیواند ج)                        

ی مستقل از آزادی اندیشه و بیاند به آزادی هر فرد برای داشتن یک نظر و اندیشه
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این همان چیزی است که باعث جاودانگی ندای . شودهای دیگر گفته می دیدگاه

ترد و ها ییشاند قرنالش رای بهار در عصر مشروطه و مس ود س د سلمخواهی ملک آزادی

 : استدر زندان نای شده

 گر ز فلک فکر من آزاد نبود

 ام این همه فریاد نبود در حنجره

 ی آزاد نداشتمس ود گر اندیشه

 ی ناید خل  را یاد نبوداز قل ه

 ( 114: 1دیواند ج )                 

تواند از طری  آن قدرت آزادی بیاند عاملی در دست سیستم حاکم بر هر جام ه است که می

اظهار عقیدهد شکوفایی و رشد را به افراد اجتماع بدهد و یا بال کسد هر صدایی را در گلو 

شوقی در این . آفرین محکوم نمایدبار و وحشت خفه کرده و همگان را به سکوتی مرگ

: قرار استی خودد داستان تمثیلی بسیار زیبایی ساخته که از این رابطه و با بیان هنرمندانه

نشینی با یرندگان و درک زبان ایشان مشهور استد روزی ت دادی  که به هم( ع)سلیمان نبی 

یس از مدتی که . آواز درگاه خود را به جغدی سپرد تا ایشان را تربیت کنداز بلبالن خوش

نگریستند و هیچ سلیمان بلبالن را به حضور طلبیدد این یرندگان الل و گنگ به سلیمان می

در . حضرت از این رفتار بلبالن به خشم آمده و تصمیم به مجازات ایشان گرفت. گفتندمین

این بلبالن گنگ : این میان هدهد به دفاع از بلبالن برخاسته و خطاب به حضرت گفت

 : ها توسط جغد استاند و الل هم نیستند بلکه علّت این خاموشید تربیت آنآفریده نشده

خواهد جغد نماد نظام  هایی آزادیبینیم در این داستان بلبالن نماد انسانهمان طور که می

اندیشی و  مستبد حاکم بر جام هد و هدهد نماد خردمندان و فرزانگانی است که با نیک
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 . اندخواهان و یاری ایشان کوشیده اره در نجات آزادیوخیرخواهید هم

آزادی بیان و ارزش واالی آند ش ر خود را آنگاه که در فضای آزادی شاعر عرب در تأیید 

: دارداو به وطن خود رو کرده و عرضه می. کندبیان سروده شود از افتخارات مصر م رفی می

مایه و ارجمند است که  مدایح و ش رهای طرب انگیز من مادامی که آزادانه باشدد آنقدر گران

 : درخشدسین برانگیز بر تارک دیگر افتخارات تو میی تاجی فروزان و تحبه منزله

 

 آزادی زنان. 4-7

وع بشر قرار در واقع حقی است که خداوند در اختیار ن آزادی امری ضروری و مقدس؛ و

بهار آزادی زن را در . طب  منط  اسالم زنان نیز از این ن مت خداوند بهره دارند. داده است

 : گویدداند و میدو قلمرو جام ه و خانواده الزم می

 مانند یکی امیر در کشور    آزاد بود به خانه و بر زن

 (133: 5دیواند ج)                   

آزاد باشدد صداقت و وفاد دو یاسبانی هستند که از گوهر وجودی  او م تقد است که اگر زن

داند و م تقد او حجاب ظاهری را برای زن محدودیت می. کننداو در همه حال محافظت می

است عصمت و ناموسد حجاب واق ی زن ایرانی هستندد و اگر این دو نگاهبان بر مملکت 

 : وجود زن یاسداری کنندد حجاب ظاهری الزم نیست

 غافل که در آستان آزادی

 حجاب ویند عصمت و ناموس

 

 صدقست و وفا دو صد یاسبان در 

 صد نکته بود بدین سخن مضمر 

 ( 155: 5دیواند ج)                

او . عنوان یکی از مظاهر آزادی به شدت تحت تأثیر ارویاییان استه نگاه بهار به حجاب ب

داند که او را محدود کرده است؛ قفسی برای زن میبه ییروی از غربیاند حجاب را همچون 

 : به همین خاطر خواهان برداشتن حجاب و قفس و در نتیجه آزادی زن هستند

 کار زن برتر است از این اسباب هست یکسان حجاب و رفع حجاب

 تا فرود آید از هوا و هوس     باید آزاد سازیش ز قفس
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 (592: 1دیواند ج)                            

او م تقد . گرا استخواهانه و اعتدال احمد شوقی در مسائل مربو  به زناند دارای نگاه آزادی

است که وارد شدن زن در اجتماع به م نای تبدیل شدن جام ه به محیط شهوترانی نیست؛ 

به . دو انسانند و در انسانیت مساوی و مشابه هستند بلکه به این م ناست که زن و مرد هر

آموزی و ها آزادید علمی ییامبر باید حقوق ایشان که از جمله آنن خاطر طب  سیرههمی

 : استد محترم شمرده شود... ی سیاستد تجارت وحضور در عرصه

  

طلبد و به شاعر درجهت تکمیل نظرات خودد تاریخ تمدن اسالمی را نیز به یاری می

زیستند که شاعرد شماری از زنان مسلمانی می ها ت داد بیکند که در آنشهرهایی اشاره می

 : بودند... ی  وعالمد راوی حدیثد اد

-اجتماعی و کس  تخصص –ت سیاسی بینیم شوقی حضور زن در اجتماعاهمانطور که می

های مورد نیاز زنان در طول تاریخ تمدن اسالمی را برای خواننده ترسیم کرده و امتداد 

به کارگیری ». ستایدی م اصر با رعایت موازین و اصول اخالقی میاجرای آن را نیز در دوره

ای است که شوقی  مضامین مربو  به تمدن اسالمی همزمان با آفرینش مضامین جدیدد شیوه

 ( 9/131: 1332ابراهیمد )« .گیرددر اش ار خود ییوسته از آن بهره می

ای است که از میزان حساسیت شوقی نسبت به جایگاه زن و حضور او در اجتماعد به گونه

ی جام ه خواهد به ان کاس حقوق زنان و دفاع از این بخش آسی  دیدهمطبوعات می

ها آزادی متناس  با سطح فرهنگی ی آنحقوق زنان و ازجملهاو خواهان رعایت . برخیزند

 : جام ه آن روز مصر است



 

 111 

 

  

 خواهانتمجید از آزادی. 4-8

خواهان و  خواهی در جام ه را بزرگداشت آزادی های گسترش موج آزادییکی از راهبهار 

خواهان به همین سب  به تمجید از بزرگان مشروطه و آزادی. داندیادکرد نیکوی ایشان می

های تبریز و اصفهان و گیالن که در برابر استبداد حکومت مرکزی به یا خاسته و رشادت

یردازد و از درگاه خداوندد سالمت و بهروزی ایشان و زنده دد میفراوان به خرج داده بودن

 . کندخواهان را طل  می دلی روز افزون آزادی

 بخت سپهدار فرخنده بادا

 صمصام ایران برنده بادا

 یار ستارخان را بادا ظفر

 ساالرشان را نیکو بود کار

 

 سردار اس د یاینده بادا 

 ضرغام دین را دل زنده بادا

 ن را یزدان نگهدارتبریزیا

 احرار را نیز دل باد بیدار

 (513: 5دیواند ج)           

گرایان در جریان نهضت مشروطه و تشکیل مجلسد  یس از فتح تهران و ییروزی ملی

برد مشروطه برای بهار که گمان می. احمدشاه قاجار به جای یدر بر کرسی یادشاهی تکیه زد

طور کامل محق  خواهد شدد سرخوش از جام ییروزی به همیشه ییروز شده و اهدافش نیز ب

 : یردازدخواه مشروطه می تمجید از سرداران آزادی

 ی دنیا گرفتاگر عرصه 5همت ستار

 نیز اوج ثریا گرفت 1فرّ سپهدار

 کار مساواتیان یکسره باال گرفت

 مجلس رفته بر باد باردگر یا گرفت

 ایزد قوت فزود ملت آزاد را

 راد را 9کرد سپهبدآنگه تأیید  و

 ی بیداد راکند از بیخ و بن ریشه تا
                                                             

 . خواه آذربایجان بودندستارخان در کنار باقرخان سرداران مشروطه 5
 . منظور سپهدار اعظمد محمدولی خان تنکابنی است 1
 . منظور علیقلی خان سردار اس د بختیاری است 9
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 گاه فزونی رسید م دلت و داد را

 ( 525و 523: 5دیواند ج)                      

خواهان باشد و احمد خواهان و آزادیاره کار جهان به کام مشروطهوکند که هماو آرزو می

ا خداوند یاری نموده و خودش حافظ ر -که به گمان شاعر حامی حقیقی مشروطه بود -شاه

 : مجلس مشروطه باشد

 که جهان است کارد به کام احرار باد تا

 وران ییشرو کار باد دانش و دانش 

 

 بخت را فضل خدا یار باد شاه جوان 

 مجلس مشروطه را خدا نگهدار باد

 (525و 523: 5دیواند ج)            

از روحانیان ( ق. ھ 5991./ ش5133 –. ق. ھ /5132/ ش5113)شیخ محمد خیابانی 

وی از مبارزین . ی ایران استی انقالب مشروطهخواه تبریز و ف االن سیاسی دوره آزادی

ی آذربایجان در دوره دوم مجلس شورای ملی بود که بر اثر دوران نهضت مشروطه و نماینده

مانی با ایران به مخالفت سرسختانه با قراردادهای است ماری دولت انگلیسد روسیه و عث

ی یامالی آزادی ایرانیان بهار کشته شدن او را نشانه( 51تا53: 5914آذرید . )شهادت رسید

ی ایرانیان کفن ی مظلوم بجوشدد همهداند و بر این باور است که اگر خون این آزادهمی

 : سرخ به تن خواهند کرد

 یامال نمودند و زدودند و ستودند

 ا ننمودندکشتند بزرگان را و ابق

 گر خون خیابانی مظلوم بجوشد

 

 آزادی ایران و مسلمانی ایران 

 و به خیابانی ایران 5بر شیخ حسین

 سرتاسر ایران کفن سرخ بپوشد

 ( 943: 5دیواند ج)                

خواه مصر در ی شاخص مبارزات ضد است ماری و از مبارزان آزادیس د یاشا زغلول چهره

او در . آیددهم هجری برابر با نوزدهم و بیستم میالدی به شمار میقرن سیزدهم و چهار

مدت چهار سال در االزهر دانش آموخته بود و از همفکران سید جمال به شمار آمده و با 

او در انقالب ضد . کردهمکاری می« »ی شیخ محمد عبده در تحریر روزنامه

به اتهام عضویت در یک جم یت سری برای  5133 انگلیسی عرابی یاشا شرکت داشت و در

ها تب ید از سوی انگلیسی 5353سرنگونی دولت مصرد دستگیر و زندانی شد و در سال 

                                                             
 . ی م روف جنوب ایران استرئیس ایالت دشتی و دشتستان و مجاهد مل( چاکوتاهی)شیخ حسین خان مشهور به  5
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او یس از بازگشت از تب یدد به ریاست دولت مصر رسید و نزد مردم محبوبیت . گردید

ولد او را یک احمد شوقی با تمجید از س د زغل(. 595/ 9: 5363زرکلید )فراوان یافت 

ی مصر خوانده که جم یت انقالبیون و خواهانه آزادمرد و یدر حقیقی انقالب آزادی

 : زنندهایی در برابر چشمان او موج میدوستداران آزادی در این سرزمین همچون شیربچه

 ( 525: 9دیواند ج) 

او . بود «جنگ میسلون» گری فرانسه در برابر اشغال در ارتش سوریه یهیوسف الغطمه فرماند

« میسلون»ای به نام  ها ب دد شوقی در قصیده سال. در این جنگ شکست خورده و کشته شد

خواه را برترین  شوقی این شهیدان آزادی. ازدیردبه تمجید از او و دیگر شهیدان راه آزادی می

داند و م تقد است که این آزادگان در راه سرزمین خویش مردم از جهت کردار و گفتار می

 : کنندجان و فرزند و مال خویش را فدا می

 (. 932: 1دیواند ج) 

او به بزرگداشت . بینیم نگاه بهار در این زمینه کامالً ملی و میهنی استهمانطور که می

که نگاه  درحالی. کندخواهان بزرگ ایران اکتفا می قهرمانان ملی سرزمین خویش و آزادی

ها را که مت ل  به دیگر سرزمین خواهان و شهیدان راه آزادی ملیتی است و آزادی شوقی فرا

  . ستایدهستندد نیز می

 خواهیپیامدهای آزادی. 4-9

آید که ت ریف او از آزادی سیاسی و حکومتید برخورداری نظام گونه برمی از اش ار بهار این

بلکه  ؛او م تقد است که حکومت نباید خودکامه باشد. حاکم از میزان م ینی از آزادی است

او از انتخابات . شان مورد حمایت قرار دهد ا در زندگی خصوصی و اجتماعیباید مردم ر

قدر . کندی شهروندان توسط قانون حمایت میآزاد و عادالنه و احقاق حقوق یکسان همه

ی آزادید عواقبی را برای مسلم این نوع اندیشه و سهیم دانستن مردم با حکومت درمقوله

ی خود برنداشته ی این مشکالتد دست از مبارزهلم به همهشاعر به دنبال داشته و بهار با ع

گاه که برای سومین  او به خاطر داشتن این نوع اندیشهد بارها زندان را تجربه کرد و آن. است
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د به عواق  فردی و اجتماعی این «شکوه و تفاخر»ای با عنوان  بار دستگیر شد در قصیده

 : کندیگیرش شده اشاره م خواهی که گریبان آزادی

 که در میدان آزادی کمیتم تند راند بس

 شهریار نزد گفتند بدم بدخواهان که بس

 

 مککرا کیفککر دهککد مککی زنککدان بککه کجککرو گیتککی 

 بشکسککت و کککرد از خککاک ره کمتککر مککرا قیمککتم 

 ( 113: 5دیواند ج)                           

بلکه . ماعی و سیاسی نیستشودد تنها اجتمشکالتی که از این رهگرر برای شاعر ایجاد می

 : کنددستی میدامان خانواده و فرزندان او را نیز گرفته و ایشان را دچار فقر و تهی

 ابرگی کند مضطر مردستی و بیبا تهی رنو حبس و دوری یاران و فکر کودکان

 (115: 5دیواند ج)                   

خوبی آگاه بود و ه ییش خواهد آمدد بطلبی ی آنچه که در راه آزادیالبته بهار از همه

 : شمردها را یریرفته و در برابر آرمان واالی آزادید ناچیز میبارضایت قلبی آن

 رو نرنجاند دمادم گر مرابهار اختر کو با چنین درویشی اکنون سخت خرسندم

 ( 115: 5دیواند ج)              

د ضمن شکایت از رفتار نیروهای «دانی بهار در زنناله»ی دیگری با نام او در قصیده

که نوای  گوید آنانداند و میخواه بودن خود می شهربانید علت زندانی شدن خود را آزادی

های فرهیخته و با  زیند امّا اهل فضل و بزرگان و انساندهندد آزادانه میآزادی سر نمی

 : ندشوطلبی و فضل و دانش خود گرفتار زندان میارزشد به خاطر ارزش

 بلبل به جرم صوت اسیر قفس شود

 و آزادوار زا  بگردد به گلستان

 بس مردم شریف که از حرفت ادب

 در حرقت ابد دل او سوخت جاودان

 بس نامور وزیر که از شومی هنر

 گلفام شد ز خون گلویش گریوبان

 هستند اهل فضل چو طاووس یا سمور

 کز بهر یر و یوست به جانشان رسد زیان
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 (111: 5دیواند ج)                           

کندد طور ضمنی به آن اشاره میه خواهی که شاعر عرب ب یکی از ییامدهای تلخ آزادی

خواهان و اصحاب مطبوعات از ثروت و درآمد باالستد به همین خاطر محروم ماندن آزادی

شود که دآور میاند دلگرمی داده و یا ی راهی که در ییش گرفتهشاعر ایشان را در ادامه

نگاران و خوشبختید در گرو داشتن ثروت زیاد و برخورداری از رفاه نیست؛ یس روزنامه

 : عنوان یک حقیقت بپریرنده خواه مطبوعات باید این امر را ب اصحاب آزادی

 ( 996: 5دیواند ج)

ترین لوازم دستیابی به آزادید خون دادن بوده است؛ اره یکی از مهمودر طول تاریخد هم

گویی این ن مت عظیم الهی جز با فداکردن جان و ریخته شدن خون جویندگان آن به دست 

مچون گرشته که در برابر ای سرخ رنگ قائل است که هشوقی برای آزادید ییکره. آیدنمی

دست آوردن این موهبت نیز ه شدد برای بها بر خاک ریخته میهاد خون قربانیها و بتتمثال

گونه که ییشرفت در جنگ در  گناهان بی شماری بر زمین ریخته شود؛ و همانباید خون بی

ها و  ز باران سختیشودد برای رسیدن به آزادی نیز باید اها حاصل میزیر باران تیرها و گلوله

 : هاد به سالمت عبور کرددشمنی

 ( 913: 1دیواند ج) 

. کند مطال  اشاره میبا وضوح و صراحت بیشتری به همین « »ی شاعر در قصیده

ای دارد که به  دروازه  –در هر زمان و مکانی که باشد – او م تقد است که هر آزادی سرخی

: 1332ضیفد )شود؛ خواهان و مبارزان کوبیده می ی آزادیی دستان به خون آغشتهوسیله

 : یابدو این حرکت تا دستیابی به نتیجهد ادامه می( 26

 ( 923: 1دیواند ج)

 عقوبت دشمنان آزادی. 4-11

د به مخالفت با «ی ناهیدنامه»و « اصفهان»ی در گرماگرم انقالب مشروطهد دو روزنامه

مشروطه و حمایت از شهربانی یرداخته واقدام به انتشار حجم باالیی ناسزا نسبت به 

  ای که برای ایشان سرودهد عراب الهی را در انتظار آنانر هجویهبهار د. خواهان نمودند آزادی
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دهد که درست است که ها هشدار میدانندد دانسته و به آنکه ن مت مشروطه را قدر نمی

شکنیدد امّا منتظر روزی باشید که عراب الهی شما را اکنون شاخ و برگ درخت آزادی را می

 : فرا گیرد

 فل که خدایقدر مشروطه ندانستی و غا

 کافر ن مت را وعده نمودست عراب

 ی آزادی و چون گاو بخوربرشکن شاخه

 ی مشروطه و چون خرس بخواببرفکن ریشه

 روز تو ش  ضیا شود زود ز شومیمی

 قل  تو آب رضا شود زود ز بیدادمی

 (114: 1دیواند ج)                                   

امین مقدسید )د «اش به استبداد کمتر یرداخته یط زندگی شخصیشوقی به دلیل شرا»که  با این

گونه که جریان شرک در  کند که همانبینی میاما او نیز روزگاری را ییش( 511: 5916

سرزمین مکه که مهد توحید استد نابود شدد استبداد نیز با مواجه شدن با جریان آزادی از 

. شوندها و اوهام متالشی می و ریخته و بتهای دروغین فرچنین روزی طاغوت. میان برود

 . ی مستبدان و دشمنان آزادی خواهد بوداین روزد عقوبت ناگزیر همه

 ( 915و  913: 1دیواند ج) 

 : گیری نتیجه. 5

. داند های آزادی سیاسی میبهارد جنبش مشروطه و تصوی  قانون اساسی را از نمونه

شوقی . او در همین راستاد دارای لحنی انقالبی و بیانی ساده و غنی است« مر  سحر»تصنیف 

 . شماردها را برای یک کشور برخوردار از آزادی سیاسی برمینیز برخی مشخصه

: شمارند را به این قرار برمی هاشاعر برخی از آن آزادی سیاسی ملزوماتی دارد که دو یل بهن

-آزادی ی باالیخواهید فرزانگید حمیّت و ارادههمراهی مردم و حکومت با جریان آزادی

خواهاند  خواهاند رعایت روابط اجتماعی و هنجارهای مطلوب جام ه از سوی آزادی

 . خواهان وتالش و یشتکار آزادی

                                                             
 . یکی از اسامی شهر مکهد صالح است  
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های مردمی در برابر دو کشور است مارگر روسیه و شاعر یارسید قیام سربداران و جنبش

شوقی نیز حرکت س د . داندهایی در جهت کس  آزادی قومی و ملی میانگلستان را تالش

عنوان گامی در راستای ه های داخلی بر علیه است مار انگلیس را بزغلول و دیگر جنبش

 . ستایدی ملی میرسیدن به آزاد

قلمد  خواهد با ایجاد آزادی فکر وی قاجارد بهار از محمدرضا شاه میبا یایان یافتن سلسله

شوقی نیز . تر استکه قلم آزادد از شمشیر و خنجر نیز برنده بر قدرت مملکت بیفزاید؛ چرا

ام ه دانسته ی این عصر و زبان گویای جستاید و مطبوعات را نشانهآزادی فکر و قلم را می

 . ستایدنگاران ونویسندگان آزاداندیشی چون منفلوطی را میروزنامه و

در این . گیردهای تمثیلی بهره میشوقی برای نشان دادن نتایو خفقان و سانسورد از داستان

 . آیندی انسانی به شمار میهاد حیوانات و یرندگاند نمادی از افراد جام ه تمثیل

بهار با رعایت حجاب ظاهری . های مشترک شوقی و بهار استدغدغهآزادی زنان یکی از 

 احمد. داند عصمت و ناموس را حجاب واق ی زن ایرانی می ازسوی زنان مخالف است و

آموزید تجارتد هایی از قبیل علمی ییامبر در رعایت حقوق زنان وف الیتشوقی نیز به سیره

ی حجاب زن و میزان اسیت شوقی دربارهحس. کنداز سوی ایشان اشاره می... سیاست و

 . یرداختن به آن در ش ر شوقی به مرات  بیشتر از بهار است

شیخ  ممدوحان بهارد ستارخان و. اندخواهان گشوده دو شاعر زبان به تمجید از آزادی هر

نگاه بهار در این زمینه کامالً ملی . ستایدشوقی نیز س د زغلول را می. محمد خیابانی هستند

که شوقی ییشتر رفته و ممدوحان خویش  و میهنی بوده و قهرمانان او ایرانی هستند؛ حال آن

یس نگاه شوقی از شمول . برگزیده است -اعم از مصری و غیر مصری –را از مبارزان عرب 

 . و گستردگی بیشتری برخوردار است

رها زنداند فقرد تب ید ی باخواهی خود یرداخته است تجربه بهار تاوانی را که به خاطر آزادی

-شوقی نیز محروم ماندن از ثروتد دادن خون و تحمل مشقّت. داندو دوری ازخانواده می

 . آوردخواهی به شمار می شمار را از ییامدهای آزادی های بی

بهار م تقد است که . داننددر انتظار دشمنان آزادی میرا بهار و شوقید سرنوشت شومی 

کند که بینی میشوقی نیز روزگاری را ییش. منان مشروطه استعراب الهی در کمین دش
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گونه که در صدر اسالمد شرک در سرزمین مکه نابود شدد استبداد نیز در برابر امواج  همان

 .ها فرو بریزندخروشان آزادی از بین برود و طاغوت

*** 
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 های حسین منزویغزل بررسی تطبیقی

 عشق به زن یهدر حوز و شاعر عرب نزار قبانی 

 سید حسین سیدیدکتر / زهره شوریده دل

  چکیده

ترین ش رای م اصرد در قلمرو گسترده عنوان دو تن از بزرگه حسین منزوی و نزار قبانی ب
در واقع محور . اندادبیات فارسی و عربید جایگاه وییه و ممتازی را به خود اختصاص داده

عنوان یک امر ه باشد که نه بعش  به زن میاساسی آثار این دو شاعر بزرگ و مردمید 
ی ش ری و ش وری آناند در آثارشان عنوان عنصر مهم تجربهه تصنّ ی و تقلیدید بلکه ب

های حسین  هدف اصلی این ییوهش بررسی تطبیقی غزل. استگیری داشته حضور چشم
 –فیروش خاص ییوهش توصیمنزوی و شاعر عرب نزار قبانی در حوزه عش  به زن است 

. گیردای انجام میتحلیلی است که با تحلیل شواهد درون متنی و مراج ه به منابع کتابخانه
عش  در ش ر حسین منزوی هم از لحاو مضمون و هم از لحاو زبان شاعری کالسیک 

استد اما نزار در این دو حیطه نوگراتر است و زبان و مضمون عش  را با زندگی م اصر 
در کلد م شوقه . نزد منزوی و نزار قبانی م نایی گسترده و وسیع دارد م شوقه. دهدییوند می

عش  نزار قبانید عشقی به ظاهر . در ش ر منزوی و نزار قبانی صورتی جسمانی و زمینی دارد

یرواست؛ در مقابل منزوی در بیان  اباحی و جسمانی است و در توصیف م شوقهد عامدانه بی
منزوی به نسبت نزار . کار استم شوق بسیار محافظهحاالت عاشقانه و توصیف جسمانی 

منزوی برخالف نزار قبانی . های ادبی فراتر برودقبانی کمتر توانسته و یا خواسته که از سنت
دهد و یا به ت بیرید فضای اجتماعی جام ه این اجازه را به ت تابوشکنی را به خود نمیأجر

 . دهداو نمی

 قبانید حسین منزوید ادبیات تطبیقیعش د زند نزار : هاواژهکلید

  

                                                             
 (ایران) دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی علوم و تحقیقات خراسان رضوی 

(saye.sar75@yahoo.com) 
  (ایران) مشهداستاد و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی seydi@um.ac.ir) ) 
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 مبانی نظری

ی ش ر غنایید حسین منزوی و نزار قبانی دو شاعر  در ادبیات م اصر ایران و عرب در شاخه

ترین مضمون ترین و در عین حالد ییچیدهعش د کهن. روندمطرح و نام آشنا به شمار می

نزار قبانید شاعر زن و شرابد نگاه . ادبیات غنایید در ش ر این دو شاعر نمودی عینی دارد

سنتی و مدرن را در مورد زن و عش  با هم تلفی  کرده و تصویری جدید از م شوقه ارائه 

ی عرب نسبت به زن داده استد تصویری که هدف غایی آن تلطیف نگاه مردساالر جام ه

های  ه در شکلای که احاد جام زبان ش ر او نیز بسیار لطیف و عام فهم استد به گونه. است

ادبیات تطبیقی یکی از مقوالت نقد ادبی است . اندمختلف به خوبی با آن ارتبا  برقرار کرده

ادبیات تطبیقی به سنجش آثارد عناصرد . کندکه در باب مناسبات بین ادبیات ملل تحقی  می

ات در مفهوم ی ادبیطور کُلید مقایسهه های ادبی و بها و چهرههاد جنبشهاد دورهانواع سبک

در واقعد از طری  ادبیات تطبیقید . یردازدجامع آن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف می

هاد عواطف و احساسات ملل مختلف و بازتاب ادبیات توان به تحلیل روابط ادبید ذوقمی

ادبیات فارسی و ادبیات عرب نیز به دلیل نزدیکی فرهنگی . یک ملّت در ملّت دیگر یرداخت

ایو شورل بر این . اندترین تأثیر و تأثر را از یکدیگر گرفتهادبی و همچنین جغرافیایید بیش و

ادبیات تطبیقی ی نی مطال ه »: نویسدکند و در ت ریفی از ادبیات تطبیقی میوییگی تأکید می

(. 11: 5916شورلد )های فرهنگی متفاوتند ای آثاری که برخاسته از زمینهو بررسی مقایسه

های ادبی است اما برداشت و دریافت واحدی از این دبیات تطبیقی سبکی نوین از ییوهشا

های مت ددی از این بلکه میان ییوهشگران حوزه ادبیات تطبیقی برداشت ؛م رفت نیست

 ( 6و1: 5933سیدید )مفهوم وجود دارد 

توسط منتقد و مکت  امریکایی در ادبیات تطبیقی به دنبال انتقادهای شدیدی که به وییه 

ی  به مکت  فرانسوی صورت گرفتد به منصه 5311در « رنه ولک»یرداز امریکایی  نظریه

درمکت  . بر رویکرد تاریخی مکت  فرانسه بوده است« ولک»انتقادات   یهعمد. ظهور رسید

آمریکایی برخالف مکت  فرانسوی به روابط میان ادبیّات مختلف بر مبنای اصل تأثیر و تأثر 

همین اصل . چه در این مکت  اصالت داردد اصل تشابه و همانندی است آن. شود ی نمیتوجه

تشابه و همانندی موج  شد که در این مکت  ادبیّات با دیگر م ارف بشری از جمله 

ادبیات با علوم  یههنرهای زیبا مثل نگارگرید م مارید رقصد موسیقی و حتّی بررسی رابط

ادبیّات تطبیقی در این مکت  با نقد . ادبی و نقدی قرارگیردهای  ییوهش یهتجربی در حوز
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 (. 552د 5333عبودد )« مدرن گره خورده است

ترین و در عین گمان عش  یکی از جراباز میان مفاهیم گوناگون مطرح شده در ادبیاتد بی

ه حالد چالش برانگیزترین موضوعاتی است که در اشکال مختلف به آن یرداخته شده و ب

های ادبید بخش عظیمی از ادبیات هر ملّت را به خود ان یکی از یر بسامدترین واژهعنو

گیرد و ش ر نیز در جا که عش  از احساسات انسان سرچشمه می از آن. اختصاص داده است

ای برای جوالن احساسات استد بنابرایند از همان آغازد عش  یکی از ی اول عرصهوهله

هایی است که ادبیات ایران و عرب سرشار از منظومه. استرفتهمضامین اصلی ش ر به شمار 

الی قصاید ی جاهلیتد شاعران در البهدر دوره. کندها بازی میعش  نقش اصلی را در آن

از همین رود قسمت اعظم . راندند های آن سخن میها و شادیبلندد گاه در باب عش  و رنو

دهقانید . )های خود استنسبت به م شوقه م لقاتِ سبعد شرح عش  و دلدادگی شاعران

5912 :59 ) 

 داشتن دوست: از است عبارت عش : گویند می عش  واژه مفهوم و م نی درباره لغت اهل

 از یکی عش : شودمی گفته آن توصیف و ت ریف در. تام مفر د محبت افراطید دوستی

اجتماعید  مالد حسج جسمانید حسّ تمایالت از باشدمرک  می که است انسانی عواطف

 هیجانات گاهی که است نام قولی غالباً و شدید بسیار عالقه همچنین. غیره و نفس عزت

 غالباً که است اجتماعی تمایل مختلف مظاهر از یکی آن و شودمی باعث را انگیزکدورت

 ( 994د 5969مدارید  شری ت). آیدمی شمار به شهوات جزو

اصلی مضامین و موضوعات  یهد عش  به نوعی بن مایهای ش رادب فارسی در اکثر دیوان

هر کدام از ش را برحس  روحیات و نگاهی که به فلسفه هستی و خلقت و . باشد ش ری می

اند و همین  ای برای بیان م رفت و احساسات خویش قرار دادهظواهرآن دارند عش  را وسیله

قید مجازید آسمانی و زمینی های متفاوت موج  تقسیم عش  به روحانید الهید حقی نگاه

سنایید مولوید حافظد عطار از جمله ش رایی هستند که نگاهشان به موضوع . شده است

ها ش رای بنام دیگری چون س دید عش  نگاهی عرفانی و آسمانی استد در کنارآن

الدین وحشی بافقی با یرداختن به عش  زمینی اش ار  خواجوی کرمانی و از جمله کمال

های خودد خصوصاً غزلیات را بدان اند و بخشی مهم از سروده ا خل  کردهزیبایی ر

 اصلی هایوییگی از یکی توانمی را کردن زندگی عاشقانه و بودن عاش . اند اختصاص داده

 عاطفه ترینعمی  که عاشقانه تفکّر طرز این اصلی ارکان» شاعران دانست زندگی آشکار و
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 به خود بینش به بسته شاعری هر که هستند م شوق و  عاشد عش  دهدمی شکل را انسانی

 ( 131: 5933روزبهد . )«یردازد می آن توصیف

از میان این شاعراند که حضور زن در افکار و آثارشان به نوعی ت الی و تکامل رسیده استد 

 در واقع عش  به زن. درسوریه اشاره کرد« نزار قبانی»در ایران و « حسین منزوی»توان به می

یا را ( Eros)ی عش  رمانتیک  در آثار و اش ار این دو شاعر عشقی است که حتی از مرحله

اریک »این عش  در اصطالح . رسیده است( Philia)فراتر نهاده و به نوعی محبت محض 

عنوان بخشی از ه همان وابستگی یاک میان عاش  و م شوق است که در آن زن ب« فروم

کند در واقع این عش د عشقی جامع و کامل شمندی ییدا میوجود مردد هویت و اصالت ارز

سازد است که شاعر را در فراسوی مرزهای تن به ییوند با ابدیت و دریافت رسالتی نایل می

 ( 5965: 19فرومد . )یریردها انجام میکه در آن سوی رسالت اندام

ن منزوی و نزار قبانی در زمینه رویکرد جدید به ش ر در ادبیات م اصر ایران و عربد حسی

در واقع در این . اندبیش از دیگران به عش  و تب ات آن در زندگی فردی و اجتماعی یرداخته

ه شویم که زیباترین تصاویر ش ری را بای روبرو می نگاه تازه است که با عش  به زن به گونه

ل است که زیباترین در اش ار این شاعراند زن اهمیتی وییه دارد و به همین دلی. وجود آورده

جا که هر کدام از مسایل سیاسی  از آن. اندش رهای آناند در ییوند با عش  به زن سروده شده

اجتماعی را متوجه عش  به زن  اند و عش  به مظاهرو اجتماعی جام ه خود سرخورده شده

یابد؛ عش د باعث صالبت ش رشان شده و همچون کنندد ش رشان نمودی برجسته میمی

های او حضور واق ی زن و توجه به وییگی. بخشدازی دیگر به آثارشان غنا و شفافیت میآغ

مرد اتفاق مهمی است که برای نخستین بار در ش ر این  عنوان انسانی برابر و گاه برتر ازه ب

به همین دلیل است که ستایش زن یا م شوق وارد قلمرویی تازه . ییونددشاعران به وقوع می

ی اصلی این چه که انگیزه در نگاه کلی آن. گرددهای ژرف انسانی همراه میابطهشده و با ر

تطبی  گشتد تأثیر و تأثر ادبیات عربی و فارسی در طول تاریخ چند صد ساله خویش و 

اما در نگاه خاص؛ نزدیکی . تشابهات فراوان مضمون عش  در ادبیات عربی و فارسی است

 . ی این مقایسه را فراهم آوردییه عش  به زن زمینههای ش ری دو شاعرد به واندیشه

گیری هر یک از این دو شاعر در قبال ها و طرز موضع وییگیاین تحقی  کوشیده است 

ها و اطالعات گردآوری شده از هر کدامد به  در یایان داده. بیان کند مسأله عش  به زن را

 . شودجا مقایسه میصورت یک
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بررسی سیمیالوژی مضمون عش  در اش ار : هایی نظیراین ییوهش ییش از: تحقیق یپیشینه

نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه )نیا و کولیوند نزار قبانی و حمید مصدق از محمدباقر طاهری

د بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در آثار فریدون مشیری و نزار قبانی از (شهید باهنر کرمان

و تجلّی عش  در اش ار ( 35تطبیقی دانشگاه رازی سالهمایش ادبیات )دهقانیان و مالحی 

نسرین  د(35همایش ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی سال )حافظ و نزار قبانی از محمد کریمی 

د «نزار قبانی»و « احمد شاملو»ای با عنوان جایگاه زن در ش ر و اندیشه شکیبی ممتاز در مقاله

 و های حسین منزوینیما در غزلآحلیل و بررسی ای با عنوان تطاهره عاصم آبادی در مقاله

انجام شده؛ ولی « شاعر زن»نزار قبانید تنهاد  ای تحت عنوان محمد جواد مهدوی به مقاله

کنون مورد تحلیل و بررسی  تطبی  اش ار نزار قبانی و حسین منزوید از منظر عش  به زن تا

 . واقع نگردیده است

داند که زار قبانی عش  را امری حتمی و غیر اکتسابی مین: منشأ عشق در اشعار نزار قبانی

-ای وارد زندگی افراد میییوندد و بدون هیچ مقدمهها به وقوع میشک در زندگی انسانبی

»آید خبر و اجازهد می ورزد که عش  بیکید میأقبانی بر این امر ت. شود

»: کندو یا در جای دیگر بیان می« اجازهآید بدون این عش  که می« »

و در جای دیگر همین امر را به صورتی « یس عش  سرنوشت توست« »

 : کنددیگر تکرار می

: 1332قبانید ) »

ی عشقی که هیچ شکی خواهد آمد لحظه... / ولی... امشدهمن تا این زمان عاش  تو ن»(. 565

 . «در آن نیست

کند و عاش  توانایی نزار قبانی م تقد است که عش د سرنوشتی محتوم است که تغییر نمی

 : فرار از آن را ندارد

چگونه از آن فرار »(. 561: همان) »

برای قبانی اختیار در . «تواند مسیر خود را تغییر دهدآیا رود می/ آن سرنوشت من استکنم؟ 

او م تقد است که عش  مثل قضا و قدر است که عاش  و م شوق در . برابر عش  م نا ندارد

 . توانند اختیار داشته باشندمقابل آن از خود نمی

چرا تو »(. 542: همان) 
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 . «و تو هیچ اختیاری نداری.../  زیرا من هیچ اختیاری ندارم.../  از من نپرس... را دوست دارم

ای  بسیاری از منتقدین عرب اتفاق نظر دارند که مفهوم عش  در نزد نزار قبانید مقوله

ی جم ی که تبلوری از روحیهشخصی نیست که حاصل زندگی شخصی خود شاعر باشدد بل

خواهد همراه با تحوّالت سیاسی فرهنگی و انسانی که می. انسان عربی م اصر است

حتی در حاالت »: گویدقبانی در این مورد می. ای از عش  برسداقتصادید به درک تازه

-دانم و آن یگانه زنی که دوستش دارمد همهی شخصی هم خودم را بیشتر جهانی میعاشقانه

گونه جغرافیا نزار قبانی در ش رش این(. 44: 5964قبانید )« ست ی زنان؛ ی نی عنصر زنانگی

»: کندشکند و آن را نامحدود ترسیم میو تاریخ سرزمین عش  را درهم می

عش  آن است که نه جغرافیایی برای من « »

 (. 931: 5911اسوارد )« نه تاریخی برای توو / باشد

ی عربی م نی و مفهوم واق ی و مقدس داند که در جام های مینزار قبانی عش  را یدیده

خود را باز نیافتهد بلکه برعکسد به عنوان یک م ضل اجتماعی و حتی رسوایی بزرگ م رفی 

نی نیست و این نگاه را ی عرب نسبت به عش  برای او یریرفتطرز نگاه جام ه. استشده

ی عربی را نسبت به عش  و زن رد داندد او دیدگاه جام هروی جام ه میعامل نابودی و کو

ی عش  از کودکی در دهد که تصوری اشتباه دربارهی خود هشدار میکند و به جام همی

ی این نهای به عش د درک واروی چنین دیدگاه بدبینانهذهن افراد شکل گرفته است و نتیجه

 : مفهوم و مترادف دانستن عش  با تخت خواب است

«

عش  را برای ما دری »(. 53: 1332قبانید )« 

و باقی / یس بار آمدیم ساده لوح/ میریممی...  ا باز کنیماگر آن ر/ خطرناک رسم کردند

 . «بینیمدنیا را جنس و تخت خواب می/ کنیم زن گوسفند استگمان می/ ماندیم ساده لوح

با عش  در حالت دورویی و ناخشنودی / چرا در شهر ما؟»(. 653: 5331قبانید ) 

 «کشند؟ها و عواطف را میگنجشک/ چرا در شهرهای ما/ کنیم؟زندگی می

زده از همه جا آورد و ناامید و دلنزار خسته از اجتماعد به دامن یر مهر ش ر یناه می

کاش در زمان دیگری به او دل کند که ای دهد و آرزو میم شوقش را مورد خطاب قرار می
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توجه گسترده به عش  و زن در دیدگاه . که مفهوم عش  در بند اسارت نبود زمانی. باختمی

قبانی . متوجه او گردد( شاعر زن و جنس و رسوایی)چون  نزار قبانی سب  شد اتهاماتی هم

-دفاع از خویش میدانندد به گیری بر کسانی که عش  به زن را تنها محور ش ر او می با خرده

... گویمد عشقی نیست که به جغرافیای ییکر زن محدود شودعشقی که من از آن می»: یردازد

این عش  در خاکد آبد ش د . کندعشقی که مدنظر من استد با تمام هستی م انقه می

های رزمندگان انقالبید چشمان کودکاند اعتصابات دانشجویان و خشم خشمگینان زخم

نزار قبانی همواره در یی درکی جدید و نوین از عش  بوده (. 46: 5964قبانید )« وجود دارد

او به آزادی و رهایی . های خود را بیان کندکند با زبان و ترکیباتی نو اندیشهاست و س ی می

هدف او . یروا استنزار قبانی شاعری است که در بیان عش  بی. کامل در عش  اعتقاد دارد

رانی و ترویو برهنگی نیستد بلکه درست برخالف آند یروایی شهوتبیاز این گستاخی و 

م با لرت جنسی استد أخواهد زن را از قید اسارتی جنسیتی و نگاه مردساالر که تومی

 . نجات دهد و ح  حیات و آزادی زن را تثبیت کند

«

ای از عش  به تواف   تا سر شیوه.../ کمی با من بنشین»(. 525: 1332قبانید ) 

 . «ی کوچکی باشم و نه من مست مره/ که در آن نه تو کنیز من باشی/ برسیم

زن یا م شوقه در اش ار نزار قبانی جایگاهی در خور توجه به خود : زن در شعر نزار قبانی

محبوبه در . در آثار او گواه این امر است« حبیبتی»ی بسامد باالی واژه. ص داده استاختصا

گاه این محبوبهد مادر و . شودی متفاوتی همراه زن و وطن مطرح میآثار نزار قبانی به شیوه

ای جنس زن محبوبه. یا همسر شاعر است و گاه زن و یا دختری زیبارو و گاه وطن اوست

زن موضوع اصلی ش ر نزار قبانی است و حجم وسی ی . ورزداو عش  میاست که شاعر به 

کند دار و مدافع زن م رفی میقبانی خود را دوست. از آثار او را به خود اختصاص داده است

ی زن در جوامع ها و باورهایی که دربارهکند واق یتشناس س ی میو همانند یک جام ه

نزار قبانی تأکید داردد اش ارش مملو از . ی قرار دهدمختلف وجود داردد مورد نقد و بررس

نویسد و علی رغم اختالف نظرهایی که با  ی تمام زنان دنیا میل زنان است و دربارهئمسا

ی مرگ گیرد و تا لحظهی او قرار میب ضی از زنان داردد زن برای همیشه دوست و م شوقه

زن برای نزار قبانی همانند (. 11: 1335حیدوشد )« مسئول و سریرست او باقی خواهد ماند

او زن را بازیگر اصلی تاریخ تمدن و فرهنگ و در نتیجهد موضوع . گررنامه و شناسنامه است
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عش  به زن را  «»نزار قبانی در ش ر . دانداصلی ش ر خود می

هاد دکید ناند دریاد صدفداند با عش  به زمیند تاریخد زماند آبد گیاهاند کومساوی می

« »در ش ر « »هم چنیند در دفتر ش ر . هاد ستارگانکشتی

 : کندزن و زنانگی را به صورت زیر ت ریف می

«

چون خواهم را زن می تو»(. 561: 1332قبانید ) 

/ ی عطر زن است و شیشه/ ی گندم زن است و خوشه/ و قصیده زن استزن تمدن است

 . «و یاریس در بین شهرها زن است

»: کندی زن چنین اظهار نظر مینزار قبانی درباره

الهوارید )« 

تواند گلی ی از این قضیه استد و زن میئمن شاعر قضیه هستم و زن هم جز»(. 16: 1331

زن . من تبدیل شود یهتواند به شمشیر کشنددر لباسی باشد که مرا یوشاندهد هم چنین می

برای من سرزمینی انقالبی است و ابزاریست برای آزادی اجتماعی که میهن عربی امروزه 

برای آن که نجاتش دهم از سخنان قبیله و از شمشیر ابو . نویسمرگیرآن است من از زن مید

 . «زید هاللی

طور کلید زن در ش ر نزار قبانی هم به صورت عاش  و هم به صورت م شوق به تصویر ه ب

کشد که شود و بر همین اساس نزار قبانی گاه خود را در قال  مردی به تصویر میکشیده می

در این . کندربا شده است و گاه خود را در قال  زنی با احساس تصویر می   زنی دلعاش

کوشد تمام احساسات و عواطف و روحیات زنانه را با تصاویری خالق بیان کند و حالد می

-های متنوع در اش ارش توصیف میکند و آن را به صورتکید میأنزار قبانی بر جنس زن ت

ی اش ار تمثیلی است که نزار قبانی ذهن و مجموعه «»دفتر ش ر . کند

شروع  «»این مجموعه با ش ر . کشدی زن را در آن به تصویر میاندیشه

ل گوناگونی است که زن از آن به تنگ آمده است و در حقیقتد ئشود و شامل مسامی

این ش ر زن موجودی هوشیار استد خیلی  در. ساالر عربی است ی مردتصویری از جام ه

ی مردان را ت را دارد که محدودهأکند و این جرخوب واق یت را درک و تجزیه و تحلیل می
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در کلد این مجموعه ش ری . ارزش بشمردبی و ها را یوچکوچک تصور کند و قوانین آن

های ییشین سنت نزار قبانی زبان حال زن م اصر عربی استد زنی که در حال دگردیسی از

 . است و یا در راه دنیایی تازه گراشته است

در ش ر نزار قبانی دو نوع رویکرد در مورد م شوقه وجود داردد نوع اول م شوق کلی است 

که فردیت ندارد؛ زنی زیبا و خیالی که شاعر آن را در ش ر خود مطرح کرده و به ییروی از 

ایش انتخاب میکندد مثل فاطمه در دفتر ش ر سنت شاعران کالسیک عربد گاه اسمی نیز بر

نوع دوم م شوقه . یا مایاد ارویانتیاد هندد هیفاد رانیهد زین  و غیره «»

بهترین ش ری که سیمای همسر . ی مشخصی دارد و همسر شاعر استزنی است که چهره

که یک سال ب د از مرگ استد ش ری « بلقیس»شودد ش ر شاعر در آن به وضوح دیده می

 5315ی منفجر شدن سفارت عراق در بیروت در سال  همسرشد بلقیس الرواید در حادثه

 . سروده شده است

«

/ ی بابل بود شاهزاده بلقیس زیباترین»(. 539: 1332قبانید )« 

-اش می ها همراهیطاووس/ رفتوقت راه می هر/ های عراق بودبلندترین نخل/ بلقیس

 . «کردند

ربا دوست دارد و همیشه آن را  عنوان م شوقی زیبا و دله نزار قبانی وطن و سرزمین را نیز ب

»کشد؛ مانند زنی زیبا به تصویر می

ای  روزی وطن به م شوقه»(. 11: 1335حیدوشد )« 

موضوع . «ها خواهد بودی آنتر از همه ارزش ها و باشود که زیباتر از تمام م شوقهبدل می

که  یرداختن به این موضوعات بود. دهداصلی بیشتر آثار نزار قبانی را عش  و زن تشکیل می

مرد ساالر عرب  هکه جام  قبانی در زمانی. را به ارمغان آورده است« شاعر زن»برای او لق  

نهاد و  از حد خود فراتر دانستد یا راگری مییرداختن به موضوعات و مسائل زنان را اباحه

وی در این راهد . ها کردها و ناسزاگوییی یریرش همه تهمتبا ساختارشکنید خود را آماده

که قبانی را  ن شخصی و ش رش را وقف عش  کرده بود و از مرگ ابایی نداشتد اما اینم

« شاعر شراب و زن و عش »تنها به سب  اشاراتش به زنان و دستاویز قراردادن عش د 

ت م  در اش ار وی مبین این  ی زندگی وبخوانیمد جفایی بزرگ در ح  اوست؛ زیرا مطال ه

ی مسائل زناند در خدمت رفع مایه احساسش را دست حقیقت است که قبانی زبان و
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ی شخصیت او با حادثه واقعد تغییر در. ی عرب به وییه زنان قرار داده استمشکالت جام ه

اش حرمتی به م شوق واق یباعث شد که در برابر هر بی. م 5326شکست ژوئن در سال 

ات منحصر به فرد خودد اش ارش برنتابد و با همان مختص( میهند وطن و ناسیونالیسم عربی)

 . یرستی و نوحه بر مصائ  آن بسرایدرا با محوریت موضوعاتی چون وطن

کندد بیشتر به اگر م شوق را توصیف می. یرواستنزار قبانی شاعری است که در عش  بی

کند تا روحانی و م نوی؛ در نتیجه در بیان عش  از اعضای بدن ی جسمانی او توجه میجنبه

 : بردق بسیار نام میم شو

که یزشک توصیه کرده  /

/ بیش از ینو دقیقه لبانم را در لبان تو رها نکنم / /است

-م رض آفتاب سینه یک دقیقه در بیش از و/ 

تا خریدار هر آن  / ات ننشینم

 ( 151تا سبز شوم از عش د )افتد که می می زرینی شوانار سینه

 چنین توانمی بوم و مرز این ادبیات اریخت به گررا نگاهی با: زن در اشعار حسین منزوی

 مناس  و بایسته مکانی از دیرباز از فارسی ادب و ش ر در زن جایگاه که نمود برداشت

 جسارت و یرواییبی با که است شاعرانی جمله از منزوی حسین اما است نبوده برخوردار

 از را سبقت گوی زمینه این در توانسته غنی و فرهنگی و قدرتمند زبانی بر تکیه با و خود

 م شوق عنوانه زند ب توصیف به و گیرد ییشی آنان بر و برباید خود دوره هم شاعران

 و زیبا تصاویری خود اش ار از برخی در حتی و بپردازد زمینی چه و آرمانی چه خویش

 . نماید ارائه آن از برانگیزملأت

 دزمینی م شوق -5 :است گشته نمودار گونه سه به منزوی حسین اش ار در م شوق توصیف

 . آسمانی و اساطیری م شوق. -9دزمینی و آسمانی م شوق از تلفیقی -1

( م شوق) زن به نسبت را درونیاتش و خویشد عش  عواطف و احساسات بیان با منزوی

 کلمات و هاواژه قال  در است نهفته خود یاندیشه در که را چه آن هر و ننموده محدود

 هستند به زن موجود م مولی زندگی چه در آن از فراتر ارزشی گاه و سازدمی نمودار

 دارای که است وید م شوقی غزلیات از برخی در تلفیقی م شوق. دهدمی اختصاص

 زمینی فرا خصوصیاتی بودند دارای افتنی دست و زمینی عین در و است ب دی دو شخصیتی
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 چنین از که تصویری و خویش خاص شنگر نوع به توجه با منزوی. باشد می ای هاسطور و

 در را م شوق نوع این که توانسته قوی هایتصویرسازی و توصیف با دارد ذهن در زنی

تمام آیینه مانند به که م شوقی. نماید جاودانه را او و بکشد تصویر به خود غزلیات از برخی

 نمایش به را شاعر یااسطوره و دلخواه زن از ایجلوه بودن زمینی کنار در تواندمی نما

 : بگرارد

 با را کردد آن خواهم تصویر /عش  از اندازم نوی چشمتد طرح به خواهم اگر روزی

 برایت زن یک صورت

 ( 556: 5914با عش  در حوالی فاج ه؛  )

های  او با نظربازی آغاز نشود و تنها به زیبایی  گویا همین تغییر سب  شده است که عش 

آمیز اکتفا نکند و برای اغنای  گری چشم و تن وسوسه د افسونظاهری جسم م شوق مانن

تنگنای زمان و مکان نگنجد و از قیود قوافید زن و »ای باشد که در  خود به دنبال عش  تازه

 «های حاکم بر کل نظام هستی باشد ی محدودیت تن خود را رها نماید و رهاتر از همه

 (. 11: 5911؛ کاظمی)

-ی اروتیسم راه به جایی نمیهاها و ناهمواری سنگالخ»از دویدن در منزوی عاش د که دیگر 

ای از ارائه زن و عش  است که دست به آفرینش تازه یبه دنبال اندیشه( 13: همان) «برد

ی زمینی بودن آن  ای است اما جنبهم شوقی که آسمانی و اسطوره دزند چنین م شوقی می

یّت خود را از دست داده و از مقام زنی عادی به م شوقی که در اش ار او عین. است بارز

ای را دارد مبدّل ای که هر دو ب د شخصیت زن ی نی شخصیت زن زمینی و زن اسطورهالهه

ای را نداشته باشد در تفّکر و و قدرت زن اسطوره گردد زنی که اگر در عالم واقع تواناییمی

هایی از اش ار خود هم به جلوه ر قسمتیابد و منزوی ددست مینبو  منزوی به چنین مقامی

(. 521: 5913عبدی؛ )« هم به جلوه اساطیری او کند وو شخصیت زمینی بودن او اشاره می

یابد که در کمال زمینی بودند دارای ها به عشقی دست میسرانجام شاعر در این کنکاش

-رساند که حتی میمیهایی ماهیتی آسمانی است و این عش  تلفیقید گاه او را به چنان اوج

 . های آسمانی یهلو بزند تواند به بن مایه

مجموعه اش ار؛ )یرم اما نه آن هوا که تویی بلند می/ چه گونه بال گشایم به ناکجا که تویی

5913 :456 .) 
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های روزانه با اود آرمانی و م شوق تلفیقی که با وجود زمینی بودن و نشست و برخاست

منزوی از چنین . تواند تجلی یابدی اب اد زمانی و مکانی می هفرازمینی است و در هم

 . بار یافتن به دنیای اوست م شوقی خواهان

که /نه عررا دوستت دارم نه شیرین و نه لیالیت / ها باشیاگر باید زنی همچون زنان قصه

هربا از ک)های زلیخایت دارم و دیوانگیخوشت می/ های ویس و شور رودابهمن با یاک بازی

 (. 24: 5922و کافور؛ 

 منزوی حسین غزلیات در بررسی: ای حسین منزوی در مورد عشق به زندیدگاه اسطوره

 شاعر موارد از بسیاری در که کرد تصور چنین توانییونگد م یآنیما الگوی کهن مطاب 

 در اساطیری م شوق که گفت بتوان شاید و شده واقع خود درون یزنانه روان ثیرأت تحت

 که جایی آن از و نماید می تجلی شاعر بر که است الگو کهن همین یوسیلهه ب وی اش ار

استد  بوده او گرنظاره که یابدمی را خود آرمانی م شوق خود زنانه روان یا آنیما در شاعر

 فرافکنی منبع چون و زندداردد می خود ذهن در او از که آلی ایده صورت آفرینش به دست

 طی در که است جم ی ناخودآگاه یرسیده ارث به یهاهآنیماد تجرب مانند به اساطیری

در ش ر  واسطهد کهن الگوها این به اندشده گراشته میراث به انسانی هر نهاد در دراز سالیان

 موجود ایعاطفه و عش  کامل تبلور منزوی اش ار در موجود آرمانی زن. گیرندمی شکلاو 

بهانه  برای مخاط د شاعر ذهن در تجسّم و درک برای که ستا شاعر یاندیشه و ذهن در

 . است نهاده آن بر زنانه نامی

 در عش  با)را  بهانهد امنهاده تو بر زنانه نامی/ زمان هر و عش  ای توام خود عاش  من

 در که است رؤیاوش زنید آرمانی زن عنوانه ب عش  این تجسّم(. 594: 5911فاج ه؛  حوالی

 یعاشقانه هایاندیشه تا شودمی سب  و کندمی آشکار را خود گاهگاه شاعر شهاندی و تخیّل

 شاعران مشخصه م شوق تمام او دیدگاه از که اساطیری زن برساند کمال اوج به را خود

 . است نموده جمع جا یک به خود در را دیگر

 زن م نی ز دل که دیرینه تصور آن به/ بخشد دگر روح و شکوه شکتویید بی چنین که زنی

 ( 66: 5911از شوکران و شکر؛ ) دارد 

 م شوق همان گشته خودد کهگم یهنیم از دالیلی بنابر و ایاسطوره هایروایت مطاب  شاعر

 هاینیمه از/ هست تا و عشقیم ناقص هاینیمه ما: است افتاده دور بوده خویش اساطیری
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 (. 11: 5922کافور؛  و کهربا از) افتادگانیم دور خویش

 رویش و زایش یسرچشمه مسیح مانند به را او و ستایدمی خدایان بسان را او شاعر که زنی

آموزی  رواند جانبی تن با که چنین/ من دوباره مسیحایید ای وگرنه خدا: داندمی خود روان

 (. 31: 5911؛ شکر و شوکران از)

 گرفتم کلمه: نمایدمی گرجلوه خدا حتی و مسیح حضرت از گیراتر را م شوق دم گاه و

 (. 31: 5922کافور و کهربا از)را  کالم دمیدم روح تو دم از من/ نبود یا بود خدا اینکه

 تجسّم زنی تصویر صورت به که است عاطفه و عش  از وی نمادی م شوق دیگر از سوی

 اوست یعاشقانه یهامحبّت تمامی اوج که اوست یاندیشه آنیمای این و است یافته

 به و شدن یریرش قابل برای و نمایاندمی را خود شاعر تخیل در گاه که ماورایی یعنصر

 زن شکل که دانست عشقی سمبل و نماد توانمی را او گیرد و می زن شکل یافتن راه اندیشه

 (. 52: 5913: عبدی)گرفته است  خود به

در  آنیما مثبت اینموده فرافکنی که نمود برداشت چنین توانمی منزوی غزلیات مجموعه از

الهام »و « م شوق»صورت  به و رسیده خودآگاهی مرز به اش ارش طری  از وی غزلیات

: شودمی توصیف مختلف هایصورت به منزوی م شوق. است آمدهدر نموده به «بخش بودن

 از که هاییتوصیف و داندیم مکان و زمان از فراتر را آن گاه و است زمینی توصیفات گاه

 یافته خاصی جلوه وی اش ار در تصاویر این که است بدیع و بردد نادرمی کاره ب م شوق

 با را م شوق شاعر بارها. شودمی دیگر ازشاعران وی تمایز سب  که است امر همین و است

 قرار خود خطاب مورد...  و هاغزل نگاریند بانوی یهاغرف خاتون یری مختلف هاینام

 نوع این. کندمی نمایان را او احساسات و افکار م شوق و  عش به منزوی نگاه. است داده

 گشته وی یهاغزل از شاعران از برخی تقلید موج  عش  مظاهر به یرداختن و برداشت

 . است

جسم و  یهبینیم در ش ر هر دو شاعر حسین منزوی و نزار قبانید مسئلبنابرایند درآخر می

االیی در عش  رسیده و به آن صورتی عارفانه ی وجنس مطرح نیستد بلکه هر دو به مرتبه

البته این عش  ییوند خود را با تن نبریده استد امّا شهوانی هم نیستد مگرنه . اندبخشیده

-می« انسان» یابد و بشر غارنشین به مدد آنکه انسان به مدد عش  و زیبایید واالیی می این

 !شود؟
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اش را با تاریخ و ادبیات کالسیک قطع نکرده  هنزار قبانی شاعری نوگرا و مدرن است که رابط

ی خود یرداخته  های فکری جام هاست و علی رغم تلفی  این دو جریاند به ستیز با سنت

های یروایی در به کار بردن مضامین و ترکیبات ش ری از وییگیجسارات و بی. است

ر قبانی م نایی گسترده باید اذعان کرد که م شوقه نزد منزوی و نزا. شاخص نزار قبانی است

در کلد م شوقه در ش ر منزوی و نزار قبانی هم صورتی جسمانی و زمینی . و وسیع دارد

 . دارد و هم فرازمینی

عش  به . م نای عش  در آثار این دوست یهاز دیگر وجوه مشترک قبانی و منزوی توس 

هر دو . ل شده استها تبدیانساند زیبایید سرزمین و آزادی به محورهای اصلی ش ر آن

ها ها و ایدئولوژیشاعر خواهان عدالت و آزادی و احترام به انسان فار  از تمام مرزبندی

است که در آن عش  و محبت و مهربانی و ی خل  جهانی نوها به منزلهش ر آن. هستند

 . ی ساخت دنیای آرمانی بشر در نظر گرفته شده استاحترام به خصوص به زند مواد اولیه

دانیم که از  اند و نمی که این دو شاعر اصالً در زندگی خود با یکدیگر مالقاتی نداشته با این

در ش ر هر دو بسیار  «زن»و  «عش »اند یا خیرد اما یرداختن به عنصر  آثار دیگری خبر داشته

حسین . است آن دو بوجود آورده هایی فکری بین  است و این موضوعد شباهت شبیه به هم 

ی ش ر م اصر ایراند در اش ارش توجّه خاصی  عنوان یکی از نمایندگان برجستهه ی بمنزو

ی  به زند به عنوان یک مفهوم حقیقی دارد این شباهت در آثار نزار قبانی به عنوان نماینده

اند مخاط  اغل  ش رهایش  که گفته «شاعر زن»ی ادبیات م اصر عرب و مشهور به  برجسته

دادن  یرداختن به سیمای زن و نشان. شود دیده می استد نیز بوده« بلقیس»زنی به نام 

ی مفهومی عش د در آثار هر دو  های اثیری و گاه حقیقی از زند برای تشریح یدیده چهره

هاد  گر بسیاری از آرمان زن در ش ر هر دو شاعرد به مثابه حقیقتی محضد تجلّی. محرز است

است که  ی ناتمام روح آدمی زیبایید عش  و نیمه: هاد مضامین و م انی وسی ید چون اسطوره

 . سازد نه تنها روح شاعران راد بلکه ش ر آنان را نیز به کمال نزدیک می

توان گفت که آثار قبانی و منزوی ت ریفی جدید و قابل یریرش از  در نهایتد به جرأت می

ان و بی ادی ندیشهدهند که برخاسته از فرهنگ و ا ی مفهومی عش  و زن به دست می یدیده

شاعران متجدّد و نوخواه است که در جریان بحران هویّت قرن و سردرگمی انسان م اصرد 

 . شمول هستند ملکوتی و جهان -در جستجوی عشقی انسان
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 در آثار نیما یوشیج و بدرشاکر السیاب تالژیبررسی تطبیقی نوس

دکتر م صومه صادقی 
 

 

 چکیده

که فرد به دوره یا اتفاقی در در اصطالح به احساس غم همراه با حسرت هنگامی« نوستالیی»

شناسی وارد ادبیات شده است و  این اصطالح از علم روان. شوداندیشد گفته میگرشته می
عبارت دیگر نوستالیی حسرت و دلتنگی نسبت به  به. سان داردریشه در ضمیر ناخودآگاه ان

ایام خوش گرشته و اشتیاق بازگشت به آن روزگاراند غم غربت و دوری از وطن و خانواده 
 . است

از شاعران م اصر ( .م5364 – 5316)و بدرشاکر السیاب ( ش.که5991 –5124)نیما یوشیو 

. اندعری خود به مکت  رمانتیسم گرایش داشتهباشند که در دوره اول شاایران و عراق می
های این مکت  در ش ر این دو شاعر مشهود است؛ زیرا عنوان یکی از مؤلفهه نوستالیی ب

زندگی شخصی و شرایط سیاسی و اجتماعی عصر این شاعران موج  شده است که آنان در 
ی از وطند خانواده اش ارشان به بیان عواطف و احساسات خود بپردازند و غم غربت و دور

در این مقاله کوشش شده است تا نحوه بیان احساسات و . و م شوق را من کس سازند
 . عواطف نوستالییک این دو شاعر م اصر به تصویر کشیده شود

 نوستالیید غم غربتد نیما یوشیود بدر شاکر السیاب: هاکلیدواژه

  

                                                             
 ( ایران) روه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمساراستادیار گ(sadeghi2002@yahoo.com) 
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 مقدمه

به م نی « algia»و « بازگشت»به م نی « nostos»از دو واژه یونانی ( nostalgia)نوستالیی 

احساس غم همراه با »و در اصطالح به ( 49: 5912رضایید . )تشکیل شده است« درد»

هورن )« شود اندیشدد اطالق میحسرتد وقتی که فرد به یک دوره یا اتفاق در گرشته می

 (. 161: 1331باید 

ای بازگشت به یک وض یت از دست حس غریبی است بر»اند که در ت ریف نوستالیی گفته

عبارتی  ی موق یّتی دیرآشنا و کمال مطلوب که دیگر از کف رفته است؛ بهرفته یا اعاده

دهد که نوستالیی نوعی احساس فراق توأم با حسرت به گرشته است و زمانی دست می

باشد و آدمی با گرشت زمان قدر چیزی را که در گرشته از آن برخوردار بوده بهتر شناخته 

 (. 49: 5912رضایید )« بر محروم شدن از آن غبطه بخورد

شناسی است که وارد ادبیات شده است و ریشه در ضمیر ناخودآگاه نوستالیی اصطالح روان

یس زده و ضمیر ناخودآگاه شخصی شامل خاطرات فراموش شده و وا». انسان دارد

رت رفتاری ناخودآگاه در شاعر که به صو( 11: 5919یونگد )« تجسّمات ناخوشایند است 

هرگاه فرد در ذهن خود به گرشته رجوع کند و با مرور آن دچار ». کندیا نویسنده بروز می

نوعی حالت غم و اندوه توأم با حالت لرّت سکرآور شود دچار نوستالیی شده که در زبان 

این (. 593: 5915انوشهد )« اندفارسی آن را غالباً غم غربت و حسرت گرشته ت بیر کرده

شاملود . )گیرد که از گرشته خود فاصله گرفته باشداحساس زمانی در وجود انسان شکل می

5921 :55 ) 

 : توان در موارد زیر ذکر کردعوامل ایجاد نوستالیی در فرد را می

 از دست دادن اعضای خانواده -5

 حبس و تب ید -1

 حسرت بر گرشته -9

 مهاجرت -4

 ودکی و نوجوانییادآوری خاطرات ک -1

 ( 55: 5921شاملود )غم و درد ییری و اندیشیدن به مرگ  -6
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-تقسیم کرده( جم ی)و اجتماعی ( فردی)ی شخصی  برخی محققان نوستالیی را به دو گونه

ساز ایجاد غم در نوستالیی فردید مجموعه عواملی وجود دارد که زمینه(. 55: همان)اند 

توان به از دست دادن عزیزی عنوان نمونه میه که ب شودغربت در زندگی خصوصی فرد می

نوستالیی در مفهوم جم ی به . یا دوری از زادگاه دوران کودکی و یادآوری آن اشاره کرد

شهری که در شود و شاعر با یناه بردن به آرمانخاطرات مشترک فرد با اجتماع مربو  می

 . دازدیرکند به یادآوری این خاطرات میذهن خویش تصور می

نیما . های مختلف نمود یافته استنوستالیی در ش ر شاعران فارسی و عربی به صورت

 . یوشیو و بدر شاکرالسیاب از شاعرانی هستند که نوستالییک در آثارشان مشهود است

دوران کودکی . از شاعران م اصر و نویرداز ایران است( ش. ه 5991 –5124)نیما یوشیو 

. در تهران مشغول به تحصیل شد« سن لویی»د و سپس در مدرسه سپری ش« یوش»نیما در 

نیما نخست در قال  . تحصیل در این مدرسه موج  آشنایی نیما با زبان فرانسه شد

ای »و قط ه « قصه رنگ یریده»کالسیک طبع آزمایی کرد و نخستین اش ار خود با عنوان 

به شکل و بیانی « ققنوس»ن ش ر او با سرود. را در قال  مثنوی و قط ه به نظم کشید« ش 

 (. 64: 5911کوبد زرین. )تازه دست یافت و با آفرینش این اثر ش ر نو فارسی یدید آمد

نیما با کوتاه و بلند کردن ارکان ش ری و آزادی قافیه و بسط محتوا ش ر فارسی را در مسیر 

ر تحوّلی ش ر نیما را سی. جدیدی قرار داد و آن را از قیود قافیه و ارکان عروضی رها ساخت

توان تقسیم کرد در چند خصیصه کلّی در گرایش به رمانتیسمد رئالیسم و سمبولیسم می

 (. 55: 5914حمیدیاند )

او در روستای کوچکی . از شاعران م اصر عراق است( .م5364 –5316)بدر شاکر السیاب 

ای ادامه تحصیل به بصره سیاب یس از گرراندن دوران ابتدایی بر. متولد شد« جیکور»به نام 

 ( 561-564: 5913شفی ی کدکنید . )ی ادبیات عرب یرداخترفت و به تحصیل در رشته

(. 565: همان)دانند ناقدان و شاعران م اصر او را ییشوای مسلم ش ر جدید عرب می یههم

 سیر تحولی ش ر. مایه تغییرات شگرفی را ایجاد کردسیاب در وزن ش رید واژگان و درون

رئالیسم ی همرحل: توان تقسیم کردسیاب را یس از مکت  رمانتیسم به سه مرحله می

ای که در نظر ناقدان عرب به مرحله تموزی شهرت یافته و مرحله سوسیالیستید مرحله

 ( 516: 5333جحاد . )ایوبی یا مرحله رنو
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ن ییوهش بر آن با توجه به نوع زندگی دو شاعر و شرایط موجود اجتماعی روزگارشان در ای

 . شدیم تا به بررسی احساسات نوستالییکی آن دو بپردازیم

های زیادی اعم از مقالهد کتاب و ییرامون این دو شاعر برجسته فارسی و عربی ییوهش

جنتید بدر شاکر السیاب : ترابید نیما یوشیو: رساله نگاشته شده است از جمله نیمای دیگر

احسان عباسد اما مقاله یا کتابی در : ی ش ر م اصر عربهابالطهد رویکرد: حیاته و ش ره

این تحقی  با تکیه بر . زمینه نوستالییک در آثار نیما و بدر شاکر السیاب نوشته نشده است

از « آسی  شناسی روانی»از سیاب و « االعمال الش ریه الکامله»و « مجموعه اش ار نیما»

 . شاملو صورت گرفته است

 وستالژی در آثار نیما و بدر شاکر السیاببازتاب فرآیند ن -2

 : اند ازهای نوستالیی در اش ار این دو شاعر عبارتترین مؤلفه مهم

یاد و خاطره دوران کودکی و نوجوانید غم دوری از م شوقد غم و اندوه از دست دادن 

 عزیزاند غم غربت و دوری از وطند اندیشیدن به مرگ

 جوانینوستالژی دوران کودکی و نو -2-1

های نوستالیی عبارت دیگر یکی از ستون نوستالیی با خاطره رابطه تنگاتنگی داردد به»

 (. 549: 5915انوشهد )« یادآوری خاطرات است

ای دارند و انسان هر چند وقت  خاطرات دوران کودکی همواره در ضمیر آدمی جایگاه وییه

شاعران نیز از جمله کسانی . گرددهای مختلف تمایل دارد به آن ایام بازیک بار به بهانه

برند و آن را الهام بخش هستند که از این مضموند برای ساختن تصاویر ش ری زیبا بهره می

نیما و سیاب نیز از این . دهندهای به یاد ماندنی و ماندگار اش ار خود قرار میسرایش لحظه

 . امر مستثنی نیستند

نیما تا دوازده سالگی در . نیما به همراه داشتزندگی در طبی ت خاطرات شیرینی را برای 

-او در محیط روستایی با دیدن مناظر بکر طبی تد ایام را سپری می. یوش سکونت داشت

ای کوهستانی ی ماخ اوال که در منطقهرفت و در کنار رودخانهبا یدرش به شکار می. کرد

ه از زندگی روزمره او هرگا. گرفتقرار داشت با گوش سپردن به صدای آب آرام می

کرد و  یافت خاطرات دوران کودکی را مرور میکرد یا فرصتی میاحساس خستگی می
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-یادآوری آن ایامد حس نوستالییک را در شاعر بر می. خواهان بازگشت به آن دوران بود

-با دریغ و افسوس از روزگار کودکی« قصه رنگ یریدهد خون سرد»نیما در مثنوی . انگیخت

دورانی که از درد و رنو و غم و اندوه خبری . کندر باز نخواهد گشت یاد میاش که دیگ

 : نبود و هرچه بود نشا  و شادی بود

 ای دریغا روزگار کودکی

 ها یکیدیدم از این غمکه نمی

 فکر سادهد درک کمد اندوه کم

 زدمشادمان با کودکان دم می

 !ای خوشا آن روزگاراند ای خوشا

 ( 43: 5911یوشیود )دلگشا  یاد باد آن روزگار

نیما در ش ر . یابدیریرد و در اش ار دیگر او نیز ادامه میاین حسرت و اندوه یایان نمی

کند و آن را به مرگ تشبیه با یادآوری دوران کودکی از بخت و اقبال شکایت می« یادگار»

 : کندمی

 هاای دَورِ نشا  بچگی

 برقی که به ساعتی سرآیی

 من مگر توای طالع نحس 

 مرگی که به ناگهان درآیی

 ( 35: همان)ام کجایی؟ ایام گرشته

او در این دوران از . دوران کودکی بدر شاکر السیاب نیز در شادی و نشا  سپری شده بود

ی یدربزرگش برخوردار بود و بازی با دوستان و همساالن برایش مهر و محبت زنان در خانه

ی او به سکوت در کنار رودخانه بوی  و صدای آب عالقه. لرّت خاصی را به دنبال داشت

بارید گوش فرا  ها میوافری داشت و ییوسته در زمستان به صدای قطرات باران که بر نخل

هایی بود که از اروندرود به سوی بصره در گر کشتیداد و همواره با عش  و عالقهد نظارهمی

. سپردهای مادربزرگ گوش میبه قصهنایریر حرکت بودند و با شور و اشتیاقی وصف

 ( 11: 1332بالطهد )

ای بود انگیخت انگیزهخاطرات خوش کودکی که نشا  و شادمانی را در وجود سیاب برمی

تا او از آن دوران با اشتیاق یاد کند و به آن روزگاران بی بازگشت با حسرت بیندیشد و 
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 : جویای آن باشد

 ( 539: 1333سیابد ) 

کجاست آن زندگی که هیچ دیواری / آن همه کجاست؟.... امد کجاستامد نوجوانیکودکی)

به / های توری را نشان بده کهای مانند سوراخدروازه/ کندراه بلند آن را محدود نمی

 ( انجامد ؟گورستان می

 نوستالژی دوری از معشوق -2-2

ترین عوامل ییدایش نوستالیید دوری از یار و ناکامی در عش  است که شاعر را یکی از مهم

ی خود به هایی که به ناکامی انجامیدد در تصاویر شاعرانهدارد تا با یادآوری دلدادگیبرآن می

ی  عش د مفسر رابطه». های دوران وصال و حضور در کنار م شوقه بپردازدوشیتوصیف خ

ی جسمیّت و ذهنیّت و عاشقانه میان دو هستی واق اً زنده استد دو هستی واق اً زنده با همه

مختارید )« .اندازهایشانها و چشمها و گرایشغیبت و حضور و ظاهر و باطن و خواست

5922 :11 ) 

 . اند که به ناکامی انجامیدهایی شدهز در دوران جوانی گرفتار عش نیما و سیاب نی

باخت اما چون دختر حاضر نشد  های جوانی به دختری از اهالی روستا دل نیما مقارن سال

او که در این عش  شکست خورده بود به . نتیجه ماندبه کیش وی درآید این دلداگی بی

فورا دل بست؛ اما این عش  نیز به سب  مخالف دختری دیگر از اهالی کوهستان به نام ص

 ( 93: 5923یاحقید . )بودن دختر با رفتن به شهر نافرجام ماند

شکست در دو عش  نافرجامد در روح و جان شاعر تأثیر عمیقی نهاد و او را به سوی 

درد و « ی رنگ یریدهد خون سرد قصه»نیما در مثنوی . سرودن ش رهای عاشقانه سوق داد

 : داندی عاشقی میا الزمهرنو ر

 عاشقم من عاشقم مند عاشقم

 ( 91: 5911یوشیود )عاشقی را الزم آید درد و غم 
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که اوج رمانتیسم « افسانه»تری در مثنوی نیما سرخوردگی از عش  را به صورت کامل و یخته

 شاعر از زبان افسانه در یاسخ به. کشداوستد به شکلی زیبا و شورانگیز به تصویر می

 : گویدای دانستهد مییرسش عاش  که او را قصه

 آرید آری

 قراریی عاش  بیقصه

 از اضطرابی ناامیدید یر

 داریکه به اندوه و ش  زنده

 ها در غم و انزوا زیستسال

 ( 16: همان.... )ی عاشقی یر ز بیممقصه

 ام منیک زمان دختری بوده

 ( 12: همان)ام من نازنین دلبری بوده

او نخست شیفته دختری . ی عاشقانه را یشت سر نهادز در دوران جوانی چند تجربهسیاب نی

به نام وفیقه شد؛ اما چون توان بازگو کردن عشقش را به او نداشت عاقبت وفیقه ازدواج کرد 

ب د از آن عاش  دختری چویان شد . و این حادثه تأثیر زیادی بر روحیه و اش ار وی داشت

ای برد؛ اما این دلدادگی نیز نتیجه گوسفندان یدربزرگش را به صحرا می که برای دیدار با وی

 : کندسیاب از آن دوران این گونه یاد می. جز ناکامی نداشت

 ( 43-93: 1333سیابد ) 

/ دانی؟ چه که سوز عش  است هیچ می از روستا؟ از آن/ دانی؟آیا از دخترک چویان هیچ می)

 ( هایش؟بر قطره اشک میان یلک/ ایای جنگلد آیا رقص نور را دیده

این . ها نیز با ناکامی رو به رو شدی عاشقانه داشت که آنبدر در شهر نیز چند تجربه

از « آواز قدیمی»ی او در قصیده. وه کرد و به ناامیدی کشاندها او را دچار غم و اندشکست

رسد و قضا و قدر و روزگار جفاییشه گوید که فقط طنین آوازش از دور میعشقی سخن می

 : اندازددهد و بین آن فاصله میی نزدیکی آن را به شاعر نمی اجازه
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 ( 62: همان) 

هاد یاها  هاد دستبه چهره/ امکه چشمان خسته درحالی/ ی شلو  و دوریخانهشبید در قهوه)

زدد طنین و زنگ می/ کردم را استهزا میو ساعت نیز این ازدحا/ نگریستها میو ش له

گر اصواتی که مانند بادبانی دور که تصویر در آن جلوه. آواز عش  است.../ آوازی را شنیدم

میان دو / ی دست قضا و قدرچرا سایه.../ لرزندروند و میشوند و از میان میدور می/ شود

ها و انفاس من جدا از میان دستدست راست تو را / ی سنگدلشود؟ چرا زمانهدل حائل می

گرددد از آوازی که در گوشم اندک اندک خاموش می/ چه طور گراشتم که تو مانند/ کرد؟

 ( من دور شوی؟

 نوستالژی فقدان خانواده -2-3

ترین کانون حیات جم ید هسته بنیادی احراز هویت فردی و ترین و سنّتیخانوادهد اصلی

ترین نهادی استد کنندهخانواده ت یین. شودی محسوب میترین واحد ف الیت زیستمناس 

هر یک (. 32: 5916ازغندید )کند در جام ه که فرد را با زندگی سیاسی و اجتماعی آشنا می

مانند و نسبت به هم احساس ی زنجیر به هم تنیده میاز اعضای خانواده مانند یک رشته

نوادهد تأثیر عمیقی بر روح و جان دیگر فقدان عضوی در خا. کنندوابستگی و مسئولیت می

بازتاب این تأثیر در . دهداعضا خواهد گراشت و تأثیرات خود را به طرق مختلف نشان می

نیما و . کندشاعراند به دلیل روح لطیف و حساسی که دارند از طری  اش ارشان نمود ییدا می
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ترین این حادثه یکی از مهم .اندسیاب نیز در طول حیات خودد شاهد مرگ عزیزان خود بوده

 . عوامل ایجاد غم و اندوه در اش ارشان بوده است

اش نقش بسزایی ی تخیّل شاعرانهمادر نیماد اوّلین م لم زندگی او بوده و در یرورش قوه

خود را شیرد سلطان جنگلد دانسته که قدرتش در سایه « شیر»شاعر در ش ر . داشته است

 : ده استحمایت و یشتیبانی مادر بو

 منم شیرد سلطان جانوران

 آورانسر دفتر خیل جنگ

 که تا مادرم در زمانه بزاد

 بغرّید و غرّیدنم یاد داد

 ( 13: 5911یوشیود )نه نالیدنم 

 : کنداو در نبود مادرش احساس تنهایی می

 وریست هنگام حملهنبوده

 به سر بَر مرا یاورید مادری

 دلیر اندر این سان چو تنها شدم

 مه جای قهّار و یکتا شدمه

 ( 15: همان)شدم نرّه شیر 

این حادثه روح حساس او را آزرده . چنین مرگ یدر نیما برای او بسیار سنگین بود هم

چنان که روزها برای او به سختی . های زندگی رو به رو کردساخت و شاعر را با دشواری

ها از مرگ یدرد  هد با گرشت سالدنشان می« یانزده سال گرشت»نیما در ش ر . شدسپری می

 : تحمّل این مصیبت برای او دشوار است

 یانزده سال گرشت

 روزش از ش  بدتر

 ترشبش از روز سیه گشته سیه

 یانزده سال گرشت

 که تو رفتی ز بَرَم

 ی گوشمن هنوزم سخنانی زتو آویزه

 مانده بس نکته
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 ( 491: همان)ای یدرد در نظرم 

شود و او هنوز سوگوار یدر است که هیچ گاه برای او کهنه نمی این دا  آن چنان سنگین

 : است

 !بی باک یدر! آی

 من هنوزم غم تو مانده به دل

 ( 494: همان)دارم اندوه کهن تازه می

هایش به الدبن او در اش ار و نامه. نیما در دوران زندگی بسیار متأثر از برادرش الدبن بود

ای منظوم استد به غم دوری و که نامه« یک نامه به یک زندانی»شاعر در ش ر . کنداشاره می

 : کنداز دست دادن برادر اشاره می

 دیرگاهی است که از تو خبری

 نرسیده است به من

 یرسمت از حال درونو ز هر آن دوست که می

 ست به منننگریده

 از برای این است

 ش  و روز تو در آن تنگ حصار

یوشیود ( )که به ظاهر نه چنان زندانید زندانی است)از حصاری و ش  و روز من اندر این ب

5911 :254 ) 

ی رمانتیک نیزد تراژدی مرگ زودرس مادر در شش  ی شاعرانه سیاب در مرحله در تجربه

-افزاید و او را در غمی جانکاه قرار میسالگی بازتاب یافته است که بر غم و اندوه شاعر می

که هنوز کودکی خردسال  من مادرم را از دست دادمد درحالی»: گویداو در جایی می. دهد

-اش جست و جو دربارهزندگی من همه. بودم و محروم از مهر و عطوفت زن یرورش یافتم

 ( 13: 1332بالطهد )« ی کسی بوده و هست که این جای خالی را یر کند

سیاب از . کنداج میشود که یدرش یس از مرگ مادر دوباره ازدواندوه شاعر زمانی بیشتر می

 : کنداین دو واق ه این گونه یاد می
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 ( 415: 1333سیابد ) 

زناند یدرم را از / اندد باید بگویم خرد بودهخردمند یا بی/ که آیا خانواده مندر یاسخ تود )

جز عش  تو چیزی برایم / و مرگ زودرسد مادرم را همراه خود برد/ اندکنار من ربوده

 (. فریاد از این زمان جفاییشه/ نمانده

اندوه شاعر این اتفاق نیز بر غم و . یس از چندی سیاب مادربزرگش را نیز از دست داد

 : افزود

 ( 433: همان) 

ی دل تو  دیروز تنها دریچه/ هاها و رنوبختیاز بد/ ب د از تو به که شکایت برم؟! مادربزرگ)

جز ناله و / آن دریچه را به روی من بسته است/ ولی امروز قبر/ به روی من گشوده بود

  .(ای ندارماشک چاره

 نوستالژی غم غربت -2-4

جریانی  –آمیخته با اشتیاق به مادر و روزگار کودکی  –گریز از شهر و اشتیاق به روستا 

  .(513: 5914احسان عباسد )تیک است کامالً رمان

ی جدایی داند که به وسیلهمفهوم غم غربت را درماندگی یا اختاللی می( Thurber)توربر 

 ( 11: 5333توربرد . )شودمورد انتظار یا واق ی از محیط خانه و زندگی ایجاد می

زیرا اولین  جایگاه خاصی دارند؛« جیکور»و « یوش»د اش ار نیما و سیاب یهدر مطال 

 . اندخاستگاه و یایگاه اجتماعی و محل زندگی دو شاعر
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بسته است و با این که از نوجوانی به شهر رفت نتوانست  بسیار دل« یوش»نیما به زادگاهش 

به این محیط عادت کند؛ زیرا زندگی در شهر احساس غربت و تنهایی را برای او به همراه 

رساند تا در دامان  یافتد خود را به روستایش میمیداشت به همین دلیل هر زمان فرصت 

حد و حصر نیما به یوش و فرهنگ شاید یکی از دالیل دلبستگی بی». طبی تش آرام گیرد

-ضیاء)« مردم روستاد روح جوانمردی اهل کوهستان باشد که او آن قدر به آن ایمان دارد

دوری از دیار و زادگاهش  به علت« در جوار سخت سر»او در ش ر (. 11: 5913الدینید 

 : خود را به مرغی مانند کرده که در انزوا قرار دارد و به فراموشی سپرده شده است

 من که دورم از دیار خود چو مرغی از مقر

 همچو عمر رفتهد امروزم فراموش از نظر

 من که سر از فکر سنگین دارم و بربسته ل 

 خواند از راز نهانشد من به ش ش  به من می

 ن که نه کس با من و نه من به کس دارم سخنم

 ( 191: 5911یوشیود )گوید به من؟ در جوار سخت سر دریا چه می

دهد و آرزویش را که چیزی جز بازگشت به او در یایان ش رد دریا را مورد خطاب قرار می

 : کندوطن نیستد بیان می

 ای در دل تو مستتر! ای دریای بزرگ

 !ی من از مقر های نگاه ماندهتیرگی

 از رهی بگریختهد سوی رهی باز آمده

 یهنه ور دریاد که چون من دلت ناساز آمده

 سپارم نیز من از حرف تو راه خیالمی

 دهم ییوند در دل هر خیالی با ماللمی

 تا فرود آیم بدان سوهای تو یک روز من

 ( 194: همان)کاش بودم در وطند ای کاش بودم در وطن 

گاه در شهر احساس  او هیچ. ما به روستاد نفرت از شهر را به همراه داشتی مفر  نیعالقه

شد که یک روستایی است و کرد و همیشه در اش ارش این نکته را یادآور میامنیت نمی

جست و زندگی در آن محیط را از بخت بد خود نیما از شهر بیزاری می. کردبدان افتخار می

 : شیدکدانست و ییوسته آه حسرت میمی
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 من از این دو نان شهرستان نیم

 خاطر یر درد کوهستانیم

 کز بدی بختد در شهر شما

 روزگاری رفت و هستم مبتال

 هر سری با عالم خاصی خوش است

 هر که را یک چیز خوب و دلکش است

 من خوشم با زندگی کوهیان

 ( 95: همان)چون که عادت دارم از طفلی بدان 

یردازد و آن جا را مرکز فساد و ف شهر و مردم شهرنشین میشاعر در ابیات ب دی به توصی

ای جز  ها نتیجهکند که همنشینی با آنشهرنشینان را مردمانی ریاکارد شرور و فاسد م رفی می

 : ضرر نخواهد داشت

 صحبت شهری یر از عی  و ضرر است

 یر ز تقلید و یر از کید و شراست

 شهر باشد منبع بس مفسده

 !هاد بس بیهودههبس بدید بس فتن

 تا که این وضع است در یایندگی

 ( 91: همان)نیست هرگز شهر جای زندگی 

سیاب نیز به رغم آمدن از روستا به شهر گوش به ندای درونی دارد و در آرزوی یاکی و 

 : آالیشی دوران کودکی و بازگشت به زندگی در روستا و فرار از تنهایی است بی

 ( 519: 1333سیابد ) 

جیکورد خورشید و کودکانی که در / چه که ایوب داشت به او بازگردان  د آنای یروردگار)

 (. دوندها میمیان نخلستان

ن عش  به گیرد تا بدان جا که شاعر میاتنهایی و اندوه غربت گاه در وجود سیاب اوج می

 : ی خود هیچ تفاوتی قائل نیستجیکور و م شوقه
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 ( 119: همان) 

یا دو ایوان بلند که ماه در دور دستشان / چشمانت جنگلی از درختان نخلند در آغاز صبح)

و رقص نورها در / چشمانت وقت تبسم چون تاکستانی است یر از برگ/ درخشدمی

ها در بر آنانگار یارویی موج انداخته است / چشمت چون رقص هزار ماه در برکه است

 ( تپندو انگار ستارگان در ژرفای چشمانت می/ آغاز صبح

او شهر را . ی این عش  و دلبستگی به روستاد نفرت و گریز شاعر از شهر بوده استنتیجه

جیکور و »ای به نام سیاب در قصیده. بیندغرق در حیلهد فری د آلودگی و فاقد آرامش می

او . دارداش را به روستا اظهار میدهد و عش  و عالقهبیزاریش را از شهر نشان می« شهر

-چون ریسمانی می های شهر را همکند و دروازهچون زندانی در شهر توصیف می خود را هم

 : اندداند که به دور قلبش کشیده شده

 ( 111: 1333سیابد ) 

و از آتش / جوندهایی از گِل قلبم را میریسمان/ زننددر اطرافم درهای شهر حلقه می)

های اندوهگین های دشتبر دستگیرههایی آتشین ریسمان/ بخشنداش گِلی به من می درونی

 (. کارندو در آن خاکستر کینه را می/ سوزانندو جیکور را در ژرفای جانم می/ زنندتازیانه می

که سالیان زیادی است در آن  کند و با اینشاعر در ادامه به سکوت مرگبار شهر اشاره می

 : ددگرسکونت دارد در ضمیر ناخودآگاه خود به دنبال نقایصش می
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 ( 111: همان) 

ها گرر ر آنکه ب گاه آن که هیچ/ کنندها روایت میطور که اسطوره آن: های شهر این استراه)

های ابوالهول است بال/ گویی آوا و آرامش در آن/ از ساحل مرگبار آن بازنگشته است/ کرده

 ( هاهایی از سنگی مدفون در خاک آنبال

-کنند و چون آن را نمیهای روستای خود را جست و جو مینیما و سیاب در شهر وییگی

 . شوندیابند دچار یأس و ناامیدی و در نتیجه غم غربت می

 نوستالژی اندیشیدن به مرگ -3-5

ی مرگ در ش ر ساز اندیشیدن و به تصویر کشیدن جلوههای گوناگوند زمینهعوامل و انگیزه

نوعان ی رنو همض ف جسمانید درد و رنو ناشی از شرایط دشوارد مشاهده: شاعران است

ر یک با نگرش خاص خود نیما و سیابد از شاعرانی هستند که ه. هاستی آناز جمله..... و

 . نگرندبه مرگ می

تمام »در نگاه او مرگ مفهوم اجتماعی دارد و . نگاه نیما به مرگ نگاهی متفاوت است

مرگ اجتماعی . گیرداندازدد دربر میمصادیقی که زندگی اجتماعی انسان را به مخاطره می

ند دوام زندگی عبارت از هر چیزی است که با تحمیل کردن یا تحمیل شدنش بر انسا

: 5913باقرید )« گرداندبرد و هستی را برای او غیر قابل تحمّل میاجتماعی را از بین می

شان کشد که سریرستای را به تصویر میزندگی خانواده« ی سرباز خانواده»او در (. 519

 هاآن. برنداش در شرایط سخت به سر میها اعزام شده است و خانوادهبرای جنگ با روس

در . کنندای که مرگ را در کنار خود احساس میبرند به گونهدر شرایط هولناکی به سر می

 : کندبخشی از داستان مادر خانواده با مرگ گفت و گو می

 دهم من همیشت درها گوش می

 نهم هر دمها دست میروی دل

 شد دل تو خون در چنین خواری

 !باز ای ابلهد آرزو داری
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 گ سر برداشتیس مرا بشناسد مر

 ها افراشتدست

 لرزشی افتاد در تن مادر

 اراده سریس ز جا برداشت بی

 چه در آن دم دید؟ دید چنگالی

 و ز سر چنگالد خون سیالی

 ( 591: 5911یوشیود ! )مرگ! مرگ آمد! مرگ! مرگ آمد: ای برداشتن ره

ما مرگ را با شهادت به یابد و آن هنگامی است که نیای زیبا میمرگ در اش ار نیما گاه جلوه

به مبارزانی اشاره « شهید گمنام»او در ش ر . خواهی استکشد که مرگ برای آرمانتصویر می

کند که در جهت هدف بزرگی که ییش رو دارند و برای تأمین آسایش مردمد از جان خود می

 : ی شاه و استبداد نباشندگررند تا تحت سلطهمی

 این سیالخورها گر خصم منند

 عنکبوتند همه بر سقف تنند

 چه هراسی استد چه کسی در یی ماست

 ما بمیریم که یک ابله شاست؟

 ( 522: همان)مرگ با فتح مرا بهتر است از این ننگ 

ی سیر تحول ش ری خودد او در آخرین مرحله. سیاب نیز دیدگاه خاصی در زمینه مرگ دارد

ای که در آن رنو و شبح مرگ بر زندگی لهمرح. گرایی را تجربه میکندی ذاتی یا دروندوره

 . او سایه افکنده است

شدن در راه زندگی بزرگتری بود؛ ولی اندک اندک امری  مرگ در آغازد در نظر او نوعی فدا

شفی ی )ی واژگان او نیز نفوذ کرد  اندیشی و یأس به حوزهشخصی و خصوصی شد و مرگ

 ( 524: 5913کدکنید 

دیدگاه . شد در اش ار سیاب دو دیدگاه در مواجهه با مرگ وجود داردچه گفته  با توجه به آن

آید اول به زمانی اشاره دارد که بیماری و در نتیجه مرگ در نظر او موهبت الهی به شمار می

ایوب »کند همچون شاعر احساس می« کتاب ایوب»ی در قصیده. و باید شاکر خداوند باشد
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مت در برابر رنو و عراب بود و بیماری و درد را ی صبر و مقاو است که اسطوره« نبی

 : دانستبخشش الهی می

 ( 513 - 543: 1333سیابد ) 

خدایاد / مصائ  بخششی استو / و هر قدر رنو شدت گرفت/ هر قدر بال طوالنی شد)

 .( ها نوعی کَرَم استسپاس تو راد سپاس تو راد گرفتاری

داند  او مرگ خود را همچون ییروزی می. این اندیشه در قصاید دیگر نیز همراه شاعر است

 : آوردکه زندگی دوباره را برای بشر به ارمغان می

 ( 191: همان

تا همراه با انسان بار او را بر دوش / دوست دارم که در گرداب خون خویش غرق شوم)

 (. و زندگی دوباره را برانگیزم که مرگ من خود ییروزی است/ گیرم

ن شرایط او مرگ را تنها در ای. نگرش دوم شاعر به مرگ یس از بیماری سل بروز کرد

-ی رحمت و رهایی کند و آن را گلولهداند و از یروردگار طل  مرگ میداروی درد خود می

 : آوردبخش زندگی مشقت بار و جانکاه به شمار می

 ( 961: همان) 

/ در یس ش  گورستان/ ی خویشانممیان گورهای یراکنده/ خواهم بیارامممرگ را بیاورد می)

 .( ی رحمتت را دریغ مدارخداوندا گلوله
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طنین صدای مرگ در تب ید نیز با او همراه است و زمانی که در بیروت در تنهایی و غربت 

 : های اوها و ناکامیای محرومیّتشنود تا یایانی باشد بربرد شاد باش مرگ را میبه سر می

 ( 919 - 911: همان) 

تا در آن صورت مرگ را ببینم و از / گویدآور و دردناک بیروت به من شادباش میش  رنو)

گر هایی که از آوای بلبالن نوحهمحرومیت/ ها در آن حل شده بنوشمشرابی که تمام ناکامی

در / کنمهای دردناک دوران بیماری را هرگز فراموش نمیش / گیردبر شاخساران مایه می

 (. کردمبودم حتی در حال خواب احساس غربت می غربت

 گیرینتیجه -3

های مهم مکت  رمانتیسم است که فرد در آن با مرور خاطرات نوستالیی یکی از مؤلفه

 . گرشته دچار غم و اندوه گشتهد آرزومند بازگشت به آن روزگاران است

ی از زندگی ش ری خود در ا عنوان شاعرانی که در دورهه نیما یوشیو و بدر شاکر السیاب ب

نوع زندگی . های این مکت  در اش ارشان نمایان استمکت  رمانتیسم ش ر سروده اند مؤلفه

های مشترکی در آنان گشته که گیری اندیشهشخصی و اجتماعی این دو شاعر موج  شکل

-ندهی ارائه دهی برجستهاش ار این دو شاعر نمونه. به خوبی در آثارشان من کس شده است

های فراوانی در کنار هم مایهدرون. ی نوستالییک یا غم غربت در ادب فارسی و عربی است

آمیز یناه بردن به دوران کودکی و یاد کرد حسرت. ساز این حس باشنداند تا زمینهقرار گرفته

آند ناکامی در عش د از دست دادن اعضای خانواده یا عزیزید شور و شوق بازگشت به 

های ترین مؤلفهریز از شهرد زندگی توأم با درد و رنو و اندیشیدن به مرگ از مهمروستا و گ

 . این مکت  در اش ار آنان است

*** 
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 « خفته»و« رحله حول الکلمات»بررسی تطبیقی سبک دو شعر 

 عبدالوهاب بیاتی، مهدی اخوان ثالث

 1**عاطفه طاهری/ 5*کلثوم صدیقیدکتر  

 چکیده

تند که عبدالوهاب بیاتی و مهدی اخوان ثالث از شاعران م اصر و نوگرای عراق و ایران هس
ش ر . دهد ها را به خود اختصاص میهای اجتماعید بخش مهمی از افکار و اش ار آندغدغه

های اش ار اجتماعی این دو شاعر  اخوان ثالث از نمونه« خفته»بیاتی و « »
های تطبیقی  باشند؛ بررسی های مشترک و گاهی متفاوت سبکی می است که دارای وییگی

ی دستیابی به نقا  ض ف و  های فرهنگی زمینه ربی و فارسی به دلیل مشابهتمیان ادب ع
ساز بهبود  کند که خود زمینه تر این آثار کمک می قوت در آثار ادبی شده و به شناخت جامع

ییوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی تالش دارد تا به . و رشد در این عرصه خواهد شد
برآیند نهایی جستار . انی ادبی و فکری دو اثر دست یابدشناخت کاملی از اب اد مختلف زب

حاضر بیانگر این موضوع است که هر دو شاعر برای انتقال ییام خود از ابزار مشابهی مانند 
برای به تصویر کشیدن وض یت  سنخ همموسیقید به کارگیری نمادهای یکسان و واژگان 

 . اند ه کردهنابهنجار جام ه و عدم وجود عدالت اجتماعی استفاد

 زباند اندیشهد عبدالوهاب البیاتید مهدی اخوان ثالث :هاکلیدواژه

  

                                                             
 (ایران)گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد  و عضو هیأت علمی استادیار 5*

(seddighi@ferdowsi.um.ac.ir) 
 (ایران) مشهد دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی 1**
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 مقدمه. 5

های آزاده در هر شرایط زمانی و مکانی که باشند و با هر قومیت و نیادی که باشند  انسان

ها را داشته و تحمل ظلم و سکوت در برابر آن  ی انسان ی برقراری عدالت میان همه دغدغه

این افراد با ابزار و امکاناتی که در دست دارند . بسیار مشکل و بلکه ناممکن است برایشان

نمایند تا به  کنند و خود را وقف این عمل می ها تالش می در جهت رفع این ظلم و ستم

در این میان شاعران و نویسندگان نقش بسیار مهمی داشته و همواره در . ای برسند نتیجه

جویانه خود را به زیبایی به  های عدالت لم خود ظاهر شده و اندیشهاین میدان با قی  عرصه

ها را  ها را بیدار و دل اند عقل و بدین وسیله توانسته اند زبان ش ر و نثر به تصویر کشیده

هایی شبیه به هم  بیاتی و اخوان دو شاعر از دو کشور مختلف اما با دیدگاه. مجروب نمایند

هایی که توسط برخی  بیدارسازی مردم و بیان ظلم و ستم هستند که زندگی خود را وقف

ها در راه مبارزات خودشان سختی تب ید و  رود نمودند؛ آن طلبان بر مردم ض یف می فرصت

ها و نقا  مشترک  ادبیات فارسی و عربی دارای مشابهت. اسارت را نیز به جان خریدند

های مشابه فرهنگی و جغرافیایی  زمینههای زبانید وجود  فراوانی هستند که عالوه بر وییگی

های زبانید  شناسانه آثار با توجه به مؤلفه بررسی سبک. و سیاسی نیز بر این امر افزوده است

آورد؛  تر فراهم می ای دقی  ی دریافت مقصود نویسنده را به شیوه ادبی و فکری یک اثر زمینه

های  قا  اشتراک و افتراق دیدگاهی تطبیقی سبک دو نوشته نیز برای دستیابی به ن مقایسه

 . رسد به کار گرفته ضروری به نظر میبرای بیان مقصود خویش خال  هر اثر و ابزاری که 

 پیشینه. 1-1

ای که به بررسی تطبیقی اش ار دو  در موضوعات مشابه با ییوهش حاضر باید گفت تنها مقاله

دالوهاب بیاتی و مهدی اخوان های اجتماعی ش ر عب دغدغه»)ی  شاعر فوق یرداخته مقاله

است که با نگاهی کلی به آثار این دو شاعرد ( د فرهاد رجبید مجله زبان و ادبیات عربی«ثالث

مقاالت دیگری نیز در . است ی مسائل اجتماعی را توصیف نموده وجوه مشترک در زمینه

بررسی « کجا هایی به هیچ ییغام»)ی ادبیات فارسی و عربی وجود دارد مانند  حوزه

ی  های زندگی و ش ر بلند الحیدری و مهدی اخوان ثالثد منییه عبداللهید نشریه مشابهت

بررسی ش ر محمدرضا شفی ی کدکنی و »)ی  و همچنین مقاله( علمی ییوهشی گوهر گویا

د ناهده فوزی؛ مریم امجد؛ کبری روشنفکرد «عبدالوهاب بیاتی از منظر ادبیات تطبیقی

که این دو مقاله نیز به بیان وجوه ( های ادبیات تطبیقی ی ییوهشدوفصلنامه علمی ییوهش
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از میان سه . اند ای یرداخته های این ش را به صورت مقایسه اشتراک و افتراق اش ار و اندیشه

های به  ییغام)ی دوم  اند گرچه مقاله شناسانه نداشته یک رویکرد سبک برده هیچ اثر نام

های سبکی مانند وزن اش ار و  ی برخی مؤلفه یسهبه صورت محدود به مقا( کجا هیچ

همچنین در . ای نشده است به این مطل  اشاره ی مشترک یرداخته است اما صریحاً مایه درون

ی  ای به رشته تاکنون به زبان فارسی هیچ مقاله« خفته»و « »رابطه با دو اثر 

 . تحقی  در نیامده است

 طرح مسأله. 1-2

نمایاند که موج  نزدیکی و  نظر در این دو سروده نقا  مشترکی را به ما می و دقتتوجه 

ی مختلف اما  بیاتی و اخوان در دو جام ه. شود همانندی سبک دو شاعر در این دو ش ر می

ی ییدایش  کنند و همین امر زمینه مشابه به جهت شرایطی اجتماعی و فرهنگی زندگی می

 . است ده از ابزارهای مشابه برای سرودن ش ر شدههای مشترک و استفا دیدگاه

باشد که آیا شباهتی  ترین سؤالی که به عنوان یرسش بنیادین مطرح است این مسأله می مهم

ی بیاتی و اخوان در سطوح زبانید ادبی و فکری در این دو سروده وجود  میان دو سروده

 دارد؟

ی در رابطه با ادبیات تطبیقی و م رفی نگارنده جهت یاسخ به این یرسش یس از ذکر مقدمات

فصل این دو سروده را با  4مختصر دو شاعرد با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در 

 . شناسانه و با تکیه بر خود متن مورد دقت و بررسی قرار داده است رویکردی سبک

 ادبیات تطبیقی. 1

توان آن را در چهارچوب یک  یی ادبیات تطبیقید نم به دلیل وجود اختالف نظرها در زمینه

ی ادبی را بطور  ی این رشته های مختلف در حوزه ت ریف مشخص تبیین نمود اما دیدگاه

 . توان در قال  دو مکت  بنیادین گنجانید کلی می

 مکت  فرانسوی. 1-5

آورند و  ای از تاریخ ادبیات به حساب می یردازان فرانسوید ادبیات تطبیقی را شاخه نظریه»

عمدتا –های مختلف  ی ییوهشگر ادبیات تطبیقی را بررسی روابط ادبی بین فرهنگ هوظیف

ی تطبیقی را مشرو  به  و هر گونه مطال ه. ..دانند می -ها بین فرهنگ فرانسه و سایر فرهنگ
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 ( 51: 5913انوشیروانید )« .داند ی تاریخی بین دو فرهنگ مورد نظر می اثبات رابطه

انسوی به ادبیت یا ب د زیباشناسی آثار ادبی توجهی ندارندد برای آنان گران فر در واقع تطبی »

ای  تجزیه و تحلیل ادبی خود اثر حائز اهمیت نیستد بلکه در جستجوی عوامل خارجی

 ( 542: 5912چمید  بزرگ)« .شود هستند که منجر به تأثیرات ادبی می

های تطبیقی  ز چهارچوب ییوهشاند ا طب  این نظریهد آثار ادبی که به یک زبان نوشته شده

ی میان دو ادی  که از زبان مشترک  مقایسه. باشند هر چند که متاثر از هم باشند خارج می

 ( 51: 5913ک نداد . ر. )گیردهای ادبیات تطبیقی قرار نمیی ییوهش برخوردارندد در حیطه

 مکت  آمریکایی. 1-1

مالک در این مکت د »گیرد؛  تری را در بر می ی وسیع ادبیات تطبیقی از دیدگاه آمریکایی دامنه

ملیت و فرهنگ است و نه زبان؛ و ارتبا  تاریخید تأثیر و تأثر و اختالف زبان دو اثرد شر  

ی ییشین خود ی نی یی بردن  در این مکت د ادبیات تطبیقی از فلسفه. مقایسه و تطبی  نیست

شودد  و به تدریو به نقد ادبی نزدیک می به روابط تاریخی و تأثیر و تأثر آثار ادبی جدا شده

عبارت دیگر در این مکت د ب د زیباشناسی آثار ادبی و تجزیه و تحلیل ادبی خود اثر  به

 ( 541: 5912چمید  بزرگ )« .مطرح است

ی حاضر بیشتر به تجزیه و تحلیل دو اثر یرداخته شده و تأثیر دو  که نوشته با توجه به این

ی مکت  آمریکایی ادبیات تطبیقی  توان گفت در حوزه است می ر نبودهشاعر از یکدیگر مدنظ

 . گیرد جای می

 مروری بر زندگی بیاتی و اخوان. 3

ی زبان و  د در رشته5313در بغداد به دنیا آمد در سال  5316عبدالوهاب بیاتی در سال »

های تند  به خاطر گرایش. التحصیل گردید و به شغل م لمی یرداختادبیات عربی فار 

به عراق  5311یس از انقالب سال . ی کشورهای دیگر گردید سیاسی اخراج شد و آواره

و به دعوت جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصرد به  5364بازگشت و سپس در سال 

وی دوران یایانی زندگی خود را در اردن گرراند و سپس به دمش  رفت و . آن کشور رفت

بیاتی از بزرگان . درود حیات گفت و در همان جا دفن گردیددر این شهر ب5333در سال 

گزیند تا  او زبانی ساده و صریح را برمی. ش ر م اصر عربی و از یرچمداران نوگرایی است



 عبدالوهاب بیاتید مهدی اخوان ثالث« خفته»و « رحله حول الکلمات»سبک دو ش ر  بررسی تطبیقی

100  

 

گفته شده که بیاتی تمام وجود خود را . سادگی با مخاط  خویش ارتبا  برقرار نماید به

: 5931ن متی؛ امیری؛ سلیمید )« .نمود های انسان م اصر عربی صرف سخن گفتن از دغدغه

111 ) 

برندد حاکمیت  هر دو شاعر به لحاو اجتماعی و سیاسی تقریبا در شرایط یکسانی به سر می

عدالتی به وییه  ای زمینه ساز ایجاد بی های منطقهها و درگیری استبداد در جام ه و آغاز جنگ

ر بود که باعث شد شاعران مت هد ی جام ه گردید و همین ام دیدهدر قشر ض یف و آسی 

گرایش به سرودن اش اری برای رهایی از این وض یت و آگاه کردن مردم برای بیدارشدن 

 . نمودند

 شناسیتعریف سبک و سبک. 4

طور مختصر مفهوم سبک و ه ای برای ورود به بحث اصلید بدر ابتدا به عنوان مقدمه

 . گردد شناسی بررسی می سبک

های مشترک و  وییگیم نای گداختن زر و سیم و در اصطالح ادبید  سبک در لغت به»

 ( 411: 5921انوشهد )« .ای خاص است متکرر در آثار شاعر یا نویسنده یا دوره

شناسید  های زبان ای از تحلیل ادبی است که با تکیه بر روش شناسی در واقع گونه سبک»

کند و به زبان ییچیده و  را بررسی می های صور زبانی های موثر زبان مجازی و زیبایی جنبه

 ( 31: 5935فتوحید )« .دهد نفیس ادبی بیش از زبان ساده عالقه نشان می

شناسی تجزیه و تحلیل و بررسی کنیم باید روش  برای آن که بتوانیم متنی را به لحاو سبک»

تن را از سه ها این است که م ترین راه ترین و در عین حال عملی یکی از ساده. داشته باشیم

دیدگاه زباند فکر و ادبیات مورد دقت قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به اجزای متشکله 

« .دریابیم -ی اجزا با یکدیگر با توجه به رابطه–متن اشرافی ییدا کنیم و ساختار متن را 

 ( 159: 5914شمیساد )

 سطح زبانی . 5

 . شود یاین سطح خود شامل سطوح آوایی واژگانی و نحوی م

 : سطح آوایی. 5-1
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تواند در رساندن مقصود  سطح آوایی در اش ار به عنوان یکی از مسائل مهم و تاثیرگرار می

بخش ». شاعر مؤثر باشد و همگام با سطح ادبی و فکری ش ر مفاهیم را به خواننده القا نماید

ی  یی به برونهتغییرات آوا. ی آوایی سبک است های موسیقایی حاصل الیه ی زیبایی عمده

 ( 141: 5935فتوحید )« .گرارند های م نایی نیز تاثیر می اند اما بر ساخت زبان مت ل 

عبارت دیگرد  ی منفک اما در خدمت همدیگرند؛ به کنش زبانی و هویت موسیقید دو مقوله»

« .اند که هدایت کامل ش ر را تا ذهن و درک خواننده بر عهده دارند دو روی یک سکه

 ( 35 : 5935شکی د جوادی نیاد خسروی )

 : ی آوایی ش ر در دو بخش قابل بررسی است الیه

 ( قافیه)موسیقی کناری . 5-1-1

موسیقی کناری مجموعه عواملی است که در نظم موسیقایی ش ر دارای تاثیر است ولی »

ظهور آن در سراسر بیت یا مصراع قابل مشاهده نیست؛ بر خالف موسیقی بیرونی که در 

ای دارد و  های موسیقی کنارید تنوع گسترده جلوه. اسر بیت و مصراع یکسان استسرت

 .(61: 5933براتی؛ نافلید )« های آن قافیه و ردیف است آشکارترین نمونه

 : عبارتند از« خفته»ها در ش ر  قافیه

 /مستقیم)د (ها ایا  /هاچرا )د (میش/ خویش)د (خراب کن /شتاب کن) د(زمین/فرودین)

د (اش جبه/اش قبه)د (سارها/حصارها)د (تیره جان/زنان قدم)د (گریز /عزیز)د (نسیم

 /نوش)د (عیان /نشان)د (ها عجوزه /ها کوزه)د (وسیع /رفیع)د (بوم /شوم)د (بیکران/کهکشان)

د (آب /آفتاب)د (حرر /خبر)د (توأمان/ آن)د (مقدرت /مسکنت)د (قرین /این)د (وحوش

 (. نشست /است)

های  قافیه». با آهنگین کردن ش رد تاثیر بیشتری در القای مفهوم بر خواننده دارد ها این قافیه

آیدد  ها یدید می درونی از رعایت عنصر قافیه بین کلمات داخل متن یا واژگان درونی مصراع

 ( 591: 5915ترابید )« .افزاید که به لطافت ش ر می

 : کار رفته است های زیبایی به نیز قافیه« رحله فی الکلمات»در ش ر 

د (االقوال/االسمال)د (قربه/حبه)د (ضباب/هضاب)د (ذباب/ذئاب)د (مصباحد صباح)

 ( اطیاف /االصداف/ االضیاف/ السیاف/ االسالف)د (االبار/الحصار)
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مصباحد )ی  در ش ر اخوان و قافیه( آفتابد آب)د (آند توأمان)د (ایند قرین)ی  آوردن قافیه

ی دیگری را ساخته هنرمندی  ها قافیه اعر از درون یکی از قافیهدر ش ر بیاتی که ش( صباح

 . بخشدای می ی وییه خاصی نیاز دارد و به ش ر جلوه

 . اند های زیبا و هماهنگ برای آهنگین نمودن کالم خویش بهره برده هر دو شاعر از قافیه

 ( بدیع لفظی)موسیقی درونی . 5-1-2

سبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در ها و ن موسیقی درونی حاصل هماهنگی»

هایی نظیر  گیردد آرایه آن چه در حوزه این موسیقی قرار می. مجاورت با حروف دیگر است

در بررسی موسیقی . است... آرایید طردد عکس و انواع جناسد ردالصدرد رد ال جزد واج

ی  های حوزه که آرایهجا  درونی آرایه تکرار از نقشی وییه و بسزا برخوردار است تا آن

براتی؛ نافلید )« .روند ای از آرایه تکرار به شمار می موسیقی درونید همگی زیرمجموعه

5933 :69 ) 

توان آن را در سطح تکرار در سطوح مختلف در ش ر شاعران م اصر نمود یافته است و می»

ن به صورت توارا می« تکرار در سطح واک». واکد هجاد واژه و جمله یا عبارتد یافت

 ( 513: 5933روحانید )« .دید« آرایی واج»ای قابل اعتنا به نام  آرایه

 : تکرار واک

وجود صفت نبر در همزه که تیزی و سنگینی مخصوص این واج را »: 

زارع؛ )« .کند ها نمایان می دهدد تسلط و برتری قدرت آن را بر سایر واج هنگام ادا نشان می

خواهد نوعی اصرار  گویا شاعر در این بیت با تکرار این حرف می( 19 : 5933؛ دیانتد بیات

 . و تأکید البته همراه با استیصال و درماندگی خود را به خواننده القا نماید

استفاده : رفیع وجان یرور  ودلکش  ومهتاب رنگ  / کاخی قشنگد مظهر بیدادهای شوم

در این  نو  بو مکث روی  جانو  مهتابمصوت آ در  متوالی از واو عطف در کنار وجود

دو کلمهد ضمن افزایش مدت زمان خواندن این ن ماتد زیادی رفاه و آسایش این افراد بی 

 . کند درد جام ه را تداعی می

 « واژه»تکرار 

رد ال جز الی الصدرد ردالصدر علی ال جزد طرد : تواند به شکل صنای ی چون تکرار واژه می
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 . به آهنگین نمودن نوشته بیفزاید... تکریرد تشابه االطراف وو عکسد 

 : نمونه

 . آنیک به تخت مقدرت از دسترنو  این /اینیک به فوق مسکنت از ظلم و جور  آن

در ش ر خفته عالوه بر ایجاد تناس  آوایی در « زنهار« »حرر« »مرد نبرد»همچنین تکرار 

 . باشدیم و برجسته سازی مضمون نیز میش رد به نوعی تأکید بر هریک از این مفاه

 . شاید به نوعی داللت بر تداوم این عمل نیز داشته باشد« بر هم نهاده چشم»تکرار عبارت 

ها استفاده ننموده و به جناس و سجع برای  رسد بیاتی در ش ر خویش از این آرایه به نظر می

 . است ساخت موسیقی درونی ش رش اکتفا نموده

 : جناس

 ( اطیاف/اضیاف)د (الرباب/الرئاب)د (المصباحد الصباح: )حول الکلمات رحله

 ( رنگ/ زنگ)د (قبّه/ جبّه)د (جهد/جدّ )د (نوش/ نیش: )خفته

ضمن این که  .ی خویش افزودند هر دو شاعر به کمک این آرایه به غنای موسیقی سروده

 . اند م نای مورد نظر را نیز به زیبایی بیان نموده

گیری از موسیقی درونی برای ایجاد تناس   توان گفت اخوان در بهره ی میبه صورت کل

 . است تر عمل نموده موف ( ها در این سروده)آوایی در کنار القای مفاهیم مورد نظرش 

 سطح واژگانی. 5-2

. امکانات واژگانی اخوان به گستردگی ادب فارسی از قرن سوم تا زمان م اصر است»

ی بسیار گسترده ای از واژه برای او فراهم  ا متون ادب فارسی گنجینهممارست مداوم اخوان ب

: 5914فرو د )« .آورده بود بطوری که هنگام گزینش واژه نیازی به تأمل و جستجو نداشت

515 ) 

عبارت دیگر  های اخوان در ش ر استفاده از زبان محاوره و به یکی از انواع برجسته سازی»

 «.قرار داد« هنجارگریزی سبکی»توان آن را تحت عنوان  ت که میزبان مردم کوچه و بازار اس

 ( 516 : همان)
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ی مردم است و  اش عامه کند که مخاط  اصلی ها اعالم می شاید او با استفاده از این واژه

هاست و بدین وسیله نوعی جرابیت و همچنین احساس صمیمیت بین  روی سخنش با آن

 . نماید ی تأثیرگراری بیشتر را فراهم می زمینهکند که  خود و خواننده برقرار می

 : مثال

 آمد به سوی شهر از آن دور دورها 

 زنهارد بی گدار نباید به آب زد 
 

 کنروز از نهاد چرخ چو شیطان شتاب 

 ای؟ بنگر آفتاب زدتا کی تو خفته 
 

و منجمد  ها ایستا واژه. سازد ها می ای از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژه بخش عمده»

نامه دارند حتی شناسنامه و بار عاطفی و  دار و یویایندد تاریخ و زندگی بلکه جان دنیستند

های واژگانی در  انبوهی هر یک از طیف.... یریرند فرهنگی دارندد برخی ثابت و ان طاف

از این رو برای . آوردها را یدید می ی تنوع سبک های ادبی و کاربردهای زبانید زمینه متن

ی واژگانی در  مند یک نوع واژه یا یک طبقه شناس کاربردهای برجستهد م نادار و نقش سبک

 ( 113: 5935فتوحید ) « .متن اهمیت دارد

 های تیره و روشن واژه

 : های روشن واژه

 : رحله حول الکلمات

 مصباحد صباحد ح د مطارد ورد

 : خفته

هاد تاج تابناکد عزیزد چشمه  چرا  سحرخیزد روزد تبسمد زهدد اختراند جدّ و جهدد عدلد

سارهاد رفیعد قشنگد مهتاب رنگد جان یرورد قهقههد شوقد خندهد سرورد شادید عیشد 

 طربد آفتابد زندهد 

 : های تیره واژه

 : رحله حول الکلمات

 . 
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 : خفته

آشفتهد وسوسهد شیطاند خرابد گریختهد بیدادد گرگد شوریده مود گریزد تیره جاند توفاند 

عدالتید ظلمد جورد مسکنتد زارد فقیرد غمد شومد اسیرد دوزخد گم شدهد نالهد آهد عجوزهد بی

 . عرابد ذلتد اندوهد بینواد جهلد محالد خوابد غفلتد بیچارگی

های روشن است و  های تیره بیش از بسامد واژه کنید بسامد واژه یطور که مشاهده م همان

در  ها جنبه منفی داده مثالًهایی قرار گرفته که به آن های روشن هم م موال در کنار واژه واژه

فرمانروا نه عدلد نه بیدادد گرگ و میش و کاخی قشنگد مظهر  و بیت 

همچنین در ش ر خفته که وض یت دو . نمود این مطل  کامال مشخص است بیدادهای شومد

درد و مرفه  قشر مرفه و فقیر جام ه به تصویر کشیده شدهد در توصیف وض یت گروه بی

و برای بیان ( قهقههد شوقد خندهد سرورد شادید عیشد طرب)های روشن  م موال از واژه

زارد فقیرد غمد شومد اسیرد دوزخد گم شدهد ) های تیره وض یت گروه بیچاره و فقیر از واژه

شود و البته این فضای تاریک که از کل ش ر برداشت می. است استفاده شده( نالهد آهد عجوزه

کند در واقع توصیفی از وض یت اجتماع دو شاعر و  غم و اندوهی که به خواننده القا می

 . بل درک استنمایانگر عدم وجود عدالت اجتماعی است که به زیبایی قا

 : های خاصبسامد واژه

هایی که در این ش ر تکرار شده خواب است که یک بار در توصیف  از جمله واژه: خواب

مرد فقیر و بیچاره آمده و در دو جای دیگر به همراه صفت جهل و غفلت آمده که این امر 

لمی است که به شان نسبت به مظا توجهیی غفلت مردم و بی داللت بر توجه شاعر به مسأله

به وییه این که در دو مورد آخر نسبت به . شود ها از سوی جام ه و برخی افراد وارد می آن

همچنین در این ش ر عالوه بر . کند این خواب سرزنش کرده و دعوت به بیدار شدن می

اشاره شده که این مسأله « خفته»استد سه مرتبه دیگر هم به کلمه « خفته»که عنوان آن  این

 . یز تاکیدی بر مضامین بیدارسازی مردم ستمدیده استن

ظلم مرتبه و کلمه 1 بیدادکندد کلمه  هایی که در این قصیده جل  توجه می از دیگر واژه
ها  ی این واژه است که در واقع شاعر به وسیله عدالتی بیمرتبهد و یک مرتبه واژه 1هم  وجور

عدالتی موجود  گرارد و به بی واننده میی خودش را ییش چشم خ تصویری از واق یت جام ه

 . کند در آن اشاره می
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توان گفت محور اصلی در ش ر خفته همین دو مفهوم است؛ ی نی شاعر به عدم وجود  می

کند که افرادی از جهل مردم ساده سوء استفاده کرده  عدالت اجتماعی در این جام ه اشاره می

 . یردازند قرار داده و به عیش و طرب میی خوشگررانی خود  ها را مایه و دسترنو آن

بیانگر محیط « موت»ی  خورد که واژه ی موت و میت به چشم می در ش ر بیاتی نیز واژه

آور آن دوره است اما در انتهای ش ر بیاتی با ناامیدی تنها راه نجات از این وض یت  خفقان

 . داند آور را مرگ میوحشت

 : نمادپردازی

در زیباشناسی رمز عبارت است از یک شئ که ». واژه سمبول استنماد و رمز م ادل »

تر که  ی خودش به چیزی دیگرد به وییه یک مضمون م نوی گرشته از م نی وییه بالواسطه

 .(511 : 5913مرتضوی؛ شوقید )« کامال قابل تجسم نیستد اشاره کند

از راه شرح مستقیم و نه توان سمبولیسم را هنر بیان افکار و عواطفد نه  در ش ر م اصر می»

به وسیله تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموسد بلکه از طری  

ها و استفاده از نمادهایی بی توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در  اشاره به چگونگی آن

 .(519 : همان)« ذهن خواننده دانست

ای  یران و عبدالوهاب بیاتی در عراق به گونهشرایط سیاسی دوران زندگی اخوان ثالث در ا

ی بیدارسازی  بود که جوی از خفقان جام ه را فراگرفته و کار برای شاعران مت هد که دغدغه

ای که بسیاری از این شاعران  اذهان برای مقابله با ظلم و جور را داشتند سخت شد به گونه

ین دلیل این ش را مجبور شدند برای از جمله اخوان و بیاتی تب ید و زندانی شدند؛ به هم

 . بیان عقاید خود از زبان نمادین و رمزی استفاده نمایند

 ش  نماد ظلم و ستم 

 ش  همچو زهد شیخ گرفتار وسوسه

 . کنند گرگ نماد افراد زورگو و ستمگری که از دسترنو افراد ض یف ارتزاق می
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 فرمانروا نه عدلد نه بیدادد گرگ و میش

 . اند این دو شاعر از نمادهای یکسانی برای توصیف وض یت جام ه استفاده نموده

 نحوی. 5-3

 ساختار جمله

اما ممکن بنا به دالیلی  دهای خاص خود را دارند ساختارهای نحوی در هر زبانی چهارچوب

ی خاصی به خود  ها و ترتی  چیدن کلمات کنار هم به هم بخورد یا شیوه این چهارچوب

ساختارهای نحوی در اکثر »ی این دالیلد حفظ توازن آوایی کالم است؛  بگیرد؛ از جمله

 .(111: 5935زرقانید )« ی موسیقایی کالم است نه بر عکس موارد تاب ی از زمینه

یاری از موارد در این دو ش ر ترتی  ف ل و فاعل م مول در جمالت رعایت نشده؛ در بس

آشفته حال /آمد به سوی شهر از آن دور دورهادر ش ر خفته ابتدا ف ل آمده و ب د فاعلد  مثالً
 . باد سحرخیز فرودین

ت در ش ر رحله حول الکلمات نیز تقدیم و تاخیر عناصر جمله م موال به دالیل آوایی صور

 : یریرفته

 زمان افعال

در ش ر خفته زمان بیشتر اف ال حال است و این امر شاید به این علت باشد که اخوان در 

اکنون در جام ه در جریان است و او مشاهده نموده و  هایی است که هم حال ت ریف صحنه

کند اما در قسمت انتهایی ش ر اف ال حالت امری و تخاطبی  نده ت ریف میآن را برای خوان

خواهد با توجه به سخنانی که در طی ش ر  کند زیرا اخوان در یایان ش رش می نیز ییدا می

 . داشتهد مخاط  را تشوی  به عمل نماید

ف ال کند با آوردن ا در ش ر بیاتی نیز در قسمتی که شاعر وض یت جام ه را توصیف می

دهد و سپسد با ف ل امری  ماضی از به تاراج رفتن جام ه توسط برخی افراد ظالم خبر می

 . کند درخواست کمک می

 سطح ادبی. 6

در ش ر بیاتی تشبیه به صورت خیلی م دود استفاده شده در حالی که است اره و مجاز بسامد 
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« »از همان ابتدای ش ر الفاظی مانند . بیشتری در آن دارند

که به عنوان مجازی برای « خبز»توان گفت  همچنین می. ها هستند هایی از این است اره نمونه

های فقرا استفاده شده بطور غیر مستقیم در صدد رساندن م نای مورد نظر  اموال و دارایی

 . شاعر است

ها  کار رفته که در اکثر قری  به اتفاق آناما در قصیده اخوان موارد مت ددی تشبیهات زیبا به 

بر تاج از جمله این تشبیهات . هم ذکر شده است( همچود چود چوند گفتی)ادات تشبیه 
ی شوق تا  از کاخ رفته قهقههو  چون موج باده یشت بلورین ایاغها /های مستقیمتابناک ستون

 . ودتوان ذکر نم را می هاهای باده ز حلقوم کوزهچون خنده /فلک

وییگی این آرایه در ابیات این ش ر این است که بیشتر تشبیهات اخوان در این قصیده جدید 

ای از این تشبیهات  نمونه. ها ابتکار نشان داده است هستند و به نوعی اخوان در ساخت آن

 : است زیبا در بیت زیر آمده

 . هر یک به جد و جهد یی استتار خویش/آن اختران چو لشکریان گریخته

گفتن در سخن بیاتی بیش از سخن  توان گفت ابهام و یوشیده سخن با توجه به این نکات می

به  اخوان مطل  مورد نظر خودش را با آوردن تشبیهات مت دد تشریح نموده و. اخوان است

تر بیان کرده در حالی که بیاتی م موال از است اره که ابهام بیشتری دارد  صورت مفصل

این امر ممکن است به دلیل . به صورت مختصرتر نیز سخن گفته است استفاده نموده و

شرایط اجتماعی که بیاتی در آن ش ر سروده باشد و یا از تفاوت مخاط  مورد نظر بیاتی 

توان چنین نتیجه گرفت که  آید می چه از ش ر این دو شاعر برمی زیرا از آن. منشأ گرفته باشد

ها تنظیم  م هستند و لرا زبان و بیان متناس  با سطح آنی مرد مخاط  اصلی ش ر اخوان عامه

ی توان با توجه به جمله است در حالی که می شده

به )را ( قشر ستمگر و ظالم)چنین برداشت نمود که بیاتی افراد دیگری 

 . مورد خطاب اصلی خود قرار داده است( تقیم و کناییصورت غیر مس

ی دیگری که قابل ذکر است این که اخوان در ش ر خود بارها از صن ت  همچنین نکته

 . خورد این مسأله با بسامد کمتری در ش ر بیاتی نیز به چشم می. است تشخیص استفاده نموده

 : رحله حول الکلمات
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 : خفته

 راحت غنوده بود به دامان کهکشان /دیدم به یای کاخ رفی ی که قبه اش-

 آشفته حال باد سحرخیز فرودین-
 ش  همچو زهد شیخ گرفتار وسوسه-

 روز از نهاد چرخ چو شیطان شتابکن-

 ... 

است مراعات نظیر است؛  به زیبایی ادبی در دو ش ر افزوده های ادبی که از دیگر آرایه

در رحله حول ( )های  واژه

در ش ر خفتهد ( زهدد شیخد وسوسهد شیطاند عفیفد تقوا)های  الکلمات و همچنین واژه

توان اشاره نمود وجود  ش ر بیاتی میوییگی مهم دیگری که در  .دارای مراعات نظیر هستند

در  گوید  جا که می یا اقتباس حرفی در آن است آن« تناص»

» : گوید حقیقت اشاره به این ش ر حالج دارد که می

 ( 962: 1339ک کندید . ر. )«

های سبکی ش ر البیاتی برشمرد که در این ش ر  توان از وییگی را می( )نقاب  در واقع

بندد تا اوالد صدایش لحنی  شاعر م اصر نقاب را به کار می». نیز به کار گرفته شده است

طرفانه به خود گیرد و ثانیا از فوران مستقیم عواطف و احساسات درونی  عینی و تقریبا بی

رسد منشأ استفاده از این ابزار  به نظر می( 21: 5933حبیبی؛ بهروزید )« .خود دور گردد

 . ی شاعر است ی جام ه همان فضای خفقان و بسته

های موروثی را فریاد کرد و  او از یس نقاب حالجد آزادگی اندیشه و سرکشی در برابر سنت»

 ( 115: 5919زید فو)« .نوایی کرد دیدگی و در جستجوی آزادی هم با او در طرد انواع ستم

 سطح فکری. 7

های فرهنگی بین ایران و  با توجه به نزدیکی مرزهای جغرافیایی و همچنین مشابهت

کشورهای عربید میان هنرمندان این کشورها به لحاو تفکرات و نگرش در مسائل مختلفد 

ویسنده ها لزوما در اثر تأثیریریری یک شاعر یا ن شود که این مشابهت هایی یافت می مشابهت
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 . باشد ایرانی از شاعر یا نویسنده عربی و بال کس نمی

عبدالوهاب بیاتی و اخوان ثالث در دو جام ه با شرایط اجتماعی نزدیک به هم زندگی 

کنند و همین امر زمینه سرودن اش اری با مضامین یکسان یا مشابه را برای این دو شاعر  می

 . است فراهم نموده

ها طی  گیر است که برخی از آن ش ر این دو شاعر بسیار چشم های گوناگون در مشابهت

توان به استفاده از نمادهای  بررسی سبک زبانی و ادبی مشخص شد؛ به عنوان نمونه می

های سرد و تاریک و برای نشان دادن خفقان  مشابه برای توصیف جام هد یا استفاده از واژه

ح آوایی واژگان برای القای مقاصد خاص نشاطی آن و همچنین به کارگیری سط جام ه و بی

 . به ذهن خواننده اشاره کرد

توان گفت محور کلی این دو ش ر حول مفهوم عدالت اجتماعی و  اما در بحث فکری نیز می

چرخدد بطوری که موارد زیر را جزو اشتراکات م نایی این دو ش ر به شمار  فقدان آن می

 : آورد

 خبر از وجود افرادی فقیر و مظلوم توصیف وض یت نابهنجار جام ه و  .5

 های بیکران غربال بود و هادی غم /اش خوابیده مرد زار و فقیری که جبه

ها را  خورند و دسترنو آن مردم ض یف را می وجود افرادی زورگو و مرفه که ح  فقرا و. 1

 ی  دستمایه

 . دهند خوشگررانی خود قرار می

این با  /این یک به تخت مقدرت از دسترنو آن /ک به فوق مسکنت از ظلم و جور اینیآن 

اندوه توأمان و آن با عراب و ذلت و /سرور و شادی و عیش و طرب قرین

مجموع دو نکته ذکر شده به عدم وجود عدالت اجتماعی در اجتماع م اصر دو شاعر اشاره 

 . دارد
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ه شرح و توصیف تر ب به گونه ای مفصل« خفته»ای که قابل ذکر است این که ش ر  نکته. 9

گردد در حالی که بیاتی از  اش یرداخته و ابتدا با بیان مقدماتی وارد بحث اصلی می جام ه

وض یت وحشتناک جام ه را به « »همان ابتدا با عبارت 

یکی از دالیل آن را غفلت و همچنین اخوان عالوه بر بیان وض یت جام ه . گرارد نمایش می

خبری بلند خواهد از خواب غفلت و بی ها میداند و در ابیات یایانی از آن بی خبری مردم می

ای که به جای این که منتظر اصالح امور به صورت خودبه  شده و منف ل نباشند به گونه

 . بود بخشندخودی و طبی ی باشند باید خودشان انقالبی به یا کنند و وض یت خود را به

مرد نبرد  /اید این خواب جهل چیست آخر تو نیز زنده /ای مرد بینوا! عزیز من! همدرد من
 کاری محال در بر مرد نبرد نیست /باش که در این کهن سرا

ی  البته بیاتی نیز با گفتن جمله

ی  گوید همه کند و در ادامه می درخواست کمک می 

امکانات خود را وقف رسیدن به نجات از این وض یت نابهنجار و رسیدن موفقیت نموده و 

. ر. )چیزی برای از دست دادن ندارد

 ( 121-125: 1339ک کندید 

ای که  اما در یایان ش رد گویا بیاتی از کس  موفقیت و دستیابی به عدالت ناامید شده به گونه

داند و در خیالش در همه جا به دنبال آن است؛  تنها راه حل این مشکل را مرگ و مردن می

 . 

 گیرینتیجه

از بیاتی  از اخوان ثالث و ش ر  تهفخشناسانه ش ر  در بررسی سبک

اندد در سطح  ساز مانند قافیه بهره برده توان گفت که هر دو شاعر از ابزارهای موسیقی می

گر جو حاکم بر  نمایان واژگانی نیز در هر دو ش ر واژگان سرد و تاریک غلبه دارد که

هاست و استفاده از این واژگان در جهت بیان مقصود دو شاعر به کار گرفته  ی آن جام ه

ی بیاتی  ی است اره و مجاز بهره برده و به همین دلیل نوشته بیاتی بیشتر از آرایه. است شده

ر دو شاعر در ه. نسبت به اخوان که بیشتر بر تشبیه تکیه دارد ابهام و غموض بیشتری دارد

ای چپاولگر در صدد توصیف عدم وجود عدالت اجتماعی و فقر ناشی از ظلم و ستم عده

 . جام ه هستند



 عبدالوهاب بیاتید مهدی اخوان ثالث« خفته»و « رحله حول الکلمات»سبک دو ش ر  بررسی تطبیقی

111  

 

*** 

 : و مآخذ منابع

 تهران: د انتشارات دانشنامهدانشنامه ادب فارسید (ش5921)انوشهد حسند -

 . 5د ییاییت تطبیقیادبیاد «ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران»د (ش5913)رضاد  انوشیروانید علی-

 . 5933د سال سوم شماره دومد ادبیات پایدارید «موسیقی درونی در ش ر یایداری»د (ش5933)نافلی مریمد براتی محمودد -

 93د شنامه انجمند «کلیت ادبیات تطبیقی»د (ش5912)چمید ویداد  بزرگ -

پژوهشگاه علوم د «قصاید اخوان ثالثتاملی در زبان »د (ش5935)بهمنی مطل  حجت اهللد یورنامداریان تقید -

 د سال دوم شماره اولانسانی و مطالعات فرهنگی

 . جا بی: امیدی دیگر، دنیای نود (ش5911)ترابید ضیاءالدیند -

نقاب سندباد در ش ر -م کوس-موازی-دوگانه-کاربرد»د (ش5933)اصغر؛ بهروزید مجتبید  حبیبید علی-

 . ومد شماره سومد سال دلسان مبیند «عبدالوهاب بیاتی

اخوان « زمستان»دیالکتیک شکل و محتوا در ش ر »د (ش5935) خسروی شکی  محمدد مجتبی جوادی نیاد -

 1د شبوستان ادب دانشگاه شیرازد «ثالث

د مجله بوستان ادب دانشگاه شیرازد «بررسی کارکردهای تکرار در ش ر م اصر»د (ش5933)روحانید مس ودد -

 سال سومد شماره دوم 

با تأکید بر دعای )تحلیل آوایی در صحیفه سجادیه »د (ش5935)زارعد آفرین؛ بیاتد موسی؛ دیانتد لیالد -

 . 6د ش5935د های قرآن و حدیثپژوهشد «است اذه

 . تهران : د نشر ثالثچشم انداز شعر معاصر ایراند (ش5935)زرقانید مهدید -

 . تهران: د میتراشناسیکلیات سبکد (ش5914)شمیساد سیروسد -

 . تهران: د سخنهاها، رویکردها و روششناسی نظریهسبکد (ش5935)فتوحید محمودد -

د شناختد پژوهشنامه علوم انسانید «برجسته سازی واژه و ترکی  در ش ر اخوان»د (ش5914)فرو د صهباد -

 . 41و46د ش5914

د «گر نقاب تکنیک: عر م اصر عراقینگاهی به زندگی و ش ر عبدالوهاب بیاتید شا»د (ش5919)فوزید ناهدهد -

 . 4د شمارهگوهران

 . دارالکت  الوطنیه: د بنغازیالرمز و القناع فی الشعر العربی الحدیثد (م1339)کندید محمدعلید -

مجله دانشکده د «نمادیردازی در ش ر مهدی اخوان ثالث »د (ش5913)الدیند زیبا شوقید مرتضوی سید جمال-

 . 53و 51سال ینجمد شماره د دانشگاه شهرکردادبیات و علوم انسانی 

 نشر و ییوهش فروزانفر: د ترجمه زهرا خسروید تهران(ش5913)د ادبیات تطبیقیندا طهد -

د «های یایداری در ش ر عبدالوهاب بیاتیجلوه»د (ش5931)ن متید فاروقد امیری جهانگیرد سلیمی علید -

د سال چهارم شماره انسانی دانشگاه شهید باهنر کرماننشریه ادبیات پایداری دانشکده ادبیات و علوم 

 . هشتم
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 هایردپای رمانتیسم در اندیشه

 پورمحمد الماغوط و قیصر امین 

 سکینه صارمی گروی/ زاده دکتر عباس طال  

 چکیده

ی رمانتیسم زمانی شروع شد که نویسندگانی خوش قریحه و جسور طرز بیان جدیدی دوره

ال مل در برابر  رمانتیسم در حقیقت یک نوع عکس. ت خود ابداع کردندبرای بیان احساسا
گرایید احساس و هیجاند ترین اصول این مکت د آزادید طبی ت از مهم. مکت  کالسیسم بود

 . توان نام بردرا می... سفر تاریخید جغرافیایی و

ی هزمراز شاعران مشهور و توانمند سوری است که در ( 1336 -5394) محمد ماغوط

-رود و اصول مکت  رمانتیسم از جمله طبی تشمار میه شاعران خوش قریحه رمانتیک ب

 . در اش ارش به خوبی نمایان است.... و سفر تاریخی گرایید

در گتوند از توابع دزفول متولد شد و از شاعران ( ش. ه 5916 -5991) پورقیصر امین

که قیصر شاعر درد و اندوه است؛ چرا که گفته شده . م اصر و توانای ادبیات فارسی است
 . بازتاب این عواطف و اندوه در اش ارش نمایان است

ی به کارگیری اصول و مبانی مکت  ییوهش حاضر کوششی تطبیقی است در بازیابی نحوه
این ییوهش بر . یوررمانتیسم و بیان وجوه تفاوت و تشابه آن در آثار ماغو  و قیصر امین

های مختلف رمانتیسم به ماغو  و قیصر هر دو از میان گونه -5 :ار استچند فرضیه استو
سفر جغرافیایی و گریز از محیطی که در آن هستند  -1. بند هستند رمانتیسم آرمان شهری یای

بیان احساسات مثل درد و  -9. ها مشهود استو اشتیاق برای رسیدن به وطنشان در آثار آن
روش ییوهش بر اساس مکت  آمریکاست؛ . ا نمود یافته استهدر آثار آن... رنو و عش  و

چرا که دو شاعر بدون تقارن تاریخی و یا ارتباطی که در بین آنان استد آثارشان مورد تطبی  
در این مقالهد تفاوت و شباهت فکری این دو شاعر ییرامون مکت  . گیردو بررسی قرار می

  .رمانتیسم به تصویر کشیده خواهد شد

 یورادبیات تطبیقید رمانتیسمد ماغو د قیصر امین: هااژهوکلید

                                                             
 (ایران) ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد دانشیار زبان و (shoshtari@ferdowsi.um.ac.ir) 
 (ایران) ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی دکترا زبان و (s.saremi66@yahoo.com) 



 یورامینهای محمد الماغو  و قیصر ردیای رمانتیسم در اندیشه

111  

 

 بیان مسأله

های  های ادبیات نوین است که در یکی از شاخهترین گرایشادبیات تطبیقی یکی از کاربردی

یردازد و سب  ت امل متقابل و های گوناگون میی آثار ادبی فرهنگخود به بررسی و مطال ه

عبارت دیگر در ادبیات تطبیقی روابط  به. گرددمختلف میگسترش مرزهای ادبی کشورهای 

گیرد و از ها و اقوام مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار میو مناسبات ادبیات ملت

کوب در جلد زرین. آیدتأثیریریری ادبیات یک ملّت از ادبیات سایر ملل سخن به میان می

ادبیات تطبیقی در واقع عبارت است از : دگویی ادبیات تطبیقی چنین میدرباره نقد ادبیاوّل 

: 5963کوبد زرین. )تحقی  در باب روابط و مناسبات بین ادبیات ملل و اقوام مختلف جهان

511 ) 

اش ار محمد ماغو  و  یهدر این مقاله س ی بر آن است با تکیه بر مناب ی مانند مجموع

آیا ماغو  و قیصر از  -5: ودشهایی یاسخ داده یور به یرسشمجموعه اش ار قیصر امین

کدام  -9ها چگونه است؟ های رمانتیسم در اش ار آنبازتاب مؤلفه -1یکدیگر متأثر هستند؟ 

 تر بوده است؟یک از دو شاعر در بیان مفاهیم عصر خویش موف 

های م نایی ی به کارگیری مؤلفهییوهش حاضر کوششی تطبیقی است در بازیابی نحوه

رسد قیصر با جبران آشنایی البته به نظر نمی. یورمحمد ماغو  و قیصر امینگانه در آثار  سه

داشته باشد فقط شباهت فکری هر دو شاعرد نگارنده را بر آن داشت تا کارکرد این سه مؤلفه 

 . م نایی در آثارشان مورد بررسی و تحلیل قرار دهد

 ی تحقیقپیشینه

داگانه در قال  کتاب و مقاالتی مورد بررسی های این دو شاعر هر کدام به صورت جاندیشه

افکار و  در رابطه با. اما به صورت تطبیقی تاکنون ییوهشی انجام نشده است قرار گرفته

و در مورد قیصر . ..و های محمد الماغو  کتبی با عنواناندیشه

و همچنین مقاالتی  یادنامه قیصرد مجموعه اش ارهای وی کتبی با عنوان یور و اندیشهامین

 . د انجام شده استهای دلتنگیش ر کودکانهد بررسی زمینهمانند 

 روش تحقیق 

بررسی این دو اثر بر مکت  آمریکایی استوار است این مکت  برخالف مکت  فرانسه بر آن 
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ن عقیده است که برای تطبی  دو اثر ادبی نیازی به تقارن تاریخی میان آن دو نیست بدی

که ارتباطی میان دو  ای میان دو اثر صورت گرفته باشد یا اینکه مبادله مفهوم که بدون این

 ( 54: 5911کفافید )توان به تطبی  دو اثر ادبی یرداخت نویسنده برقرار شده باشد نیز می

بر همین اساس . ای استفاده شده استتوصیفی و کتابخانه -در این ییوهش از روش تحلیلی

های این دو شاعر و مقاله یس از م رفی ماغو  و قیصرد رویکرد م نایی اندیشهدر این 

 . دهیمنویسنده بزرگ را مورد بررسی و واکاوی قرار می

 مکتب ادبی رمانتیسم

از اواخر قرن هفدهم و نیمه اول قرن هجدهم میالدی که وضع اجتماعی و افکار عمومی »

رویائیان دریافتند که زبان ادبی مکت  خوش تغییرات شگرفی شدد ا مردم ارویا دست

کالسیکد قال  اندیشه ادبی و هنری نویسندگان یونان و روم باستاند قادر به ان کاس و 

ها و مکنونات آن نیست و شیوه کالسیکی که مبتنی بر تقلید از نویسندگان انتقال اندیشه

شدند تا در کیفیت  به همین دلیل در یی آن. سنتی بودد مانع آزادی فکر بیان شده است

: 5923وان تییمد )« احساس و ذوقد سلیقه هنری و شکل تخیل خود تغییراتی ایجاد نمایند

 (. 11و 12

رمانتیسم در واقع نهضتی فلسفی و ادبی است که در زمینه ادب به رجحان احساس و تخیل »

از جمله به جای احساس و ت قل تأکید دارد و منادی آزادی مطل  هنرمند از قیود ش ری 

های اجتماعی گوناگونی بوده ییدایش این مکت  ادبی م لول زمینه. بندهای عروضی است

توان به تبدیل شدن بافت جام ه ارویایی از شکل فئودالی به ها میاست که از میان آن

بورژوازید ییروزی انقالب کبیر فرانسه و تأثیر آن بر نویسندگان و سرخوردگی از عقل 

 (. 144: 5911دادد )« نمودگرایی صرف یاد 

 : باشداصول کلی مکت  رمانتیسم به شرح زیر می

تواند هر ی نی ادبیات و هنر می. است« خواهی در هنر مکت  آزادی» رمانتیسم: آزادی -1

از . گوشه از زندگی چه زیبا و چه زشتد چه عالی و چه دانی را موضوع خود قرار دهد

 . توان نام برداندیشه و آزادی بیان را میش ارهای ییروان این مکت د آزادی 

ی ها در قال  ش ر یا رمان استفادهیکی از مشخصات بارز آثار ادبی رمانتیک: فردیت -2

-به بیان دیگر ش ر یا نثر در قلمرو مکت  رمانتیسمد وسیله. مکرر از کلمات من و خود است
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حساسات درونی شاعر یا طور کلی اه ی فردید دردها و بای برای بیان عش  و عالقه

 . شودنویسنده می

در این مکت  ابراز احساسات و بیان هیجانات شخصی یک اصل : هیجان و احساسات -3

ها عقل و منط  در هنر جایی ندارد و این احساس است که بر ی رمانتیکبه عقیده. است

 (. 513: 5966سید حسینید )« روح بشر تسلط دارد

های دیگر زردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی زمانآ»: گریز، سیاحت و سفر-4

ها باید از ناکامید از نظر رمانتیک. شودها دیده میهایی است که در آثار رمانتیکاز مشخصه

 . های دوردلتنگی و اندوه و سرخوردگی فرار کرد؛ فرار به رؤیاد به گرشته و فرار به سرزمین

دنبال کشف چیزهای ناشناخته و موضوعات جدید  ها بهرمانتیک: کشف و شهود -5

کندد از عالی  وشهود که با متافیزیک و جهان ماوراءالطبی ه ارتبا  برقرار می کشف. هستند

  .(121: 5921الیوتد )« ها استوییه رمانتیک

دلی و  هم. دانندها عاش  طبی تند و طبی ت را مادر خویش میرمانتیک»: گرایی طبیعت-6

ش ر : گویندها میرمانتیک. نسان با طبی ت از اصول بنیادین هنر رمانتیک استیگانگی ا

. ت بیری است از همدلی و مهربانی حواس با طبی تد ش ر زبان دلبردگی و جرابیت است

های متقابل میان حواس و آثار طبی ی است و هدف آن شکیبایی و خاستگاه ش ر تأثیر

 (.531 :5319الیافید)«آرامش یافتن با طبی ت

 غوط ی محمد مانامهزندگی

. کشور سوریه متولد شد در شهر سلمیه واقع در استان  5394محمد الماغو  در سال 

ی ماغو  در یک خانواده. آورد گل و الی و سرما استخاطر میه آنچه ماغو  از این شهر ب

توان به که میحوادث زیادی در زندگی ماغو  رخ داده است . فقیر و تهیدست متولد شد

و زندانی شدنش در سنین جوانی  عنوان رئیس هیأت تحریریه ه کار روزنامه ب

 ( 99: 1331 )اشاره کرد 

او در مدرسه ابتدایی سپس در مدرسه کشاورزی به تحصیل یرداخت و ب د از گرفتن 

ما با وجود توفی  در این زمینه ترک تحصیل دیپلم کشاورزی به دمش  رفت ا یهنام گواهی

کرد زیرا م تقد بود که تخصصش حشرات بشری بود نه حشرات زراعی و دیگر به 

 (. 513 :1335 دآدم)تحصیالت آکادمیک نپرداخت 
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ماغو  تا آن . ها زندانی شدمحمد الماغو  در آغاز جوانی به اتّهام همکاری با فئودالیست

دوبار زندانی  دزب نخوانده بود ولی به دلیل ییوستنش به حزبزمان چیزی از اصول آن ح

سیاست . هایی بزرگ تر از سیاست دارمطور ذاتی انسان سیاسی نیستم و غمه ب: گویدمی. شد

راه شهرت را برای او هموار کرد چون او با شاعران بزرگی مثل ادونیس آشنا و همکاری 

 (. 21: 1331د  دصویلح)داشت 

در زندگی اختالف زیادی داشتند . و  با سنیه صالح ازدواج و صاح  دو فرزند شدماغ

ی فلسفه. چون دنیای سنیه صالح رمانتیک بود و دنیای ماغو  یر از سیاهی و گل والی

گفت به شی ه ماغو  خدا را قبول داشت و می. زندگی ماغو  بدبینی و یأس و بدبینی است

توان های محمد ماغو  میو اندیشهاز مهمترین آثار . ارادت دارد

در دمش  دیده  1336و ماغو  در سال  توان نام بردمی... و

 (. 61: 1331 دصویلح)از جهان فرو بست 

 پورنامه قیصر امینزندگی

. دزفول به دنیا آمد «گتوند»در روستای  .ش.ه5991یور در دوم اردیبهشت سال  قیصر امین

صدری و )ی خود را در گتوند و دزفول به یایان برد تحصیالت ابتدایی و متوسطه وی

در همان زمان خواهرش را که بیمار بود به دلیل عدم امکانات در (. 946: 5919دیگراند 

چندی ب د . روستا از دست داد و این در روحیه و عواطف شاعر تأثیر بسیاری گراشت

ش . که5912هاى یور محصول تالش فکرى سالامینوند را ترک کرده و به دزفول آمد و گت

او که در همان سال زادگاهش را براى تحصیل در رشته دامپزشکى . و نسل دوم انقالب است

ی علوم در دانشگاه تهران ترک کرده بود یس از مدتى از این رشته انصراف و به رشته

اشد ادبیات فارسی  ی مورد عالقههم این رشته را یس زد و در رشتهاجتماعى تغییر داد و باز 

-ی اسالمی در حوزهی هنری و اندیشهگیری حلقهها در شکل در همان سال. سرانجام گرفت

الدین ی هنری با افرادی چون سید حسن حسینید سلمان هراتید محسن مخملباف و حسام

و  زبان یرشته یل دکترای خود را درقیصر ضمن ادامه تحص. همکاری داشت... سراج و

ه را ب وی ف الیت هنری خود. ش اخر کرد.ه5926از دانشگاه تهران در سال  ادبیات فارسی

یورد امین)« ش آغاز کرد.که 5911ی اندیشه و هنر اسالمی در سال طور جدی از حوزه

 (. 51: 5916هاد دردواره

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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 لزهرادانشگاه ا شد و از همین سال در «نسروش نوجوا»مجله  ش سردبیر.که 5962در سال »

فرهنگستان  عنوان عضوه ش نیز ب.که5911در سال . مشغول شد و دانشگاه تهران به تدریس

که بخش  «تنفس صبح»ش رش را با عنوان  یهاولین مجموع. انتخاب شد ادب و زبان فارسی

بود؛ از سوى انتشارات حوزه هنرى در  آزاد ش ر بیست قط ه بود و حدود غزل عمده آن

 «در کوچه آفتاب»جموعه ش رش م ش منتشر کرد و در همین سال دومین. که5969سال 

حکاکد )« سازمان تبلیغات اسالمى به بازار فرستاد توسط انتشارات حوزه هنرى وابسته به

5912 :13 .) 

 11در این منظومه  به چاپ رسید که شاعر« منظومه ظهر روز دهم»ش . که5961در سال »

این سروده بلندش  هعنوان جوهره ای ظهر عاشوراد غوغاى کربال و تنهایى عش  را ب صفحه

عنوان  با «تنفس صبح و در کوچه آفتاب»برگزیده دو دفتر  .ش.که5963سال . گیرد در نظر مى

اى  از تفکر و اندیشه و اش ار این دفتر نشان ش ر. شود منتشر مى «گزیده دو دفتر ش ر»

شاعرى عنوان ه یور را ب امین «هاى ناگهان آینه». شود دهد که در ساختارى نو عرضه مى مى

از آن سو نیز موجودیت شاعرى  کند و تأثیرگرار در طیف هنرمندان ییشرو انقالب تثبیت مى

یور  دهه هفتاد دومین دفتر از اش ار امین در اواسط. شود از نسل جدید به رسمیت شناخته مى

هایى از  که حاوى اش ارى است که به عنوان نمونه  منتشر شد« 1هاى ناگهان آینه »با عنوان 

 (. 2: 5921های ناگهاند یورد آینهامین)« آید نسل انقالب مى ش رهاى موف 

شود  هایى مى تبدیل به ترانه در همین دوران است که برخى از اش ار وى همراه با موسیقى»

یور  جدیدترین کتاب امین «ها همه آفتابگردانند گل». گردد هاى ییر و جوان مى که زمزمه ل 

ش علی رغم .که 5911یور در سال  دکتر قیصر امین . منتشر شد ش. که5915نیز در سال 

سروش نوجوان است فا دادد و ضمن عضویت در فرهنگستان زبان و  تمایلش از سردبیری

. کرد و به کارهاى ییوهشى مشغول بودو الزهرا تدریس می ادبیات فارسید در دانشگاه تهران

. بود و بیماری قلبی هم مزید بر علت شد ها گرفتار بیماری کلیه یس از تصادفد سال قیصر

از . ش چشم از جهان فرو بست. که 5916های تهران در سال عاقبت در یکی از بیمارستان

بال یریدند گزیده  های ناگهاند تنفس صبحد بی تواند آینهترین آثار این شاعر گرانقدر می مهم

 (. 56: 5916یورد رسم شقای د امین)« را نام برد... ها همه آفتابگردانند و اش ارد گل

شمردن اصول مکت  رمانتیسم و م رفی دو شاعر به بررسی چند مؤلّفه بر یهدر ادام

د هیجانات و احساساتد آزادی و (گراییوطن)گرایید سفر جغرافیایی طبی ت -رمانتیسم

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B2%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF
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 یورعش  در آثار دو شاعر م اصر عرب زبان و فارسی زبان محمد الماغو  و قیصر امین

 . یردازیممی

 ی ماغوط و قیصرآزادی در اندیشه -1

 ی ماغوطآزادی در اندیشه -الف

های زندگی بشری و همچنین از موضوعاتی است که با ترین موهبت آزادی یکی از مهم

برای ... آزادی مانند دین و عدالت و. زندگی فرهنگی و اجتماعی بشر ییوند خورده است

تحق  آن با . شت زمان و تحوالت از ارزش آن نکاسته استگر. ها امر مقدّسی استانسان

محمد . های رشد و بالندگی و شکوفایی است دادهای خدادادی استفراهم شدن زمینه

های سال در زندان بوده و ط م اسارت را چشیده  ماغو  منادی آزادی است؛ چرا که او سال

که به م نای کرامت انسانی بیان بل دو به خوبی آزادی را به م نای رها شدن از بند زندان

ها از آن  گوید که سالکند و از سر یناهی سخن میاو آزادی را به برف تشبیه می. است کرده

 : محروم بوده است

 . خوابیدمها بی سر یناه می سال/ اگر آزادی برف بود/ آه مادر من

 

 (.136: 5331اغو د م) 

... ای فاقد آزادی که یک عمر سهم ملتش ترس و ترور واو به خوبی از آزادی و از جام ه

گوید که در از آزادی نداشته مردم می« الیتیم»او در قصیده . گویدبوده است؛ سخن می

  هاله چرادشنه بود که چون/ اندیشماما من هنگامی که به آزادی می: حسرت آزادی هستند

 . فشردگردنم را می

 

 ( 532: همان)

داند به همین خاطر این شاعر عرب زبان تنها راه مبارزه با دشمن و کس  آزادی را قلم می

 : گویدخواهی می هایش از آزادیدر تمام نوشته
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 . نویسمزیرا من از آزادی می/ خواهد بچرخد  کجا میکنم تا هر قلمم را رها می

 

 ( 993: 1336ماغو د بدوی االحمرد )

های آویخته و های خالی و یردههای خاردار و مرزهای بسته و خیابانای وطن سیم! آه

 !های خاموشینجره

 . یر جز سنگ قبر نیستای بین کلمه و شمشآیا راه حل میانه

 

 ( 453: همان) 

ا آزادی سل  خواهد و هدف او بیدار کردن انسان دردمند آسیایی است تاو انسان را آزاد می

 . نانی ننشیند یهشده خود را باز یس گیرد و تنها به انتظار لقم

 تنها نان کافی نیست/ ای گل خشک شده در قل  من/ تو ای آسیایی زخم خورده

 (. 42: 5331ماغو د )  

گوید و همه را به مبارزه علیه ظالمان و آزادیر راه آزادگی میماغو  از آزادی و مبارزه د

 :گویدکند و میخواهی دعوت می

اگر بخواهی در هریک از کشورهای عربی شاعر بزرگی باشی باید راستگو باشی و برای 

 :تا یب کامبلد)باید زندگی کنی  آزادگی نیز می که صادق بمانی باید آزاده باشی و برای آن

5561).  

 ی قیصرآزادی در اندیشه -ب

های قیصر در مفهوم اوّلیه نجات از اسارت دشمن خارجی و جغرافیایی و آزادی در سروده

های نفسانی و در نهایت مفهوم اجتماعی آند رهایی در در مفهوم رهایی از ت لقات و خواسته

 :سرایدچنین می« دریای آزادی»ی در قط ه. شودم نی عام و مطل  دیده می

 گیکککرد مکککی تکککازه شککککل مکککوج  دریککککککا یهنککککککه در دم بککککککه دم
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 یککک نفککر بککا خککط کشککی کوچککک   

 سککککرگردان مککککوج هککککر یککککی از

 مککککوج دریککککا را  دتککککا بککککککریز 

 گنجککککددر قککککککفس دریککککا نمککککی

 مککککا همککککککان دریککککای آزادیککککم  

 

 گیککککرد مککککی انککککدازه را مککککوج

 تکککازدروز و شککک  بیهکککوده مکککی

 سککازد هککایی کککه مککی   در قفککس

 اسککت یککرواز مککوج کککار کککه زان

 اسککت سککاز قفککس آن مککا دشککمن
 (54: 5911 رودد مثل چشمه مثل یوردامین) 

آزادی را رهیدن از خاک و در مفهوم عرفانی « ترانه برای آشتی»در جایی دیگر با عنوان 

 . رهایی از ت لقات بیان کرده است

 ها یروانه مثل اگر شد می چه

 زدی می سر خواست دلت جا هر به

 بود باز دلت یای و دست کمی 

 بود یرواز امکان خاک این از

 (95: همان)                        

 : شودو دوباره چنین یاد آور می

 دگر این دل سر ماندن ندارد 

 هوای در قفس ماندن ندارد 

 چنان در دوزخ دنیا دلم سوخت

 (.564: 5916هماند گزینه اش ارد ) که دیگر بار سوزاندن ندارد

 : داوند انسان را آفرید تا در آسمان آزاد و رها باشدقیصر چنان اعتقادی دارد که خ

 یس از کشف قفس یرواز ییمرد 

 سرودن بر ل  بلبل گره خورد

 کالف الله سردرگم فرو ماند

 شکفتن در گلوی گل گره خورد

 خدا یر داد تا یرواز باشد

 ویی داد تا آواز باشدگل

 ها خواست با  آسمانخدا می

 به روی ما همیشه باز باشد

 خدا بال و یر و یروازشان داد 
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 ولی مردم درون خود خزیدند

 خدا هفت آسمان باز را ساخت

 (. 566د 5916یورد امین) ولی مردم قفس را آفریدند

ها و ی آن روزگارد حسرتقیصر به آزادی به زبان نمادین توجه دارد و تصویری از جام ه

 . های شاعر را در خود داردآرمان

 نه خشک شد آن روز یروا.../ روزی که

 (.33: 5921هماند ) .کندیرواز می/ های کتاب ش رم از ال به الی برگ

آرزوی شاعر برای گل این است تا هرجا که . کندشاعر آزادی را برای طبی ت نیز آرزو می

های انسان هر جا که دل. یسنددد همان باشدخواهد بشکفد و هر رنگی که میدلش می

 . ودمحبوب هستد شکسته ش

 هر جا که دوست داشته باشند / ها اجازه داشته باشندگل/ روزی که سبز زرد نباشد

 ( 59: همان)بشکنند / هر جا نیاز داشته باشند/ ها اجازه داشته باشنددل/ بشکفند

 . کنددر جایی دیگر از ش رش به آزادی فردی و جام ه آرمانی تاکید می

 . است آن روزد روز آزادی

 شودآغاز می/ در جستجوی دوست/ های صمیمیاز دستیرو/ آن روز

 (. 53: همان) استها همه باز روزی که نامه/ یرواز یروزی که روز تازه

 : گویداز آزادی نفس و رهیدن از بند ت لقات سخن می« الهی» یدر قط ه

 به واالیی اوج افتادگی /الهی به زیبایی سادگی

  .(16: همان)ن جز به آزادگی اسیرم مک /رهایم مکن جز به بند غمت

از شادی و آزادی محدود خود « نیمه یر لیوان»ی در قط ه« دستور زبان عش »ی در مجموعه

 . گوید که سخت آزاردهنده است و یک حالت برزخی میان آزادی و خفقان استسخن می

 آزادم/ یک سطر در میان/ زیرا /شادم/ گررداین روزها که می

  .در بین این دو خط/ جوالن دهم /  تر و هر کجا که دلم خواسهر طو/ توانمو می

 ( 16: 5916یورد دستور زبان عش د امین)
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 : به آزادی یرنده اشاره دارد« 5آرمانی »ی او در قط ه

 یرنده

 نشسته روی دیوار

  .(61: 5916: ها همه آفتابگردانندهماند گل)گرفته یک قفس به منقار 

هایش برای رسیدن به آزادی گراست و در سرودهماعی و انسانمحمد ماغو  یک شاعر اجت

ای آزاد و عاری از و مبارزه در راه به دست آوردن آن اش ار بسیاری را دارد و خواهان جام ه

طل د آزادی مصادی  یور این شاعر توانمند آزادیدر نگاه قیصر امین. ترس و هراس است

را برای همه در نظر دارد و آزادی را رهایی از دنیا او آزادی . فردید اجتماعی و فکری دارد

 . داندمی... و مت لقات آن و

 پوری ماغوط و قیصر امینوطن در اندیشه -2

 ی ماغوط وطن در اندیشه -الف

وطن زیباترین انگیزه هر . گراردشاعر هر کجا باشد وطن و دردهای وطن او را آسوده نمی

آور هستند و درد او را بهتر درک وطنان شاعرد ییامهمشاعر برای سرودن ش ر است؛ زیرا 

ای بین ماغو  و وطن تنها وابستگی ماغو د به وطن است و هیچ فاصله. فهمندکنند و میمی

او از عش  . شود که ماغو  جزئی از این وطن استکه چنین احساس می نیست تا جائی

 : گویدخویش به وطن می

 . چم همچون مجسمه ثابت خواهیم ایستادهنگام نواختن سرود و سالم یر

 ( 111: 5331ماغو د ) 

 : کند و وطن هم با انسانماغو  م تقد است که انسان با وطن م نا ییدا می

که وطنم زندانی  که وطنم تنهاست؟ چگونه زندانی نباشم در حالی چگونه تنها نباشم در حالی

که وطنم اندوهگین است؟ چگونه دردمند نباشم  اندوهگین نباشم در حالیچگونه  است؟

 خواهد؟ نالد و کمک می که وطنم می حالیدر

 

  

 ( 914: 1335آدمد )
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 : گویدیی دیگر چنین میدر جا

گرارم که رو به به دریایی قدم می/ بین آوازهای سیاهان/ های شاه بلوطی آبی رنگدر زیر ابر

بر هم انباشته شده / هاچون علف های قهرمانان همکه اشک جایی/ ها داردها و جنگلجزیره

چون طاووسی  هممن / چون میوه انجیر از درختان آویزان شده هم/ و کلمات بیگانه/ است

 گیرمشمشیر براق در برابر جهان باال می/ چون ام را هم و دفترهای روستایی/ خرامممی

 : داندی اسرار میگوید و او را ارابهای دیگر از اش ارش از دمش  میماغو  در مجموعه

 و این اشتیاق از آن توست / تو از آن منی/ ای ارابه صورتی رنگ اسیران! ای دمش 

 ( 55: 1336ماغو د البدوی االحمرد )  

 ی قیصروطن در اندیشه -ب

بهترین دوران کودکی و نوجوانی را . یافته روستای گتوند اهواز استقیصر نیز زاده و یرورش

خود را با  او هنگام مهاجرت و انتقال به تهران دوست دارد روستای. در آنجا سپری کرد

 : سرایدخود ببرد و این چنین می

 خواست همه روستا را توی خورجین یدرم بگرارم و به شهر ببرمدلم می

 های روستا باشم من دوست داشتم مثل کوچه

 ها را به هم ییوند بدهمها در روستا بپیچمد دور بزنم و محلهمثل کوچه

 ها باشم و در روستا بمانم دوست داشتم مثل کوچه
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 .(94: 5921بال یریدند بی یورد امین) رفتکه از روستا بیرون می ه مثل جادهن

کند و همان سادگی روستا زبان امکانات رفاهی و ییشرفت در شهر را تقبیح میشاعر فارسی

 : یسنددرا می

اما دستمالم را / دار بیابان بکشم روی ییشانی ت / دستمالی خیس/ خواهدمن دلم می

 آبروی ده ما را بردند/ در تصرف دارد/ اشینینان م/ افسوس

 ( 592: 5962هماند تنفس صبحد )

کند مردم روستا زبان در جایی دیگر از فاصله گرفتن از مردم روستا نارحت است و فکر می

 : گویدچنین می. فهمنداو را نمی

 ر مرا گویا زبان ش/ خوانندش ر مرا به شور نمی/ در روستای ما/ این درد کوچکی نیست

ش ری که در ستایش گندم / های کاهی ش رم راو برگ/ داننددیگر این صادقان ساده نمی

 (. 516: همان)خرند یک جو نمی /نیست

 : دانداما دل خویش را همچنان روستایی می

 زندمحلی خود حرف می یه با لهو/ اما دلم هنوز/ از من گرشت

 (. 511: 5962یورد تنفس صبحد امین)گندم  با لهجه فصیح گل و/ محلی مردم یه با لهو

 :کندهای ساده زادگاهش را هیچ وقت فراموش نمیقیصر تصویر

 گیرد آن تصویرد بازباز جان می/ خوب یادم هست من از دیر باز

 رکوع قامت مرد دروگر در/ گرگ و میش صبح ییش از هر طلوع

 فشردداس را در دست گرمش می/ شمردها را با نگاهش میخوشه

 کشیددست بر ییشانی دل می/ چشیدقطره قطره خستگی را می

 (. 514: 5916هماند گزینه اش ارد )

 : شوددر نظر قیصر در همه چیزد حتی عش  م امله می

هماند دستور )هم غیرت آبادی ما را نفروشید / در شهر شما باری اگر عش  فروشی است

 (. 62: 5916زبان عش د 

ی احترام و وفاداری در برابر گوید که به نشانهن و یرچم کشورش میماغو  از عش  به وط

قیصر نیز نسبت به روستا و وطن خود ت ص  دارد و آن را . ایستداو استوار و ثابت می
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و به  کند شمارد و در برابر آن از زندگی شهری و شهرنشینی انتقاد میی فاضله میمدینه

 . هاستدنبال نقطه ض ف آن

 پورغوط و قیصر امینی مایزی در اندیشهستظلم -9

 غوط ی ماستیزی در اندیشهظلم -الف

ی سوری است که از کودکی با رنو و درد ملت آشنا شده و در ماغو  شاعر و نویسنده

 در. گر بوده استدوران نوجوانی اشغال فلسطین و اوضاع نابسامان کشورهای منطقه را نظاره

. گیردهایی از تمرد در وجود او شکل میگیری شخصیت او نشانهنتیجه از همان ابتدای شکل

ی النثرکه خروج از قواعد و قوانین ی نی قصیده - گزینداین تمرد در نوع ش ری که برمی

های ملّت زیسته او که با دردها و رنو. یابدش ری و عدم رعایت وزن و قافیه است نمود می

عنوان یک ناقد اجتماعی به انتقاد از وضع ه بگر وضع و حال عرب بوده است و نظاره

جویان و بخصوص اسرائیل یرداخته ها در برابر سلطهموجود عرب و سکوت و سستی آن

داند و در آثار خود به است و تنها راه نجات را در وحدت و یکپارچگی و مقاومت می

 دنوان یک شاعر عربعه ماغو  نه ب. سازدهای مختلف خواننده را متوجه این مسأله میشیوه

ها را داندد حاضر است تمامی آنعنوان شاعر انسانیت که درد بشریت را درد خود میه بلکه ب

. های خود را برای او بفرستندخواهد تا رنو به جان بخرد و برای تخفیف آالم آنان از آنان می

مبارزه با ظلم ماغو  از شاعرانی است که مردم و اوضاع اجتماعی زمانش مهم است و او به 

 : خواهد که فریاد بزنند و دست خود را باال بگیرند یردازد و از مردم میو ستم می

 !ای چشمان برانگیزنده. ام هایتان را فراموش کردهمن حتی چهره! برادرانم

 ام چهار قاره زخمی است  میان سینه! ای خداوند

 . ان را تسخیر خواهم کردام جه ینداشتم که با چشمان آبی و نگاه شاعرانهو من می

 ای زن سپید زیر آب .لبنان ای

 هایت را باال بگیرهایی از سینه و ناخند فریاد بزن ای الل و دستای کوه

 ها منفجر شوند و به دنبالم بیاکه زیر بغل چنان
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در جوانی . بیندی هجوم دشمنان را به وطنی که در آن متولد شده میماغو  از زمان کودک

مبارزه و فداکاری در راه وطن . غص  و اشغال فلسطین را با چشمان خود شاهد است

تواند ظلم ظالمان و خواه نمیعنوان یک انسان آزادیه او ب. شودبخشی از وجود او می

این . خواندرا به مبارزه با ظلم و ستم فرا می گر باشد از این رو خل است مارگران را نظاره

اما . عنوان نیروی ییشرو انجام داده استه گیرد که او رسالتش را بفراخوان زمانی صورت می

خواهد که فریاد زنان به از لبنان می. قادر نیست که یک تنه به تغییر وضع موجود بپردازد

 : دنبال او حرکت کند

 . دستانت را باال ببر و به دنبال من بیا/ ها فریاد بزن ای اللای لبنان ای زن سفید زیر آب 

 : گویدمی کند وها را به انقالب دعوت میخطاب به مردم آن «بکاء السنونو»در قصیده 

 ( 13: همان.. )

 تو سیل خروشانی / و من طفل گمراه/ تو یدر حکیمی. ای ملت مرا در آغوش بگیر

که به دلیل مشغول شدن به مسائل جزئی یکدیگر را فراموش کردند احساس  و ب د از این

د و در مورد ضرورت وحدت و حضور در میدان مبارزه و رویارویی واق ی برای کنگناه می

 : گویدنابود کردن حضور ظالمان می
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 (. 114: 5331ماغو د ) 

ای از باید هریک از ما قطره/ باید انگشتانمان را مجروح کنیم/ اما به یکدیگر بدی کردیم

باید هر دومان حرکت کنیم علیه زمانهد علیه / باید با هم برادر شویم/ خون دیگری را بنوشد

 . طوفان

 : گویدهایش از رنو انسانی میدر بخشی دیگر از سروده

/ .یاد دارید را برایم بفرستیدای زندانیان در هر کجا که هستید هر چه ناله و وحشت و فر

دهقانان هر زمین / گیران هر ساحلد هر چه تور خالی و دریازدگی داریدد برایم بفرستید ماهی

شکم دریده و ناخن کشیده دارید را برایم / هر چه گل رز و لباس کهنه و سینه شکافته و 

های انسانی بایگانی نودارم از ر/ در هر خیابان جهان خانه هر قهوه/ ام بفرستیدد به نشانی

 . آورمعظیمی را فراهم می

کند رزه با ظلم دعوت میکند و همه را به مباماغو  با هرچه ظلم و جور و ستم مخالفت می

 . نهد در میاناو خواهد که دردش را با و از کسانی که ظلم و رنجی را متحمل شدند می

 ستیزی در اندیشه قیصرظلم -ب

 . خورددر البه الی اش ار قصیر در رابطه با چنین مضمونی چیزی به چشم نمی

 ی ماغوط و قیصرنوستالژی در اندیشه -4

بی ی و عمومی و حتی غریزی در میان نیادهای گوناگون و نوستالیی یک احساس ط

این یدیده هرچند به تازگی . گیردهاست و از دوران گرشته نشأت میطورکلی تمام انسان به
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ها متجلی شده شده اما از دیر باز در رفتار انسان... وارد علوم مختلف فلسفید ادبید هنری و

از مهمترین عوامل این . اندر خود به آن اشاره کردهاست و شاعران و نویسندگان بارها در آثا

را نام برد ... کودکی و  توان مهاجرتد از دست دادن عزیزاند خاطرات دوراناحساس می

 (. 52: 5921 شاملود)

های نوستالیی عبارت دیگر یکی از ستون نوستالیی با خاطره رابطه تنگاتنگی دارد؛ به»

داشتن . دهدوری خاطره ما را با تاریخ و گرشته ییوند مییادآوری خاطرات استد البته یادآ

خاطره برای هر فرد طبی ی استد اما وقتی یادآوری خاطرات برای شخص به حدی برسد 

. کندکه او را نسبت به واق یت موجود بدبین کندد شخص احساس نوستالیی و دلتنگی می

 (. 549: 5915انوشهد )« اشدتواند فردی یا اجتماعی بخاطره یادآوری گرشته است و می

انسان در این دوران تمدن و صن ت و زندگی شهرنشینی و از دست دادن یاکی و روی 

و در  گرددهمچنان به ذات و فطرت اصلی خویش بر می... آوردن به گناه و فری  و مکر و

در سبک ( نوستالییک)گرایی غم. باشد آالیشی دوران کودکی خویش میآرزوی یاکی و بی

نشین و جراب   ر رمانتیک توأم با ناراحتی و احساس آزار نیست؛ بلکه بر عکس غمی دلش

 (.511: 5924شمیساد )ش ر شاعران رمانتیک را در بر گرفته است 

 ی ماغوطنوستالژی در اندیشه -الف

گریزد  عنوان یک مبارز سیاسی که تحت ت قی  است از سوریه به لبنان میه محمد ماغو  ب

دیده  بردد در نتیجه دوری از خانواده و دوستان و فرزندان ستم ا در آنجا به سر میها ر و سال

یابد که حامی آید و وقتی کسی را نمیوجود میه امت نوعی احساس غربت و تنهایی در او ب

 : گویدمی او بوده احساساتش را درک کندد

 ای مادرم من تنها و غریبم

 ( 53: 5331ماغو د )  

 : گویدهای آن دوران میکند و از خوشیماغو  خاطرات خوش کودکی را فراموش نمی

سنگی  هایها و تپهو اسبی که مرا به تاکستان/ های طالییدر کودکی آرزوی لباسی با راه راه

 ببردد داشتم



 یورامینهای محمد الماغو  و قیصر ردیای رمانتیسم در اندیشه

110  

 

 

( 54: همان) 

 : گویددر جایی دیگر می

از / های ابریشممثل رشته و آسمان آبی/ در دوران گرشته خورشید گرد تر و لطیف تر بود

خوابیدیم خوردیم و میروزگاری که آزادانه زیر ستارگان می/ کردهای قدیمی نفوذ میینجره

 هاها و کتابهای فرش شده از جسدتپه خون بود و/ روزگاری که تاریخمان /مردیمو می

تر و غیرقابل  زیباترین لحظات زندگیم دوران کودکیم بود که به سرعت گرشت و دردناک

شام : امدر این دوران به دو چیز امید بسته. گرددتر آن بود که آن دوران هرگز باز نمیتحمل

  .(55563: کامبلد بی تا)و سالفه دو دخترم 

ها محمد حالت عادی من یک شخص کامالً م مولی هستم و در بحران در: گویدماغو  می

آورم شوم و به یاد میکنند اما من بزرگ میشوند و فراموش میها بزرگ میانسان. الماغو 

جا  شود و آن میهای غربت ماغو  در غربت و ییری به وضوح دیده نشانه(. 25: 1335آدمد )

 : گوید یرسد که م این احساس به اوج خود می

-فاجری به نام انسانیت را جستجو می/ این ساعات خوفناک عق  مانده/ هزاران چشم زرد

 کنند 
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 ( 62: 1336ماغو د االعمال الش ریهد ) 

 : گویدهایش چنین میدر بخشی دیگر از سروده

 تاریخ خفته در لبانم / مرا محاصره کرده است , ام ز چشمان آبی غم زدهو ابری ا

 ( 59: 1336د 

وطنی که فرزندانش از آن غافل شده و به تقلید . داندماغو  غربت خود را دوری از وطن می

های غربی و یر زرق و برق مشغول استد چنین وطنی غری  است و باید برای ناز تمد

 . عنوان تنها راه حل این وض یت نقشه را ترک کرده حفظ امنیت خود ب

که همین کار را انجام دهد / کنماین وطن قدیمی و افسرده را نصیحت می/ به همین مناسبت

 : اش نخوابد ش  یشت سر هم در نقشه و دو

نوستالیی یا غم غربت این شاعر م اصر عربی دوری از هموطناند دوران کودکی و نوجوانی 

-رد چرا که ملتش به او توجه نمییندااو وطن را مثل خود غری  می. و دوری از وطن است

. اندکنند و اسیر تمدن غرب شده

 ی قیصرنوستالژی در اندیشه -ب

 : کند آلودی را که از دوران کودکی از یدرش دارد را چنین بیان میی مبهم و مهقیصر خاطره

 آرام رفته در نخ /مادر کنار چرخ خیاطی /کندهایش کودکی در حیا  خانه بازی میبا گربه

یورد دستور زبان امین... )صدای شاید یدر/ ییچدعطر بخار چای تازه در خانه می /سوزن

 (. 56: 5916عش د 

کند که ب د از مرگ او قیصر نیز دوران کودکی خود را با غم از دست دادن خواهرش یاد می

 :گویدی خود میجا و نگرانی کودکانه مجبور به ترک زادگاه شد و از سادگی آن

 ان روز یدرم گفت باید به شهر برویاز هم

 بستهایش را میمادرم بقچه
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 مای از آسمان صاف روستا را بردارخواست گوشهمن دلم می

 در بقچه مادرم بگرارمد تا هر وقت دلم تنگ شد به آن نگاه کنم

 ها را الی لحاف کوچک بپیچمد خواست صدای خروسمن دلم می

 (. 41: 5921بال یریدند  یورد بی نمیا)تا هر روز صبح با آن بیدار شوم 

 : گویدکند و قیصر میدوران کودکید دورانی است که هر کس با حسرت از آن یاد می

هماند )ترین ایام زندگی است و از این رو ییوند بسیار نزدیکی با شاعر دارد کودکی شاعرانه

 (. 19: 5911ش ر و کودکید 

از یس  /ناگهان با کشف یک لحظه/ باز کردن های کودکی راهای قدیمد عکسقفل صندوق

: 5916ها همه آفتابگردانندد  هماند گل) کردن بار مهم کودکی آغاز/ های دور گرد و غبار سال

59 .) 

 : دوران کودکی برای شاعر بسان عشقی است که گم شده ست

گاه  یچانگار ه/ گررداز ایستگاه می/ های قطارهر ش  طنین سوت/ امهای کودکیدر خواب

تنها تویی که دست / هایشو در تمام ینجره/ یش از هزار ینجره داردب انگار/ رسدبه یایان نمی

 (. 99: همان)دهی تکان می

 : سرشار از غم و اندوه است -قیصر -یادآوری دوران کودکی برای شاعر م اصر

 ایتراود از این غم ترانهآهسته می /ایسوزد به دل دوباره غم کودکانه

 ای دارم هوای گریهد خدایاد بهانه/ هاستام یشت شیشهاران شبیه کودکیب

 (. 12: 5916هماند دستور زبان عش د )

 : گویدقیصر در جایی دیگر چنین می

 امدریا دریاد زالل مند کودکی/ اممن بودم و اوج بال مند کودکی

 (. 39: همان) ام خیال مند کودکیمن بودم و بی/ دنباله بادبادکی در کف باد

های وی موج  گرا در مجموعه قیصر از جمله شاعرانی است که بسامد باالی ش ر غم

های برخی از مختصات یأس فلسفی در ت دادی از آثار او وجود نشانهه تشکیک منتقدان ب

گرایید وجود غم و اندوه در اش ار  های رمانتیک قیصر احساسترین وییگی از مهم. اندشده

  .باشدوی می
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  گیرینتیجه

ماغو  و قیصر هر دو در زمره شاعران رمانتیک و م اصر هستند که از یکدیگر متأثر نیستند 

گرا هستندد ماغو  و قیصر به خوبی هردو وطن. اما وجوه اشتراک زیادی با یکدیگر دارند

عر اند از زادگاه و وطن خویش سخن بگویند؛ چرا که سوریه و اهواز برای این دو شاتوانسته

قیصر مانند ماغو  در آرزوی بازگشت به گتوند است و در اکثر اش ارش . شهر است آرمان

دهد و از قیل و قال زندگی شهری کند؛ زندگی در تهران او را آزار میبه زادگاهش اشاره می

هاست که گریز از محیط و سفر جغرافیایی یکی از اصول رمانتیک. خسته و ملول گشته است

ماغو  و قیصر به . ها آزادی استیکی دیگر از اصول رمانتیک. ا مشهود استهدر آثار آن

آزادی در نگاه او . دناند آزادی را برای انسان و حیوان و طبی ت به تصویر بکشخوبی توانسته

از مشترکات این دو . داندآزادی را ح  همه می. رهیدن از قید و بند ت لقات دنیوی است

های مکت  رمانتیسم از وییگی... حسرتد آه و رنو و. توان نام بردشاعر غم و اندوه را می

ها بر احساسات و عواطف تکیه دارند و هر دو احساسات نوستالییکی خود است چرا که آن

ها از غم عزیزان و خاطرات کودکی آمیخته با غم سخن آن. اندد ابراز کنندرا به خوبی توانسته

گرایی انسان .توانمند م اصر رمانتیک و نوستالییک هستند ماغو  و قیصر دو شاعر. اندگفته

کنند تا بنای باشد و هر دو تالش میهای آنان میترین اندیشه و مبازه با ظلم و ستم از مهم

 . هر چه جور و ستم و فقر است را از میان بردارند

*** 
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 ( أدونیس)عشق در اشعار سهراب سپهری و علی احمد سعید 

 حجت بوداقی/ دکتر شیرزاد طایفی  

 

 چکیده

-عش  استد که در آثار نویسندگاند به های ادبیاتد ترین و یربسامدترین موتیفیکی از مهم

توان دفتری از  که برای اغل  شاعران می ای دارد؛ بطوریخصوص شاعران جایگاه برجسته
تحلیلی و با تأکید  -رو به روش توصیفیی ییشدر نوشته. ها ترتی  دادی آناش ار عاشقانه

سهراب سپهری و  _وریی دو شاعر ایرانی و ساید مضامین عاشقانهبر مطال ات کتابخانه
را بررسی نموده و با استخراج شواهدی از انواع عش د به  -(أدونیس)علی احمد س ید 

توان به تأثیر تصوّف و  از نتایو به دست آمده در این ییوهشد می. ایمها یرداختهتحلیل آن
ز عش  های بار با این حالد نباید تفاوت. رئالیسم در نگاه دو شاعر به عش  اشاره کردرسو

عش  سهراب . روحانی و عش  مجازی را در ش ر سپهری و علی احمد س ید نادیده گرفت
منف ل و عاری از ف الیت و کنش است؛ اما عش  در اش ار أدونیس با ف الیت و کنش و حتی 

 . ورزی همراه است فلسفه

 . مسهراب سپهرید أدونیسد عش  روحانید عش  مجازید تصوّفد سوررئالیس: هاکلیدواژه

  

                                                             
 ( ایران)ی ت علمی دانشگاه علّامة طباطبائعضو هیأ(sh_tayefi@yahoo.com) 

  (ایران) تطبیقی دانشگاه علّامة طباطبائیدانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات 
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 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

 مقدّمه

عش  در سنت ادبی فارسی و . خصوص ش رد عش  استهای رایو در ادبیاتد به از موتیف

عش  م نوی یا الهید عش  به . عش  مجازی و عش  م نوی: چنین عربی دو نوع است هم

حقیقتد خدا و کمال انسان است که در تمام هستی سریان دارد و همین نیروی عش  است 

جا عش  الهی شباهت زیادی به عش  مجازی  از آن. برد غایت خود میکه هستی را به سمت 

کنند و در  داردد عرفا از است ارات موجود در عش  مجازی در متون عرفانی بسیار استفاده می

در . گیرند تشبیه حاالت عش  ربانی یا الهید از احساسات موجود در عش  زمینی کمک می

اجه هستیم که ظاهراً به عش  زمینی اشاره دارد؛ اما در ش ر عرفانی نیز با زبانی عاشقانه مو

این زبان عاشقانه به . حقیقت عناصر زمینی مطرح در عش  عرفانید نمادین و رمزی هستند

. ی زمینی بسیار دشوار استی عرفانی و ش ر عاشقانهنحوی است که تمییز بین ش ر عاشقانه

ی فهم نیت شاعر در دست نداشته باشیمد در اگر کلیدی برا»: گوید باره می نیکلسون در این

 ( 532: 5921نیکلسوند )« .شویم فهم م انی اش ارد دچار حیرت و سرگردانی می

های صورید یرتوی از  ی عش  مجازی این است که عش ی سخن عارفان دربارهچکیده

نی در چنین بیا. عش  حقیقی الهی استد خواه عاش  بدین م نا توجه داشته یا نداشته باشد

که در بسیاری  عنوان نمونهد مولوی با اینه ب. آثار عارفاند بسیار شایع و یربسامد است

های  کندد اما باز در جای دیگری همین عش  مواضعد عش  صوری و مجازی را نکوهش می

شمارد؛ با این تحلیل که حسند در هر صورتی که  صوری را جلوه و یرتو عش  الهی می

ها را صید  است از حسن ذاتی ح  که در مظاهر جسمانی متجلی و دلای  محق  گرددد جلوه

بینیم که جربه و کشش از جمال صورت است؛ اما در  کند؛ ی نی در ظاهر چنان می می

که خود عاش  از این راز الهی  کشاند؛ حتی بدون این ها را به سوی خود می حقیقتد ح  دل

 . آگاهی داشته باشد

این بحث . ایی است که در باب عش  مجازی آرای درخشانی داردروزبهان بقلی یکی از عرف

اهمیت روزبهان در این عرصهد از . یکی از مواضع غامض و دشوار در عرفان اسالمی است

ت مداً امتناع و به  «عش  مجازی»جا است که وی نه تنها از به کاربردن اصطالح رایو  آن

ی عش  انسانی را برای تحق  د بلکه تجربهکند استفاده می «عش  انسانی»جای آن از ت بیر 

در واقع نقش عش  مجازی در عرفان اسالمید لطیف . داند نایریر می عش  ربانی اجتناب
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ی رفتن خودخواهید زمینه کردن وجود آدمی و از بین بردن نفسانیت او است تا با کنار

 . شکوفایی محبت الهی فراهم آید

کسی که قدر زنان و سرّ »: گویدی عش  زمینی میبارهابن عربید فیلسوف بزرگ اسالمید در

داند و  کندد بلکه عش  به زن را کمال عارف میها را بداند نه تنها از آن دوری نمیآن

بخشی از سخنرانی علی باباچاهید )5 «.کند تر می گوید دوستی با زنان ما را به خدا نزدیک می

ی مجله( 5933علوم اجتماعی تهراند  یدانشکده) «ش ر مؤلف -عش  مؤلف»تحت عنوان 

 ( الکترونیکی عقربه

در این ییوهشد هدف ما این است که عش  زمینی و عش  عرفانی را در ش ر سهراب 

های عش  را در ش ر این دو بازگو  بسنجیم و وییگی( أدونیس)سپهری و علی احمد س ید 

 . کنیم

ی زن وجود داردد را که دربارههای مختلفی  در تبیین عش  مجازی ضرورت دارد دیدگاه

ی نگرش سپهری و أدونیس به زن و تری دربارهبرای رسیدن به اف  روشن. بررسی کنیم

یکی از این دو گروهد . عش  مجازید الزم است آرای دو گروه را در این باره بررسی کنیم

بزرگی  ی هر دو شاعر سهمگیری اندیشه ها هستند که در شکل عرفا و دیگری سوررئالیست

 . دارند

 ی پژوهشیپیشینه

ی عش  در اش ار سهراب سپهری دهدد مقاله یا کتابی که به مقایسهوجوی ما نشان میجست

سهراب »ای با عنوان  ی سهراب سپهری مقالهو أدونیس یرداخته باشدد وجود ندارد؛ اما درباره

ر نوشته شدهد که به به قلم مهری بهف« سپهری متهم به زنانگی در عواطف و تصاویر ش ری

چنین مریم حسینید  هم. موضوع عش  مجازی در ش ر سهراب هم اشاراتی کرده است

نوشته که به عش  مجازی از دیدگاه عرفا « زن سوفیایی در رؤیاهای عارفان»ای با عنوان  مقاله

کتاب » »ی در قسمتی از مقاله. یرداخته است

ی مقدسی و ادریس امینید دربارهبه قلم ابوالحسن امین« 

نیاد عش  زمینی و عش   همچنین علیرضا قائمی. عش  در ش ر أدونیس اشاراتی رفته است

جالل . مقایسه کرده است« عش  زمینی و عش  آسمانی»ای با عنوان  آسمانی را در مقاله

                                                             
1 http://www.aghrabe.com/archives/481 
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 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

این . شناسی و رمزشناسیِ عش  نوشته است را از منظر اسطوره« عش  صوفیانه»ب ستاری کتا

بررسی تطبیقی اساطیر در »ی در قسمتی از مقاله. کتاب از سوی نشر مرکز چاپ شده است

د به اساطیر عش  و بارآوری در ش ر أدونیس مانند عیشتار و ایزیس «ش ر شاملو و أدونیس

 . اشاره شده است

 ی زنها درباره سوررئالیست آرای عرفا و

 دیدگاه عرفا 

های صوفیهد ماجرای دیدار سالک با یکی از فرشتگان راهنما است  ترین واق ه یکی از محوری

د ییر راهنماد جوان داناد یا زن هدایتگر در این (خضر)که از عالم باال به صورت یکی از اولیا 

این . ی طریقت استوی دربارههای  گوی یرسش شودد و یاسخعالم بر سالک ظاهر می

های صوفیهد از  در ب ضی ترکره. مالقاتد در حقیقت دیدار سالک با نفس خویش است

وگوی مرد صوفی با زنی عارفد که در بیشتر مواردد بدون نام است و با عنوان  گفت

ارد و هاد این زن شکلی رؤیایی د در برخی روایت. از وی سخن رفتهد یاد شده است 

گیرد بینی و یا تمرکز قرار می در یکی از احواالت عرفانی که در آن صوفی در حال درون

د با عارف دیدار (شده است ها حادث مینظیر شرایطی که در هنگام طواف ک به بر آن)

ی تجربه. شود گشایدد و یا راهنمای طریقی روحانی برای وی می کند و مشکلی از وی می می

دئنا در متون زردشتید . توان در متون عرفانی و دینی زرتشتی نیز یافت ا میدیدار با زن ر

شودد و او را بر سر یل ی زنی است که یس از مرگد بر روان فرد مؤمن ظاهر میفرشته

کند که دئنای  ها ادعا میسمبول سیرلوت هم در . کندچینوت هدایت می

در مره  قدیم »: ی هر مرد استگی و یا نیمه زنانهایرانید مظهری از همان آنیمای یون

ای از  در عین حال او را با مجموعه. روح بشری است( آنیما)ایرانیاند دئناد سمبل وجه زنانه 

روز . کند بخشی می دهدد هویت اش انجام می اعمال خوب و بدد که انسان در طول زندگی

آوری  ت با دختری که به طرز شگفتسوم یس از مرگد مرد تازه درگرشته بر روی یل چینو

شود و از نود به شکل سامان یافته  کندد و با او تا ابدیت یکی می زیبا و جوان استد دیدار می

شناسی یونگد یا همان آنیما  ی مرد در رواندئنا به ب د زنانه .. ..شود دوجنسی ازلی تبدیل می

 ( 513-543: 5911حسینید )« .نزدیک است

هرکس که زنان را بشناسد و به آنان با »: گوید ی عش  به زنان میاکبرد دربارهابن عربید شیخ 
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رغبت نخواهد  ورزی و محبت خود نشا  و شادمانی دهد در عش  و محبت آنان بی  عش 

شدد بلکه عش  ورزیدن به زن از کمال عارف است؛ زیرا محبت به زن میراث نبوی و محبت 

  .(31 :5931محمود الغرابد )« .الهی است

ی محبت انسان است به خودش؛ زیرا حوّا ی عش  مرد به زن زمزمهزمزمه»: گوید هم او می

ی محبتی ی عش  زن به مرد زمزمهزمزمه. که سخت مشتاق آدم شد آفریده شد در حالی

با این بیان باید بگوییم که زن آفریده شده . گاه حقیقی خود انسانی است به وطن و اقامت

کند تا نغمه و ییام عش  را به جان  او بفرستد؛  که مرد را جرب و جل  می است؛ در حالی

در . گردد ی محبت زن آشکار میسرود و ییامی که سیادت و شخصیت واالی مرد به وسیله

ی سیادت و کرامت به اعطا ورزد؛ عش  کسی که نشان و درجه نتیجه مرد به زن عش  می

دهد؛ ییام جزء به کل که زمزمه و ییام وطن است؛  میزن هم ییام عش  را به مرد . شده است

شود که هر یک از این دو یایگاهی برای التراذ و میل  چه به این ییام اضافه می همراه با آن

 ( 36: همان)« . جنسی دیگری است

گویدد مربو  به خواص و مرات   ی عش  مجازی میی مهم دیگری که ابن عربی دربارهنکته

حتی . تواند به فنا برسد و اعتقاد دارد انسان در محبت به خودش نمیا. این عش  است

محبت به فرزند و اعضای خانواده مانند یدر و مادر همد این خاصیت را نداردد بلکه فقط در 

آیدد و این میل به همسر و زن  وجود میه عش  به همسر است که رشد و ترقّی شخصیتی ب

همتید  گیردد و با دون مند راه ت الی را در ییش می ی شخص عالقهبا علوّ طبع و اندیشه

 ( 39: همان. )ییماید شخص راه تنزل را می

 ها  دیدگاه سوررئالیست

گانهد  های وجودی سه ها اعتقاد داشتند که عش  امکانی برای گرشتن از شکل سوررئالیست

ز همه طرق ها هستی با حقیقت تالقی یافتهد ا ی نی جنوند رؤیا و نوشتار است و با آن

ها در عش   ی سوررئالیستاین نظریه. شود بینی آزاد و رها می ی قابل ییششناخته شده

که  «ساد»: گیرد های میل و رغبت است و از سه متفکر الهام می مستند به مبدأ ناهنجاری

که ابزار آزادی نقادانه آن را ییش  «فروید»های انسانی است و  خواستار آزادی خواسته

أدونیسد عرفان غربد عرفان . )های اجتماعی است که منادی آزادی «مارکس» کشد و می

 ( 511-515: 5911شرقد 
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 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

دهد  عش  در سوررئالیسم مبدأ ف الیتی است که فرصت آزادی و شیداوارگی را به انسان می»

آلود منتو از این شیدایی را در انسان بر و از سوی دیگر قدرت غلبه بر ش ور گناه

. ها مورد توجه واقع شده است های اروتیک عش  همد از دید سوررئالیست جنبه. انگیزاند می

دهد و  انسان شیفتگی خود را بروز می( کردشناسیتن)از نظر یک سوررئالیستد در اروتیسم 

هاد عش  ما را  به اعتقاد سوررئالیست. کند های شهوانی کشف می ی هیجانذاتش را به وسیله

رساندد به طبی ت عمی  انسانی که در رابطه با آن دیگری تجلی  ی انسانی میبه جوهره

گری است؛ از آن جهت که محرمات و قید و بندهای تحمیلی  عش  نوعی انقالبی. یابد می

 (. 511: 5911أدونیسد عرفان شرقد عرفان غربد )« .کند جام ه را نابود می

زن . دانند را مخلوقی مختار می کنند و او ها زن را به شکلی ت بُّدی تمجید می سوررئالیست

شنود و  موجودی بهشتی است و جایگاه مهمی در عرفان انسانی دارد و خود اصولش را می

. گشاید ها را در هستی می های بهشتی شکل و ماهیت زن برای شاعراند دروازه. فهمد می

ای  لکه فلسفهآیدد ب ای اخالقی به حساب نمی هاد تنها مقوله شناسی از نگاه سوررئالیست تن

تکه شده  زن به مرد منفرد و تکه. فراسوی اخالق و باعث نو شدن نگاه انسان به جهان است

دهد تا با ذات خودش به مجموعیت برسدد تا عش  به صورت ص ودی به  این فرصت را می

ی گرردد و در این مسیر زن نجات دهنده با شیدایی انسان از ذات خود در می. تقدّس برسد

زن . شود چون با زن رازی بزرگد راز مشارکت در هستی تجسم بخشیده میاوست؛ 

سازد؛ ذاتی که گرچه  ها را جهت وصول به ذات انسانی محق  می رؤیاهای سوررئالیست

 ( 519: همان. )دست یافتنی نیستد اما آزادی کامل در آن تجسد یافته است

نسیالیست م اصرد تحلیل مهمی ها ارتگای گاستد از فالسفه اگزیستا فار  از سوررئالست

برای روشن شدن . به نظر او عش  نوعی توجه خاص به م شوق است. ی عش  دارددرباره

 . بیان شود« توجه»مقصود او باید مرادش از 

بسا نتوانیم به بسیاری  جهان اطراف ما از اشیای زیادی تشکیل شده است و چه»ی اود به گفته

وقتی به . کند ن اشیا برای جل  توجه ما تقلّا و کشمکش میی ایهمه. ها توجه کنیماز آن

آن چیز . کند مان را یر می کنیمد در واقع آن چیز فضایی از شخصیت چیزی آگاهانه توجه می

اندد  با یر کردن فضای شخصیت ماد نسبت به چیزهایی که در کانون توجه ما قرار نگرفته

. شود می« تری وجود سرزنده»ها دیگرد نسبت به آنیا به ت بیر . کند ییدا می« واق یت بیشتری»

ی ش ور ما ینهان دهند که در حاشیه رنگ و غالباً وهمی را تشکیل میای کم زمینهآن اشیا یس
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در مقابلد آن چیزی که برای ما واق یت بیشتری داردد ارزشد صالحیت و اهمیت . ماند می

 5916: 554قائمی نیاد )« .کند برای ما یر میکند و جای مابقی جهان گمنام را  بیشتری ییدا می

 عشق در اشعار سهراب سپهری و أدونیس 

 عشق الهی در اشعار سهراب سپهری و أدونیس 

روح و عش  هر دو در یک زمان »: ی عش  ربّانی گفته استعین القضات همدانی درباره

آمد و عش  را با روح را بر عش  آمیزشی یدید . موجود شدند و از مکوّن در ظهور آمدند

چون روح به خاصیت در عش  آویختد عش  از لطافت بدو . روح آویزشی ظاهر شد

ندانم که عش  صفت روح . آمیختد به قوت آن آویزش و آمیزش میان ایشان اتحاد یدید آمد

چون تابش . شد و روح ذاتد یا عش  ذات شد و روح صفتد حاصل هر دو یکی شدند

چون یکی به باد . نی یدید آمدد عش  با روح در گفت و شنید آمدجمال م شوق از او دل ربّا

حاصلد . سوخت افروخت و آتش مر او را می نسبت داشت و دیگری به آتشد باد آتش می

عش  غال  شدد چون به یرتو انوار م شوق رسیدد . آتش غال  شد و هوا مغلوب بماند

تر از آن بود که با م شوق؛ هبدین سب  نتوان دانست که عش  با عاش  ساخت. مغلوب شد

: تا همدانید بی)« .ی اقتدار م شوق اسیر استزیرا که عش  به عاش  امیر است اما در قبضه

431-111 ) 

ندرت سخن از عش  مجازی استد که البته در برخی از اش ار او در ش ر سهراب سپهری به

آغاز . در ش ر او فراوان است توان دید؛ اما عش  عرفانی یا الهی ردّ یای عشقی مجازی را می

. د قابل مشاهده است«تنها باد»حاالت عرفانی و تا حدودی حالت رسیدن به وصال در ش رِ 

در این ش ر عاش  و م شوق »( 131: 5933سپهرید )« !بر تو گوارا باد تنهایی باد: و ندا آمد»

از ییوند جسمانی  د(Hermaphroditus)ای  شوند و شاعر همانند آن موجودِ اسطوره یکی می

 ( 5922: 43مقدادید )« .شود نیاز و در نتیجه تنها می با انسان دیگرد بی

عرفان »: نویسد ی وییگی عرفانی ش ر سپهری در کتاب نگاهی به سپهری میشمیسا درباره

در مقابل مکت  )ی عرفان مکت  ایرانی ی نی مکت  مشایخ خراسان ی زندهسهراب ادامه

و آرای او به آرای بزرگانی از قبیل ابوس ید ابوالخیرد خصوصاً موالنا است ( مشایخ عراق

های کهن  ای از افکار بودائی و چینی و آیین مکت  خراسان در عرفاند خود آمیزه. شبیه است

اساس مکت  . ها با هند و چین در تماس بوده است خراسان قرن. ایرانی و اسالم است
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 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

که مکت  عراق یا بغداد بیشتر مبتنی بر زهد  ال آنخراساند عش  و جنبش و شادی است؛ ح

در واقع شمیسا در این دیدگاهد به وییگی ( 5926: 13شمیساد )« .و انزوا و ریاضت بوده است

 . عاشقانه و توأم با شور و مستی عرفان خراسانی و به تبع آن عرفان سپهری تأکید کرده است

توانیم به کل هستی عش   زمانی میسهراب با بینش وحدت وجودی خود اعتقاد داردد 

ای  او در قط ه. بورزیم که با کشف و شهود به دنبال رسیدن به حقیقت باشیم نه عقل جزئی

و دست منبسط نور روی / خوشا به حال گیاهان که عاش  نورند»: گوید از ش ر مسافر می

و استدالل عاش ِ  ؛  چرا که گیاهد هرگز از راه فلسفه(141: 5933سپهرید )« هاستی آنشانه

 . شودد عش  گیاه به نورد عشقی شهودید غریزی و طبی ی است نور نمی

تمایزی که عرفان کالسیک با عرفان سهراب داردد این است که در عرفان کالسیک عش  به 

گررد و هست و  چه در بیرون می م شوق ازلی و اتصال با او نهایت و غایت است؛ یس آن

که سهراب بیرون از ذهن و ضمیر خودد به  ت عارف نیست؛ در حالینیستِ بیروند مورد عنای

در اش اری از . یریرد گونه که هست می طبی ت و جزءجزء هستی توجه دارد و آن را همان

جزء سپهری که مملو از عشقی عارفانه هستندد یگانگی و ییوستگی سرشار شاعر با جزء

جزء طبی ت و هستی نمود یگانگی  در این اش ارد جزء به. طبی ت و هستی آشکار است

 : کرانگی کل است سپهری با بی

من یر از / بینم در ظلمتد من یر از فانوسم راه می/ روم باال تا اوجد من یر از بال و یرم می

ی برگی یرم از سایه./ یرم از راهد از یلد از رودد از موج./ و یر از دار و درخت/ نورم و شن

 ( 164: همان. )چه درونم تنهاست/  :در آب

این مجموعه از . وار ارائه کرده است ی شرق اندوهد تصاویری مولویسهراب در مجموعه

خودی و  دهد و آن بی چندین جهت ذهن خواننده را به سمت اش ار دیوان شمس سوق می

های  و کوبه( موسیقی ش ر)آهنگ تند عش  و هیجان  ی مولوید و ضربشوریدگی عارفانه

ی شرق اندوه در اش ار زیر از مجموعه. آورد اندوه عاشقانه را به یاد می دل و شوق طل  و

ی اش ار در واقعد این قط ات یادآور موسیقی عاشقانه. ها عیان است سپهرید این وییگی

 : مولوی است

: همان! )صد یرتو من در آب:/ ها جاستد آییدد ینجره بگشاییدد ای من و ای دگر من این

514 ) 
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 ( 539: همان. )رفت درد از کوچه برون تنهایی ما سوی خدا میاز خانه به 

. امد درها رهگرر باد عدم امد آمده آمده... گررد شنومد باد دگر می امد بوی دگر می امد آمده آمده

 ( 133: همان)

زندد و عاشقانه با  سهراب در جایی دیگر از همین مجموعهد عاشقانه م بود خود را صدا می

 : کند کند و از او طل  حاجت می م شوق نیایش می

بادانگیزد درهای سخن بشکند جا یای صدا / و به من یک قطره گوارا کند شورم را زیبا کن

ی بیرنگی یلی از شبنم تا الله./ بر هم موج من و ما و شما می/ برد هم دود چرا می./ روب می

 ( 531: همان! )بنشاند زین رؤیا در چشم گل بنشاند گل بنشان

 : بهترین شاهد این مدعا است« نیایش»ی سهراب با نام عارفانه -بسیار لطیف و عاشقانه ش ر

باشد که سرودی خیزد / از مهرت لبخندی کند بنشان بر ل  ما/ رنگ تاب و نیایش بی ما بی

/ گاه شوری بوزان گه./ یر تنهایی خسته است! ای دور از دست...  ./در خوردِ نیوشیدن تو

 ( 132: همان. )ریدن در تو شود خاموشباشد که شیار ی

ای نسبت به خدا و حقیقت وجود داردد که این اش ار در اش ار أدونیس نیز اش ار عاشقانه

نهایت دارد و  از دید أدونیس انسان عش  به بی. گویای تأثیریریری أدونیس از صوفیه است

وب کشف کند؛ اما های این جهان را در شرق و غرب و شمال و جن دوست دارد ناشناخته

 . اند داند که ساحل و انتهای این جهان را برداشته می

 ( 31-36: 5331د 

اما آن ساحلی که موجش / برد ای داردد که سواحل را با خود می روزگارم کشتی: ترجمه

دنبال چیزی / خواهی از من چه می! ای آفتابِ آفتاب!/ نگهبان استد چگونه آرام گیرد؟

شمال و جنوبد / کارم گل باد را در به نام اوست که می/ م مناش هست گردم که گمشده می

 . افزایم و از همه باالتر به جستجوی هر عمقی می/ شرق و غرب

. شود رو میبا نور کامل روبه« المسرح و المرایا»اش در کتاب  أدونیس در نهایت سفر عرفانی

. ی یرواز قرار داردآستانه وس ت دید ییدا کردهد در. بیند همه چیز را بالی برای یرواز می
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 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

سهراب دید که تازه و « حجم سبز»توان در رنگ و بوی کتاب  فضای این مجموعه را می

او در این دیواند اش اری در زیبایی وصال دارد و . دهد زنده است و خبر از صبح دمیده می

 . عش  را خوب وصف کرده است

5311 :531 .) 

که در / برای هر چیزی بالی است/ ها است و نه گلی در مسیر باد نه رودی برای آینه: ترجمه

 . ی اشیاء راه و طری  استهمه/ کند خونمد در مزارع طلوع می

راب با أدونیس بارز استد عش  سهراب برای های سه صوفیانه -تفاوتی که در عاشقانه

ما هیچ ما »شاعرِ . وصول به حقیقت و م رفتی است که در عرفان و تصوّف مطرح است

وجود خود هیچ اعتقادی ندارد و خود را هیچ انگاشتهد ه در نهایت سلوک خود ب« نگاه

رریم؛ اما أدونیس ما در این دنیا این است که نگاهی به هستی انداختهد بگ  وظیفه: گوید می

ورزی ف الی  داند و نگاه اود توأم با فلسفه غایت سلوک عاشقانه را رسیدن به یک نگاه نمی

. سیاسی بخشیده استد نه نگاه و شهودی منف ل –است که به عرفان او رویکردی اجتماعی

 . فیلسوف تبدیل کرده استهمین تفاوت است که أدونیس را به یک خرده

 ار سهراب سپهری و أدونیس عشق مجازی در اشع

های مختلفی دارد و صرفاً به م نی عش  به جنس  عش  مجازی در ش ر سهراب جنبه

ی عالم هستید حتی در ذره  سپهری با تمام وجودد جریان عش  را در ذره. مخالف نیست

داند که عش  در هر حالی با کائنات همراه است و  کند و می ناییدای اشیاء به خوبی حس می

آمیزد  گیرد در مسیر تکاملی هستی با احساسات و زندگی آدمی در می ین جنبش و تأثیر همها

 : آورد و بدین سان وحدتی ستودنی را به نمایش در می

مرا به / و عش  تنها عش / مأنوس/ کند تو را به گرمی یک سی  می/ و عش  تنها عش 

 ( 5933: 145سپهرید )نده شدن مرا رساند به امکان یک یر/ ها بردد  وس ت اندوه زندگی

بهترین چیزها رسیدن به یک : گوید ی عش  در جایی دیگر از هشت کتاب میسپهری درباره

ی حجم از مجموعه« ش  تنهایی خوب»در ش ر . نگاه و برداشت عاشقانه از هستی است

 : خوانیم سبز چنین می
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 : جا که تو را خواهد گفت یارسایی است در آن

 ( 135: همان. )ی عش  تَر استیدن به نگاهی است که از حادثهبهترین چیز رس

عش  است که تو را به گرمای حاصل از رسیدن به : گوید ی مسافر میهمچنین در منظومه

 . دهد داند که به زندگی وس ت می ی عش  میکندد و اندوه را الزمه م رفت مأنوس می

تو را به گرمی / ی اَشکال بیر عاشقانهقشنگ ی نی ت -/ قشنگ ی نی چه؟:/ و میزبان یرسید

مرا رساند / ها بردد مرا به وس ت اندوه زندگی/ و عش د تنها عش ./ کند مأنوس یک سی  می

 ( 145: همان. )به امکان یک یرنده شدن

ی یرشی دارد اندازه/ زندگی بال و یری دارد با وس ت مرگ/ زندگی رسم خوشایندی است

 ( 193: همان)عش  

. ینجرهد فکر هواد عش د زمین مال من است/ آسمان مال من است/ هستمد باشمهر کجا 

 ( 195: همان)

ترین اش ار سپهری که در آن از عش  مجازی در م نی عش  مرد به زن سخن رفتهد از مهم

رود که او را خیلی دوست دارد و عش   سهراب به دیدار کسی می. صدای یای آب است

ی او در این ش رد عش  را از دریچه. اش  به یک زن استسهراب به او عش  یک مرد ع

در این ش رد هدف و . داند ارتبا  خوشایند بین یک زن و یک مرد و لرت جسمانی می

منظور مشخص است؛ اما در زندگی و در اش ار سهرابد عش  زمینی به مفاهیم مختلف 

رساند و گاهی آدمی با  ت بیر و تفسیر گردیده است؛ گاهی در زندگی انسان را به اوج می

. جا رفت شود به آن تواند به ملکوت برود و تنها با چنین نردبانی می نردبان این نوع عش  می

ی عش  استفاده کرده که فقط یکبار عش  به کار بار از کلمه 6سهراب در صدای یای آبد 

عش  دو ی سهرابد به عقیده. کند جویی جسمانی را ت ریف و توصیف می رفته حالت کام

سر دارد؛ سری به سمت مهربانی و گرشت و فداکارید دوست داشتن آنچه در طبی ت است 

حتی . ی حیات آدمی؛ حیات همه چیزی آدمی است و سری دیگر به سرچشمهو مورد عالقه

بینیم که شاعر  با در نظر گرفتن این منظومه می. ها نزدیکی به م بود ابدی است صدای فاصله

های جسمانی عش  نیز  ت به زن ارائه کرده است که در این دید حتی جنبهدید مت الی نسب

 . یابند غایتی مت الی می

من به دیدار کسی ./ تا ش  خیس محبت رفتم/ تا هوای خنک استغناد/ تا ته کوچه شکد
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 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

تا صدای یر / تا سکوت خواهشد/ تا چرا  لرتد/ رفتمد رفتم تا زند./ رفتم در آن سر عش 

 ( 113: نهما. )تنهایی

از سه . رسدشاعر یس از گرشتن از عرفاند دانشد مره  و عش  به زن و چرا  لرت می

آید که شاعر لرت جسمانی و زمینی را در نظر داشته و عش  زمینی سطر انتهای کالم بر می

است که من ش ری در طی مراحل روحانی و جسمانی   ی مراحلی قرار دادهرا در زمره

ی لرت و زن یس از عش  و است؛ اما سؤال این است که چرا مرحلهخویش به آن رسیده 

ی استغنا آمده است؟ در صورتی که طب  قواعد ظاهری مراحل عرفان و رسیدن به مرحله

گاه به هوای خنک استغنا  استغنا و بی نیازید ابتدا باید از خویش و ت لقات تهی شد و آن

ها را با توجه به ه توالی ذکر نکردهد بلکه آنرسد سهراب این مراحل را ب به نظر می. رسید

قراین زندگی شخصی خود در ضمن سطور فوق آورده و ب د از آن هم به تنهایی خاص 

ی خویش رسیده است؛ به آن انزوای ملکوتی که وی را از این خاکدان به سپهر بلند مرتبه

 : گوید ی منظومهد سپهری میدر ادامه. محبت و استغنا رساند

ی شهوت خانه هایی که به گل یله./ آغوشی زیبای عروسک با صبحو هم./ و  خورشیدو بل

 ( 123: همان. )رفت ی الکل میهایی که به سردابه یله. / رفت می

هایی دیده است که در یایین واقع شده و به جای نردباند باید از شاعر شهوت را به منزله گل

گرای سپهرید آشکار بینی اخالقدیگر از جهانیله استفاده کرد و با این سطورد قسمتی 

بام ملکوت را م راج عش  قرار داده است و شهوت را جایی که باید به آن سقو  . گردد می

در سطر ب د . شود خانه؟ گل با همه زیبایی و لطافتش گاه فاسد می کرد و اما چرا گل

ی شهوتی که باید های گلخانهو آیا همان گل« هایی که به قانون فساد گل سرخیله»: گوید می

اند؟ اگر خیلی به  های سرخی نیستند که به قانون فساد رسیدهبه آن سقو  کردد همان گل

ی الکل که بین این دو سطر آمده استد همان قانونی باشد که ظاهر حکم کنیمد شاید سردابه

 . تگیر کرده اسی شهوت زمینخانه منجر به فساد گل سرخ شده و آن را در گل

آب ییدا بودد ./ کلمه ییدا بود./ برف ییدا بودد دوستی ییدا بود./ عش  ییدا بودد موج ییدا بود

شرق ./ سمت مرطوب حیات./ ها در تف خون گاه خنک یاختهسایه./ عکس اشیا در آب

 ( 114: همان. )ی زنفصل ولگردی در کوچه./ اندوه نهاد بشری

ی مؤنث گرافد دو نوع نگاه مختلف به زن و کالً جنبهبینیم در ابتدا و انتهای یارا باز می
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در ابتدا عش  از نوع . ی زنعش  و ولگردی در کوچه: اند حیاتد در مقابل هم قرار گرفته

شود و نقش  ی زن ختم میمت الی و موّاج آن و در انتها عش  زمینی که به ولگردی در کوچه

شود ولگردی کردد شاید  که در آن می ای زن در این سطر با توجه به تشبیه او به کوچه

البته به کلیت نگاه لطیف شاعر به زن . ترین صفتی باشد که سهراب به زن داده است زمینی

ای ساخته در جهت بیان مناظری که در طری  طوالنی  کند؛ بلکه آن را وسیله خللی وارد نمی

بینیم  این منظومه می با در نظر گرفتن به هر حال. حیات روحانی خویش مشاهده کرده است

های جسمانی عش   که شاعر دید مت الی نسبت به زن ارائه کردهد که در این دید حتی جنبه

 . یابند نیز غایتی مت الی می

زند  ی آوار آفتابد با حسرت از فراقی حرف میاز مجموعه« دروگران یگاه»سهراب در ش ر 

ی دیدار م شوق با ه است و لحظهکه باعث رخوت و خستگید تاریکی و مردگی و ابهام شد

ها را برطرف  بیدار کردن آب که مظهر روشنید جوشش و طراوت استد تمام این کاستی

 : کند می

تو نیستی و تپیدن گردابی / نیست/ تو نیستید نوسان: لرزدد آب از رفتن خسته است ساقه نمی

ها  ش  از چهره: آیی یم/ ها ناخواناست گویا نیستد و دره/ تو نیستی و غریو رودها/ است

/ شکند شودد جوشش می چمن تاریک می: روی می/ یرد خیزدد راز از هستی می برمی

: همان. )شود وزد و آب بیدار می سیمای تو می/ ییچد ابهام به علف می: بندی چشمانت را می

512 ) 

زند  یی زنی حرف مد سهراب درباره«ما هیچ ما نگاه»ی از مجموعه« نزدیک دورها»در ش ر 

 : که دیدار با او باعث رسیدن به اشراق و فراآگاهی و روشنایی است

حرف بدل شد به یُرد ./ چشم مفصل شد:/ رفتم نزدیک/ با بدنی از همیشه/ زن دم درگاه بود

 ( 915: همان. )سایه بدل شد به آفتاب./ به شورد به اشراق

بتوان حرف مهری بهفر را  ی جایگاه عش  زمینی در ش ر سهرابد شایددر مجموع درباره

اشد  عاطفی –های سهراب همچون کلیتِ دستگاهِ اندیشگی عارفانه -عاشقانه»: صادق دانست

ای ذهنیت غنایی بر گرایانه گونه منحصر به اوست و چیرگی بینش عارفانه و نگرش طبی ت

ی خصوصی فردی و شاعر فضای شهر سهراب افکنده است که بر مبنای آن عش  نه رابطه

طبی ت ابراز شده است و عش  به م شوقِ زند در  –با انسانی دگر که عش  به کلِ هستی 
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 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

« .ی میانی رسیدن به عش  مطل  و در واقع راهنمای وصال به م شوق حقیقی استمرحله

 ( 5921: 23بهفرد )

ی سهراب است ش رهای به با  همسفراند جهنم سرگردان و یاداشد تنها ش رهای عاشقانه

ی م شوقی غیراثیری و غیر اساطیری و غیرازلی بلکه م شوقی زمینی را در ذهن هکه گمان

ی در اش ار عاشقانه. در این اش ارد زمینی بودن عش  صراحت بیشتری دارد. بخشند قوت می

ی هستی و کل طبی ت ابراز شدهد یا به زنی دیگر سهرابد عش  به زن در طول عش  به همه

عش  به هستی و طبی تد »: حمید سیاهپوش اعتقاد دارد. ازلی اساطیری یا م شوقی -اثیری

« .عش  به کل و اصلد از توجه و حساسیت او به رابطه با جزء و رابطه با انسان کاسته است

 (. 61: 5921سیاهپوشد )

ی سهرابد زن نه تنها حضوری مثبت و مؤثر دارد عارفانه –بهفر اعتقاد دارد در ش ر عاشقانه

های اتصال شاعر است با کل و در نقش دئنای اساطیر ایران و وجدان  از حلقهکه عش  به او 

اساطیری در  -این زن اثیری». کند و راهنمای شاعر است که انسان را به اصل خود واصل می

 ( 5921: 25بهفرد )« .ای همتای مرشد و مراد ش ر عرفانی کالسیک استش ر سهراب به گونه

زن میان / مرغی بر فراز سرش فرود آمد:/ می در سر راهش بودییا/ رفت ای می زن در جاده

زن در فضا به یرواز ./ و به درون رفت/ ی او را شکافتمر  افسانه سینه/ دو رؤیا عریان شد

خوانیم که مرد در  می -مر  افسانه –در بند ب دی همین ش ر( 31: 5933سپهرید )« .درآمد

های  ی خوابو سرانجام زنی آمد که همه ... کرد هایش صدا می اتاقش بود و انتظاری در رگ

در این قط ه با توجه به نمادِ ینجره که به ارتبا  با . مرد و در ته چشمانِ او جا مانده بود

توان  تواند به سایه بودنش اشاره کندد می عالم فراوقع اشاره دارد و تاریک بودن زن که می

ها و  کند؛ ب دی از وجود شاعر که آرمان قات میگفت که شاعر با آنیما در خیال یا رؤیا مال

 : آلیستی شاعر به آن ب د وابسته است افکار ایده

هایش در  همه خواب/ مرد به چشمانش نگریست/... / تاریک و زیبا/ زنی از ینجره فرود آمد

 ( 31: همان. )جا جامانده بود ته آن

. با عنوان شاسوسا م روف استیکی از اش ار سهراب که در آن زن اثیری سایه انداختهد 

ها نیز به زن و ب د  سوررئالیست. ی مرد استشاسوسا در عرفان بودایید به م نی ب د زنانه

ی شاسوساد که در کنار یک مشت خاک شاعر در منظومه. ی وجود مرد توجه داشتندزنانه
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م به گام از بیند و همراه او گا را می -شاسوسا -ی خودتنها نشسته استد همزاد یا سایه

ابتدا برگ اقاقیا که . نمایاند های آدم نوعی را می آید و دگرگونی روزگار دیرین به امروز می

افتد و به روزگار کودکی  اش می نماد نوزایی و جاودانگی و نامیرایی استد روی دست

کند که من دیرین اود  شود و آنگاه احساس می آمیز آن می رود و غرق خاطرات افسون می

و یس از گرشت ( تناسخ)های سبز سفالی خاموش شده است  ان نوعید بر روی شبکهانس

شاعر از . آید وجود میه میرد و از خاکستر او کس دیگری ب هاد دوباره می ها و شاید قرن سال

خواهد که این دشت آفتابی را مانندش بسازد تا او در  شاسوساد که شبیه تاریک اوستد می

هستی او را فرا گرفتهد از مرز تاریکی بگررد و به زندگی جاوید که تاریکی این ش د که سر 

 ( 5919د 63زادهد صفی. )یر از آرامش و آسایش استد برسد

ی به با  همسفراند عنوان یکی از اش ار سهراب سپهری استد که شاید بتوان آن را از جمله

اص با کارکردهای وییه استفاده از کلمات خ. ی شاعر خواندترین ش رهای عاشقانه برجسته

. ی ش ر عرفانی خارج شود و مخاط  شاعر زمینی به نظر آیدموج  شده تا ش ر از حیطه

خواهد تا او را بخواند؛ زیرا  شود و شاعر از مخاط  خود می ش ر با مکالمه شروع می

صدایش همانند لحظات سبز صمیمیت خوب است؛ یس با بیانی نوستالییک به تنهایی خود 

کند که خاصیت عش   کند و عاش  شدن خود را به شبیخون خوردنی تشبیه می میاشاره 

ی بین دو که زندگی همان فاصله یردازد و اینی مناس  از وقت میسپس به استفاده. است

در ادامه باز با همین زباند شاعر به . دیدار است و اگر غیر از این باشدد عمر تلف شده است

گوید که اگر وجودش از تابش عش  گرم شودد  در انتها نیز میمکالمه خود ادامه دادهد 

در عاشقانه بودن این ش ر شکی نیست و . م شوق را در سرسبزی یک با  خواهد نشاند

اند تا شاعر از حال و هوای  گونه که گفتیمد طیف وسی ی از کلمات موج  شدههمان

ای که باز قابل تأمل استد  ی صرف فاصله گرفتهد اب اد دیگر برسد؛ ولی نکتهعارفانه

توانیم به جنسیت مشخص نشدن مخاط  شاعر است؛ ی نی از هیچ یک از سطور ش ر نمی

ی قدیمی برگردیم که شاعر و فردیت مخاط  یی ببریمد و ظاهراً باز باید به همان نکته

بوده ی خود برقرار کرده استد و اصوالً در یی انسان زمینی نشاعرانه« منِ»وگو را با گفت

 . ها حرف بزنداست تا با او از این همه دلتنگی

که در انتهای / ی آن گیاه عجیبی استصدای تو سبزینه. صدای تو خوب است./ صدا کن مرا

من از ط مِ تصنیف در متنِ ادراک یک / در اب اد این عصر خاموش./ روید صمیمیت حزن می
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 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

و تنهایی من شبیخون / یی من بزرگ استبیا تا برایت بگویم چه اندازه تنها./ کوچه تنهاترم

/ بیا زندگی را بدزدیمد./.../ و خاصیت عش  این است./ کرد بینی نمی حجمِ تو را ییش

بیا ./ ام بیا آب شو مثل یک واژه در سطرِ خاموشی./... / میان دو دیدار قسمت کنیم/ آنوقت

 ( 931-932: 5933سپهرید . )ذوب کن در کف دست من جرم نورانیِ عش  را

کامران . دهند های عش  جسمانی به ش ر او نسبت می برخی از منتقدان اش ار سهرابد جنبه

ی سهراب سپهری نوشتهد قسمتی از ش ر مسافر را جمالی در یادداشتی که برای یادنامه

 : تفسیر اروتیک کرده است

. / شد گد میو زیر یای من ارقام شن ل/ و موسم برکت بود/ کردم من از کنار تغزل عبور می

و دست بدوی از / در ابتدای خودش بود./ کنار ینجره آمدد نگاه کرد به فصل/ زنی شنید

 ( 111: همان. )چید به نرمی از تن احساس مرگ بر می/ شبنم دقای  را

مرادی کوچید . )داند غوشی میآ کامران جمالی این قط ه از ش ر مسافر را وصف یک هم

5913 :551-552 ) 

ش ر با . هایی شبیه به همین قط ه از مسافر دارد د مصراع«نزدیک دورها»ر سپهری در ش 

ی روایت ش رد شباهت شیوه. شود که شاعر او را دم درگاه دیده استتوصیف زنی آغاز می

د با این تفاوت که در اینجا اهمیت لفظ بر م نی «مسافر»ی تامی دارد به سطرهایی از منظومه

های لفظی خویش است تا بیان صریح  شتر در یی بیان بازیییشی گرفته است و شاعر بی

به هر حالد همانند ش ر مسافر در این ش ر نیز وجود طیفی از کلمات باعث . واق یت

ی م شوق اثیری یا ب د زنانه)شود تا ش ر بین بیان واق ی یک خاطره و یا فراواق یت  می

ی زن برای اهراً در این ش ر کلمهی اوهام در نوسان بماندد و ظو گردش در دایره( وجود

گردد و تا  ای است که سایه بدل به آفتاب می های شاعر از لحظات مکاشفه بیان حرف

 . رود های کودکی ییش می وعده

حرف بدل شد به یرد ./ چشمد مفصل شد:/ رفتم نزدیک./ با بدنی از همیشه/ زن دم درگاه بود

دور شدم در ./ رفتم قدری در آفتاب بگردم./ بسایه بدل شد به آفتا./ به ش ورد به اشراق

تا همه / های مفرحد تا وسط اشتباه/ گاه کودکی و شندرفتم تا وعده:/ های خوشایند اشاره

ای از  با تنه/ دار گالبییای درخت شکوفه/ های مصوردرفتم تا نزدیک آب./ چیزهای محض

دیدم در ./ شد قاتی میحیرت من با درخت ./ نبض نی آمیخت با حقای  مرطوب/ حضور
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من ./ رود از یی تدبیر می/ انسان وقتی دلش گرفت./ ام دیدم قدری گرفته./ چند متری ملکوتم

:/ آنجا نان بود و استکان و تجرع./ ی ماستد تا طراوت سبزیتا مزه/ رفتم تا میزد./ هم رفتم

دنی از با ب/ زن دم درگاه بود/ باز که گشتمد./ سوخت در صراحت ودکا حنجره می

سپهرید . )کردزخمی می/ قوطی کنسرو خالی/ حنجره جوی آب را./ های جراحت همیشه

915 :5933 ) 

: کند در این ش رد شاعر عروج خود تا چند متری ملکوت را با زن آغاز کردهد با زن ختم می

 های زنی که در آغاز با بدنی از همیشهد دم درگاه بوده است و در انتها با بدنی از همیشه

 . جراحت ایستاده است

عش  در ش ر أدونیسد عش  به محبوبی غیر موجود است؛ بنابراین در حالت ثابتی نیست و »

جوی عش  جاوید است و از آن به ش رش  واو در جست. دائماً در حرکت و تحول است

 ( 526: 1333ابوعلید )« .رسد کند و با آن به کمال می ت بیر می

حاد میان عاش  و م شوق است؛ اتّحادی که بسیار شبیه آرای عش  در دیدگاه أدونیسد ات

یریرد؛  نزد أدونیس نیز این اتحاد از طری  عش  جسمانی انجام می. ها است سوررئالیست

نیز ممکن است از این اتحادد هر . کند چنان که ش ر تحوالت عاش  او از این امر حکایت می

ای که مقید به قوانین طبی ت نباشد و   جزههاد کودکان و م طبی تد فصل: چیزی متولد شود

 : «عش  دیگری در این عش »نیزد 

 5311 :31 ) 

در من / جسم من مانند اف  سرکش است و اعضای من به کردار درختان نخل: ترجمه

هر  /شوم و تو ریحان و آب من هستی چینمد خشک می ات میوه می زیر سینه/ چرخی می

در / گاه منی که باشیدن حال آن/ کنم از تو عبور می/ ای جراحت است و راهی به سوی تو میوه

جسم تو بهار و هر / جسم تو دریا و هر موجی بادبان/ و تو امواج منی/ گزینم تو مسکن می

 . کند دنداند کبوتری نام مرا ب  بقو می
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 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

شود و عش  دوام همان  برقرار میبر این اساسد در این دیوان میان عش  و زندگی تناس  

که نظر  یگانگی است که به آن ت ل  داردد و برگزیدن عش  در نظر أدونیس چنان

ها استد ی نی برگزیدن زندگی و فرار از مرگ و نابودی؛ بنابراین در این  رئالیسترسو

است بیندد م نای عش  و زندگی نهفته  اش می ی گمشدهای که شاعر میان خود و نیمه فاصله

اش را بیابد؛ زیرا او به هیچ وجه مایل نیست به تباهی  ی گمشدهو بر او واج  است تا نیمه

 : و مرگ برسد

 ( 116: 1331د 

جا هم عش  و هم مرگ در انتظار من  که در آن/ ای است ان من و جانم فاصلهمی: ترجمه

 . ی فنایریرد عش  آشکار است ها از ژرفای یدیده/ گاه من استو جسم من تکیه/ اند نشسته

یردازند و  ی مسائل جنسی میها به تفصیل به بحث درباره جا است که سوررئالیست این

ترین مسأله نشان دهند و عنوان مهمه و لرت آن را بکوشند که برتری مسائل جنسی  می

بینیم که أدونیس در  ای برای نجات از سرکوب شدن این امیال ییدا کنند؛ بنابراین می چاره

کند و به  یروا اعتقادش به این تفکر را مطرح می این ش ر تحوالت ال اش د چگونه بی

 : یردازد های جنسی می توصیف لرت

( 133: 5311د 

 ( 156: همان) 

مانند ./ کشید که بر روی آن خیالی بیدارکننده نشسته بود آنجا تختی انتظارم را می: ترجمه

و جسمم بیدار شد در ./ چه باقی مانده بود ای و آن یستان و باسنی یوشیده شده و سینه

و طبی ت دومی که در آن ./ ها و شادی بود ها و نگین چشم که اسیر آن سوراخ حالی
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و جسمم را گرفتم / های نر و ماده های خوشبو و دیگر گل و گل/ شوند ها باور می خشخاش

دگرگونی / غری  افتاد جسم/ هایش برای آماده شدن سقو  آخرین ستاره در چین و چروک

گرفتگی / های یا درد گرفت و از کار سر باز زد ها در اطراف استخوان مفصل/ او را فراگرفت

های  های اوج گرفتن آن است و رسیدن به یله نشستنگاه جسم یله/ رهایی از فراخی بود

با / سفید/ زمین لگن یر از ستاره بود و نیمی از آن زانوهای درخشان بود/ باالرفتن آن

ی جایی که ستاره آن/ ی لگن را لبریز کردیمب د از این خیمه/ آبشارهای سرکش و شهوت

 . هایت روز و ش  بود یستان/ دگرگونی را کامل کردیم/ درخشد جنس می

حتی عش  الهی نیز در ش ر او با . ی سوررئالیستی داردعش  به زند در اش ار أدونیس جلوه

ی ابن این جمله. ی زنان است که زمین را دوست داریمواسطه با. یابد عش  به زن ییوند می

هر مکانی که زن در آن نباشدد غیر قابل اعتماد : گوید ی زن م روف است که میعربی درباره

کند خود و جام ه را از تسلط قوانین حاکم برهاند و أدونیس در این زمینه تالش می. است

 : کند نان زندگی میبه همین سب  در عشقی سوزناک نسبت به ز

 5311 :41 ) 

دوستت دارمد نور در / دوستت دارمد تو گویی زندگی ابتکاری است برای این عش : ترجمه

گویا / ات ریخته و موهایت آبشاری از یخ است که بر شانه/ چشمانت م تکف و غرقه شد

یمان صندلی و خانهیکساله شد در / هایی که درباختم کشمد سال دارم به دنبال خویش می

 . و آن آتش و آن اجاقت/ و آن یالتوی سیاهت/ تخت و خوابت

های هستید نیروهای  تمام شگفتی» -ها به مانند سوررئالیست –عش  جسمانی نزد أدونیس

امین مقدسی و امینید )« . کند خودآگاه و تمام ارت اشات احساس را در خود خالصه می

مکان دوری جستن از خویشتن و خروج از عش  این عش  برای عاش د ا( 56: 5931

آیم تنها و وابسته به  جویم و به نزد او می از زمین بیزاری می». آورد نرگسانه را یدید می

به صورت  -مانند زن در ش ر الوار -و زن در این عش  قادر استد ( همان)« .خویشتن

زایدد وقتی مرد را نیز قادر اف أدونیس حرکت متضادی را به آن می. کند  حقیقی و الهی جلوه

که تو را  کنید چنان چنان که تو را آفریدمد میل و هوای من می»: داند بر خل  او می
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 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

 ( همان)« ... ریزی خواهمد در من می می

د از چند (شود وقتی هر یک از دو زوج لباس دیگری می)در این ییوند و ازدواج جسمانی 

ی مرگد انتقام از مرگد اتحاد با مرگد ن جامهیوشید: گیرد جهت م امله با مرگ شکل می

رسد؛ اینکه مرگ  ای یگانه می در امثال این دو رویکرد مرد به نتیجه. انفصال از مرگ در مرگ

 : اند اند و اگر چنان نباشدد المحاله دو قلمرو نزدیک و مجاور هم و عش  یکسان

 :32-31 ) 

تواند عش   آیا انسان فانی می/ که مرگ را در آن راهی نیست/ انه هستآیا عش  را مکانی یگ

که عش  در آن / میان من و خویشتنم مسافتی است!/ تو را چه نام نهم ای مرگ؟/ را بیاموزد؟

از اعماق اشیاء فانید عش  را آشکار / جسم بارگاه من است/ به کمین نشسته و مرگ نیز هم

 .. . .لیبیرا لیبیرا فالوس/ کنم می

؛  اما قانون آن (بلکه ناگریز از متالشی شدن است)شود  در چنین تغزلی جسم متالشی می

 شود که جاودانه است و هنگامی که در آن از عش  یرسیده می

أدونیسد اعمال )« .کنم در برابر زمین ایستادگی می: گوید کنی؟ میای عش  چه می»

 ( 116: 5311د 5د ج 

 : ه أدونیس وصول به عش  جسمانی و مجازید همانند رسیدن به مبدأ آفرینش استاز دیدگا

 ( 133: 1331أدونیسد اول الجسد أخر الجسرد . )راج اً الی ما قبله فیه/ نحو جسدِکِ/ تقدّمتُ

 . به قبل از ییدایش بازگشت/ به سوی بدنت ییش رفتم: ترجمه

د خطاب به خالدهد ی مجموعهاز « »ای با نام  أدونیس در قصیده

 : کند ای سروده است که نگاه او را به زن نمایان می همسرشد اش ار عاشقانه
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 5311 :

526-521 ) 

کند روزها را در  تویی آن شاخسارِ یربارد تویی آن سفرِ دریایی که غرق می!/ خالده: ترجمه

های  نور ستارگاند ابرهاد و شندهدد تا ببینم  موجی که مرا یاری می. ساران چشمانت چشمه

 ... اند رها در بادد چگونه یگانه

ها و آواهای  آه ش  غبارد سنو. هایِ ش  روانداز من و تو در بسترد تار و یودش از خرمن

 ... بخشندد تاریکی را تا سپیده دم خورشیدهای زیر آبید تأللؤ می. آسمانی در خون ما

که با / ای یگانه/ به تو نفرت ورزیدم/ که روزی/ مخواه خاطرات را می/ تنها به این خاطر

 . چه عمقی دارد نفرت در عش / چه عمقی دارد عش  در نفرت/ آه!/ ای تنت چندگانه

هاد چه رازها  ها و آه چه خیال/ روانداز خود کرده است/ مان را عاشقم بر بستری که روزهای

./ نگرد و انگار جویای حال ماست ر ما میکه د/ بینم او را می./ که بر تنش نینداختیم/ و نیازها

بر فریاد / و عاشقم/ سوزد به حال این بستر دلم می/ ها است غرق تلخی/ حال ما؟

 . که در سکوتش نشسته است/ انفجارآمیزی

بخشی از اش ار أدونیس که رنگ و بوی عش  مجازی دارندد در دیوان 

شود و  در این دیواند میان عش  و زندگی تناس  برقرار می. ستآمده ا 

عش  دوام همان یگانگی است که به آن ت ل  دارد و عش  در نظر أدونیس چنان که نظر 

در : گوید أدونیس می. ها استد ی نی برگزیدن زندگی و فرار از مرگ و نابودی سورئالیست

بیندد م نای عش  و زندگی  اش می گمشده یاین فاصله و جدایی که شاعر میان خود و نیمه

اش را بیابد؛ زیرا او به هیچ وجه مایل نیست به  ی گمشدهنهفته و بر او واج  است تا نیمه

 : تباهی و مرگ برسد
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 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

 ( 116: 5311د 

جا هم عش  و هم مرگ در انتظار من  که در آن/ ای است میان من و جانم فاصله: ترجمه

 . ی فنایریرد عش  آشکار است ها از ژرفای یدیده/ گاه من استو جسم من تکیه/ اند نشسته

کوشند برتری  و مییردازند  ی مسائل جنسی میها به تفصیل به بحث درباره سوررئالیست

ای برای نجات از  ترین مسأله نشان دهند و چارهعنوان مهمه مسائل جنسی و لرت آن را ب

-جلسات مناظره 5313تا  5311های  در سال»که  سرکوب شدن این امیال ییدا کنند؛ تا جایی

 ( 5935: 521شمیساد )« ی جنسی برگزار کرده بودندی عش  و غریزهای درباره

ی از مجموعه« »ش ری با عنوان  أدونیس در

ی آن در صفحات قبل ارائه شد أدونیس در این ش ر تصاویری که متن و ترجمه 

 . سوررئالیستی از عش  زمینی ارائه کرده و به صراحت از تن و جسم حرف زده است

اش را  د عش  جسمانی(ای برای تن عاش  ینهآی) یقصیدهأدونیس در 

شود رؤیاها مانند بخار ص ود  از نظر أدونیسد عش  جسمانی باعث می. توصیف کرده است

طوری که   هعش  جسمانی از دیدگاه او باعث ص ودش شده است؛ ب. تر شوندکنند و بزرگ

 . گیرد ها و سختی مسیر را نادیده می در این ص ود سرباالیی

 5311 :

516 ) 

ی عطر بر رایحه./ اش گدازد در گردباد توفنده روز را می/ تنم وقت عش  ورزیدن: ترجمه

چون بخورد عطر  و هم/ چون بخور شوند هم جایی که رؤیاها بخار می/ خیزد از بسترش می

رؤیای ی سرگردان بر گمشده/ های تن من ترانه/ های کودکان سوگوار ترانه/ افشانند می

 . شود سر راهم سبز می/ ای را که ساحل به ساحل سرباالیی جاده/ کنم من انکار می/ هاد یل

شود و در کنار زن است که مرد به فراآگاهی  از دیدگاه أدونیسد عش  الهی با زن کامل می

. من گفتمان مهمی با ابن عربی دارم»: هایش گفته است او زمانی در یکی از مصاحبه. رسد می

جهان . سفر کنید باید زنی همراهت باشد« قاف»خواهی به  گویدد حتی اگر می عربی می ابن
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أدونیس این م نی را در قسمتی ( 61: 5913عامرید )« .در بنیاد از نظر من شکلی مؤنث دارد

 : گفته است از 

 ( 53: 5331د 

 . تن سرآغاز م نا است:/ گفت

کند و  أدونیس در این قط هد به قابلیت عش  جسمانی برای رسیدن به فرآگاهی اشاره می

او نیز مانند سپهری در . توان به اب اد دیگر وجود راه یافت اعتقاد دارد با عش  زمینید می

تی در ورزد و عش  را در تمام مظاهر هس برخی اش ارشد به طبی ت و هستی عش  می

 : بیند ها می وگو با یدیدهیابدد و آن را در ش رش در حال گفت می

 1331 :

14 ) 

شود در  به ش ر وارد می. آید ی اشیا به تنفس در میمن در ریه کنم عش  گمان می: ترجمه

 . کنند گوید؛ مثل کاری که خورشید و باد می گل یا غبار و با هر چیزی راز می

عش  در ش ر أدونیسد عش  به محبوبی »: رجا ابوعلی از ناقدان اش ار أدونیس اعتقاد دارد

او در . دائماً در حرکت و تحوّل است غیر موجود است؛ بنابراین در حالت ثابتی نیست و

« .رسد کند و با آن به کمال می جوی عش  جاوید است و از آن به ش رش ت بیر می وجست

ها در قال   ای توجه دارد؛ اما نگاه به اسطوره أدونیس به عش  اسطوره( 526: 1333ابوعلید )

های عش  نشان  ا در الههی وجود خود شاعر نیستد بلکه عش  رآنیما یا دئنا و ب د زنانه

ها افکارش را  ی آنم شوق او در این دسته از اش ارشد خدایانی هستند که به وسیله. دهد می

عشتار اسمی بابلی است به م نای زندگی »هاد عشتار استد  یکی از این الهه. کند بیان می

الهه در سراسر ترین ی عش د جرابیت جنسی و جنگ به مهمایشتار الهه»( 521: همان)« زمین

گری مقدس بخشی از  او دختر بانو ایزد آسمان است و روسپی... آسیای غربی تبدیل شد

 ( 111: 5913میرقادری و غالمید )« .آیین ایشتار بود

های ایشتار فرود آمدن او به جهان زیرین و زندانی شدن او و سپس آزادی  أدونیس از داستان

أدونیس ایشتار را . میند باعث خرمی و سرسبزی استبازگشت او به ز. او را مدّ نظر دارد

 : ها را بشوید خواهد که ظهور کند و تیرگی زند و از او می صدا می



 

119  

 

 (أدونیس) عش  در اش ار سهراب سپهری و علی احمد س ید

/ خوانیم ای ایشتارد ای نیرومندی که مادر تنگدستی تو را حمل کرده است تو را می: ترجمه

ی مردم همه:/ خوانیم تو را می/ اند ایشتار تو را دوست داشته استد مردم تو را دوست داشته

 . بلکه آتش است/ آبی نیست/ در سبدهایی از خار و خاشاک هستند

داند تا با عش  به شایستگی زندگی کند و نو و تازه  د را محتاج عمری دیگر میأدونیس خو

 : شود

 ( 16: 1331د 

ز دارم تا بفهمم چگونه با عش  با شایستگی زندگی کنمد و چگونه به عمر دیگری نیا: ترجمه

 . با آن نو شومد ایشتار به شقای  سرخ وحی کرد که در جسم او رشد کند

  (596: همان) 

کتان ایشتار در این ش رد رمز عش  بین عاش  و م شوق است که خیر و ن مت فراوان و »

. کتان ایشتارد هویت فرهنگی و میراث انسانی است. آورد ی زمین میسرسبزی را برای آینده

آن ریسمانی است که از چاه شیطان نجات . آن عشقی با خون شهادت و قربانی است

 ( 522و521: 1333ابوعلید )« .دهد می

کتان ایشتار یا حریر نیویورک؟ و با کدام . زمین عاش  امش  چه خواهد یوشید: ترجمه

 آسمان خواهی رقصید ای عاش ؟

 گیرینتیجه

توان شاهد عش  با بررسی مضامین عاشقانه در اش ار سهراب سپهری و أدونیسد هم می

عش  مجازی را مشاهده  رسیدن به حقیقت استد بود و هم  یالهی یا عارفانه که دغدغه

عشقی عرفانی . 5: شود عش  الهی یا عارفانه در ش ر هر دو شاعرد به دو شکل دیده می. کرد

عش  به . 1. ی م شوق ازلی استبه مظاهر طبی ت و هستید از آن رو که ساخته و یرداخته
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ا در حقیقت و افرادی که منادی حقیقت هستند؛ مانند عش  به حالج در ش ر أدونیس و بود

 . ش ر سهراب

عش  به زن از دید یک . 5: همچنین عش  زمینی در ش ر هر دو شاعر به دو شکل نمود دارد

این بخش . عارفد که عش  به زنان باعث رشد و کمال و رسیدن به اب اد دیگر وجود است

از اش ار سهرابد تحت تأثیر ادبیات کالسیک فارسی و مشایخ خراسان و همچنین آرای 

تواند باشدد و این دسته از اش ار أدونیس هم تحت تأثیر  ها می ها و سوررئالیست رمانتیست

در برخی از . 1. عرفان اسالمی و عرفایی مانند ابن عربید نفری و روزبهان بقلی است

در اش ار سهرابد . های هر دو شاعرد عش  به م شوقی غیر موجود و اثیری است عاشقانه

ی مرد نمود ییدا کرده است؛ اما در اش ار أدونیسد عش  به نانهاین اش ار با آنیما یا ب د ز

دیگر از . 9. های عش  و بارآوری بیان شده است م شوق غیر موجود با اساطیر عش  و الهه

این . ی تصاویری اروتیک استاش ار سهراب و أدونیس که به عش  زمینی اشاره دارندد ارائه

دارند و ت دادشان بسیار کم است؛ اما در اش ار دسته از اش ارد در ش ر سهراب صراحت ن

أدونیس وضوح بیشتری دارند و مانند شطحیات صوفیانه در حالتی ناخودآگاهانه سروده 

 . اند شده

*** 
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ی الکترونیکی مجله( 5933ی علوم اجتماعی تهراند دانشکده) «ش ر مؤلف -عش  مؤلف »

 .(عقربه



 (ایرانی و نهضت مصری یهمشروطادبی -بررسی تطبیقی تاریخی)آب در ظروف مرتبطه 

111  

 

  آب در ظروف مرتبطه

 مشروطة ایرانیادبی  -بررسی تطبیقی تاریخی)

 ( و نهضت مصری 

 شهره م رفت/ اهلل عبّاسی دکتر حبی  

 چکیده 

صر م اصر با یکدیگر ییوند ر باستان تا عاز روزگاد های کهن بشری ان و مصر از تمدّنیرا
 یهایرانی و مصری را تغییر دادد مشروط یهاز اعصار تأثیرگراری که ساختار جام . اند داشته

عصر مشروطه و نهضتد روزگار دگرگونی ساختار جوامع ایران و . ایران و نهضت مصر بود
تأثیر  تحتمشروطه و نهضتد . عزیمت این دو کشور از سنّت به تجدّد بود یهمصر و نقط

در این نوشتار با ییوهشی . ارتبا  با غرب در ایران و مصر یدید آمد و گسترش یافت
های تطبیقی  ساز ییوهش تاریخی را زمینه یهتطبیقید بر اساس مکت  تطبیقی فرانسه که رابط

های این دو دوره  عناصر تاریخی همسان مشروطه و نهضتد به همسانی یهبا مقایسداندد  می
د اجتماعید سیاسی: ؛ از جملههایی متکثّر دارد ها جلوه این همسانی. ه شده استیرداخت

ایران  یهدر این روزگارِ هنجارگریز و ساختارشکن در جام ها  این همسانی. فرهنگی و ادبی
با . ساز ییوهشی تطبیقی گردید هایی را در این دو کشور آفرید که زمینه و مصرد شباهت

نیز بود؛ برای مثالد مست مره بودن مصر و برخورد مستقیم آن با هایی  وجود ایند تفاوت

تمدّن غربد موج  ورود بسیاری از نمودهای تمدّن و عناصر سیاسید فرهنگی و ادبی از 
گرشته از آند مرگ . یافت ها را درمیکه ایران به واسطه آن غرب به مصر شدد حال آن

فرهنگی ایراند مسیری دیگر را  -سیاسی شخصیّتی چون عبّاس میرزا موج  گردید تا تاریخ
که محمّدعلی یاشا که نقش همسانی در مصر داشتد به حکومت رسید و  بپیمایدد حال آن

 . عمل درآورد یههای خویش را تا حدّ امکان در آن کشور به مرحل ها و تئوری اندیشه

میرزاد محمّدعلی  تاریخ ادبیّات تطبیقید مشروطهد نهضتد ایراند مصرد عبّاس: هاکلیدواژه

  یاشا

                                                             
 (ایران) استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تربیت م لّم تهران (abbasi@khu.ac.ir) 

 (ایران) دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت م لم تهران 
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 درآمد و طرح مسأله  -1

و تا عصر  اند ر باستان با یکدیگر ییوند داشتهاز روزگاد های کهن بشری ایران و مصر از تمدّن

ی ایرانی و مصری را از اعصار تأثیرگراری که ساختار جام ه. اند  م اصر با هم در ت امل بوده

ی مشروطه و عصر دوره. صر نهضت در مصر بودی مشروطه در ایران و عتغییر دادد دوره

های ییشین خود و گام نهادن در راهی  ی ایرانی و عربید از سنّتنهضتد آغاز گریز جام ه

ی ایرانی این روزگارد آغاز گریز جام ه. های تجدّد در آن رو به افزایش است است که نشانه

های تجدّد در آن رو  ست که نشانههای ییشین خود و گام نهادن در راهی ا و عربید از سنّت

تأثیر ارتبا  با غرب در ایران و مصر یدید آمد و  مشروطه و نهضتد تحت. به افزایش است

فرهنگی در این دو دورهد تمهیداتی را  -اجتماعی -های سیاسی همسانی. گسترش یافت

 . ییوهشی تطبیقی فراهم آید یهتا زمین فراهم کرد

. رسد های اساطیری می صر به ییش از تاریخ مدوّند ی نی به دورهی روابط ایران و مییشینه

ایرانیان در روزگار باستاند سه بار بر سرزمین مصر تسلّط یافتند؛ دو بار در زمان هخامنشیان 

.( م613تا  656)ی ساسانیان بار در اواخر دوره و یک( م. ق945-999)و ( م. ق434-111)

د (م. ق993-913)مد زمان یادشاهی داریوش سوم . ق991در سال (. 5915: 593آذرید . نک)

ه یس از اسکندرد ایران ب. سرزمین مصر را تصرّف کرد( م. ق919-916)اسکندر مقدونی 

مصر را . درآمد( سردار اسکندر)عنوان جزئی از متصرّفات او تحت تصرّف سلوکوس 

ران دوامی نیافتد حال بطلمیوسد سردار نامی دیگر تصرّف کردد امّا حکومت سلوکیدها در ای

ی میان ایران و مصر در این دوره رابطه. نزدیک سه قرن در مصر ماندند  که بطالسه آن

ای با  فرهنگید تابع یونان گردید و ایران بی هیچ رابطه -گسسته شد و مصر از نظر سیاسی

انیان ی اشکانیان و نیز ساسروابط ایران و مصر در دوره. ی اشکانیان رسیدمصر به دوره

در روزگار ساسانیاند انوشیروان به علّت عالی  فرهنگی خویشد . چندان روشن نیست

در . شایور به ایران فراخواند شماری از دانشمندان مصری را برای تدریس در دانشگاه گندی

ی سرزمین خود به مصر لشکرکشی نیز خسرو برای توس ه.( م611-133)زمان خسرو یرویز 

 . جا اطّالعی در دست نیست کیفیّت حکومت ایرانیان در آن یکردد امّا درباره

ی مصر نمودی از ارتبا  میان این دو های ایران باستان در جام ه برگزاری برخی از آیین

در مصر و بریایی جشن مهرگان ( النیروز)سرزمین است؛ از جمله برگزاری مراسم نوروز 

چنین نفوذ و تأثیری را در . اره داردنیز بدان اش ی که نویسنده( مهرجان)
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 . یابیم ی ایرانی از فرهنگ مصری نمیجام ه

ها با اسالم های شگرف و کهن ایران و مصرد نوع برخورد آن از نکات قابل توجّه تمدّن

ق . هک53اسالم در سال . نمودهای این رویارویی در این دو کشور متفاوت است. است

تاریخ ایران باستان را دچار تزلزل .( م615)ق . هک93 سرزمین مصر و در سال.( م645)

تأثیر  تدریو عوامل حکومتی عرب را تحت ساختد ایرانیان به دلیل یایگاه فرهنگی خویشد به

که در  که مصریان با این ؛ در حالیی حکومت را به آنان آموختندخود قرار دادند و راه تازه

تأثیر حکومت عرب قرار گرفتند و  دندد تحتعهد باستان از تمدّنی درخشان برخوردار بو

فرهنگ خودی و ییوند میان خود و تمدّن خویش را فراموش کردند و به تمام م نا به تب یّت 

س از اسالمد ی. نیز فراموش کردندکه زبان خویش را  چناند عامالن حکومت عرب درآمدند

ن که کار مره  تشیّع که روابط ایران و مصر ادامه یافت و عناصر مشترک قوّت گرفتد چنا

ها  ی اسماعیلی آن در مصر قوّت ییدا کرد و سالی ایرانیان گردیدد شاخهب دها مره  عمده

ه ب( ق. هک415-934)؛ برای مثالد ناصر خسرو فاطمیانِ اسماعیلی بر مصر حکومت کردند

سان ی اسماعیلیان بود و در حقیقت مره  آنان را در خراعنوان حجّت خراسان نماینده

یس از مغول و انتقال مرکز خالفت عبّاسی از بغداد به مصر و تسلّط ایّوبیّان . کرد تبلیغ می

د با این که (ق. هک319-641ح )ی تیموریان به ممالیک مصر شام بر خالفت فاطمی و حمله

ی فرهنگی این دو بسیاری از مراکز فرهنگی ایران از سیر فرهنگی خویش بازماندد امّا رابطه

های  ییوسته شخصیّتد تا روزگار صفویانها  مین قطع نشد؛ از جمله در طول این سالسرز

های فرهنگی ایران  علمی و ادبید عوامل ارتبا  ایران و مصر بودند و بسیاری از شخصیّت

های بزرگی که مورّخان از  به مصر که خود نوعی یناهگاه فرهنگی بودد سفر کردندد شخصیّت

  5.اند ن فرهنگی نام بردهعنوان مسافراه آنان ب

و در ( ش. هک5934تا  5524) در روزگار ییشامشروطه و ییشانهضتد در ایراند قاجاریان

روابط ایران و . حکومت داشتند.( م5311تا  5133)ی مدیترانهد از جمله مصرد عثمانیان حوزه

اعی اجتم -های سیاسی از سویی اندیشه. مصر در روزگار مشروطه و نهضت گسترش یافت

-5152)اسدآبادی الدّین  عنوان نمونهد سیّد جماله مشترکی در ایران و مصر جریان یافت؛ ب

                                                             
وییه در دوران هخامنشیاند همانند روابط ایرانیان با بسیاری از ملل در آن  روابط خارجی ایران با مصر در عهد باستاند به»  

شناسان غربی تاکنون  دوراند به برکت وجود منابع و ماخر به جا مانده و نیز به مدد تحقیقاتی تاریخی که عمدتاً توسّط ایران

 (.5915: 511رووند )« تا حدّ زیادی از وضوح و روشنایی برخوردار استاستد  انجام گرفته
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که ظاهراً اصلش ایرانی بود و نسبت افغانی نیز برای او ( اندیشمند سیاسی/ ش. هک5121

فقیه و / ق. هک5919-5166)یریرفتنی استد در یاریس با همکاری شیخ محمّد عبده 

توانست در یک  ی نی وی مید کرد را منتشر می ی امهروزن( دان مصری حقوق

یس از . زمان افغانستان و ایران و مصر را به هم ییوند دهد و جریان واحدی یدید آرد

( ق. هک5914-5111)دیگری چون عبده و سیّد رشید رضا هایی  شخصیّتاسدآبادید 

ی دیگرد حضور زبانی و ادبی ایرانیان از سو. های ییوند ایران و مصر را تقویّت کردند حلقه

قرن نوزدهم میالدید زبان فارسی در دربار  های نخست در مصر قابل توجّه بود و از نیمه

های فرهنگی مصرد چنان توجّهی به زبان و  یادشاهان عثمانیِ مصر رون  داشت و شخصیّت

تدریو گردآوری  به ادبیّات فارسی داشتند که بسیاری از کت  و نسخ خطّیِ متون فارسی را

های این  از نمونه. هایی از متون فارسی در آن سرزمین وجود دارد کردند و امروز گنجینه

شاعر و ./ م5313-5134)عبدالوهّاب محمّد حسن عزّام یافتگانی بودند چون  حضورد تربیت

جّه ی زبان فارسی برای ادیبان ایرانی نیز قابل توکه آثار وی در حوزه( ی مصرینویسنده

هایی چون حکمت  هاد در مصر روزنامه های فرهنگی این شخصیّت همزمان با ف ّالیّت. است

ها  این روزنامه». شد به زبان فارسی منتشر می.( م5333)و یرورش .( م5131)د ثریّا .(م5131)

چنان مؤثّر واقع شد و مورد توجّه روشنفکران و افراد باسواد ایرانی قرار گرفت که ورودشان 

این (. 5911: 23حائرید )« و دولت منع گردید[ محمّدعلی شاه]ی شاه ایران به وسیلهبه 

. ساختند فرهنگی ایران را من کس می -اجتماعی -اقتصادی -هاد فضای سیاسی روزنامه

نیزد به چاپ آثار اصیل فارسی چون  - بوالق– ی م روف مصرگرشته از آند چایخانه

عالوهد مراکزی برای تدریس  به. یرداخت ز آثار عطّار میو برخی ا مثنوید بوستاند گلستان

 . که تا امروز همچنان ادامه دارد های مصر یدید آمد زبان فارسی در دانشگاه

 : ها یاسخ دهیم ما در این نوشتار برآنیم تا بدین یرسش

 ها چیست؟  آبشخورهای مشترک این همسانی -

 ی چه منظرهای مختلفی است؟ ی مشروطه و عصر نهضت داراهای دوره همسانی -

ها مؤثّر بودندد چه  های تأثیرگراری که در ورود و ییدایش این همسانی شخصیّت -

 اند؟  کسانی

که نقشی بسزا در ها بایسته استد از دو شخصیّت تاریخی  ییش از یرداختن به این یرسش

از آن . فته شودداشتندد سخن گفرهنگی و ادبی د تاریخید های سیاسی ورود و ییدایش زمینه
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میرزا و محمّدعلی یاشاد نقشی  ی شاخص سیاسی این روزگارد ی نی عبّاسرو که دو چهره

های این دو  ها داشتندد محور این مقایسه و تحلیلد ف ّالیّت محوری در ییدایش دگرگونی

 . شخصیّت خواهد بود

شاه  لی هد فتح لیاز شاهزادگان قاجارد فرزند چهارم و و( ش .هک5151-5561) میرزا عبّاس

است داد و دلیری . بود که در الریجان به دنیا آمد( ش. هک5159-5526. ح/ دومین شاه قاجار)

شاهد  ی فتح لیدر دوره. عهدی ایران منصوب شود عبّاس میرزا موج  شد تا به والیت

ی اجتماعی نقش داشتند؛ به گفته -های تأثیرگرار بسیاری در تحوّالت سیاسی شخصیّت

ترین مصلح ایران در این عصرد عبّاس میرزای نای   بی هیچ گمان بزرگ»ی ییوهشگراند برخ

د از ییشروان جدّی (ق. هک5192م )السّلطنه است که وزیرش میرزا عیسی قائم مقام 

که اصالحات خویش  عبّاس میرزا ییش از آن(. 5933: 95کدکنید  شفی ی)« اصالحات است

ای وفات  عهدی به شاهی رسدد بر اثر بیماری از مقام والیت را در ایران به یایان برساند و

 . یافت و راه اصالحات را در ایران ناتمام گراشت

گرار  را بنیان( و سودان)د خدیو مصر .(م 5141-5131. ح./ م 5143-5263) محمّدعلی پاشا

یونان )اواال األصل و ترک بود که در ک ای آلبانی محمّدعلید از خانواده. اند مصر نوین خوانده

با سپاهیان . م5223وی برای بیرون راندن فرانسویان از مصرد در سال . زاده شد( کنونی

. م5135که در سال  محمّدعلی یس از آن. هایی از خود نشان داد عثمانی همراه شد و شجاعت

د رسماً .م5136فرانسویان مصر را ترک کردندد در مصر صاح  نفوذ نظامی گردید و از سال 

. کرد مت مصر را در انحصار خود گرفتد هر چند اسماً از حکومت عثمانی تب یّت میحکو

. سال بر آن سرزمین حکومت کردند 513ی خدیوان مصر را بنیان نهاد که حدود وی سلسله

ه بودد امّا بر اثر اختالفی که میان وی و عثمانیان ب. م5193اوج قدرت محمّدعلی در سال 

. را از دست داد( 5شام و کرت)و تحت حکومت خویش را وجود آمدد بخشی از قلمر

هایی روبرو شدد امّا موج   های حکومت خود هر چند با مخالفت محمّدعلی در سال

مشکل اساسی وی مقاومت مردمی در برابرش بود که . ییشرفت و آگاهی مصریان گردید

لی را خیلی های ارویایید محمّدع قدرت»از سوی دیگرد . یریرفتند اصالحات را نمی

« کنند اش با هم ائتالف می خطرناکد خیلی مستقل تشخیص داده و برای سد کردن راه ترقّی

                                                             
م ادامه . ق93تا  933جِ بطلمیوسد این سلسله یس از اسکندر توسّط بطلمیوس اوّل در مصر تأسیس شد و از : بَطالِسَه  

 .یافت
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. ها محمّدعلی تأثیری ماندگار بر مصر گراشت ی دشواریبا همه(. 5931: 11م لوفد )

د به عنوان جزئی از امپراتوری عثمانی در خاندان وی موروثی .م5145حکومت مصر از سال 

 . د به سب  بیماری حکومت را به یسر بزرگش ابراهیم یاشا سپرد.م5141در سال وی . گردید

گر آن است که  میرزا و محمّدعلی یاشا نشان های گوناگون زندگی عبّاس ی جنبهمطال ه

ی این دو شخصیّت بوده است؛ برای مثالد های ییوسته ی تغییر و تحوّلد از دغدغهاندیشه

دانم این  نمی»: گوید چنین می( ی نایلئون در ایراننماینده)ژوبر میرزا خطاب به ارنست  عبّاس

... ها را بر ما مسلّط کرده چیست و موج  ض ف ما و ترقّی شما چه؟ قدرتی که ارویایی

زمین از ارویا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از  خیزی و ثروت مشرق مگر جم یّت و حاصل

یدش در سر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که تابدد تأثیرات مف رسیدن به شما بر ما می

دهد؟ گمان  ی شما را بر ما برتری میمراحمش بر جمیع ذرّات عالم یکسان استد خواسته

: 34ژوبرد )« بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم؟! اجنبی حرف بزن. کنم نمی

گری را در ذهن عبّاس  حهای اصال هایی بود که نخستین جرقّه ؛ چنین یرسش(31و5942

وی با . ی تغییر بودمیرزا در اندیشه محمّدعلی نیز چون عبّاس. ور ساخت میرزا ش له

اصالحات سیاسید اجتماعی و فرهنگی خویشد تاریخ مصر را دگرگون کردد هر چند که 

من هم »: یرسید ی این ییشرفت را بدو نداد و از این رو محمّدعلی با اندوه میغرب اجازه

: 13م لوفد )« ی انسانی رفتار شودینشان نیستمد امّا انسان هستم و باید با من به شیوهد

5931 .) 

 گیری جریان همسانِ تغییر ساختارها  شکل

. ادبیِ همسانی یدید آمد -اجتماعی -های سیاسی در ایران و مصرد تحت تأثیر ارویاد جریان

که در آن روزگار جزئی از )بی و کشورهای عر( ی نی ملّت ترک)= ایران و عثمانی »

و کشورهای دیگرد حتّی هند از این تغییرات برخوردار بودند و با ( امپراطوری عثمانی بودند

توان مالحظه  ها می ی این ملّتطور یکسان در زندگی همهه های اندکد دگرگونی را ب تفاوت

چیز بود و حتّی هاد یک  ی سرزمینخصوص که ب ضی از عوامل دگرگونید در همه کرد؛ به

: 96شفی ید )« ها تأثیر بخشیده بودند ی این سرزمینطور یکسان در مجموعه هافراد هم ب

ی مبانی فکری و فلسفی خواست بدون تجربه ؛ با این تفاوت که دنیای شرق می(92و5933

ها دست  غربد به ناگهان به نتایجی دست یابد که غربیان با ییمودن مسیری طوالنی بدان

در ادامه به . ساخت های شرقی را با شکست روبرو می بودند و این مسأله گاه انقالب یافته



 (ایرانی و نهضت مصری یهمشروطادبی -بررسی تطبیقی تاریخی)آب در ظروف مرتبطه 

119  

 

تأثیر غرب یدید آمدد در ایران و مصر یرداخته خواهد  ها که تحت شماری از این همسانی

 . شد

 سیاسی  های همسانی -2-1

 های خارجی  جنگ -2-1-1

. از تحوّل در این دو کشور بودس های خارجی در ایران و مصرد یکی از عوامل زمینه جنگ

با این تفاوت که مصر یس از ؛ 5سو انگلی و مصر از فرانسه ایران از روسیه شکست خورد

امّا ایران رسماً د فرانسه و انگلیس گردید یهمست مرد عثمانی بود یهها تحت سیطر که قرن

 1.ن نیز وجود داشتهر چند که آثار است ماری ینهان در ایراد هیچ کشوری نشد یهمست مر

موج  شد تا این کشورها با یی بردن د های آن روزگار های ایران و مصر از قدرت شکست

 . شان به تکایو بیفتند های ماندگی برای جبران وایسد هایی خویش به ناتوانی

وی زودتر . ی کلّ سپاه در جنگ بودهای ایران و روسد فرمانده میرزا در دوران جنگ عبّاس

ن متوجّه ضرورت اخر تمدّن شدد امّا بیشتر کوشش او توس ه و تکمیل قوای نظامی از دیگرا

وی کارشناسان نظامی فرانسوی و انگلیسی را به ایران آورد و در تبریز . کشور بود

میرزا به سپاه ایران نظم بخشید و با رواج  عبّاس. سازی دایر کرد های توپ و تفنگ کارخانه

جنگ میان ایران و روسیهد . ظمی ظاهری نیز در سپاه یدید آوردهای متّحد الشّکلد ن لباس

ای جز شکستِ  واقع جنگ دنیای سنّتی ایران با جهان رو به تجدّد روسیه بود که نتیجه به

ی متفاوت و ساز برخورد دو فرهنگ و اندیشه هاد زمینه این جنگ. سنّت از تجدّد نداشت

ی دگرگونی در ه شد و این آشنایی زمینههای روسی موج  آشنایی ایرانیان با ییشرفت

 . ی ایران تأثیر گراشتهای مختلف را در ایران فراهم آورد و بر جریان مشروطه عرصه

ی در هنگام حمله. در مصر نیز محمّدعلی یاشاد نظام سیاسی آن کشور را دگرگون ساخت

کشورگشایی س ی در  محمّدعلی با. فرانسه به مصرد محمّدعلی به مبارزه با نایلئون یرداخت

وی بخش بزرگی از درآمدهای دولت را اند  که گفته چنان. اتّحاد کشورهای عرب داشت

                                                             
 .5915آذرید . برای آگاهی بیشتر نک  
  «

 1/411.) 



 

 111 

 

های او بیمناک شدند و  های ارویایی از کشورگشایی کرد و ب د که دولت صرف سپاه می

ها را به جدّ ی آننیروی نظامی او را در هم کوبیدندد از اصالحاتش نیز دلسرد شد و دنباله

 (. 5911: 54عنایتد . نک) رفتنگ

 های داخلی  نارضایتی -2-1-2

د در ایراند سیاست حکومت قاجار و در مصرد ییشامشروطه و ییشانهضتهای  در سال

ای  هایی که نتیجه د نارضایتیهایی در این دو کشور گردید حکومت عثمانی موج  نارضایتی

های نابسامان داخلی  سیاستها از سویی به  این نارضایتی. جز تحوّل در یی نداشت

. ی فضای سیاسی شرق با غرب بودی مقایسهگشت و از سوی دیگر نتیجه بازمی

 . بخشید های اقتصادی نیز این سیاست نابسامان را شدّت می نابسامانی

ها دامن زد و  به این نارضایتید در ایران از سویی ارتبا  با ارویا و آشنایی با جهانی دیگر

ارتبا  با د کوب زرّین یهبه نوشتد برای مثال؛ ای گردانید ستار نظام سیاسی تازهشرقیان را خوا

را در م رض مقایسه با ( ش. هک5121-5153)د سلطنت ناصرالدّین شاه غرب در آن دوره

یا میرزا صالح ( 5935: 131د کوب زرّین. نک) داد ب قرار میهای ارویای ب د از انقال سلطنت

های سیاسی  با برشمردن وییگید خویش یمهدر سفرناد ه ایرانشیرازی یس از بازگشت ب

وی در (. 5942د شیرازی. نک) خواند «والیت آزادی» این کشور راد شاخص انگلیس

 یهعلّیّ یهمادام که سلسل»: گوید احساس خویش نسبت به شرایط حکومت موجود چنین می

سلطان . ت مزبور ترقّی نخواهد کردهرگز دولد ملّاها خود را مُدخِل به دولت عثمانی نمایند

ملّاها از راه حماقت نظام را خالف شرع د را اراده این که نظام فرنگستان را در اسالمبول آورد

د هایی چنین مقایسه(. 91-12: 5943د آدمیّت. نک) «اند از راه غرض او را منع نمودهد دانسته

د انقالب مشروطهد ساختار نظام ها تیساز نارضایتی بیشتر مردم شد و در یی این نارضای زمینه

 . استبدادی حکومت را در هم ریخت

اقتدار زمان وی د در مصر نیز از سویی وض یّت نابسامان حکومت خدیوان یس از محمّدعلی

مدارس و مراکز علمی ت طیل شد و سیر فرهنگی رو به قهقرا رفت و از سوی . را از میان برد

 یههای مقایس زمینهد رویا بیش از ییش گردید و از این رودیگر ارتبا  و وابستگی مصر به ا

های این نارضایتی در آثار مصری نیز فراوان  نمونه. شرقی و غربی فراهم گردید یهجام 

ها را در سه دسته  د انسانتخلیص اإلبریز إلی باریزطهطاوی در د مثال؛ به عنوان است
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وی اعراب بادیه و مسلمانان . اهل تمدّنحیواناتی وحشید وحشیانی خشن و : بندی کرد طبقه

ی خود با زیدان نیز در سفرنامه(. 51-56: 5339طهطاوید . نک)را در جایگاه دوم قرار داد 

آموزشد آزادید زن و دیگر  یهد به مسأل5351 عنوان 

برای آگاهی )شان داد عناصر جهان تجدّد که در دنیای غرب با آن روبرو گردیدد توجّه ن

های عمومی را شدّت بخشید  عوامل مرکور نارضایتی یهمجموع(. 5319زیداند . بیشتر نک

 . و زمینه را برای عصر نهضت فراهم کرد

 فرهنگی  -های علمی همسانی -2-2

از همراهان سر هارفورد جونزد )موریر . و با مطال ه بود خوانده میرزا شخصی درس عبّاس

: گوید ی وی چنین میی خود دربارهدر سفرنامه( شاه در ایران در زمان فتح لی سفیر انگلیس

ی کت  و کس  اطّالعات داردد مخصوصاً تاریخ وطن عش  سرشاری به مطال ه»میرزا  عبّاس

فردوسی را بسیار دوست دارد و همیشه آن را  یشاهنامهداند و کتاب  خود را خوب می

میرزاد محمّدعلی یاشا  ؛ بر خالف عبّاس(512-5/516 :5919محمودد )« کند مطال ه می

ی افرادد بسیاری از مسائل را ی چهرهد امّا با فراست خود و مطال هناخوانده بود درس

به ضرورت هر یک  میرزا و محمّدعلی یاشاد با وجود چنین تفاوتی عبّاس. یافت درمی

کوشیدند تا این  وانستند میت جا که می فرهنگی یی برده بودند و تا آن -تحوّالت علمی

 . ها را عملی سازند دغدغه

 خانه و انتشار روزنامه  تأسیس چاپ -2-2-1

میرزا و  عبّاس. وارد شد.( م5231)زودتر از مصر ( ش. هک5191)صن ت چاپ به ایران 

خانه را دریافته بودند؛ از این رود از  محمّدعلی یاشاد هر دو اهمّیّت و ضرورت تأسیس چاپ

در یی . در ایران و مصر بود ها خانه اقدامات فرهنگی آناند تأسیس و گسترش چاپ نخستین

 . ها و نشریّات رواج یافت خانهد نگارش روزنامه ورود صن ت چاپ به ایران و تأسیس چاپ

ی یافتد امّا تا ییش از آن در دوره زبان از ییشامشروطه انتشار می ها و نشریّات فارسی روزنامه

یس از مشروطه و آزادی . ی غیر دولتی به م نای واق ی وجود نداشتهقاجار روزنام

ها روزنامه در تهران و رشت و تبریز و  ها رو به فزونی نهاد و ده مطبوعاتد شمار روزنامه

سیاسید اجتماعی و  یهها و نشریّات بیشتر جنب این روزنامه. دیگر شهرهای ایران منتشر شد

ها و  البتّه در این میان روزنامه. ن ناچیز و جزیی بودشا گاه علمی داشت و ارزش ادبی
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امّا د به مسائل ادبی اختصاص داشت هاآنهایی از  بخششد و  نشریّات ادبی نیز منتشر می

یس از استقرار . نداشتد ییشرفت و تحوّل آن بود یههنوز داستان جایگاه چندانی که الزم

د با انتقاداتی که در تئاتری روزنامه. نتشار یافتا صور اسرافیلو  تئاتری مشروطهد دو روزنامه

های منظوم و  کرد و صور اسرافیل با هجویه ها را عرضه میهای دراماتیک آن قال  صحنه

شد ادبیّات . هک5933یس از سال . های عامیانه و قط ات ادبی این جریان را به ییش برد ترانه

ها و نشریّات  این روزنامه. ممتازتری یافت های ادبی جایگاه داستانی در نشریّات و روزنامه

 . نویسی را به ییش برد مجال نشر داستان را فراهم آوردند و این مسأله خود جریان داستان

های فرانسوی شروع  وییه روزنامه های خارجی به نویسی در مصر با روزنامه عصر روزنامه

زبان اصلی مردم نبودد امّا همین  بهها  ی عربی؛ هر چند که این روزنامهشدد نه با روزنامه

ی ی انتشار روزنامهاندیشه. ی مصر تأثیری بسزا داشتهای فرانسوی هم در جام ه روزنامه

ای با عنوان  عربی نخستین بار در ذهن عبداهلل مِنو یدید آمد و قرار بود به فرمان وی روزنامه

زمان و کیفیّت انتشار این روزنامه  یمنتشر شودد ما امروز هیچ مأخر تاریخی درباره «التنبیه»

محمّدعلی یاشا به صن ت چاپ و (. 511و5993: 514بستانید . نک)در دست نداریم 

توان آغاز حرکت جدید را در  جا که می داد تا آن ای می ال اده نگاری اهمّیّت فوق روزنامه

را با همراهی دانست که محمّدعلی آن  «»ی نگارش نویند تأسیس روزنامه

بزرگان فرهنگی نامبرداری چون الشیخ حسن . دایر کرد. م5111رفاعه طهطاوید در سال 

در تحریر این روزنامه ... ال طّارد الشیخ محمّد عبدهد س د زغلول و الشیخ عبدالکریم سلمان و

و تأثیر آن در ییشبرد اهداف محمّدعلی قابل ( 1335: 56عمراند . نک)مشارکت داشتند 

امّا یس از مدّتی د شد این روزنامه در ابتدا به دو زبان ترکی و عربی منتشر می. حظه بودمال

داستاند در از جمله د انواع ادبی(. 9/69: 5312د زیدان. نک) تنها به زبان عربی چاپ شد

در میان جمع . ها و نشریّات مصرید جایگاه واالتری نسبت به ایران داشت روزنامه

د برای بیان .(م5113)ی التنکیت و التبکیت ید عبداهلل الندیم در مجلّهنویسان مصر روزنامه

 یس از وید افراد دیگری نیز چون . برد انتقادات تلخ خویش به شکل داستان یناه می

نیزد  ی الهاللبردند و مجلّه هاشمد منصور فهمی و خلیل مطران از این شیوه سود می

در آن . داد نویسی را گسترش می که جریان داستان کرد میهای تاریخی زیدان را منتشر  رمان

 . زبان داستان جایگاه چندانی نداشت های فارسی روزگار هنوز در روزنامه

  اعزام محصّالن به خارج -2-2-2
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د محصّالنی به .(م5155)ق . هک5116میرزاد در سال  نخستین بار در ایران به همّت عبّاس

سال زودتر از مصر شکل  12این حرکت در ایراند . شدند اعزام( وییه انگلیس به)خارج 

محمّدعلی یاشا نیز که ضرورت اخر دانش جدید را دریافته بودد شماری از محصّالن . گرفت

شمار دانشجویان مصری بسیار بیشتر از . فرستاد( وییه فرانسه و ایتالیا به)مصری را به ارویا 

بازگشت این دانشجویان به ایران و مصرد ییروزی  .دانشجویان ایرانی اعزام شده به خارج بود

 . مشروطه و نهضت را شتاب بخشید

 ها  تأسیس مدارس جدید و دانشگاه -2-2-3

در ابتدا با هدف د های تازه تأسیس وطنی و خارجی در ایران و مصر مدارس و دانشگاه

زباند ادبیّات  ها بهد مهندسی و ط ّ تأسیس شدد امّا یس از چندی در آنهای نظامی آموزش

. ف ّالیّت مصر در این زمینه بیش از ایران بود. های علوم نیز یرداخته شد و دیگر شاخه

سو به  حاکم بود؛ این مسأله از یک ها بر فضای این مدارس و دانشگاههای غربی  ارزش

ی گشت و از سوی دیگر نتیجه حضور استادان فرنگی یا فرنگ رفته در این مراکز بازمی

در ایران . ها بود که با فضای ارویا ناآشنا نبودند انشجویان این مدارس و دانشگاهحضور د

هایی  انجمن. دانشگاه تأسیس شد( ش. هک5111)حدود یک دهه یس از مصر ( ش. هک5131)

به جریان تجدّد ایران و  ها در مصر بیش از ایران بودد روندی رو به رشدنیز که شمار آن

 . بخشید مصر می

 نهضت ترجمه  -2-2-4

ی ترجمه از ییشامشروطه و ییشانهضت در ایران و مصر آغاز گردید و در دورهنهضت 

های یس از مشروطه  های نخستین آن نهاده شد؛ این نهضت در سال مشروطه و نهضتد یایه

سیر تقریباً همزمان ترجمهد زبان مبدأ مشترک . و نهضتد بسیار مورد توجّه قرار گرفت

ی متون ترجمه)های یکسان  مایه و درون( از زبان فرانسه به فارسی و عربیوییه ترجمه  به)

های آثار مترجَم این روزگار در  د از جمله همسانی(نظامید فنّید تاریخی و سپس داستانی

از منظر شکل و هم محتواد دارای مشکالتی بود؛ های نخستیند هم  ترجمه. ایران و مصر بود

ی حاکم یا از های طبقه ی حاکم بر جام ه و دخالتها این مشکالت گاه از سیاست

گرفت و گاه در مشکالت ادبید  های اجتماعی یا مسائل اقتصادی مترجماند نشأت می دغدغه

. های زبانی مترجماند ساختار و محتوای ض یف متن ترجمه شدهد ریشه داشت چون ض ف
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های سنّت سرشار بود  انهی مشروطه و عصر نهضت مرزی بود میان نثر ییشین که از نشدوره

ی این عصر ناهمگون بودد چرا که از ی جدید؛ از این رود نثر آثار ترجمه شدهو نثر دوره

شد و از سویی نثر عامیانه و منشیانه در آن به  های لفظی در آن فراوان مالحظه می سویی آرایه

آثار . شد ظه میآمیخت و این مسأله در متون ادبی بیش از دیگر انواع متون مالح هم می

تصنیفی یس  های آثار یایههاد یافته به آن ی راهها ترجمه شدهد در این روزگارد با وجود آسی 

شدد امّا آرام آرام  را گراشتد آثاری که هر چند در آغاز به تقلید از غرب نگاشته میاز خود 

 . دید آمدها یهای شرقی در آن ها بیرنگ شد و اسلوبی نو با شاخصهرنگ تقلید در آن

 های ادبی  همسانی -2-2-5

ی این عوامل سیاسید اجتماعی و فرهنگید موج  تغییر در ساختار نظام ادبی ایران مجموعه

های نود زبان و اشکال ادبی  مایه ییدایش ساختارهای جدید و درون. و مصر نیز گردید

ر بودد امّا نظام جدید نظام سنّتی ادبیّات فارسی و عربی مبتنی بر ش . کرد جدیدی را طل  می

نثری با زبانی ساده و محتوایی انتقادی که به زبان و ذهن . ادبید نثر را جانشین ش ر کرد

نثر فارسی و عربید در ابتدای راه خود در این روزگارد هر چند هنوز . تر بود مردم نزدیک

و تقلید رهانید و در  یردازی تدریو خود را از قید لفظ یردازی و تقلید بودد امّا به گرفتار لفظ

سادگی گرایید و این  ی مشروطه و عصر نهضت بهنثر دوره. اشکال جدیدی نمود یافت

 : تأثیر عواملی بودد از جمله مسأله تحت

 ها و نشریّات به زبان ساده و نزدیک به فهم عمومی  انتشار روزنامه -

 ی آثار غربی با زبانی ساده ترجمه -

 ی یا گروه خاص دبیّات از اختصاص به یک طبقهتغییر مخاط  و رهایی ا -

 ییدایش اشکال جدید منثور و نیاز این اشکال به زبانی جدید  -

ی این سادگی در نثرد کاهش خطاهای دستورید ورود زبان عامیانه به نثرد یرهیز از نتیجه

د کثرت گسترش آفاق نثرد یرهیز از ابهام و کنایه و گرایش به صراحت سازی اطناب و ترادف

م انید یرهیز از واژگان مهجورد رعایت تسلسل منطقی افکار و مضامیند سالمت عبارات و 

بنیادی به سوی م نامحوری  ها بود؛ به بیان دیگرد نثر این دوره گریز از زبانسهولت فهم آن

 . بود

-5131)به باور خانلری . های دگرگونی و تحوّل نثر فارسی از روزگار قاجار آغاز شد نشانه
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ی م اصر یربار ی دورهیک از ادوار ادبی ایران به اندازه د نثر فارسی در هیچ(ش. هک5963

ادبیّات ایران از آن ... تا این درجه از حیث مضمون و مطل  تنوّع نداشته است»نبوده است و 

زمان تاکنون تجلّی آرزوی ییشرفت و ترقّی و رفع مفاسد و اصالح م ای  اجتماعی و 

در مصر نیز از اواخر قرن نوزدهم میالدی (. 595و5916: 593خانلرید  ناتل) «سیاسی است

نویسی مورد توجّه نویسندگان قرار گرفتد امّا  های نوشتاری تغییر یافت و ساده کم شیوه کم

ی انحطا  ادبی تفاوت بارزی نداشت و نویسندگان در هنوز هم نثر ادبی این دوره با دوره

 . یردازی توجّه داشتند وییه سجع های لفظی به همچنان به آرایهی نهضت ادبی آغاز دوره

  گیرینتیجه

های  ی ییوهشر باستان تا عصر م اصرد زمینهروزگای ایران و مصر از ییوندهای دیرینه

ی ایرانی از جمله اعصار م اصر تأثیرگراری که ساختار جام ه. تطبیقی را فراهم آورده است

این دو دورهد . ی مشروطه در ایران و عصر نهضت در مصر بودرهو مصری را تغییر دادد دو

ی عزیمت روزگار دگرگونی ساختار سیاسید اجتماعید فرهنگی و ادبی ایران و مصر و نقطه

تأثیر ارتبا  با غرب در ایران  مشروطه و نهضتد تحت. این دو سرزمین از سنّت به تجدّد بود

با  و ورود تقریباً همزمان عناصر غربی به این دو این ارت. و مصر یدید آمد و گسترش یافت

نبردهای خارجید )های سیاسی  هایی را آفرید؛ از جمله همسانی شرزمین شرقید همسانی

و نشریّاتد  ها خانهد انتشار روزنامه تأسیس چاپ)د اجتماعید فرهنگی (های داخلی نارضایتی

گیری نهضت  شکل)و ادبی ( ها اعزام محصّالن به خارجد تأسیس مدارس جدید و دانشگاه

با (. گرایی یردازی به م نی د گرایش از لفظگرایش به نثرنویسی و سادگی نگارشد ترجمه

عنوان نمونهد مست مره بودن ه هایی نیز وجود داشت؛ ب هایید تفاوت وجود چنین همسانی

مدّن و مصر و برخورد مستقیم این کشور با تمدّن غربد موج  شد تا بسیاری از نمودهای ت

که ایران به  عناصر سیاسید فرهنگی و ادبی مستقیماً از غرب به مصر وارد شدد حال آن

گرشته از آند مرگ شخصیّتی چون عبّاس میرزا موج  گردید تا . یافت ها را درمیواسطه آن

فرهنگی ایراند مسیری دیگر را بپیمایدد حال آن که محمّدعلی یاشا که نقش  -تاریخ سیاسی

های خویش را در آن کشور  ها و تئوری مصر داشتد به حکومت رسید و اندیشه همسانی در

های  ی عمل درآوردد با وجود ایند غربیان یویایی محمّدعلی را برنتافتند و مخالفتبه مرحله

 . آنان با او سرانجام موج  شکست نهضتش گردید

خ خود در ت امل با های همسانی در طول تاری گفتنی است ایران و مصر هر چند با دغدغه
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های  مختلفد از جمله اسالم و تمدّن غرب روبرو بودندد امّا واکنشهای  ها و تمدّن فرهنگ

ورود د برای مثال؛ نتایو متفاوتی را در این دو کشور یدید آوردد متفاوت این دو سرزمین

آن زمان که ایرانیان به حفظ هویّت خود ؛ اسالم به این کشور نتایو یکسانی نداشت

داشتندد زبان قِبطی مصریان و هویّت آنان در فرهنگ  یرداختند و زبان فارسی را گرامی می می

مصر مملکتی اسالمی با زبان عربی گردید و قبطی به . اسالمی و زبان عربی هضم شد

این زبان در روزگار م اصر از فارسی ییشی گرفت و جایگاهی جهانی . فراموشی سپرده شد

ادبی د گرار ارتبا  فرهنگی صر نیز هر چند که سیاست و جنگد یایهدر روزگار م ا. یافت

بودد امّا برخورد مستقیم مصر با کشورهای ارویایی چون فرانسه و انگلیس  شرق و غرب

توان در آثار ادبی  های آن را می تأثیر متفاوتی در این ت امل بر جا گراشت؛ تأثیری که نشانه

 . روشنی مالحظه کرد بهاندد  مصر که جایگاهی جهانی یافته

  :ها یادداشت
دولت ممالیکد یس از فرویاشی ایّوبیان در قرن هفتم هجری در مصر به قدرت رسید و نزدیک سه قرن   -5

نیاد ممالیک از بردگان سفید آسیایی ترک و چرکسی بود که زادگاه اصلی آنان . قدرت را در دست داشت

باگت گالبد . برای آگاهی بیشتر نک)ای سیاه و قفقاز بود سرزمین قبچاق و اطراف رود ولگا در شمال دری

 (.5913و نیز شبارود  5916

د (ق. هک646-133)الدّین خونجی  افضل: توان به این افراد اشاره کرد ها می از جمله این شخصیّت  -1

ازی د قط  شیر(ق. هک639-616)الدّین خویی  د شهاب(ق. هک635م )د س دی (ق. هک611م )فخرالدّین عراقی 

 (.ق. هک246م)الدّین محمود اصفهانی  د شمس(ق. هک699-253)

سلسله مقاالتی را »د .م5399وی در سال . های شرقی لندند ادبیّات فارسی خواند ی زبانعزّامد در مدرسه  -9

(. 5331: 523الخطی د )« ی ادبیّات عربی و فارسی یرداختها به مقایسهی الرسالة منتشر کرد و در آندر مجلّه

گرار آموزش  وی یایه. در این زمینه نوشت« األدب الفارسی و األدب ال ربی»ی خود را با عنوان نامه عزّامد یایان

ای به  برگزید و دانشکده شاهنامهی عربی ی نسخهی دکتری خود را دربارهعزّام رساله. زبان فارسی در مصر بود

: 111آزادید . برای آگاهی بیشتر نک)شد  دریس مینام لغات الشرقیّة تأسیس کرد که در آن زبان فارسی ت

5926-114.) 

های جهان اسالم است که تأثیری  ترین چایخانه د از قدیمی(در بندر بوالق در ساحل نیل)مطب ة بوالق   -4

 .بسیار بر صن ت چاپ در مصر داشت

در جنوب )سوحاح های مصر از جمله قاهرهد عین الشمسد اسکندریهد األزهر و  زبان فارسی در دانشگاه  -1

 .شده است تدریس می( مصر

خاک مصر را تصرّف کرد و از آن یس ( ق. هک319. )م5152سلطان سلیم اوّل سلطان عثمانی در سال   -6

 .فرستادد یاشاها موظّف به اطاعت از حکومت قسطنطنیه بودندجا می به آن« یاشا»حاکمانی با عنوان 

2-  Cretaترین تمدّن در ارویا است کهنترین جزایر یونان و مرکز  د از بزرگ. 
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ی ق و دوره. هک5111تا  5151ی نخست از دوره)های میان ایران و روسد شامل دو دوره جنگ  جنگ.  -1

روابط ». بود که در زمان فتح لی شاه روی داد و با شکست ایران به یایان رسید( ق. هک5149تا  5145دوم از 

برای آگاهی بیشتر )(. 5963: 911بهنامد )« ایران و روسیه آغاز شد های ییوسته میان ایران و غربد با یایان جنگ

 (.دُنبُلی. ی نبردهای ایران و روسد نکدرباره

در . ی عثمانیان بودتحت سیطره.( م5152-5192)مصر به مدّت سه قرن تا اواخر قرن هجدهم میالدی .  -3

ا حمله به مصرد قاهره را اشغال کرد و ب.( م5115-5263)نایلئون بنایارت ( ق. هک5159. )م5231اواخر سال 

. های شرقی بر یا کرد این حمله جنبشی را در مصر و سرزمین. گونه نخستین برخورد شرق با غرب روی داد این

تأثیر قرار داد و یس از آن فرهنگ و ادبیّات  ابتدا قدرت صن تی و نظامی و علمیِ ارویا بود که مصریان را تحت

حضور کوتاه نایلئون در مصر که حدود سه سال و دو ماه بودد باعث رواج زباند ادبیّات و . نیز بر آن افزوده شد

 .فرهنگ فرانسه در مصر شد و ساختار ذهنی مصریان را دگرگون ساخت

انگلیسد از همان زمان که فرانسه به مصر حمله کردد در صدد تسلّط بر مصر بود و تمهیدات این تسلّط را   -53

برای )این سرزمین با شکست عرابید به اشغال انگلیس درآمد . م5111د تا سرانجام در سال آرام آرام فراهم نمو

 (. 5343الراف ید . آگاهی بیشتر نک

در . ی ایران تأثیرگرار بودوییه روسیهد بر جریان مشروطه است ماری کشورهای ارویایید به های شبه دخالت  -55

ی کشورهای ارویایی بودد از جمله ی آسیا تحت سیطرهرههای بسیاری از قا گیری مشروطهد بخش روزگار شکل

هایی از شبه جزیره عربستان و  ی اوقیانوسیه و قسمتی هندد برمهد قارهقاره ی امپراطوری بریتانیا بر شبهسایه

تنها کشور آزاد در این روزگار . ی فرانسه و هلند بودچین قرار داشت و آسیای جنوب شرقی نیز تحت سلطه

های است ماری بر کنار بودندد امّا به واقع این  در آسیای غربی نیز تنها ایران و عثمانی ظاهراً از سلطه. ودژاین ب

 . های است مارگران رها نبودند کشورها نیز از دخالت

 (. 5915: 6نجاتید . نک)سالگی خواندن و نوشتن را فراگرفت  41محمّدعلی یاشاد در   -51

 . ای بود که در خاورمیانه منتشر شد امهالوقایع المصریةد نخستین روزن -59

الندیمد برای بیان انتقادهای خویش در داستاند زبانی نمادین را برگزید و مصر را در قال  جوانی بیمار   -54

عرضه کرد که علّت بیماریش دختری است بیمار و از آن دختر بیمار مرادش است مار انگلیس و فرانسه بود 

 (. 5934: 93الطال د . نک)

 . ق منتشر شد. هک5953صفر  53ی این نشریه در خستین شمارهن  -51

. هک5953رسید؛ به عنوان نمونهد از سال  های زیدان یس از مشروطهد در نشریّات ایران نیز به چاپ می رمان  -56

زیداند . نک)شد  ی ارمغان به منتشر میی اشراق خاوری در نشریهزیدان با ترجمه امین و مأمونش رمان 

5953 .) 

ی اعزام محصّالن به خارجد از دیگر کشورهای شرقی ییشی ی شایان ذکر آن که ایران در زمینهنکته  -52

 12شاید ایران نخستین کشور شرقی بود که برای کس  تمدّن و علوم جدید به ارویا دانشجو فرستاد؛ »گرفتد 

 (. 5919: 33نیادد  مرادی)« سال زودتر از ژاین 13سال زودتر از مصر و 

دعلی به شدّت نیازمند متخصّصانی آگاه به علوم و فرهنگ غرب بودد وی در ابتدا دانشمندان بزرگی محمّ  -51

های علمی برای  را از غرب دعوت کردد امّا سرانجام به این نتیجه رسید که خود دانشجویانی را در قال  هیئت
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ا برای فراگیری دانش به فرانسه فراگیری علوم مختلف به کشورهای ارویایی اعزام کند؛ از این رود افرادی ر

: 54ضیفد . نک)نیز ادامه یافت .( م5111-5169)این جریان یس از محمّدعلید در روزگار اسماعیل . اعزام کرد

 (. 51و5365

و حاجی ( ی نقّاشیبرای تحصیل در رشته)های محمّد کاظم  ی قاجارد دو نفر با نامنخستین بار در دوره  -53

این دو نفر که از . برای تحصیل به انگلستان اعزام شدند( ی داروسازیدر رشته برای تحصیل)بابا افشار 

مینوید . نک)خوبی سواد خواندن و نوشتن فارسی را نداشتند  یک به های م تبر ایرانی بودندد هیچ خانواده

.( م5151)= ق . هک5193مسافرت آنان که از . ی انگلستان شدندیس از این دود هیئتی ینو نفری روانه(. 5991

در میان این جمع ینو نفری میرزا صالح شیرازی و میرزا ج فر خان . آغاز شدد از طری  روسیه بود به لندن

مهندس سرآمد بودند؛ در مقابل این جمع اندک ایرانید محمّدعلی یاشاد حدود سیصد نفر دانشجو را به خارج 

 . از کشور اعزام کرد

ی مدرسه 12نزدیک به . م5123تا 5169از سال . ه تأسیس کردمصر در کمتر از ربع قرن دو دانشگا  -13

درصد از محصّالن این  11نزدیک به . فرانسوىد آمریکایىد ایتالیایىد یونانى و آلمانى در مصر تأسیس شد

محمّدعلی نخستین کسی . هاى غرب به تحصیل یرداختند مدارس مصرى بودند که در محیطى سرشار از ارزش

این حرکت به . ای نظامی داشت این مدارس بیشتر جنبه. درسه به مفهوم جدید آن یرداختبود که به تأسیس م

دست خدیو س ید رو به رشد نهاد و در روزگار اسماعیل مدارس ابتدایید دبیرستان و دخترانه گسترش یافت 

 (. 5333: 955الزیّاتد . نک)

ا حدّی است که میرزا ملکم خاند شاعران ی گرایش به نثر و گسستگی از ش ر در این روزگار گاه تمسأله  -15

 (. 5/5911: 5911خاند  میرزا ملکم)خواند  می «سرا های یاوه دیوانه»را 

بهار م تقد است نثر . ییمود ی عثمانی طری  انحطا  را میی قاجار و نثر عربی در دورهنثر فارسی در دوره  -11

نشر کت  خطّید توجّه : دالیل این امر عبارتند ازی قاجارد دچار هرج و مرج بسیار گردید؛ از جمله در دوره

ها و نشریّاتد اعزام دانشجو به ارویاد یریرش  علمای دین به سوادد رشد صن ت چاپد آشنایی مردم با روزنامه

ی نثر ادبی در اواخر دوره(. 9/993: 5926بهارد . نک)ها و مکاتبات سیاسی با دیگر کشورها  تمدّن غربید جنگ

وییه سجع  های لفظی و م نوی به های اجتماعی و سیاسید گرفتار آرایه به جای یرداختن به رنوعثمانی نیز 

های  نمونه عجائ  اآلثار فی التراجم و األخباردر .( م5111-5214)مورّخ نامی عبدالرّحمن جبرتی . گردید

های سست و  عبارت. ه استی نگارش نثر در این دورها را آورده که بیانگر انحطا  شیوه زیادی از این نوشته

های  های لفظی و تقلید از گرشتگان از جمله وییگی کاربرد الفاو عامیانه و غیر عربی و گرایش شدید به آرایه

 . ی انحطا  استنثر دوره

*** 

  و مآخذ منابع
 سخن : د تهرانی نهضت مشروطیّتفکر آزادی و مقدّمهد (5943)د آدمیّتد فریدون -5

د 45ی د شمارههای تاریخی بررسید «روابط ایران و مصر در عهد باستان»د (5915)الدّیند  آذرید عالء -1

  561-512صص 
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 -533د صص 1ی د شمارهی پارسینامهد «زبان و ادب فارسی در جهان»د (5926)آزادی کنارید ش باند  -9
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: ند مترجم مهدی گالجاند تهراسرگذشت ممالیک: سربازان مزدورد (5916)باگت گالبد جاند  -4

 انتشارات امیرکبیر 

ی د شمارهد «ها در مصر ها و روزنامه نخستین چایخانه»د (5993)الدّیند  بستانید صالح -1

  516-561د صص 1

  924-942د صص 95ی د شمارهنامه ایراند «ی تجدّد ایراندرباره»د (5963)بهنامد جمشیدد  -6

 مجید : تهران، (یخ تطوّر نثر فارسیتار)شناسی  سبکد (5926)بهارد محمّد تقید  -2

 امیرکبیر : د تهرانتشیّع و مشروطیّت ایران(. 5911)حائرید عبدالهادید  -1

  (. 5331)الخطی د حسامد  -3

: تهران، (ای ایران و روسه تاریخ جنگ)مآثر سلطانیه (. 5919)د عبدالرّزّاق بن نجفقلید (مفتون)دنبلی  -53

 نیاد  چاپ غالمحسین زرگری

  5343)الراف ید عبدالرّحمند  -55

اهلل صالحید  ی نصرد ترجمه«ی فاطمیانروابط ایران و مصر از اسالم تا دوره»د (5915)رووند گستد  -51

  514-134د صص 53ی د شماره(دانشگاه باقر ال لوم)تاریخ اسالم 

: تهران، (تاریخ ایران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی)روزگاران (. 5935)د عبدالحسیند کوب زرّین -59

 انتشارات سخند چاپ سیزدهم 

  5333)الزیّاتد أحمد حسند  -54

د مترجم «( یخ اسالمی یازدهم از سلسله روایات تارحلقه)امین و مأمون »د (5953)زیداند جرجید  -51

  133-231د صص 599ی د شمارهارمغاناشراق خاورید 

د (5312)د _____ 

 

 فرانکلین : د مترجم محمود مصاح د تبریزو ایرانمسافرت به ارمنستان د (5942)ژوبرد پ امد  -51

: د مترجمدولت ممالیک و نقش سیاسی و تمدّنی آن در تاریخ اسالم(. 5913)شبارود عصام محمّدد  -53

 ی حوزه و دانشگاه ییوهشکده: شهال بختیارید قم

معاصر های تحوّل در شعر  در جستجوی ریشه)با چراغ و آینه (. 5933)کدکنید محمّد رضاد  شفی ی -13

 سخن : تهران، (ایران

 روزن : د به کوشش اسماعیل رائیند تهرانسفرنامهد (5942)شیرازید میرزا صالحد  -15



 

 191 

 

 د (5365)ضیفد شوقید  

 

د (5339)طهطاوید رفاعه رافعد  

 

ی ناپلئون به مصر تا جنگ جهانی از حمله)ی سیاسی عرب در اندیشه سیرید (5911)عنایتد حمیدد  -16

 انتشارات امیرکبیر : تهران، (دوم

شرحه و عل  علیه و قابل . (. تا بی)القلقشندید أحمد بن علید  -12

 المجلّد الثّانی  دار الکت د : الدّیند بیروت محمّد حسین شمس: نصوصه

چاپ . انتشارات اقبال: د تهران5جلد . تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیسد (5919)ودد محمودد محم -11

 چهارم 

ی فرستادن دانشجو به خارج در ییوهشی درباره»د (5919)نیادد حسین؛ ییوم شری تید یرویزد  مرادی -13

 551-33د صص 4ی د شمارهی علوم اجتماعینامهد «ی قاجار و یهلویدوره

 نشر نی : گهرد تهران ی عبدالحسین نیکد ترجمههای مرگبار هویّت(. 5931)میند م لوفد ا -93

 مجلس  : زادهد تهران د به اقدام هاشم ربیعکلّیّات ملکمد (5911)میرزا ملکم خاند  -95

  511-515د صص 61ی د شمارهیغماد «اوّلین کاروان م رفت»د (5991)مینوید مجتبید  -91

د نگیند «(ی نویسندگان ایراننخستین کنگره)ی اخیر نثر فارسی در دوره»د (5916)خانلرید یرویزد  ناتل -99

  521-511صص 

شرکت : د تهرانهای ملّی مصر از محمّد علی تا جمال عبدالنّاصر جنبشد (5915)نجاتید غالمرضاد  -94

  سهامی انتشار
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 طبقات الصوفیه

 دکتر آیگون علیزاده 

 چکیده 

ها از آن. های فارسی و عربی نوشته شده استدی به زبانهای زیای صوفیان کتابدرباره

یای عطار لاالو رید یالمحجوب هجو فتوان کتاب اللمع ابونصر سراجد کشمی
در این . نیشابورید طبقات صوفیه ابو عبدالرحمن سلمی و خواجه عبداهلل انصاری را نام برد

ات الصوفیه انصاری و نفحات مقاله بر اساس سه اثر تصوف طبقات الصوفیه سلمید طبق
یس از ییوهش این اثرها به چنین نتیجه . االنس عبدالرحمن جامی تحقی  به عمل آمده است

ام که این دو اثر فقط از نظر ظاهری با هم شبیهند اما در اصل هر کدام اثری است که رسیده
به این خاطر هم . دی ادبی و عرفانی داری تاریخی داردد دیگری بیشتر جنبهیکی بیشتر جنبه

توان شاهکار عرفان ایران شمرد که ب د از آن ی خواجه عبداهلل انصاری را میطبقات صوفیه
ی نی اثر . وجود آمده استه االنس جامی و نسایم المحبت علی شیر نوایی بکتاب نفحات

زیرا . خواجه عبداهلل انصاری بین تصوف عربی زبان و ترکی زبان یک یل بوده است
شیر نوایی به زبان ترکی  لرحمن جامی آن را به زبان فارسی ترجمه کرده و علیعبدا

 . جغاتایی ترجمه کرده است

 الرحمن سلمید خواجه عبداهلل انصارید صوفید مشایخالصوفیهد ابو عبدطبقات: ها کلیدواژه

  

                                                             
 ( آذربایجان)  آکادمی ملی علوم آذربایجان  
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 : مقدمه

ها از آن. ستهای فارسی و عربی نوشته شده اهای زیادی به زبانی صوفیان کتابدرباره

عطار  یایلاالو رید یهجو کشف المحجوبابو نصر سراجد  اللمعتوان کتاب می

اما . ابو عبدالرحمن سلمی و خواجه عبداهلل انصاری را نام برد صوفیه طبقاتنیشابورید 

طور کلی اهل تصوف را از چند  هب. سلمی و انصاری است الصوفیه طبقاتی بحث ما درباره

 که   بدانید»: خوانیممی قشیریه رسالهمثالً در . کردندات تقسیم میلحاو به طبق

 فاضلترین ایشانرا خویش یزمانه اندر نکردند نام     رسول از یس مسلمانان

 آنک از رفاضلت نبود نام هیچ آنک بهر از     رسول صحبت جز عَلَم بنام

 رسیدند اندر ثانی عصر اهل چون و خواندند     اصحاب رسول ایشانرا

 آنک یس. دیدند نامی بزرگترین آن و کردند نام تاب ین کرده بودند صحبت صحابه با که را آن

 جدا ها تبتر و شدند مختلف مردمان یس ازین. خواندند التاب ین أت باع آمدند ایشان یس از

 زهّاد را ایشان بود دین بزرگ کاره ب ایشان عنایت و بودند خاص ایشان که را آن شدد یس باز

های قشیری صوفیان را به طبقات زیر از گفته. «شد ظاهر ها بدعت یس خواندند عباّد و

 : کنندتقسیم می

 اصحاب -5

 تاب ین -1

 اتباع التاب ین -9

 زهاد -4

 عباد -1

کشف ات راهیان طری  ح  هجویری را در گیری طبقبر همین اساس در شکل -6

 : سانترتیبی است بدین المحجوب

 صحابه – 5

 ائمه اهل بیت – 1

 اهل صفه – 9

 تاب ین و انصار – 4

 اتباع التاب ین – 1

 ائمه متاخر صوفیه – 6
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 رجال متاخر صوفیه – 2

 : هدف تحقیق

خواجه عبداهلل انصاری ی دو اثر گران قیمت ابو عبدالرحمن سلمی و هدف تحقی  ما مقایسه

 . است

 : موضوع تحقیق

کند و در این ابو عبدالرحمان سلمی صوفیان را به طبقات تقسیم می طبقات الصوفیهدر کتاب 

 : نویسدباره می

 ( 5363سلمید ) 

-ی کتابش را و هم ساختار اثر را برای خواننده روشن میبینیم که سلمی هم وجه تسمیهمی

دارد که این هم کتاب اما م لوم است که در ادبیات فارسی کتاب دیگر به این نام وجود . کند

ی انصاری وجه تسمیه آن کتاب اما جال  است که در دیباچه. خواجه عبداهلل انصاری است

طبقات ی نی چون این کتاب را شاگردانش نوشته بودند این کتاب . نوشته نشده است
خواهیم اشتراکات و اختالفات این دو اثر را در این مقاله می. گراری شده است نام الصوفیه

 طبقات الصوفیهتوانیم بفهمیم که اسم کتاب انصاری هم یس ما از کجا می. مقایسه کنیم

ی اول استد در یک جا نویسد از طبقهاست؟ فقط بر اساس ذکر متصوفه و در یک جا می

 توانیم ادعا کنیم که این بر اساسفقط بر اساس طبقات می. ی خامسه استنویسد از طبقهمی
از طرف دیگر انصاری هم مانند سلمی صوفیان را . نوشته شده است سلمی طبقات الصوفیه

. شوداین هم نشانه ییروی انصاری از ساختار سلمی محسوب می. کند به ینو طبقه تقسیم می

کند و چرا مثالً به شش و ی نی انصاری چرا مانند سلمی صوفیان را به ینو طبقه تقسیم می

شود که انصاری هم اسم کتاب و هم ساختار می کند؟ از این جا م لومهفت تقسیم نمی

انصاری بارها از طبقات  طبقات صوفیهاما باید گفت که . کتاب سلمی را ییروی کرده است
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ی نی ترتیبی که سلمی در کتابش رعایت کرده است در . تر استتر و گستردهسلمی وسیع

بشر حافی و  فضیل عیاضد ذوالنون مصرید. انصاری هم هست طبقات الصوفیهکتاب 

ابو س ید بن ال ربید ابو عمر الزجاجی در طبقه خامسه . انددیگران در طبقه اول قرار گرفته

توان گفت که انصاری از کتاب سلمی استفاده فقط بر اساس این ترتی  می. اندجا گرفته

 . کرده است

شته است و خود نو نفحات االنسی بین این دو اثر را عبد الرحمان جامی در کتاب رابطه

-ی زاویهگوید یای شکستهاما ب دد می: نویسدقیمت را می ی این دو اثر گرانمفصالً تاریخچه

ی خمول و گمنامی 

شیخ امامد عالم عارفد : که 

در بیان سیر و احوال مشایخ طریقت  

اند میان علوم ظاهر و علوم باطند اند و جامعکه کبرای دین و عظمای اهل یقین 

دانیدهد و طبقه کتابی جمع کرده است و آن را طبقات الصّوفیه نام نهاده و آن را ینو طبقه گر

ی متقاربه انوار والیت و آثار را عبارت از جماعتی داشته که در زمان واحد یا در ازمنه

هدایت از ایشان نموده و سفر و رحلت مریدان و مستفیدان به ایشان بوده و در هر طبقه 

 مه و علمای این طایفه ذکر کرده و به حس  اقتضای وقت و مقام ازئبیست تن از مشایخ و ا

کند بر طریقت و علم و حال و چه داللت می ی ایشاند آنکلمات قدسیّه و شمایل مرضیّه

 . سیرت ایشاند در بیان آورده

و حضرت شیخ األسالمد کهف األنامد ناصر السّنّهد قامع البدعهد 

مجامع ترکیر و موعظت آن را در مجالس صحبت و 

اندد و سخنان دیگر ب ضی از مشایخی که در آن کتاب مرکور نشده و ب ضی فرمودهامال می

کرده و افزودهد و یکی از محبان و مریدان آن را جمع میاز اذواق و مواجید خود بر آن می

بر  ای است شریف مشتملآورده و الح  آن کتابی است لطیف و مجموعهدر قید کتابت می

ی علیّهد اما چون به زبان هروی قدیم که در حقای  م ارف صوفیه و دقای  لطایف این طایفه

آن عهد م هود بوده وقوع یافته و به تصحیف و تحریف نویسندگان به جایی رسیده که در 

دهدد و ایضاً مقتصر است بر ذکر ب ض بسیاری از مواضع فهم مقصود به سهولت دست نمی

ذکر ب ضی دیگر و از ذکر حضرت شیخ االسالم و م اصران وی و متأخران  متقدّماند و از

گشت که به قدر وسع و طاقت در تحریر و ازوی خالی استد بارها در خاطر این فقیر می
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 . تقریر آن کوشش نماید

را که مفهوم نشود در   عبارتی که مت ارف روزگار است در بیان آردد و آن چه م لوم شود به آن

ی دیگر سخنان چیده و م ارف سنجیده ر و کتمان بگراردد و از کت  م تبرهحجاب ست

ی آن کرده بر لوح تبیان نگاردد و شرح احوال و مقامات و م ارف و کرامات و تاریخ اضافه

ی امّا به واسطه. والدت و وفات جماعتی که در آن کتاب مرکور نشده با آن منضمّ گرداند

ی احدی و ثمانین و ثمانه که در تاریخ سنه شدد تا آنسّر نمیوفور عالی  و هجوم عوای  می

مائه مح ّ درویشان و م تقِد م تقَد ایشاند آن از همه شغل سیر و بر فقر دلیرد امیر نظام 

طری  وصوله که به طوع و اختیار از  الدین علی شیر

ی فقر و فنا اعتبار اعراض نمودهد و به قدم تسلیم و رضا بر سلوک جادّه اعلی مرات  جاه و

اقبال فرمودهد از این فقیر مثل آن صورتی که بر دل گرشته بود و در خاطر متمکّن گشتهد 

ی ساب  سمت تقویت و تأکید ی قدیم صورت تجدید یافت و دغدغهاستدعا کردد داعیه

ویّت در امضای آن نیّت و استقصای آن اُمنیّت یریرفتد الجرم به صدق همت و خلوص ط

 ( جامید نفحات االنس. )شروع افتاد

. سلمی نوشته است یهی خواجه عبداهلل انصاری و هم در بارجامی در کتاب خود هم درباره

خوانیم و که ذکری به نام سلمی هست در اثر جامی گاه گاه نام این عارف را می عالوه بر این

ی هایی که در باره خواهیم قسمتاول می. آوردهایش را میسلمی و کتابچندین بار اسم 

 : ها را بیاوریمسلمی است آن

صاح  تفسیر حقای  و طبقات . نام وی محمد بن حسین بن محمد بن موسی السُّلَمی است

مرید شیخ ابوالقاسم نصرآبادی است و خرقه از . مشایخ استد و غیر آن مصنّفات بسیار دارد

وی داردد و نصرآبادی مرید شبلی است و شیخ ابوس یدابوالخیر ب د از وفات ییر دست 

 . ابوالفضل به صحبت وی رسیده و از دست وی خرقه یوشیده

نزدیک شیخ ابوعبدالرحمان سُلمی درشدیمد اول کرّت که او را »: شیخ ابوس ید گفته که

: بنوشت به خط خویش! بنویس: گفتیم. ای نویسم به خط خویشترا ترکره: دیدیمد مرا گفت

سم ت جَدّی ابا عمروبن نُجَید 

واحسن ما  



 

 191 

 

 فتوحات مکیّهصاح  کتاب 

د به این ی سبع و تس ین و در محرّم سنه»: گوید کهد می

حیرت بر من غال  شد و به جهت تنهایی و مقام درآمدم و من در سفر بودم در بالد مغربد 

دانستم که نام آن مقام چیست با وجود آن که مرا انفراد وحشتی عظیم روی نمودد و نمی

یس با آن حیرت و وحشت از آن منزلی که بودم رحلت کردمد و ب د از نماز . حاصل بود

از آن حیرت و ی شخصی که میان من و وی مؤانست تمام بود فرود آمدم و دیگر به خانه

از جای خود . ی شخصی ظاهر شدناگاه دیدم که سایه. گفتموحشت با وی سخن می

. مرا م انقه کرد. شاید که کسی باشد که نزدیک وی مرا فَرَجی حاصل آید: برجستمد گفتم

چون تأمّل کردمد دیدم که شیخ ابوعبدالرّحمن سُلَمی است که روح وی در صورت جسدانی 

با وی گفتم . ح ّ سبحانه به جهت رحمت بر من وی را به من فرستاده متمثل شده است و

اندد و در این مقام از در این مقام قبض روح من کرده: گفت که! بینمترا در این مقام می: که

یس ذکر وحشت و عدم مؤانست خود در آن . ام و همیشه در این مقاممدنیا به عقبی رفته

: یس گفت. وْحِشُالغری ُ مُستَ: گفت. مقام کردم

و راضی باش به آن که با خضر علیه السّالم در این مقام ! 

دانم که به آن نامش این مقام را هیچ نامی نمی! یا اباعبدالرحمان: وی را گفتم! مشارک باشی

 « !: گفت. خوانم

»: شیخ ابوعبدالرحمن گفته است

طبقات شود که سلمی عارف بزرگی بوده است و عالوه بر های جامی م لوم میاز نوشته

عارف نامی ابو س ید ابوالخیر خرقه را از دست او . تفسیر حقای  را نوشته است الصوفیه

 . یوشیده و حتی روح او به ابن عربی هم تأثیر گراشته است

ی خرقه یوشی ابوس ید ابوالخیر از ت شیخ ابی س ید دربارهفی مقاما اسرار التوحیددر کتاب 

 : دست سلمی نوشته شده است

و شیخ ما خرقه از دست شیخ بو عبدالرحمن السملی دارد و او از دست بلقسم نصر آبادی 

اسرار التوحیدد ... )دارد و او از دست شبلی و او از دست جنید و او از دست سری سقطی و
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5925).  

دهد که ابو عبدالرحمن سلمی عارف و شیخ بزرگ زمان خود بوده نشان میاین جمالت 

به . او واق اً یک بنیان محکم برای آثار دیگر صوفیه بوده است طبقات الصوفیهاست و کتاب 

عنوان مرجع اصلی استفاده کرده ه این خاطر هم خواجه عبداهلل انصاری از کتاب سلمی ب

 . است

 : مثالً. بینیم اسم سلمی را می نفحات االنسدر جاهای دیگر 

 یهنسو»

 در ایشان از بسیاری احوال شرح و است کرده جمع کتابی

.آورده بیان

وی از قدمای »: را درتاریخ صوفیه ذکر کرده است و گفته که شیخ ابوعبدالرحمان سُلَمی وی

 ( نفحات االنس) «.مشایخ نشابور است

در کتابی که در بیان مبادی ارادت مشایخ و اوایل  شیخ ابوعبدالرّحمان سُلَمی 

. گفت گوید که ابوعبداللّه جلّا گفته است که ابوس ید خرازاحوال ایشان جمع کرده استد می

 ( نفحات االنس)

مرزوق . به نشابور بوده از کبار مشایخ خراسان است. نام وی محمدبن عبداللّه الرازی است

استاد ابوعبدالرحمان سُلَمی است و سُلمی تاریخ خود بنابر تاریخ وی . بوده از لقای مشایخ

 ( نفحات االنس). کرده

که عمر وی صد و بیست و چهار سال شیخ سُلَمی وی را درتاریخ صوفیان ذکر کرده و گفته 

 ( نفحات االنس). بکشیدد و به آخر عمر مُق َد شد

« نام من در آن میان نیاورده؟»: گفت« .شیخ سُلَمی طبقات کرده مشایخ را»: وی را گفتند که

 «.هیچ نکرده»: گفت« .نه»: گفتند

جموع تا صد مجلد آثار سلمی را در م»: نویسدی آثار سلمی میدکتر شفی ی کدکنی درباره

 رساله مالمتیهد حقای  التفسیرد طبقات الصوفیهها عبارت است از یاد کرده اند که مهمترین آن

نام طبقات ناسکات ه و اگر سخن محمد بن منور درست باشد وی کتابی هم ب کتاب الفتوهو 

خالفان م. در احوال زنان عارف داشته است که در هیچ جای دیگر اطالعی در باب آن نیامده
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اند  سلمی و ب ضی از مخالفان تصوف مانند ابن جوزی در صحت روایات سلمی تردید کرده

 ( 5925اسرارالتوحیدد ) «.اند و شیوه او را در تفسیر قرآن نیز مورد نقد قرار داده

د تاریخ طبقات المشایخد طبقات الصوفیههایی به نام  های جامی سلمی کتاببر اساس نوشته

البته م لوم است که طبقات الصوفیه و طبقات المشایخ . دارد تفسیر حقای د تاریخصوفیاند 

 . است طبقات الصوفیهاما در اصل اسم کتاب . یک کتاب است

لق  وی شیخ االسالم است و مراد به شیخ : نویسداما در مورد خواجه عبداهلل انصاری می

چه در صدر کتاب به  چناناالسالم هرجا که در این کتاب مطل  واقع شده است وی استد 

 . آن اشارت رفته است

وی از فرزندان ابومنصور مَتّ األنصاری استد و مَتّ انصاری یسر ابوایّوب انصاری است که 

د در آن وقت که به مدینه هجرت کردند و صاح  رحل رسول است 

با احنف بن قیس به خراسان  متّ انصاری در زمان خالفت امیرالمؤمنین عثمان 

 . آمده بود و در هرات ساکن شده

بوده ی عقیلی مییدر من ابومنصور در بلخ با شریف حمزه»: شیخ االسالم گفته است که

یدر من گفته ! ابومنصور را بگوی که مرا به زنی کند: وقتی زنی با شریف گفت که. است

آخر زن : شریف گفته است که. رده استمن هرگز زن نخواهمد و آن را ردّ ک: است که

چون به هرات آمده است و زن خواسته و من به ! بخواهی و ترا یسری آید و چه یسری

 «. ابومنصور ما را به هِری یسری آمد چنان هَن: امد شریف در بلخ گفته است کهزمین آمده

از اول تا آخر  ی خواجه عبداهلل انصاری یک فصل نوشته است اماکه جامی درباره با این

 . خوانیممی نفحات االنسهای خواجه را در گفته

را  الصوفیه طبقاترسیم که ابوعبدالرحمن سلمی کتاب ن نتیجه میایبه  مطال   این یهمهاز 

. به زبان عربی نوشته و خواجه عبداهلل انصاری در زبان فارسی شاهکاری ایجاد کرده است

ه کنیم الزم به ذکر است که دکتر محمد سرور موالئی که این دو اثر را مقایس قبل از آن

 : ی این دو اثر نوشته استای کوتاه دربارهمقدمه

نیز بر  طبقات الصوفیهنه تنها از اشارات جامی در نفحات االنس بلکه از اشارات موجود در »

ن نظر هایی که ییر هرات به هنگام تقریر احوال و اقوال مشایخ بدا آید که یکی از کتابمی

. بوده است( هجری 413م)شیخ عبدالرحمن سلمی نیشابوری  الصوفیه طبقاتداشته است 
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ترجمه  طبقات الصوفیهدرست است که برخی از جمالت به هنگام ترجمه حال مشایخ در 

هایی میان این دو کتاب وجود دارد با این همه این  عبارات عربی سلمی است و مشابهت

ات طبقات سلمی یا به گفته ییر هرات تاریخ سلمی بوده است داوری که مبنای کار ییر هر

 «. ییر هرات به عمل آمده باشد نادرست است طبقات الصوفیهکه تاملی شایسته در  بدون آن

 ( 5916انصارید )

م لوم است که خواجه عبداهلل انصاری زمان تدریس تنها از کتاب سلمی استفاده نکرده است 

این مطل  را دکتر موالئی هم ذکر کرده . خوانیمده کتاب را میو در خود اثر اسم بیش از 

که روش طبقه بندی  چه در طبقات ییر هرات صرف نظر از آن»: نویسداست و چنین می

سلمی رعایت نشده استد اطالعات بسیاری از منابع دیگر که قری  ده تای آن در متن ذکر 

افظه شگفتی انگیز خود از دوران شده است و همچنین اطالعاتی که ییر هرات با آن ح

ها طی این مدت کودکی تا زمان تقریر طبقات از استادان و مشایخ خویش و افرادی که با آن

درازد دیدار و صحبت داشته است به یاد داشته استد در این کتاب وجود دارد که در طبقات 

نی بیش از سه برابر نگاهی کوتاه به فهرست مشایخ در این دو کتاب افزو. سلمی نیامده است

دهد و این افزونی شمار مشایخ را بر ذگر برخی از مشایخ را در طبقات ییر هرات نشان می

مشایخ چون شیخ ابو ال باس قصاب آملی و ابو بکر طرسوسی که در طبقات سلمی نیامده 

 ( 5916انصارید ) «.است باید افزود

اما . صد و ینو صوفی ذکر شده است سلمی شرح حال طبقات الصوفیهاوالً باید گفت که در 

-ی دو کتاب به چنین نتیجه رسیدهاما از مقایسه. در اثر انصاری ت داد صوفیان سه برابر است

-برای مثال می. ایم که خواجه عبداهلل انصاری ترتی  طبقات سلمی را رعایت کرده است

بیست نفر ذکر شده  در کتاب سلمی در طبقه اول اسم. ی اول را مقایسه کنیمتوانیم طبقه

الفضیل بن عیاضد ابراهیم بن ادهمد ذوالنوند : باشدها به ترتی  زیر میهای آناست که نام

الحارثد سری بن المغلس السقطید الحارث بن اسد المحاسبید شقی  بن ابراهیمد ابو  بشر بن

بن  یزید طیفور بن عیسید ابو سلیمان الدارانید م روف الکرخید حاطم االصمد احمد

الحوارید احمد بن خضرویه البلخید یحیی بن م اذ بن ج فر الرازید ابوحفص  ابی

النیسابورید حمدون بن احمدد منصور بن عمارد احمد بن عاصم االنطاکید عبداهلل بن خبی  

 ( 5363سلمید . )بن ساب  االنطاکید ابوتراب النخشبی

مثالًد در . اندطبقه اول آورده شده در کتاب خواجه عبداهلل انصاری هم تمام این صوفیان در
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: مورد صوفیان اینطور نوشته شده است

 ( 5916انصارید 

الزم به ذکر است که خواجه عبداهلل . خواهیم ب ضی از ذکرها را مقایسه کنیماینک می

سلمی گرفته است و مطال  دیگر  طبقات الصوفیهها را از کتاب فقط مقدمه نوشتهانصاری 

های زیادی در ادبیات فارسی قبل و ب د از انصاری کتاب. در کتاب سلمی وجود ندارد

هایی که کتاب. ی فریدالدین عطار استاالولیا ها یکی از آن کتاب. نوشته شده است

مثالً . ها هم سبک خاصی دارندشود آنو مشایخ نوشته می در مورد اولیاءاللّهد صوفیان

مقدمه هم از به دنیا آمدن اولیاد . توان تقسیم کردرا به سه قسم می االولیا ذکرهای 

های اولیا است و  هاد صحبت ب د از مقدمهد گفته. انگیز و غیره عبارت استچیزهای شگفت

ان به اکثر آثار صوفیه شامل کرد از جمله به اثر تواین ساختار را می. آخر هم وفات اولیا

اند که ها س ی کردهفرق این اثرها با اثر عطار در این است که آن. سلمی و انصاری هم

های مکاند اسم مشایخ دیگر هاد اسمبه این خاطر هم تاریخ. هایشان بیشتر مستند باشدنوشته

چون اگر یک ذکر را از . بر اثر انصاری است این هم به نظر ما تأثیر اثر سلمی. اندرا آورده

خوانیم تا اینکه در مورد یک سلمی بخوانیم انگار یک مطل  تاریخی را می طبقات الصوفیه

کند سلمی هم تاریخ تولدد هم تاریخ وفات و حتی جمالتی که از یک صوفی نقل می. صوفی

. دهدجنبه تاریخی می این روش هم به اثر سلمی بیشتر. آوردها را هم میسندهای آن

مثالً در ذکر . کندها شروع میانصاری هم با تاثیر سلمی هر ذکر را با تاریخ و اسم دقی  مکان

 : خوانیمفضیل عیاض می
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 ( 5363سلمی ) 

چه م لوم است در یک ذکر فقط این همه جمالت برای بیان محل تولد فضیل عیاض  چنان

-را یک بار دیگر به اثبات می طبقات الصوفیهاین هم جنبه تاریخی . اختصاص یافته است

را یکی یکی ذکر کند که این برای  سلمی مانند محدثین س ی کرده است که استنادها. رساند

اما خواجه عبداهلل انصاری در این مورد چه . شودچنان مرغوب محسوب نمی اثر ادبی آن

فضیل بن عیاض بن مس ود بن بشر التمیمی ثم : گفته است

ثوری و مالکد از  ی دین و شرعد از اقران امام است از ائمه الیربوعی کنیه ابو علی الکوفی

هاد سید بوده و  به اصل از کوفه است و در مکه بوده مجاور سال. استادان عبداهلل مبارک

به اصل از : اند در شرع امامد و در زهد یگانه به زهد صوفیان و محبت و گفته. بزرگ

بزرگ وی به سمرقند زاده و به باورد : اند خوراسان بوده از ناحیت مرود از دیه قندین و گفته

وفات وی در محرم . اندد بخاری اصل است  شده و کوفی اصل است و نیز گفته

 ( 5916انصارید ) بودهد 

های سلمی را در یک جمله خالصه کرده و نوشته است و عبداهلل انصاری این همه نوشته

چون مطال  دیگر در هر دو . ستا انصاری فقط قسمت مقدمه را از اثر سلمی اقتباس کرده

 . دهد که انصاری یک کتاب جدید را درس داده استکتاب خیلی متفاوت است و نشان می

: شودشروع می این گونهی ذکر ابراهیم ادهم مقدمه

 

کنیت او : هک : شیخ االسالم گفتابراهیم بن ادهم

از اهل بلخ . ابو اسحاق است و نسبت ابراهیم بن ادهم بن سلیمان بن منصور البلخی ال جلی

وقتی به صید بیرون رفته بود هاتفی . به نوجوانی توبه کرده. امیرزاده بود. است از ابنای ملوک
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د آمد و را غفلت یقظت یدی وی. ابراهیم نه بهر این کار آفریدند ترا: را آواز داد گفت وی

در طل  حاللد ناطوربانی . کردجا کس  می آن. دست در طریقت نیکو زد و به شام رفت

( 5916انصارید . )کرد و به شام برفت از دنیامی

عالوه . انصاری باز هم مقدمه را از اثر سلمی اخر کرده و مطال  ب دی را خودش گفته است

ی مشایخ های وی هم دربارهمی است گفتهکه ت داد صوفیان انصاری سه برابر اثر سل بر این

کند که انصاری فقط با مقدمه سلمی اکتفا این هم روشن می. صوفیه چند برابر سلمی است

 . ی قوی خود تدریس کرده استهای دیگر یا از حافظهها را از کتابکرده و بقیه مطل 

د و زندگید و م رفی صوفی ی نی محل تول: های سلمی از این قرار استترتی  نوشته

اما انصاری . آیدها میهای آنها و مقامی حالاز آن ب د جمالت کوتاه صوفیان درباره. وفات

حتی در مورد برادران و یدرشان زیاد اطالع . س ی کرده است که صوفی را بیشتر م رفی کند

دگی ها در مورد زناما حکایت. البته در اثر انصاری هم کلمات قصار صوفیان هست. بدهد

سلمی  طبقات صوفیهدر . ها خیلی زیاد استها و رفتارهای آنهاد کراماتیربرکت آن

اما در اثر انصاری . شودآمیز آن داده میشود و ب د جمالت نصیحتذوالنون م رفی می

 . چنان نیست آن

لمید س. )

5363 ) 

متاخرتر و به تصوف . از طبقه اول است

نام وی ثوبان بن ابراهیم استد کنیت وی ابو : که : شیخ االسالم گفت. م روفتر

. نام وی فیض بن ابراهیمد االخمیمی مولی االقریش: الفیض و ذوالنون لق  است و گفتند

جا که گور  وی مولی قریش بودهد نوبی و ذو النون به مصر بوده به اخمیم مصرد آنیدر 

( 5916انصارید . )شاف ی استد 

های ییر هرات در این ها و مواجید و مناجاتهای مستقلی از دریافتها فصلعالوه بر این

های ترین بخش ز مهمکتاب وجود دارد که نه تنها از موجبات تمایز این دو کتاب بلکه ا
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خواجه عبداهلل طبقات الصوفیه ی های عمده یکی از تفاوت. آیدبه شمار می الصوفیه طبقات

های دیگر عرفانی و از جمله طبقات سلمی این است که در این کتاب نه تنها انصاری با متن

و تحلیل ها مورد نقدد تفسیر احوال و اقوال مشایخ یاد شده است بلکه این حاالت و گفته

های طریقت و احوال و مقامات طی این نقد و تفسیر و تحلیل به قرار گرفته است و باریکی

ی مسائل و گونه موارد و دربارهی ییر هرات در اینمریدان نموده شده است و نظر عقیده

ی او طبقات صوفیهها  مجموعه این تفاوت. موضوعات مهم عرفان و تصوف بیان شده است

کتابی مستقل و در شمار یکی از منابع اساسی و مهم عرفان و تصوف درآورده  را به صورت

 ( 5916انصارید . )است

  گیرینتیجه

که کتاب انصاری هم  رسیم که با اینی کوتاه دو اثر به چنین نتیجه میاز مقایسه

ب یک اند این کتانام دارد و ت داد صوفیان اثر سلمی در این کتاب جا گرفته الصوفیه طبقات

 . اثر جداگانه عرفانی است و شاهکار ادیبات تصوف فارسی است

*** 

  و مآخذ منابع
 5916د تهراند طبقات الصوفیهانصاری خواجه عبداهللد  -5

د بتصحیح و مقدمه و نفحات االنس من حضرات القدسبن احمدد جامید موالنا عبدالرحمان -1

 ص 623د 5992ییوست محدی توحیدی یورد انتشارات کتابفروشی محمودید 

 . ص 113د 5363لیدند  دسلمید عبدالرحماند  -9

: مقدمهد تصحیح و ت لیقات. اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید. میهنی محمد بن منور -4

 5925( بخش اول. )دکتر محمد رضا شفی ی کدکنی

: د تصحیح و ت لیقاتمقدمه. اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید. میهنی محمد بن منور -1

 5925( بخش دوم. )دکتر محمد رضا شفی ی کدکنی

 5911تهراند . . نیشابوری عطار -6

محمد حسین تسبیحید : به کوشش المحجوب، کشفبن ابی علی جالبید هجورید ابوالحسن علی -2

 . ص 632د 5924آبادد تحقیقات فارسی ایران و یاکستاند اسالم انتشارات مرکز
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 عربیبررسی تطبیقی اصطالح تجلّی در عرفان پیش و پس از ابن

 5*دکتر احسان قبول

 چکیده

های صاحبان های مهمّ آثار عرفانی است که بنیان اندیشهاصطالحات عرفانی یکی از بخش

ی اصطالحات مهمّ عرفانی در طول از این روی با مقایسه. دهدآثار عرفانی را شکل می
های عرفانی و از این ان به چگونگی تحوّل و تطوّر اصطالحات و اندیشهتوتاریخ عرفاند می

 . برد رهگرر سیر تاریخ عرفان یی

ی  یکی از این اصطالحات مهمّ عرفانید تجلّی است که با بررسی تطبیقی آن بر بنیان نظریه

در آثار تجلّی . شودفرانسوی ادبیات تطبیقی در آثار مهمّ عرفانی تحوّل مفهومی آن آشکار می

-ابندر جایگاه اصطالح و مفهومی بنیادین مطرح نیست؛ امّا در آثار  عربیابنعرفانی ییش از 

اندد در جایگاه اصطالحی بنیادین و  های وی بوده و افرادی که تحت تأثیر اندیشه عربی

که این اصطالح خود بستر ییدایش اصطالحات و مفاهیم  ای ونهگیرد؛ به گ اساسی قرار می
های عرفانی به  شود و دیگر اندیشه قرین می« وجود»شود و با مفهوم  ای در عرفان می تازه

 . کنند طور مستقیم یا غیر مستقیم با این اصطالح ارتبا  ییدا می

 عربید ادبیات تطبیقیتجلّید اصطالحد عرفان اسالمید ابن: هاکلیدواژه

  

                                                             
0 *ghabool@ferdowsi.um.ac.ir 
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 مقدّمه -1

ای که برای ورود به هر  ست به گونهگیری آن ا اصطالحات در هر دانشی از مبانی شکل

دانشی و شناخت دقی  و تخصصی موضوعد مسائل و مبادی آند نخست باید با ت اریف و 

در این میان برخی از اصطالحات در سیر . مفاهیم اصطالحات آن دانش آشنا شد

اند در تواین علل می. اند رو شدههایی روبهشاند بنا به عللی با تغییرات و دگرگونی تاریخی

 .ی علل درونی و برونی آن دانش بررسی شوددو حوزه

ها و تغییرات ساختاری و مفهومی زیادی عرفان اسالمی در درازنای تاریخ خود با دگرگونی

ی عرفان نظری و له از رهگرر بررسی آثار نوشته شده در حوزهأاین مس. رو گشته استروبه

های جدید در این حوزه ش اصطالحات و موضوعهاد ت اریف و ییدایتغییراتی که در دیدگاه

با بررسی تطبیقی اصطالحات عرفانی در آثار و ادوار مختلف . شکل گرفتهد قابل تأیید است

توان روند تحوّل و تطوّر احتمالی ساختار و محتوای آن را دریافت و به عرفان اسالمی می

 . ی نظری عرفان در هر دوره دست یافتهاانبنی

یکی از اصطالحات مهمّ عرفانی است که از نخستین آثار عرفانی تا آثار ( 5)ی اصطالح تجلّ

-متاخّر نمود داشته است و در طیّ این نمود و حضورد تغییرات و تحوّالت اساسی در حوزه

این تحوّل اساسی خصوصاً با محوریت عرفان . ی مفهومی این اصطالح قابل مشاهده است

 این اصطالح و عربیابنای که در آثار عرفانی ییش از  گونه قابل مشاهده استد به عربیابن

و ییروانش به عنوان اصطالح و  عربیابنمفهومش دارای جایگاه بنیادین نیست؛ اما در آثار 

بندی  در این مقاله کوشش بر آن است ضمن توصیف و طبقه. شود مفهومی اساسی مطرح می

به ت ریف  عربیابنمّ نثر عرفانی ییش و یس از فرایند تغییر مفهومی این اصطالح در آثار مه

ش از ی این ییوه مسأله. و تبیین اصول نظری این تغییرات مفهومی و محتوایی دست یابیم

 ادبیات ملّتی دیگر برای  تأثیر نویسندههای  ات تطبیقی و حوزهی فرانسوی ادبی دیدگاه نظریه

 (. 513د 5929: نیمی هاللغ)های ادبی قابل بررسی است  و نیز تحقی  در موضوع

د مستملی شرح الت رّف لمره  التصوّف ی تاریخی میان آثار مورد بررسی شامل رابطه

مصباح د عربیابنهجویرید آثار نثر  کشف المحجوببخارید آثار خواجه عبداهلل انصارید 

امی از راز الهیجی و آثار نثر ج د آثار قیصرید 

ی  یک سو و تفاوت زبانی میان این آثار از سوی دیگر انجام این ییوهش را از منظر نظریه
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 .   سازد فرانسوی ادبیات تطبیقی موجه می

 عربیابنبررسی اصطالح تجلّی در آثار مهمّ نثر عرفانی پیش از  -1

د کلّاباذی د عقای(ق.که 494متوفی )د مستملی بخاری شرح الت رّف لمره  التصوّفدر کتاب 

شناسی این او یس از ریشه. دهدی اصطالح تجلّی به صورت یراکنده شرح میرا درباره

-اصطالح به صورتی سطحی و محدود آن را همراه با اصطالح استتار مورد بررسی قرار می

     (.5119 -5142: 5996مستملی بخارید )دهد 

یز به ذکر نامی از اصطالح تجلّی ن( ق.که 451متوفی )در مجموعه آثار ابوعبداهلل سلمی 

: 5963سلمید )آید بسنده شده و تجلی از اصطالحات مهمّ عرفانی در آثار وی به شمار نمی

51.) 

متوفی )ی مفهومی و ت ریفی اصطالح تجلّی در آثار خواجه عبداهلل انصاری جایگاه و حوزه

اصطالح در آثار وی  ها از این بندی نیز محدود است؛ هر چند نخستین طبقه( ق.که 415

تجلّی »: گویدی اصطالح تجلّی میخویش درباره مجموعه رسایلاو در . شود مشاهده می

تجلّی ناگاه آید ولی بر دل . برقی است که چون تابان گرددد عاش  از تابش وی ناتوان گردد

ت کند تجلّی صفاتد عاش  را یس. هر که را خبر بیشد تجلّی را بر دل وی اثر بیش. آگاه آید

تجلّی صفات وی را نیست کند و تجلّی ذات وی را . و تجلّی ذاتد عاش  را مست کند

د نیز آن را منازل السائریندر (. 64: 5953انصارید )هست کند و به محبوب خود وصل کند 

مقامات یکی نور است »: کندبه عنوان مقامات و در کنار استتار با مفهومی محدود مطرح می

: 5961انصارید )« نی یکی تجلّی و یکی استتارد یکی جمع و یکی تفرقتو یکی ظلمتد ی 

43.) 

که یکی از نخستین آثار ( ق.که461متوفی )هجویری  کشف المحجوباصطالح تجلی در 

گونه هجویری اصطالح تجلی را این. مهمّ عرفانی به زبان فارسی استد نیز آمده است

ی آن شوند م اقبال بر دل مقبالن که بدان شایستهتأثیر انوار ح  باشد به حک»: کندت ریف می

که همچون بنابراین هجویری ضمن آن(. 161: 5919هجویرید )« که به دل مر ح  را ببینند

ای از شایستگی و آگاهی برای دریافت نور خواجه عبداهلل م تقد است عارف باید به مرحله

او میان تجلی و رؤیت عیان تفاوت داند؛ اگرچه تجلی دست یابدد اما آن را نوعی رؤیت می

فرق میان این رؤیت و رؤیت عیان »: داندقایل است و رؤیت تجلی را رؤیتی غیر مستمر می
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آن بود که متجلّی اگر خواهد ببیند و اگر خواهد نبیندد یا وقتی ببیند و وقتی نبیند؛ باز اهل 

ستر جایز بود و بر رؤیت حجاب عیان اندر بهشت اگر خواهند که نبینند نتوانند؛ که بر تجلّی 

ی انس و هیبت تجلی را به دو هجویری ضمن بحث درباره(. 166 -161: همان)« روا نباشد

ی ی تجلّی جاللیّه و انس را نتیجهاو هیبت را نتیجه. کندنوع جمالیه و جاللیه تقسیم می

 (.113: همان)داند تجلّی جمالیّه می

ی  سوره 549ی  ورود اصطالح تجلّی به آثار عرفانی آیهی  توان گفت ریشه طور کلّی می به

ک برای دیدنش بر  ع اعراف قرآن کریم است که خداوند در برابر خواست حضرت موسی ک

بر بنیان همین آیه  عربیابنمجموعه آثار عرفانی ییش از (. 1)یابد  کوه تجلّی می

فهومی بنیادین در مبانی فکری و اند؛ اما نه در جایگاه اصطالحی و م هایی داشته سازی مفهوم

 .نظری ایشان

 عربیابنبررسی اصطالح تجلّی در آثار مهمّ نثر عرفانی پس از  -9

  عربیابنتجلّی از نظر  -3-1

 ی عرفان اسالمی ی برجسته چهره عربیابنمحیی الدین  بنا به نظر جهانگیری در کتاب

نی تجلّی الهی است که در نظر وی بیبینی وی جهانعرفان تجلّید و جهان عربیابنعرفان »

شدد اعیان ثابته ظهور و وجود ماند و متجلّی نمیاگر ح  ت الی در اطالق و اختفایش می

در واقع تجلّی ح  باعث ظهور اعیان در علم و وجود . آمدیافتند و عالم به وجود نمینمی

دم ظهور و سریان ی ح  و عدر خارج استد بنابراین در این صورت عدم تجلّ هاآناحکام 

: 5921) «داداو به اشیا ی نی در صورت غی  اود جهان تمام م نای خود را از دست می

929-924.) 

م تقد است که از سه عنصر تشکیل  عربیابن»چنین گفت نصر حامد ابوزید نیز در کتاب 

تجلّی »در تفسیر ییدایش وجود و تحلیل مرات  آن دو عنصر آن  عربیابنی  ی اندیشه ه دهند

 (.113-153: 5933ابوزیدد ) «است« تجلی در نفَس االهی»و « اسمائی

که « تجلی علمی غیبی»اول : داند تجلی ح  را بر دو گونه می( ق.که 691متوفی ) عربیابن

آن عبارت است از . ت بیر گشته است« فیض اقدس»نیز خوانده شده و به « تجلّی ذاتی حبّی»

فیض »که « تجلی شهودی وجودی»دوم . ه در حضرت علمظهور ح  در صورت اعیان ثابت

شود و در نامیده شده و در این تجلّید ح  به احکام و آثار اعیان ثابته ظاهر می« مقدس
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تجلی ثانی مترتّ  بر تجلّی اوّل و مظهر کماالتی است . یابدنتیجهد این عالم خارج وجود می

به بیان دیگرد این که . ان مندرج شده استکه با تجلّی اوّل در قابلیّات و است دادات اعی

ت الی نخست به تجلّی ذاتی و به حس  فیض اقدس به صورت است دادات و قابلیّات  ح 

ی علم به رنگ اعیان نمایان ساخت و به این ترتی  از تجلّی یافت و خود را در مرتبه

به  حضرت احدیّت به حضرت واحدیّت نزول فرمودد یس از آن به حس  فیض مقدس

. هستی بخشید و این عالم را یدید آورد هاآنات ر اعیان برابر است دادات و قابلیاحکام و آثا

. فیض مقدّس: فیض اقدسد و هم مقبول از فیض اوست: یس هم قابل از فیض اوست

بنابراین فیض اقدسد تجلّی ذاتی ح  است که باعث ظهور اعیان است و فیض مقدسد 

خالصه وجود عالمد اثر . وجود احکام و آثار اعیان است تجلّی وجودی اوست که باعث

 (.921-924: 5921جهانگیرید . )تجلّی ح  و از برکت فیض اوست

ناظر به « »: گویدعبارت فصوص الحکم که می

داد ازلی تجلّی ذاتی غیبید است : مطال  مرکور است که کاشانی در شرح آن نوشته است

شودد ها ظاهر میاعیان و احوال آن صوربخشد که ذات ح  با این تجلّی در عالم غی  به می

فرماید همین از خود ت بیر می هاآنو غی  مطل د حقیقت مطل  و هویّت مطل  که ح  با 

اما تجلّی شهادتد تجلّی ح  است در عالم شهادت که در . ذات متجلّی در صور اعیان است

عبارت  فصوص الحکمقیصری شارح دیگر . نمایدد اشیا را برابر است دادشان ایجاد میاثر آن

دو « الباطن و الظاهر»برای اهلل به حس  اسم : مرکور راد به این گونه شرح کرده است که

استد هویّت او « الباطن»تجلّی غی  و تجلّی ذاتی که تجلّی او به حس  اسم : تجلّی است

و تجلّی . آیددر می است داداتشانو در نتیجه او به صورت اعیان ثابته و یابد با آن ظهور می

: همان)است که مترتّ  بر تجلّی اوّل است « الظاهر»شهادتد و آن تجلّی او به حس  اسم 

921.) 

های عارفان ییش از خود اما بر بنیان نگرشش به وجودد تجلّی را  از رهگرر دیدگاه عربیابن

 :کندبه سه نوع تقسیم می

ی ذاتی که خود مکاشفه است و م نی این نه آن است که ذات ح د بنده را کشف ک تجل5ّ

لیکن چون سلطان بر سر او جز ح  چیزی نماند و از غلبه . افتدد تا عیان به وی نگرد

 . بیندی ح  را میسلطنت ح  چنان گردد که گوی
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علم و قدرت و دیگر ک تجلّی صفات ذات است و آن جای نور است و آن م نی صفات 1

صفات باشد که چون بنده را کمال صفت ح  گشاده گردد هر صفتی از صفات ح  که او را 

 . کشف گردد به آن م نید از ظلمات خل  منقطع شود و به صفات ح  منوّر گردد

ک تجلّی حکم ذات باشد که به آن جهان باشد که میان س ید و شقی تمیز کند و ایشان را از 9

و چون ( 13/ یس)« »: که خدای گفتا گرداند چنانیکدیگر جد

حکم خدا به (. 2/ شوری)« »: از یکدیگر جدا گشتند ندا آید

امّا خاص خبر . اند تا چه خواهد بودی آن حکمعنایت م اینه خواهد گشتند عام به نظاره

تر دارند و چون ح  ایشان را از مخبر عنه خبر داده که چه ویش قویح  را از مشاهده خ

خواهد بودد اگر چه آن مخبر عنه غای  بودد به صدق خبر حاضر گشت و اگر چه م دوم 

به نقل ( ]151/ 1: 5321عربید ابن)بودد موجود گشت و اگر چه محجوب بودد منظور گشت 

 [.516: 5919س یدید : از

دیگرد تجلّی را عبارت از ظهور نورانی به ذات الهی و صفات و امور عربی از منظری ابن

کند و بر آن است که داند و به جای رمز حجاب در مکاشفه به رمز نورد اشاره میروحی می

از این رو هستی او از نور . خدای بزرگد مرکز نور است و نفس انسانی مخلوق خداست

که نور الهی همیشه  خفیف استد جز این خداست ولیکن نورش از جهت اتّصاف به بدند

ی شمع یا چرا  متصاعد و در نور ح  چیزی است چون دود که از فتیله. کامالً با اوست

یس اگر این دود به نور فروزان چرا  نزدیک گشته . گرددشود که مدّتی نور خاموش میمی

چنین نور الهی که متّصل به هم. آیدی چرا  برسد در اثر مباشرت این دود یایین میتا به فتیله

طری   ی آن نور در کمال و نقصان است واین تجلّید یا ازی درجهنفوس است به اندازه

د روح عربیابنجز این که از نظر . گرددروحد یا مباشرت از سوی خدای بزرگ کامل می

رو در از این . های نور از سوی خدای را تحمّل کندتواند تابشنمی مخلوق حیوانی است و

درخشد و دهد آن نور میتموّج خود ادامه می هنگامی که نور به قل  برسد به جنبش و

 (.516: همان) .گرددمیموج  وجد و حال 

دهد و او  عربی اساس نگرشی او را تشکیل میطور که مالحظه شد تجلّی در عرفان ابن همان

بنیان وجود را تجلّی  عربیناببه عبارتی . نگرد ی ساحات وجود از منظر تجلّی می به همه

 .گیرد داند و این اصطالح در عرفان او مفهومی وجودی به خود می می
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 تجلّی از نظر عزّ الدین محمود کاشانی -3-2

تجلّی را  در کتاب ( ق.که 291متوفی )عزّالدین محمود کاشانی 

کشاف شمس حقیقت است ک ت الی و تقدّس ک از مراد از تجلّی ان»: کنداین گونه ت ریف می

بندی  ی را به سه نوع ذاتد صفات و اف ال تقسیماو نیز تجلّ« غیوم صفات بشری به غیبت آن

 (. 39 -31: 5911کاشانید ( )9)دهد  به آن مفهومی وجودی می عربیابنکند و تحت تأثیر  می

شود  تجلّی در نزد سالک قائل می بندی کاشانی مرات  وقوعی را برای بر بنیان همین تقسیم

گاهد تجلّی صفات و اوّل تجلّی که بر سالک آید در مقامات سلوکد تجلّی اف ال بود و آن»

اند و صفاتد مندرج در تحت ذات؛ یس ب د از آن تجلّی ذات؛ زیرا که اف ال آثار صفات

تجلّی اف ال را  و شهود. تر از ذاتتر از صفات بود و صفاتد نزدیکاف ال به خل  نزدیک

. «مشاهده»و شهود تجلّی ذات را « مکاشفه»خوانند و شهود تجلّی صفات را « محاضره»

(. 39: همان)« مشاهدهد حال ارواح است و مکاشفهد حال اسرار و محاضرهد حال قلوب

کننده به وجود مشهود قائم باشد و نه  داند که مشاهده نیاز مشاهده را در این می کاشانی ییش

شود اصطالح تجلی نزد کاشانی خود بستر ییدایش  طور که مشاهده می همان. ودبه خ

 .شود می... اصطالحات مهمّ دیگر عرفانی همچون محاضرهد مکاشفه مشاهده و 

یردازد و  ی و ستر میی تجلّ به تحلیل رابطه عربیابنکاشانی به ییروی از آثار عرفانی ییش از 

ب  استتار خل  است و استتارشد موج  ظهور خل ؛ تجلّی ح  ک سبحانه ک س»: گوید می

یس هرگاه که ح  ک سبحانه ک به اف ال خود متجلّی شودد اف ال ح  در آن مستتر گردد و 

گاه به ذات اف ال خل  در آن مستتر گردد و هرهرگاه که به صفات متجلّی شودد صفات و 

 (.34: همان)« متجلّی گرددد ذات و صفات و اف ال خل  در آن مستتر گردد

 تجلّی از نظر قیصری -3-3

است  عربیابن فصوص الحکمکه از شارحان ( ق.که 215متوفی )داوود بن محمود قیصری 

نظری وییه به اصطالح تجلّی دارد او نیز تجلیات خداوند را به مانند  عربیابنبه ییروی از 

ح  را تجلّیّاتی »: ئل استکند؛ اما به جای تجلی اف ال به تجلی اسماء قا تقسیم می عربیابن

هایی است که حکم و سلطنت ذاتی و اسمایی و صفاتی؛ و اسماء و صفات را دولت: است

که آخرت همانا به ارتفاع حج  شکّی نیست در این و. آن به گاه ظهور در عالم یدیدار آید

گونه که هر شیء در آند به صورت و ظهور ح  و وحدت حقیقیه به حصول رسدد بدان
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و محلّ . یقی خویش ظاهر گردد و ح  از باطل جدا شودد که یوم فصل است و یوم قضاءحق

جا بایسته آید که به گاه وقوع این تجلّی در آن این تجلّی و مظهر آن روح است؛ و از این

»: قالَ اهللُ ت الی. فانی گرددد و به فنای آن جمیع مظاهر آن نیز به فنا رسد

اند که قیامت و آنان کسانی( 61/ زمر)« 

هر شیء به اصل خویش : اندجاست که گفتهو از این. کبری بر ایشان سبقت یافته است

»د (513/ عمران آل)« »: قالَ اهللُ عزَّ وَ جَلَّ. بازگردد

و این به زوال ت یّنات خلقیّه و فنای (. 11/ قصص)« 

همچون ت یّن قطرات به گاه وصول به دریاد و ذوبان . وجه عبودیّت در وجه ربوبیّت بود

 (.21: 5969قیصرید )جلد به گاه طلوع شمس حقیقت 

 تجلّی از نظر عبدالرحمن بن محمد جامی -3-4

است و سخت ارادتمند و ییرو  عربیابناز دیگر شارحان آثار ( ق.که 131متوفی )جامی 

-ابن« فیض اقدس و مقدس»او تجلّی خداوند را تحت تأثیر دو اصطالح . های وی اندیشه

فیض »که صوفیه ت بیر از آن به : تجلّی غیبی علمی -5: کند به دو نوع تقسیم می عربی

ت از ظهور ح  است ک سبحانه ک ازالً در حضرتِ علمِ بر خودش اند و آن عبارکرده« اقدس

شود به که م بّر می: تجلّی شهادی وجودی -1. به صور اعیان و قابلیّات و است دادات ایشان

و آن عبارت است از ظهور وجود ح  ک سبحانه ک منصبغ به احکام و آثار « فیض مقدّس»

وّل است و مظهر است مر کماالتی را که به تجلّی اعیان و این تجلّی ثانی مترتّ  بر تجلّی ا

: 5963جامید )د ( 532: 5929جامید . )اوّل در قابلیّات و است دادات اعیان اندراج یافته بود

595.) 

او به . استهای دیگری از تجلّی ارائه دادهبندیتقسیم جامی در 

همچنین به تجلّی ذات ( 21: 5911جامید . )ای داردرهتجلّی صورید نورید ذوقی و ذاتی اشا

. و نیز به تجلّی قهری و لطفی( 556- 551: 5914جامید )و تجلّی صفات و اف ال 

از رهگرر همین تجلّی قهری و لطفی یا جاللیّه و جمالیّه به موضوع ( 595: 5911جامید)

صطالح تجلّی نیز در نزد جامی شود که ا مشاهده می. (533: همان)یردازد تنوّع تجلّیّات می

ها را از این اصطالح ارائه  یردازی ها و مفهوم بندی جایگاه اساسی دارد و وی انواع تقسیم

 .دهد می
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 تجلّی از نظر محمد بن یحیی الهیجی -3-5

شیخ  گلشن رازاست که شرحی بر  عربیابناز دیگران ییروان ( ق.که351متوفی )الهیجی 

نوشته  مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن رازبا عنوان ( ق.که 213متوفی )محمود شبستری 

نوشته و روشن است اصطالح تجلّی در اندیشه و اثر  عربیابناو شرحش را از منظر . است

های مستقیم و غیر  ای که در جای جای این شرح به شیوه وی جایگاهی اساسی دارد به گونه

 .شویم رو می ی و مفاهیم مرتبط روبهمستقیم به اصطالح تجلّ

-می« ی دل یاک سالکظهور ح  بر دیده»د تجلّی را گلشن راز 513الهیجی در تفسیر بیت 

»: گویدباره می  این در گلشن راز 513د و نیز در ذیل بیت (513: 5915 الهیجید)داند 

ا هر ج گلشن رازو م تقد است که در کتاب ( 13: همان)« .

که اصطالح تجلّی واقع است بیشتر به همین م ناست نه آن تجلّی اوّل و تجلّی ثانی و تجلّی 

شود الهیجی در عین  بنابراین مشاهده می(. همان)شهودی که مصطلح و مت ارف است 

 شرح گلشنهای خویش را در  ید اما نگرشی تجلّ در حوزه عربیابنوابسته بودن به نگرش 

 .راز دخیل کرده است

ثاری را در ی کالسیک تجلّی نوعی دیگر با عنوان تجلّی آ گانه بندی سه الهیجی به تقسیم

آن است : ک تجلّی آثاری5: کند افزاید و آن را این گونه ت ریف می می جایگاه نخستین مرحله

که به صور جسمانیّت که عالم شهادت است از بسایط علوی و سفلی و مرکّبات به هر 

را بیند و در حین رؤیت جزم داند که حضرت ح  استد آن را صورت که حضرت ح  

 و از جمیع تجلّیّات آثارید تجلّی صورید ی نی در صورت انسان. خوانندمی« تجلّی آثاری»

ی ی شریفهکه بنابر آیهرا ای وی تجلّی(. 513-593:همان )مشاهده نمودند اتمّ و اعالست 

«

 (.591: همان)داند بر موسی ک ع ک گردیدد از تجلّیّات آثاری می« 

 :کند ی دیگر تجلّی را این گونه ت ریف می سه گونه

تندد آن است که حضرت ح  به صفتی از صفات ف لی که صفات ربوبیّ: ا تجلّی افعالی2

متجلّی شود و اکثر آن است که تجلّیات اف الید متمثّکل به انوار متلوّنه نماید؛ ی نی حضرت 

 (.593:همان )ح  را به صورت نور سبز و نور کبود و نور سرخ و نور زرد و نور سفید بیند 
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 ی ذاتیّه که حیات و علم وآن است که حضرت ح  به صفات سب ه: ا تجلّی صفاتی3

بصر و کالم استد متجلّی شود و گاه باشد که تجلّی صفاتید  دت و سمع وقدرت و ارا

 (. همان)ل به صورت نور سیاه بیند متمثّمتمثّکل به نور سیاه نماید؛ ی نی ح ّ را 

شود و علم و ش ور و ادراک آن است که سالک در آن تجلّی فانی مطل  می :ا تجلّی ذاتی4

 (.همان)مطلقاً نماند 

ها را نیز در شناخت و تمییز  که الهیجی عالوه بر افزودن تجلّی آثارید رنگ شود مالحظه می

 .کند انواع تجلّی وارد می

نمود دارد و الهیجی به انحاء  مفاتیح األعجازتجلّی ذاتی بیش از انواع دیگر تجلّی در 

 :گویدکه می گلشن راز 534به عنوان نمونه در بیت . دهد مختلف آن را شرح می

 رسد بکر ککوه هسکتی    تجلّی گر
 

 شود چون خاک ره هستی ز یستی
 

 .دانداقتضای تجلّی ذاتی را مظاهر و کثرات می

ی ذات احدیّت را در عالم م نی بوده و تمنّای حضرت موسی مشاهده: الهیجی م تقد است

نمود و حضرت ح ّ بر آن تجلّی فرمودد هستی موسی آن کوه که به چشم حضرت موسی می

دید و از این جهتد حضرت موسی کوه می فامّال به صورت آن کوه گشته بودد بود که متمثّ

چون مقتضای تجلّی ذاتید . هوشی و فنای آن حضرت شدیاره یاره گشتن کوه سب  بی

نیستی و فنای مظاهر باشدد یس حضرت موسی و دیگری راد دیدن ذات ح  میسّر نباشد و 

ی آن نزّل ذات به مرات  اسما و صفاتد مشاهدهدر ت فامّامطل  باشد؛ « لَن  تَرانی»حکم 

بر موسی تجلّی فرمود و با موسی از « وادی ایمن»ی  حضرت میسّر است و به صورت شجره

از این سخنان م لوم . «»: ی اسما سخن گفت کهیس یرده

که  هاآناند؛ ی نی من حیث الرّاتد و دید راست گفتهتوان اند نمیشود که کسانی که گفتهمی

همان )اند؛ ی نی من حیث االسماء و الصفات توان دید هم راست گفتهگویند که میمی

:591  .) 

برد که آن  نام می« توحید شهودی عیانی»در همین راستا الهیجی از اصطالحی با عنوان 

او توحید شهودی عیانی . ص ک استنهایت کمال واصالن کامل است و مقام محمود ک 

  . ک تجلّی ذاتی9ک تجلّی صفاتید 1ک تجلّی اف الید 5: داندوجدانی ذوقی را دارای سه مرتبه می
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کهد حضرت ح  به تجلّی اف الی بر سالک متجلّی شود و سالک صاح  تجلّید جمیع اوّل آن

شیء غیر ح ّ فاعل نبیند و اف ال اشیا را در اف ال ح ّ فانی یابد و در هیچ مرتبه و هیچ 

 :غیراو را مؤثّر نشناسد

 نیست اندر بحر شکرک و یکیچ یکیچ   
 چونکه جفت احوالنیکم ای شمککن 

 

 لیک با احوال چه گویم هیچ هکیچ  
 الزم آیککککد مشکرککانککککه دم زدن 

 

 .خوانندمی« مقام محو»و در اصطالح این را 

تجلّی گردد و سالکد صفات جمیع دوم مرتبه آن کهد حضرت ح  به تجلّی صفاتی بر او م

اشیا را در صفات ح ّ فانی یابد و صفات اشیا را صفات ح ّ داند و غیر ح  را مطلقاً هیچ 

صفت نبیند و خود را و اشیا را مظهر و مجالی صفات الهی شناسد و صفات او را در خود 

 :ظاهر بیند

 چون الف از استقامت شد بکه یکیش  
 دچکون بکرهنکه رفت ییش شکاه فکر  
 خل کتی یکوشیکد از اوصککاف شککاه  
 این دویی اوصاف دیکداحول اسکت  

 

 او نککدارد هیککچ از اوصکاف خویککش  
 شاهش از اوصکاف قدسکی جامکه ککرد    
 بکر یکریکد از چکاه بکر ایککوان و جککاه  
 ور نککه اول آخککر د آخککر اول اسکت  

 

 .نامندمی« مقام طمس»و در اصطالح محقّقان این را 

است که حضرت ح  به تجلّی ذاتی به او متجلّی شود و سالکد جمیع  ی سیّمد آن مرتبه

ذوات اشیا در یرتو تجلّی ذات احدیّت فانی یابد و ت یّنات عدمی وجودد به فنا در توحید 

و هیچ شیء را به غیر ح  وجود نبیند و وجود « »ذاتی مرتفع شود که 

گری جلوه« »ح ّ بین عارف  یداند و در دیده  اشیا را وجود ح

 :نمودهد به جز وجود واج د موجودی دیگر نبیند و خیال غیریّت نزد وی محال گردد

 زان نکمکایکد ایکن حقکایکک  ناتمککام  
 روی آن قبکاد  چشم من چکون دیککد  

 ایکن جهکان منکتظککم محشککر بککود   
 دد ایکن ز ب کث  هی ز چه م لوم گکر 

 شکر  روز ب ککث اول مکردن اسکت   
 

 که بریکن خامکان بکود فهمککش حکرام   
 ککثکرت اعککداد از چکشکمکم فکتککککاد 
 گکر دو دیکده مبکککدل و انککور شککود   

 جو ککم کن اندر ب کث بحکث ب ث را
 زانکه ب کث آن مکرده زنده ککردن است
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و صاح  این مقام جمیع ذوات و عبارت از این فناست « مح »و به اصطالح این طایفه 

« یابدی ذات و صفات و اف ال ح  میصفات و اف ال اشیا را مضمحل و متالشی در اش ه

 (.111-112: همان)

بندی از اصطالح تجلی را به ارائه  د انواع تقسیمعربیابنالهیجی نیز به مانند دیگر ییروان 

ی دایره کل ی ظهوری و ش وری کهچون تجلّ کند؛ هم دهد و آن را ت ریف و تبیین می می

 .داند نظام آفرینش را حاصل این دو تجلّی می

 .تجلّی رحمانید تجلّی رحیمی :ا تجلّی ظهوری1

کثرات عالم غی  و شهادت در مقام وحدت وجود مطل  یکی است چه غیر از وجود عدم 

جمیع  است و در تجلّی ظهورید آن یکی که وجود واحد استد بسیار نموده و به صورت

 (. 56: همان)اشیاء ظاهر گشته 

تجلّی »: کنداقسام تجلّی ظهوری را شرح میالهیجی در ذیل تفسیر بیت دوّم گلشن راز 

نامند که می« تجلّی رحمانی»عام را . یکی عام و دوّم خاص: ظهوری بر دو نوع واقع است

ی در این تجلّی همه بر تمامت موجودات فرمود و« »ی اضافه

و « »د «»اند موجودات مساوی

ی عمل بر سابقهخوانند؛ چه به محض منّت و عنایتد بیمی« انیرحمت امتن»این رحمت را 

و هر دو عالم را که عبارت از این تجلّی است « فضل»ی این رحمت فرموده و اشیا افاضه

 :عبارت از غی  و شهادت و دنیا و عقبی استد بدین تجلّی به انوار وجود روشن ساخته

 ایکن بکود مکر ذوات را شککامل  

 کافر و کفر و مکؤمن و ایمککان 
 

 نکاقکص از وی بکرابککر کامککل  

 همکککه را انکککدرو مسکککاوی دان
 

و آن نیز همین م نی دارد که  واقع است« ز نورش»د «ز فضلش»و در ب ضی نسخد به جای 

اشارت بدان کرده شد؛ چه نورد اسمی است از اسمای الهیّه و باری از تجلّی ح ّ است به 

 : اسم الظّاهر که مراد وجود عالم ظاهر است در لباس جمیع صور اکوانیّه از جسمانیّات

 هر چه دیکدم نهان و ییکدایی مظهر حُسن با کمال تکو بود

گویند که فیضان کماالت م نویّهد بر می« تجلّی رحیمی»که خاص است و تجلّی دوم را 

فرمایکد؛ مثل م رفت و توحید و رضا و تسلیم و توکّل مؤمنان و صدّیقان و ارباب القلوب می
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نموده و در این تجلّید « فیض»و از این تجلّی ت بیر به . و متاب ت اوامر و اجتناب از نواهی

طیع و ناقص از کامل ممتاز گشته است و این فیض خاصّ است کافر از مؤمن و عاصی از م

که طینت انسان را گلشن گردانیده و صد هزار گل رنگارنگ خوشبوی م ارف و یقینیّات در 

 (.1-4: همان)آن گلشن شکوفانیده است 

در تجلّی ش وری که سیر عروجی استد بسیار که نمود کثرت عالم مراد : ا تجلّی شعوری2

ی نی به وحدت حقیقی که مبدأ و م اد کثرت استد بازگشت و ت یّنات « شد اندکی»استد 

ی صدرالمتألّهین توان برابر با سفر سوم در اسفار ارب هتجلّی ش وری را می. موهومه نماند

در این سفر عارف در عین حالی . باشدمی« »این سفر . دانست

بیند و به نگاهی امّا دیگر عالم کثرات را عین عالم وحدت میکه به عالم کثرات بازگشته 

رسد که هیچ همچنین در تجلّی ش وری عارف به این بینش می. وحدت بین رسیده است

وجود واحد است که به سب  « عالم غی  و شهادت»چیز جز وجود ح  اعتبار ندارد و 

هوری خاص ظاهر گشته مرات  تجلّیات به صورت کثرات نموده و در هر مظهرید به ظ

توان بیان داشت که تجلّی ظهوری همان وحدت در به طور خالصه می(. 56: همان)است 

 .باشدعین کثرت و تجلّی ش وری کثرت در عین وحدت می

ی اصلی  چون تنه ی الهیجی هم آید اصطالح تجلّی در اندیشه از مطالبی که گرشت برمی

آید و از این رهگرر انبوه  ی او از آن برمی دیشههای فکری و ان فکری اوست که دیگر شاخه

 .شود اصطالحات و مفاهیم نو عرفانی حاصل می

به تجلّی  عربیابنهای آند الهیجی به اقتفای  ی ظهوری و ش وری و زیرشاخهعالوه بر تجلّ

وی در ذیل تفسیر . کند ها و تفاسیرش را از آن بیان می یردازد و نگرش اقدس و مقدس می

 .دهداین دو نوع از تجلّی را شرح می گلشن راز 541بیت 

اند ی اسمای الهیهح  در تجلّی اقدس به صور اعیان ثابته که صور م قوله :ی اقدسا تجل1ّ

بنابراین تجلّی اقدس همان (. 31: همان)که در علمندد به صفت قابلیّت ظهور یافته است 

 (. 939: همان)باشد تجلّی حبّی ذاتی می

به تجلّی مقدّس که تجلّی شهودی مراد استد به صورت آن اعیاند  :قدّسا تجلّی م2

کمال ظهور الهی در تجلّی (. 31: همان)بحس  است دادهای ایشان در عین ظاهر شده است 

بر این  .شهودی است که عبارت از تجلّی ح ّ است به صور مظاهر جهت حصول م رفت
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داند که به جمیع صور ظاهر گشته نمی ی هستی را چیزی جز تجلّی ح همهاساس الهیجی 

ک ص ک « محمّد»و مقام « جمع الجمع»و هر جا به تجلّی دیگر نمود یافته است و این مقام 

»و « »است که حقیقت وحدانیّت در مظهر فردانیّت ظاهر شود که 

 (.همان)« 

( 1) گلشن راز 132و از رهگرر شرح بیت ( 4)ی نور  سوره 91ی  بنیان آیهالهیجی بر 

دهد و آن را به دو نوع تجلّی اف الی و نوری  بندی دیگری از اصطالح تجلّی ارائه می تقسیم

 :کند بندی می تقسیم

اند که ح  در عالم مثال که برزخ غی  و آن صور مظاهر حسنیّه« » :ا تجلّی افعالی1

ی شهود و صورت و م نی استد از برای تأنیس سالک مبتدی که هنوز به مرتبه شهادت

نامند؛ زیرا می« تجلیات اف الی»گردد و این را جمال مطل  نرسیده استد به آن صور ظاهر می

نامند می« تأنیس»که ح  به صور اسباب ظاهر شده است و این تجلّی را دراصطالح صوفیکّه 

 (.131: همان)

ظهور نموده  شمع آن مصباح و نور تجلّی است که در صورت : نوری ا تجلّی2

و شاهدد فرو  و روشنی نور ارواح است؛ ی نی . ی مصباح است د وقایهاست؛ چه 

نامند و می« تجلّی نوری»فرو  نور تجلّی است که مخصوص ارواح طیّبه است و این را 

ای را که موسی ک ع ک از شجره هیجی تجلّیال(. همان)ی ایند اعال از تأنیس است مرتبه

 (.همان)داند مشاهده نمودد تجلّی نوری می

شرح « جمالی و جاللی»بندی سنّتی از تجلّی به  های خود را از رهگرر تقسیم الهیجی نگرش

 :گویدکه میگلشن راز  213او در شرح بیت . دهد و بسط می

 انی را مثال استرخ و زلف آن م  ستتجلّی گه جمال و گه جالل ا

داند و تجلّی جاللی را موج  قهر تجلّی جمالی را مستلزم لطف و رحمت و قرب الهی می

ی هر جالل نیز و به حقیقت هر جمالی مستلزم جاللی است و در یس یرده». و غض  و بُ د

جمالی است؛ زیرا که جالل احتجاب ح  است به حجاب عزّت و کبریایی از عباد تا هیچ 

د «»ا به حقیقت و هویّت چنان چه هستد نشناسد که کس او ر

تجلّی ح ّ است به وجه و حقیقت خود از برای ذات « جمال»و « »

خود؛ یس جمال مطل  را جاللی باشد و آن قهّاریّت ح ّ است مر جمیع اشیا را به افنا در 
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ی علوّ جمال است و این جمال را دنوّی هست که به آن اشیا   و این مرتبهتجلّی وجه مطل

گردد و آن دنوّد ظهور جمال مطل  است به صورت جمیع اشیا و این دنوّ جمال را نزدیک می

 (.466:همان )« نیز جاللی هست و آن احتجاب جمال مطل  است به ت یّنات اکوان

: کندیردازد و نقل میمی ح ّ الیقیناظم صاح  کتاب ی نظر شیخ ن الهیجی در ادامه به ارائه

تنزّل کرد به ف لد از ظهور و بطون  ظاهر و باطن و اول و آخرد چون هر یک از »

عالم شهادت و غی  و دنیا و آخرت ظاهر گشت وجه نسبت این دو اسم با مبدأد مظهر 

ی ت لّ  به قبضد و از شایبهصفات متقابله شد؛ چون رضا و غض  و لطف و قهر و بسط و 

و « »ف لد م بّر شد به بدین و صفات جمالی و جاللی 

آن وجه دیگرد اعنی ظهور در ف ل تسمیه یافت به نور و ظلمت و ایمان و کفر و روح و 

یس هر آینه روی مهرویان به مناسبت . «»د «»جسد 

ربا را به نور و لطف و رحمت با تجلّی جمالی مشابهت داشته باشدد و زلف بتان شوخ دل

و روی و زلف . مشابهت ظلمت و یریشانی و حجاب با تجلّی جاللی نسبت تام بوده باشد

عین تجلّی جمالی و  که محبوباند مثال و نمودار تجلّی جمالی و جاللی باشد؛ بل

 (.462-466:همان )« جاللی است

را یکی از بسترهای مناس  برای شرح و تبیین اصطالح ( 6)« قرب بالنوافل»الهیجی حدیث 

بدان که نزد »: گویدی این حدیث می درباره گلشن راز 549داند و در شرح بیت  تجلّی می

را عبارت است از تجلّی نفحات الطاف ربّانی  کامالن عارفد محبّت حضرت و صمدیّت بنده

ی تالطم امواج دریای ارادت که برزخ غی  و شهادت و که از مه ّ بوادی عنایتد بواسطه

گردد و با مظاهر طاهره و مجالی از اصول ایجاد اکوان و مفاتیح غی  اعیان استد منب ث می

گیرد و مرایای بواطن مست دّان   میاندد ت لّزاکیه که قوابل آثار قدسی و حواصل اسرار انسی

قبول فیض جمالی را از کدورات آثار مجالی جسمانی و ظلمت غبار شهوات نفسانی یاک 

ی رفع حجاب عوای  و غالی  دفع ذاب قوا  و موانعد به بسا  قرب گرداند و به واسطهمی

-وح انس میمت طّشان زالل وصال را در مقام شهودد لرّت شراب ر یهاناجرساند و می

و میل باطن طال  به درک نتایو این حقای  که جمال طال  از زیور آن عاری و به . چشاند

این حدیث قدسی بیان این م نی . ی بند مرلّت و خواری استسب  فقدان این دولت بسته

این را ظاهر کرده؛ زیرا « »نموده که دیده و بینندهد به حقیقت اوست؛ چه 

نسان به حقیقت همین قوا و اعضا و جوارح است که ح  به خود منسوب داشته؛ یس که ا
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 :همه او باشد

 نامی است ز من بر من و باقی همه اوست

»است و اشارت به این مرتبه است « بقای ب د الفناء»و این مقام 

 (.33:همان )« 

به بیان ( 2)گلشن راز  966ل است و در شرح بیت ی و تناسخ تفاوت قائالهیجی میان تجلّ

تناسخ ت لّ  روح است به بدنی ب د از خراب بدن اوّلد و »: یردازدتفاوت تناسخ و تجلّی می

مستلزم تکرار است؛ زیرا که همان روح است که ب د از مفارقت از بدنی مت لّ  به بدن دیگر 

ه دانندد بلکو قائم به نفس خود نمی گویندگردد به زعم جماعتی که روح را قدیم میمی

ظهور حقیقت است در هر مظهری به « تجلّی»و . دارندجهت بقا محتاج به بدن می

تناسخ نیست این کز »: فرماید کهخصوصیّتی و صفتی و نوعید نه بر سبیل تکرارد فلهرا می

به مبدأ به کاملی و ب د از اتمام دوره و وصول  ینشئهی نی ظهور حقیقت در « روی م نی

ی رعایت مراسم شری ت و طریقت و عبادتد ظهور در مظهر دیگر تناسخد نیست؛ واسطه

گویند که خرق حج  ظلمانی نمودهد از نهایت به بدایتد و از بلکه این را بروزات کمّل می

ت لّ  روح ب د از خراب بدن اوّل به « تناسخ»و . نمایندبدایت به نهایت سیران و دوران می

یگر است و این ت لّ  موقوف به خرابی بدن اول است و این که در ظهور حقیقت در بدن د

از روی م نی و حقیقتد ظهوراتی است در عین مظهری و از او در مظهری دیگر گفته آمدهد 

اول نیست گردد تا در مظهر دیگر ظاهر گردد؛ بلکه  دتجلّید و در تجلّی الزم نیست که مظهر

و در حالت واحدهد واحد مطل  به صورت « »در تجلّی نیست که 

 :یابدچندین مظاهر هر جا به نوعی ظهور می

 هر لحظکه به شککل آن بکت عیّککار بککرآمد  
 رفکت القصّکه همکو بود که می آمککد و مکی  

 این نیست تناسخ سکخن وحکدت صکرف اسکت    
 

 هر دم به لبکاس دگکر آن یکار برآمکد   
 وار برآمکد  تا عاقبت آن شکل عکرب 

 کافر شود آن کس که به انکار برآمکد
 (169-161: همان)               

دارد و بر کلّ بیان می یجزئگلشن راز سرّ تجلیات را اشتمال  544الهیجی در شرح بیت 

ای است که ح  به تمامت وجوه بدان که عالم من حیث المجموعد مثال آینه»: گویدمی

ای است که ح  به یک وجهی وده؛ و هر ذرّه از این عالمد باز آینهاسمایی به تفصیل در او نم
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از آن وجوه اسمایی در آن من کس شده؛ چه هر ذرّه صورت اسمی است از اسمای الهیّه که 

و مقرر است که هر اسمی از اسمای جزویّه یا کلّیّهد . وجه آن اسمد در آن صورت ظاهر شده

امت اسما به ذات احدیّت متّحدند و از یکدیگر متّصف است به جمیع اسما؛ زیرا که تم

م ذاتند و از ذات و مطلقاً صفات و نس  بالقوّه الز. ممتاز به خصوصیات صفات و نسبند

چه در خردلی تمامت موجودات به چنان؛ شوند؛ یس در هر چیزد همه چیز باشدمنکفّ نمی

گویند که عارفد می« یاتسرّ تجلّ»همان ظهور است واین را  حقیقت هست؛ فامّا ت یّن او

بنابراین از این دیدگاه در یک قطرهد (. 533 :همان)« هر شیء نماید ی اشیا دری همهمشاهده

خاک هزاران آدمد در هر یشه فیل و درون ارزنی جهانی نهفته  جزءصد بحر صافید در هر 

 .باشدمی

 گیرینتیجه -4

توانیم به نتایو  و یس از وی می عربیبنای آثار مهم نثر عرفانی ییش از  بندی مقایسه از جمع

 :زیر دست یابیم

از دیدگاه : ک تحوّل اصطالح تجلّی از اصطالحی غیر اصلی به اصطالحی مهمّ و بنیادین

عربی اصطالحی غیر اساسی به شمار تجلّی در آثار نخستین و ییش از ابن دم نایی و محتوایی

. ترین اصطالحات عرفانی است آن جزو مهم عربی و یس ازآید؛ درحالی که در آثار ابنمی

اعیان ثابته در قدمد فیض اقدس و مقدّسد : زیرا مبحث تجلّی و مباحث مربو  به آن چون

قرین « وجود»دهد و با مفهوم را شکل می عربیابناساس عرفان نظری ... تنوّع تجلّیّات و 

توان تصور کرد و  ری  تجلّی میتنها از ط عربیابنای که وجود را در عرفان  شود به گونه می

 .نویسد را می ی تجلّی با عنوان اثری مستقل درباره عربیابن

ی با اصطالح عربی در رابطهی آثار یس از ابنکلّیّه: عربی بر آثار یس از ویک تأثیر عرفان ابن

اندد به صورتی که یا  فتهقرار گر عربیابنبندی آن تحت تأثیر آثار و آرای تجلّی و تقسیم

را شرح  عربیابناند و یا مبانی فکری عربی را بازگو کردهشده توسط ابن همان مطال  گفته

 . اندو بسط داده

هایی که از تجلّی در بندیاز لحاو ساختاری تقسیم: ک گسترش و تنوّع ساختاری اصطالحات

-ابنبندی آثار ییش از تر از تقسیمستردهتر و گعربی و یس از آن آمدهد بسیار متنوّعآثار ابن

اند؛ اصطالحاتی  باشد و از این رهگرر اصطالحات جدید عرفانی نیز یدید آمدهمی عربی
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 ... . چون اعیان ثابته در قدمد فیض اقدسد فیض مقدّس و 

 ها یادداشت

در . باشدتجلّی در لغت به م نی ظاهر شدند روشن و درخشنده شدن و جلوه کردند می (5

عرفان نظری و حکمت اشراقی و ذوقید خلقت جهان عبارت از تجلّی ح  است که همه 

مانند حکمتد بحثی که قائل به ترتی  در نظام خلقت استد در تجلّیّات نیز . چیز را آفرید

تجلّی اوّل و دوم و سومد تجلّی : و انواع و اقسامی دارد مانند نظم خاصّی برقرار است

ذیل اصطالح : 5919سجادید ... )لّی اسمایید تجلّی اف الی و جمالید تجلّی جاللید تج

 (.تجلّی

 

 

یکی تجلّی ذات و عالمتش اگر از بقایای وجود سالک : و تجلّی بر سه قسم است» (9

خوانند؛  ص قهبودد فنای ذات و تالشی صفات است در سطوات انوار آن و آن را چیزی مانده

قسم ...  الم ک ؛ او را بدین تجلّی از خود بستند و فانی کردندکه حال موسی ک علیه السچنان

دوم از تجلّیّاتد تجلّی صفات است و عالمت آند اگر ذات قدیم به صفات جالل تجلّی کندد 

و « »از عظمت و قدرت و کبریا و جبروتد خشوع و خضوع بود 

و . ز رأفت و رحمت و لطف و کرامتد سرور و انس بوداگر به صفات جمال تجلّی کندد ا

م نی آند نه آن است که ذات ازلی ک ت الی و تقدّس ک به تبدّل و تحوّل موصوف بودد تا 

وقتی به صفات جالل متجلّی شود و وقتی به صفت جمال؛ ولکن بر مقتضی مشیّت و 

گاهی بر عکس آن  اختالف است داداتد گاهی صفت جالل ظاهر بود و صفت جمالد باطند

قسم سومد تجلّی اف ال است و عالمت آند قطع نظر از اف ال خل  و اسقا  اضافت خیر ... 

و شر و نفع و ضرّ بدیشان و استوای مدح و ذمّ و قبول و ردّ خل ؛ چه مجرّد ف ل الهید 

 (. 39 -31: 5911کاشانید )« خل  را از اضافت اف ال به خود م زول گرداند

 -
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 ی شمع مصباح          بکود شککاهد فککرو  نککور ارواحشراب اینجا زجاجه (1

»: تن حدیث قرب بالنوافل این استم (6

 (.31: 5915الهیجید )« »و فی روایه « 

 ظهوراتی است در عین تجلّکی       م نیاین کز روی  نبودتناسخ  (2

*** 

 مآخذمنابع و 
 .د (5321)عربید محیی الدیند ابن -5

عثمان : د تحقی (سودکینهمراه با ت لیقات ابن) 5962)عربید محیی الدیند ابن -1

 .مرکز نشر دانشگاهی: اسماعیل یحیید تهران

: احسان موسوی خلخالید تهران: د مترجمعربیچنین گفت ابند (5933)ابوزیدد نصرحامدد  -9

 .انتشارات نیلوفر

انتشارات : محمد سرور موالیید مشهد: د مصحّحد (5961)انصارید خواجه عبداهللد  -4

 .توس

 .ارمغان: تهران، ی رسائلمجموعهد (5953)انصارید خواجه عبداهللد  -1

: تهران ی عرفان اسالمید ی برجسته عربی چهرهمحیی الدین ابند (5921)جهانگیرید محسند  -6

 .انتشارات دانشگاه تهران

 .انتشارات طهوری: د تهرانفرهنگ اصطالحات و ت بیرات عرفانید (5919)سجادید سید ج فرد  -2

 .انتشارات شفی ی: د تهرانعربیفرهنگ اصطالحات عرفانی ابند (5919)س یدید گل باباد  -1

د (هایی از حقای  التفسیر و رسائل دیگربخش) مجموعه آثارد (5963)سلمید ابوعبداهلل الرحمند  -3

 .مرکز نشر دانشگاهی: نصر اهلل یورجوادید تهران: د مصحّح5جلد

تاریخ و تحوّلد اثریریری و اثرگراری فرهنگ و )ادبیّات تطبیقی د (5929)غنیمی هاللد محمدد  -53
 .بیرانتشارات امیر ک: ی سید مرتضی آیت اهلل زاده شیرازید تهراند ترجمه(ادب اسالمی
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 گرايی در اشعار  بررسی تطبيقی طبيعت

 راب سپهری و نزار قبانیسه

 1**نیاد زهرا یزدان/5*دکتر ابوالقاسم قوام

 :چکیده

های بارز ادبیات فارسی و عربی به  های آند یکی از وییگی توصیف طبی ت و بیان جلوه

. بخش شاعران در طول ادوار گوناگون بوده است طبی ت ییوسته اولین الهام .آید شمار می
ف از ابتدا با مظاهر و عناصر آن در ت امل بوده و خود را با های مختل چرا که شاعر طی عصر

آن سازگار کرده است و چه بسا یکی از عمده عوامل خل  ش ر و یدیدارشدن قریحه و ذوق 
ترین شاعران ایرانی که در  یکی از مهم. شاعری در آدمید طبی ت و مظاهر آن بوده است

د سهراب سپهری و در بین شاعران اش ارش به وصف طبی ت و مصادی  آن یرداخته است
گرایی در اش ار سهراب  های طبی ت در این مقاله برآنیم تا جلوه. باشد عرب نزار قبانی می

 .سپهری و نزار قبانی را مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم

 .بررسی تطبیقید طبی تد ادبیات م اصرد سهراب سپهرید نزار قبانی: هاکلیدواژه

  

                                                             
 (ghavam@tvro.um.ac.ir)  (ایران)د دانشگاه فردوسی مشهد بان و ادبیات فارسیددانشیار ز 5*
 (ایران)د دانشگاه فردوسی مشهد کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی 1**
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 مقدمه -1

به دلیل ییوند زندگی . های تکرارشونده در ش ر شاعران جهان است جمله موتیف طبی ت از

بشر با طبی ت حضور یررنگ عناصر طبی ت در ش ر قابل درک استد اما نگاه شاعران به 

ی کالسیک نگاه شاعران به طبی ت نگاهی  در دوره. طبی ت همواره یکسان نبوده است

تشبیهات و است اراتد جزئیات عناصر طبی ت را بیرونی بوده است و با یاری گرفتن از 

شاعران کالسیک فارسی طلوع صبحد آمدن ش د رسیدن فصل بهارد گل و . کردند وصف می

اند؛ چنانکه  کرده را به اشکال مختلف توصیف می... گیاه و سبزه و دشتد درختاند مهتاب و 

شاعر کالسیک عرب . دش ری خود دارن دیواندر ... خاقانید منوچهرید کسایید رودکی و

ش ر خود  را در... نیز وصف بیاباند دشتد صحراد شترد گیاهاند درختاند ابرد ش د روز و 

گوی به  کلثوم و دیگر شاعران سب ه ابن دد مثال . آورده است

 . اند توصیف طبی ت یرداخته

شدن روابط بین  و نزدیکآمد بین کشورها  و ی م اصر به دلیل سهل شدن رفت در دوره

این امر نگاه . یریر شده است هاد تأثیریریری مکات  فکری و فرهنگی از یکدیگر امکان انسان

آشنایی شاعران فارسی . ای به اش ار داده است وبوی تازه شاعران را نیز دگرگون کرده و رنگ

ها  رمانتیک. تای به طبی ت در ش ر ایشان داده اس و عربی با مکت  رمانتیسم هویت تازه

همدلی و یگانگی انسان . اند عاش  طبی ت هستند و طبی ت را مادر و استاد خویش خوانده

چنانکه این باور در نظر ایشان به صورت . با طبی ت از اصول بنیادین هنر رمانتیک است

خاستگاه ش ر رومانتیک تأثیرهایی ». ییوندی کامال برابر بین ش ر و طبی ت برقرار است

« ل میان حواس و آثار طبی ی است و هدف آن شکیبایی و آرامش یافتن با طبی ت استمتقاب

 . لرا برخورد شاعر م اصر با طبی ت برخوردی درونی است(. 531ص:5319الیافید )

این ییوهش به دنبال بررسی طبی ت در ش ر م اصر فارسی و عربی با تأکید بر ش ر سهراب 

سپهری و . رایی از وجوه اشتراک این دو شاعر استگ طبی ت. سپهری و نزار قبانی است

عنوان  قبانید متأثر از مکت  رمانتیسم بودند و به صورت هنرمندانه و دلنشین از طبی ت به

 . اند ابزاری مناس  برای بیان درونیات خود و نیز آرمان و آرزوهای نوع بشر بهره برده

شاعر رمانتیک است که ییوندی درونی  طبی ت در ش ر این دو شاعر به مثابه م شوق آنیمایی

این یگانگی در ش ر سهراب سپهری فقط در حد همان م شوق . و حسی با شاعر دارد
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رو  ی دیگری از این برخورد روبه طبی ت باقی مانده استد اما در ش ر نزار قبانید با جلوه

و حضوری داده ی شاعر نقش خود را به زن واق ی  ی م شوق اولیهطبی ت به مثابه. شویم می

م شوق ظاهری و آنیمای برونی با طبی ت که همان م شوق نمادین رمانتیک استد . است

هر آنجایی که قبانی توصیفی از م شوق زمینی . یکی شده و صورت دیگری ییدا کرده است

کوهد دشتد باراند دریاد ماسهد ستارهد ش د ابرد مهتاب . داردد عناصر طبی ی نیز دیده می شود

چشماند اندامد . همه در انگار و عقاید قبانی به نوعی نماد روح و جسم م شوق است ...و 

یروا به م شوق را در توصیفاتی که از طبی ت  حاالت رفتارید زیبایی ظاهری و گاه عش  بی

قبل از یرداختن به . دارد چنان یرداخته است که یگانگی با م شوق دارد و یکی شده است

طور گررا اشاره شود تا از رهگرر آن به   ی شاعران به نامه یبحث بهتر است به زندگ

 .های دیگری از شخصیت شاعران بپردازیم جنبه

 نامه زندگی-2

د «قبانیتوفی »یدرش . دنیا آمد در دمش  به  5319( مارس)آذار  15در « نزار قبانی»

درس خواند  در مدرسه ملی علمی دمش . زنی دمشقی بود« فائزه»االصل و مادرش  فلسطینی

ی  سپس در مدرسه. ی ادبی آن مدرسه را گرفت اول رشته  ی نامه سالگی گواهی 51و در 

های جنگ  در خالل سال. ی فلسفه شد ی دوم در رشته نامه  نائل به دریافت گواهی« التجهیز»

به دریافت  5341جهانی دومد تحصیالت متوسطه و عالی خود را به یایان رسانید و در سال 

 .لیسانس حقوق از دانشگاه سوریه نائل شد   ی  درجه

آن زن سبزه به من )« »نخستین دفتر ش ری خود را با نام  5344در سال 

شغل رسمی او . او هرگز در وکالت کار نکرد. با یول تو جیبی خود منتشر کرد( گفت

یست سال در شهرهای به مدت ب 5366تا  5341ی دیپلماتیک سوریه بود و از سال  نماینده

با خانم ( 5366احتماال در سال )نزار ابتدا . گوناگون و کشورهای مختلف زندگی کرد

و « توفی »های  ازدواج کرد و حاصل آن دو فرزند به نام« زهره»دمشقی از آل بیهم به نام 

که زنی « الراوی بلقیس»از زن سوری خود جدا شد و با  5323در سال  5بند. بود« هدباء»

                                                             
های دیگر یا اسمی اما در منبع. مده استآ« »همسر اول قبانید به نام  nizar.ealwan.comدر سایت : 1بند  0

ای  بردد اسم او در هاله از آنجا که نزار خود در هیچ اثری از او نام نمی. آمده است« زهره آل بیهم»ده است یا از او برده نش

 .از ابهام قرار دارد
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بیشتر ش رهای عاشقانه اوست   ی د محبوبه«بلقیس». راقی و آموزگار عربی بودد ازدواج کردع

« عمر»و « زین ». در بیروت کشته شد 5315گراری سفارت سوریه سال  ی بم  و در حادثه

های داخلی در لبنان و مرگ  گرفتن جنگ یس از در. فرزندان و حاصل ازدواج دوم او هستند

سرانجام به لندن رفت و تا . یس شد و یس از آن مدتی در فرانسه ماندد راهی سوئ«بلقیس»

 . در لندن از دنیا رفت 5331آوریل  93او در . جا ماندگار شد یایان عمر در همان

 :آثار نزار قبانی

ترین عمده. استقبانی در طول ینجاه سالد ینجاه کتاب ش ر و نثر از خود بر جای گراشته

د طفولیت (5344)زیبای گندمگون به من گفت : ی او عبارتند از نههای ش ر عاشقا مجموعه
د دلدار (5316)د ش رها (5313)د تو از آن من هستی (5343)د سامبا (5341)یک ناریستان 

( 5361)های روزانه یک زن الابالی  د یادداشت(5366)د نقاشی با کلمات (5365)من 
داستان من و ش رد ش ر چیستد کلمات د زاست سب  ش ر چراغی :دفترهای نثر او عبارتند از

زن در ش ر و زندگی و ی من  های ناشناخته نیز با خشم بیگانه نیستندد چیزی از نثرد از برگ
 ( 14ص: 1333و دراویشد  513ص:5916قبانید . )نام دارند من

 :سهراب سپهری

رستان را در تحصیالت ابتدایی و دبی. در کاشان به دنیا آمد 5932مهر 51سهراب سپهری در 

. ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد وارد دانشکده 5912شهر خود گرراند و در سال 

منتشر کرد و تا سال  5993در سال مرگ رنگ ی ش رش را با عنوان  سپهری اولین مجموعه

تمام دفاتر  5911او در سال . های ش ری خود را به دست چاپ سپرد دیگر مجموعه 5916

ای واحد به نام هشت کتاب تجدید چاپ کرد که شامل این  موعهش ر خود را در مج

هاد آوار آفتابد شرق اندوهد صدای یای آبد  مرگ رنگد زندگی خواب: هاست  مجموعه

 . مسافرد حجم سبز و ما هیچد ما نگاه

ی اصلی سهراب نقاشی بود و برای برگزاری نمایشگاهد سفرهای زیادی به نقا  مختلف  ییشه

و به ژایند هندد یاکستاند افغانستاند آمریکاد فرانسهد ایتالیاد هلندد اسپانیاد اتریش ا. دنیا داشت

های شرقی از جمله آیین بودا و درک خاص خود از اسالم  تأثیر اندیشه سفر کرد و تحت... و

آشنایی او با هایکوی . بو گرفته است و به عرفانی فردی دست یافت که ش رهایش از آن رنگ

گیری زبان  نتیسم غربی و مکات  نقاشی از جمله کوبیسم و امپرسیونیسم در شکلژاینی و رما
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در اثر  5913سپهری در سال . تأثیر نبوده است ش ری سهراب و نوع نگرش او به طبی ت بی

ابتال به سرطان خون در بیمارستان یارس تهران درگرشت و در صحن امامزاده سلطان علی 

 .خاک سپرده شد در قریه مشهد اردهال کاشان به

 آنیما -3

آنیما روان مؤنث درون . است Animaهاد آنیما  تایپ  ترین آرکی ترین و ییچیده یکی از مهم

الگوهای یونگ استد چنانکه  ترین کهن آنیما از مهم. مستتر در مرد است  مرد یا طبی ت زنانه

این (. 533ص: 5924یاورید )توان آنیما راد بزرگ بانوی روح مرد دانست  در کالم یونگ می

هر مردی »: المثل آلمانی به حوّا م روف است بزرگ بانوی روح مرد همان است که در ضرب

 (536ص: 5923گوریند . )«حوا را درون خود دارد

همانند احساساتد . های روان زنانه در روح مرد است الگوی آنیما تجسم تمامی گرایش کهن

های غیرمنطقید قابلیت عش  شخصید  حساسیتوخوهای مبهمد مکاشفات ییامبرگونهد  خل 

احساسات نسبت به طبی ت و سرانجام روابط با ناخوداگاه مثالً ارتبا  با خدایان و 

الگو در طول زندگی از طری   این کهن. های دیگر کمتر نیست گویی که اهمیتش از آن ییش

نخستین . شود مس میدهدد خودآگاه و قابل ل های واق ی که با زنان برای مرد روی می تماس

شود و مادر  ارتبا  با مادر حاصل می  ی  یک مرد نسبت به زن به وسیله  ی ترین تجربه و مهم

 (.43ص: 5915:یونگ)نخستین حامل تصویر ذهنی آنیماست 

توان به چهار دسته تقسیم  شودد می نمادهای آنیمایی را که در ش ر شاعران رمانتیک مطرح می

سوم وطن . دوم مادر و احساس نسبت به او. های آن نای عام و جلوهاول طبی ت به م : کرد

ی   طبی ت در ش ر سپهری و قبانی با چهار جلوه. و زادگاه شاعر و چهارم م شوق زمینی

در ادامه نوع برخورد این شاعران با طبی ت و تناس  توصیفات . خوانی دارد متفاوت آنیما هم

 .گیرد د تحلیل و بررسی قرار میها با تجسم آنیما در وجودشان مور آن

 طبیعت به معنای عام-3-1

آنیما در این . کند ی مثبت آنیما به صورت احساسات مرد نسبت به طبی ت نمود ییدا می جنبه

نمودد بروز تمامی احساسات و عواطف جنس مرکر نسبت به طبی ت است که گاه چنان به 

به این ترتی  ابراز احساسات . گیرد می ی عش  به طبی ت رسد که جنبه ی واالیی می  مرتبه

 . ای زنانه در روان مرد یا آنیماست مردان به وییه شاعران به طبی تد نمود جنبه



 گرایی در اش ار سهراب سپهری و نزار قبانی بررسی تطبیقی طبی ت

119  

 

کندد  این احساسات و عواطف ظریف که وییه ذات زنانه است و از ذهن مردان تراوش می

نشینی با حاصل تجاربی است که اجداد ما در حدود صدها هزار سال هم»به اعتقاد یونگ 

یونگد )« ریگی به یادگار مانده است اند و در ناخودآگاه جم ی ما چونان مرده زنان داشته

 (.513ص : 5923

آنیما در این نمود در ش ر به صورت توصیفات سرشار از احساس شاعران از طبی ت تجلی 

و  او غرق در طبی ت است. این نمود در ش ر سپهری بسیار برجسته است. ییدا کرده است

 : ش رش را فقط وقف توصیف آن کرده است

هاد  سنگچین/ آسمان به اندازه آبی/ های زیادی سیاه زا / های زیادی بلند کاج»

آفتاب / ناودان مزین به گنجشک/ با  فرا رفته تا هیچ کوچه/ تماشاد تجرد

 (.441-442ص :5915سپهرید ) «خاک خشنود/ صریح

او . رداد وجود داردد آن هم قراردادهای طبی ی استبینی سپهری تنها یک نوع قرا در جهان»

رحمانید )« یردازد تنها با قوانین طبی ت به شناخت طبی ت خویش و اطراف خود می

ی اُنس او با طبی ت خواهر سهراب درباره( ص5911:52)یریدخت سپهری (. 541ص :5911

 : گوید می

ها را یشت  بالید و سال میسهراب در آغوش طبی ت زنده و ملموس و همگون با وجودش »

ما تمام درختان و . ی ما جایی مهم و مؤثر داشتند گیاهان در زندگی کودکانه... گراشت سر می

های انگورد درخت  ها اُنس و الفت داشتیم؛ درخت انارد خوشه شناختیم و با آن گیاهان را می

 « .گیاهانی چون ختمید ینیرک و گل همیشه بهار... عرعرد بید و

او به توصیف و . برخورد سپهری با طبی ت متفاوت از برخورد دیگر شاعران استنوع 

کندد بلکه چنان در طبی ت غرق گشته که همه چیز را با  های طبی ت اکتفا نمی ستایش جلوه

کند و همه چیز را با توجه به میزان دوری یا نزدیکی  الفاو دال بر مظاهر طبی ت توصیف می

 : کند شیابی میسنجد و ارز با طبی ت می

ای دیدم  موزه/ کاغری دیدمد از جنس بهار/ هایش همه از جنس بلور من کتابی دیدمد واژه»

 (.121: 5915سپهرید )« مسجدی دور از آب/ دور از سبزه
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گرا نوعاً از جدایی میان خود و طبی ت آگاهند و ادعای وحدت با طبی ت را  شاعران طبی ت

شدن با آنیمای خود ی نی طبی ت است؛ لرا  وستن و یکیندارند؛ اما سپهری به دنبال یی

و یر از دار و / من یر از نورم و شن»: گوید گونه از وحدت خود با طبی ت سخن می این

 (. 992-996: همان)« ی برگی در آبیرم از سایه/ یرم از راهد از یلد از رودد از موج/ درخت

عنوان تنها انسان ش رشد چنان هضم   به اش بر آن است که خود را گرایی سپهری در طبی ت»

زرقانید )« ای از هویت انسانی در وجود او نماند و محو در طبی ت کند که هیچ نشانه

او . بخشد برد و به آن جان می ی انسانی باال می از دیگر سو طبی ت تا مرتبه(. 429ص :5914

را « نفس باغچهصدای »آشناست و « عادت سبز درخت»گیردد با  را می« ها نبض گل»

طور که هستی عاش  به م شوق گره  همان. طبی ت م شوق و آنیمای سهراب است. شنود می

 : خورده استد زندگی او نیز به طبی ت وابسته است

سپهرید )« باید بود/ وقتی که درخت هست ییداست که باید بود/ دیدم که درخت هست»

 ( 453-451ص : 5915

 (913: همان)« کردزندگی باید / تا شقای  هست»و 

است؛  ی نظم کشیده  قبانی نیز مشاهدات خود از طبی ت و تأثرات رمانتیک آن را به رشته

 : رسد و با طبی ت به یگانگی نمی  ها بسنده کرده چون دیگر شاعران به ذکر زیبایی لیکن هم

/ کنم یآیدد نثار م عش  خویش را به یای مطلع بی قانون خورشیدی که از زبان م شوق برمی»

/ نگارم ی خرگوش و آهو و زنبور عسل می و قصیده/ ی کودکانم مقلد ش ر دست نوشته

ی  راقم قصیده/ ی آسمان و ماهم و راسم قصیده/ ی مرغابی و طاووس و سنجاب قصیده

و دنیا را به / گردانم زمین را به شایرک برمی/ ی جنبش و تصویرگر قصیده/ روزگارانم

 (54ص:5911نیدقبا)« رانم ای می خواسته

 طبیعت، مادر -3-2

. کندد حس شاعر نسبت به مادر و والد اوست دومین ف لیتی که آنیما در توصیفات ییدا می

احساسات شاعر نسبت به مادر و دوست داشتن او به واقع همان بروز و ظهور آنیما در کالم 

زن بوده است و در  الگوهاد نماد باروری و ها و کهن االیام در اسطوره زمین از قدیم. است

گزیند و لرا  می گاه شاعر نماد زمین را برای مادر خود بر. گیرد ارتبا  با آنیما قرار می
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. ورزی به مادر برابر است آیدد با عش  ورزی او به زمین و طبی تی که از آن یدید می عش 

ویش را رو همزادان خ از این. وفادار است -زمین –سپهری فرزندی است که به مادر خود »

آرامد و به گفتگوی  ماند و می ها می در کنار آن. نوازد دارد و با دست مهر می یاس می

او زبان وزش نسیمد ریزش آبد . شود ها یر می دهد و از حالت آن خاموششان گوش فرا می

تواند برای ما  فهمد و می خزیدن مارمولکد رویش گلد یرواز یرنده و سکوت سنگ را می

داشتن حریم چیزهای کوچک ییرامون خویشد حریم سپنتایی هستی  با یاساو . حکایت کند

تری از ارتبا   توان م نای عمی  در ش ر او حتی می(. 592ص :5922آشورید )« یاید را می

 : است« گیاه تباری»طبی ت با مادر را دریافت کرد و آن اشارات سپهری به 

ص :5915سپهرید )« ای از خاک سیَلک به سفالینه/ به گیاهی در هند/ نَسبَم شاید برسد»

124 .) 

گرشته . گیرد برد و از آن آرامش می داند و به دامن آن یناه می سپهری طبی ت را مادر خود می

ها و  دهدد نام بسیاری از گل از توصیفات عامی که از آغوش سبز و بانشا  این مادر ارائه می

شود؛ از جمله نیلوفر و کاج و به  گیاهان در ش ر او نمادی از مادر نباتی محسوب می

 .5خصوص ریواس بند

او با . به خلقت آغازین انسان از ریواس اشاره دارد« مسافر»سهراب در بخش یایانی ش ر 

 : گوید اش سخن می شود و از دوران مهرگیاهی همراه می( م شوق/ مادر)زنی اساطیری 

/ شد زیر یای من ارقام شن لگد میو / و موسم برکت بود/ کردم من از کنار تغزل عبور می» 

و دست بدوی او شبنم / در ابتدای خودش بود/ زنی شنیدد کنار ینجره آمدد نگاه کرد به فصل

و / و آفتاب تغزل بلند بود/ من ایستادم/ چید به نرمی از تن احساس مرگ بر می/ دقای  را

/ کردم هن شماره میهای گیاهی عجی  را به تن ذ و ضربه/ ها بودم من مواظ  تبخیر خواب

/ میان متن اساطیری تشنو ریباس/ کردیم خیال می/ بدون حاشیه هستیم/ کردیم خیال می

که چشم / ها بودیم در ابتدای خطیر گیاه/ و چند ثانیه غفلتد حضور هستی ماست/ شناوریم

 (.916-914ص : همان)« زن به من افتاد

                                                             
گل نیلوفر نیز بنابر . بنی یدید آمدند از بوته ریواس« مشی و مشیانه»ها  های ایرانی نخستین انسان طب  اسطوره :2بند   

های  نیز چنانکه از برخی نقش( خدای خورشید)میترا . منشأ هستی و مظهر تجدید حیات شمسی استها  گروهی از اسطوره

 (261-241و صص  142ص: 5914هاد  ضرابی: ک.ر. )آیدد از کاج زاده شده است کهن برمی
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ای از آنیما در  ود او به عنوان جلوهی قابل تأمل دیگر در ش ر سهراب حضور مادر خ نکته

مثالً در باغچه و در حال چیدن ریحان  –اش ارش است که همواره او را در دل طبی ت 

 : کند ی مادرش را برایش زنده می گاه نیز طبی ت خاطره. وصف کرده است

که  بوی الالیی/ دهد ای گمشده می بوی ترانه!/ برگ اقاقیا :برگی روی فراموشی دستم افتاد»

 (.593ص: همان)« کند ی مادرم نوسان می روی چهره

اش امکان ظهور و بروز در اش ارش را  ی آنیمایی شخصیت درونی در ش ر قبانی این جنبه

حضور . گوید ی مادرش در اش ارش سخن می یافته و با اشتیاق و عشقی زایدالوصف درباره

 : است مادر در ش ر نزار همانند ش ر سهراب در ییوند با طبی ت

 /خدا رحمت کند مادرم را» / »

  /که سرزمین شام و آب را/ 
 و گل یاسمن را دوست داشت/ 

 / و استقالت ب دها/ بکت الشام علیها/ 

 /سرزمین شام بر او گریست/توقتی از دنیا رخت بربس

 / همه نهرهای شام/و ب د از او  

 (552ص:  5911قبانید .)«های یاسمن یکجا وایس گراییدند و ستاک

تواند آن بخش از وجودش را که او را به مادر طبی ت ییوند  قبانی به مانند سهراب نمی

 : نزدیک شده است با این حال در ش ر زیر تاحدی به این نوع نگرش. دهدد شکوفا کند می

 د / همه شهرهای عرب مادر منند»

 د دمش د بیروتد قاهرهد دمش د بیروتد القاهره

 د

 بنغازید تونسد عماند الریاضد الکویتد بنغازید تونسد عماند ریاضد کویت

 /جزائر ابوظبی و اماراتش... 

 / همه درختان خانواده منند
اند ا همه این شهرها مرا از زهدان خویش بدر افکنده
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هایم را از انگورد انجیر و آلوچه  و از یستان خویش سیرابم کرده و جی 

 (.522ص :5911قبانید) «.و. اند انباشته

گوید و  نام داردد از مرگ مادر خود فائزه در دمش  سخن می« ام الم تز»او در این ش ر که 

او در این ش ر . دهد همزمان از مرگ بیروت شهر محبوبش که اکنون ساکن آن استد خبر می

هرچند با . جوید تری را می لکه م نای وسیعبه دنبال ستایش وطن و زادگاه خود نیستد ب

ارتبا  با مادرینداری  نگاهش را محصور و محدود کردهد کالمش بی« شهرهای عربی»عبارت 

 .زمین نیست

 زادگاه و وطن  -3-3

وطن که به سان مادر . های ینهان آنیما در ش ر این شاعران است وطن نیز یکی دیگر از جلوه

ی دیگری از بروز آنیما را تبیین ژه نیز آمده استد به خوبی جنبهو مام حتی گاه با همین وا

هاد  با  کوچه. کندد عمدتاً طبی ت زادگاه او کاشان است طبی تی که سپهری وصف می. کند می

هایی است  کوهستاند درهد بیاباند ریگزارد نمکزارد کویرد رودد چشمه و کوچه و باغچه مکان

گر به صراحت نامی از کاشان و روستاهای آن نبردد ش رش ها زیسته است و حتی ا که در آن

بردد گیاهان بومی  ها و درختای که سپهری نام می گل. گواه لمس تجربی او از محیط آن است

بود ریحاند میخکد نارنود گالبید  انارد بیدد ینیرکد انگورد یونهد الدند ش : زادگاه اوست

 ... ناروند سی د یاسد شقای د تبریزید اطلسی و

نزار قبانی از لیمود . دار شده است طبی ت زادگاه قبانی نیز با وصف گیاهان خاص لبنان نشان

صدای یای »برد؛ سهراب در  نام می... بود گل مارگریتد نیلوفرد ماگنولیاد گاردنیا و نارنود ش 

های  به توصیف زیباییحجم سبز ی  گوید و در مجموعه از زادگاهش کاشان سخن می« آب

 : یردازد   دیگر زادگاهش از جمله گلستانه مینقا

زاری سر  یونجه!/ آمد در گلستان چه بوی علفی می!/ هایی چه بلند کوه!/ هایی چه فراخ دشت»

 (. 943-941ص: 5915سپهرید )« و فراموشی خاک/ رنگ های گل ب د جالیز خیارد بوته/ راه

ن همچون ارون د خونچهد سرنو و های زیبای آ گاه های دیگر کاشان و تفرج همچنین دهکده

 .ها نامی نیستد اما نشانی هست مشهد اردهال که اگرچه از آن
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نزار قبانی نیز در اش ارش با این نمود آنیمایی مواجه است و از دمش  و بیروت عاشقانه یاد 

 :سراید دهد و می ای بیروت را بانوی جهان خطاب قرار می او در قصیده. کند می

 ای بیروتد  ای بانوی جهان»

  ؟دستبندهای یاقوت نشانت را که فروخت؟ 

 د چون شکوفه های بادام بن در آوریلد 

 د از زیر ویرانه ها برخیزد 

.» 
 از زیر بار اندوه خود برخیزد که انقالب از زهدان اندوهان زاده می شود د 

 (ص511:  5914قبانید . )ها برخیز یاسداشت بیشه ها را رودها را د دره

 : شود ورزی قبانی به زادگاهش ذکر می های دیگری از عش  در اینجا نمونه

 / ای بانوی من/ گاه که ش  هنگام چشمانت آن» 

برد  هایی می ا به با مر/ رود حالتی نادر بر من می/ آمیزد سبز با سیاهد آبید زیتونی و گلی درمی

و / ...هاست هایی دیگر در یس آن هایی که بهشت و بهشت/ هاست هایی دیگر یس آن که با 

و / و آسمانی زرین/ و ییرامون من یرندگانی زرین/ بینم های دمش  می خود را در باغی از با 

 (593ص :5914قبانید )« کنند هایی که با صدای زرین یرگویی می فواره

کتابکه در ابتدای « »ی طوالنی  چنین در قصیدهقبانی هم

به چاپ رسیده استد زمان و محل تولد خود و سایر  

 . جزئیات آن را به زبان ش ر سروده است

 : قبانی در مورد زادگاهش ت بیراتی این چنینی هم دارد

  دارمد دسالم»
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 د که عش  و مهرمان نوشاند ای خانهد برای 

 های سپید و شاد میدان نجمهد   د برای گل

  د برای تختمد کتابهایمد

 های محلماند بچه 

قبانید . )کردیم خطی می د و دیوارهایی که خط

 (ص591: الف 5916

 معشوق زمینی -3-4

. کردند های آن را وصف می طبی ت اولین م شوق شاعران بود که از سر شیفتگی زیبایی

عنوان اولین م شوقد جای  طبی ت به. کم با تطور ش رد م شوق شاعر نیز تغییر ییدا کرد کم

با توجه به بحث . م شوق مونث و ب د م شوق عرفانی دادخود را به م شوق مرکرد 

کندد سه م شوق نخست نمود مستقیم آنیماست و با اندکی  الگوهایی که یونگ مطرح می کهن

 .ی دیگری از آنیما دانست توان م شوق عرفانی را نیز تجلی جنبه مساحمه می

زن یا م شوق زمینی . د داردتمایز آشکاری بین سه شاعر در مواجهه با این وجه از آنیما وجو

ماند که نمود  ای می در ش ر سپهری هویتی مبهم و اسرارآمیز دارد و بیشتر به زنی اسطوره

 : بیرونی ندارد

صدای / هاد میان دو تاریکید به من ییوستی ی لحظه ناگهان تو از بیراهه»

د هایم از آن تو باد ی تپش همه/ هایم با طرح دوزخی اندامت در آمیخت نفس

 (.511-515ص :5915دسپهری)« هایم همه تپش! ی به ش  ییوسته چهره

م شوق ش ر قبانی . یابد کند و صورت فردی می در ش ر قبانی این زن تشخص ییدا می

م شوق . ی او از عش  شریک هستند هایی که در جهان واق ی در تجربه تصویری است از زن

ای دارد و نه مانند م شوق ش ر  اسطورهش ر سیاب نه به مانند م شوق ش ر سپهری هویتی 

زن در ش ر قبانی یک زن نوعی است که . ای آشکار دارد قبانی تشخص یافته و چهره

 . گیرد ورزی قرار می های آنیمایی شخصیت شاعر مورد ستایش و عش  همچون دیگر جلوه

 / هایش کشتی/ ها هتل/ بندرها/ های بیروت خانه قهوه/ ها میدان»
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 . شود بیروت گم می/ چشم که ببندی/ های تو جا دارند ر چشمهمه و همه د

 : یا سهراب می گوید

چمن تاریک : روی می/ یرد میخیزدد راز از هستی  ش  از چهره برمی: آیی می»

ابهام به علف : بندی چشمانت را می/ شکند شودد جوشش چشمه می می

 (. 511ص :5915سپهرید ) «شود وزد و آب بیدار می سیمای تو می/ ییچد می

فشارمد و باد شقای   ات را میانگشتان شبانه/ یروای چه دارید مرا در ش  بازوانت سفر ده»

/ دوند ستارگان در خیسی چشمانت می: نگری به سقف جنگل می/ کند دوردست را یریر می

 (.ص519-511:همان)« بی اشکد چشمان تو ناتمام است و نمناکی جنگل نارساست

شودد تأثیر یریرفته از عناصر طبی ت  در ش ر هر دو شاعر توصیفاتی که از م شوق ارائه می

ز آنیما هستندد ادغام این دو از آنجایی که طبی ت و م شوق ظاهری هر دو نمودی ا. است

 : قبانی می گوید. آورد چهره چنین توصیفاتی را یدید می

و عش  آغاز / آید با باران می/ و رخسار زیبای تو همیشه/ آید ش ر همیشه با باران می»

 شود مگر آن هنگام که موسیقی باران آغاز می/ شود نمی

قبانید )

 (913ص :5914ج

ی نی / های شاد شیروانی/ آلود دوباره باران گرفتد باران ی نی برگشتن هوای مه»

/ گردد ش ر برمی/ گردد ی نی تو بر می/ ی نی قرارهای خیس/ قراردادهای شاد

  .شود عش  در موسیقی باران دگرگون می

 : سهراب هم چنین توصیفی در مورد باران دارد
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عش  را زیر باران / دوست را زیر باران باید دید/ ...زیر باران باید رفت/ چترها را باید بست»

 (. 131ص: 5915سپهرید )« زیر باران باید با زن خوابید/ د جستبای

مرا راهی از تو به در / ای از من تا مند تو گسترده/ از تو تا اوجد زندگی من گسترده است»

سازمد تا زمان را  ییکرت را زنجیری دستمانم می/ زندد من تو را زمین باران را صدا می/ نیست

 (.513ص : نهما)« زندانی کنم

گری که در ش ر قبانی  شود؛ اما آن جلوه رچند در ش ر سپهری این نمود از آنیما مشاهده میه

ترین واژگان  اش را با عاشقانه قبانی آنیمای خودد م شوق زمینی. دارد در ش ر سهراب نیست

کند که گویی روح طبی ت است ستاید و چنان او را توصیف می می

رفت  وقتی راه می/ بلقیس رعناترین نخل عراق/ بانوی تاریخ بابل بود  بلقیس زیباترین شاه»

وقتی که انگشتان برتنش دست / تو درد منی و درد ش ر/ ها همراه او و آهوان در یی  طاووس

ای نینوای سبز کولی طالیی رنگ / کشند؟ ها قد می   یس از گیسوان تود آیا سنبله/ کشند یم

بلقیس ای / ها را ارمغان تو می کرد   های دجلهد در بهاران زیباترین خلخال ای که موج/ من

 (919-931ص: 1333قبانی به نقل از دراویشد )« !ش رد ای شهیدد ای یاکیزه و ای ناب

 :گیرینتیجه

عنوان شاعران  این دو به. گرایید وجه مشترک سهراب سپهری و نزار قبانی است ی تطب

ی آنیمایی ییدا طبی ت در ش ر ایشان جنبه. نگرند رمانتیک به طبی ت به مثابه م شوق می
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وطن و زادگاه  -9مادر  -1طبی ت به م نای عام آن  -5: کرده که در چهار شکل نمودار است

 .م شوق زمینی -4

ها  آنیمایی طبی ت در ش ر وجه اشتراک دو شاعر است؛ اما آنچه باعث تمایز آن نمود

در سپهری . شودد شدت و ض ف تأثیریریری ایشان از هر یک از چهار نمود آنیماست می

وی با طبی ت یکی . ی ش ر اوست ترین مشخصه عش  به طبی ت در م نای عام آن اصلی

تباری انساند طبی ت را با مفهوم مادر ییوند  ح گیاهاو با طر. ورزد شود و به آن عش  می می

 . کند دهد و از طری  آن با نمود دوم آنیما ارتبا  برقرار می می

مشابه این رویکرد در ش ر . یادکرد سپهری از مادرش نیز با توصیفات طبی ت همراه است

را به آنیمای مادر تواند آنیمای مادرش  شود؛ با این تفاوت که قبانی نمی قبانی نیز دیده می

گرایانه  ورزی به مادر خود از طری  توصیفات طبی ت طبی ت گسترش دهد و صرفاً به عش 

 .کند بسنده می

آنیما ی نی وطن و زادگاه بین دو شاعر مشترک است و از نقا  قوت / نمود سوم طبی ت

 قبانی ش رهای زیادی در وصف دمش  و بیروت سروده و. شود ش ر ایشان محسوب می

. های اطراف آن از جمله گلستانه را وصف کرده است سپهری طبی ت کاشان و دهکده

ای است که اگر نامی  اندد به گونه توصیفاتی که این دو شاعر از وطن و زادگاه خود ارائه داده

از آن هم نبرندد هویت جغرافیایی آشکاری دارد؛ زیرا در توصیف آن از عناصر بومی همچون 

 . ها و بستر آب و هوایی و اقلیمی خاص استفاده شده است تها و درخ نام گل

در . ی آنیمایی طبی ت به م شوق زمینی است ها تطور چهره ی اشتراک دیگر در ش ر آن نقطه

گویی زن واق ی . ها همواره توصیف م شوق با توصیف عناصر طبی ت همراه است اش ار آن

با وجود این . همانی دارد  ت اینورزد با روح طبی و حضوری که شاعر به آن عش  می

رده هم  سنگ و هم شباهت و اشتراکد دو شاعر ایرانی و سوری در نمایش م شوق زمینی هم

ی ورود به حریم ش ر سپهری را ندارد و اگر جایی از زنی سخن  زن ظاهری اجازه. نیستند

تد وجودی های سپهری اس ورزی یی که مخاط  عش «تو». ای دارد ی اسطوره رودد جنبه می

ش ر قبانی . تواند م شوق ظاهرید یک دوست یا م شوق عرفانی باشد مبهم دارد که می

ستایش شورانگیزی است در رثای م شوق زمینی که در سیمای م شوقگان مختلف تشخص 

 . یافته و فردیت دارد
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توان نتیجه گرفت که سپهری در یگانگی خود با م شوق آنیمایی شاعر  به این ترتی  می

انتیکد نگاه خود را متوجه طبی ت عام کرده و در آغوش مادرانه آن غرق شده و لرا به رم

( م شوق زمینی)و زن ( م شوق اولیه)م شوق زمینی توجهی ندارد؛ اما قبانی بین طبی ت 

های زنانه م شوق  وحدت ایجاد کرده و وصف او از طبی ت در راستای ستایش زیبایی

 .ظاهری است

*** 
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 «لثانیاتجاهات الغزل فی القرن ا»گذری بر کتاب 

 های همسان در ادب فارسی ضمن مقایسه آن با برخی پژوهش

 1**دکتر احسان صادق اللواتی/ 5*صفا کاظمیان مقدم

 

 :چکیده

  های آن دود ناشدنی برخی از وییگی نزدیکی دو فرهنگ ایرانی و عربی و اختال  گاه تفکیک

را در بیان تقدم و در مواردی نویسندگان و محققان این دو حوزه عظیم فرهنگی و زبانی 

های  بردد لرا روشن شدن زوایای جریان تأخرِ تأثیرات متقابل فرهنگی و ادبی به بیراهه می

که از احاطه کاملی بر ( ها در دو سویه این تمدن)مختلف فرهنگی و ادبی از سوی محققان 

بیانگر  تواند فرهنگ و زبان خود برخوردار هستند و آنگاه تطبی  منصفانه این تحقیقاتد می

حقایقی قابل بحث درباره آن جریان خاص باشدد دکتر یوسف حسین بکار محق د نویسنده 

ها در دانشگاه فردوسی مشهد نیز کرسی استادی داشته استد در کتاب  و منتقد اردنی که سال

با بیان جزئیات کاملی از سیر تطور غزل عربی در قرن دوم « اتجاهات الغزل فی القرن الثانی»

به عنوان یکی از تأثیرگرارترین ادوار تاریخ ادبیات عرب بر شاعران فارسی زباند این هجری 

سازد تا با نگرشی کاملتر میزان تأثیر و تأثر  فرصت را برای محققان ادبیات تطبیقی فراهم می

 . غزل را در ادبیات فارسی و عربی جستجو کنند

 قرن الثانید غزلد رویکردیوسف حسین بکارد اتجاهات الغزل فی ال :هاکلیدواژه

  

                                                             
 (ایران)دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد  *

(safakazemian@gmail.com) 
 (عمان)نشگاه سلطان قابوس مسقط عضو هیأت علمی دا 1**
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 :مقدمه

ی نخست عباسی در ش ر عربی تحولی چشمگیر ی اموی تا یایان سدهتقریباً از آغاز دوره

یابد و تحت تأثیر اوضاع بوجود آمده  شودد غزل بدوی و حضری جایگاه ممتازی می دیده می

شودد قصاید  دار میدر مکه و مدینه و ب دها در بغداد نوع دوم آن از اقبال بسیاری برخور

طوالنی به سوی مقطوعات گراییده و اوزان کوتاه تحت تأثیر موسیقی زمان مورد توجه قرار 

یابد و سرانجام اینکه شاعری چون  گیرندد درنگ بر اطالل و دمن کاهش می می

شود که جز عاشقانه سرایی سخنی دیگر به نظم  یدیدار می( م255/ق39د)ربی ه  ابی عمربی

 .دهد یک قصیده و یا یک مقطوعه تمام را به تشبی  و غزل اختصاص می کشد و نمی

توان آن را بر تأثیرات متقابل  ی فرهنگ عربی در این دوره که مییکی از نکات مهم درباره

های اختال  یافته با فرهنگ عربی در نتیجه فتوحات مسلمان منطب  دانستد روی  فرهنگ

هایی است که با  اول هجری بود که دارای وییگی کار آمدن اسلوبی نویا در اواخر قرن

های فتح شده آورده بودند  های مهاجر آن را از سرزمین اسلوب زبان عربی اصیل که عرب

تفاوت داشتد از دیدگاه آقای دکتر مصطفی هداره آنچه به ییدایش سبک جدید کمک کرد 

چون؛ زیاداالعجم و ظهور شاعران غیرعرب در نیمه دوم قرن اول هجری بود شاعرانی هم

های این سبک جدید و تفاوت آن با زبان عربی اصیل اسلوب جدید  ابوعطا سندید از وییگی

آن از نظر بکار بردن الفاو است زیرا زبان عربی اصیل در اسلوب قدیمی خود الفاو را به 

 (559ک531: 5911هدارهد . )برده است ای دیگر بکار می گونه

ا م رفی فصول مختلف کتاب آقای دکتر یوسف بکار نمایی از تطور این مقاله بر آن است تا ب

غزل عربی در قرن دوم هجری در ذهن خواننده متصور ساخته و استقالل ساختاری و 

موضوعی غزل عربی در دوره اسالمی ی نی درست زمانیکه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی 

سازدد آنگاه امکان تطبی  میان قوم ایرانی و عرب به حد چشگیری رسیده بودد روشن 

گراری و یا تأثیریریری از ادبیات عرب  های قابل تأمل ادبیات فارسی که شرایط تأثیر مؤلفه

های صورت  هایی از ییوهش سرایی را دارد فراهم نمایدد سپس نمونهبخصوص بر شیوه غزل

 . گرفته مشابه در ادب فارسی را که آبشخوری یکسان دارند ارائه نماید

آیدد گروهی ناخودآگاه چهره  در مباحث ادبی هرگاه سخن از تأثیر و تأثر به میان می اگرچه

آیند با این حال تأثیر متقابل در میان ادبیات  کشند و در مقام قدح و انکار بر می در هم می
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. فارسی و عربی قابل انکار نیست هرچند شاید بسیاری از موارد ادعایی از باب توارد باشد

 (99: 5913لد الرسو ابن)

اگر قائل شویم که ادبیات فارسی بر ادبیات عرب »: گوید باره می حسین دراین برای نمونه طه

تأثیرگرار بوده است باید برای این مدعا سندی ذکر کنیمد حال آنکه چنین چیزی وجود 

ا در رسد که در واقع ادبیات فارسی و این تأثیر تنه او در نهایت به این نتیجه می« ...ندارد 

هایی که در  هایی همچون کلیله و دمنهد ادب الکبیر و ادب الصغیر و نیز در حکمت کتاب

حسین  گرددد عبدال زیز دوری نیز با نظر طه شود خالصه می اش ار ب ضی از شاعران یافت می

درباره نقش ایرانیان در فرهنگ عباسی مبالغه شده این مبالغه در اثر »: گوید مواف  بوده و می

ها بوجود آمده است تا از این طری   شان با عرب ش ش وبیان به خاطر دشمنی دیرینهتال

 5.«بتوانند تمام دستگاه خالفت عباسی و نیز فرهنگ آنان را به ایرانیان منتس  کنند

در طرف مقابل نیز برخی محققان ایرانی ریشه غزل را در آوازخوانی به شیوه گوسانان و 

کنندد اگرچه ایشان بر دگرگونی غزل در طول دوران  ستجو میسرایان کهن ایرانی ج چامه

های  هایی را در شیوه غزلسرایی از دید ییکره برونی و وییگی مختلف متف  بوده و دگرگونی

سبکی و زبانشناختی ساختار همچنین از دید درونمایه و بنیادهای یندارشناختی یادآور شده 

 (54: 5921کزازید . )دانند وم غزل نمیو به این ترتی  تنها شیوه باستانی را مق

با وجود چنین آرایی اهمیت انجام یک کار محققانه برای بیان میزان تأثیر و تأثر یک جریان 

یریری بیشتری برخوردار هستند  ای خاص که از انطباق ادبی در دو یا چند کشور و در دوره

وسوی دو فرهنگ مختلط بایست در د شک این تحقیقات منصفانه که می بی. شود روشن می

های اتصال و تأثیرات متقابل این دو را برای محققان حوزه ادبیات  صورت گیردد شاخه

 .تطبیقی به راحتی روشن خواهد ساخت

 پیشینه تحقیقات ادبی با موضوع کتاب

                                                             

گمان ایشان مسئله  اندد به رسد منتقدان از روی ت ص  عربی قضاوت کرده البته در مورد فوق به نظر می 5

تأثیرگراری زبان فارسی درنتیجه یک جریان ش وبی بوده است حال آنکه خود این جریان به دنبال تأثیرگراری 

عجی  است که . خطاب آغاز شد جود آمده که بالفاصله یس از فتوحات در روزگار عمربنو زبان فارسی به

 .کنند صاحبان این آراء کمترین تأثیرگراری فارسی را نیز که همان تأثیر زبانی است انکار می

 



 

 111 

 

تا قبل از تألیف این کتاب و البته تا به امروز در ادبیات عرب تحقی  جامع دیگری درباره 

بخصوص در تاریخ مورد نظر که دوران قوام و تحول این گونه ش ری است غزل عربی 

از « غزل در عصر جاهلی»: های ارزشمندی چون صورت نگرفته استد  با این حال کتاب

از « شاعر غزل ک عمر بن ابی ربی ه ک و جمیل بثینه»دکتر احمد محمد الحوفید و کتاب 

از احمد عبدالستار « ی ک منشا و تحول آنعش  عررای»مرحوم عباس محمود ال قاد و کتاب 

 .اند کار تحقی  در این زمینه یرداخته الجوارید به

از دکتر شکری فیصل است که در   «تطور غزل بین دوران جاهلیت و اسالم»ها  از دیگر کتاب

آن به بحث غزل در عصر جاهلی و صدر اسالم و عصر اموی اکتفا شده و در واقع تنها بیان 

از دکتر یوسف « آلی نزد عرب عش  ایده»از متون ش ری در هر دوره است؛ کتاب الگوهایی 

یردازدد  ی عشقی در نزد عرب و تنها در دو عصر جاهلی و اموی میخلیف نیز به این یدیده

کندد  و تصویری عمومی برای عفت عشاق جاهلی و دوشیزگی دوشیزگان اموی ترسیم می

از جورج غری   کتاب کوچکی است که بر « رگانشها و بز غزلد تاریخ و نشانه»کتاب 

های مختلف  ای تألیف شده است و با سرعت و ایجاز غزل را در زمان اساس روشی محققانه

به صورتی گررا عرضه کرده است و ب ضی از بزرگان این نوع را به صورتی کلی و مختصر 

 . کند م رفی می

 انیس الطباعد کتابی است که در آن غزل از عبداهلل« عش  و غزل در دوران جاهلیت و اسالم»

غزل »گیردد اما کتاب  ای سریع و گررا در عصر جاهلی و اموی مورد بررسی قرار می به گونه

کند؛ ولی در واقع  از حسان ابی رحاب به صورت جدی به موارد زیادی اشاره می« نزد عرب

ی تا زمان حاضر است و های کوتاه و عمومی از غزل از عصر جاهل فصل( این کتاب شامل)

هاد آثار  نصف آن اختصاص داده شده به م نی لغوی غزل و کلمات و محل ورود آن و انگیزه

ای سریع عرضه  و نیمه یایانی به تحول غزل یرداخته شده استد سپس انواع غزل را به گونه

را نقض گیری این کتاب  د تحلیل و نتیجه...کندد البته کتاب اتجاهات الغزل  و بررسی می

 .کند می

تنها کسی که بحثی را در این زمینه در حد ... مطاب  نظر قط ی نویسنده کتاب اتجاهات الغزل

است که غزل قرن دوم را در کتابش « دکتر محمد مصطفی هداره»علمی مطرح کردهد 

صفحه مطرح کرده است ایشان در این  93در « رویکردهای ش ر عربی در قرن دوم هجری»

عات را به صورت عام مطرح کرده است و در بیشتر رویکردهای آند بدون مجموعه موضو
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ضمن رعایت امانت در ... تفصیل تنها اشاره گررایی داشته استد البته کتاب اتجاهات الغزل

ک 3: 5315بکارد . )های خود از این کتاب نظریات متفاوتی را نیز ارائه نموده است برداشت

51) 

 موضوعات طرح شده در هر فصل

شود؛ اول  در فصل اول کتابد غزل دو دوره جاهلی و اموی به دو رویکرد بارز تقسیم می

غزل حسی فاحش و حسی غیرفاحش و دوم غزل عفیف و یاکد سپس آراء محققان درباره 

شود که سروده شدن اینگونه از  ریشه سرایش نوع فاحش بررسی شده و این اعتقاد بیان می

بی داردد همچنین به غزل عفیف اشاره شده و ریشه آن در اش ار ریشه در فرهنگ غیر عر

 .شود دوره جاهلیت جستجو می

و ریشه در اطالل ( ای که در ابتدای قصاید رعایت شده شیوه)در فصل دوم به غزل تقلیدید 

در این فصل غزل ابتدایی نوعی از . شود ها دارد یرداخته می ها و یاد کردن از سرزمین و خرابه

تر به نوع سرایش غزل  و فخریه نیز بررسی شده و نوع فخریه آن نزدیک قصاید هجویه

( غزل ابتدای قصاید)شودد همچنین در این فصل به شکل مبسوطی به مقدمات  عنوان می

 .شود مدحی نیز یرداخته می

شود و  در این فصل به تغییر در دیدگاه شاعران و انقالب در توصیفات آنان نیز اشاره می

عنوان یکی از اولین کسانی که داعیه استفاده از توصیفات بدیع را دارد م رفی ابونواس به 

گری و  های آن در ش وبی شودد در این بخش دلیل این تغییر رویکرد بررسی شده و ریشه می

شودد برای مثال؛ جایگیر شدن رویکرد  های بزرگ ایران و عرب جستجو می اختال  تمدن

شود که برای قصاید  داند که از شاعران خواسته می ای می ازهجدید در بین شاعران را به اند

توان به ولید بن یزید و  مدحی که خالی از غزل هستند غزلی فراهم سازند و از آن میان می

 .خلیف رشید اشاره کرد

در فصل سوم به دو نوع غزل حسی یرداخته شده و به انتشار ابترال و امور یست در مسائل 

شودد سخن در این  گرفت اشاره می زمان به ندرت موضوع غزل قرار میاجتماعی که تا آن 

های کنیزکان و بردگان کشانده شده و در بیشتر شهرهای دولت آن روزگار  غزلیات به خانه

یابد به نوعی که حتی شاعرانی از میان بردگان و کنیزکان به سرودن اش اری با  انتشار می

 .  یردازند مضامین یست می
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شود که در سرودن موضوعاتی با رویکرد  وم از این فصل به شاعرانی یرداخته میدر بخش د

حسی میانه روتر بودند چرا که به سخن گفتن درباره زیبایی زن و ذکر فریبندگی آنان با 

کاملی از این نوع   شود و بشار به عنوان نمونه تشبیهاتی چون تشبیهات قدیم یرداخته می

 . شود م رفی می

شود که عش  در آنها شکلی ظاهری و  ل گونه دیگری از غزل حسی بررسی میدر این فص

روی از شیوه ییشینیان است که جایی برای خود  دروغین دارد و تنها به خاطر هنر و دنباله

 . کند دست و یا می

شود و آن را  های ییشرفت و شهرنشینی در غزل حسی و در این فصل نیز بررسی می نشانه

یکی از بارزترین چیزهاد . دهد های یراکنده نشان می ها و برخی نشانه وصیفهاد ت در ییشکش

این یدیده اگرچه کامالً نو نبود . نگاری میان شاعران و اربابانشان است ها و نامه جابجایی نامه

 .یابد اما در غزل سده دوم بسیار گسترش می

قرن دوم باید جستجو کرد در فصل چهارم غزل نادر ی نی غزل مرکر را که صرفاً آن را در 

ها در سده دوم  رسد که عرب شود و یس از بیان نظریات مختلف به این نتیجه می بررسی می

شناختندد مگر در شرایط خیلی خاصد که  ییش از آمدن در نزد ایرانیان اینگونه ازغزل را نمی

 .در دوره راشدی و اموی آشکار شده است

شود رواج و شیوع آن را در نزد  سده دوم یرداخته میکه به بررسی این نوع خاص در  زمانی

از ترس برخی از آنان   شود تا جایی که خلیفه عالماند دانشمندان و به وییه ادیبان نیز بیان می

اما ییرامون دالیل انحراف جنسی افزون بر . دهد فرزندانشان را تربیت کنند به آنها اجازه نمی

شودد چهار دلیل  و ف ل از سوی تمدن ایرانی ذکر میدلیل اصلی که وارد شدن این مفهوم 

 .شود دیگر نیز برای آن شمرده می

موضوع غزل مرکر و نظر محققان در این زمینه از جهات مختلف در این فصل بررسی شده 

های غزل در جاهلیت یا غزلسرایی شاعران در  و رأی برخی از ییوهشگران را درباره بازتاب

 .شود های شاعران ایرانی بررسی می مونهسده دوم به تأثیر از ن

که در آغاز آن ییوستگی این  اما فصل ینجم به بررسی غزل عفیف اختصاص دارد جایی

شودد در این فصل  بند و باری و غزل غیرعفیف آشکار می گرایش در سده دوم با رواج بی

ا ییرامون شود که بسیاری از شاعران تصویرهای واق ی یا نزدیک به واق یت ر روشن می
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کردند و این درغزل مرکر و  هایی مشخص از آن را روایت می رویدادهای سده دوم و بخش

 .ها و تصویرهای خیالی قابل لمس است ها و اغراق غزل حسی آشکارا با رعایت مبالغه

های بررسی شده این است که شاعران در غزل حسی به آنچه از ییشنیان  اما یکی از خصیصه

های توصیفی جدید را در گونه حسی  دندد بسنده نکرده و بسیاری از نشانهبه ارث برده بو

برای مثال غزل مرکر صرف نظر از . وصفی وارد کردند و به گونه غزل امروزی نزدیک شدند

ترین موضوعات بودد البته این تازه بودن به دلیل آن بود که  م یارهای غیراخالقیش از تازه

همچنین این غزل ارتبا  . دادند یادی از غزل مؤنت ییوند میهای ز شاعران آن را با مولفه

توان آن را ادبیات دیرها نیز نامیدد زیرا شاعران در  زیادی با موضوع دیرها داشته و می

این غزل گونه تازه دیگری را به نیز دنبال . کردند های دیرها اشاره می غزلشان به یسربچه

 .دها شناخته ش کند که به غزل دختربچه می

های مهم ش ر است بررسی شده و  ای از یایه ها به اعتبار اینکه یایه در این فصل همچنین وزن

های م رفی شده یک جدول  برای وزن. شود های وزن در قرن دوم اشاره می گررا به ییشرفت

 . ها و کاربرد آن شود؛ از جمله نسبت ارتبا  رواج وزن آماری ارائه شده و نتایجی ارائه می

ششم و انتهایی این کتاب اختصاص به بررسی تصویرهای ش ری و عناصر خیالی دارد فصل 

شود اساس خیال در ش ر عربی بر برخی فنون بالغی و در رأس آن است ارهد تشبیه  و بیان می

 .است و انواع گوناگون آن بنا شده

بر یایه  شود که زیباترین و نیکوترین تصویر با بررسی ش ر شاعران این دوره آشکار می

استد به نظر نویسنده نیز این همان مفهوم گسترده است اره است و جز این  تشخیص بنا شده

نیست و در ش ر عربی ییش از سده دوم با تکیه بر است اره نقطه شروع و آغاز آن قابل 

بررسی استد از دیگر عناصر ش ری و خیالی بررسی شده در این فصل اسلوبی است که در 

های قدیم رها شده و اسلوب  ای ییروی از غزل سنتی و مقدمات آن به شیوه آن تا اندازه

بیشترین نوع را به خود ( تضاد)گیردد در این اسلوب استفاده از طباق  مولدی شکل می

 .گیرد دهند و یس از آن جناس قرار می اختصاص می

یاری برخوردار اقتباس از قرآن کریم چه از نظر لفظ و چه م نا در این دوره از بسامد بس

استد اما از حدیث شریف کمتر اقتباس شده استد در این دوره قصه و سبک داستانی در 

های کمی هست که با غزل حسیِ آشکار  ای که فقط نمونه غزل کمتر وجود دارد به گونه
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اما درباره غلو یا مبالغهد . ارتبا  دارد و البته دربردارنده عناصر سبک داستانی نیز نیست

ها قابل بررسی است و این صن ت به طور کلی حول  های بسیاری در همه گرایش نمونه

 (413ک432: 5315بکارد . )کند محور زیبایی زن و توصیف او حرکت می

 شیوه و اسلوب کتاب

که   ایست شناخته شده ریزی شده است شیوه بندی یی اسلوبی که در این کتاب برای فصل

های  توان یافتد برای مثال؛ کتاب زبان فارسی نیز می های آن را در تحقیقات ادبی نمونه

شناسی محمدتقی بهار از این دست هستندد  اهلل صفا و سبک ارزشمند تاریخ ادبیات دکتر ذبیح

های مربو  به هر دوره تاریخی ابتدا شرایط اجتماعی و سیاسی  ها در فصل در این کتاب

ای که  شودد شیوه ن روزگار یرداخته میحاکم بر آن دوره بررسی شده سپس به عوامل ادبی آ

در کتاب اتجاهات الغزل نیز مورد استفاده قرار گرفته استد با این وجود برش کوتاهی از 

گیرد حجم و  تاریخ ادبیات عرب به خصوص در غزل که در این کتاب مورد بررسی قرار می

 .سازد دقت بررسی این بخش را یر بار و قابل اعتنا می

ای دیگر فصول نیز چنانکه در ییشینه تحقی  و به نقل از خود نویسنده کتاب ه بندی تقسیم

ذکر گردید ریشه در سایر تحقیقات ادبی به خصوص در ادبیات عرب دارد اگر چه 

های آن در تحقیقات ادبی زبان فارسی نیز وجود داردد با این حال یرداختن به جزئیات  نمونه

آزمایی  ی تاریخی و در رویکرد مورد نظر به طبعاین برههکامل درباره تمام گویندگانی که در 

شودد کاری که با وسواس بسیار و  آوردهای مهم این کتاب محسوب می اند از دست یرداخته

 .تک دواوین و ارجاع به اش ار بسیاری از شاعران این دوره صورت گرفته است بررسی تک

کتاب نیز حائز اهمیت استد چنانکه در های ادبی در این  التبه شیوه حرکت و بررسی مولفه

ینو بخش نخست به رویکردهای موضوعی و مفهومی غزل در قرن دوم یرداخته شده است 

و در بخش ششم به ظواهر ( آیدسخن به میان می... جائیکه از رویکردهای حسید عفیف و )

افی غزل در شودد لرا در این بخش از کتاب بررسی اوزان و قو های کالمی توجه می و زینت

 . گردد این قرن همراه با جدولی دقی  ارائه می

نکته قابل ذکر دیگر در این کتاب بیان دالیل ایجاد هر یک از رویکردهای مختلف گسترش 

شکلی که ریشه هر یک از آنها با دالیل متقن و مفصل از  یافته در این نوع ش ری استد به

( زبان و ادبیات فارسی)د سیاسی و خارجی سوی نویسنده به یکی از عوامل اجتماعید فکری
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بستگی داردد لرا بیان هریک از رویکردهای غزل از بررسی شرایط اجتماعی حاکم بر آن 

 .منجمله تأثیر زبان و فرهنگ فارسی و ایرانی خالی نیست

 های مشترک در دو سویه ادبیات فارسی و عرب  اندیشه

ان فارسی و عربی به دلیل اختال  بیش از یریرش این قاعده کلی که محق  و اندیشمند زب

نیاز از بررسی تحقیقات ادبی و فرهنگی یکدیگر نیستندد این  اندازه این دو فرهنگ و زباند بی

های از تحقیقات یکسان و مشابه در دو سویه ادبیات  ً نمونه سازد که قط ا مهم را آشکار می

ز این تحقیقات بر دیگری فارسی و عربی قابل جستجوستد جدای از آنکه کدامیک ا

است نزدیکی نگاه محققان ادب فارسی و عربی در این مورد بسیار حائز  تأثیرگرار بوده

 .اهمیت است

توان دو فصل را از دیگر فصول از چالش و نوآوری بیشتری  می... در کتاب اتجاهات الغزل

سی نیز از بدعت برخوردار دانستد جائیکه موضوعات مشابه آن در تحقیقات ادبی زبان فار

برانگیزی برخوردار هستندد این دو بخش عبارتند از؛  و نوآوری همچنین چالش و بحث

بررسی رویکرد غزل مرکر و دیگری بررسی خصائص فنی غزل قرن دوم هجری و اما آنچه 

این دو فصل را نزد نویسنده این مقاله متمایز از سایر فصول این کتاب قرار داده است وجود 

تر و  ارزشمند در زبان فارسی است که با مضمونی مشابه و البته به شکلی کاملدو کتاب 

های صور خیال و شاهد بازی  اندد این دو کتاب با نام مشبع به بحث در این دو زمینه یرداخته

در ش ر فارسی دو کتاب شناخته شده و قابل استناد در زبان فارسی هستند که به موضوعی 

 .اند یرداخته... کتاب اتجاهات الغزلهایی از  مشترک با بخش

 مذکر یا شاهدبازی غزل 

بررسی مفهوم م شوق مرکر یکی از موضوعاتیست که در ادبیات فارسی و عرب به دالیل 

فرهنگی و اجتماعی همواره با چالش روبرو بوده استد با این وجود به دلیل حضور یر رنگ 

های اساسی  شودد اما یکی از چالش یدر ادبیات این دو تمدن ضرورت بررسی آن آشکار م

در بررسی این مفهوم موضوع تأثیر و تأثر همچنین تقدیم و تأخیر بیان آن در دو زبان فارسی 

 .هایی را نیز در این زمینه به خود اختصاص داده است و عربی است که بررسی

وضوع که از به این م... بکار در فصل کاملی از کتاب خود اتجاهات الغزل دکتر یوسف حسین

شود یرداخته استد در این  رویکردهای غزل در قرن دوم هجری در زبان عرب محسوب می
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ای از کالم  ورزی تاریخ این مفهومد گویندگان مشهور و نمونه فصل بدور از ت ص  و غرض

اش ار سروده شده با این مفهوم نیز یرداخته شده استد   بندی آنان بررسی شده و به تقسیم

ها و دالیل سروده شدن آن در ضمن بیان نظریات سایر محققان عرب زبان مورد  سپس ریشه

آید که حضور فرهنگ ایرانی یکی از  می گیرد و در انتها این نتیجه بدست  بررسی قرار می

 (534ک 519: 5315بکارد .)دالیل عمده ورود این مفهوم به زبان عربی بوده است

دکتر سیروس شمیسا ی نی شاهد بازی در ادبیات در سوی دیگر و در کتاب محققانه آقای 

هایی متنوع به این موضوع در ادبیات فارسی یرداخته  فارسی نیز به شکلی کامل و در فصل

شودد با این حال تنها  شده و تمام جوان  آن برای محققان زبان و ادبیات فارسی روشن می

نگ فارسی و عربی یرداخته شده و های ایجاد این مفهوم در ذهن و زبان دو فره به بیان ریشه

گیری دقیقی  نتیجه... گیری تقریباً قط ی کتاب اتجاهات الغزل س ی شده است بر خالف نتیجه

که در این )باره ارائه نگرددد اگرچه یس از دقت و بررسی عوامل زایش این مفهوم  در این

زبانی این مفهوم یس توان به این نتیجه رسید که کاربرد غیر می( کتاب بر شمرده شده است

از اسالم و برقراری حکومت اسالمی در بالد عرب از سوی فرهنگ و تمدن ایرانی به این 

 (54:  5915شمیساد . )فرهنگ رخنه کرده است

ای که در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار استد موضوع کاربرد زبانی این مفهوم  نکته

  گرفته و سرمشقی برای آنان محسوب زبان ییشی زبان بر فارسی است جائیکه گویندگان عرب

شوندد در تحقیقات هر دو محق  ارجمند هیچگونه شاهدی بر بیان این نوع ش ری در  می

زبان فارسی و در دوران مقارن قرن دوم هجری و حتی قبل از آن در ادبیات فارسی بر این 

 .شود ان اشاره میشود و تنها بر کاربرد عملی آن در میان ایرانی مفهوم ذکر نمی

بایست در تحقیقات زبانی بررسی گردد بیان و ابراز این  با این وجود موضوع مهمی که می

در کنار سایر مفاهیم  تواند  موضوع به خصوص در یهنه ادبی است جائیکه این مفهوم می

به ( ها مشترک باشد ها و تمدن تواند در میان همه انسان که می)نایسند و مرموم انسانی 

یوشیده و سر به مهر باقی بماند و یا بر سر ( که گاه از آن گریزی نیست)صورت یک راز 

کوچه و بازار فریاد شود و در قال  ش ر و ترانه و یک مفهوم ادبی دهان به دهان در میان 

 .خوانندگان به غزل درآید

... غزلهای ذکر شده در کتاب اتجاهات ال جال  اینجاست که تمامی شواهد ش ری و نمونه
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یوشی از تمامی مرزهای اخالقی  مفهومی مستقیم و حسی نسبت به موضوع دارند و با چشم

دهندد درحالیکه شاعران و  را هدف کار خود قرار می( گرایی همجنس)اصل موضوع 

 .اند گویندگان فارسی زبان تنها در موارد خاص و نادر به شکلی مستقیم به آن یرداخته

ردهای مفهومی به این موضوع در زبان فارسی از زمانی آشکارتر های زبانی و رویک تفاوت

شود که این مفهوم در زبان فارسی  شود که با بررسی ش ر شاعران ایرانی روشن می می

های ذهنی خود که  مایه ای م نوی به خود گرفته و از بن است و جنبه م نایی مغلوب یافته

استفاده صریح از آن در موارد خاص و  گیرد و ریشه در فلسفه افالطونی دارد نشأت می

های تفننی و گاه برای بیان زشتی و افول هنجارهای اجتماعی مورد استفاده  منحصر به جنبه

 . گیرد قرار می

 صور خیال یا عناصر خیالی

کدکنی در ایران در حال تدوین بود و  همزمان با روزهایی که کار محققانه آقای دکتر شفی ی

قد علم بالغت در زبان فارسی گشودد این موضوع در ذهن دکتر بکار باب جدیدی را در ن

های بالغی و تصویری ش ری را بیان سازد در کتاب  تواند جنبه نیز به عنوان موضوعی که می

 .مورد توجه قرار گرفت... اتجاهات الغزل

آقای دکتر شفی ی کدکنی در این کتاب و در بخش نخستیند به طرح کلی و عمومی مسائل 

و نقد و تحلیل آراء علمای بالغت اسالمی در باب بیان و  Imageمربو  به صور خیال 

شیوه های مختلف آند یرداخته و کوشیده است که سیر عقاید متفکران اسالمی را در این 

با توجه به   های ایشان را زمینه به طور تاریخی نشان دهد و تازگیهای فکری و نکته یابی

عی روزگارشان بررسی کند و بیش و کم میراث ارسطویی و یونانی شرایط تاریخی و اجتما

ی آراء ایشان با نظرات ب ضی از را در این دگرگونی و تطور نشان دهدد و گاه به مقایسه

در بخش اولد بسیاری از  برای مثال.ی اخیر و م اصر فرنگ نیز بپردازدمنتقدان دوره

از نظرگاه فالسفه و ادیبان اسالمی بررسی  های مربو  به نقد ش ر و تصویرهای ش ری نکته

در بخش دومد همان مباحث و ب ضی مباحث دیگر راد در مورد ش ر یک یک . شده است

ی زبان یارسی از آغاز ییدایش ادب دری تا یایان قرن ینجم هجری مورد شاعران برجسته

رانی را که شاع. نظر قرار داده و در سراسر ش رهای موجود این دوره بررسی کرده است

ی هر یک از اندد در فصول خاصی در مقدمه دیوان و دفتری قابل مالحظه بر جای ننهاده
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ی هر کدامد فصلی مورد نقد و نظر قرار داده است و از برای شاعران بزرگ و برجسته ادوار

 (3ک 5: 5921شفی ی کدکنید . )جداگانه یرداخته شده است

تنها به بررسی عینی صور خیال در غزل قرن ... لغزلاما در بخش کوچکی از کتاب اتجاهات ا

های خیالی  دوم هجری یرداخته شده است با این مشابهت که عناصر تشکیل دهنده صورت

در ش ر چند تن از شاعران برجسته این دوره ... از جمله است ارهد تشبیهد اغراقد تشخیص و 

 .بررسی شده است

ای برخوردار است یی بردن و ضرورت یرداختن به  یهاما آنچه در این دو تحقی  از اهمیت وی

ی خیالی زبان استد تا قبل از این محققان حوزه این موضوع و توجه هر دو محق  به جنبه

نمودند و حال آنکه در این دو  های عمومی از ش ر شاعران را بررسی می ادبی تنها وییگی

های خیالی ذهنی آنان  صورت های بالغی کالم شاعران که نشأت گرفته از تحقی  ظرافت

هایی از آن در کالم  های مختلف و نمونه گیردد جائیکه شکل است نیز مورد بررسی قرار می

 .شود شاعران همراه با سیر تطور آن در دوره خاصی از تاریخ ادبی دو کشور بررسی می

ورخیال الیه موضوع ص به تفاوت عمده تحقی  دکتر شفی ی کدکنی بررسی موشکافانه و الیه

همچنین شرح و نقد آن در بیان ادبای بالغی است به شکلی که چیستید کلیت و ضرورت 

های کاربردی آن  این مهم در آراء مختلف بررسی و یس از تبیین آن در ذهن خوانندهد نمونه

شودد حال آنکه در فصل ششم از کتاب آقای دکتر بکار تنها به بحث  در زبان بررسی می

 .شود بیرونی این مهم یرداخته می های درباره صورت

 :گیری نتیجه

چنانکه در مقدمه نیز ذکر شد در هم تنیدگی فرهنگ و زبان فارسی و عربی به خصوص در 

ترین موضوعاتی است که نه تنها  دوران ابتدایی حکومت عرب بر ایرانیان از یکی از کلیدی

انی فرهنگ مقابل تشوی  محق  زبان فارسی و عربی را بر آموختن و دانستن جزئیات زب

ای از خالء را در ارائه نظریات ادبی برای تحقیقات او  نمایدد بلکه عدم توجه به آن گونه می

کندد از طرفی احاطه محققان هر کشور به جزئیات فرهنگی و تحقیقات علمی  ایجاد می

صورت گرفته در آن فرهنگ و انجام تحقیقات منصفانه و بدور از غرض در دو سوی 

هنگ فارسی و عربی فرصت بسیار مغتنمی برای محققان حوزه ادبیات تطبیقی و چه بسا فر

سازد تا با در اختیار داشتن این تحقیقات  های مختلف زبانی فراهم می سایر محققان در حیطه
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های خاص را  های صورت گرفته و میزان تأثیر و تأثر این جریان به مقایسه جزئیات بررسی

 .دبر یکدیگر بپردازن

علوم ادبی در دو سویه فرهنگ    توان برای تحقیقات صورت گرفته در زمینه با این نگاه می

توان سیر تطور و تغییرات  فارسی و عربی درجه بندی و اعتباری وییه قائل بودد چراکه نمی

زبان را در این دو فرهنگ بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در فرهنگ مقابل بررسی 

انجام تحقیقات منصفانه و توجه به میزان )ایو زیر با نگاهی به این نکته کلیدی نمودد لرا نت

و برخی تحقیقات همسان با آن در زبان ... در مورد کتاب اتجاهات الغزل( اختال  زبانی

 :   است فارسی ارائه گردیده

ر دهد این کتاب گزارشی کامل از سیر تطو نشان می... بررسی کتاب اتجاهات الغزل: الف

ش ر عرب در تاریخ اموی و عباسی است تاریخی که به دلیل اختال  فرهنگ عربی و فارسی 

توان از آن به عنوان دوران داد و ستد زبانی و فرهنگی دو تمدن یاد کردد در این کتاب  می

ضمن مطال ه تحوالت اجتماعید سیاسی و فرهنگی تمدن عرب به تأثیرات این موضوعات 

توان ریشه تحوالت زبانی را به روشنی در  است و از این حیث می ته شدهبر ادبیات نیز یرداخ

 .این تحقی  دریافت

رویکردهای جستجو شده در البالی تاریخ مورد نظر نویسنده با توجه به تغییرات : ب

توان خارج از  ساختاری و درونی اش ار به خصوص غزل به درستی انتخاب شده و نمی

ها چنان  ری از غزل  را برای این دوران متصور بودد این مولفهالگوهای ارائه شده شکل دیگ

اند که جای یرسشی برای انتخاب این  های ش ری متناس  عجین شده ها و مثال با نمونه

 .ماند گراری شده باقی نمی عناوین در رویکردهای نام

انگیز منجمله بررسی موضوع غزل  شیوه کتاب در بررسی برخی موضوعات چالش بر: ج

ای از  های مختلف با شناخت از آراء بخش عمده مرکر نشان میدهد کار تحقی  در زمینه

محققان در حوزه ادب صورت گرفته استد با این حال به دلیل فرصت اندک هر فصل برای 

ای به کلیات  تر این موضوعات همچنین یرهیز از قضاوت تنها به اشاره های جزئی بررسی الیه

 .بسنده شده است

خوانی با تحقیقات ادبی در تاریخ  لوب و شیوه بررسی ادبی در این کتابد از نوعی هماس: د

های  ادب فارسی حکایت داردد شاید بتوان حضور دکتر بکار در صحنه تدریس در دانشگاه
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های و تحقیقات مختلف ادبی را دلیل این نزدیکی اسلوب  ایران و آشنایی ایشان با کتاب

توان  ن مقاله بر صحت این فرضیه اصراری نداردد با این حال نمیدانستد اگرچه نویسنده ای

از نزدیکی شیوه تحقی  ادبی ایشان به نوع و شیوه تحقیقات ادبی قبل از ایشان در ادب 

 .فارسی چشم یوشید

های کامل از غزلیات عربی که با  فصل مربو  به موضوع غزل مرکر به دلیل ارائه نمونه: ج

اند همچنین م رفی نویسندگان این آثار که با ارائه بیوگرافی کوتاهی  این مضمون سروده شده

از زندگی آنان همراه استد امروزه فرصت مناسبی را برای انجام تحقیقات همسان در زبان 

توان از تأثیرات آن بر کتاب شاهد بازی در ادب  فارسی فراهم ساخته استد چنانکه نمی

ی دکتر شمیسا به دلیل فرصت مناسبی که محتوای فارسی چشم یوشیدد اگرچه در کتاب آقا

 .    شویم کتاب در اختیار ایشان قرار داده است با جزئیات بیشتری از این مفهوم ادبی آشنا می

شک محققان این حوزه را نیز به  آبشخورهای ذهنی همسان در ادب فارسی و عربی بی: د

های  از همسانی ایده و نظرگاهتوان  سازدد بطوریکه نمی ای یکسان رهنمون می سرچشمه

ذهنی آقای دکتر بکار و آقای دکتر شفی ی کدکنی جائیکه با کالمی یکسان سخن از 

آورندد چشم یوشیدد با این حال همچنان  صورخیال در ش ر فارسی و عرب  به میان می

 های زیرین این مفهوم را فراهم امکان بررسی الیه... فرصت اندک در کتاب اتجاهات الغزل

سازدد با این وجود آقای دکتر شفی ی کدکنی با فرصتی مناس  و دقتی کامل در آراء  نمی

 .نمایند محققان بالغت فارسی و عربی کتابی تأمل برانگیز در این زمینه ارائه می

*** 

 :منابع و مآخذ
د سال دومد د فصلنامه لسان مبین«تأثیر فرهنگ عربی در غزل فارسی»د (5913)الرسولد سید محمدرضا؛  ابن

 5شماره

د کتاب ماه ادبیات و فلسفهد «بازتاب زبان و ادبیات فارسی در جهان عرب»د(5921)بکارد یوسف حسین؛ 

 22شماره

 داراالندلسد چاپ دوم: د اتجاهات الغزل فی القرن الثانی الهجرید بیروت(5315)بکارد یوسف حسین؛ 

 انتشارات آگاهد چاپ هفتم: د تهراند صورخیال در ش ر فارسی(5921)کدکنید محمدرضا؛ شفی ی

د مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه «سخنی از ش ر فارسی و عربی»د (5929)شکی د محمود؛ 

 591و  513د شماره 29تهراند بهار 

 انتشارات فردوسد چاپ اول: د شاهد بازی در ادبیات فارسید تهران(5915)شمیساد سیروس؛
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 1د شماره 5د مجله ش رد سال«یرنیان یندار غزل»د (5921) الدین؛ کزازید میرجالل

د «تأثیر فرهنگ ایران در ادبیات عرب و قرن دوم هجری»د(5911)علی رباب هد: هدارهد محمدمصطفی؛ مترجم

 5نامه یارسید سال هشتمد شماره 

 95د شماره11د مجله سخن عش دیاییز و زمستان«خیمه خیام در اردن»د(5911)همدانید آزیتاد 
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 و غربی  اسالمی شناسی های زبان بررسی تطبیقی سنت
/*الیقیان جوان محمد

 9***حسین قرشی  محمددکتر / 1**منصوره الیقیان جوان 5

 چکیده 

ثیر زبان و ادبیات فارسی و عربی بر ادبیات جهان أدر این ییوهش که با هدف بررسی ت
شناسی غرب و اسالم از منظر مسایل نحوی و م ناشناسی  های زبان صورت گرفتهد سنت

هدف از انجام این ییوهش آشنایی با گسترش نظرات و .  رار گرفتندمورد تطبی  ق
شدن بینش  تر که به عمی   درباره زبان بود های غربی و اسالمی گران تمدن های اندیشه ییوهش

شناسی به  تر از علم زبان تر و عمی  کند و تصویری واضح و دانش ما در این زمینه کمک می
 -شناسی در فرهنگ اسالمی علم زبان  بومی ی ت ییشینهچنین با شناخ و هم  دهد دست می

در ییوهش حاضر .  شود سازی این علم در سطح آکادمیک فراهم می ایرانی زمینه برای بومی
شده مورد مقایسه قرار گرفت  های محدودی از نحو و م ناشناسی در دو سنت زبانی یاد جنبه

هاد در بسیاری از  شناختی آن وردهای زبانتمایز خاستگاه و دستا با وجودو نشان داده شد که 
ییوهشگران تالش کردند ضمن بررسی و توصیف ارتبا  . موارد نیز به هم شباهت دارند

شناسی  د که سنت زباننشناسان غربید نشان ده و زبان  متقابل آرای دانشمندان اسالمی
ستگاه انقالب توان خا که می شناسی نوین نزدیک استد طوری تا چه حد به زبان اسالمی

در این .   د جست شناسی را در میان آرای دانشمندان مسلمان ایرانید به وییه سیبویه زبان علمی
اما  دهای محدود د به ذکر نمونه دلیل جلوگیری از گستردگی و یراکندگی مطال   ییوهش به

ارزیابی ها را در دو سنت مورد  های نحوی و م نایی یرداختند و آن برجسته و مهم در حیطه
 .  و تطبی  قرار داد

د نحو دشناسی نوین زبان دشناسی غربی سنت زباند شناسی اسالمی سنت زبان: هاکلیدواژه

 سیبویه دم ناشناسی

 

                                                             
 (mljavan@yahoo.com) (ایران) ان رضوییرورش خراس  و  ی کل آموزش  کارشناس ارشد ادبیات عربد اداره 5*
( ایران) حیدریه یرورش شهرستان تربت و ش نید اداره آموزشناسی همگا کارشناس ارشد زبان 1**

(mlayeghianjavan@yahoo.com) 
 (ایران) ات و علوم انسانی دانشگاه بیرجنداستادیار دانشگاه بیرجندد دانشکده ادبی 9***

(mhghorashi@yahoo.com) 



 و غربی  شناسی اسالمی های زبان بررسی تطبیقی سنت

111  

 

 مقدمه

های بشر است که از قدیم مورد  ترین دانش زبان یکی از مهمی  شناسی یا علم مطال ه زبان

علم دیگری دانشمندان را به سوی خود توجه همه اقوام و ملل بوده و شاید بیش از هر 

فطرت خویشد به مسایل زبان به  ی  قهبمردمد شاید به سای  حقیقت همه در. کشیده است

ی  بینیم که در همه دهند و از این جهت می طور کلی یا به مسایل زبان خود توجه نشان می

صرفد نحود اشتقاقد نقا  جهان بین ملل متمدن از دیرزمان علوم زبانید از قبیل علم لغتد 

ها رشد  م انی و بیاند م ناشناسید بدیعد عروضد قافیهد نقد ش رد نقد نثرد تجوید و امثال آن

در این میان عجی  آن است که با وجود آنکه مستشرقین به کت  تحقیقی . بسیار کرده است

افتند و دسترسی ی (است شناسی اسالمی که همان زبان اسالم و سنت زبان)علمای زبان عربی 

های  این تحقیقات را در بررسی ها هم تقدم یافتند؛ ها بر خود عرب حتی در چاپ و نشر آن

 نویسند گویی شناسی را می که تاریخ تحول زبان شناسی خود مسکوت گراردند و هنگامی زبان

که شاید کمتر اصلی از اصول یا نظریات جدید  در حالی. اند که محققان مسلمان وجود نداشته

در گرشته به نحوی مورد بحث  شناسی اسالمی توان یافت که در کت  زبان شناسی را می نزبا

شناسی  لرا در این مقالهد نگارندگان س ی دارند نشان دهند که سنت زبان. واقع نشده باشد

شناسی نوین که سرچشمه آن را در میان آرای نوظهور دانشمندان  تا چه حد به زبان اسالمی

های علمای اسالم  بردن به موشکافی دانشجویان ما برای یی .نزدیک است دددانن ارویایی می

سیوطی و منابع  جنید  ابن توانند به کتبی چون  شناسی می در زمینه زبان

ها مراج ه  مبرّد و امثال آن سیبویه و  اصلی صرف و نحو عربی هم چون 

.   از آن کمتر هم نیست دانان اگر از غربیان بیشتر نباشدکنند تا دریابند که تحقیقات مسلم

شناسان مسلمان و مفاهیم  مردم با زبان  ی شناسی امروز ایران و عامه زبان  بیگانگی جام ه

شناسی جدید است؛  ییش با زبان چند دهه  بیشتر از بیگانگی جام ه شناسی به مرات  زبان

رفت تا  دانشگاهی نویایی بود که به تدریو می ی شتهر شناسی  زبان ی رشته زیرا در آن روزگار

حال آنکه هم اکنون هیچ رشته دانشگاهی در . دانشگاهی ایران بیابد جای خود را در جام ه

شناسی  های مورد نیاز برای تحقی  در تاریخ زبان گروهی را به دانش ایران وجود ندارد که

الزم جهت آشنایی    که بسترسازی عمومی کند چنین شرایطی اقتضا می .تربیت کند   اسالمی 

   بومی ی  این علم در جهان اسالم انجام یریرد تا شاید با شناخت ییشینه فرهیختگان با تاریخ

سازی این علم در سطح آکادمیک  د زمینه برای بومی  فرهنگ اسالمی در شناسی  علم زبان
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 . فراهم گردد

 اصل بحث و بررسی

 غربی و اسالمی شناسی نحو از دیدگاه زبان -1

شناسی غربی در مسایل نحوی  و زبان  شناسی اسالمی هایی که دو سنت زبان شباهت ا وجودب

رسد این  به نظر می .خورد های زیادی نیز در این دو سنت به چشم می د تفاوت دارند

در این راستا . گیرد و غربی مایه می  شناسی اسالمی بودن خاستگاه زبان ها از متفاوت تفاوت

عنوان یک عامل برون زبانى منشأ  شناسى اسالمىد به باید گفت قرآند خاستگاه زبان

آنان ی  الهى بر مسلمانان و عالقه ی تأثیر عمی  این م جزه. هاى زبان عربى است ییوهش

براى قرائت صحیحد ت بیر و درک اعجاز آن و نیز ترس از تحریف این کتاب مقدس از یک 

تازه مسلمانان غیرعرب از سویى دیگرد سب  شد تا مسلمانان سو و آموزش زبان عربى به 

روی  «علم نحو»گراری  ها قبل از هر چیز به یایه عرب. دقی  زبان عربى بپردازند ی به مطال ه

زیرا انتشار لحن و اشتباه در سخن گفتن  دآوردند و به تدوین اصول و قواعد آن یرداختند

گویی  لحن و غلط.   ها بود ان با دیگر ملتکشورگشایی و آمیزش آن ی نخستین یدیده

ها  که آسیبی برای بیان و فصاحت که برای آن چرا ؛آمد ترین دشمن اعراب به شمار می بزرگ

شناسی عربی به  علم نحو در زبان (.3:5916نجدی ناصفد ) آمد به حساب می دبسیار مهم بود

شناسی  مراحل اولیه مطال ات زبانبنابراین در . ای دینی مورد بحث قرار گرفت علت و انگیزه

ب داًد نظریردازى نیز . نظرى آن غال  بود ی کاربردى و آموزشى آن بر جنبهی  اسالمید جنبه

عنوان یک  شناسى غربىد به اما فلسفهد خاستگاه زبان. در باب دستور زبان عربى رایو شد

قلمرو   ستان فلسفه تمامیدر روزگار یونان با.   عامل درون زبانى بر یونانیان تأثیر گراشت

.   شد از همین رو بررسی زبان نیز بخشی از فلسفه محسوب می.   گرفت دانش انسان را فرا می

د مالحظات و  در آثار به جا مانده از فالسفه یونان باستان به وییه افالطون و ارسطو

یونانیان (. 96:5923 روبینزد) شود هایی درباره زبان باتوجه به زبان یونانی مشاهده می بررسی

لهجه )هاى زبانى  با از خود یرسیدن در مورد زبان و درک و توجه آگاهانه به آن و گوناگونى

شناسى بر جنبه کاربردى آن  رود جنبه نظریردازى زبان از این. د زبان را مطال ه کردند(و گویش

رى برخوردار مطال ات نحوى زبان در هر دو سنّت زبانى فوقد از اهمیت چشمگی. غال  بود

واژه در ابتداى مطال ات زبانى در یونان و رومد حرف اول  رسد ساخت به نظر می. بوده است

ر بیشتدر رابطه با این نکته باید یادآور شد که . اند زده استد سپس به نحو یرداخته را مى
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از  شناسی و زبان التین و یونان شناسان سنتی که درباره مسایل زبان دستورنویسان و زبان

برای مثال  داند های خود گنجانده ها آثاری به جا مانده بیشتر مالحظات صرفی را در تحلیل آن

بار میان  د برای اولین های التین ترین دستورنویس د از بزرگ (قبل از میالد 556 تا 12) 5وارو

بار ساخت واژگانی و  او برای اولین. های اشتقاقی و تصریفی تمایز ایجاد کرد ساخت

 (16:5929د. )ها را در زبان التین به دست داد بندی واژه تهدس

واژه و نحو از همان  کند و ساخت که این امر در سیر زبان شناسى عربى صدق نمى درحالی

های اول  در قرن  شناسی اسالمی محققان زبان. اند گام با هم مورد بررسى قرار گرفته ابتدا هم

نحو در نظر بسیاری از دانشمندان .   بردند ه م نای عام به کار مید اصطالح نحو را ب هجری

هایی است که در چارچوب ساختمان کلمه و  شامل ییوهش( جنی مانند ابن)مسلمان 

 (69:5923 حجازید  فهمی) .شود ساختمان جمله انجام می

حو از دید مفهوم اولیه ن. در اصلد نحو در دو سنّت زبانى فوق دو مفهوم متفاوت داشته است

کنند و به م ناى  روشى است که مردم بدان صحبت مى شناس بزرگ اسالمىد سیبویهد زبان

هاد روابط  ب داًد نحو به دستور زبان اطالق شد که به بررسى ساخت.   باشد جاده و راه مى

این مفاهیم ساختارى . یردازد ها در جمله مى و نقش هریک از آن( سازه)عناصر سازنده جمله 

 مطرح …د اِعرابد بناء و(حاکمیت)عنوان مقوالتى نظیر عمل  دستور زبان عربى تحتدر 

هایی که از دو یا چند  قواعد مربو  به الفاو مرک  و جمله در کتاب . گردیدند

توانند مقصود خویش را به    لفظ مفرد ترکی  شده و اهل یک زبان خاص به وسیله آن می

 فارابید) .علم نحو نامیده شده است  منظور دیگران را درک کنندد دیگران انتقال دهند یا

منظور فارابی از الفاو مرک  همان کالم است که ابزار تفهیم و تفاهم در میان ( 93:5964

های آخر  ها حالت آن ی علم نحو از نظر قدما علم به قواعدی است که به وسیله. آدمیان است

 (569:5913 دین محمدید) .شوند   ناخته میکلمات عربی از نظر اعراب و بنا ش

واژه بررسى شده  شناسى غربى در مراحل اولیه تکوینش در چارچوب ساخت نحو در زبان

هاى  و روابط سازه( بخش اسمى و بخش ف لى جمله)سرمایه نحو یونانىد ساخت . است

ر و به ت شناسى صورى به طور کلىد بحث نحو در این زبان. جمله نسبت به یکدیگر است

شناسی اسالمى با مسایل کاربردى گره  دور از مسایل کاربردى است؛ اما بحث نحو در زبان

یاره گفتار خود را با توجه به مفاهیم نحوى و  ی که سیبویه نظریه به طورى . خورده است

                                                             
1 .varro 
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 . کاربردشناختى ارائه کرده است

شناسى اسالمى و  انبحث مهمى که در هر دو سنّت زبانى مطرح شدد قیاس و سماع در زب

قیاس در علوم . شناسى غربى بود گریزى در زبان گرایى و سامان بحث متناظر آن سامان

توان ییاده  اسالمى این است که به دلیل شباهت بین دو موضوعد حکم یکى را بر دیگرى مى

مکت   بر یایه همین دو اصلد دو. کند ها و استثنائات در زبان اشاره مى نظمى سماع به بى. کرد

زبانى اسالمى تحت عنوان مکت  بصره و مکت  کوفه یدید آمد که اولى طرفدار قیاس بود و 

شناسى غربى هم به  همین بحث در زبان. هاى زبانى توجه داشت نظمى دومى بیشتر به بى

گرایى بر  بحث سامان. شناسى بود طور جدى مطرح شد و در واقعد مبناى این زبان

به طور مثال در دستور . یریرد کید دارد و نظم قیاسى را در زبان مىهاى زبان تأ مندى نظام

وندهاى تصریفى همانند  دهایى که نقش دستورى یکسانى در جمله دارند زبان یونانى واژه

رسد  به نظر مى(. 11:5923 روبینزد)یریرند  سنگ هم یا قیاس گیرند و به لحاو م نایى هم مى

ابه مفهوم قیاس در علوم اسالمى و از جمله در دستور زبان گرایى مش که این مفهوم از سامان

ارسطو و ییروان مکت  . گریزى مطاب  با بحث سماع است همچنیند بحث سامان. است

گرایى و قیاس  هاى اسالمى سامان اسکندرانى در یونان و نیز ییروان مکت  بصره در سرزمین

گریزى و  ان مکت  کوفه بیشتر به ساماندانستندد درحالى که رواقیان و ییرورا اصل زبان مى

 .سماع یایبند بودند

اما . شناسى اسالمى و غربى مطرح شد تاکنون برخى مباحث نحوى در هر دو سنّت زبان

. شناسى در این دو سنّت اشاره کرد توان به طور کلى به چند نکته در مورد زبان و زبان مى

شمرده شده و از صدر اسالم تاکنون  بودنش مقدس زبان عربى قرآن به علت 

عنوان زبان اول دنیاى اسالم محسوب شده است  است و به  موق یت ممتاز خود را حفظ کرده

زبان . توان یافت از سویى دیگرد زبانى را با چنین موق یتى در دنیاى غرب نمى. شود و مى

ست نیاورده کتاب مقدس انجیلد عبرى است و موق یت واالیى در تمدن مسیحیت به د

به این علت که شرایط اجتماعى و سیاسى ارویاییان در امپراطورى روم به صورتى بود . است

. را در مقام زبان دین و دانش و آموزش برگزید( کلیسای روم زبان رسمی)که زبان التین 

توان  رو مى از این. اى مورد توجه قرار گرفت عنوان یک زبان حاشیه ب دهاد زبان عبرى به

کهد  زبان التین در قرون وسطى هم طراز با زبان عربى در دنیاى اسالم بوده است تا این دتگف

دهد و  این زبان در دوره رنسانس و عصر جدید اعتبار انحصارى خود را از دست مى
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مطال ه . شوند مى بررسى …هاى محلى در ارویاد هندىد عربى و هاى دیگر نظیر زبان زبان

شناسان غربى را نسبت به زبان تغییر دادد اما چنین وض یتى  نگرش زبان ها در ارویاد نااین زب

ییوهان مسلماند عمدتاً زبان عربى را بررسى  شناسى اسالمى ایجاد نشد و زبان براى زبان

کتاب آسمانی  زیرا قرآند .هاى دیگر نداشتند هاى فرهنگ کردند و توجه چندانى به زبان  مى

 .به زبان عربی ابال  شده بود دشناسی بود صلی تحقیقات زبانمسلمانان که محور و موضوع ا

 ( 63:5922 آذرنوشد)

نظریات و  ی ارائه. زبان در قرن بیستم در غرب شکل جدیدى به خود گرفته است مطال ه

شناسى غربى است؛  مند نشانگر ییشرفت زبان مکات  زبانى در چارچوب علمى و نظام

هاى زبانى هفت یا  ها و بررسى ود به همان نوآورىشناسى اسالمى که محد برخالف زبان

شناسى جدید غربىد در  البتهد بسیارى از مفاهیم زبان. شود هشت قرن اول یس از اسالم مى

در  1و کنش 5برای مثال مفهوم توانش ؛اند مطال ات زبانى مسلمانان در همان دوره مطرح شده

و رفتارهای زبانی م رفى ( متحک)مطال ات زبانى مسلمانان تحت عنوان خرد زبانی 

شناسی غربی با  در زبان 9طور مفهوم شم زبانى همین( 22:5913 دین محمدید) .اند شده

شناسى نوین غربى  زبان( 24 هماند) .جنى مطرح شدد برابر است مفهوم حس که از سوى ابن

این . اردد صراحت قواعد دستورى و مسایلى از این قبیل توجه د4ها به مفاهیمى نظیر جهانى

 .یافت( به وییه فارابی)شناسان مسلمان هم  زبان یتوان در آرا مفاهیم را می

 صرف -1-1

. شناسی غرب و اسالم است های زبان علم صرف از جمله علوم اساسی و بسیار مهم در سنت

علت گنجاندن بحث صرف .   در زبان عربی اهمیت علم صرف در جهت فهم زبان قرآن است

هیچ کتابی  .باشد توجه این بحث با مسایل نحوی می درخوریوشانی  همد  در این قسمت

علم  (4:5311 جنید ابن) .یابیم مگر اینکه تصریف در آن جای گرفته باشد درباره نحو نمی

ای به ظهور  توان از آغاز ییدایش آن تا وقتی که مباحث آن در حد گسترده صرف را می

مرحله ادغام صرف و :  یک (511:5911 نجفید) .ددر سه مرحله مورد بررسی قرار دا درسید

مرحله تکمیل و ییدایش علم :  سه. آغاز جدایی و فرآیند استقالل علم تصریف:  دو. نحو

                                                             
1 .Competence 
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ها و  ساختمان و وییگیی  د بخشی از قواعد عربی در باره تصریف. مستقلی به نام صرف

که   هنگامی(. 591:5913 بیهقید)های کلمات بدون نظر به ساختار جمله است  دگرگونی

ها را توضیح دهندد  های گوناگون آن ها را گردآوری کنند و ساخت شناسان خواستند واژه لغت

د دانش  سان قوانینی تدوین کردند تا بتوانند ساختمان کلمات را تجزیه و تحلیل کنند؛ بدین

ی زبان گونه که نحویان در گردآوری قوانین ساختار همان. تصریف یا صرف به وجود آمد

عربی تأثیری بسزا داشتندد کار دانشمندان علم صرف نیز درخصوص وضع قوانین ساختمان 

ی  ها از ابتدا همه واژگان و چگونگی اشتقاق کلمات بسیار مهم بود؛ زیرا بدون تردید عرب

که م یارهای )بردند و وضع قوانین اشتقاق و قیاس  مشتقات یک مادّه را به کار نمی

سیبویه در سده ی  به نوشته. سب  اصلی گسترش لغویِ زبان عربی گردید( بودسازی نیز  واژه

د  ای ساخت که در زبان وجود نداشته است توان واژه گیری از قوانین تصریف می با بهره دومد

 . های موجود در کالم عرب هماهنگ نمود گاه آن واژه را با مقیاس آن

آن ریشه از حروف زائدی که به آن ی  علم صرف ترازوی واژگان عربی است و به وسیله

که نقش ) دانش تصریف در آغاز با نحو(. 1:5314 جِنّید ابن) شود افزوده شده شناخته می

چون  آمیخته و بخشی از این دانش بود و نحویانی( کند واژگان را در جمله بررسی می

طنطاوی )کردند  سیبویه در آثار خود مباحث صرفی را در کنار مباحث نحوی مطرح می

های  د این شاخه مستقل شد و کتاب تدریو با افزایش مسایل صرفی ولی به (.16:5332د

 ( 595:5913 محمدید دین. )بسیاری در این زمینه تألیف گردید

یونانیان . شود مسایل صرفی و نحوی مشاهده نمی  گامی شناسی غربی این هم در سنت زبان

یرداختند و نمونه یا قالبی  می( صرف)اخت واژه های دستوری خود فقط به س در آغاز بررسی

د  شد های دستوری به کار گرفته می عنوان چارچوب اصلی توصیف که در غرب باستان به

دالیل فراوانی وجود دارد که این نظر را ( 94:5314 هاکتد. )همان نمونه واژه یا صیغگان بود

همه  باولی  ددهند تشکیل می کند که روابط نحوی بخش اصلی و مرکزی زبان را توجیه می

بینیم که بخش صرف ییش از نحو  های دستوری غرب عمال می د در تاریخ نظریه ها این

تاریخ تدوین نخستین توصیفی که از ساخت واژه یونانی به دست  . بندی شده است صورت

سال مقدم بر تاریخ تدوین نخستین توصیفی است که از نحو یونانی شده 133د  ما رسیده

 (66:5923 روبینزد) .ستا

شناسی نوین  و زبان  شناسی اسالمی توان به شباهت سنت زبان با توجه به توضیحات باال می
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از همان ابتدا به   شناسی اسالمی در زبان. غربی در زمینه یرداختن به مسایل نحوی یی برد

آمده  می مباحث نحوی توجه فراوانی شده است و نحو مرکز اصلی مطال ات زبانی به شمار

بیشترین توجه دستور . توان در دستور زایشی غرب هم مشاهده کرد همین توجه را می.   است

 دبیرمقدمد) .آید محور به حساب می زایشی به نحو م طوف بوده و یک دستور جمله

11:5919) 

 شناسی معاصر سیبویه و زبان یآرا-1-2

.   آن با نزول قرآن کریم آغاز شد های گوناگون ییوهش ییرامون زبان عربی و شاخه بررسی و

این تحققیات مختلف بر گرد آن   چون محوری بود که تمامی این کتاب مقدس هم

مقدس دینی به خدمت زبان عربی همت  ی  ایرانیان نیز به حکم یک انگیزه .چرخید می

طوری که خدمات ایرانیان به زبان عربی بیش از خود اعراب به این زبان بوده  دگماشتند

بلکه آن را زبان قرآن و زبان  ددانستند ایرانیان زبان عربی را زبان قوم عرب نمی.   است

  ورزی و با شور و عالقه گونه ت ص  و غرض د لرا بدون هیچ دانستند می  المللی اسالمی بین

نظر در زبان  از میان ایرانیان صاح  . فراوان به فراگیری و ضبط و تدوین این زبان یرداختند

د نقش سیبویه بسیار برجسته است و کتاب م روف او  شناسی د علم زبان و به طور کلی عرب

بسیاری از . د از بهترین کت  جهان در فن خود تلقی شده استد  در نحو عربی

شناسان م اصر م تقدند که سیبویه را باید یدر روش توصیفی سنتی دستور زبان عربی  زبان

 سیبویه در کتاب.   شناسی غربی را در آثار او جست زبان  لمیدانست و خاستگاه انقالب ع

های صرفی و  جنبهی  همه او.   تدوین کرد  ای علمی خود دستور زبان عربی را به دقت و شیوه

از . نحوی زبان عربی را به صورت گسترده و دقی  مورد بررسی قرار داد و توصیف کرد

بحثد بررسی و آموزش قرار گرفته  های ییایی مورد د کتاب او در سده همین رو

 (1:5929 د.)است

بلندیایه  سیبویه نیامده است که این اندازه د کتابی چون  شناسی اسالمی در تاریخ زبان

ای در اطمینان و یریرش مانند  بوده و مورد بزرگداشت قرار گرفته باشد و نیز نویسنده

سیبویه بررسی دستور زبان عربی را  (.561:5916 فدنجدی ناص)سیبویه شناخته نشده است 

برخی اصول و تمایزهایی به انجام رساند که دقت روش او را در توصیف نشان ی  بر یایه

توان گفت که به یقین روش سیبویه بسیار  عمل سیبویه در الکتاب می ی  شیوه از. دهد می

های زبانی و  ی نی مشاهده واق یت ؛  است« تجویز» در مقابل« توصیف»منظور .   توصیفی است
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گاه که  سیبویه و استادان وی آن.   ها ها و کشف قواعد حاکم بر ساخت آن ت ریف ساختمان آن

شده به  بدون تقلید از الگویی خاص و از ییش ت یین دآن روی آوردندی  به زبان و مطال ه

دند و آغازگر راهی بودند های زبانی یرداختند و نظام آن را توصیف نمو تحلیل و بررسی داده

و توصیفی است   د مطال ه و توصیف که به لحاو ماهیت همان روش علمی مبتنی بر مشاهده

 .شناسان عصر حاضر به آن یایبندند که زبان

ی نی تحلیل  ؛های ساختی را در نظر گرفته است سیبویه در بررسی و توصیف زبان وییگی

ها و نیز  های ساختی قرار داده و از این راه سازه جایگاه و نیز مشخصهی  نحوی را بر یایه

روش تجزیه و تحلیل سیبویه در  .ها را ت یین کرده است روابط نحوی موجود میان آن

در  5های ییایی را دارد که هریس وجوه تشابه زیادی با همان فنون تجزیه به سازه 

رای اثبات این مشاهدات دالیل کارتر ب.   گرا مطرح کرده است شناختی ساخت های زبان روش

ای  زیادی آورده و م تقد است سیبویه در تحلیل گفتار منسجم و آگاهانه زبان را به مجموعه

های مختلف تقلیل داده است و روشی که به کار برده است ذات و ماهیتش همانند  از نقش

 (515:5329 کارترد. )های ییایی است سازهی  ذات و ماهیت تجزیه

به این م نی . های گفتاری است رین اصول بررسی زبان در الکتاب توجه به نمونهاز آشکارت

سیبویه  .کند هایی از گفتار زبان عربی را ارائه می های دستوری خود نمونه که سیبویه در بحث

 :کند یا از مشتقات صرفی دیگر مانند در الکتاب بارها به کالم عرب و قول عرب استناد می

که به « قول»و « کالم»های  واژه .گیرد در استنادات خویش بهره می... 

های خود بر گفتار شفاهی عرب  دهند که سیبویه در تحلیل د نشان می م نای گفتار هستند

توان دید  می در . تکیه داشته و از زبان عربی توصیفی صوت شناختی ارائه کرده است

ای خاص نسبت  شخص به گفتار قبیلهماربرد زبانی خاص را به طور که سیبویه ساخت یا ک

ها اهل حجاز و بنی تمیم  برد که مشهورترین آن قبیله نام می54دهد و در این راستا از  می

های  این ییوهش. دهد ها و گفتار قبایل نیز ارجاع می هستند و در کنار این دو به گویش

سیبویه حتی برای اصطالح . م اصر است 1اختیگویش شنی  سیبویه مشابه تحقیقات حوزه

 . ابداع کرده است درا که در عربی امروزی م ادل زبان است تد م ادل خاص ی نی لغ 9گویش

برتری گفتار بر  نشینان حکایت از بادیه ی  گفتار روزمره ی  سیبویه درباره یبینیم که آرا می

                                                             
1Zellig Harris 
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سیبویه گفتار را .   توریان سنتی غرب بوداما این نکته مورد غفلت دس .نوشتار در نزد او دارد

گیرد که از راه آن میان گوینده و شنونده ارتبا   عنوان نوعی ف الیت اجتماعی در نظر می  به

دارد که در یایان هر گفتاری که از لحاو ساختی درست  چنین اظهار می او هم.   شود برقرار می

خوب یا مجاز »رتی  آن گفتار را کرد و به همین ت( مکث یا وقف)توان سکوت  است می

او م تقد است که چنین گفتاری از لحاو م نایی نیز درست یا کامل . نامد می« برای سکوت

دهد که ییش از شروع هر گفتار نیز سکوت  به عالوه سیبویه تشخیص می.   است(  مستقیم)

 دزلیگ هریسسط توان مشاهده کرد که ت ریف گفتار تو د می فرض باال ی  با مالحظه.   است

گرای م اصر آمریکایی که آن را با وییگی سکوت در آغاز و نیز یایان  شناس ساخت زبان

به این م نی که هریس نیز  .مشابه است ددهد با ت ریفی که سیبویه ارائه می دکند مشخص می

د از جان   داند که در ییش و یس آن های زبانی می ای از ف الیت هر گونه گفتار را رشته

 (513:5329 کارترد) .گو سکوت است خنس

است که در مورد   شناسی اسالمی های مهم در زبان تصریحی سیبویه نیز از نظریهی  نظریه

 شرایط و موق یت ارتباطی مطرح شده در نظریه سیبویه تقریباً. رود ت بیر یاره گفتار به کار می

در .   غربی در ت بیر گفتار است همانند شرایط کاربردی و بافتاری تجزیه و تحلیل گران کالم

د  گوینده ی  د رابطه د تأثیر مخاط  در ارتبا  گفتاری هر دو مواردی نظیر قصد و نیت گوینده

همچنین سیبویه .   شوند تا مفهوم واق ی جمله به دست آید در نظر گرفته می.. .لحن کالم و 

.   آن فرض کرده استگفتار و موق یت ارتباطی  م نا را در چارچوب یارهی  مطال ه

همانند سیبویه به م نای بافت  1فرث. آر.   و جی 5شناسان غربی هم نظیر مایکل هالیدی زبان

شناسی عربی برخالف بسیاری از  سنت زبان.  اند عالوه بر م نای صوری جمله توجه داشته

شناسی یونانی  التین که به تقلید صرف مسایل در زبان شناسی مثالً های زبان سنت

شناسان مسلمان خودشان بینش و برداشتی را که  زبان.   د مستقل و خودبنیاد است یرداختند می

های زبان یونان را بر  د یی افکندند و انگاره بندی و تدوین زبانشان به کار بردند در سازمان

 (159:5923 روبینزد) .زبان خود تحمیل نکردند

  شناسی اسالمی لت در سنت زبانگزینی و نظریه حا حاکمیت و مرجعی  نظریه 1-3

اعراب که همان . ای برخوردار است در دستور زبان عربى از اهمیت وییه ءبحث اِعراب و بِنا

                                                             
1.M.A.K.Halliday 
2 . John Rupert Firth 
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باشد  می« ادای سخن به آیین درست عربی»به کاربردن حرکات آخر کلمه است به م نای 

از حضور  کلمات یسگرارد و  اعراب بر حرکت یایانی کلمه تأثیر مى .(26:5913سیوطید)

. شوند   ده مییچنین کلماتی م رب نام. یریرند   عواملد این حرکات را میی  در جلمه به واسطه

بناء عبارت است از (.   » :مانند

حتی این کلمات یس از حضور در جمله نیز شکل ثابت . حرکات یایان کلمات نکردنتغییر

 .«»و « »:  مانند شوند   چنین کلماتی مبنی نامیده می. نددار

بستگى متقابل اِعراب در اجزاى مختلف جمله بر  سنگ اصلى در بناى دستور زبان عربىد هم

ی نى علتى کافى که گویى در یکى از اجزاى جمله وجود دارد و  ؛عامل استی  بنیاد نظریه

دستوریان عرب کار خود را با بررسی ( 11:5962 دشریف) .کند بر همه آن جمله عمل می

 های مزبور آغاز کردند های متفاوت آن در جایگاه های مختلف واژه در جمله و اعراب جایگاه

به صورتى که . اعراب نهفته استی  در واقعد مفهوم عمل در دل مقوله.   (51:5315 فوکد)

حالت آن را عوض کندد بر حرکت اگر عنصرى در یک جمله بر عنصر دیگرى تأثیر گرارد و 

در دستور زبان غربى با همین بحث  5میتبحث حاک. کند یا وند تصریفى عنصر دوم عمل مى

در ابتداى مطال ات زبانى مسلمانان مورد توجه ( عمل)این مقوله . عمل در عربى رابطه دارد

 . شدت در دستور زبان گشتارى مطرح یقرار گرفت و در قرن بیستم در نظریه حاکم

نزدیکی ی  رابطه  بحث حاکمیت در دستور زبان غربی با بحث عمل در دستور زبان اسالمی

« عملی  نظریه»در روابط عناصر زبانی که « عامل»سیبویه بر وجود عنصری با نقش .   دارد

حاکمیت و ی  امروزه نقش عامل با حاکم و نظریه.   تأکید فراوانی داشت دشود خوانده می

های زبانی  د توانست واق یت سیبویه با اصل قراردادن عاملیت .سازگاری دارد 1گزینی مرجع

جوار خود  عمل هر عنصری از کالم روی عنصر هم ی بنابر نظریه.   را توجیه نماید  مهمی

د نحوی یا ت بیری م نایی ییدا  آن عمل بر عنصر تغییر صوریی  کند و درنتیجه عمل می

اخت کالم به دو واحد اصلی عامل و م مول تقسیم شود و درنتیجه در سطح رو س می

های نقشی واژگان  شود تا علت و ماهیت نشانه عمل بر آن میی  به این ترتی  نظریه .شود می

 9را در کالم توجیه و توضیح نماید و نیز به کمک همین نظریه برخی تمایزات کاربردشناختی

                                                             
1  . Government 
2 . Government and binding theory (GB) 
3 .Pragmatics 
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 نجدی ناصفد) .دو توصیف شوتواند شناسایی  در کالم گوینده می 5و منظورشناختی

196:5916) 

گزینی در کتاب  حاکمیت و مرجعی  توان با اصول نظریه اصول ذکرشده در بحث عمل را می

 .شود ها اشاره می قابل انطباق دانست که به برخی از آن 9و هگمن 1چامسکی

نقشی های  به توزیع نشانه 4حالتی  حاکمیت و نظریهی  عمل نیز مانند نظریهی  نظریه -5

 .دیرداز حالت به تحلیل میی  نظریه ی  داللت دارد و به همان شیوه( اعراب)

مگر آنکه عاملی برای اعراب آن شناسایی  دتواند باشد هیچ عنصری بدون اعراب نمی -1

و هم لزوم تحت حاکمیت بودن عنصر  1همین کافی است تا هم اصل صافی حالت.   شود

 .ددارای اعراب را از آن استنبا  کر

عمل  ی در نظریه دحاکمیت ف ل و حرف نقش حاکم را دارندی  طور که در نظریه همان -9

 .تواند عامل باشد نیز ف ل عامل بالقوه و حرف نیز می

و به ( رفع)حالت به اسم کنشگرد اعراب فاعلی ی  عمل همانند نظریهی  ف ل در نظریه -4

 .دهد می( نص )یریر اعراب مف ولی  اسم کنش

 ی گیرند در نظریه نقشی می ها یا توابع به تب یت از هستهد نشانه طور که وابسته همان-1

های آن  وییگی هسته در کل گروه و وابسته 6گزینی نیز طب  اصل نمایش حاکمیت و مرجع

 . شود فرافکن می

توان به اصل فراسنو  می دآید عمل میی  قبل از گیرنده از اینکه عامل در کالم ضرورتاً -6

های  گروه  یی برد که مؤید این مطل  است که هر زبان همواره هسته را در تمامی 2هسته

 .دهد خود در سمت م ینی قرار می

  شناسی غربی و اسالمی معناشناسی از دیدگاه زبان -2

. مطال ات م نایى در زبان شناسى اسالمى و غربى مراحل متفاوتى را یشت سر گراشته است

واژه و م ناى آن شروع ی  ربى با بحث درباره منشأ زبان و رابطهشناسى غ مطال ه م نا در زبان

                                                             
1 .Discourse analysis 
2 . Chomsky’s universal grammar 
3 . Haegeman 
4 .Case Theory 
5 . Case filter 
6 . Projection principle 
7 . Head parameter 
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بودن رابطه  بحث راجع به طبی ى یا قراردادى. شد؛ که آیا این رابطه طبی ى یا قراردادى است

از این رو مطال ات ( 49:5923روبینزد) .گریزى منجر شد گرایى و سامان لفظ و م نا به سامان

شناسى  اما مطال ات م نایى در زبان دلسفى به خود گرفتم نایى در یونان باستان رنگ ف

مسلمانان به منظور درک اعجاز قرآن به بررسى م ناى آن . ادبى داشتی  اسالمى ریشه

دند که در آغاز به صنایع ادبى شمطرح  «فنون بالغت»عنوان  باها  یرداختند و این بررسى

 (54:5915 علوی مقدمد) .قرآن محدود شد

یر تکاملی خود را ییمودند تا درنهایت شامل سه فن م انىد بیان و بدیع علوم بالغی س

برخى آن  که  یرابطه لفظ و م نا هم در این مطال ات مورد توجه قرار گرفتد به طور.   گشتند

قابل قیاس در م ناشناسی غرب و  ی نکته. را قراردادى و ب ضى آن را طبی ى فرض کردند

شناختى  تأثیر فلسفه بر مسایل ریشه سى یونانیان عمدتاً تحتاسالم در این است که م ناشنا

بالغى داشت و با مسایل   متمرکز بودد اما مطال ات م نایى مسلمانان بیشتر جنبه ادبى

کمد در ارویاد مباحث  کم. بودکاربردشناختى گره خورده بود و هدف آن ت بیر 

هاى م نایى محض  ن مقدس انجیل و بررسىشناختى جاى خود را به ت بیر و تفسیر مت ریشه

 (.49:5923 روبینزد) ل شدیبدتداد و مطال ات فلسفی یونانیان به مالحظات ادبی 

سیر تحوّل مطال ات بالغى مسلمانان را در قرن چهارم و ینجم هجرى باید جستجو کرد و 

کى و تفتازانى زمخشرىد سکا اهللدر این حوزه باید از افرادى نظیر عبدالقاهر جرجانىد جار

دانشمندان مسلمان در مطال ات بالغى خود موضوعات گوناگون را به دقت . نام برد

به طورى که این اصطالحات و . بندى نمودند موشکافى کردند و بسیارى از مفاهیم را طبقه

به طور کلی شاید بتوان گفت که . شود ها در مطال ات بالغى ارویاییان دیده نمى بندى تقسیم

ن یاتری برخوردار استد ولی آنچه در م بندی منظم های بالغت ارویایی از طبقه کتاب مطال 

عنوان فنون بالغت مطرح بودهد با موشکافی بیشتری مورد تبیین قرار گرفته  مسلمانان به

 (.553:5925 صفوید) .است

 گیری نتیجه

شناسی غرب  ت زباناین است که هر دو سن دآید ای که از مقاله حاضر بر می ترین نتیجه مهم

 درسد تأثیری که ارویاییان از مسلمانان گرفتند اما به نظر می داند ثیر یریرفتهأو اسالم از هم ت

له مورد توجه خود أاین مس. ثیری است که مسلمانان از ارویاییان یریرفتندأبسیار بیشتر از ت
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رسی متون ادبی و تاریخی در بر 5عنوان نمونه روبرت ایروین به.   غربیان نیز قرار گرفته است

ش را و  رساند که چگونه ادیباند د با ارائه شواهدی به اثبات می و دستور نویسی در غرب

قرون   گرایانه دانشمندان اسالمی مند و ساخت ثیر شیوه نظامأت نویسان ارویایی تحت حتی تاریخ

تاریخ جهانی »کتاب  لفؤم داینکونن. اند ها قرار گرفته اولیه هجری و شاگردان و ییروان آن

مشخص او به ی  شناسی در شرق است و اشاره بر آن است که خاستگاه زبان« شناسی زبان

شناس ایرانی  کند که چقدر نقش زبان است و تصریح می« شناسی در جهان اسالم زبان»

و  شناسی اسالمی ثیرگراری زبانأنیز به  ت 1ال.   سیبویهد در این مقطع اساسی بوده است

او م تقد است آنچه ارویاییان از .   کند ن سایر علوم مسلمانان بر ارویاییان اعتراف میهمچنی

گشت و برای مسلمانان تازگی  به عصر نوزایی برمی مطال ه جنبه صوری زبان دریافته بودندد

ها ییش طی کرده بود و  شناسی در بین مسلمانان همین راه را قرن که زبان چرا. نداشت

ال تصریح  .شد ها بود که برای اینان بدیهی انگاشته می گرای زبان مدت ورتاهمیت مطال ه ص

ای در اختیار مسلمانان قرار دهد و این  کند که عصر نوزایی نتوانست اطالعات تازه می

مطال ه زبان عبری نیز زیر  .مسلمانان بودند که دانششان را در اختیار ارویاییان قرار دادند

نحویان .   های آنان درباره زبان عربی شکل گرفت مسلمان و ییوهششناسان  نفوذ آثار زبان

نحو عربی را فرا گرفتند و براساس شناختشان از روش تحلیل نحوی  یهود در اندلس اسالمی

 (.2:5361 هرچ فلدد) د نحو عبری را نوشتند عرب

*** 

 و مآخذ منابع
 .:  د بیروت  (محمدعلی نجار:  تصحیح)د   .   (5311)  -5

 .د قاهره  (ابراهیم مصطفی:  تصحیح)د   .   (5314)  -1

سازمان مطال ه و تدوین کت  :  تهران .  تاریخ زبان و فرهنگ عربی.   (5922)د   د آذرتاش آذرنوش -9

 (.سمت)علوم انسانی

 .دانشگاه مشهد:  مشهد(. علی اکبر فیاض:  تصحیح. )یخ بیهقیتار(. 5913)د ابوافضلد  بیهقی -4

انتشارات :  تهران.   پیدایش و تکوین دستور زایشی:  شناسی نظری زبان.   (5919)د   د محمد دبیرمقدم -1

 .سمت

انتشارات دانشگاه امام :  تهران.   شناسی در جهان اسالم مبانی زبان .  (5913)د   د غالمرضا محمدیدین -6

 .صادق

                                                             
1 .Robert Irwin(1999) 
2 .Law V.A(1982) 
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نشر :  تهران(. شناسعلی محمد ح :  مترجم) .شناسی تاریخ مختصر زبان (.5923)اچد  آرد روبینزد -2

 .مرکز

مرکز :  تهران (.نصراهلل یورجوادی:  مترجم) .  تاریخ فلسفه در اسالم (.5962)د   ان محمد  د می شریف -1

 .نشردانشگاهى

 .: د بیروت. (5913)الدین  د جالل سیوطی -3

 .نشر سوره مهر:  تهران.   جلد اول.   شناسى به ادبیات از زبان.   (5929. )د کورش صفوى -53

 .قاهره .   (5322)د محمدعیاد  طنطاوی -55

های دومین  سخنرانیی  در مجموعه.   علم بالغت در قرن سوم هجری.   (5915)د   د محمد علوی مقدم -51

 .دانشگاه مشهد.  ی تحقیقاتی ایرانی کنگره

 .و فرهنگی  انتشارات علمی:  تهران.   .   (5964)د   د ابونصر فارابی -59

 .:  د قاهره  (:  مترجم) د .   (5315)   د یوهان فوک -54

انتشارات :  مشهد.   (حسین سیدی:  مترجم. )  شناسی عربی زبان.   (5923)د   د محمود حجازی فهمی -51

 .آستان قدس رضوی و سمت 

.   های سامی تطبیقی در پرتو فرهنگ و زبان-درآمدی تاریخی.   (5923)د   د محمود حجازی فهمی -56

 .به نشر :تهران (.حسین سیدی: مترجم)

 .ى دانشگاه فردوس:  مشهد.   شناسى سیر زبان.   (5929)د   د مهدى -52

دانشگاه :  مشهد.   (محمد فاضلی:  مترجم. )  سیبویه پیشوای نحویان.   (5916)د علید  نجدی ناصف -51

 .فردوسی

 .نیلوفر:  تهران.   شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی مبانی زبان.   (5911.)د ابوالحسن نجفی -53

20- Carter , Michael. (1973). An Arab Grammarian of The Eighth Century A.D: A 
Contribution to the History of Linguistics ,  in Journal of The American Oriental 
Society. 

21- Hockett, Charles F. (1954). A Course in Modern Linguistics. Macmillan company. 

22- Hrschfeld, H. (1962). Litrary History of Hebrew Grammarians and 
Lexicographers. London . 
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نازک « نهایه السلم»ی فرو  فرخزاد و ش ر «آن روزها»عناصر نوستالییک در ش ر 

 المالئکه

 

 

 

 ی فروغ فرخزاد«آن روزها»عناصر نوستالژیک در شعر 

 نازک المالئکه« نهایه السُّلَّم»و شعر  

 دکتر سولماز مظفری 

 

 چکیده

شناسی است که در فارسی به حسرت سروده ننوستالیی یکی از مباحث مطرح در نقد روا
تقابل زمان حال با گرشتهد  های شیرین وحسرت گرشته. یا دلتنگی بازگردانی شده است

غم غربت و دوری از وطند یادکرد مرگد حسرت دوران کودکی و . شودنوستالیی نامیده می

شهر از  گرایی و آرزومندی آرمان جوانید جدایی م شوقد یاد دوران باشکوه تاریخد باستان
ئکهد شاعر المال فرو  فرخزادد شاعر م اصر یارسی و نازک. روندهای آن به شمار میلفهؤم

تنگی را در ش ر خود به م اصر ادبیات عربد اشکال و اب ادی از دردمندید حسرت و دل
این مقاله در رویکرد نوستالییک به گرشتهد عش د خاطرات کودکی و . اندنمایش گراشته

ی سروده« نهایه السّلّم»از فرو  و « آن روزها»شهر با تکیه بر ش ر  جوانی و آرزومندی آرمان
 . ک المالئکه تامّلی نموده و درصدد برآمده با نگاهی تطبیقی تجلیّات هریک را تبیین سازدناز

 ی جم ی ی فردید خاطره فرو  فرخزادد نازک المالئکهد ش رد نوستالیید خاطره: هاکلیدواژه

  

                                                             
 ( ایران) مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز(s_mozafari8673@yahoo.com) 
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 مقدمه

ر ی ادبیات ملل مختلف اعم از تطبی  انواع ادبی یا تطبی  آثار دو نویسنده تنها دمقایسه

ها را آشکار کند و به صورتی ارزنده خواهد بود که اشتراکات فرهنگی ینهان میان ملت

تر و فراتر های تطبیقید جامعمقایسه. بردای از جهان ییی بشری در هر نقطهوحدت اندیشه

های محدود به ادبیات تنها که مقایسه های ادبیات دو یا چند کشور است؛ چرااز مقایسه

بالندگی و شکوفایی است داد نویسنده هم نیاد یا هم زبان با یکدیگر است؛  یدهندهنشان

های تأثیر و تأثر مفاهیم ادبی و هنری که از مرزهای های تطبیقی گونهکه در ییوهش حال آن

ازین رو تطبی  آثار فرو  ( 13: 5911کفایید . )شودادبیات قومی فراتر رفته باشدد بررسی می

ئکه از چند جهت دارای اهمیت استد یکی به این دلیل که هر دو از فرخزاد و نازک المال

شاعران ادب م اصر هستند و دیگری از دو ملیّت مختلف هستند که از اب اد گونه گون 

که با  دلیل دیگر این. فرهنگید اجتماعید دینی و ادبی ییوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند

اژیک و نوستالییکی دست یافت که مشابهات توان به وجوه تر ی آثار هر دو میمطال ه

های در این جستار س ی بر این است که به توصیف و تبیین مولفه. نزدیکی با یکدیگر دارند

نوستالییک در دو اثر از این دو بانوی شاعر م اصر یرداخته شود که از نظر محتوایی و زبانی 

 . مشابهات بسیاری به یکدیگر دارند

روایت دلتنگید احساس ( 146: 5915آشورید )« غم غربت»یا ( Nostalgia)نوستالیی 

چنین مجالی برای ورود به ساحات  بیگانگی و بیزاری از واق یات موجود و ممکند هم

ناسازگاری با محیط . ی انسان است شدههای گمیابی به خوشی خوشایند از بین رفته و دست

-ی واق یات نامطلوب زندگید می عرصه های آن و نارضایتی از بودن درییرامون و واق یت

ها تالشی ذهنی برای یکی از آن»گون در زندگی انسان یدید آوردد  های گونهتواند بازتاب

ناخواسته و  چنین تالشی غالباً. چه از دست رفتهد است ها و جبران آنانکار واق یت

های مختلفی که قابلیّت. کنندگیری آن نقش ایفا می ناخودآگاه است و عواملی ینهاند در شکل

ثری برای التیام حسرت و دلتنگی انساند ؤذهن در اختیار داردد در این حرکت به ابزارهای م

های بشرد یکی از این توانمندی( 521-526: 5935علیزاده و باقسی نیادد )« .شوندبدل می

وبرو شدهد به ها رهایی که با آناستد او برای تحق  آرزوهای فروکوفته و نومیدی« تخیّل»

نگرد و به مسیر آرزومندی و آرمان برد و با حسرت به وقایع ییرامون خود میتخیّل یناه می

اش را گرارد؛ هرگاه ذهن راه رهایی از غم و اندوهی که حیات ذهنی و انتزاعیجویی یا می
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 المالئکه
 شوددخوانده می« نوستالیی»در برگرفتهد در گرشته جست و جو کندد حسرت و دلتنگی که 

دهد که های حیات این فرصت را به ذهن بشری میها و ناکامینومیدی. آیددر او یدید می

ی این مسأله تنها در حیطه. به گرشته بازگردد و حسرت خود را در آن و از آن نشان دهد

شناسی توأم با ذهن بشر نیستد بلکه هنر و ادبیات نیز بستری برای تجلّی  یزشکی و روان

گاه صادق اضطراب و حسرت جلوه»آثار هنری نیز . اندر انسان ایجاد نمودهچنین بازگشتی د

های مختلفی نشان و تناقضات درونی بشر را در خود در قال ( 51: 5963مندورد )« بوده اند

ای دیگرد بیگانگی انسان با روزگار ی آیینههمچنین ادبیات به مثابه. انداند و مجسّم نمودهداده

گاه دیگری برای های حیات را در خود نمایان ساخته و تجلیی با واق یتخود و ناسازگار

ادبیات م اصر نیز از این امر مستثنی نبوده و . روایت حسرت و دلتنگی بشری گردیده است

بشری بوده ( 55: 5925براهنید )« بیش از هر عصر دیگرید م بر تضادهای درونی و برونی»

های رایو در ادبیات به خصوص ش ر فارسی تیفحسرت و تأسف بر گرشته از مو. است

ی خورند و شاعران دورهی محمودی حسرت میی سلجوقی به دوره شاعران دوره»استد 

قابل بیان است ( 592: 5922شمیساد )« .کنندی رودکی با حسرت یاد میمحمودی از دوره

ای عرصه های ش رنوستالیی محدود به ش ری خاص و سبک مشخصی نیست و غال  گونه

شاعر م اصر نیز دلتنگی و احساس غربت را جان . اندبرای بازتاب دلتنگی و غم و اندوه شده

داند و با این شیوه و نس د ی تسکین خاطر میی کالم خود قرار داده و آن را مایهمایه

از جمله شاعرانی که در ادبیات م اصر . کنداعتراض خود را به شرایط موجود عصر بیان می

نازک »و « فرو  فرخزاد»های نوستالییک همراه استد رسی و عربد ش رشان با دغدغهفا

های نوستالیی ی تحلیلی و توصیفی به بیان برخی از مولفههستند که در این مقاله« المالئکه

ییوهشگر . شودیرداخته می 1«»و  5«آن روزها»در ش ر آنان با تکیه بر دو ش ر 

ها شواهدی های نوستالیی را در اش ار این دو سراینده یافته و برای آنمولفهدرصدد است 

های آن توان گفت در مورد نوستالیی و مولفهی این موضوع میدر تبیین ییشینه. ذکر نماید

ی اش ار شاعران ادبیات فارسی در ادبیات م اصر مقاالتی نوشته شده که بیشتر در زمینه

اند عنوان منب ی برای این مقاله ذکر گردیدهه ها باست و برخی از آن م اصر به تحریر درآمده

ی الیاس نورایید مهدی نوشته( 5931)« سرشک. رویکردهای نوستالییک در ش ر م»مانند 

( 5916)« بررسی فرآیند نوستالیی در اش ار سهراب سپهری»شریفیان و علی اصغر آذرییراد 

ی یوسف علی عباس آباد نوشته( 5912)« ش ر م اصرغم غربت در »به قلم مهدی شریفیاند 

به قلم محمود عباسی و ی قوب فوالدی و ( 5931)« نوستالیی در ش ر منوچهر آتشی» و
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نیاد و زاده و عباس باقیی ناصر علینوشته( 5935)« یور و رویکرد نوستالییکقیصر امین»

ی نوستالیی در اش ار  سی یدیدهبرر»ای با عنوان در راستای تحلیل اش ار ادب عربد مقاله

به چاپ رسیده استد اما ( 5933)به قلم علی باقر طاهری نیا و نسرین عباسی « ابن خفاجه

ای توسط ییوهشگر المالئکه و فرو  فرخزاد نوشته در مورد رویکرد نوستالییک اش ار نازک

 . مشاهده نگردید

 بحث و بررسی  -2

 : های آننوستالژی و مولفه -2-1

چون میل به بازگشت به خانه و  ای فرانسوی است که برای آن م انی همتالیی واژهنوس

و ( 121: 5913باطنید )و حسرت گرشته ( 5355: 5911یورافکارید )کاشانه و غم غربت 

م ادل . آمده است( 9193: 5913آریان یورد )فراقد درد دورید درد جدایی و آرزوی گرشته 

( 693و  919: 5436فیروزآبادید . )ترابد الغربه و الحنین استاین کلمه در زبان عربید االغ

رفته که بر سربازانی به کار می»شناسی بوده و در مورد ی رواناین اصطالح مربو  به حوزه

اثر دور شدن از خانه و خانواده دچار نوعی افسردگی و بیماری شدندد رفته رفته وارد سایر 

از ( 131: 5915زادهد  تقی)« .جمله ادبیات شده است ها مخصوصاً علوم انسانی و ازحوزه

مسائل »ترین و تأثیرگرارترین عوامل در ایجاد حالت نوستالیی در شاعر و نویسندهد مهم

های روحی و روانید تأثیر مدرنیسم و صن ت سیاسی و اجتماعید مشکالت فردید وییگی

( 511-523: 5912آبادد  عالی عباس)« .هاستی انسانجهان م اصر بر روابط و روحیه

گرایید  ادبیات م اصر و مکت  ش ری رمانتیسم به سب  داشتن اصولی همچون طبی ت

های از دست آزردگی از محیط و زمان ف لی و گرر به خاطرات و گریز به بازآوری خوشی

ی رسد شاعر یا نویسندهبه نظر می. رفتهد بسامدگاهی برای فرایند روانی نوستالیی است

ی کالم مایهاین اصول را به عنوان یک اندیشه و مضمون ش ری به محتوا و درون م اصر

ای دنبال شده طور وییه هم اصر فارسی ب توجه به این مقوله در ش ر. خود وارد کرده است

تماعی و اقتصادی حاکم بر جام هد تغییر جاوضاع سیاسید ا»توان به از علل توجه می. است

ی زندگی شاعراند مسائل خاص ند مهاجرت و تب یدد نحوهخلقیات و روحیات شاعرا

زندگید غم و حسرت از دست دادن اطرافیاند غم و درد ییری و اندیشیدن به مرگد یادآوری 

تواند نوستالیی می( 11: 5916شریفیاند )« .اشاره کرد... خاطرات دوران کودکی و نوجوانی و

دایی از یارد خاطرات دوران کودکی و فردی یا جم ی باشد؛ دوری از زادگاه و وطند ج
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نازک « نهایه السلم»ی فرو  فرخزاد و ش ر «آن روزها»عناصر نوستالییک در ش ر 

 المالئکه
آمیز آند یادکرد مرگد غم و حسرت از دست دادن نوجوانی و جوانی و یادکرد حسرت

ی نوستالیی فردی است و یادکرد دوران با شکوه و صالبت تاریخ عزیزان مربو  به حوزه

ازی و یردیک قوم و سرزمین و خاطراتی که ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد و با اسطوره

 . گیردی نوستالیی جم ی قرار میم استد در حیطهأگرایی تو باستان

 فروغ فرخزاد  -2-2

د (5995)« اسیر»های  شاعر م اصر یارسید با مجموعه( ش. ه5959-5941)فرو  فرخزاد 

سپس . در قال  ش ر نیمایی کار خود را آغاز کرد( 5996)« عصیان»و ( 5991)« دیوار»

ساز ایرانی و همکاری با اود موج  تحول فکری و  لستاند نویسنده و فیلمآشنایی با ابراهیم گ

« تولدی دیگر»ی وی در بازگشت دوباره به ش رد با انتشار مجموعه. ادبی در فرو  شد

ایمان بیاوریم به آغاز فصل »ی ای را برانگیختد سپس مجموعه تحسین گسترده( 5945)

یوشیود فرو د در کنار احمد شاملود مهدی اخوان  ب د از نیما. را منتشر کرد( 5941)« سرد

از « آن روزها»ش ر . ثالث و سهراب سپهری از ییشگامان ش ر م اصر فارسی است

منتشر گردید و ش رهایی  5941ی تولدی دیگر برگزیده شده که اولین بار در سال  مجموعه

ی که دربردارندهش ر است  91این مجموعه شامل . در بر دارد 5941تا  5991را از سال 

از رفتن و تمام شدن »در این ش ر فرو  . ی خود استهای یک زن در جام هدغدغه

ی سوژه. دهد که یر از خوشید خوبید فراوانی و شادابی و تازگی استروزهایی خبر می

دهد که آرامش و شادی ش ر فرو  از تمام شدن فصل یربار و شاداب زندگی خود خبر می

که یادآور  این سروده با این( 31: 5935علوی و ابراهیمید )« . ده استدر آن متجلّی بو

ی شاعر را از گرر و کوچ از دنیای م صومیت خاطرات شاد و یرنشا  استد دلتنگی و گالیه

-توان در این ش ر مولفهمی. کندی خود بازگو میو ورود به دنیای بزرگسالی و تنهایی زنانه

ناشی از خاطرات گرشتهد دوری و فراق م شوق و خاطرات چون حسرت و دلتنگی  هایی هم

 . دوران کودکی و نوجوانی و جوانی را مشاهده نمود

 نازک المالئکه  -2-3

های نوستالییک استد م با دغدغهأاز جمله شاعرانی که در ادب م اصر عربد ش رش تو

ی است که شاعر م اصر عرب( م5319-1332)نازک صادق المالئکه . نازک المالئکه است

گزاران ش ر نو  م موالً وی را در کنار بدر شاکرالسیاب و عبدالوهاب البیاتی یکی از بنیان



 

 191 

 

ی ادبیات عربی تحصیل وی در دانش سرای عالی م لمان در بغداد در رشته. دانندعربی می

کردد سپس به آمریکا رفت و از دانشگاه وسکونسد کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی گرفتد 

های زیادی از عمر خود را در  آن به عراق بازگشت و به تدریس یرداختد وی سال یس از

قضایا توان به از آثار ییوهشی وی می. مصر سپری کرد و در همان کشور بدرود حیات گفت
با موضوع ( 5324) التجزیئیه فی المجتمع ال ربیدر نقد ادبید ( 5361) الش ر الم اصر

. در نقد ادبی ش ر عرب اشاره کرد( 5323) کولوجیه الش رسیشناسی جوامع عربی و  جام ه

د (5342) : از وی چندین مجموعه ش ر نیز به یادگار مانده استد مانند

( 5322) د (5361) د (5316) د (5343) 

وی با مضمونی احساسی از « »ش ر (. 5321) و 

این سروده یادآور آالم شخصی شاعر و لبریز . برگزیده شده است( 5316)دیوان اش ار وی 

فضایی تاریک و غمگین در این ش ر به تصویر کشیده شده . ی اوستاز اندوه و حزن زنانه

ها با غم و اندوهی که او را محصور زمانی رها گردیده و تن است که گویی شاعر در بی

های نوستالییِ غم ناشی از خاطرات گرشتهد لفهؤتوان مدر این ش ر می. ساختهد سرگرم است

 . ی جم ی آرمان شهر را دریافتیادکرد جدایی و فراق م شوق و خاطره

 ی فروغ فرخزادسروده« آن روزها»های نوستالژی در شعر مولفه -2-4

عش  و زندگی عاشقانه و سفرهایی که به نوعی در زندگی فرد : ردیی فخاطره -2-4-1

ها به سب  نارضایتی از وضع تکرار آن»تأثیر گراشته استد همه خاطرات فردی است که 

خاطره و یاد (. 41: 5931عباسی و فوالدید )« شودموجود است و منجر به حس دلتنگی می

ها دبا ییش آمدهد به شکل بارز در آثار آنی حوادث و رخدادهای گرشته که در زندگی اهمه

ای است که شاعر تماماً در فضای آن به برخی از این ییشامدها به گونه»من کس شده استد 

رسد اش ار فرو  فرخزاد از حضور این به نظر می( 16: 5916شریفیاند )« .بردسر می

ی «آن روزها»در ش ر  توان ی فردی که میهای خاطرهلفهؤخاطرات خالی نیستد از جمله م

توان به حسرت و اندوه جدایی و دوری از م شوقد یادکرد خاطرات دوران وی دیدد می

در زیر برای هر کدام . ای که سپری شده اشاره نمودکودکی و جوانی و دلتنگی برای گرشته

 . دگیرشود و مورد تحلیل قرار میاز این موارد شواهد و مصادیقی از ش ر مورد بحث ذکر می

هاست که از آغاز عش  ورزیدن وییگی خاص دنیای انسان»: جدایی از معشوق( الف

های رنگارنگد نامکرر و دلنشین خودد رنو حیات را برای انسان آفرینش تاکنون با جلوه
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نازک « نهایه السلم»ی فرو  فرخزاد و ش ر «آن روزها»عناصر نوستالییک در ش ر 

 المالئکه
یکی از اب اد نوستالییک ش ر فرو  عش  و ( 61: 5922مختارید )« .یریر کرده استتحمل

که لحظات خوش با یار بودن سپری گردیده  فرو  از این. تی عشقی اوسحسرت بر گرشته

کندد نومیدی وی ای ماندهد اظهار ناخشنودی و نارضایتی میو از آن لحظات تنها خاطره

های تنها بودن او و گم شدن کوچه»ی م شوق در یایان ش رش با بیان نسبت به دیدار دوباره

یابد و تنها به بازتاب می« های بی برگشتگیو از عطر اقاقی در ازدحام یرهیاهوی خیابان

ما عشقمان را در غبار کوچه »: کندخیال م شوق خشنود است و آن خاطرات را مرور می

های هامان را به با  مهربانی ما قل / های قاصد آشنا بودیمی گل ما با زبان ساده/ خواندیممی

های بوسه در دستان ما با ییغام و توپد/ دادیمو به درختان قرض می/ بردیمم صومانه می

/ کردمحصورمان می/ ناگاه/ و عش  بودد آن حس مغشوشی که در تاریکی هشتی/ گشتمی

: 5961فرخزادد ) «های دزدانهها و تبسمها و تپشدر انبوه سوزان نفس/ کردو جربمان می

123-121 ) 

ست که اکنون فرو  در به کار بردن اف ال گرشته همگی حاکی از گرشت روزها و لحظاتی ا

در بخشی دیگر از ش ر نیز شاعر به آشنایی محتاطانه و عشقی . بردها به سر میحسرت آن

کندد گویی درد او از عشقی است که دیگر این صفات از آن رنگ باخته و شرمگین اشاره می

آن روزهای خیرگی در / آن روزها رفتند». بردهمچنان در حسرت آن آشنایی به سر می

دستی که با / های آبی رنگهای محتاطانهد با زیبایی رگآن روزهای آشنایی/ ازهای جسمر

های کوچک جوهرد بر این و لکه/ یک دست دیگر را/ زداز یشت دیواری صدا می/ یک گل

-آگین خویشتن را بازگو میشرم که در سالمی/ و عش / دست مشوشد مضطربد ترسان

 ( 121: همان) «...کرد

ش ر کودکی است که در »این مدعا که : آمیز دوران کودکی و جوانیحسرت یادکرد( ب

و ادعاهایی همچون ش ر ( 54: 5913آتشید )« هزارتوی اعصابد روان و تخیل ما خوابیده

: 5935زاده و باقی نیادد  علی)است ( 19: 5925براهنید )« بازگشت به کودکی»گفتند نوعی 

یادآوری دوران کودکی و جوانی و . نمود یافته استای در ش ر فرو  نیز د به گونه(531

اند ساحتی برای ظهور عواطف ینهان فرو  فرخزاد فراهم هاد همواره توانستههایی از آننشانه

. او در اش ارش رج تی به خاطرات کودکی داشته و دلتنگی خود را نشان داده است. کنند

های باطل یاک کردن خط»و « ی بازیگوشهابادبادک»هایی چون وی با بیان عبارات و ترکی 

دست به دامان دنیای کودکی « های شم دانیرنگ زدن گونه با برگ»و « های کهنهاز مش 
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در حقیقت با یادآوری این دوران که . گرددی خود می شود و دریغاگوی روزهای رفتهمی

ال مجالی برای اندد به دنب گم شده« برگشتهای بیدر ازدحام یرهیاهوی خیابان»اکنون 

هاستد هرچند که این رویدادها ناگریزند و خود را فراموش کردن واق یات تلخ و گریز از آن

د «بادبادک»هایی همچون واژه. داند و به تنها شدن کنونی خود م ترف استها میمقهور آن

 های کودکی هستند کههریک نشانی از ت ل  ذهنی فرو  به کودکی و میراث... و« عروسک»

کندد به ها خل  میکه تصاویری را با این واژه فرو  عالوه بر این. ای دارند م نایی وییه بار

های دوران او خوشی. آوردها مجالی برای ایجاد ییوندی دگرباره با کودکی فراهم میمدد آن

-ای ناب از زیستن میخواند بلکه آن را تجربه کودکی و نوجوانی را شادمانی سطحی نمی

های کودکی به عنوان به یاد آوردن نشانه. هاستکه اکنون سپری شده و دلتنگ آن خواند

چه روزگار بر او تحمیل کردهد  بخش خاطرد گاهی اعتراض شاعر را نسبت به هر آنتسلی

نایریر استد دستاویزی ای تحق که مقوله دهد و آرزوی برگشت به کودکید با ایننشان می

رخدادهای زمانه و بیان آزردگی خاطر شاعر از ییرامون خودد در مفهوم اعتراض نسبت به 

کند و گرر روزهای کودکی را با بینانه به این مسأله نگاه میفرو  کامالً واقع. گیردقرار می

آن ». خواندآید و آن را یایان یافته میکند و در صدد بازگشت به آن برنمیحسرت بیان می

و / از تابش خورشیدد یوسیدند/ یوسنداتی که در خورشید میآن روزها مثل نبات/ روزها رفتند

/ برگشت های بیدر ازدحام یر هیاهوی خیابان/ هاهای گیو از عطر اقاقیگم شدند آن کوچه

اکنون / اکنون زنی تنهاست/ زدد آههای شم دانی رنگ میبا برگ/ هایش راو دختری که گونه

 ( 123: 5961فرخزادد ) «زنی تنهاست

ها   ر روزهاد فرو  با یادآوری دوران کودکی و نوجوانید حسرت خود را از گرر آندر ش

هایی غمگین هرچند ترکی . کنددهد و دلتنگیش را با یادآوری و مرور بیان مینشان می

در بند زیر آمدهد اما نشان از « های مردهگنجشک»و « های خشک یاسگلدان»چون  هم

زده هاست و برایش روزهای خوشایندی را رقم میآن خاطراتی دارد که شاعر در حسرت

/ های باطل رادور از نگاه مادرم خط/ یروامن تند و بی/ گرمای کرسی خواب آور بود». است

در / گشتم افسردهدر باغچه می/ خوابید چون برف می/ کردمی خود یاک می های کهنهاز مش 

از سوی ( 126: همان) «...کردمخاک میام را  های مرده گنجشک/ های خشک یاسیای گلدان

بیند دیگر شروع فردا را نیز با نگاهی کودکانه با برخاستن مادر بزرگ برای نماز صبح می

ی  و با ظهور سایه/ شدبا خش و خش چادر مادربزرگ آغاز می/ حجم سفید لیز/ فردا»
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نازک « نهایه السلم»ی فرو  فرخزاد و ش ر «آن روزها»عناصر نوستالییک در ش ر 

 المالئکه
«  ...نور کرد در احساس سردکه ناگهان خود را رها می/ مغشوش اود در چارچوب در

های کودکی نیز در ش ر او آمده است و های کودکانه و تجسسحسرت بازی (126: همان)

آن روزهای / آن روزها رفتند»: کندفرو  از سپری شدن آن لحظات احساس ناراحتی می

ی  هرج به/ آن روزها هرسایه رازی داشت/ آن روزهای خواب و بیداری/ جربه و حیرت

/ گویی جهانی بود/ ی صندوقخانهد در سکوت ظهر هر گوشه/ کردیسربسته گنجی را نهان م

حضور ( 126-122: همان) « ...هایم قهرمانی بوددر چشم/ ترسیدهر کس ز تاریکی نمی

ها خبری ها و رفتن با مادر به بازار و فراوانی که در زندگی دیده و اکنون از آنعروسک

آمدد با تمام شدد کش می ها یهن میر زیر قدمبازار د»: کندنیستد دلتنگی او را بیشتر می

رفت بازار مادر بود که می/ هاو چرخ میزدد در ته چشم عروسک/ آمیختهای راه میلحظه

/ های یُرهای هدیهد با زنبیلبا بسته/ آمدو باز می/ های رنگی سیالبا سرعت به سوی حجم

 ( 122-121: همان) « ...تریخریختد که می ریختد که میبازار باران بود که می

های یکی دیگر از دغدغه. توان در حسرت گرر جوانی نیز دیدی دلتنگی دیگر او را میزمینه

است که با گرر کودکی و نوجوانی و جوانی به آن گرفتار آمده است و با « تنهایی»ذهنی او 

 . دهدو تکرار آن در یایان ش ر این دغدغه را نشان می« زنی تنها»ترکی  

بُ دی دیگر از نوستالیی ش ری فرو  مربو  به دلتنگی و حسرت : دلتنگی برای گذشته( د

-ی دلگررند و زمینهبرای گرشته و روزگارِ سپری شده است؛ روزهایی که یی در یی می

سپری  حس دردمندی او در یس مضامینی چون گرر روزها و. سازندتنگی او را فراهم می

رات خوشایند و ناخوشایندی که در روزگار ییشین برای او خاط. شدن لحظات حضور دارد

د «روزهای خوب»هایی چون  آوردن ترکی . رقم خوردهد همگی در ذهن او نقش بسته است

های خانه»د «شاخساران یر از گیالس»د «های یر از یولکآسمان»د «روزهای سالم سرشار»

های کوچه»د «های بازیگوشبادبادک هایبام»د «ها به یکدیگرتکیه داده در حفاو سبز ییچک

د «روزهای عید»د «روزهای جربه و حیرت»د «خرگوش ناآرام شاد»د «هاگیو از عطر اقاقی

همگی نشان از « های آبی رنگزیبایی رگ»و « های عطررعشه»د «انتظار آفتاب و گل»

روایات . ای مانده استها فقط خاطرهخاطرات شاد و شیرینی دارد که اکنون دیگر از آن

اشد با خاطره یا خاطراتی خوشایند و فرو  از زندگی در این ش ر از کودکی تا تنهایی زنانه

در این سروده  -چه تلخ و چه شیرین -بستگی فرو  به خاطراتش دل. آمیزدناخوشایند درمی

فرو  دلتنگ خاطرات خوشایند و ناخوشایند گرشته است تا از تنهایی . تبلور یافته است
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نایریر ای جبرانهای گرشته خود ضای هوی با یقین به اینکه فقدان این میراث. ور شودخود د

یوسیده و از بین « یوسندمثل نباتاتی که در خورشید می»د «از تابش خورشید»ها است و آن

 . یردازدها میمرور آن اندد به رفته

طرح »د «صبح زمستانیآخرین »د «آواز چون حبابی از هوا لبریز»کاربرد ترکیباتی چون 

« ظهرهای گرم دودآلود»و « یوسندنباتاتی که در خورشید می»د «سرگردان یرواز کبوترها

ی سست طناب ی چوبی و بر رشتهبارش برف بر نردبام کهنه»همراه با تصاویری همچون 

ها در ازدحام یر های گیو از عطر اقاقیگم شدن کوچه»د «های ییررخت و برگیسوان کاج

-آمیز گرر زمان و حسرت گرشته میبه فضاسازی حزن. ..و« برگشتهای بیهوی خیابانهیا

توان استمرار درد و اندوه را با تصاویری لبریز از دلتنگی شاعر نسبت در این ش ر می. افزاید

« آن روزها رفتند»سرای آن استد با تکرار عبارت  ای که سپری شده و شاعر مرثیه به گرشته

های ش ر و کاربرد اف ال در بسیاری از مصراع« آن»تکرار ضمیر اشاره به دور . مشاهده کرد

گرشتهد حسرت شاعر را از سپری شدن روزها و لحظات و دلتنگی برای دیداری که دیگر 

آن / آن روزها رفتند». سازدمیسر نیست و او خود به این امر واقف استد دو چندان می

آن شاخساران یر از / های یر از یولکآن آسمان/ آن روزهای سالم سرشار/ روزهای خوب

های های بادبادکآن بام/ ها به یکدیگرهای تکیه داده در حفاو سبز ییچکآن خانه/ گیالس

 ( 124: همان) « ...آن روزها رفتند/ هاهای گیو از عطر اقاقیآن کوچه/ بازیگوش

ها لحظات و از بین رفتن شادی یِ زندگی و یوسیدگی«ازدحام یرهیاهو»فرو  در یایان ش رد 

گیرد و گم شدن و یوسیدگی را دلیل از بین رفتن لحظات شاد خود را به باد نکوهش می

و دختری که ». کندی خود را بیان میگردد و تنهایی زنانهداند و گرر زمان را یادآور میمی

 «اینک زنی تنهاست /اینک زنی تنهاست/ زدد آههای شم دانی رنگ میبا برگ/ هایش راگونه

 ( 123: همان)

هرچه ت داد افرادی که قادر به یادآوری خاطرات : ی جمعی فروغ فرخزاد خاطره -2-4-2

ی  واژه». شودی جم ی وارد می هستندد افزایش یابدد خاطره از قلمرو فردی خارج و به حوزه

کتاب  در 5311ی جم ی که برای اولین بار توسط موریس هالبواکس در سال  خاطره

ها در به کار رفتهد به م نای خاطراتی است که گروهی از انسان ی اجتماعیچارچوب خاطره

میرمقتدایید )« .گیری آن دخالت دارندآن سهیم بودهد آن را به دیگران انتقال داده و در شکل

گرایی و گرایید باستانی جم ی که شامل اسطورههای خاطرهاز میان مولفه( 52-51: 5912
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نازک « نهایه السلم»ی فرو  فرخزاد و ش ر «آن روزها»عناصر نوستالییک در ش ر 

 المالئکه
ای توان مولفهکائیسمد یادکرد دوران باشکوه تاریخ و آرمان شهر استد در این سروده نمیآر

رسد حسرت و دلتنگی فرو  کامالً شخصی است و فرو  به نظر می. برای فرو  یاد کرد

اندد  خاطراتی که سب  دلتنگی او گشته. س ی در بیان حقیقت وجودی خود داشته است

او تا جایی که . رساندهایش یاری میفرو  در تصویر حسرتهایی هستند که به یشتوانه

ای از وی جنبه. جویدها برای آفرینش ش ری نوستالییک بهره میممکن است از این خاطره

بنا به شواهدی . کندای ش ری بیان میموجودیت و حقیقت وجودی خود را در قال  مختصه

 : ال کردتوان روند زندگی فرو  را دنبکه در ش ر استد می

 ( دوران کودکی)های بازیگوش روزهایی با بادبادک( الف

-های کهنه یاک میهای باطل را از مش یروا دور از نگاه مادر خطروزهایی که تند و بی( ب

 ( نوجوانی)کرد 

گویی / خانه در سکوت ظهری صندوق هر گوشه/ کردی سربسته گنجی را نهان می هر ج به

 ( نوجوانی)هایم قهرمانی بود در چشم/ ترسیداریکی نمیهرکس ز ت/ جهانی بود

های آبی های محتاطانهد با زیبایی رگآن روزهای آشنایی/ روزهای خیرگی در جسم( ج

 ( جوانی)رنگ 

 ( دوران پس از جوانی)اکنون زنی تنهاست / اکنون زنی تنهاست( د

 ی نازک المالئکهسروده« »های نوستالژی در شعر مولفه -1-1

های لفهؤتوان بسیاری از می اش ار نازک المالئکه میبا مطال ه: ی فردیخاطره -2-5-1

این ش ر بیانگر . نیز از این امر مستثنی نیست السّلّم نهایهش ر . نوستالیی فردی را دریافت

دیگر  المالئکه است؛ درد فراق و جدایی و مرور خاطراتی که های شخصی نازکآالم و رنو

نوع بیان نازک . ی وی به این یأس و رنو عمی  دامن زده استاحساسات زنانه. گرددباز نمی

« »ی های فرو  دارد؛ تکرار جملهالمالئکه در اش ارش شباهت بسیاری به سروده

نیز « ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»یادآور ش رِ « نهایه السّلّم»در ش ر ( روزها گرشت)

د گرشت زمان «زمان گرشت و ساعت چهار بار نواخت»ست که فرو  در این ش ر با تکرار ا

کند و با هر بار تکرارد یأس و ناامیدی خود را با  را با استمرار و اندوهی ژرف بیان می

ی «آن روزها»توان در ش ر کند؛ این تکرار را می های ییایی بیان میتوصیف و تصویرسازی

انتهای )« نهایه السّلّم»در ش ر . مشاهده کرد« آن روزها رفتند»ا تکرار فرو  فرخزاد نیز ب
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های لفهؤالمالئکه و فرو  را با ییگیری م توان مشابهات بیانی و فکری نازکمی( یلکان

های های نوستالییکی نازک المالئکه در این ش ر به دغدغهدغدغه. نوستالیی مشاهده کرد

« نهایه السّلّم»نازک المالئکه در ش ر . گرددی نیز رویت میفرو  شبیه است؛ هرچند مفارقات

با حسرتی عمی  از دوری محبوب و نیامدنش اندوهناک است و این اندوه که تا یایان ش ر 

های توان مولفهرسد میبه نظر می. بخشدهمچنان ادامه داردد ساحتی نوستالیی به ش ر می

ی جم ی لتنگی ناشی از گرشته و خاطرهحسرت دیدار یار و جدایی از اود حسرت و د

 . آرمان شهر را در آن بررسی کرد

المالئکه عش  و حسرت بر  یکی از اب اد نوستالییک ش ر نازک: جدایی از معشوق( الف

وفایی المالئکه از اینکه خود را در فراموشی عش  و بی نازک. ی عشقی اوستگرشته

کندد نومیدی وی نسبت به دیدار نارضایتی میبیندد اظهار ناخشنودی و م شوق گرفتار می

یابدد وی عواطف و احساسات خود را نابود شده ی م شوق در ش رش بازتاب میدوباره

المالئکه م ترف است روزها و لحظاتش  نازک. بیند و تنها به خیال م شوق خشنود استمی

ر حسرت بازگشت آن های جدایی او را از بین بردهد اما ددر نبود م شوق گرشته و ناله

د وی در ش ر «گریزد ی گمشده می به گرشته»برد و امید به فردایی دارد که دوران به سر می

در ابتدای هر بند ش ر که حاکی از گرر زمان است « »با تکرار عبارت « »

»: کند کهکندد این دلتنگی را بیان میو خاطرات را با حسرت و تالّم بیان می

روزهایی خاموش »( 555: 5316المالئکهد ) «

و منم تنهاد از صدای / چ دیدار نکردیم نه حتی رؤیای سرابی ما را گرد آوردهی/ گرشتند

« ... و من تنها تن/ ی ناهنجارد یس یشت دردر یس شیشه/ گیرمهای تاریکی توشه میگام

فضای مأیوس و اندوهگینی که بر ش ر حاکم استد دلتنگی شاعر را از ( 525: 5915اسوارد )

هدد از ابتدای ش ر تا انتهاد نازک المالئکه در حسرت دیدار دفراق م شوق بیشتر نشان می

بازگشت م شوق برای او . دهدداند که این اتفاق روی نمیبرد و می م شوق به سر می

-آرزویی دست نیافتنی است و او در مقام گالیه و شکوهد م شوق را مورد خطاب قرار می

. کنددهد و اندوهش را بیان می

هیچ / روزهایی گرشتند»( 551: 5316المالئکهد ) 
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نازک « نهایه السلم»ی فرو  فرخزاد و ش ر «آن روزها»عناصر نوستالییک در ش ر 

 المالئکه
و من ره / اش فراگرفته است در افقی که ناشناخته/ دیدار نکردیمد تو در یس کرانِ رؤیاهایی

آرم و فردای شیرینم را  روزهایم را به سر می/ شوم بینم و در خواب می سپارم و می می

-شیدنی آه ک روزهایم سوده و فرسوده/ گریزدو او به گرشته از کف رها می/ کشم برمی

 ( 529: 5915اسوارد )« هنگام باز خواهی گشت؟/ هاستد تو چه

المالئکه را غمگین و اندوهگین ساخته استد عشقی است ترسان و زهر  عشقی که نازک

خواهد که آن را رهایی بخشد خاربنان چشیده و متضرع که با التماس و التجا از م شوق می

ای خوش را برای غم توام است و گویی خاطره یادآوری این عش  با اندوه و. و نورانی سازد

. او رقم نزده و تنها خواهان آن است که دیدار دوباره روی دهد و او از ش  نجات یابد

( 551: 5316المالئکهد )

عشقی است جدا افتاده که / ای از قلبت که در گوشه/ روزهایی گرشتندد هیچ نیاوردی به یاد»

/ تو نورش بخش/ هدنتاب ترس رو به تضرع میو خود بی/ خاربنانش در یای خلیدند

اسوارد )« ...گرریم بخشد که به آن از ش  درمیما را یر و بالی می/ یاره ای از دیدار. بازگرد

5915 :529 ) 

»هایی همچون ترکی 

گی روزها با آه سودگی و فرسود»و تصویرهایی همچون . ..و 

و « ی ناهنجار بودن ی ینجره در یس شیشه»د «خلیدگی یای عش  با خاربنان»د «کشیدن

که یایانی نداردد همگی به فضای اندوهگین عش  شاعر و تاریکی که بر « خیرگی در یلکانی»

شاعر خود م ترف . رسانندآن حاکم گردیده و یأس و نومیدی که بر آن خیمه زدهد یاری می

کند که زده حسرت او را همراهی میگردد و تنها ییواکی خوابه دیگر یار باز نمیاست ک

 ( 521: همان)« نه باز نخواهد گشت/ باز نخواهد گشت: گویدبه نجوایم می»

المالئکه مربو  به دلتنگی و  بُ دی دیگر از نوستالیی ش ری نازک: دلتنگی برای گذشته( ب

-گررند و زمینه شده استد روزهایی که یی در یی میحسرت برای گرشته و روزگارِ سپری 

حس دردمندی او در یس مضامینی چون گرر روزهاد . سازندی دلتنگی او را فراهم می

های حیاتد اندوه زیستند تیرهای سپری شدن لحظاتد غم و اندوه منتو از گرر زماند تلخی

شاعر با هرچه ییرامون . دها و دردها حضور دارسهمگین زندگی و بار سنگین رویاها و آه

-می( 153: 5316المالئکهد )« لبریز از اندوه و نومید از خوشایندهای زندگی»بیندد خود می
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نهایه »در ش ر . دهدبه زیستن خود ادامه می( 154: همان)« ی تنهایی مبهمسایه»شود و در 

روزهایی »: سازد میگونه مجسم  تنگی و اندوه اینگرر عمر خود را در نهایت دل« السّلّم

و منم تنهاد از / هیچ دیدار نکردیم نه حتی رؤیای سرابی ما را گرد آورد/ خاموش گرشتند

و من تنها / ی ناهنجارد یس یشت در در یس شیشه/ گیرمهای تاریکی توشه میصدای گام

و من / کشیدند خزیدند و مالل گمان آلودم را با خود می سرد می/ روزهایی گرشتند/ تن

آیا زمان بر ما گرشته است؟ یا در بی / شمردم سپردم و دقای  مضطربشان را می میگوش 

 ( 525: 5915اسوارد )« زمانی رفته ایم؟

د «اضطراب»د «سرد»د «تاریکی»د «خاموش»المالئکه در این ش ر با آوردن کلماتی نظیر  نازک

ر غم و اندوهی س ی دارد از روزهایی سخن بگوید که د... و« گمان آلود»د «سرگردانی»

و بی تابی و تضرّع و « در خواب شدن»ییایی و « آه کشیدن»اند و او تنها با عمی  سپری شده

ای که شاعر از گرشته. امید واهی به دیدار دوباره این روزها و لحظات را سپری کرده است

ن دارد ست گزیرنایریر و گریزنایریر که خود اقرار بر ایگویدد مملو از اندوهیآن سخن می

». شودکه یایانی خوش در انتظار او نیست و در ابهام گم می

» 

/ شود اما یایانش کجاست؟ یلکان آغاز می/ چنانم خیره در یلکان هم»( 555: 5316المالئکهد )

« در یلکان کجاست؟/ آن در مبهم کجاست؟/ اشدر دلم آغاز داردد جای سرگردانی و تاریکی

ای که غم دیدار آرزومندی نازک المالئکه برای رهایی از گرشته( 525: 5915اسوارد )

دهدد او با درخواست ها خود را نشان میمصراع م شوق برایش رقم زدهد در بسیاری از

خوردد چه در یایان ش ر برایش رقم می دهدد اما آنبازگشت م شوق امید خود را نشان می

 . یقین ییدا کردن به عدم بازگشت م شوق است

 ی جمعی خاطره -2-5-2

مالئکه به های نازک الی جم ی نوستالیی آرمان شهر در سرودههای خاطرهلفهؤاز میان م

های وی دریغ و حسرت نسبت به در بسیاری از سروده. شکل بارزی مشهود است

ها و آرزوها و اجساد ما با نومیدی»د 9خوردرویدادهای حال با یأس و نومیدی ییوند می

« فرستند با غم و اندوه می/ رویاهای آینده و ض یفشان را/ ها نفرو میلیون/ دیروزمان آمدیم

هایی از امید نیز توان رگههایش میاما در برخی دیگر از سروده( 933: 5316المالئکهد )

حزن و اندوه حیات مارا »: ای روشند امید به غروب اندوه و حزن و فرا رسیدن آینده4یافت
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 المالئکه
شکیبایی ییشه / هادولی ما در مقابل آن همه سختی/ هدف تیرهای سهمگین خود قرار دادهد

شاعر در آرزوی رفتن به ( 615: همان) «.ها امیدواریما و اندوههو به غروب غم/ ایم ساخته

ی آن دل خوشند و یایان ها به وعدهی انسانشهری است که همهی فاضله و آرمانمدینه

توان آرزوی رفتن به این آرمان می« جزیره الوحی»در ش ر . بیننددردهای خود را در آن می

منوچهر آتشید « با  زرین»سهراب سپهری و« ستانهیچ»و« شهری یشت دریاها»شهر را دیدد 

: هایی از این نوع اش ارِ در آرزوی رفتن به آرمان شهر استدر ادب م اصرفارسی نیز نمونه

ها جای کبوترهایی بام./ ها رو به تجلی باز استآن ینجره که در/ است یشت دریاها شهری»

ی م رفتی  ی شهرد شاخه ک ده سالهدست هرکود./ نگرندی هوش بشری می است که به فواره

خاکد موسیقی / که به یک خواب لطیف/ نگرندمردم شهر به یک چینه چنان می./ است

-964: 5913سپهرید )« /...آید در بادو صدای یر مرغان اساطیر می/ شنوداحساس تو را می

نامیمون یس  که اینک توقفی! شگفتا/ اممن در سفر زاده شده/ اممن در سفر زیسته»و ( 961

ی باغی زرین در  دلبسته/ اممن دلبسته شده/ مرا فرسوده کرده است/ از سفری مقدس

/ هاهاد جویبار ینجهی آشتی های لطیف لبخندهاد شکوفهبا ساقه/ باغی زرین/ سرزمینی دور

هایش ی شاداب چشم که من میوه/ باغی زرین/ ها متالطم استها و نوازشکه از نسیم نفس

و فصل یردوام انتظارها / تر سرودمی یرآفتابش را گرم های مزرعهبهار تپش/ تاب شدمرا بی

ی وحی  المالئکه نیز آرمان شهر خود را جزیره نازک( 12: 5916آتشید )« .را زندگی کردم

بهرگی در آن به خواب  که جایگاه آرزوهای دور دست است و نومیدی و بی خواندد جایی می

یا زورق السحر و / خرنی الی ال الم الب ید». ه امیدواری بدل یافته استاند و نومیدی ب رفته

تلوح / جزیره الوحید من ب ید/توحی الی القل  بالقصید/ و سر بقلبی الی ضفاف/ الخلود

وانقبی الیاس / عواصف الیاس و النکود/ قد ضحک ال مر و استنامت/ کالمامل الب ید

 ( 114: 5316کهد المالئ)« !و امنیاتد فای عید/ بشریات

نیز با اینکه مخاط  را با یک فضای احساسی « »رسد وی در ش ر به نظر می

های  کندد به مکانی که در یس جنگلسازدد به این آرمان شهر اشاره میاندوهگین مواجه می

یدار ییچاییچ و دریاهای ناییدا کرانه جای دارد و نور آن را در برگرفته است و شاعر با د

». تواند به آن راه یابدم شوق می

 ( 551: همان) «

 ی بحثنتیجه -3



 

 111 

 

ی آن خال  اثرد  گردد که بریایهای از نگارش اطالق مینوستالیی در اصطالح ادبی به شیوه

( 131: 5931نورایید )« سرزمینی که یادش را در دل دارد»ای که در ذهن داشته یا  گرشته

از فرو  « آن روزها»ی با نگاهی تطبیقی به دو سروده. کندانگیز ترسیم می آمیز و حزن حسرت

ه دلیل تشابه فکری هر دو شاعر و مشابهات بیانی نازک المالئکه ب« »فرخزاد و 

های موف  نمونه. هایی از نوستالیی را در هر دو ش ر مشاهده نمودلفهؤتوان مها میآن

فرو  یادکرد م شوق و جدایی اود یاد گرشته و دلتنگی ناشی « آن روزها»نوستالیی در ش ر 

نهایه »های یافت شده در لفهؤاز گرر لحظات و خاطرات دوران کودکی و جوانی است و م

المالئکه عبارتند از یادکرد خاطرات گرشتهد اندوه جدایی از یار و  ی نازک سروده« السّلّم

هاد هر دو شاعر در ش رهای مورد بحث به لفهؤاز میان این م. شهر ی جم ی آرمان خاطره

رخدادهای تنگی ناشی از نوستالییِ یادکرد گرشته توجّه خاصی دارند و حسرت و دل

قابل . روزگار و ییش آمدهای خوشایند و ناخوشایند در کالم هر دو بیشتر نمود یافته است

بیان است که فضایی که فرو  برای ش رش برگزیدهد فضایی شاد و صمیمی و مملو از 

ای اندوهگین خاطراتی شاد و روشن است که همواره ییش رویش بوده و حتی اگر خاطره

ها را بیان یا مرگ گنجشکان و به خاک سپردن آن« ی یاس های خشکیدهگلدان»مانند حضور 

آور بودن نیز مالل« آن روزها رفتند»تکرار عبارت . شودکندد در فضای شاد آن گم میمی

ی خود رضایت دهد که فرو  از گرشتهسازد و این مطل  نشان میتر میمضمون را کم

المالئکه فضایی سرد و خاموش و مملو از غم و  که نازک داشته و خرسند بوده استد حال آن

مالل و اندوه را به مخاط  « »دلتنگی را برای ش ر خود برگزیده و با تکرار 

ها هیچ آرامشی را ی خود شکوه دارد و مرور آندهدد او از خاطرات گرشتهسرایت می

-رسدد اما ترکی به یایان میهر دو ش ر با یأسی عمی  و اندوهی ژرف . زندبرایش رقم نمی

گزیندد خواننده را با خود به فضایی نه چندان دور از عمر و هایی که فرو  برای خود برمی

که نازک  کندد حال آنمرور زندگی و مراحل آن می  برد و او را وادار بهزندگی خود می

 . سازدد میوار به ذهن مخاط  وار المالئکه ناراحتی و غم منتو از فراق یار را چکش

فرو  به شرح خاطرات . ی فردی دوری از م شوق نیز در هر دو ش ر نمود یافته استخاطره

-مثل نباتاتی که در خورشید می»یردازد که ب دها آشنایی و عشقی ساده از دوران گرشته می

شوندد اما نازک المالئکه تنها دلتنگی و سردی و خموشی و د آن لحظات محو می«یوسند

کند و تنها خواهان آلود را که از دوری یار عایدش گشتهد به تکرر بیان میگمانماللی 
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نازک « نهایه السلم»ی فرو  فرخزاد و ش ر «آن روزها»عناصر نوستالییک در ش ر 

 المالئکه
در هر دو ش ر امیدی . بازگشت م شوق است که یقین دارد که بازگشتی در کار نخواهد بود

تنهایی هر دو . کنند آن در یایان ش ر اشاره می نرنگ شدبندد که هر دو شاعر به بینقش می

المالئکه  و نازک« اکنون زنی تنهاست»شودد فرو  ایی عمی  بیان میهشاعر با تصویرسازی

« منِ تنها تن»د «ی ناهنجار ی ینجره یس شیشه»توشه گرفته و در « های تاریکیاز صدای گام»

های وی رسوخ یافته است که اندوه و دردی ژرف به عاشقانه غالباً. خود را رها ساخته است

 . رش گراشته استثیری عمی  بر ذهنِ حُزن یروأت

یابد و با ی یادکرد خاطرات دوران کودکید نوجوانی و جوانی در ش ر فرو  تبلور میلفهؤم

فرو  س ی بر این . دهدها ییش از این اشاره گردیدد خود را نشان میتصویرهایی که به آن

 گون زندگی خود نشان دهد و خاطرات خود را با داشته که گرر زمان را در مراحل گونه

شود و لفه در ش ر نازک المالئکه دیده نمیؤاین م. تصویرهای مربو  به هر مرحله مرور کند

به دلیل فضای شخصی ش ر فرو  . کندشاعر تنها به زمان خاصی از زندگی خود اشاره می

ی جم ی را یافتد اما در ش ر نازک المالئکه اشاره ای کوتاه به های خاطرهتوان حسرتنمی

شود که لبریز از نور است و شاعر قصد دارد با دیدار م شوق به آن دست یآرمان شهری م

های عمی  و گزینش فضایی که برای بیان دلتنگی که فرو  با تصویرسازی در یایان این. یابد

ی نوستالیی و طرح  خود برگزیدهد توفی  بیشتری در خل  زبان شاعرانه و ناب در حوزه

 . های آن داشته استلفهؤم

شک به  اندد بی آزمایی نمودهی رمانتیک طبع رسد هر دو سراینده هرگاه در حوزهظر میبه ن

المالئکهد  انداز کلی بر اش ار فرو  و نازک با یک چشم. اند های نوستالیی توجه داشتهلفهؤم

سرای م اصر دانست که به خل  تصاویری ترین شاعران نوستالییها را از بزرگتوان آنمی

 . تنگی خویش را نمایش دهند زنند تا عم  آزردگید حسرت و دلدست می در کالمشان

*** 

 : هانوشتپی

آن شاخساران یر / های یر از یولکآن آسمان/ آن روزهای سالم سرشار/ آن روزهای خوب/ آن روزها رفتند -5

آن / های بازیگوشهای بادبادکآن بام/ ها به یکدیگرهای تکیه داده در حفاو سبز ییچکآن خانه/ از گیالس

آوازهایم چون حبابی از / های منآن روزهایی کز شکاف یلک/ آن روزها رفتند/ هاهای گیو از عطر اقاقیکوچه

/ هایمگویی میان مردمک/ نوشیدرا چو شیر تازه می آن/ لغزیدچشمم به روی هرچه می/ جوشیدهوا لبریز می

-ها به جنگلش / رفتهای ناشناس جستجو میبه دشت/ رهر صبحدم با آفتاب یی/ خرگوش نا آرام شادی بود

هر دم / کز یشت شیشهد در اتاق گرمد / آن روزهای برفی خاموش/ آن روزها رفتند/ رفتهای تاریکی فرو می
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ی  بر رشته/ ی چوبی بر نردبام کهنه/ باریدآرام می/ یاکیزه برف من چو کرکی نرم/ گشتم به بیرون خیره می

با خش خش /  حجم سفید لیز/ فردا/ کردم به فرداد آهو فکر می/ های ییر بر گیسوان کاج/ سست طناب رخت

کرد در که ناگهان خود را رها می/ و با ظهور سایه مغشوش اود در چارچوب در/ شدچادر مادر بزرگ آغاز می

ای کرسی خواب آور گرم.../ فردا./ های رنگی شیشهدر جام/ و طرح سرگردان یرواز کبوترها/ احساس سرد نور

چون برف / کردمی خود یاک می های کهنهاز مش / های با طل رادور از نگاه مادرم خط/ من تند و بی یروا/ بود

/ کردمام را خاک می های مردهگنجشک/ های خشک یاسدر یای گلدان/ گشتم افسردهدر باغچه می/ خوابیدمی

/ آن روزها هر سایه رازی داشت/ روزهای خواب و بیداریآن / آن روزهای جربه و حیرت/ آن روزها رفتند

هرکس / گویی جهانی بود/ هر گوشهد در سکوت ظهر/ کردی صندوق خانه سربسته گنجی را نهان می هر ج به

آن / آن انتظار آفتاب و گل/ آن روزهای عید/ آن روزها رفتند/ هایم قهرمانی بوددر چشم/ ترسیداز تاریکی نمی

/ که شهر را در آخرین صبح زمستانی/ های صحراییدر اجتماع ساکت و محجوب نرگس/ های عطررعشه

در / بازار در بوهای سرگردان شناور بود/ های سبزآوازهای دوره گردان در خیابان دراز لکه/ کردنددیدار می

و چرخ / آمیخته میهای راتمام لحظه آمدد باشدد کش میها یهن میبازار در زیر قدم/ بوی تند قهوه و ماهی

-و باز می/ های رنگی سیالرفت با سرعت به سوی حجمبازار مادر بود که می/ هازدد در ته چشم عروسکمی

آن روزها / ریختریختد که میریختد که میبازار باران بود که می/ های یرهای هدیه با زنبیلبا بسته/ آمد

/ های آبی رنگهای محتاطانهد با زیبایی رگزهای آشناییآن رو/ آن روزهای خیرگی در رازهای جسم/ رفتند

های کوچک جوهرد بر این دست و لکه/ یک دست دیگر را/ زددستی که با یک گل از یشت دیواری صدا می

در ظهرهای گرم / کردشرم آگین خویشتن را بازگو میکه در سالمی/ و عش / مشوشد مضطربد ترسان

هامان را ما قل / ی گلهای قاصد آشنا بودیم ما با زبان ساده/ خواندیمر کوچه میما عشقمان را در غبا/ دودآلود

های بوسه در دستان ما و توپد با ییغام/ دادیمو به درختان قرض می/ بردیمهای م صومانه میبه با  مهربانی

کردد بمان میو جر/ کردمحصورمان می/ ناگاه/ و عش  بودد آن حس مغشوشی که در تاریکی هشتی/ گشتمی

آن روزها مثل نباتاتی که در خورشید / آن روزها رفتند/ های دزدانهها و تبسمها و تپشدر انبوه سوزان نفس

در ازدحام یر هیاهوی / هاهای گیو از عطر اقاقیو گم شدند آن کوچه/ از تابش خورشیدد یوسیدند/ یوسندمی

/ اکنون زنی تنهاست/ زدد آههای شم دانی رنگ میبا برگ/ هایش راو دختری که گونه/ خیابانهای بی برگشت

 ( 124-123: 5961فرخزادد )اکنون زنی تنهاست 

1- 
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نازک « نهایه السلم»ی فرو  فرخزاد و ش ر «آن روزها»عناصر نوستالییک در ش ر 

 المالئکه
المالئکهد )

5361 :551-555 ) 

-یاس و نومیدی را به وضوح نشان داده استد در بخشی از آن می« فی وادی الحیاه»نازک المالئکه در ش ر  -9

خدع القل  یلن / رایا زورقی مسیحسبک / الیسدت علی خطونا السب/ و الموج من حولنا جبال»: گوید

قل  / ای قایقمد راه را ادامه مده/ هایمان بستندها راه را در مقابل گامهای اطرافمان بسان کوهجمو« بالسراب

 ( 113: 5316المالئکهد )« شودهرگز با سراب فری  داده نمی

توان مشاهده ی نازک المالئکه امید به فردایی بهتر و رهایی از دردها را می سروده« نداء الس اده»در ش ر  -4

-لمات روحی فردی و اجتماعید امید به سرزمینی تهی از درد میأدر این سروده برای رهایی از ت کردد شاعر

 ( 951: همان. )دهد

  و مآخذ منابع

 هاکتاب( الف

د به کوشش سایر (گفت و گوهایی با اهل قلم) هر اتاقی مرکز جهان است( 5913)آتشید منوچهر  -5

 نگاه: محمدید تهران

 نگاه: د تهرانوعه اشعارمجم( 5916)آتشید منوچهر  -1

 جهان رایانه: د تهران(فارسی –انگلیسی ) پورفرهنگ پیشرو آریان( 5913)یورد منوچهر آریان -9

 نشر مرکز: د تهرانفرهنگ علوم انسانی( 5915)آشورید داریوش  -4

: د تهران(ییشگامان ش ر امروز عرب) از سرود باران تا مزامیر گل سرخ( 5915)اسوارد موسی  -1

 سخن 

 فرهنگ م اصر: د تهران(فارسی -انگلیسی)  فرهنگ معاصر( 5913)ید محمدرضا باطن -6

 انتشارات نویسنده: د تهرانطال در مس( 5925)براهنید رضا  -2

فرهنگ : د تهرانفرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی( 5911)یورافکارید نصرت اهلل  -1

 م اصر 

 طهوری: د تهرانهشت کتاب( 5913)سپهرید سهراب  -3

 توس: د تهرانشعر معاصر عرب( 5913)دکنید محمدرضا شفی ی ک -53

 نوید : د آلمان غربیمجموعه اشعار فروغ فرخزاد( 5961)فرخزادد فرو   -55

 موسسه الرساله: روتید بطیالقاموس المح( 5436)فیروزآبادید مجدالدین  -51

تان نشر آس: د بازگردان سیدحسین سیدید تهرانادبیات تطبیقی( 5911)کفایید محمد عبدالسالم  -59

 قدس رضوی 

 تیراژه: د تهرانهاهفتاد سال عاشقانه( 5922)مختارید محمد  -54

 دارال وده: د بیروت1و5د ج الدیوان( 5316)المالئکهد نازک  -51

 انتشار : د بازگردانی علی شری تید تهراندر نقد ادب( 5963)مندورد محمد  -56

 مقاالت( ب
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 135-131د صص 14ی  اراد شمارهی فرهنگ و هنر بخ د مجلهنوستالژی( 5915)زادهد صفدر تقی -5

ی زبان و  د مجلهبررسی فرآیند نوستالژی در اشعار سهراب سپهری( 5916)شریفیاند مهدی  -1

 15-21د صص 1ی  ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاند سال ینجمد شماره

 د صص6ی گوهر گویاد شماره  د مجلهغم غربت در شعر معاصر( 5912)عالی عباس آبادد یوسف  -9

61-99 

د ادبیات بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشی( 5931)عباسید محمود و ی قوب فوالدی  -4

 49-29د صص 1ی  یارسی م اصرد سال سومد شماره

اثر فرو  « آن روزها»خوانش اسطوره شناختی ش ر ( 5935)علوید رقیه و سیدرضا ابراهیمی  -1

ب فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ی زبان و اد فرخزاد از دیدگاه نورتروپ فراید فصلنامه

 12-534د صص 59ی  سنندجد سال چهارمد شماره

ی بوستان  د مجلهپور و رویکرد نوستالژیکقیصر امین( 5935)نیاد زادهد ناصر و عباس باقیعلی -6

 521-134د صص (51ییایی ) 1ی  ادب دانشگاه شیرازد سال چهارمد شماره

گیری، ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر سنجش شکلمعیارهای ( 5912)میرمقتدایید مهتا  -2

 1-52د صص 92ی  ی هنرهای زیباد شماره د نشریهتهران

. رویکردهای نوستالژیک در شعر م( 5931)نورایید الیاسد مهدی شریفیان و علی اصغر آذرییرا  -1

د 13ی  ی ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستاند سال یازدهمد شماره د ییوهش نامهسرشک

  123-131صص 
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 ترکی  تطبیقی از خوشنویسی و عرفان: مش  خیالی

 

 

 

 

 نویسی و عرفان ترکیب تطبیقی از خوش: مشق خیالی

 1**دکتر حسن لی یورمند/ 5*جوزدانی زاده فرناز م صوم

 چکیده

تألیف ) باباشاه اصفهانی  ی بار در رساله  د اصطالحی است که نخستین«مش  خیالی»

طبی  مفاهیم عرفانی با ت الیم مطرح شده است و از ت.( هفدهم م . /در قرن یازدهم ق
نویسی فقط از طری   های عرفانیِ هنر خوش با توجه به اینکه جنبه. دهد نویسی خبر می خوش

نشدن تجربیات عارفانه   نویسی و در یی آن ثبت ضبط استد بنابراین با افول رساله زبان قابل
لکه بسیاری از مفاهیم نویسی کند شدهد ب تنها روندِ رشد مبانی نظری خوش  نویسد نه خوش

رو این مقاله به روش تحلیلی و تطبیقید  از این. شود راحتی درک نمی نویسی به عرفانیِ خوش
نویسی را تحلیل و آن  های عرفانی رساالت خوش د جنبه«مش  خیالی»برای یافتن م نای اصطالح 

نویس برای  انی خوشنتیجهد مش  خیالی را سلوک عرف در. دهد عربی تطبی  می را با اندیشه ابن
که هنرمند برای ییمودن  چنان. یندارد که سلسله مراتبی دارد نویسی می یافتن اصل و منشأ خوش

و از تأمل در جهان هستی « نویس کامل خوش»تواند از طری  خودشناسی به وجود  این مسیر می

ا بپیماید تا در نویسد مرات  مش  خیالی ر کمک این دو خوش یی ببرد و به« نویس کبیر خوش»به 
 .نویسی ترجمه کند بازگشت بتواند تجربه این سفر را از زبان عرفانی به زبان خوش

  .نویسید مش  خیالی نویسی اسالمید عرفان اسالمید مبانی نظری خوش خوش: هاکلیدواژه

                                                             

( ایران)نر و م مارید دانشگاه تربیت مدرس دانشجوی دکتری ییوهش هنرد دانشکده ه 5*
(farnaz.masoumzadeh@gmail.com) 

  (hapourmand@modares.ac.ir) (ایران) ر و م مارید دانشگاه تربیت مدرسگروه ییوهش هنرد دانشکده هن استادیار 1**
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 مقدمه

آرایی در زبان فارسی از اواخر قرن ششم تا هشتم  نگارش مباحث مربو  به کتابت و کتاب

سرعت در عصر تیموریان و صفویان به شکوفایی رسید   تی منظم رواج یافت و بهأبه هی. ق

زمان  این آغاز با تکامل عرفان نظری در جهان اسالم هم(. سی وچهار: 5921مایل هروید )

البته کاتباند . نویسی به همراه داشت بود که ورود این مفاهیم را به رساالت خوش

ها را مختص هنر  نویسی درآمیختند و آن  اریف خوشاصطالحات عرفانی را با ت

که اگرچه  دخیالی اشاره کرد توان به صفاد شأن و مش  از آن جمله می. نویسی ساختند خوش

خصوص مورد اخیر  کار رفته بودد هر سه اصطالح و به  صورت مفهومی در آثار ییشین به  به

لی که در این رساله یس از مش  مش  خیا. جنبه کاربردی یریرفت در رساله 

کند که هنرمند در جهت نیل به  نظری و قلمی مطرح شدهد این نکته را به ذهن متبادر می

های عملی خود را باید ارتقا دهدد بلکه فراتر از آن باید به شناخت  تنها مهارت کمال هنر نه

مطرح شدهد ولیکن این اصول بنیادین کمابیش در رساالت . مبانی نظری این هنر بپردازد

ها را مختل  نویسید شناخت آن ت لقی آن به دنیای خوش عالوه بر یراکندگی آند گاه بی

با توجه به اینکه این مراحلد شباهت بسیاری به سیروسلوک عارف داردد . گردانده است

نویسی را در تطاب  با  نگارنده بر آن است که به روش تحلیلی و تاریخی مبانی نظری خوش

. یر عارفانه بررسی و درجات مش  خیالی را در هر یک از این مرات  مشخص کنداین س

یردازد و  نویسی با تکیه بر رساالت می ای کهد ابتدا به اصل و منشأ عرفانی خوش گونه به

سپس نقش هنرمند و چگونگی سیرکردن این مسیر را برای رسیدن او به این اصل و منشأ 

 .کند گراشتن تجربه این سفر را بیان می ی به اشتراککند و درنهایت چگونگ تشریح می

 نویسی تجلی خوش

کندد به  د این عالم و هر چه انسان از آن درک می5عربی از حدیثی مشهور براساس تفسیر ابن

ِ انسان نیاز به تأویل دارندد این  طور که رؤیاهای خواب مثابه رؤیا تلقی شده است و همان

با در نظر گرفتن اینکه رؤیاها صورتی تخیلی از واقع هستند و . درویاها هم نیازمند آن هستن

و درست آن بازگرداندد م نی تأویل مشخص  آغازینها را باید به جایگاه  از این رو آن

نویسی با تکیه بر آیات و احادیث  این تأویل در رساالت خوش(. 11: 5923ایزتسود )شود  می

                                                             
  ) 
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 ترکی  تطبیقی از خوشنویسی و عرفان: مش  خیالی

دادن طال  هنر به سرچشمه   ها با سوق یشتر آنای صورت گرفته است که ب م روف به گونه

»؛ است ی از جمله این آیات آیه اول سوره. شوند نویسی آغاز می تجلی خوش

 (. نویسند ند سوگند به قلم و آنچه با قلم مى)« 

نهری د در تفسیر این آیه از امام صادق روایت شده است که حرف نون در اول سوره 

در بهشت است که به دستور خداوند منجمد و به مرک  تبدیل شده و قلم هم آنچه بوده و 

تا روز قیامت خواهد شدد در لوح ملفوو سطر به سطر نوشتهد سپس مرک  و قلم و لوح هر 

در تفاسیر دیگر این هر سه به فرشتگان یا همان نور ت بیر . سه از نور دانسته شده است

 (.69: 5969یید طباطبا)اند  شده

نویسی استفاده شدهد  از آیات دیگری که همواره در رساالت از آن در شناخت منشأ خوش

 .آیات ابتدایی سوره عل  است

 

 به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

 (1)شده آفرید  انسان را از خونى بسته( 5)بخوان به نام یروردگارت که جهان را آفرید  

وسیله قلم ت لیم کرد   کسى است که به( 9)تر است  بخوان که یروردگارت از هر کریمى کریم

 (. 241: نهما) (1)دانست  آرى انسان را ت لیم کرد چیرهایى را که نمى (4)

نویسی اشاره داشته  تواند به تجلی اولیه خوش در این آیات کلمه قرائت بیش از همه می

کردن حروف و کلمات به  بر مبنای نظر راغ  در ت ریف این کلمه به م نای ضمیمه. باشد

توان از آن عالوه بر خواندند مفاهیم مطال هد تلفظ و همچنین شنیدن را  یکدیگر در زباند می

وجود ( ص)این مورد اخیر روایتی درباره ییامبر اکرم ی درباره(. 246: همان)برداشت کرد نیز 

های وحی به خدیجه فرمودند که در هنگام تنهایی ندایی  دارد که ایشان یس از اولین دریافت

توان این ت بیر نصر را یریرفت که  خاطر می به همین(. 519: 5922شیرازید  مکارم)شنوند  می

است که ییواکش !( باش)« کُن»نویسید کلمه نخستین همان  تین سرآغاز خوشنقطه نخس

این  (.19: 5921نصرد )صورت صدا مندرج است   را خل  کرده و در قرآن به« عالم»تمامی 

صورت نفس از جان  ح    عربی همان رحمت و محبت الهی است که به کلمه به نظر ابن
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 به این م نا که او آنچه در درون او بودهد به. کند تشبیه می« بازدم»صادر شده و آن را به 

وسیله از آنچه در درون بوده بیرون آید و  فرستد تا بدین به برون می« کن»کلمه  ی وسیله 

 (.541و  542: 5923ایزتسود )موجود باشد 

گانه  این خل  از عدم اولین مرحله تجلی ح  در قال  اسماء است که در قیاس با عوالم ینو

صورت رحمت یا نور در مرحله   تجلی این صفات به. گیرد در مرحله دوم قرار میتصوف 

های جهانی این  مرحله ب دی درک ییامبر از صور مثالی و قال . شود سوم بر ییامبر آشکار می

این تجلی باید بر ذهن یاکی روی . متجلی شده است« لوح محفوو»صفات است که در 

سوره عنکبوت  41آیه صراحت در   و این نکته به 5بماندنمود تا جوهر راستین محفوو  می

 .بیان شده است

از قرآن هیچ کتابى را نتوانستى بخوانى و نیز خودت آن را ننوشتى وگرنه مبطالن در تو ییش 

 (.513: 5969طباطبایید ) افتادند نبوت به شک مى

 بنابراین ییامبر مشمول فیض مقدس شده؛ ی نی کسی که به عالم شهادت راه یافته و اعیان

درک او از لوح . های محسوس بر وی تحق  یافته است نویسی در صورت ثابته خوش 

های  تنها در آن زمان بلکه یس از او در سال  یافت که نه ای تجلی می گونه محفوو باید به

نویسید بهترین شکل وجودی این تجلی  خوش. ابد و غیاب او را جبران کندمدید تداوم ی

نویسی نیز با تأکید بر این نسبتد کمال  رساالت خوش. منسوب به حضرت علی است

نویس برای رسیدن به کمال باید  خوش. دانند هنرمند را از اصول بنیادین ظهور این تجلی می

اصطالح مش  خیالی کند تا در بازگشت و مدام قوس ص ود و نزول را بپیماید و به 

 .ترین بخش قوس نزولید مش  قلمید حاصل کشف خود را متجلی سازد نهایی

 نویسی مراحل تجلی خوش -5جدول 

صور تجلی در  صور تجلی در عالم عوالم

 نویسی خوش

                                                             
ها برانگیخت که حروف میان آنان و فیض مقدس حجابی  بودن ییامبرد این گمان را در آن شیفتگی عارفان بر باور امی   

 (.519: 5911شیملد )کرده است ایجاد 
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 حضرت ذاتد عالم غی  مطل  یا

 الغیوب غی 

 عدم د بدون تجلی(مطل )ح 

 الحسنی اسماء تجلی به عنوان خدا صفات الوهیتاسماء و : حضرت دوم

 نور/ رحمت تجلی به عنوان رب اف ال یا حضرت ربوبیت: حضرت سوم

تجلی به صورت اشیاء نیم  مثال و خیال: حضرت چهارم

اعیان )روحانی و نیم جسمانی

 (ثابته

 لوح محفوو

تجلی به عنوان جهان  حواس و مشاهده: حضرت ینجم

 محسوسات

 ینویس خوش

 نویس خوش

عربی تنها راه شناخت  ابن. نویس برای رسیدن به کمالد نخست باید ح  را بشناسد خوش

کند که هر کس  او با تکیه بر حدیث شهیر استناد می. داند را خودشناسی می( مطل )ح  

طور کلی م تقد است وصول به م رفت  او به. خود را شناختد یروردگارش را شناخته است

در روش اول . کشف. 1استدالل . 5 رفت نفس به دو روش میسر است؛ رب از طری  م

یابد و آنگاه به م رفت  م رفت می( خود)شخص ابتدا به خصایص مرتبط با طبی ت مخلوقی 

در روش دوم . آید ل میئدادن همه کماالت به او نا  ح  از طری  نفی همه نواقص و نسبت

خود ح  و نه عالم است که دلیل بر تجربه کشف بر شخص روشن خواهد ساخت که این 

یابد که عالم چیزی جز  در این مرحله او همچنین درمی. وجود و الوهیت او به عالم است

 (.65-9: 5923ایزتسود )ثابته اشیاء عالم نیست   تجلی ح  از مجرای صور اعیان

نویس به  شوند؛ ی نی اگر خوش ها براساس نقطه شروع مشخص می هر یک از این روش

عتبار مش  نظری بر این عرصه یا گرارد به روش استدالل وارد شده استد ولی اگر مش  ا

رسد  به نظر می. خیالی دلیل حضور او در این عرصه باشد روش مکاشفه را ییش گرفته است

نویس بیشتر از طری  دوم  یریردد ولیکن در گرشته خوش امروزه بیشتر روش اول تحق  می

 .(ق 316-145)توان به سلطان لی مشهدی  برای مثال می. ستکرده ا حقیقت را کشف می

اشاره کرد که شروع مشاقی خود را نه با مش  نظری بلکه با مش  خیالی آغاز کرده و ب د از 

 :نویسی دسترسی ییدا کرده است ها به صور خوش مدت
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 لمیمکک یبککد خککط بککه یجککوان در

 یزدمکک قککدم کککم یکککو سککر بککر

 یکککرد قلککم هککا انگشککت ز گککه

 یروز یمفلسککک  ریککک م اقضککک  از

 جسککت دواتککم و کاغککر و قلککم

 داد بدسکککککتم روان و بنوشکککککت

 

 لمیسکک مککیه از یرانککد خککط عشکک  

 یزدمکککک قلککککم یتوانسککککت تککککا

 یزدمککک رقکککم یخطککک الیکککخ بکککه

 یدلسکککوز بسکککان آمکککد شکککمیی

 نخسککت حککرف ز را حککرف نککه و سککتیب

 دلشکککککاد او التفکککککات از شکککککدم

                       (5929 :53) 

ترین بخش  انسان کامل. صلی این دو شروعِ متناقض خودشناسی استبه هر حال سرچشمه ا

ترین بخش عالم خود را از طری  علم یا  اگر کامل. عالمی است که ح  را متجلی ساخته

م رفت به نفس خود بشناسدد قادر خواهد بود تا ح  را در باالترین حدی بشناسد که او 

انسان در نوع بشر در ذات خود (. 65-9: 5923ایزتسود )کند  گر می خود را در عالم جلوه

انسان کامل به این مفهوم عصاره کامل جهان بودهد همان روح کل جهان هستی . کامل است

از طرف دیگر ح  در جهان نیز تجلی یافته که هر . است« جهان کوچک»طور خالصه   و به

عربی جهان را  ابن. از خدا است( فقط یک صفت)ای خاص  فرد موجود در آن نماینده جنبه

 (. 195-4: 5923ایزتسود )خواند  یا همان عالم بزرگ می« انسان کبیر»در این سیاق 

ل ئنا( نویسی منشأ خوش)تواند از دو طری  به شناخت ح   نویس می با این ت ریفد خوش

که در خود او است و به یکی از دو روش استدالل « نویس کامل خوش»آید یکی با رجوع به 

د از طری  تأمل در «نویس کبیر خوش»دیگری در ارتبا  با . آن خواهد رسیدیا کشف به 

 .جهان هستی

 نویس کامل خوش. الف

نویسی بخشی به راهنمایی هنرمند در جهت کس  ملکات نفسانی  در بیشتر رساالت خوش

ها این آداب را جزئی از اصول خط م رفی  در این میان برخی از آن. اختصاص یافته است

 .ن استیالمحب المش  و رساله تحفه ها رساله آداب ترین آن از جمله م روف. دان کرده

اختصار خصلتی   المش  در بیان صفات هنرمند به اصفهانی در فصل یکم رساله آداب باباشاه

تواند تمام رفتار و آداب  طور جامع می  دهد که به بنیادین ی نی اعتدال را ترکر می

 .نویس را شامل شود خوش
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باید کرد؛ زیرا که صفات ذمیمه در نفس  یان آنکه کات  را از صفات ذمیمه احتراز میدر ب

یس . اعتدال کاری آید که در و اعتدال باشد اعتدالیست و حاشا که از نفس بی عالمت بی

کلی منحرف گردد و کس  صفات حمیده کند تا آثار انوار این ه کات  باید از صفات ذمیمه ب

-59: 5929)شاهد خطش سرزند و مرغوب طبع ارباب هوش افتد صفات مبارک از چهره 

151.) 

این . عربی در اغل  مراحل به آن اشاره دارد روی یکی از صفاتی است که ابن این میانه

دهد و  به انسان دست می« حیرت»افتد که حالت  اعتدال گاه چنان بین دو امر متضاد اتفاق می

ینداردد  ر را دورانی میئاو حرکت انسان حا. ستاین حالت یکی از اصطالحات فلسفه او ا

ح  خود حرکتی . دوران تجلی الهی است ی دهنده که حرکت این شخص ان کاس چرا

به این مفهوم که از حال احدیت به حضرت محسوسات نزول  ددورانی را دنبال کرده است

ت ین باز  دوباره به حضرت عدم گاه آنکند و  کرده در مجالی اشیاء و حوادت ظهور می

سیر او . است و  و  ر هم همین چرخه را داردد مسیر او ئانسان حا. گردد می

 (.31: 5923ایزتسود )است که آغاز از اوست و نهایت به سوی او  

نویس  حرکت خوش. خواهد داشت  مش  خیالی نیز آشکارا این حرکت دورانی را در یی

نویسید و باز گرر از صور  لهی و تجلی بخشیدن به آن در قال  خوشبرای شناخت اسماء ا

شاید به همین خاطر باشد که اقلیدس در . نویسی و حرکت به سوی واحد مطل  خوش

ظهور ییدا   جسمانی  با آلت  چه د اگر روحانی  است  ای خطّ هندسه :ت ریف خط چنین گفته

مقله در سنجش  شاید یکی از منابع الهام ابناین حرکت دوار (. 52: ابن ندیمد ) است   کرده

 . حروف براساس دایره بوده باشد

ای دیگر رعایت اعتدال را  به گونه« المحبین تحفه» ی شیرازی در رساله حسن سراج بن ی قوب

کند  کارگیری م انی که درخور حسن خط باشد ترغی  می  او کات  را در به. شود مترکر می

 دارد؛ ناخت افراد مختلف از عوالم وجود بیان میو با بیتی دلیل آن را ش

 دارد یم تازه جان و دل حسنش عالم انیب

  را یم ن اصحاب بو به راد صورت ارباب رنگ به

                                       (5926 :42) 
 

ن اما ای. برای هنرمند ذکر شدهد صفا و شأن است از صفات دیگری که در رساله 

او تحصیل این صفات را . اند گانه خط م رفی شده عنوان اصول دوازده  بار این خصوصیات به

. نامد نویس دانسته و ییوند آن را با شأن به اصطالح مزه می در گرو تصفیه قل  خوش
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کند که از بنابراین عالم  چنین در بیان حالت کاتبی که صاح  شأن شده چنین بیان می هم

کند و یرتو انوار جمال شاهد حقیقی در نظرش  سوی مش  می  ی دل بهمستغنی گشتهد رو

این همان مش  خیالی است که حرکت (. 152: 5929باباشاه اصفهانید )نماید  می جلوه 

 .تر گفته شد ای شروع شود که ییش تواند از هر دو نقطه اش می دورانی

ن مرج ی برای حسن نویسا های جهانی انسان را نیز خوش به جز صفات باطنید صورت

اند و  در بیشتر رساالت حروف و کلمات به انسان تشبیه شده. آورند حساب می  کمال به

میرعلی  :برای مثال. انگارند نویسی ح  می های انسانی را تجلی خوش گونه صورت بدین

نویس عالم و  او را خوش در مدح و ستایش « » ی هروی در رساله

 :کند صورت نثر و نظم توصیف می به «لیلی صفتان گونه گلگونورق »ر خال  اث

به دو حرف کاف  ه القلمی که چون در ازل قلم بر لوح نهاد و حاالت ابد را ب سریع

خطاطی که ورق  »و نون بر صحیفه هستی شرح داد که 

خط و سواد خال و خط مخلل و مخطط ساخت و مجنون و ه گونه لیلی صفتان را ب گلگون

 . عش  آن سواد در خط انداخته شأن سودائی نامه سیاه را ب

 خط و خال از بتان یرو صفحه

 نهاد بایز قلم و لوح کات 

 الف قد و دال زلف و صاد چشم

 مراد میم دهان و المست طره

 حرف ینو نیز ازل استاد کلک

 نهاد من جان یرو بر الم صد

                                (5929 :9) 

کند تا ضمن  نویس از صفات ذاتی و عینی خود مش  می در خالل این خودشناسید خوش

او این مش  را با . گر سازد ها را در حد توان خود جلوه شناخت سرچشمه آن بتواند آن

و « نویس کامل خوش»به عبارتی دیگر او نزد دو استاد . کند شناخت جهان بزرگ تکمیل می

 .کند شاگردی می« نویس کبیر خوش»

 نویس کبیر خوش. ب

به جز انسان )ترتی  هیچ موجود  ح  در احدیت خود مجموعه همه اسماء است و بدین
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تواند احدیت اسماء  عنوان یک کل متکامل می تنها جهان به. تواند آن را در برگیرد نمی( کامل

هر جزئی از عالم مجموع عالم است؛ . ا فراهم آوردرا متحق  کرده و همتای وجودی آن ر

هر . طور متفرق وجود دارد  ی نی هر جزئی یریرنده حقائقی است که در سراسر عالم به

گزیند و آن اسم  موجود یا هر چیزد در هر لحظه خاص تنها یک اسم از میان اسماء را می

 (.514-3: 5923ایزتسود )آید  حساب می  او یا آن به« رب»گزیده 

نویسانه  را با قلمی خوش« » ی درویش محمد بخاری از همین دیدگاه رساله

 :آغازد چنین می

یایاند کاملی را که از نقطه نیستی دایره  قیاس فراوان سپاس و ستایش بی مدح و ثنای بی

قلم قدرت نقش چندین هزار خط بر سطح لوح وجود هر یکی   هستی مکمل گردانیده و به

 (.931: 5929)تی نیک آراست أبه صفتی و هی را

سوره  535 آیه ی با اشاره به مؤخره« »حسن سراج شیرازی در رساله  بن ی قوب

 : کند بینی را ارائه می صراحت این جهان  عمران به آل

و در اسرار ]... « »و در هر آن که به مقتضای 

تفکر نمایندد از لوح خیال ایشان را این م نکی روی [ اندیشند ها و زمین می ینش آسمانآفر

 : نماید که

 داستییی هست تخته بر که نقش هر

 آراست نقش کان است کس آن ییدایی

 نو یموج برزند چو کهن یایدر

              استیدر قتیحق در و خوانند موجش

 

 

 

(5926: 43)3 

نویسان را به خود جل  کردهد  استاد کبیر آنچه بیش از همه توجه خوشهای  در میان آموزه

نویسی نیست که از جنبه نمادین قلمد کاغر  تقریباً هیچ رساله خوش. نویسی است ابزار خوش

این اشارات گاهی در . نویسی بهره نگرفته باشد و مرک  برای درک مبانی عرفانی خوش

ابراز شده که بیشتر ملهم از آیاتد احادیث و روایات  حمد و ستایش یروردگارد ائمه و امامان

از . ظرافت گنجانده شده است  است و گاه در بیان ابزار کتابت و در ضمن آموزش عملی به

کردن خیال تشوی   توان گفت صاح  رساله قصد داشته طالبان هنر را به مش  این رو می

زدن قلم را با بیتی  تشریح قط« » ی شیرازی در رساله سراج :عنوان مثال  به. نماید
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به یایان رسانده که صدای برخاسته از قلم به نشانه نوای شکایت نی از اصلش تفسیر 

 شود؛  می

 دارم تو یسودا خط بر قلم چو سر من

 

 بکاز یا سرزده را سرزده من ککه آن بکا

 (19: همان)                                

شکل   ای از ب د عینی لوح محفوو متصور شده و بدین ی رساالتد کاغر جلوهدر فرازهای عرفان

نویس را برای درک جایگاه کاغر به تجلی اصلی لوح ی نی جهان بزرگ ارجاع  تنها خوش  نه

« آداب الخط»بیت آغازین رساله . کند که محصول این تجلی است دهد بلکه به او یادآوری می می

 :نمایاند   را چنین بازمیهروی این مطل مجنون رفیقی

 راز فهیصح هر کات  یا

 

 یرداز خامه تو قلم لوح 

             (5929 :521) 

یریر نیست؛  نویسی بدون مرک  امکان توان گفت آخرین مرحله تجلی در عالم عرفانی خوش می

ی نیز رود تصور حروف به صور انسان احتمال می. یابند آن تجسم می ی وسیله  زیرا که حروف به

شیرازی سیاهی حروف را جنبه ظاهری آن ت ریف  در این باره سراج. ناشی از همین تفکر باشد

در ادامه برای . شود بیند؛ چرا که دانش از آن حاصل می کند و در حقیقت آن را نورگستر می می

ای  گیرد و این عم  را در غایت رقت به مرتبه شکل حروف طولد عرض و عم  در نظر می

صورت بدیهی برداشت   در عوض آنچه را از این اشکال به. داند که ادراک نتوان کرد مینزدیک 

 (.553: 5926)انگارد  شودد سطحی طوالنی می می

نویس کبیر میسر  نویس کامل و خوش بنابراین تحصیل مفاهیم عرفانی بدون شاگردی نزد خوش

ارزش این مش  هنگامی . ستنویس به این دو استاد همان مش  خیال ا خوش ی همراج . نیست

طور که ح د صفات خود را در  ی نی همان. گردد که در قال  مش  قلمی نمایانده شود آشکار می

آمده از مش  خیالی خود را در  دست صور جهانی متجلی کردهد هنرمند نیز باید مکشوفات به

 .اشکال حروف صورت بخشد تا حرکت دورانی شناخت را کامل کند

 سانهنوی زبان خوش

شناسی است و ترجمه ی نی تسلط به زبان  نویس مترجم زبان عرفانی به زبان زیبایی خوش

حال هنرمند باید آنچه را از سفر به عوالم غیر به دست آوردهد به صور حروف . مبدأ و مقصد

این اعیان . این سوغات چیزی نیست مگر اسماء الهی و از جنس اعیان ثابته. ترجمه کند

شد وجودی واسط دارند؛ ی نی میان ح  مطل  و جهان اشیاء محسوس قرار  که گفته چنان



 

101  

 

 ترکی  تطبیقی از خوشنویسی و عرفان: مش  خیالی

ها عین یک چیز ممکن هستند و همه اشیاء ممکن بر حس   هر کدام از آن. اند گرفته

یس (. 526: 5923ایزتسود )یابند  ثابته خود در دنیای مشهود تحق  می  مقتضای عین

. ه استادانش این امر را تجسم بخشیدندطور ک نویس باید ممکنات را خل  کندد همان خوش

کم نام  نویسان عینیت ییدا کرد که کم نویسی چنان نزد خوش های خوش تجلی اسماء در قال 

از آن جمله . کار گرفته شد عنوان یک وییگی یا اصطالح در توصیفات کات  به خطو  به

 : اشاره کرد« مداد الخطو »توان به این مقطع از مقدمه رساله  می

الکاتبین به دستیاری و امداد سپر بوقلمون تا به قیامت به کتابت مصحف  رفه دستی که اگر کرامط

جمالش بپردازند محق  است که ثلثی از توقیع کمالش در نامه و رقاع درج نتوانند ساخت 

 (. 4-9: 5926میرعلی هروید )

طری  مش  نظری و او باید از . چنین باید به زبان مقصد تسلط داشته باشد نویس هم خوش

نیاز مش  خیالی ت ریف  باباشاه اصفهانی این دو را ییش. مش  قلمی این مهارت را کس  کند

کرده است؛ او اعتقاد دارد مبتدی باید با مش  نظری به کیفیات روحانی خط آشنا شود تا 

سلط سپس به مش  قلمی از روی یک الگو بپردازد و یس از ت. که مت ل  به طبع او شود زمانی

دهد  این سلسله مرات  نشان می(. 151-53: 5929)نسبید آن را با مش  خیالی همراه سازد 

باره میسر نیست؛ زیرا هنرمند تا به ظرایف  نویسی به یک ای جدید از خوش که خل ِ گونه

حتی امکان دارد . تواند صفتی جدید به آن بیفزاید خطو  موجود شناخت حاصل نکندد نمی

در واقع کسی که . آن را حرف کند که تجلی کشفیات چندین هنرمند باشدهایی از  وییگی

به مرحله کشف رسیدهد همه چیزهای موجود را در آینه ح  و هر کدام را ظهور یافته در 

این چیزها چنان در هم سریان و نفوذ یافته که در عین آن که کامالً  ی همه. بیند دیگری می

کاشانی از این افراد به . کنند م فردیت خود را حفظ میاند هر کدا برای یکدیگر شفاف شده

کند که چشمانشان را جالل الهی از جمال الهی و جمال الهی از جالل الهی  اهل کمال یاد می

نویس برای تجلی این کشف باید  یس خوش(. 61-6: 5923ایزتسود )محجوب نداشته است 

تر آن که او نباید از  مهم. گران رخ نمایاندینه اثر او تمام نتایو دییبه نحوی عمل کند که در آ

گوید به همان صورتی که توجه به عوالم   که کاشانی می آفرینش هنری غفلت کند و چنان

های بصری خط  دیگر نباید او را از یرداختن به عالم محسوسات مبری سازدد مشاقی از جلوه

 .نباید او را از مش  خیالی غافل کند

. توان توضیح داد نویسی را با راز قضا و قدر می قالم گوناگون خوشاز منظر عرفان ظهور ا
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ثابته   تغییر و به هنگام عدم و در حالت اعیان قضا هر چیزی است که دارای تکوینی غیرقابل

شناسد و براساس این علم  خداوند از ازل این تکوین را در ذاتش می. تحدید یافته است

این . بخشد نچه توسط قضا تحدید شده بیشتر ت ین میقدر آ. کند کامل بر آن چیز حکم می

واقع شود  یئیبه عبارت دیگر هر حالتی که قرار باشد در ش. ت ین برخالف قضا زمانی است

توسط قدر عیناً دارای زمان مشخص گردیده و حتی یک دقیقه دیرتر یا زودتر رخ نخواهد 

ثابته ثبت شدهد در   الم اعیاننویسی که در ع های مثالی خوش صورت(. 533-5: همان)داد 

نویسانه در عالم  مدد تجربیات شهودی با ترجمان متفاوت به صور خوش  طول زمان به

نویسان در بستر زمان  های خوش گراری یافته این سیر به اشتراک. اند محسوسات تبدیل شده

شده است؛ ها به اشکال خط افزوده  کندی ییش رفته و در هر مقطع بخشی از این وییگی  به

از طرف دیگر ماندگاری این صفات متناس  با ارزش آن . طلبد زیرا ترجمه و تفسیر زمان می

این  ی هنتیج. یریر گردیده است نویسان امکان های آن توسط دیگر خوش و تشخیص قابلیت

البته همین سیر کند نیز مستلزم این است . کند اشتراک و ماندگاری است که تنوع را ایجاد می

تفسیر تحوالت . نویس و هم برای صور حروف رسیده باشد زمان آن هم برای خوشکه 

اهلل سبزواری  د فتح«اصول و قواعد خطو  سته»نویسی براساس قضا و قدر در رساله  خوش

بواب را در رسیدن به  که او تالش نافرجام متأخرین ابن ای گونه نیز مورد توجه قرار گرفتهد به

 : استخط او چنین بیان کرده 

هاست که به  خدای ت الی داناتر است که ب د از این چگونه باشدد چه در خزانه غی  عجای 

 (.193: 5929)آید  در وقت خویش به ظهور می« »حکم 

آگاهی از راز قضا و قدر در کنار درک اهمیت تجلید ارزش اقالم گوناگون خط را بر هنرمند 

بایست حیطه  هنرمند می. نمایاند و خم مسیر آفرینش را به او میکند و ییچ  روشن می

ولی ییش از فراگیری یک . مطال ات خود را تا عالم ذات بگستراند و زبان عرفانی را بیاموزد

یس از کس  . بایست بر زبان خود تسلط یابد و ییوسته آن را تقویت کند زبان دیگر می

ولیکن . تا با درک عوالم برتر وس ت نظر ییدا کندتواند به مش  خیالی بپردازد  مهارت می

آموزدد بنابراین باید با تالشی مضاعف  نباید فراموش کند که به قصد ترجمه این زبان را می

 .بر کیفیت مش  قلمی بیفزاید

 گیری نتیجه
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. نویسی درطول تاریخ بر مبنای عرفان اسالمی تألیف شده است مبانی نظری خوش

  ک  نویسی اند با طرح اصطالحات جدیدِ خوش کرده نویسان س ی شجهت است که خو بدین

این مقاله نیز با ییگیری این روند و ییروی از مراحل سیر . عرفانی آن را از آنِ این هنر سازند

 :کند و سلوک عارفانهد مش  خیالی را چنین ت ریف می

او در این . استنویس به عوالم برتر برای تحصیل زبان عرفانی  مش  خیالید سفر خوش

یابد و در خالل تجربه کشفد جریان آن را در  نویسی دست می مسیر به سرچشمه خوش

در این . کند تا در زمان مقدر آن را در صور حروف جاری سازد ثابته دنبال می  عالم اعیان

رهاورد این آشنایی . نویس کبیر نویس کامل و خوش شودد خوش مسیر با دو استاد آشنا می

دارد تا در آیینه این هنرد خود یا به  نویسی عرضه می است که آن را به هنر خوشم رفت 

وار  ترتی  با برگشت به حضرت اول حرکت دایره بدین. ت بیری دیگر تجلی ح  را بنمایاند

استد ولیکن در هر ( ح )مرکز این حرکت همیشه نقطه مطل  . گرداند خود را کامل می

نویس در هر مش  خیالید  ی نی خوش. دهد ز رخ میمش  چرخشی حول محور عمودی نی

رسد هر کسی قادر به ییمودن تمام  به نظر می. کند رازی از رموز این کره هستی را کشف می

تواند مسیرهای طی  تنها می  یس هنرمند با تکیه بر تجربیات ییشین نه. سطح این کره نیست

اینجا نقش . هان را در ذهن بپروراندتواند طرح یافتن اسرار ین شده را تخیل کند بلکه می

او . شناسد نویسی را می شودد هموست که عوالم برتر خوش نویس عارف مشخص می خوش

واسطه مش  خیالد حقای  را دریافت و به زبان  های عرفانی و به گیری از آموزه با بهره

وسات یی های تجلی در عالم محس کند؛ زیرا در این مسیر به ارزش نویسی ترجمه می خوش

 . کند برده و حاصل نتایو خود از عوالم دیگر به دیگران تقدیم می

صورت   نویسی در رساالت به توان نتیجه گرفت که مبانی نظری خوش طور خالصه می  به

البته این ت امل هنگامی . عهده مخاط  گراشته شده استه کلی بیان شده و موشکافی آن ب

نویسی و هم در قال   بینِ هنرمند هم در قال  خوشارزشمند است که آراء و نظرات مخاط

 .شود این مورد اخیر کمتر در آثار م اصر دیده می. نگارش ثبت گردد

*** 
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 اصطالحات دستور زبان فارسیری ينگاهی انتقادی به وام گ

 از صرف و نحو عربی

 1**سمانه شکاری /*5محمد جواد مهدویدکتر 

 چکیده

از همان ابتدای تدوین دستورزبان فارسید اصطالحات به کار رفته در این حوزه از دانش 

جدای از آثاری که در خالل . زبانید تحت تأثیر اصطالحات صرفی و نحوی عربی بوده است

عالیید اساس  دانشنامههمچون -مباحث دیگر به مباحت دستوری فارسی یرداخته اند

از نخستین اثر مستقل  -... و  االقتباسد الم جم فی م اییر اش ار ال جمد فرهنگ جهانگیری

محمد بن الحکیم  منهاج الطل )دستور فارسی که در حال حاضر موجود است و چاپ شده 

تا آخرین آثار دستوری ( الزینیمی الشندونی الصینی مت ل  به قرن یازدهم هجری قمری

همگی به لحاو کاربرد اصطالحات به نوعی از صرف و نحو عربی تأثیر یریرفته امروزید 

هدف نوشتار ... . اند؛ اصطالحاتی همچون ف لد مسند و مسند الیهد صفتد مف ولد تمییز و 
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 درآمد

از نخستین زمانی که براساسی منابع مکتوبد مباحث دستوری زبان فارسی در آثار فارسی 

: 5911فرشیدوردد : رک)نظران  به اعتقاد برخی صاح . گررد مطرح شده حدود هزار سال می

است ( ق 411-923)که به قواعد دستور زبان فارسی اشاره کرده ابن سینا نخستین کسی ( 9

به تب یت از نحو عربی لفظ مفرد را به سه قسم اسمد ف ل  دانشنامه عالییکه در بخش منط  

نیز در ( ق 621-132)خواجه نصیر  (.13: 5919ابن سیناد )کند  و حرف تقسیم می( کلمه)

. رد را به سه قسم اسمد ف ل و حرف تقسیم کرده استلفظ مف( 51: 5965)اساس االقتباس 

-533) الم جم فی م اییر اش ار الم جمدر کتاب ( ق 611یس از . ف)شمس قیس رازی 

تر به برخی مباحت دستوری  در ضمن بحث از قواعد ش ر و ادب به شکلی مفصل( 149

تابش در روزگار تیمور دیگرد کتابی است از ابن مهنا که بنا به مقدمه ک. فارسی یرداخته است

را درباره قواعد سه زبان حلیة االنسان فی حلبة اللسان لنگ می زیسته و کتاب خود به نام 

عالوه بر ایند (. 9: 5925فرشیدوردد همان؛ صنیعد : رک)فارسید ترکی و عربی نگاشته است 

ند که ا ب ضی از فرهنگ ها در مقدمه خود درباره قواعد دستوری فارسی توضیحاتی داده

از قرن یازدهم به . نام برد( 55قرن )و برهان قاطع ( 55قرن )توان از فرهنگ جهانگیری  می

ب د شاهد نگارش کتبی با محوریت دستور زبان فارسی هستیم که به طور مستقل به این 

بنابر آنچه در دست است نخستین اثر مستقل دستوری کتابی است به نام . اند موضوع یرداخته

تألیف محمد بن الحکیم الزینیمی الشندونی الصینی که بنا به نوشته مصحح  ل منهاج الط

 زین: رک)کتاب در مقدمهد در قرن یازدهم هجری در چین نوشته شده است 

در هند نیز نگارش دستورهای مستقل فارسی (. 9: د مقدمه مصحح5963یمی الشندونید 

از حاج محمد  تحقی  القوانینبه نام  ها کتابی است ترین آن انجام گرفته است که از قدیمی

در همین سالد عبدالکریم بن قاسم . ق نوشته شده است5161یحیی حیران که در سال 

نویسد و یس از آن  فارسی را می قواعد صرف و نحوتبریزی م روف به مال باشید در ایران 

در را به رشته تحریر  صرف و نحو فارسیق محمد کریم خان کرمانید 5121در سال 

را در  دستور سخن در زبان فارسیمیرزا حبی  اصفهانی ( م5121)ق 5113در سال . آورد می

نظران این کتاب را یایه دستورهای فارسی  برخی صاح . استانبول تألیف و چاپ می کند

به م نای قواعد زبان را نیز بر گرفته از نام این کتاب « دستور»شمارند و اصطالح  امروزی می

 گوید می «دستور سخن»ما از آنچه میرزا حبی  در مقدمه کتابش درباره اصطالح دانندد ا می
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 گیری اصطالحات دستور زبان فارسی از صرف و نحو عربینگاهی انتقادی به وام

گرچه او در ابتدای این . آید که این اصطالح ساختة او نیست بر می (13: 5934اصفهانید )

کتاب کلمه را به سیاق آتار نحو عربی به سه قسم اسمد ف ل و حرف تقسیم کردهد اما اعتقاد 

فرشیدوردد )های فرنگی نوشته شده است  ور تحت تأثیر دستور زبانبر این است که این دست

دستور خود که حدود ده سال یس از  یارسیدبستان البته میرزا حبی  در کتاب (. 96: همان
یس از این . گانه اسم و ف ل و حرف را کنار گراشته است نوشته تقسیم بندی سه سخن

آید و آتار دستوری فراوانی به این  مید شیوه جدیدی در دستورنویسی فارسی یدید زمان

صنیعد : برای اطالع بیشتر از تاریخچه دستور نویسی فارسی رک. )شیوه نوشته می شود

 (.91-94: 5911؛ فرشیدوردد 5926؛ جهان ختکد 5921؛ صدر حاج سیدجوادید 5925

گار ماد و چه ب د از آن تا روز 55با نگاهی به آتار دستوری زبان فارسید چه قبل از قرن 

شاهد تاثیریریری دستور زبان فارسی از صرف و نحو عربی هستیم که با در نظر گرفتن 

ارتبا  عمی  دو زبان ب د از اسالم به دلیل ت امالت علمی و مرهبی این امر طبی ی است و 

در این میاند تبحر مؤلفان کت  دستوری فارسی در زبان و ادبیات عرب را نیز نباید نادیده 

 .گرفت

شودد  ترین تأثیری که از صرف و نحو عربی بر دستور زبان فارسی دیده می رجستهب

گیری دستور زبان فارسی از اصطالحات صرف و  تأثیریریری اصطالحی است که شامل وام

اصطالحاتی که مناس  با زبان فارسی وارد دستور شده و در آن مصداق : نحو عربی است

یا اصطالحاتی که کاربرد آنها در دستور زبان ... نکره و دارند؛ مانند فاعلد مف ولد م رفه و

فارسی نامناس  است و در آن مصداق ندارند؛ مانند کاربرد اصطالح حرف جر به جای 

 .حرف اضافه

های صرف و نحو  نویسندگان نخستین آثار دستوری زبان فارسید برای دستورنویسید کتاب

اند مطاب  با قواعد صرف و نحو عربی  کرده میاند و س ی  دانسته عربی را الگویی مناس  می

در  نهو االدبحکیم رامپوری در مقدمه کتاب . نکات دستوری زبان فارسی را بیان کنند

این رسالهد جامع مسائل مهمه نحو و صرف و حاوی نکات و قواعد »: گوید م رفی کتاب می

خاب کرده به عبارت لغات و صرف و نحو اقتباس و انت... شگرف که موسوم به نهو االدب

و در یاورقی در توضیح این « .سهل و الفاو زود فهم بر قیاس قواعد عربی به یایان آوردم

و مراد از قیاس قواعد عرب آن است که ت یین اصطالح و تفصیل ب ض »: مطل  آورده

: 5353)« .ام ام نه آنکه جمیع قواعد عربی را در فارسی دخل داده چیزها مواف  عربی نوشته



 

 111 

 

همین مسئله ی نی مطابقت دستور فارسی با عربی در آغاز دستورنویسید باعث ورود بی (. 4

های  رویه اصطالحات صرفی و نحوی عربی در زبان فارسی شده است و از آنجا که کتاب

اندد این  های دستوری ب د از خود قرار گرفته اولیه در دستور فارسی یایه نگارش کتاب

اند؛ اما با تخصصی شدن مسئله دستور زبان و نیز  دیگر نیز شدههای  اصطالحات وارد کتاب

های دیگرد از شدت تأثیریریری دستور زبان فارسی از  ن به سب  آشنایی نویسندگان با زبا

رنگ  زبان عربی کاسته و استفاده از اصطالحات نامناس  با زبان فارسی در کت  دستوری کم

ای مثال ب ضی از اصطالحات نامناس  با محتوایی بر. شد و یا این تأثیریریری تحول یافت

مناس  با زبان فارسی در دستور فارسی مطرح شدند؛ مانند کاربرد اصطالح تمیز در دستور 

انوری و احمدی گیوی و یا برای برخی اصطالحات عربی م ادل فارسی برگزیده شد؛ مانند 

البته با )یدیان و عمرانی اصطالحات گررا و ناگررا به جای مت دی و الزم در دستور وح

 (.شمولتفاوت در حوزه 

ایم که مسئله وام گیری اصطالحی دستورهای زبان فارسی از  در این نوشتار کوشیده

در این ییوهشد . اصطالحات صرفی و نحوی عربی را با نگاهی انتقادی بررسی کنیم

 :شد اصطالحات وام گرفته شده از صرف و نحو عربی در دو دسته بررسی خواهند

اصطالحات مناس  با زبان فارسی ی نی اصطالحاتی که در دستور زبان فارسی یریرفته  -5

 .ها در زبان فارسی مصداق دارد شده و محتوای آن

مناس  ی نی اصطالحاتی که وارد دستور زبان فارسی شده و در زبان ااصطالحات ن - 1

 .فارسی مصداق ندارند

فارسید ده اثر مستقل را از میان این آثار برگزیده و به علت گستردگی منابع دستوری زبان 

 :این آتار عبارتند از. ایم ها بررسی کرده این موضوع را در آن

 د محمد بن حکیم زینیمیمنهاج الطل  -5

 د نجم الغنی رامپورینهو االدب -1

 د میرزا حبی  اصفهانیدستور سخن -9

 ینو استاد دستور زبان فارسی -4

 د عبدالرسول خیامپوررسیدستور زبان فا -1

 د یرویز ناتل خانلریدستور زبان فارسی -ا
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 د حسن انوری و حسن احمدی گیویدستور زبان فارسی -2

 د محمد جواد مشکوردستورنامه -1

 د تقی وحیدیان کامیار و غالمرضا عمرانی(5)ان فارسی بدستور ز -3

 د خسرو فرشیدورددستور مفصل امروز -53

 با زبان فارسی اصطالحات متناسب . 1

این گونه اصطالحاتد گرچه از صرف و نحو عربی گرفته شده اند اماد چه از نظر ت ریف و 

اصطالحاتی همچون حرفد : چه از نظر کاربردد با دستور زبان فارسی سازگاری دارند

در این دسته جای ... مف ولد اسمد ف لد م رفهد نکرهد م لومد مجهولد ضمیرد صفتد مشت  و 

با توجه به مجال اندک در این نوشتار و در نظر داشتن این مسئله که در میان . ندمی گیر

اصطالحات مناس د اصطالحاتی هستند که از آغاز دستورنویسی تا امروز بدون اشکال 

اند؛ مانند م رفه و نکرهد م لوم و مجهولد  آفرینی و ابهام در دستور فارسی به کار رفته

جا تنها به ت دادی از اصطالحاتی می یردازیم که گرچه با زبان د در این ...مف ولد حرف و 

ها در ب ضی موارد مبهم و سؤال برانگیز است؛ مانند  فارسی مناسبت دارند اما کاربرد آن

 .اصطالحات جامد و مشت د صفت و مسند

اسمی است که داللت بر احوال ذات یا حدث داشته « صفت»در صرف عربید : صفت. 1-1

م نای این ت ریف آن است که صفت (. 33: ؛ شرتونید بی تا46: زمخشرید بی تا: رک)باشد 

. ای است که قابلیت حمل یا نسبت دادن به اسم دیگری را داشته باشد از نظر صرفی کلمه

های صرفی  عنوان یکی از مقوله مشابه این ت ریف را در دستور فارسی نیز درباره صفت به

که در دستورهای متأخرتر که انواع کلمه را در زبان فارسی هفت  بینیم؛ البته با این تفاوت می

ای غیر از اسم است که حالت و چگونگی اسم را بیان می  اندد صفت کلمه یا نه مقوله دانسته

: 5911فرشیدوردد ؛ 91: 5941؛ مشکورد 46: 5962قری  و دیگراند : برای نمونه رک)کند 

شودد اما ایراد  ین جای کار ایراد چندانی دیده نمیتا ا(. 544: 5933د احمدی؛ انوری و 111

دهد که در نحو فارسی ی نی بررسی کلمه به عنوان یکی از اجزای  در آنجا خود را نشان می

شود به کار  جملهد اصطالح صرفی صفت را به مفهومی م ادل آنچه در عربی ن ت نامیده می

رود و آن را  یگری به کار میدر نحو عربید وقتی صفتی صرفی همراه اسم د. برند می

کنندد اما در نحو  توصیف می کندد برای تمایزگراری از اصطالح ن ت و من وت استفاده می

: ک.برای توضیح این نکتهد ر)برند  فارسی باز هم همان اصطالح صرفی صفت را به کار می



 

 111 

 

تا آنجا که  کند؛ البته و این امر در کار یادگیری مشکل ایجاد می( انوری و احمدید همان

به این ( 44ص )و  دستور خیامپور ( 621ص )رامپوری  نهو االدبنگارندگان دیده اند در 

 .نکته توجه شده و برای صفت نحوید اصطالح ن ت یا وصف به کار رفته است

مشت د اسم یا صفتی ( 523: 5929)در دستور زبان فارسی ناتل خانلری : جامد و مشتق. 1-2

زبان دستور در سپسد . ده ماضی یا ماده مضارع ف لی ساخته شده باشددانسته شده که از ما

و در   به دو نوع جامد و مشت  تقسیم شدهاسم ( 14: 1ج: 5933)فارسی انوری و احمدی 

هایی را که با بن ماضی یا مضارع ف ل فارسی ساخته  اسم»: آمده است اسم مشت ت ریف 

و سپس در ت ریف اسم جامد « د دلدارید رفتارنامند؛ مانند بینشد یویه شوندد مشت  می می

شوند؛ مانند  ها بن ف ل وجود نداردد جامد نامیده می هایی که در ساختمان آن اسم»: آمده است

صفت نیز به دو نوع جامد و ( 564ص )در همین کتاب  .«یرستود اس د دخترد یسرد قلم

و مضارع یا نداشتن آن  ها باز هم داشتن بن ماضی مشت  تقسیم شده و مالک تفاوت آن

این ت ریف از جامد و مشت  تا حد زیادی تحت تأثیر صرف عربی است  .دانسته شده است

مشکل در صرف فارسی در آنجا خود . گانه ریشه ف لی دارند که در آن همه مشتقات هشت

را نشان می دهد که کلماتی مانند موشکد سفیدهد ت میرگاه و بسیاری دیگر از کلمات که 

ه ف لی ندارندد اما شکل مفرد آنها با افزوده شدن یک وند تغییر کرده بر اساس این ریش

د (11ص )دستور مفصل امروز ت ریف جامدند یا مشت ؟ دکتر فرشیدورد نیز در مقدمه 

موضوع جامد و مشت  به مفهوم عربی را تنها برای صرف عربی مناس  دانسته و م تقد است 

هاد مشت  را به  هندوارویایی است بهتر است به شیوه همان زبان های که در فارسی که از زبان

ساخته شودد خواه از ف ل گرفته شده باشد متل توانا ( وندها)ها  ای بگوییم که با ضمیمه کلمه

 .خواه از غیر ف ل مانند نامرد

این دو اصطالح در زبان عربی بیشتر اصطالحاتی بالغی هستند تا : مسندالیه و مسند .3 -1 

اما مشکل در . دستورید ولی در منابع فارسی به عنوان اصطالح دستوری به کار رفته اند

اینجا نیستد بلکه در این مسئله است که کاربرد اصطالح مسند در دستورهای فارسی شکل 

 (151-159: 5962قری  و دیگراند ) دستور ینو استاددر . سازی یافته است مبهم و مشکل

ده که مفهوم آن را به مسندالیه نسبت داده باشند که ممکن است ف ل ای دانسته ش مسند کلمه

باشدد مانند علی رفت یا ممکن است صفت باشدد مانند فریدون خوب جوانی است و یا 

تدریو در طی  به. آزاری است ممکن است مصدر یا اسم مصدر باشدد مانند دینداری کم
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ها  یابد که در آن هایی اختصاص می هتحول دستور زبان فارسید اصطالح مسند فقط به جمل

 د5933د احمدیانوری و ؛ 96: 5945خیامپور : رک)ف لی اسنادی یا ربطی وجود داشته باشد 

برای مسند همین ت ریف را داردد اما در ( 131ص )خانلری هم در دستور خود (. 514: 1ج 

حات او همچون را وضع می کند که بر خالف دیگر اصطال« بازبسته»مقابل مسند اصطالح 

اصطالح مسند هنوز هم در دستورهای فارسی کاربرد . شود نهاد و گزارهد استقبالی از آن نمی

های  واحدی نیافته و مثالً در دستور وحیدیان و عمرانید هم در مورد یکی از اجزای جمله

های چهار جزئی  و هم در مورد یکی از اجزای جمله( 52-56ص )سه جزئی با ف ل اسنادی 

اف الی ... )هایی مانند ینداشتند دانستند قلمداد کردن و  ها ف ل رای مف ول و مسند که در آندا

و این در حالی است که ( 13ص )وجود داردد به کار رفته است ( م ادل اف ال قلوب عربی

های چهار جزئی راد از آن جهت که نسبت مبهمی  انوری و احمدی این نوع مسند در جمله

رسد کاربرد مسند در این  به نظر می(. 513: 1ج )سازدد تمیز نامیده اند  ن میرا در جمله روش

دکتر . ها هم وجود دارد تر باشد زیرا در واقع مفهوم اسناد در این جمله ها مناس  جمله

مسند »فرشیدورد نیز ابتدا مسند را م ادل خبر عربی دانسته و در ت ریف آن آورده است که 

شود مانند   لی یا عنصر دیگری است که به مسندالیه اسناد داده مییا خبرد ف ل یا گروه ف

« .از یک ف ل ساخته شده است( خبر)هوشنگ رفت که مسندالیه تنها از یک اسم و مسند 

و در یاورقی همان صفحه برای رفع ابهامد مسند را دو نوع کامل و ناقص ( 552: همان)

ست که م ادل گزاره در دستور خانلری است و داند که منظور از مسند کاملد خبر و ف ل ا می

منظور از مسند ناقصد مسندی است که به وسیله ف لی ربطی به مسندالیه نسبت داده می 

او در جای دیگر این نوع مسند را مکمل ف ل ناقص نیز . شود؛ مانند فریدون زیرک است

ف ل ناقص را  اسم مسند یا مکملد آن است که م نی»دانسته است و توضیح می دهد که 

مسند یا مکمل آن « انسان»ف ل ناقص الزم و « است»منوچهر انسان است که : تمام کند مانند

کند بلکه مشکلی هم  او نیز با این کاربرد دوگانه نه تنها مشکلی را حل نمی(. 91ص )« است

 .افزاید بر مشکالت موجود می

 اصطالحات نامتناسب با زبان فارسی . 2

  از اصطالحات صرفی و نحوی عربی در دستور زبان فارسی شامل وام گیری نامناس

ها در زبان  های زبان فارسی سازگاری ندارند و مصداق آن اصطالحاتی است که با وییگی

از آن جمله می توان به اصطالحاتی اشاره کرد که با اعراب ارتبا  . فارسی ییدا نمی شود
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برخی از این . ها نادرست است رسید کاربرد آندارند که با توجه به نبود اعراب در زبان فا

 :موارد عبارتند از

در ضمن بحبت از حروفد یکی از انواع ( 43ص )در منهاج الطل  زینیمی : حرف جر. 2-1

از آن حروفد جر است و وی آن »: آن حرف جر دانسته شده و در ت ریف آن آمده است

نهو در . «باءد ازد درد برد تاد مر: است که م نی ف لی به مدخول او کشید و آن شش است

از جمله حروف م نوی بای موحدهد براید از و »: هم این گونه آمده است (631ص ) االدب

و این حروف را جاره از آن گویند که ف ل یا آنچه در م نی ف ل است را کشند به ... در

داخل  جاست که بر اسم سوی اسمی که ف ل و م نی ف ل توسلی بدان دارد و از این

شود که اسم یس  با توجه به این نکته که در عربی حروف جر به حروفی گفته می. «شوند می

در ( هرچند با م نایی متفاوت)کنندد به کار بردن چنین اصطالحی  از خود را مجرور می

 .دستور فارسی که اساساً اعراب کلمات در آن جایگاهی نداردد نامناس  به نظر می رسد

این چهار اصطالح در نحو عربی در  :له معه، مفعولٌ فیه، مفعولٌ لق، مفعولٌمفعول مط. 2 -2

: مبحث منصوبات مطرح می شوند که هرکدام بیانگر مفهومی در ارتبا  با ف لی هستند

مف ول مطل  مصدر منصوبی است از جنس ف ل جمله که به منظور تأکید یا بیان نوع یا 

فیه یا ظرف اسم منصوبی است که زمان یا  ؛ مف ولٌَرود ت داد دف ات انجام ف ل به کار می

م ه نیز اسم  باشد؛ مف ولٌَ یرساند و متضمن م نی حرف فی م مکان وقوع ف لی را می

له یا مف ولٌَ الجله نیز اسم  منصوبی است که متضمن حرف مع به م نی همراه است و مف ولٌَ

: زمخشرید بی تا)می آید  منصوبی است که علت وقوع ف ل را می رساند و در یاسخ لماذا

رک رامپورید )شود  این اصطالحات در برخی از کت  دستور فارسی نیز دیده می(. 16-12

فیه و  د با این تفاوت که در این کتابد کلماتی مف ولٌَ(111: 5941؛ مشکور 911-913: 5353

مشکور در . یاینداند که ب د از حرف اضافه درد با و برای ب له دانسته شده م ه و مف ولٌَ مف ولٌَ

منه یا  و مف ولٌَ( قبل از اسمد حرف به بیاید)الیه  دستور خود از این هم فراتر رفته و از مف ولٌَ

با در نظر داشتن این مسئله که این کلمات در . برد نیز نام می( قبل از اسم حرف از بیاید)عنه 

مف ول غیر صریح شوند که منصوبند و ارتباطی با  عربی از این جهت مف ول نامیده می

های عربی در هنگام ترجمه به فارسید  گرچه ممکن است این مف ول)فارسی ندارند ( متمم)

د به نظر می رسد که استفاده از این (به متممی به همراه یکی از حروف یادشده ترجمه شوند

 .اصطالحات در دستور فارسی نادرست است
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 گیری اصطالحات دستور زبان فارسی از صرف و نحو عربینگاهی انتقادی به وام

عربی از لحاو ساختار به دو نوع اسمیه و جمله در نحو : جمله اسمیه و جمله فعلیه. 3 - 2

جمله اسمیه آن است که از دو جزء مبتدا و خبر تشکیل شده باشد و . ف لیه تقسیم می شود

ارکان . نامند شودد آن را جمله اسمیه می آغاز می( مبتدا)ای جمله با یک اسم  چون از نظر رتبه

جمله ف لیه آن است که آغازگر واق ی  در مقابلد. مبتدا و خبر: اصلی جمله اسمیه عبارتند از

در این گونه . جمله یک ف لی استد حتی اگر مثال مف ول جمله هم قبل از ف ل آمده باشد

این (. 59تاد  زمخشرید بی)اند  جمالتد ارکان اصلی جمله ف ل و فاعل یا ف ل و نای  فاعل

شوند که با توجه به  دو اصطالح به تأثیر از نحو عربی در دستورهای فارسی نیز دیده می

ساختار جمله در زبان فارسی م یار که ف ل همواره در یایان جمله می آیدد م یار شروع 

های  نکته قابل ذکر این است که کتاب. بندی نادرست است جمله با ف ل برای تقسیم

بندی خود را وجود ف ل ناقص  اندد مبنای تقسیم دستوری که این دو اصطالح را به کار برده

خیامپورد : ک.ر)اند نه شروع جمله با اسم یا ف ل  قرار داده( جمله ف لی)یا تام ( جمله اسمی)

د اما این مالک مناس  به نظر نمی رسد و در هر (113: 5941؛ مشکورد 19-14: 5945

 .شود های آن آغاز می صورتد جمله در فارسی م یار با اسم یا جایگزین

ها از صرف و  گیری توان بر فهرست این گونه وام هم می با دقت در منابع دستوری فارسی باز

  .کنیم نحو عربی افزودد اما برای جلوگیری از طوالنی شدن سخن به همین مقدار بسنده می

 حاصل سخن

دستور زبان فارسی از آغاز تا امروز همواره متأثر از صرف و نحو  عربی بوده است که 

گیری  یریری اصطالحی است که شامل وامترین شکل این تأثیریریرید تأثیر برجسته

اصطالحات وام . باشد اصطالحات دستور زبان فارسی از اصطالحات صرف و نحو عربی می

اصطالحات مناس  و سازگار با زبان  -5: توان در دو دسته بررسی کرد گرفته شده را می

ی زبان فارسی ها اصطالحات نامناس  با وییگی -1... . فارسی مانند مف ولد صفتد مسند و 

 .فیهد جمله اسمیه و جمله ف لیه مانند حرف جرد مف ولٌَ

*** 

 و مآخذ منابع
د با مقدمهد حواشی و تصحیح دکتر محمد م ین دانشنامه عالیید رساله منط د (5919)ابوعلی سیناد  -5

 .فروشی دهخدا و محمد مشکوهد تهراند کتاب
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 المثل اقتصادیمعنایی چند ضرب -بررسی تطبیقی

 عربی و انگلیسی ،فارسی در زبان 

 زهره جاللی امیری / 5*دوستعباس ناجی حسین 

 چکیده

ها ریشه در فرهنگ و رسوم ملل دارند و جزیی از دانش عامیانه اقوام به حساب  المثلضرب

توان های هر قومی را کمابیش با جستجو و دست بندی امثال آن ملت میاندیشه. آیندمی

توان می قدر وسیع و متنوع است که تقریباً ها آنالمثلضربموضوعی  یگستره. دریافت
ین ا یکی از. های مختلف یافتالمثل را در زبانی از ضربیهاراجع به هر مفهومی نمونه

خود مشغول داشته و خواهد  موضوعی که همواره ذهن بشر را به. مضامیند اقتصاد است
ود دارند که با تکیه بر مفهوم اقتصاد و از های فراوانی وجالمثلدر زبان فارسی ضرب. داشت

جا که نمود  از آن. اندسرشار گرشتگاند برای ما به ارث باقی مانده یقِبَل ذوق و قریحه
توان در آثار فرهنگی و تاریخیِ هر زبان و ملّتی مسائل اقتصادی و م انی مربو  به آن را می

المثل فارسی که مفهوم اقتصادی چند ضربی تطبیقی آن شدیم تا با مقایسهبه وضوح دید؛ بر
های مشابه در زبان عربی و انگلیسید به نوع نگاه سه زبان از بُ د ادبی راجع دارند؛ با م ادل

در ابتدا مقایسه را از لحاو م نایی شروع کرده و در آخر رویکرد . یابیم  به این مقوله دست
 . فرهنگی را در مورد این مقوله بررسی خواهیم کرد

  اقتصاد دانگلیسی دعربی دفارسی دتطبیقی دالمثلضرب: هاکلیدواژه

                                                             
 (ایران) د دانشگاه فردوسی مشهددانشجوی کارشناسی ارشد زبانشناسی (abbas.naji61@yahoo. com) 

 (ایران)د دانشگاه فردوسی مشهد دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات عرب 
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 مقدمه. 5

 به کمک آن شده که المثل به عنوان یک مفهوم یا م نای کاربردی در افواه عامّه ت ریفضرب

 ش ور و عقل. شوندآن شناخته می امثال اخالقید اندرزد حقیقتد هنرد و تجربهد مورد یک

هایی المثلضرب از غنی ایرانی فرهنگ. کرد درک هاالمثلضرب این در توانمی را یک ملّت

 یترجمه در. کرد ییدا دیگر هایزبان در توانمی ندرت به را هایشنمونه که است

-بهلغت ترجمه یا یک به یک یابیی م ادلهاد نظریهالمثلضرب نظیر است اری اصطالحات

 در هاالمثلِضرب زیرا واژگان( 54: 5333یسوند م و متیحا. )دانندمی خورده شکست را لغت

 و نمادین غیرمستقیم( Connotative meaning)ضمنیِ م انی متفاوتد دارای زبان دو

 المثلید ممکنضرب یابیم ادل در اگرچه. کنندهستند؛ که در فرهنگ همان زبان م نا ییدا می

طور  هب هاشباهت این ته اینجاست کهییدا شوندد اما نک ایواژه هایشباهت زبان در چند است

های مثالد حیوانات در فرهنگ برای. کنندمی ییدا م نی ها آن زبان فرهنگ در متفاوتی

مثالً در زبان فارسی خرگوش نماد . شوندیک به عنوان نماد خاصی مطرح می مختلف هر

بی نماد داشتن انگاری و در عرکاری و سهلذکاوت و زرنگید اما در انگلیسی نماد فراموش

های چنان خاص و بومی یک زبان هستند که گاه گویش این مفاهیم آن. فرزند زیاد است

-های خاص خودشان را راجع به یک مفهوم ارائه میالمثلمتفاوت یک زبان واحد نیز ضرب

گیرند که ها از دالیل خاصّی سرچشمه می این تفاوت. دهند که کامالً با یکدیگر متفاوتند

بر اهل فن . ای تاریخید جغرافیایید اجتماعید فرهنگید مرهبید جم یّتی و غیره دارندهریشه

هاد بنا به دالیلی که ذکر آن رفتد المثلی ضربیابی واژگانی یا ترجمهیوشیده نیست که برابر

یابی م نایی ی تطبیقی دارد؛ و نه برابرالجرم نگاه ما در این تحقی  بیشتر جنبه. میّسر نیست

ی مشترک تمامی توان ادّعا کرد که اقتصاد از جمله مفاهیمی است که دغدغهمی. فصر

اند که با مفهوم یول و های بشرید از آغاز تاکنون بوده است و قومی نبودهها و تمدّنفرهنگ

هایی عربی و از این رو قصد داریم تا در این تحقی د م ادل. ثروت و اقتصاد آشنا نباشند

المثل اقتصادی زبان فارسی از لحاو تطبیقی و م نایی ییدا کنیم و ند ضربانگلیسی برای چ

به  (Semiotics)چنین با نگاهی از منظر نمادشناسی  با بررسی م نایی و واژگانی آنان و هم

در ابتدا کار را . کنکاشِ نگاه دو زبان و فرهنگ عربی و انگلیسی راجع به این مقوله بپردازیم

لمثل اقتصادی فارسی و توضیحی راجع به آنان از نگاه فرهنگی و ابا م رفی چند ضرب

های عربی و انگلیسی مربوطه را م رفی سپس م ادل. کنیماست اری در زبان فارسی شروع می
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ها را نیز از همین مناظر در زبان عربی و انگلیسی مورد بررسی قرار المثلنموده و آن ضرب

ی و فرهنگی نگاه هر سه زبان راجع به مقوله اقتصاد را در دهیم؛ و در یایان از لحاو تطبیقمی

 . کنیماین حوزه به فراخور توان و بضاعتمان بررسی می

 : ی تحقیقپیشینه. 1

 . یابی م نایی بوده استهای زیادی صورت گرفته که بیشتر م طوف به برابردر این زمینه کار

رشد  د«های عربی با م ادل فارسیلالمثای از ضربگزیده»د (5931)ییشهد مهدی صداقت

المثل فارسی را با چندین ضرب 91تا  96 یهد صفح33د شماره آموزش معارف اسالمی

فرهنگ د (5933)مهدی ناصرید . دست آورده استه ها در زبان عربی بهای م نایی آنم ادل

بسیاری از های م نایی م ادل. بوستان کتابد چاپ اول: د قمعربی -های فارسیالمثلضرب

ینجاه »د (5916)مهدی محقّ د . آوری کرده استهای فارسی به عربی را جمعالمثلضرب

مطالعات ادبیات تطبیقی، د «های عربی و فارسی و انگلیسیالمثل مشترک در زبانضرب

های تطبیقی فارسی و المثل عربی را با م ادلینجاه ضرب. 594-519د صفحهد 1دوره

 . استانگلیسی عنوان کرده 

 های اقتصادی فارسیالمثلمعرفی ضرب. 9

های فراوانی با تکیه بر مفهوم اقتصاد در متون کهن و امروزی المثلدر زبان فارسی ضرب

ها نگاه کنیم؛ شناسی و ادبی زبان فارسی به آنوجود دارند که اگر بخواهیم از دید زیبایی

امّا در این تحقی  . ها متصوّر شدالمثلهای زیادی برای این نوع از ضرببندیتوان دستهمی

  لرا فار. کنیمها نگاه میالمثلم نایی است و از بُ د فرهنگی به ضرب -نگاه ما صرفاً تطبیقی

المثل اقتصادی در زبان فارسی را بیان کرده و دید شناختید چند ضربهای زیباییاز جنبه

سپس به همین شیوه . دهیمتوضیح می هاالمثلفرهنگی فارسی زبانان را نسبت به این ضرب

 . دهیمهای فارسی تطبی  میهای عربی و انگلیسی را با نمونهم ادل

 : المثل شماره یکضرب -

 «حساب به دینارد بخشش به خروار»

 : ی ییدایشزمینه

ها به شرح زیر ترین آنالمثل وجود دارد که م روفروایات مت ددّی راجع به این ضرب

 : است
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 ی یکشماره روایت

ای برای دریافت اعانهد به خانه بانوی مالداری رفتند که به  نمایندگان سازمان خیریه

امّا در آن ساعت که به انتظار دیدارش نشسته بودند . بخشندگی و نیکوکاری شهره بود

کند که چرا برای  ناگهان شنیدند که جایی در اندرونِ سراد بانو با آشپز خویش ماجرا می

سوخته کبریت  توانست نیم که می اجاقد کبریتی دیگر افروخته است؛ حال آن افروختن

با این همه حیرت نمایندگان که از شهرت بخشندگی . نخستین را با ش له اجاق روشن کند

خانه از  هنگامی به اوج رسید که بانوی صاح  دچنین کسی به شگفت آمده بودنداین

رویی و دریادلی  دریافت در نهایت گشاده حضورشان آگاه شد و چون مقصود ایشان را

به »: چون بانوی خیّر از سب  حیرت ایشان یرسید گفتند! مبلغی چشمگیر در برابر ایشان نهاد

ای ییش را به تصادف شاهد بودیمد و  دریافت دیناری امید نداشتیم؛ چرا که آن جنجال لحظه

طور از  گرشت؛ چه وب کبریتی نمیکه دمی ییش از این از چ ایم که چگونه آن اکنون درمانده

. «حساب به دینارد بخشش به خروار»: و گفت «بانوی نیکوکار خندید»: گررد چنین مبلغی می

 ( 415: 5911ذولفقارید )

 : ی دوروایت شماره

در بازار او را بازیافت . او را به نزدیکی کریمی نشان دادند. شخصی را قرض بسیار آمده بود

خواجه دانست که به کاری آمده . کرد؛ بازگشتای مکاس میو به حبّهکه به درمی م امله 

فایده چه آمده بودم بی بدان»: گفت« : ای؟به چه کار آمده»: است؛ در عق  وی برفت و گفت

چه  آن»: مرد را عج  آمد؛ گفت. ای هزار دینار به وی دادبه غالم اشارت کرد؛ صره« !بود

مزد و منّت است و امهال ایند ت و این مروّت؛ اهمال آن بیآن م امل»: گفت« چه؟ بود و این

 (. 514د 5913خوافید تصحیح وفایید )« دور از فتوّت

 ییامها

 . رسی و حساب و کتاب باشدنباید دوستی و بخشش مانع از حساب -

 . نظر باید بود دست و فراخ و در بخشش گشاده گیر سخترسی دقی  و در حساب -

د در جای خود مالحظه نمودد حساب به جای خودد بخشش به جای هر چیزی را بای -

 . خود

 : های هم مضمون در زبان فارسیالمثلضرب

 . جاد بزغاله یکی هَف صَنّاربرادری بها 
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 . زرد ببرجاد جو بده آلو مان به ک برادری

 . ک حسابد حساب استد کاکاد برادر

 ( 944: 5د ج5911ابهرید  حیدری. )ک دوستی چون برادرد م امله چون غریبه

 ( 593: 4جد 5915شهرید . )ک دوستی به جای خودد حساب و کتاب به جای خود

 : اش ار هم مضمون

مرده * لیکن اندر م املت بِستِه ستد و داد را مباش زبون * در سخاوت هر آنچه خواهی ده 

 ( 593: 4جد 5915شهرید )بهتر که زنده و مغبون 

 : المثل شماره یکم رّفی م ادل عربی ضرب

 «ت اشروا کاالخوان و ت املوا کاالجان »

برادر م اشرت کنید و مانند دو غریبه  مانند دو»: المثل عربی در فارسیم نی لغوی ضرب

 «.م امله

 : ی یکالمثل شمارههای انگلیسی ضربم رّفی م ادل

1. "A hard gathering, a wide scattering "  

2. "Short accounts make long friends"  

3. "Business is business" 

 : های انگلیسی در فارسیالمثلم نی لغوی ضرب

 «.به سختی جمع کردند به آسانی یراکنده کردن» .5

 «.باعث بقای دوستی است( زنیبدون چانه)ی کوتاه و سریع م امله» .1

 «.م امله م امله است» .9

 : ها از دید سه زبانبررسی فرهنگی مثال

خواهیم یافتد ساخت زبانیِ ی دستوری درالمثل از جنبهبه این سه ضرب با نگاهی اجمالی

نسبت شبیه به هم است و از لحاو محتوایی و م نایید های انگلیسی و فارسی بهالمثلضرب

ی باهم فرقی ندارند؛ این بررسی مبیّن این مطل  است که اهل این دو زبان راجع به مسئله

. امّا در مورد زبان عربی مسئله کمی متفاوت است. ف دارندت اراقتصاد نگاهی محکم و بی
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اند؛ و آشنا از هم مجزّا شده کامالً( ت املوا -ت اشروا)ی عربی مفهوم کار و زندگی در نمونه

انگار که در م امله هم ممکن است بین این دو . منفک گشته( االجان  -االخوان )از خودی 

زبان مسئله را به فرهنگ و اخالق حاکم بر جام هد عربتوان این گمان میتفاوتی باشدد بی

ی مقابل آن نوازی شهره بوده است و درست نقطهباز به سخاوت و میهماندانست که از دیر

رود این صراحت تا آنجا ییش می. دور از ت ارف و رُکفرهنگ انگلیسی استد فرهنگی به

در این میان زبان . بیندچانه میوچک ی کوتاه و بیکه امتداد دوستی را در گروی م امله

مشهود است و  نه آن بخل و خسّت فرهنگ انگلیسی در آن کامالً. فارسی حالتی بینابین دارد

ها در فارسی هم بخاطر همین فرهنگ بینابین تنّوع این نوع مثل. نه گشاده دستیِ زبان عربی

گاهی کمی . «ا برادرحساب حساب استد کاک»گویدد  زبان گاهی صریح میفارسی. است

حساب به دینارد » : گویدگونه می کالم را ت دیل کرده و باز راجع به همین موضوع این

 «بخشش به خروار

 : ی دوالمثل شمارهضرب -

 «ی خلیفه بخشیدناز کیسه»

 : زمینه ییدایش

از  »لیف مرتضویاند أت« امثال هایداستان»ییرامون رویداد مربو  به این اصطالح در کت  

ی جرجی زیدان داستانی آمده است که همگی نوشته «تاریخ تمدن اسالم»و  «عرب تا دیالمه

عبدالملک بن صالح از امیران و بزرگان : است ی آن چنینشبیه به هم هستند و کوتاه شده

وی ییش از به خالفت رسیدن . خاندان بنی عباسد مردی فاضلد دانشمند و یرهیزکار بود

وقتد حکومت موصل را در اختیار داشتد ولی یس  یهفرمان هادید خلیف الرشید بههارون

. نشین شده بود کنار و در بغداد خانهالرشید از حکومت براز دو سالد در زمان خالفت هارون

نفسش مانع از آن بود ولی عزت. گشاده داشت یس از چندی مقروض گردیدوی چون دستی

از سوی دیگر چون از سخاوتمندی ج فر برمکید  .که از هر مقامی درخواست کمک نماید

دانست که ج فر مردی دانشمند است و قدر الرشید آگاهی داشت و میوزیر مقتدر هارون

گرفت و ییشی ج فر را دری ناشناس راه خانهشبی با چهرهداند؛ نیمهفُضال را بهتر می

اص و محارمد بزم شرابی در آن ش  ج فر با جم ی از خو اتفاقاً. ی دخول خواستاجازه

 یهعبدالملک بر درِ سرای است و اجاز: هنگامی که خادم به ج فر گفت. ترتی  داده بود
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ج فر وی را دوست خود عبدالملکد که اغل  اوقات خود را در مصاحبت . طلبدحضور می

 هنگامی که عبدالملک صالح وارد شد و ج فر. ی دخول دادگرراندد ینداشته و اجازهوی می

گساران باده بریختند و می. برمکی او را دیدد چنان منقل  شد که از جای خود جهید

عبدالملک چون . رامشگران نیز دست از چنگ و رباب برداشتند و یا به فرار گراشتند

رویی در کنار بزم نشست و فرمان داد تا مغنیان حالی ج فر بدید با کمال خوشیریشان

مردی از ج فر چون آن همه بزرگ. را در گردش آورندبنوازند و ساقیان جام شراب 

عبدالملک صالح دید بیش از ییش شرمنده گردیده و یس از ساعتی اشاره کرد تا بسا  

از این که بر من منّت نهادی و : حضار را مرخص نمود و گفت یهشراب را برچیدند و هم

هر چه بفرمایی . یار تو هستماکنون در اخت. گزارمنهایت شرمنده و سپاسبزرگواری کردی بی

. عبدالملک حال خود باز گفت و از ج فر برمکی درخواست یاری نمود. به جان خریدارم

درنگ درخواست عبدالملک را برآورده نمود و صبح آن ش  عبدالملکد خانهد ج فر بی

ر چون هر روز به دارالخالفه رفت و به حضو بامدادان ج فر هم. ج فر را با شادی ترک گفت

ییداست که : خلیفه با کنجکاوی نظری به ج فر انداخت و گفت. الرشید بار یافتهارون

آری امیرالمومنیند ش  گرشته عموی بزرگوارت : ج فر گفت. امروز خبر مهمی داری

الرشید که هارون. ی من آمد و تا صبح با یکدیگر گفتگو کردیمعبدالملک صالح به خانه

این ییر سالخورده هنوز از ما دست بردار : د با غض  گفتمهر بونسبت به عبدالملک بی

اگر ماجرای ش  : ج فر با خونسردی یاسخ داد. توقع نابجایی داشته است قط اً. نیست

گرشته را به عرض برسانم امیرالمومنین خود به گرشت و بزرگواری این مرد شریف و 

ی عبدالملک را ضور غیر مترقّبهگاه داستان بزم و شراب و ح آن. دانشمند اذعان خواهند کرد

از : خلیفه با شنیدن سخنان ج فر بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و گفت. شرح داد مفصالً

از مردانگی و بزرگواری . رسید که تا این اندازه جوانمردی نشان دهدنظر می هعمویم ب ید ب

ر چون خلیفه را بر ج ف. او خوشم آمد و آن چه کینه از وی در دل داشتم یکسره زائل گردید

ضمن گفتگو م لوم شد که ییرمرد در این اواخر : سر نشا  دید به سخنانش ادامه داد و گفت

: هارون الرشید به شوخی گفت. هایش را بپردازندمقروض شده است که دستور دادم قرض

 چه عبدالملک در. «ی خلیفه بخشیدماز کیسه»: ج فر با لبخند گفت! ی خودتاز کیسه قط اً

الرشید که  هارون. واقع عموی خلیفه است و ح  نبود از بنده چون این جسارتی سر بزند

. داشت چیزی نگفت و با تقاضایش موافقت کردج فر برمکی را چون جان دوست می

اش زیاد است مبلغی چون عبدالملک دستی گشاده دارد و مخارج زندگی: ج فر دوباره گفت
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این مبلغ را حتماً از : الرشید به شوخی گفتهارون. ه کردمی وی حوالمین آیندهأهم برای ت

ی از کیسه»چون از اعتماد کامل برخوردار هستم : ج فر یاسخ داد. ی شخصی بخشیدیکیسه

که دیگر  این را هم قبول دارمد به شر  آن: الرشید لبخندی زد و گفتهارون. «خلیفه بخشیدم

دانند که عبدالملک آفتاب ل  بام  ومنین بهتر میامیرالم: ج فر گفت. گشادبازی نکرده باشی

های عمر خود را در جوار مرقد  آرزو داشت که وایسین سال. کنداست و دیر یا زود افول می

. وجدانم گواهی نداد که این خواهش وی را تحق  نبخشم. بگرراند( ص)حضرت رسول 

: ون به خود آمد و گفتهار. لرا فرمان حکومت و والیت مدینه را به نام او صادر کردم

راست گفتید عبدالملک شایستگی این مقام را دارد و صالح است حکومت طائف را نیز به 

از حسن نیت و اعتماد خلیفه نسبت  ضمناً: مل ادامه دادأج فر یس از قدری ت. آن اضافه کنی

با : تهارون گف. ی قبول دادمبه خود استفاده کردهد آخرین آرزوی عبدالملک را نیز وعده

این ترتی  و تمهیدی که شروع کردید قط اً آخرین آرزوی او را هم از کیسهد خلیفه 

بخشش در این مورد به خصوص جز از  اتفاقاً: ج فر برمکی رندانه یاسخ داد !بخشیدی؟

ی خلیفه عملی نبودد زیرا عبدالملک آرزو دارد فرزندش صالح به افتخار دامادی خلیفه کیسه

من هم با استفاده از اعتماد و بزرگواری خلیفه این وصلت فرخنده را . ل آیدامیرالمومنین نائ

نظر خلیفهد در یبه او تبریک گفتم و حکومت مصر را نیز برای فرزندشد ی نی داماد آینده

چه از جان   ای ج فرد تو نزد من به قدری عزیز و گرامی هستی که آن: هارون گفت. گرفتم

برو از هم اکنون ترتی  کارهای عبدالملک . ه را یکسره قبول دارممن تقبّل و ت هّد کردی هم

د 2د ریشه تاریخی امثال و حکمد ج 5941آملید . )را بده و او را به سوی مدینه گسیل دار

22-24 ). 

 : ییامها

شودد نباید در بخشش آن بیش از  هنگامی که اختیار مال شخصی به انسان واگرار می -5

 . خرج داده سخاوت ب

د که صاح  مالی که اختیارش با انسان است سخی و ثروتمند باشدد باز نباید در هرچن -1

 . بخشش مال وی افرا  کرد

 : های هم مضمون در زبان فارسیالمثلضرب

 . «م طائی شدن آسان بودتی مهمان بودد حاخرج که از کیسه»
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 : المثل شماره دوم رّفی م ادل عربی ضرب

«» . 

 «.بخشد که مالک آن نیستامیر چیزی را می»: المثل عربی در فارسی نی لغوی ضربم

 : ی دوالمثل شمارهانگلیسی ضرب م رّفی م ادل

1- Rob the Peter to pay Paul . 

 . «دزده که بده به قلی از علی می»: های انگلیسی در فارسیالمثلم نی لغوی ضرب

 : بررسی فرهنگی مثالها از دید سه زبان

نگاه  گر المثل به نتایو جالبی دست خواهیم یافت که بیانبا کمی دقّت در این سه ضرب

. باشد دستی از اموال دیگراند میاست اری و ادبی اهل این سه زبان در مورد بخشش و گشاده

داند که اوضاع مالی دستی را از اموال کسی روا میسخنگوی زبان فارسی بخشش و گشاده

در واقع . «بخشد ی خلیفه میازکیسه» سیار بهتر است؛ مثل خلیفه یا فرمانرواوی از خودش ب

تری از خودش قرار ینیسخاوت و بخشش اموال کسی را که از لحاو اقتصادی در سطح یا

این مطل  بیشتر نشانگر فرهنگ فارسی است که همواره حاکمان را . یسندددارد راد نمی

در . ینداردملت می یهین ثروت را در نزد ایشان از کیسبیند و انباشت ابسیار ثروتمند می

های زیادی حول این مضمون وجود دارد که حاکمان را همواره زبان فارسی اش ار و کنایه

 : های زیر توجّه کنیداند؛ به نمونههای نامشروع دانستهمنشاء جمع آوری ثروت
 گررگهی از یادشهی گرشت روزی

 یتیم کودک یکی میانه زان یرسید

 چیست که ما دانیم چه داد جواب یک آن

 گفت و کوژیشت ییرزنی رفت نزدیک

 است فریفته شبانی چوب و رخت به را ما

 است رهزن ملکد و خرد ده که یارسا آن

 کن نظاره یتیمان سرشک یقطره بر

 

 خاست بام و کوی هر سر بر شوق فریاد 

 کاین تابناک چیست که بر تاج یادشاست

 بهاست گران متاعی که رقد آن ییداست

 شماست دل خون و من یدیده اشک این

 آشناست گله با که سالهاست گرگ این

 گداست خورد رعیت مال که یادشا آن

 .کجاست از گوهر روشنی که بنگری تا

 (ش. ه 5913 -5111یروین اعتصامی )    

 مبر که این گناه است :هرکس زخزانه برد چیزی گفتند

 ( ش. ه 5934-5115 دایرج میزرا. )ند دزد نگرفته یادشاه استت قی  نموده و گرفت

حساب کتاب در فرهنگ فارسی فقط از آری به سب  این نگاه است که حتّی بخشش بی

 . خلیفه ممکن شده است یکیسه
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برعکس دیدِ  ی عربی موضوع قدری متفاوت است و بُ د فرهنگیِ آند دقیقاًدر مورد نمونه

بخشد امیر و فرمانروا چیزی را می «وه  االمیر ما ال یملک» ین مثلدر ا. زبان فارسی است

نظر این بینش و نقطه. بخشدکه مت ل  به خودش نیست؛ ی نی حتی از کیسه خودش هم نمی

وجود آمده ه توان به این موضوع نسبت داد که در فرهنگ عربد که نشأت گرفته و برا می

المال مسلمین در دست او مانروا شخصی است که بیتاز دل اسالم و ت الیم آنست؛ امیر و فر

ماند اهلل میامانت است؛ و خالفتد فرمانروایی و مواه  آن ییوسته به عنوان امانت نزد خلیفه

بخشش امانت را نداردد و شاید  و دار ح  برلی ب دی منتقل گردد و امانتتا به خلیفه

گونه کنایه  قریحه زبانی هستند واداشته تا اینین اصل اهل زبان را که دارای شمّ و ا تخطّی از

 .«» بزنند که

-آن را از دو مثال عربی و فارسی مجزّا می ای وجود دارد که کامالًی انگلیسی نکتهدر نمونه

از علی میدزده که » - "Rob the Peter to pay Paul": با کمی دقّت در مثال انگلیسی. کند

دستی در نگاه انگلیسی زبان شویم که بخشش و گشادهمتوجه این موضوع مید «بده به قلی

م ناست و بسته به یک شخص خاص یا یک مقام اجتماعی یا طبقاتی نیست و همه کامالً بی

که در این مثال  باشندد به همین دلیل استافراد در این زمینه از لحاو اجتماعی برابر می

در واقع کاربر زبان . اند و نه شاه یا رعیّت یا امثالهمر رفتهبه کا« Peter&Paul»اسامی عام 

های زبان فارسی و گوییدور از ت ارفات و لفافهانگلیسیِ یرورش یافته در فرهنگ غربد به

 کند و صریحاًت بیر می« pay» را در مثال خودد به یرداختن« وه » عربید بخشش و موهبت

-کند و ابزار میواضح و بدون ت ارف بیان می 5( شاه استدزد نگرفته یاد)ایهام ش ر ایرج را 

اصوالً خود . ُدزدَد و تا بتواند به دیگری یرداخت کند و نه بخششدارد که فالنی از فالنی می

کاربرد است و در فرهنگ انگلیسی بسیار کم( دستیبخشش و گشاده)« Munificence» لغت

زیرا ترحم و عفو همواره با منّت و خفّت (. فوترحم و ع)« Merci»ی جای آن بیشتر واژهه ب

گیرید شود یا مورد عفو قرار میکند و کسی که به او رحم میدر فرهنگ فارسی م نا ییدا می

در عربی به م نای بخشیدن « وه »ی در عوض واژه. یا خطاکار یا آدم بدبختی است و

میری هم بخواهد سخاوت توجه داشته باشید که حتی اگر ا. بدون منّت و یادآوری است

                                                             
 . زیرا ایهام دارد. مصرع را به دو صورت میتوان خواند 8

 . دزدی که دستگیر نشده مثل یادشاه میماند -5

  .تنها دزدی که دستگیر نشدهد یادشاه است - 
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کند نه اعطاد که این دو در لغت عرب کامالً دو داشته باشدد در زبان عربی موهبت می

 . باشندمضمون جدا از هم می

 : ی سهالمثل شمارهضرب -9. 9

 . «ی نقد به از حلوای نسیهسرکه»

 : ی ییدایشزمینه

: نسیه بدهدد حلوافروش گفتمردی از حلوافروشی درخواست کرد تا یک کیلو حلوا به او 

من روزه هستم و قضای روزه : مرد گفت. کمی از این حلوا را مزه کن که بسیار عالی است

تو که . برم از این که با تو م امله کنمبه خدا یناه می: فروش گفتحلوا. گیرمسال ییش را می

نقد به از  یسرکه»: کنی؟ و گفتاندازید با من چه میقرض خدا را یک سال عق  می

 ( 22د 1د ریشه تاریخی امثال و حکمد ج 5941آملید . )«حلوای نسیه

 : ها ییام

را نگه دارد و به دنبال چیز دیگر که غیر قابل   یک نفر اگر چیزی را داردد بهتر است آن -5

 . رسدد نروددسترس به نظر می

 : های هم مضمون در فارسیالمثلضرب

 . «سیلی نقد از عطای نسیه به»

 . «به از هیچی 5کاچی»

 : ی سهالمثل شمارههای عربی ضربم رّفی م ادل

 . «د افضل من عشره علی الشجرهیعصفور فی ال»: فصیح رایو در اکثر بالد عرب -5

 . «رکید غیدک و ال حمامه فی لیعصفور فی ا»: فلسطین -1

 . «د احسن من عشره فوق الشجرهیر فی الیط»: امارات -9

 . «ال ألف طائرهجراده فی الکف و »: سودان -4

 : های عربی در فارسیالمثل نی لغوی ضربم

 . «یک گنجشک در دستد بهتر از ده گنجشک روی درخت است»  -5

 . «گنجشک در دست تو باشد و کبوتر در دست دیگری نباشد » -1

 . «یک یرنده در دستد بهتر از ده تا روی درخت است » -9

                                                             
 نوعی خوراک  
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 . «ملخی در دستد بهتر از هزار یرنده است» -4

 : ی سهالمثل شمارهانگلیسی ضرب م ادل م رّفی
1- "A bird in hand is worth to in bush " .  

2- "It’s better to have a sparrow in your hand than pigeon on the roof  ."  

3- "It’s better an egg today than a chicken tomorrow " .  

4- " Fifty today is better than a hundred tomorrow " .  

 : های انگلیسی در فارسیالمثلی لغوی ضربم ن

 . «تا روی درخت است یک یرنده در دست بهتر از دو» -8

 . «روی بام کبوتریبهتر است گنجشکی در دست داشته باشی تا » -8

 . «ی فرا بهتر استامروز تخم مرغی داشته باشید از جوجه» -8

 . «ینجاه تای امروز از صدتای فردا بهتر است» -4

 : ها از دید سه زبان لبررسی فرهنگی مثا

دنبال دارد؛ امّا در این میان ظرائفی ی یکسانی را بههای هر سه زبان تقریباً نتیجهکنکاشِ مثال

یابیم که های فارسی درمیبا دقّت در نمونه. رسدها الزم به نظر مینآوجود دارد که ذکر 

نِیل به موفّقیتی کوچک امّا  چه که دارد؛ یا کاربرِ زبان فارسی در تحمّل سختی برای حفظ آن

 یهسرک. تر استتر و صبورزبان و همتایِ انگلیسی خود موفّ قط ید نسبت به کاربرِ عرب

جان کند داند؛ گاه حاضر است سیلیِ نقدی نوشتند و تُرش را به حلوای شیرین ارجح می

ای را به خوراک ساده تابد و گاه نیزای نام لوم است؛ برنمیامّا بخششی را که منو  به آینده

زبان به این مورد گاهی متفاوت از بینش کلّی حاکم بر نگاه کاربرِ عرب. دهدهیچ ترجیح می

. «من داشته باشم و دیگری نه»: کند کهمثال فلسطینی آشکارا بیان می. ی عربی استجام ه

ها تحت  که سالی فلسطین نسبت داد توان به اخالق حاکم بر جام هالبتّه این موضوع را می

ی کوچک اند و ب ید نیست اخالق و فرهنگ انگلیسی بر این جام هقیّومیت انگلیس بوده

ها گنجشک ی مفهومی که در اکثر مثالی سودانی است ارهدر مورد نمونه. تأثیر گراشته باشد

ماد شود؛ و در اینجا ننظر گرفته میدر میان یرندگان در 5«نمونه اعالء»عنوان ه بوده و ب

احتماالً در سرزمین خشک . آیدد به ملخ تبدیل شده استکوچکی و ناچیز بودن به شمار می

 . حساب آیدتواند موفّقیتی بهدست آوردن یک ملخ هم می آب و علفِ سودان بهو بی

که حاویِ . باشدشکد نمودار فرهنگ خودشان میهای انگلیسی در این بین بیامّا نمونه

                                                             
1 prototype 
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های به عنوان مثال عدد ده در مثال. شناسی برای ما هستند فرهنگ و زبانهایی از دید  ییام

یک گنجشک در دست بهتر »ی مشابه انگلیسی به عدد دو تقلیل یافته استد عربی در نمونه

شاید کاربرِ محترم انگلیسی زبان اگر ده گنجشک بر روی . «از دوتا بر روی درخت است

یا ینجاه تای امروز را به . کردآوردنشان کاری میدست دید؛ حتماً در جهت بهدرخت می

اکنون خود بَسَندهِ کند؛ به  یواقع اگر قرار است به داشته دهدد درصدتای فردا ترجیح می

ها بیگمان مؤید این کمتر از نصف آنچه قرار است فردا گیرش بیایدد راضی نیست و این مثال

از  در فرهنگ عربی و انگلیسی متمایز مطل  است که میزان سخاوت و حسابگری تا چه حد

 . هم است

 : ی چهارالمثل شمارهضرب -4. 9

 . «قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود»

 : ها ییام

 . توان ثروتمند شدکم میانداز کمجویی و یسبا صرفه -5

 : ی یکالمثل شماره رّفی م ادل عربی ضربم

«» . 

 : ل عربی در فارسیالمثم نی لغوی ضرب

 . «شودکم کوهی میدانه دانه کم»  -5

 : ی چهاررهالمثل شماهای انگلیسی ضربم رّفی م ادل
1- " A penny saved is a penny earned " .  

2- "Many a little makes a mickle " .  

 : های انگلیسی در فارسیالمثلم نی لغوی ضرب

 . «ایانداز کردهسای یآورید سکّهدست میای که بهسکّههر » -5

 . «شودی بزرگی میت داد زیاد از هر چیز کوچکد تبدیل به توده» -1

 : ها از دید سه زبان بررسی فرهنگی مثال

یابیم که نگاه کاربران سه زبان میالمثل درانداز در این سه ضرببا بررسی اجمالی مفهوم یس

در بینش زبانی و فرهنگی آنان راجع به این مقوله تقریباً یکسان است و تفاوت چشمگیری 

های مفهومی است که ت بیر بزرگ ی جال  بازهم در مورد است ارهنکته. شودمشاهده نمی

بودن و حجم زیادد در نگاه کاربرانِ سه زبان بسته به شرایط جغرافیایی و اقلیمی متفاوت 
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ه باشدد در نگاه تواند مفهوم بزرگی و وس ت داشتدر نظر کاربر زبان فارسید دریا می. است

البتّه با توجه به موق یّت جغرافیایی و . ای بزرگ این مفهوم را داردزبان کوه یا قبّهیک عرب

الیتناهید در اقلیم اکثر کشورهای عربید مفهوم یک  زارهایوجود صحراهای صاف و ریگ

ییدا  زبان ت ریف و مفهومتر در ذهن یک عربکوه یا یک برجستگیِ بزرگد بهتر و ملموس

در مورد کاربرِ . کند؛ تا یهنه و وس تِ دریا که ممکن است اصالً در دسترس وی نباشدمی

هاست و در سرزمینی یست  کندد او که محصور در میان آبانگلیسی نیز این نکته صدق می

بیند ی بزرگ میکند؛ مفهوم عظمت و بزرگی را در یک تودهو بدون بلندی زندگی می

(Mickle )ّماً کمتر آن را دیده است؛ تا دریا که تقریباً جزء همیشگیِ زندگی اوستکه مسل .

خوریم که همان تفاوت نگاه دو زبان اما از لحاو فرهنگی باز به یک ت ارض همیشگی برمی

اندازش همان اندازه است که درآمد دارد؛ کند که یسکاربرِ انگلیسی زباند تصدی  می. است

در حقیقت . گویندیک از دو کاربرِ فارس یا عربد اینچنین نمیامّا هیچ. بدون کم و زیاد

حساب است؛ در دو زیاد و بی کندد همانطور که بخشش هر انداز ت یین نمیحدّی برای یس

 . شمُرندها را برمیانداز ناچیزترینمورد یس

 : گیرینتیجه. 4

ستدد بخشش و سخاوتد واداقتصاد و با تکیه بر مفاهیم د یههای فوق که بر یایمثال بررسی

باشد که در اندازد صورت یریرفتد مبیّن مطال  در خور توجهی میها و یسقناعت به داشته

 . ها اشاره خواهیم نمودصورت جدا ازهم به آناین بخش به

 : وستد و نگاهِ اهلِ سه زبانمفهوم داد -5. 4

در فرهنگ انگلیسید م امله  دست آمده در این مورد بیانگر این مطل  است که هنتایو ب

چانه ممکن است به اتمام وشناسد و حتّی چکبردار نیست و دوست و آشنا نمیت ارف

چیزی شبیه به همین با اندکی تقلیل در فرهنگ فارسی نیز وجود دارد که . دوستی بیانجامد

فاقت یا گرارد که رداند؛ اما شر  نمیکتاب را از برادری و خویشاوندی جدا میو حساب

در مقابل فرهنگ عربی بین . هم بخورد هچانه ممکن است بوبرادری در م امله بر اثر چک

ها م امله کنید و نه مثل برادرهاد گویی که گویدد مانند غریبهشود و میاین دو تمایز قائل می

فاوت چانه در م امله بین دو برادر و دو غریبه متوفرقی میان این دو استد و م امله و چک

 . شوداست و این مفهومی است که در دو فرهنگ انگلیسی و فارسی مشاهده نمی
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 المثل اقتصادی در زبان فارسید عربی و انگلیسیم نایی چند ضرب-بررسی تطبیقی

 : مفهوم بخشش و نگاهِ اهلِ سه زبان -1. 4

در این مورد نتایو بررسی حاکی از آنست که در فرهنگ عربی و فارسی بخشش و سخاوت 

ای مقام و منزلتی کند مطمئناً دارحسابد مربو  به افراد عادی نیست و اگر کسی چنین میبی

حساب و فراوان دارد که این شخص یا یادشاه است یا امیر یا از وابستگان و است و یول بی

در واقع این دو نگاه در لفّافه و با متانت دزدی حاکمان و یادشاهان را با بیانی . ایادیِ آنان

ین سب  حساب را جایی دیگر به اکند و کاربرِ فارسی آن بخشش بیاست اری بیان می

زبان موهبت و عرب «آسمان زر نباریده به سَرِشد یا خودش دزد بوده یا یدرش» داند که می

که این مال از کجا  کند؛ بدون بیان اینحساب را از مال که در تملک فرد نیست بیان میبی

لیکن کاربرِ انگلیسی با صراحت و بدون ت ارف این بخشش را به یرداخت و آن . آمده

ی اجتماعی و کند و در ثانی شر  طبقهمال غیر را به درستید به دزدی ت بیر می مالکیت در

دستی را در میان تمامی افراد جام ه مقام و منزلت را نیز حرف کرده و این نوع گشاده

موضوعی که شاید کاربران فارسی و عرب زبان ریاکارانه خود را از آن مبرّا . داندمُحتمِل می

بینیِ  اند و این مطلبی است که ریشه در جهانبه حاکمانِ خود نسبت دادهاند و آن را کرده

 . گنجد ی این مَقال نمیشرق و غرب دارد و ذکر آن در حوصله

 : ها در سه زبانمفهوم قناعت و رضایت از داشته -9. 4

در این مورد نگاه هر سه زبان تقریباً متفاوت از هم است و هرکدام دیدی جداگانه و خاصِ 

های موجود را تا آنجا زبان سختی و صبر بر داشتهکاربر فارسی. خود را در این زمینه دارند

دهد؛ یا تیزیِ  ینده ترجیح میآآورد که سیلیِ نقدی را به عطا و بخششی نام لوم در تاب می

کاربرِ عرب زبان بسته به فرهنگ . تر از شیرینیِ حلوای نادیده استنقد برایش گوارا یهسرک

گاه ملخی در . آن رشدونمو یافتهد ت ابیر متفاوتی از قناعت و رضایتد داردای که درطقهمن

-داند؛ گاه گنجشکی در دستش برای وید بِه از دهدست را بهتر از هزار یرنده در آسمان می

دور از فتوّت و فرهنگ برانگیزی که بهصورت ت جّ تای آن روی درخت است؛ وگاه به

البته . خواهد و نه دیگرانها را فقط برای خود میعربی استد داشته یه جام یهییشسخاوت

توان به سرایت فرهنگ انگلیسی در آن سرزمین به علّت تماس این مورد خاص را می

-ضرب یهامّا دید انگلیسی در این زمینه بسیار جال  استد مقایس. طوالنی و مداوم دانست

هم  ظاهر با عربی و انگلیسی وجود دارد و درالمثل گنجشک در دستد که در دو زبان 

ای واحدد بسیار زبان نسبت به مقوله مشابهت دارند به دریافت ذهنی ما از عم  نگاه دو
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دهد که به بخل و خسّت فرهنگ انگلیسید هرگز به کاربَرَش اجازه نمی. کندکمک می

تا  را به دوگنجشکی در دستش قناعت کند و ده گنجشک روی درخت باشد؛ و عدد ده 

کاهش دهدد چه بسا که اگر واق اً ده گنجشک روی درخت بودد کاربر انگلیسی تمهیدی 

 . اندیشیدبرای تصاح  آنان می

 : انداز در سه زبانمفهوم یس -4. 4

های شود؛ جز در مورد است ارهدر این مورد تقریباً تفاوتی در نگاه سه زبان مشاهده نمی

گاه مفهوم بزرگی . وهوایی از هم متفاوتندد جغرافیا و اقلیم آبمفهومی که بسته به سرزمین

از بُ د . ای عظیمشودد گاه دریاد و گاه تودهی کوه بیان میوسیلهدر فرهنگی خاص به

-انداز دارندد و قطره یا حبّه را میاست اری هر سه زبان نگاهی ثابت و همسان نسبت به یس

-دست آوردن بیان میانداز را بهباز صراحتاً شر  یس فقط نگاه انگلیسی. توان یکی دانست

 . ی یکسانهم به اندازه کند؛ آن

 : سخن یایانی

آید که بایستی دوباره نسبت به این موضوع تفکّر کنیم که آیا در یایان ذکر این نکته الزم می

الی است که از دیرباز ذهن ؤی فرهنگ است یا بال کس؟ در واقع این سدهییزبان زا

 . شناسان را به خود م طوف داشته است و خواهد داشت بانز

*** 

 : و مآخذ منابع
 . بوستان کتابد چاپ اول: د قمعربی -های فارسیالمثلفرهنگ ضربد (5933)ناصرید مهدید  -5

 . زیورد چاپ اول: د تهرانهای فارسی و انگلیسیفرهنگ مثلد (5926)ابریشمید احمدد  -1

 . سنایید چاپ اول: د تهرانهای تاریخی امثال و حکمیشهرد (5963)یرتوی آملید مهدید  -9

 . شرکت سهامی چاپد چاپ اول: د تهرانهای امثالداستاند (5914)امینید امیر قلید  -4

 . چایخانه سپهرد چاپ ینجم: د تهران1د ج امثال و حکمد (5965)دهخداد علی اکبرد  -1

رشد آموزش د «عربی با م ادل فارسیهای المثلای از ضربگزیده»د (5931)ییشهد مهدید صداقت -6

 . 91تا  96د صفحهد 33د شماره معارف اسالمی

د «های عربی و فارسی و انگلیسیالمثل مشترک در زبانینجاه ضرب»د (5916)محقّ  مهدید  -2

 . 594تا  519د صفحهد 1دورهمطالعات ادبیات تطبیقی، 

8-  Hatim, B. , & Mason, I. (1990). Discourse and the translator. London
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 اسط قرن بیستماز نیمه دوم قرن نوزدهم تا او های تاریخی در ادبیات فارسی و عربیرمان

 

 

 های تاریخی در ادبیات عربی و فارسی رمان

 ( از نیمه دوم قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم) 

 هومن ناظمیان دکتر 

 چکیده

ی هفتاد قرن نوزدهم در ادبیات عربی رمان تاریخید اولین نمونه ژانر رمان بود که در در دهه

ها  در ادبیات فارسی ظهور کرد و تا مدتو حدود سی و چند سال ب د در آغاز قرن بیستم 
عالوه بر ادبیات فرانسه و الکساندر دوما . شدنویسی محسوب می ی غال  و مطرح رمانگونه

های تاریخی جرجی زیدان نیز تأثیر  بخش نویسندگان ایرانی و عرب بودندد رمانکه الهام
م سیر تحول رمان تاریخی را ایدر این مجالد کوشیده. فراوانی بر رمان تاریخی فارسی داشت

ی دوم ی زمانی نیمهدر ادبیات فارسی و عربی در سه کشور ایراند لبنان و مصر در فاصله
ی از جمله نتایو این مقایسه. قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم مورد بررسی قرار دهیم

را نوعی  نویسان ایرانی و عربد رمان تاریخیهای رمان تطبیقی این است که نخستین نسل
یرستانه های میهندانستند؛ اما به تدریود توجه به اب اد داستانی و انگیزهابزار آموزشی می

خواهی و نویسان در این سه کشور در فرایند تجددرمان. جانشین رویکردهای ت لیمی شد
های عظمت و ی هویت داشتند و این هویت را در دورهرویارویی سنّت و مدرنیتهد دغدغه

ستیزی و تالش برای احیاء هویت ملید بیگانه. کردندهای خود جستجو می ملّت شکوه
برانگیختن احساسات ناسیونالیستی از جمله اهداف مشترک نویسندگان ایرانی و عرب در 

 . این دوره بود

  رمان تاریخید ایراند لبناند مصر: هاکلیدواژه

                                                             
 (ایران) یار گروه زبان و ادبیات عربید دانشگاه خوارزمیاستاد (houmannazemyan@yahoo.com) 
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 مقدمه

سته تاریخی و سلسله حوادث و نهضت رمان تاریخید رمانی است که در آند اشخاص برج

ای ها عصر و دوره ای بازسازی شودد غالباً در این رمانیا روح و م نویت عصر گرشته

اند و فرهنگی در حال مردن شود که در آند دو عامل فرهنگی با هم در کشمکشتصویر می

خیزند و های تاریخی برمیها شخصیتاز میان این کشمکش. و فرهنگی در حال زادن است

نویسنده در این میاند ( 412: 5926میرصادقید . )کننددر حوادث واق ی شرکت می

های واق ی به تالش و تکایو آفریند و در کنار شخصیتهای خیالی خود را میشخصیت

های خیالی که به شدت تحت تأثیر حوادث داستان هستند مستقیم یا این شخصیت. داردوامی

 ( 94و  99: 5924سلیمانید . )کنندبرای خواننده نقل می غیر مستقیمد گرشته را

بندید رمان تاریخی به دو نوع رمانس تاریخی سنتی و رمان شخصیت تقسیم در یک تقسیم

ای برای آفرینش حوادث مهیّو و در رمانس سنتید نویسنده از تاریخ به عنوان زمینه. شودمی

که در رمان شخصیتد نویسنده تالش خود را یکندد در حالیا ماجراهای عاشقانه استفاده می

کند و زمان و مکان وقوع حوادث در درجه بر روی نمایش و عرضه شخصیتها متمرکز می

 ( 91و  94: 5924سلیمانید )گیرد دوم اهمیت قرار می

ییدایش رمان تاریخی در ادبیات عربی و یس از آن در ادبیات فارسید بازتابی از یک تحول 

بود که ریشه در تحوالت اجتماعی ایراند لبنان و مصر در قرن نوزدهم میالدی  فرهنگی ادبی

در هر دو ادبیات فارسی و عربید ظهور رمان که با ژانر رمان تاریخی آغاز شدد ثمره . داشت

ای از تالش فرهیختگان و تالقی میراث ادبی فارسی و عربی با ادبیات ارویا بود و جلوه

ی فکرید علمی و ادبی در جوامع خویش های ترقی خواهانهنبشروشنفکران برای ایجاد ج

 . رفتبه شمار می

 رمان تاریخی در ادبیات عربی

ییدایش رمان تاریخی در ادبیات عربی بخشی از رویکرد کلی توجه به تاریخ بود که از اوایل 

ن قرن نوزدهم و در قال  جنبشی که به عصر نهضت م روف شد در بین نویسندگاند شاعرا

ی این توجه را باید در چهار عامل ریشه. و فرهیختگان دو کشور لبنان و مصر ظهور کرد

ترجمه از ادبیات غرب و آَشنایی ادبای عرب با انواع جدید داستانی مانند  -5: جستجو نمود

استبداد داخلی سالطین عثمانی و  -9گسترش صن ت چاپ و رشد مطبوعات  -1. رمان
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 اسط قرن بیستماز نیمه دوم قرن نوزدهم تا او های تاریخی در ادبیات فارسی و عربیرمان

 . ار خارجی به وییه انگلستاناست م -4. حاکمان محلی

سرآغاز  5135تا  5231حمله نایلئون بنارت به مصر و اشغال آن کشور به مدت سه سال از 

مردم مصر . رودتحول بزرگی در مصر به خاص خاص و جهان عرب بطور عام به شمار می

د تأسیس فرهنگستان علوم. های علمی فراوانی آشنا شدند در این مدت کوتاه با ییشرفت

های علمید کتابخانهد چایخانهد انتشار روزنامهد تأسیس مراکز علمی و تحقیقاتید آزمایشگاه

هایی بود که مصریان را بیدار کرد و سب  شد فرهیختگان و بزرگان قوم همه و همه یدیده

ها بود که ایم؟ این جرقهها ییشرفت نکردهبه خود بیایند و از خود بپرسند چرا ما همانند آن

شی را در مصر به راه انداخت که در تاریخ ادبیات و فرهنگ عربی به عصر نهضت جنب

 . م روف شد

آخرین سلسله یادشاهی را بنیان نهاد  5131از سوی دیگرد محمد علی یاشا که از سال 

آغاز  -البته در راستای اهداف شخصی خود و نه مردم -های فراوانی برای ترقی مصرتالش

عصر نهضت و . ها بودجدید و اعزام دانشجو به ارویا از جمله آنکرد که تأسیس مدارس 

تأثیریریری از تمدن غرب فقط به علوم جدید محدود نماند و خیلی زود عرصه ادبیات را 

هم دربر گرفت و انواع ادبی تازه ای از طری  ترجمه و مطبوعات وارد ادبیات عربی شد که 

 (. 95-11: 5334و هیکلد  93-55: 5333ضیفد )ها رمان تاریخی بود یکی از آن

بیداری تدریجی حس ناسیونالیستی در بین روشنفکران و فرهیختگان عرب که مخالف تسلط 

های است مارگران غربی بودند و رؤیای استقالل ترکان عثمانی بر خاورمیانه عربی و دخالت

ترین  ز مهمیروراندند اهای عرب و احیاء عصر طالیی دوران خالفت را در سر می ملت

هایی بود که بسیاری از روشنفکران نیمه دوم قرن نوزدهم لبنان و مصر را به سمت انگیزه

توان به دو محور کلی های تاریخی عربی را میموضوعات رمان. رمان تاریخی سوق داد

ی عباسی که به عنوان عصر طالیی های تاریخی ب د از اسالم به وییه دورهدوره: تقسیم کرد

اسالمی مورد توجه قرار داشتد دوران تمدن اسالمی در اندلس و دوران قبل از اسالم تمدن 

البته نویسندگان عربد تاریخ را از . النهرین و مصر باستانهای باستانی بینبه خصوص تمدن

گاه تاریخ قوم عرب بطور کلی و گاه در چارچوب تاریخ : دادنددو منظر مورد توجه قرار می

 ( 49: 5331الدی د . )ریخ ملی لبناند سوریه و مصرملی به وییه تا

 گیریمرحله شکل
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. رمان تاریخی عربی نخست توسط نویسندگان لبنانی متولد شد و سپس به مصر راه یافت

های سلیم  نویسی تاریخی عربید دو ادی  مسیحی به نامگرار رمانهای یایهترین چهره مهم

 . بستانی و جرجی زیدان بودند

. های تاریخی عربی را به رشته تحریر درآوردنخستین رمان( 5114-5141)انی سلیم بست

منتشر شد و موضوع آن به تاریخ شام و قرن سوم  5125به سال « زنوبیا»اولین اثر او با نام 

نوشته شد و موضوع آن  5121در سال « بدور»دومین رمان او با نام . گرددمیالدی باز می

. و قلمع و قمع بازماندگان بنی امیّه در قرن دوم هجری بودعباس استقرار حکومت بنی

درباره فتح شام به دست مسلمین « »سومین رمان تاریخی او تحت عنوان 

 ( 16-42: 5331و الدی د  521-513: نجمد التا. )منتشر شد 5124به سال 

  و گاه انتقاد از وضع موجود او از قال  داستان برای ت لیم تاریخ و وعظ و ارشاد مخاط

شمرد گیرد و هر فرصتی را برای اندرز دادن به مخاط  غنیمت میجهان عرب بهره می

های عاطفی و عاشقانه بین های اود استفاده از داستاندیگر وییگی داستان( 564: نجمد التا)

-ی رمانر همهاین دو وییگی تقریباً د. قهرمانان عمدتاً خیالی برای جرب مخاط  عام بود

او . خورد ه چشم میبهای تاریخی عربی در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم 

نویسی برهاند  ی سجع و سبک مقامهنویسی عربی را از سلطهتوانست اسلوب داستان

 (. 11-42: 5331و الدی د  996: 5333الم وشد )

و زیدان م روف نبود و فقط یک  ی بستانیهر چند او به اندازه(: 5332-5161) جمیل 

اما اثری یدید آورد که در نوع خود بسیار قابل توجه  داثر داستانی با موضوع تاریخ نوشت

موضوع آند . منتشر شد 5113در سال  کتاب او با نام . است

ید از زبان الرشعباس و دوران خالفت هارونتوصیف تمدن اسالمی در اوج اقتدار بنی

های خیالی دارای  این نامه. شودجهانگردی ایرانی است و در قال  نگارش نامه انجام می

ی نی همان سالی . اندنوشته شده 512تا  516های  ی سالتاریخ نگارش هستند و در فاصله

 ( 69-13: 5331الدی د . )شوند که خاندان ایرانی برمکی به فرمان هارون الرشید قتل عام می

ز جمله نکات جال  توجه در این داستان که باعث شده منتقدان عرب بر آن خرده بگیرند ا

این است که نویسندهد شخصیت اصلی کتاب خود را فردی ایرانی انتخاب کردهد از 

کندد بر حقانیت داری می های ایرانی داستان ی نی جهانگرد ایرانی و برمکیان جان شخصیت
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 اسط قرن بیستماز نیمه دوم قرن نوزدهم تا او های تاریخی در ادبیات فارسی و عربیرمان

الرشید را مورد انتقاد های هارونفشرد و عملکرد و سیاستیبر حکومت یای م( ع)آل علی 

 ( 21-23: همان. )دهدقرار می

های تاریخی است که آثار مت ددی  ترین نویسنده رمانم روف( 5354-5165)جرجی زیدان 

های تاریخ و جغرافیا نوشت؛ از جمله نُه کتاب با موضوع تاریخ عمومید تاریخ در عرصه

اسالمی و تاریخ زبان و ادبیات عربی به رشته -ب درباره تاریخ تمدن عربیارویا و چهار کتا

ی عرب بود که درباره تاریخ ادبیات عربی کتاب نوشت او اوّلین نویسنده. تحریر درآورد

نویسی تاریخی عربی ایفا او نقش کلیدی در ترویو رمان(. 12-11و  96-93: 5323حسند )

که به نوشتن  در واقع او قبل از آن. خصوص در مصر شد های ب د به بخش نسلنمود و الهام

کوشید همانند یک م لمد تاریخ را به  نویس بود و میداستان تاریخی روی بیاوردد تاریخ

هایی با موضوع  کتاب: به همین منظور دست به تألیف دو نوع آثار زد. دیگران آموزش دهد

های تاریخی برای عوام و داستان علم تاریخ برای فرهیختگان و خواص جام ه و مجموعه

های عامید رمان تاریخی او م تقد بود بهترین روش آموزش تاریخ به توده. های مردمتوده

 5354تا زمان وفات ی نی  5135ها ی  به همین دلیل در فاصله سال( 522: نجمد التا. )است

وشت مانند های تاریخ اسالم نبیست و یک رمان تاریخی با عنوان کلی سلسله رمان

 52 د

های ها را طوری انتخاب کند که دورهو کوشید موضوع آن 

اقدامی  مختلفی از صدر اسالم تا عصر امپراتوری عثمانی را در برداشته باشد که در نوع خود

 ( 515: همان. )نظیر و جسورانه بود سابقهد بی کم

ولی بر خالف او به  دگرفتنویسی خود بیشتر از الکساندر دوما الهام میاو در سبک داستان

: 5331الدی د . )دادیردازی و عنصر خیال اهمیت میی آموزش تاریخ بیشتر از داستانجنبه

 ی است و دو محور تاریخی و تخیلی دارد؛ جنبه ها همه شبیه به هم ساختار این رمان( 34

هایی انتخاب شده که در آند میان دو گروه یا دو قدرت تاریخی داستان عمدتاً از دوره

سیاسی یا اجتماعی کشمکش و درگیری وجود داشت و بخش خیالی همواره شرح ماجرای 

های تاریخی و شخصیتها از عاشقانه میان دو قهرمان اصلی داستان بود که گاه یکی از آن

شد و جرجی زیدان از آن برای جرب مخاط  های خیالی انتخاب میدیگری از شخصیت

عشقی که زیدان در . کردهای مختلف داستان استفاده میعام و برقراری ارتبا  میان قسمت

. کشد عشقی است یاک و رمانتیک که اغل  یایانی خوش داردهای خود به تصویر میرمان
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نویسان تا های ب دی رمان ی او خیلی زود مورد استقبال مردم قرار گرفت و نسلها رمان

 (. 531-31: 5323و حسند  31: 5331الدی د )کردند ها از این شیوه ییروی میمدت

ی رمان تاریخی عربی های آغازین قرن بیستم در حوزهبسیاری از نویسندگانی که در دهه

فرح انطوان : نوعی تحت تأثیر جرجی زیدان قرار داشتند مانندلبنانی بودند و به  دزدندقلم می

ی فتح بیت المقدس به دست مسلمانان را درباره رمان  5334که در سال 

را با موضوع جنگ داخلی لبنان به  رمان  5332ی قوب صروف در سال . نوشت

امین ناصرالدین در سال . یر درآوردی تحربین مسیحیان و مسلمانان به رشته 5163سال 

های مرهبی در لبنان بین ی اختالفات و درگیریدرباره داستانی با نام  5355

های نقوال حداد داستان(. 153-131: نجمد التا)ای از مسلمانان و مسیحیان نوشت طایفه

های او جمله داستاناز : را نوشت و کرم ملحم کرم 

ی ی مهم دربارهنکته( 946: 5333الم وش . )اشاره کرد توان به می

ها انتخاب موضوع از دورهایی است که ارتبا  نزدیکی با دوران حیات  بسیاری از این رمان

 . ی او داردمؤلف و مشکالت جام ه

 رشد و نمو ی مرحله

-ی داستانخی عرب در مصر تحت تأثیر جرجی زیدان و شیوهنویسان تارینسل دوم رمان

محوری و توجه به تحلیل محوری به شخصیتها به تدریو از حادثهآن. نویسی او بودند

ها ها روی آوردند و کوشیدند به موضوعاتی بپردازند که با مشکالت روز جام ه آنشخصیت

بیستم نوشته شدندد دورانی که مقارن بود ی اول قرن ها در دو دهه این رمان. در ارتبا  باشد

ی آن یس از شکست در جنگ های حیات امپراتوری عثمانی و سپس تجزیه با آخرین سال

های ناسیونالیستی عربی در حال شکوفایی در این دوران که احساسات و گرایش. جهانی اول

ای عربی به استقالل ههای انگلستان امیدوار بودند سرزمینگرایان عرب طب  وعدهبودد ملی

ی مصری بود که بنا به نخستین نویسنده( 5114-5342)ابراهیم رمزی . واق ی دست یابند

ی تاریخ اسالم با تأسی از جرجی زیدان سه داستان تاریخی خواست شیخ محمد عبده درباره

 او نیز همانند جرجی زیدان به های  رمان. نوشت

 (. 519-529: 5331الدی د )دنبال اهداف ت لیمی و آموزش تاریخ از طری  داستان است 

نویسی تاریخی است که برای لفظ و گرار مکتبی در رمانیایه( 5343-5115)علی الجارم 
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 اسط قرن بیستماز نیمه دوم قرن نوزدهم تا او های تاریخی در ادبیات فارسی و عربیرمان

او هشت رمان تاریخی نوشت و چوند خود شاعر و ادی  . انشا اهمیت زیادی قائل است

اگر چه او نیز ییرو . های ادبی هم در آثار خود استفاده کردیتبار از شخصبود برای نخستین

-گرا در ادبیات عربی دانستهتاریخی ملّیولی او را جزء ییشگامان رمان دجرجی زیدان است

د درباره زندگی ولید بن یزید بن عبدالملکد خلیفه 5: های او عباتند از رمان. اند

هر دو رمان درباره متنبی م روف ترین شاعر   -9د 1اموی 

. د درباره ابوفراس شاعر هم عصر و رقی  متنبی -4. عرب در عصر عباسی

2و   -6درباره آخرین روزهای خالفت فاطمیان مصر   -1

ی نایلئون به ی حملهدرباره رشید  -1مسلمان  د هر دو درباره تاریخ اسپانیای

  .(111-141: 5331الدی د )مصر 

نویسی علی الجارم که توانست آن را محمد س ید ال ریان از بارزترین ییروان مکت  رمان

 5341های  ی سالدر فاصله. تکامل بخشد و رمان تاریخی را به سمت تاریخ ملی سوق دهد

: یردازد یخی نوشت که عمدتا به تاریخ مصر در دوره اسالمی میچهار رمان تار 5341تا 

در سال  د با موضوع سقو  حکومت بنی طولون در مصر 5341در سال  

که در همان سال و درباره  رمان . درباره آغاز عصر ممالیک در مصر 5342

با موضوع  5341در سال  و رمان یایان عصر ممالیک در مصر نوشته شد 

-113: 5331الدی د . )ازدواج دختر امپراتور روم شرقی با عبدالملک بن مروان خلیفه اموی

915 ) 

 ی شکوفایی مرحله

های سوم و چهارم قرن بیستم به خصوص در مصر و لبنان نسل سوم نویسندگانی که در دهه

در این دورهد . زدند و هم نمایشنامهتان قلم میی رمان و داسظهور کردند هم در عرصه

های عربید های است مارگران انگلیسی در خصوص استقالل سرزمینعملی نشدن وعده

ها و تقسیم میراث عثمانی بین انگلستان و فرانسهد اشغال عراق و فلسطین از سوی انگلیسی

-خواهانه و ضد های آزادیها سب  شد نهضتاشغال سوریه و لبنان توسط فرانسوی

مردم مصر و قیام مردم عراق در  5353مانند قیام سال . است ماری در جهان عرب شکل بگیرد

بر ضد سلطه و اشغالگری انگلستان و مبارزات مردم سوریه با اشغالگران  5313سال 

از جمله عواملی بود که روحیه و افکار ناسیونالیستی را به شدت  5313ی فرانسوی در دهه

خواهان عرب برانگیخت و سب  شد در سایر کشورها مانند  روشنفکران و آزادی در بین
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از سوی دیگر با تجزیه و . تاریخی روی بیاورند نویسان به رمانعراق و سوریه نیز داستان

خواهانه متوجّه حکام های آزادیشدن تدریجی کشورهای عربید بار دیگر جنبشمستقل

مانند نظام سلطنتی عراق و مصر که . ا فرانسه قرار داشتندعرب شد که زیر نفوذ انگلستان ی

گرایانه که به دنبال احیاء گرشته های ملیبدین ترتی  گرایش. وابسته به انگلستان بودند

د نجی  نویسان مانند م روف بودند یس از جنگ جهانی دوم در آثار بسیاری از رمان

و الطال د  36: 5326طه بدرد )یر ظهور نمود محفوود عادل کاملد فرید ابوحدید و باکث

5934 :13-61 .) 

های تأثیرگرار رمان تاریخی در ادی  لبنانی که از چهره( 5341-5139)م روف األرناؤو  

نخستین رمان تاریخی او در سه مجلد به نام . رودبه شمار می 5341تا  5313ها ی  بین سال

در  مان او در دو مجلد با نام دومین ر. نوشته شد 5313به سال  

سومین اثر او تحت عنوان . ی قهرمانان صدر اسالم نوشته شده استکه درباره 5396سال 

فتوحات اسالمی در شمال آفریقا و اندلسد آخرین  ی درباره 5345در سال  

 اویهد خالفت یزید و قیام با م( ع)ی کشمکش میان امام علی درباره رمان او 

های خود س ی کرده از هم از تاریخ اسالم و هم عرب  او در رمان. است( ع)امام حسین 

 ( 91: 5934و الطال د  954و  959: 5451ارناؤو د )دفاع کند 

نویسی تاریخی در مصر به م نی گرار رماناو را یایه( 5362-5139)محمد فرید ابو حدید 

او م تقد بود در نگارش رمان تاریخی باید به حوادث و شرایط امروز . دداننواق ی کلمه می

آفرینی تاریخ تواند هدف باشد و صرف بازجام ه توجه داشت و خود تاریخد فی نفسه نمی

غیمی )گرایی تجلّی یافت ی ملّیدر قال  داستان فایده و ارزشی ندارد در آثار او روحیه

. تاریخی و چند نمایشنامه با موضوعات تاریخی نوشتاو هشت رمان (. 532: 1335هاللد 

با موضوع مصر یس از خروج ارتش  5316در سال  های او عبارتند از  رمان

5343در سال  د 5393در سال  های نایلئوند داستان

که درباره  5341در سال  و  5341سال  در  د و

 و  همچنین . تاریخ عرب قبل از اسالم نوشته شده است

عصر ممالیک در مصرد تاریخ مصر باستان و عصر  ی های مت ددی دربارههمچنین داستان

 (. 961-912: 5331و الدی د  26-24: 5361د )جاهلی و اموی به رشته تحریر درآورد 

های مت ددی با موضوعات مختلف او نیز نمایشنامه( 5363-5353)علی احمد با کثیر 
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 اسط قرن بیستماز نیمه دوم قرن نوزدهم تا او های تاریخی در ادبیات فارسی و عربیرمان

درباره دوران بنی  های اجتماعی و تاریخی و سه رمان تاریخی نوشت به نام

ی حمله مغول هدربار درباره قیام قرامطه در قرن سوم هجری و  امیهد 

گرایی به  نویسی تاریخی عربی را از محدوده قوم های داستان او توانست اف . به جهان اسالم

گرایی برسد های قبل به واقع گرایی تصن ی نسلآلانسان گرایی توس ه دهد و از دایره ایده

 (. 912-962الدی د )

بیستمد کار خود را با نویس عرب در قرن ترین رمانم روف( 1336-5355)نجی  محفوو 

به  –گرا گرار واق ی رمان ملّیاو را یایه. ی ناسیونالیستی آغاز کردرمانی تاریخی و با صبغه

نام نخستین رمان تاریخی او . دانندمی -م نی توجّه به تاریخ ملّی و نه قومی

هیکلد )ان نوشت دوران خوفو فرعون قدرتمند مصر باست ی درباره 5393داشت که در سال 

او در این مرحله از مصر م اصر و مسائل آن در چارچوب رمز و تمثیل (. 149-116: 5319

های بنیادی خود را که به آن  کوشد تا از اندیشه او در این رمان می. گویدتاریخی سخن می

 . اینکه حکومت مصر باید به دست فرزندان ملتش ساخته شود: اعتقاد داردد رونمایی کند

خواست فساد رایو در  نوشته شدد می 5349که در سال  ر دومین رمانش ی نی د

ها جریان دارد نشان دهد و آن را رمزی از هایی را که در آن های یادشاهی و توطئه قصر

به سال  به نام   در سومین رمان. ی م اصر و حکومت فاسد مصر قرار دهددوره

او . از میان تمثیلی تاریخی ترسیم نمود ر برابر است مار انگلیسد روح مبارز مصر را د 5344

ستیزی را به تصویر بکشد یرستی و بیگانهگرایید میهنکوشدد روح ملّیدر این سه رمان می

این سه رمان در دوران جنگ جهانی دوم نوشته (. 24-23: 5361و موسید  5933عامرید )

آلمانی در شمال آفریقا برای تصرف مصر با هم  شد و در شرایطی که نیروهای انگلیسی و

-جنگیدند در حالی که مصر ظاهراً کشوی مستقل بود و ملک فاروق بر آن حکومت میمی

 . ی انگلستان مبدل شده بودبه مست مره 5111ولی در واقع از سال  دکرد

ای دور ههای عاشقانه تاریخی مربو  به گرشته تاریخی عربی از رمانس بدین ترتی  رمان

کردند ها و حوادثد س ی میهایی تکامل یافت که ضمن توجه به تحلیل شخصیتبه رمان

هایی را از زبان حلموضوعات تاریخی را به مشکالت روز جوامع خود ییوند دهند و راه

 . قهرمانشان ارائه نمایند

 رمان تاریخی فارسی
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همان عواملی هستند که در  فارسی شدند در بسیاری مواردعواملی که سب  ییدایش رمان

گسترش صن ت چاپد گسترش مطبوعاتد ترجمه : ادبیات عربی به ظهور رمان کمک کردند

آثار ادبی ارویا و آَشنایی تدریجی ادبا و ادب دوستان با انواع تازه ادبید و رشد افکار 

ی فارسی رمان تاریخ. خواهانه در راستای مبارزه با استبداد داخلی و است مار خارجی آزادی

های یی در یی از روس و انگلیس در  را باید یکی از نتایو بیداری ایرانیان یس از شکست

های تمدن غربی به تدریو ها و آشنایی با ییشرفتاین شکست. قرن نوزدهم میالدی دانست

ایرانیان را برآن داشت تا از خود بپرسند چرا ایران به کشوری عق  مانده تبدیل شده است؟ 

 (. 515: 5933 واحدد)

های ترقی خواهانه و البته ناتمام عباس میرزا و امیرکبیر چند سال یس از در ایران تالش

ولی تحوالت جدی فرهنگی ادبی از انقالب  داقدامات محمد علی یاشا در مصر شروع شد

توان گفت ییدایش رمان ایرانید محصول م نوی تفکرات مشروطه اتفاق افتاد تا جایی که می

 (. 56-11: 1و 5د ج5913میرعابدینید )طه خواهانه است مشرو

نویسان عرب بیشتر تحت تأثیر ادبیات فرانسه به نویسان تاریخی فارسی همانند رمانرمان

های البته آشنایی نویسندگان ایرانی با رمان. وییه سبک نویسندگی الکساندر دوما قرار داشتند

رانسه عمدتاً از سه مسیر قفقازد ترکیه عثمانی و ادبیات ف. دوما بیشتر از طری  ترجمه بود

ی عربی به  های الکساندر دوما از ترجمهحتی گاهی رمان. شدادبیات عربی وارد ایران می

های تاریخی جرجی زیدان نیز منبع الهام نویسندگان ایرانی به رمان. شدفارسی برگردان می

رانی که در کشورهای عراق و مصر نگاران ایها روزنامهعالوه بر این. رفتشمار می

های فرهنگی ادبی نوین در کردند نیز تحت تأثیر جریانمطبوعات فارسی زبان منتشر می

ها با ادبیات ادبیات عربی به خصوص در مصر قرار داشتند و یل ارتباطی میان این جریان

ربی یس از ادبیات بنابراین ادبیات ع(. 25و  14-11: 5922باالیید )فارسی درون ایران بودند 

 . تاریخی در ادبیات فارسی ایفا نمودفرانسوی و انگلیسید نقش مهمّی در ظهور و رواج رمان

دست بود و یکی از مترجمان یرکار عصر قاجار ی نی عبدالحسین میرزا در زبان عربی چیره

های هرمس مصرید سرگرشت  او رمان. ی فراوانی داشتبه آثار جرجی زیدان عالقه

نوس مصرید عروس فرغانهد روایت هفدهم رمضاند عباسه خواهر هارون الرشیدد ارما

ی شامی و سلمی دختر عبدالرحمن را به فارسی ترجمه کرد ابومسلم خراسانید دوشیزه

سادگید شیوایی و جرابیت نثر جرجی زیدان از یک سو مترجمان (. 31: 5933یارسانس د )



 

111  

 

 اسط قرن بیستماز نیمه دوم قرن نوزدهم تا او های تاریخی در ادبیات فارسی و عربیرمان

های او که داد و از طرف دیگرد موضوع داستانمی دان را به سوی ترجمه آثار او سوقعربی

شد درک ی تاریخ اسالم و خلفای اسالمی بود خود عاملی بود که سب  میعمدتاً درباره

تر های او برای مخاط  ایرانی که تا حدی با تاریخ اسالم آشنایی داشت آسانمحتوای قصه

 (. 513-519: 5913غالمد )هایی تاریخی با موضوع تاریخ ارویا باشد رمان

های نویسی به خصوص رمان تاریخی در ادبیات عربی و فارسی شباهتسیر تحول رمان

نویسان ارویایی به وییه الکساندر دوما فراوانی با هم دارد؛ در مراحل اوّلیه و تحت تأثیر رمان

-های داستانی سنتی مانند قصه و حکایت را در داستانخواست شکل تازه از شکلرمان می

رماند (. 55و  53: 5922باالیید )های تاریخی که بیشتر حال و هوای عاشقانه دارد ارائه کند 

کرد هایی ارائه میآثار الکساندر دوما تیپ. شدی ت لیم و تربیت اخالقی نیز تلقی میوسیله

ها مظهر فضیلتد شجاعت و آن. دادندکه خوانندگان ایرانی را شدیداً تحت تأثیر قرار می

کردند های خودکامه مبارزه میای بودند که با قدرتهای آزادهآل از انسانهایی ایدههجلو

 (. 25و  23: همان)

شکست انقالب مشروطهد وقوع جنگ جهانی اوّل و تاخت و تاز قوای عثمانی و روس در 

های روس و انگلیس در ایراند قحطی و گرسنگی شمال غرب کشورد به اوج رسیدن دخالت

-  مختلف به دلیل جنگ جهانید ض ف روز افزون حکومت مرکزید شکست قیامدر مناط

ی قرن های ضداستبدادی و ضداست ماری همه و همه عواملی هستند که در دومین دهه

افزایند و فضای یأس عمومی را در بیستمد بر عم  مشکالت اجتماعی اقتصادی ایران می

-خواهان به دنبال منجی فکران و آزادیه روشندر این شرایط بحرانی ک. کنندجام ه ایجاد می

ترین ژانر ی ایران را سروسامان دهد رمان تاریخی به عنوان مطرحای هستند که اوضاع آشفته

شود که در گرشتهد منجی کند و طرز بیان هنری تجلیل از مردان بزرگی میادبی ظهور می

است که در این برهه سب  ظهور  ترین عاملیجستجوی هویت و امنیتد مهم. اندایران بوده

شودد امنیتی که اکنون وجود ندارد و باید آن را در گرشته و به خصوص رمان تاریخی می

 (. 13-12: 1و5د ج5913میرعابدینید )شکوه ایران باستان جستجو کرد 

گرایی افراطی و امّا این توجه به تاریخ در بین نویسندگان ایرانی خیلی زود به صورت باستان

علّت این رویکرد را باید در گسترش آگاهی از تاریخ . تا حدی عرب ستیزی تجلی یافت

باستاند تمرکز بر نقش اعراب در فرویاشی امپراتوری ساسانی و جدایی میان تاریخ ایران

فکرانی مانند میرزا آقاخان کرمانی که اعراب در این میان روشن. ایران از تاریخ اسالم دانست
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دانستندد نقش مهمی در ترویو احساسات نابودی عظمت ایران باستان می را مسئول اصلی

 ( 93و  13: 1و5د ج5913میرعابدینید . )ی افراطی و ضدّیت با اعراب داشتندگرایانهملی

 گیری مرحله شکل

های این دوره  ترین رماندهدد مهمشمسی رخ می 5933تا  5114های  این دوره بین سال

؛ موضوع آند یک 5114نوشته محمد باقر میرزا خسروی به سال  طغراشمس و : عبارتند از

 عشق و سلطنت. ی بیست و چهار ساله از حاکمیت ایلخانان مغول در ایران استدوره

؛ روایتی از بیست و ینو سال زندگی و فتوحات کورش 5131نوشته موسی نثری به سال 

حسن خان بدیع شیرازی به نوشته محمد  داستان باستان یا سرگذشت کورش. هخامنشی

گستران یا انتقام  دام. ؛ روایتی از سی سال نخست زندگی کورش هخامنشی5133سال 

؛ موضوع آن به هفده سال 5933د نوشته عبدالحسین صن تی زاده به سال خواهان مزدک

 . یایانی حکومت ساسانیان اختصاص دارد

ها ای هستند که در آنریخی دورههای تا ها جزء رمانبینیم این داستانطور که می همان

نویسندگان . کندای از تاریخ گرشته را به عنوان موضوع رمان خود انتخاب مینویسنده دوره

دانستند که باید  کردند و رمان تاریخی را کتابی مینسل اول بیشتر هدف آموزش را دنبال می

 (. 562-564: 5933 یارسانس د)های مردم آموزش داد به وسیله آن تاریخ را به توده

 رشد و شکوفایی : مرحله دوم

افتد مقارن با به قدرت هجری شمسی اتفاق می 5913تا  5933های  در این دوره که بین سال

به دنبال شکست انقالب مشروطه . رسیدن رضا شاه و تغییر سلطنت از قاجار به یهلوی است

خورشیدید  5933تا  5911های  ی سالهای سیاسی اقتصادی ایران در فاصلهو بحران

آل به ی آرمانی و ایدهیابد و گرشتهفکران رواج میگرا در میان روشنناسیونالیسم باستان

ها آرزوی شکوه و  آن. شود یناهگاه روشنفکران سرخورده از واق یات موجود تبدیل می

ن های فارسی که در آخری بسیاری از رمان. یروراندندعظمت گرشته کشور را در سر می

عشق و های سلطنت قاجار و در آستانه ظهور سلسله یهلوی نوشته شدند مانند  سال

گرا و انتظار یک گرایی باستانبه وضوح اندیشه ملی گستران دامو  داستان باستاند سلطنت

یس از به قدرت رسیدن رضا شاه س ی شد چنین القا . دادندمنجی و قهرمان ملّی را رواج می

واحدد )مان منجی است که قرار است عظمت ایران باستان را احیا کند شود که شاه جدیدد ه
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5933 :565 .) 

های مادی و م نوی کارگزاران های فرهنگی حکومت یهلوی و تشوی به دلیل سیاست

های تاریخی فارسی در آن دوره  فرهنگی آن از آثار تاریخید شاهد رون  کمّی و کیفی رمان

آمیز  نمایی اغراق ریخی فارسی در این برهه بر اساس بزرگهای تا بسیاری از رمان. هستیم

-بافی میهایشان خیالامیران مبارز و م شوقه ی اندد دربارهیک شخصیت تاریخی نوشته شده

سازندد به ستایش اعصار  ور می کنندد خواننده را در حسرت شکوه گرشته ایران باستان غوطه

ها در  بسیاری از این رمان. کنددل خوش میها یردازند و به یادآوری گرشتهطالیی می

یردازند که در لحظات حساس و جستجوی منجی هستند و به ستایش از قهرمانانی می

کوشیدند قهرمانانی نویسان میبه همین دلیل رمان. ساز تاریخد به نجات ایران آمدندسرنوشت

ظهور کردند و نظم و های ملی های خطیر و یس از شکسترا به تصویر بکشند که در دوره

های رمان تاریخی فارسی در آن دورهد بازتابی بود از این وییگی. امنیت را به ارمغان آوردند

د 5913میرعابدینید )فکران سرخورده یس از شکست انقالب مشروطه تمایالت روشن

 (. 42-43: 1و5ج

: د از جملهدر این دوره حدود چهارده نویسنده دست به تألیف هفده رمان تاریخی زدن

موضوع آن ظهور مانی در  5931زاده در سال نوشته عبدالحسین صن تی داستان مانی نقاش

به  5932ی حیدرعلی کمالی در سال نوشته مظالم ترکان خاتون. قرن سوم میالدی است

زاده اثر علی اصغر رحیم شهربانو. یردازدهای یایانی حکومت خوارزمشاهیان می روایت سال

. ؛ موضوع آن حمله مسلمانان به ایران و انقراض سلسله ساسانی است5953ل صفوی به سا

-؛ موضوع آن دالوری5953زاده آدمیت در سال نوشته محمد حسین رکن دلیران تنگستانی

 جفت پاک. های مردم جنوب در برابر متجازوان انگلیسی در دروان جنگ جهانی اول است

. درباره والدین فردوسی و تولد او 5955ه سال قلی سالور عماد السلطنه بی حسیننوشته

گیری حکومت ی شکل؛ درباره5951زاده در سال ی عبدالحسین صن تینوشته سلحشور

 5959ی علی محمد آزاد همدانی به سال نوشته عشق و ادب. ساسانی توسط اردشیر بابکان

 5956رهنما به سال نوشته زین ال ابدین  پیامبر. درباره زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی

اثر زین ال ابدین مؤتمن به سال  آشیانه عقاب(. ص)درباره زندگی و رسالت نبی اکرم 

الملک توسی در دروان سلطنت ملکشاه داستان رقابت حسن صباح و خواجه نظام 5951

 (. 531-562: 5933یارسا نس د )سلجوقی 
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ی رمان نویسنده. تفاوتی دارندموضوع م ییامبرد و شهربانوها دو رمان  در بین این رمان

های  اگر چه موضوع کتابش را از آخرین سال دکه خود فردی مرهبی و متدین است شهربانو

ولی بر خالف سایر  دحکومت ساسانیان و حمله اعراب مسلمان به ایران انتخاب کرده

رائه کردند تصویری منفی از اعراب را به مخاطبان انویسندگان ناسیونالیست که تالش می

مندی مردم کشد و عالقهی ساسانی را با هویت شی ی به تصویر میکنندد ایران یس از دوره

هم بسیار  ییامبررمان سه جلدی . دهدی اثر خود قرار میرا دستمایه( ع)ایران به اهل بیت 

اختصاص دارد ( ص)هم از این لحاو که به زندگی و نبوّت رسول اکرم . جال  توجه است

 . کسی نوشته شده که خود از صاح  منصبان ارشد دولتی بوده است و هم توسط

 در مسیر افول: ی سومدوره

و سقو  رضاشاه رمان تاریخی هم به تدریو رون  و رواج خود را از  13یس از شهریور 

نویسانی بودند که به وقایع یکی از دالیل این امرد رمان. دست داد و در حاشیه قرار گرفت

یرداختند که حتی اگر هم واق اً توجه بوده و به مسائل و وقای ی میخود بی یم اصر جام ه

رخ داده باشد ارتبا  خود را با واق یات اجتماعی و شرایط روزگار نویسنده کم و بیش از 

البته این روند از اواخر دوران سلطنت رضاشاه آغاز شده بود؛ نیما یوشیو در . انددست داده

رمان  امروز دیگر رمان نویسی مخصوصاً»: نویسدفول رمان تاریخی میی ادرباره 5951سال 

علت آند ... علت نیستاین بحران و تحول ادبی بی. رودتاریخی روبه انحطا  و زوال می

 (. 13: 1و5د ج5913میرعابدینید )« کندشکل مناسبات اجتماعی است که تغییر می

های ایدئولوژیک در دهد ظهور اندیشهعوامل دیگری مانند ظهور احزاب به وییه حزب تو

ی داستان کوتاهد توجه به ادبیات داستانید توجه به سایر انواع ادبی به خصوص رشد فزاینده

هایی که به صورت یاورقی های تاریخی به وییه کثرت رمان ش ر نود افت کیفی رمان

 5991تا  5913ی ها شدند از جمله عواملی بودند که در فاصله سالها منتشر میروزنامه

 ( 513-541: 5933یارسانس د . )موج  افول رمان نویسی تاریخی شدند

. شدند ها و مجالت منتشر میهای بسیاری به صورت یاورقی در روزنامه در این دوره رمان

-ها را تا سطح رمانسژورنالیسم بر کیفیت رمان تاریخی اثر منفی گراشت و بسیاری از آن

ها شخصیت محور و قهرمان محور هستند که  بسیاری از این رمان .های بازاری تنزل داد

 5913 ی واکنشی بود به ناتوانی یهلوی دوم در سروسامان دادن به اوضاع آشفته ایران در دهه
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های تاریخی این دوره که به صورت کتاب منتشر  ترین رمان از جمله مهم( 94: 5923غالمد )

 : دتوان به این موارد اشاره کرشدند می

موضوع آن به قدرت . توسط علی جاللی نوشته شد 5915در سال  در راه نجات میهن 

. 5919زاده به سال نوشته عبدالحسین صن تی پوشانسیاه. رسیدن داریوش هخامنشی است

اثر عبدالرحیم همایون فرخ در سال  بابک و افشین. موضوع آن قیام ابومسلم خراسانی است

های خاموش  شراره. خرمدین علیه خلفای عباسی نوشته شد با موضوع قیام بابک 5912

های لطف لی خان زند در  به شرح دالوری 5912تألیف ناصرالدین شاه حسینی در سال  شده

د نوشته ابراهیمی زمانی آشتیانید سال پنجه خونین. یردازدمقابل آقا محمد خان قاجار می

توسط  قهرمان ایرانشهر. س صفویهای شاه صفید جانشین شاه عبا درباره قساوت 5912

موضوع آن قیام ی قوب لیث صفاری علیه خلفای . نوشته شد 5991علی شیرازیرتو در سال 

درباره  5991اثر حسن مسرور در سال  قَرّان یا سرگذشت لطفعلی خان زند. عباسی است

 ( 94: 5923و غالمد  155-531: 5933یارسا نس د . )آخرین یادشاه سلسله زندیه

های داستانی حرکت های ت لیمی به سمت جنبهی دوم و سومد رمان تاریخی از جنبهدورهدر 

ها منظور از بیگانه یا در این داستان. ستیزی تأکید دارندها بر بیگانهی آنتقریباً همه. کرد

های تاریخی فارسید دوران ایران باستان را  بیشتر رمان. ها هستندروس و انگلیس و یا عرب

هایی که به تاریخ ایران ب د از اسالم حتی رمان. داننداه عظمت و اقتدار ملّی میخاستگ

های ایرانیان برای استقالل و رویارویی با خلفای عباسی توجه  اند عمدتاً به تالشیرداخته

 (. 153-433: 5933یارسا نس د )اند نشان داده

 گیرینتیجه

نویسندگان . ا ژانر رمان تاریخی آغاز شدنویسی در هر دو ادبیات فارسی و عربی برمان

رمان تاریخی در . گرفتندنویسی الکساندر دوما الهام میایرانی و عرب بیشتر از سبک داستان

های خارجی و ماندگی در برابر قدرتی احساس شکست و عق هر دو ادبیاتد در نتیجه

ی از نتایو شکست رمان تاریخی فارسی یک. ماندگی بوجود آمدخیزش برای جبران عق 

ایرانیان در برابر است مار روس و انگلیس و انقالب مشروطه بود و رمان تاریخی عربی یکی 

ها در برابر است مار فرانسه و انگلیس و عصر نهضت فکرید فرهنگی از نتایو شکست عرب

ی عربی قرار های عامیانه رمان تاریخی عربید هم تحت تأثیر قصه. عرب در لبنان و مصر
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رمان تاریخی فارسی . گرفتهای تاریخی فرانسوی و انگلیسی الهام می اشت و هم از رماند

های  های تاریخی ادبیات فرانسه و رمان ی ایرانی و رمانهای عامیانهنیز تحت تأثیر قصه

نویسان ایرانی و عربد رمان های رمان نخستین نسل. تاریخی عربی جرجی زیدان قرار داشت

های که جنبه دانستندد به همین دلیل آثارشان بیشتر از آنابزار آموزشی میتاریخی را نوعی 

هم نویسندگان ایرانی و هم . های ت لیمی و اخالقی بوددارای جنبه دداستانی داشته باشد

نویسندگان عرب در فرایند تجدد و رویارویی سنّت و مدرنیتهد دغدغه هویت داشتند و این 

نویسندگان ایرانید . کردندهای خود جستجو میو شکوه ملتهای عظمت هویت را در دوره

ی قبل از اسالم به خصوص روزگار هخامنشی و ساسانی مجد و عظمت ایران را دوره

کردند و نویسندگان عرب بیشتر در یی به تصویر کشیدن شکوه تمدن عربی در جستجو می

 . بودند عصر فتوحات و دوران اقتدار امپراتوری بنی امیه و بنی عباس

شدند و برای نویسان ایرانی بین تاریخ ایران قبل و ب د از اسالم تمایز قائل میبیشتر رمان

نویسان  که بیشتر رمانتاریخ ایران قبل از اسالم اهمیت و ارزش بیشتری قائل بودندد درحالی

 . دادنداسالمی و هم تاریخ باستان اهمیت میی  عرب هم به تاریخ دوره

ت رمان تاریخی فارسید تاریخ ملّی است و تاریخ اسالم کمتر مورد توجه عمده موضوعا

بر عکس است؛  که در رمان تاریخی عربی قضیه تقریباًدرحالی. نویسان بوده استداستان

شودد سپس به سمت تاریخ ملّی ها بیشتر با تاریخ اسالم و تمدن اسالمی شروع می رمان

های تاریخی فارسی و  ی و مشترک بسیاری از رمانیگانه ستیزید تِم اصلب. کندحرکت می

ها به غربی. ها یک شباهت و یک تفاوت عمده دارند عنصر بیگانه در این رمان. عربی است

اما . های ایرانی و هم عربی حضور دارندها بیگانگانی هستند که هم در داستانوییه انگلیسی

دانند ید عنصر عربی را نیز بیگانه میتفاوت در اینجاست که نویسندگان ناسیونالیست ایران

 . که در نظر نویسندگان ناسیونالیست عربد ترکان عثمانی بیگانه هستنددرحالی

ها بر ایران را دوران شکست و حقارت  گرای ایرانید دوران تسلط عربنویسان ملیرمان

ک و عثمانی بر گرای عربد دوران تسلط ممالینویسان ملیکه رماندانند درحالیایرانیان می

در هر دو . آورندهای عربی را دوران شکست و حقارت قوم عرب به شمار میسرزمین

 . ادبیاتد رمان تاریخی از رمانس سنتی به سمت رمان شخصیت تکامل یافت

*** 

 و مآخذ منابع
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  دکی و ابونواسسرایی در اشعار رو خمریه

 9***ناصر کاظم خانلودکتر / 1**میرزایی بهناز علی/ 5*عررا نصیری افرایلی

 

 چکیده 

سازی در غنی تردیدادبیات م اصر جهان است و بی در های  نو ادبیات تطبیقی یکی از زمینه

آن جهت مورد  مقایسه رودکی و ابونواس از. کندها نقش بسزایی را ایفا میادبیات ملت
که در هستند سوم و چهارم هجری  قرنسرای است که هر دو از شاعران خمریه کیدتأ

دربارهای یرن مت سامانی بیش از هر چیز . اند اش اری به توصیف مضامین خمری یرداخته
 ها و خواری داد و از سوی دیگر باده زبان گسترش می گساری را در شاعران فارسی میل به باده

گوی را حتی بیش از عصر اموی در  خلفای عباسی شاعران تازیی دربار  ها کاری اسراف
این مقاله مقایسه بک نمونه از  در. نمود های خمری ترغی  می مضمون یرداختن به لهو و

 .تحلیل قرار گرفته است رودکی مورد ییوهش و« مادر می»خمریه ابونواس با قصیده 
ی قصیدهد حضور عناصر متنوع دو ش ر را از جهت محور عمود نگارنده برآن است تا هر

همچنین  و های شاد و تند خمریه جاند یرداختن به طیف رنگ طبی ت جاندار و بی
 .تطبی  قرار دهد تقلید در ش ر رودکی را مورد تأثیریریری و

 دوره سامانید دوره عباسی دابونواس درودکی دخمریه:  هاکلیدواژه

  

                                                             
 (nasiri.afrapoli@gmail.com) (ایران) دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اراک 5*

 (ahoora_kf@yahoo.com) (ایران) دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اراک 1**

 (pnu.khanloo@yahoo.com) (ایران) استادیار دانشگاه ییام نور بهار همدان 9***
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 مقدمه 

زبان عربی و فارسی بوده  دو ربردترین فنون ادبی در هرسرایی از دیرباز یکی از یرکا خمریه

شود  خمریه به اش اری گفته می. اند آزمایی کرده است و شاعران زیادی در این نوع ش ر طبع

در بررسی  .که در توصیف مید ساقید ساغرد میخانه و سایر مت لقات آن سروده شده باشد

هنگی و سیاسی عصر شاعر به دست فر این اش ار هم برخی شرایط و اوضاع اجتماعی و

 فضای مورد اشاره او هنر تصویرسازی شاعر ارائه دقی  صحنه و هم قدرت طبع و آید و می

 دو ش ر از دو شاعر عرب و ایرانی با مضامین مشابه و تطبیقیمطال ه  .توان دید می را

بیات عرب در اد .رود به شمار می ادبیات تطبیقی مشترک عالوه بر فوایدد خود بخشی از

گساری از دوره جاهلی همواره در میان  یرداختن به مضامین خمریه و وصف مجالس می

های  اگرچه با ظهور اسالم برای مدتی خبری از آن وصف در شاعران وجود داشته استبیشت

روی کار آمدن امویان و سپس  اما با دهای شاعران نیست گساری در سروده صریح از می ومی

تر از  یابد و خمریات بسیار گسترده ورای در بین مردم د مجدداً اشاعه میخ عباسیاند شراب

های دور  سرایی در میان ایرانیان نیز از زمان خمریه .شود ییش در اش ار شاعران مشاهده می

ترین  ازبرجسته .بینیم در ش ر دوره سامانی می های موفقی از آن را وجود داشته است و نمونه

 .توان رودکید ابونواسد بشار و منوچهری را نام برد ارسی و عربی میسرای ف شاعران خمریه

عصر عباسی  هآواز شاعر بلند سرای ادب عربی و ترین خمریه ابونواسد حسن بن هانید بزرگ

 . البته در مورد سال تولد او اختالف نظر وجود دارد .در اهواز متولد شد( هک 541)در سال 

گلبان را  لیفه اموی بود که برای شحنگی به اهواز آمد ویدرش از لشکریان مروان آخرین خ

ییاله  گررانی خودد ندیم و هم خواری و خوش وی در زندگی سراسر نوش .به همسری گرفت

 « 945د 5929د  موسوی بجنوردی» .ت دادی از خلفای عباسی از جمله امین بوده است

تارک این دوره  همواره برست که ااز بین شاعران بزرگ سبک خراسانی نیز رودکی نامی 

م روف به رودکی که در اواسط قرن سوم هجری در ... ابوج فر عبدا. درخشد فاخر ادبی می

 و روستای رودک از توابع سمرقند در دوره سامانیان یا به عرصه وجود گراشت و در ش ر

ر او نیز در اش ا. اند ادب به چنان جایگاهی دست یافت که او را بح  یدر ش ر فارسی نامیده

 دیترین قصا از م روف «می مادر» که خمریه بینیم سرایی را می های برجسته از خمریه نمونه

 .در وصف مجلس شاهانه امیر نصر بن احمد یادشاه سامانی سروده است اوست که آن را
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ها به مراحل تولید شراب و ذکر توصیفات  ترین نقطه اشتراک این دو قصیده یرداختن آن مهم

این مقاله بر آن است که به بررسی وجوه تشابه و  . باشد گساری می مجالس می دقی  از

همچنین مواردی از قبیل دقت در مضامین و تصاویرد نحوه . تفاوت این دو خمریه بپردازد

د قوت و ض ف محور عمودی و موارد  رنگ و موسیقی استفاده از عناصر طبی تد عنصر

 . را مورد ارزیابی قرار دهد شناختی و بالغی هر دو قصیده زیبایی

 عباسی های اجتماعی وادبی دو دوره سامانی و نگاهی به ویژگی

چرا که دوره شکوفایی  ؛آید دوره سامانیان یکی از بارورترین ادوار ش ر فارسی به حساب می

نکته قابل توجه . باشد علم و عصر آزاداندیشی و به کمال رسیدن تمدن اسالمی در ایران می

عنوان مره  رسمی حکومت خود  آل سامان این است که آنان مره  ابوحنیفه را بهدرباره 

ی که یجا قرار داده بودند و این خود نوعی تسامح دینی و آزادی عقاید را به همراه داشت تا

 دهدد ای از کبایر می حکم به جایزبودن یاره( مفتی)گاه شاعر در ب ضی  موارد در مقام یک 

اشتیاق نشان  «ساغر»گوید؛ که مردم چنان به  می« می»در حرمت  چنانکه کسایی مروزی

  (43-13-11ص د5921 شف  د. )نوشند شیر حالل مادر است که می دهند که گویی می

 ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود

 ایدون فکر کشی به خوشی آن می حرام

 

 من همی نسازی ودایم همی کوبی با 

 مکیگویی که شیر مام زیستان همی 

 ( 39صد5923ریاحید)                

 : گوید یا رودکی می

 می آرد شرف مردمی یدید»

 می آزاده یدید آرد از بداصل

 هرآنگه که خوری مید خوش آنگه است

 بسا حصن بلندا که می گشاد

 بسا دون بخیال که می بخورد

 

 آزاده نیاد از درم خرید 

 فراوان هنر است اندرین نبید

 یاسمین دمیدخاصه چو گل و 

 بسا کره نو زین که بشکنید

 کریمی به جهان در یراگنید

 (4-11-13ص د5921شف د )   

گری در جام ه آن روز  دهد که تا چه حد مظاهر لهو و اباحی این ابیات به خوبی نشان می

عالوه نمایانگر تأثیر این فکر رایو عربی بر ش ر رود کی است  به. سامانی رواج داشته است

زادگان  مت ل  به نجی  خواری و برل مال در راه وصول به آن کاری شرافتمندانه و که می
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رنگ خست و بخل  و کند شریفان و بزرگان داخل می هزمر گوهر را نیز در که افراد بی است

 .کند از آدمی دور می همتی را و دون

و  قتصادی شکوفاالنهر و محیط مناس  آنجا برای داشتن ا هوای مساعد و م تدل ماوراء و آب

درآمد کافید زمینه شادمانگی و اغتنام وقت را تا حدود زیادی در شاعران آن نواحی یرورده 

  .بود

آن اینکه  به خاطر همین رفاهیت زندگی شاعران این دوره گویی که فقط یک روی دارد و

 شف  د. ) شادکامی جست س ادت را باید در همین عیش و و باید ح  زندگی را ادا کرد

 (65-542دص5921

مانده از آن  وجود مظاهر آسایش و کامرانی در جام ه عهد سامانی از خالل اش ار باقی

 .روزگار به خوبی آشکار است

 رز را خدای از قبل شادی آفرید

 جوهر لطافت محض آفرید رز

 از رز بود ط ام وهم از رز بود شراب

 

 شادی و خرمی همه از رز بود یدید 

 جهان را بیافریدآن کو جهان و خل  

 از رز بودت نقل وهم از رز بود نبید

 ( 42صد 5925د امامی)                

های دیگر ادب فارسی بیشتر است و  می انگوری در این دوره از دوره درحقیقت توصیف از

 ذکر جزئیات صورت گرفته که جای کمترین توجیه عرفانی و یرده عریان و با چنان بی

 (61-63د5921 دشف ) .گرارد میالهوتی را باقی ن

شادخواری و . گساری در بین ایرانیان باستان نیز از دیرباز رواج داشته است رسم باده

 ٬ همان) ایرانی نیز به طرق مختلف رایو بوده است گساری در بین ملل مسلمان غیر باده

 (543-513ص د5921

یگی در ش ر عرب نیز به چشم و این وی مند بوده است ش ر این دوره از حمایت دربار بهره

گمان تحولی که در ش ر عرب از نظر عناصر تصویر روی داده استد نتیجه  بی». خورد می

 دگسارید قصرها گ ایرانی استد مثالً گرایش به وصف شراب و مجالس بادهنبرخورد با فره

ه شده بار در ش ر ابونواس دید ها از جمله تمایالت آریایی است که نخستین ها و گل با 

 اوج سیطره فرهنگ ایرانی بر را( عباسی و اموی)های  ادبد دوره و اکثر ناقدان ش ر. است
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گرایی عرب نیز برگرفته از توجه به مضامین  د همچنین طبی ت اند ش ر و ادب عرب دانسته

 (135-139برگرفته از ص  د5914شفی ی کدکنید) .باشد ش ر ایرانی و اراضی سرسبز آن می

عنوان سرشارترین دوره ش ر فارسی  انی خالی از ایستایی و جمود است و بهش ر عصر سام

این دوره  ست وارنگ طبی ت استد چراکه ش ری آفاقی و برون گر از تصاویر رنگ

های مستقیم شاعرید بارورترین دوره ادب فارسی  درحقیقت از نظر تصاویر حسی و تجربه

 (952ص  د5914 د همان) .آید به حساب می

از . شود های دیگر در ش ر دیده می رنگ و حرکت در تصاویر این دورهد بیش از دورهعنصر 

از اساطیر ایران  -خالف دوره غزنوی -دوره سامانی ها نیز در ش ر هنظر توجه به اسطور

ملید استفاده از اساطیر  هر چند در کنار اساطیر. شود بزرگداشت یاد می باستان با ت ظیم و

ش ر شاعرانی چون رودکی و منوچهری غلبه با تصاویر  یم وحتی دربین سامی را نیز می

برگرفته از  د5914 دهمان) .های سامی است برگرفته از ش ر گویندگان تازی و اسطوره

 (.193 -143-145ص

های مجلل آراسته  به میان کاخ به غوغای تمدن و در دوره عباسی ش ر از حالت آرام بادیه»

ستایی است که  باده ی از اغراض جدید ش ر عباسی خمریات ویک. سبزه وارد شد به گل و

گساری  درحقیقت باده» (531-532د5941 زادهدترجانی.)«دار آن شد یرچم و ابونواس مجدد

 .ستامالهی تمدن جدید عباسی  خواری و یکی از آشکارترین مظاهر زندگی آمیخته به نوش

در بغداد و حومه آن بر سر  .داشت خواری رواج در این دوره در همه بالد اسالمی شراب

ای دایر بود و مردان و زنانی به  هر جا میکده« شرطه و عباد»قوافل و مسافران دور از چشم 

جوی خود گاهی به آن  خوار لرت باده دسته و ابونواس با دار. فروشی مشغول  بودند باده

های  زیباترین نغمه گشود و رفته و زبان به وصف شراب و مستی می ها و دیرها می میکده

 (36ص د5921 الفاخورید حنا) «.داد خویش را سرمی

اشتیاق زائدالوصف شاعران به شراب درحقیقت برخاسته از زندگی نوین عباسی بوده که 

 .داشت های مختلف را در خود ای از فرهنگ آمیزه

 کیفیت بروز مضامین خمری در شعر ابونواس و رودکی 

 ت ابونواس در گرو خمریات اوست که حدود یک چهارم آثار اوشهر دانیم اوج و چنانکه می

 .دهد را تشکیل می
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رنگ از  یرداختن به توصیفات رنگ وصف شراب و»کننده ش ر باده نیست  ابونواس ابداع

 آنان به توصیف می و. زبان رایو بوده است مراحل تولید آن از دیرباز در میان شاعران عرب

ابونواس وصف شراب را در ادبیات عربی  و دادند ق نشان میرفتن به میکده اشتیا ساقی و

ا و به همراه دیگر نوگرایان عصر عباسی .عنوان یکی از ابواب ش ر استقالل بخشیده است به

شاعر به شراب . همچون بشار وصف شراب را جانشین سنت گریه بر اطالل و دمن نمود

 «.داند های خود می کامی ا و تلخه داروی همه شوربختی بخشد و آن را شخصیت انسانی می

روانی  ول   عصر عباسی با ظرافت و و در محیط آزاد لهو( 933ص د 5921 لفاخوریدا حنا)

 .بسراید توانست خمریات خود را

د چنانکه گویی دهد کشاکش رخ می تنش و ٬ آب همیشه در خالل آمیزش شراب کهن و

 .رسدد منفجر شود نزدیک است جام شراب از خشم و غیظ هنگامی که قطره آب به آن می

 

توانی ببینی  می ٬های جام می چشمان سفید شده شراب جوش آمده را حاشیه و ها بر ل 

 .ضی یا بیماری باشدمر را آنکه چشمان این نگار بی

 . نوشیدن شامگاهی وصبحگاهی وجود ندارد  شراب زی جیاندوه دوا برای درمان غم و

 (13ص٬1331٬خمریات ٬نواس  ابی)                                                         

 دگوید هنگامی که سخن از شراب می گراست و حتی ابونواس چون رودکی شاعری واقع)

از این . رود نهد و از دایره حس و تشبیه و توصیف فراتر نمی یای از حد واق یت بیرون نمی

 .گرارد ای را فرو نمی یردازدد هیچ دقیقه نشین می رو وقتی به وصف آن م شوق خم

 ( 953ص د5921الفاخوریدحنا)

 درآمیزدد شرابی که چون آب گوارا . مرا شرابی صاف و خالص بنوشان : به ساقی زیبارو گفتم

 .شود ور می مثل چراغی درخشان ش له
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 شده و گویی به انگشتان خضاب درخشان در میان شیشه می درخشد رنگ و شراب خوش

 ٬1331٬خمریات ٬نواس دیوان ابی) .ماند دست داردد می رد یبای ساقی که جام شراب راز

 ( 12ص

زندگی سرشار از مالهی او باعث شده است که کمتر به  شود گونه که مالحظه می همان

وصف طبی ت بپردازد و فقط به وصف شراب بسنده کرده استد برخالف ش ر رودکی که 

. او نماینده کامل ش ر عصر سامانی است. دیع طبی ت استای از تصاویر ب سراسر چکامه

کند و تصویرهای ش ر  وبیش در قلمرو عناصر طبی ت سیر می کم خیال شاعرانه در دیوان او

زبان آشنایی داشته و از این باب  رودکی با ش ر گویندگان عرب .او متحرک و جاندار است

زبان مشاهده  یری با شاعران عربهای م نایی چشمگ در میان صور خیال او گاه قرابت

های او نزدیک به ش ر  خصوص در حوزه خمریات ب ضی از تصویرها و خیال شودد به می

 (451-454ص  د5911 شفی ی کدکنید) . باشد گویندگان تازی از جمله ابونواس می

 وجود اشتراک و افتراق در دو خمریه 

که بارزترین وییگی موجود در هر دو  یابیم با نگاهی گررا به دو خمریه انتخاب شده درمی

باشد که شاید خود برخاسته  ش رد یرداختن شاعر به وصف مراحل تشکیل و تولید شراب می

الوصف رودکی و ابونواس به توضیحات دقی  و مسائل جزئی  از دقت نظر و عالقه زائد

ونواس به تر از ش ر اب اما این وییگی در ش ر رودکی بسیار منظم. مربو  به شراب است

مادر می را بکرد باید »بیت ابتدائی قصیده رودکی با مطلع  51ی که ایخوردد تا ج چشم می

تماماً به وصف مراحل تولید شراب یرداخته و تشبیه ضمنی و لطیفی که بر سراسر  «قربان

انداختن انگور به  تشبیه به خم .کند ذهن خواننده را همراهی می دفرماست این ابیاتد حکم

 :خود در بیت دوم کردن و جدایی کودک از مادر یزندان

 نکشی جان نخست و زو تاش نکوبی  را ازو گرفت ندانی بچه او

 : یا در بیت اول

 بچه او را گرفت و کرد به زندان  مادر می را بکرد باید قربان 

 (21د ص  5925د امامی) 
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باشد  از خم می هان است ارزند های آن است و مادر می است اره از خوشه انگور و بچه او دانه

درمجموع آن را چیزی به دور از ش ر در م نای  دبنگریم« می»اگر به قصیده یا بخش وییه »

طور  ماند که مفصالً و به فروشی می چه شاعر در این بخش به می. یابیم فنی و انسانی آن می

 (543قی د ص ادبیات تطبی.) کند دقی د شیوه تولید شراب را برای خوانندگان تشریح می

 بچه او را از و گرفت ندانی

 تا نخورد شیر هفت مه به تمامی

 چون بسپاری به حبس بچه او را

 باز چون آید به هوش و حال ببیند

 

 تاش نکوبی نخست و زونکشی جان 

 از سر اردیبهشت تا بن آبان

 هفت شبان روز خیره مانده و حیران

 جوش برآرد و بنالد از دل سوزان

 (21د ص 5925د امامی)               

از این ابیات به خوبی ییداست که محور عمودی در قصیده رودکی کامالً رعایت شده است 

تشبیهات حسی و عینی آن  تا جائی که متوالیاً ذکر تولید شراب را رها نکرده و با تصاویر و

ف مراحل در مقابل در ش ر ابونواس اگرچه روح کلی وص. را به دقت به تصویر کشیده است

و محور عمودی  ندارداما نظم و انسجام قصیده رودکی را  د شود تولید شراب دیده می

عمودی  محور دتوان گفت ش رش دربردارنده تصاویر یراکنده و رنگ به رنگ است و می

چندان در آن رعایت نشده است که این خود برخاسته از وییگی بارز تصویر برای تصویر 

ابونواس در ابتدای قصیده تنها در دو بیت به  .م عرب حاکم استباشد که بر ش ر قدی می

 .خواری و وصف مجملی از شراب یرداخته است تشوی  لهو و ل   و نوش

 ال یَصرَ فَنَّکَ عَن قصفٍ و إصباءٍ

 واشرَب سُالفاً کَ َین الدیکِ صافیهٍ

 

 مجموعُ رأیٍ و ال تشتیتُ أهواءٍ 

 من کَّف ساقیه کالرّیم حَوراء
 (54ص ٬1331٬خمریاتدنواس ابی)

ونوش وسرمستی  های هماهنگ یا یراکنده دیگران تو را از یرداختن به عیش نظرات واندیشه

 .دلدادگی مانع نشود و

دست ساقی دلربای مجلس بگیر که چون  خالصی به زاللی چشم خروس از باده صاف و

 .چشم زیباست سیه و آهوان سفید

ها بیابان  اف ی جوش مارها و و ن را به حرکت و جن سپس در تشبیهات کوتاهد یک بار آ

 . یوشاند نشین می های زربفتی بر تن این عروس خم تشبیه کرده و بار دیگر دامن
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 فی الشرقِ و الغرب فی نورٍ و ظلماءِ  ا ذیولٌَ مِنَ ال قیانِد تتب ُهالَهَ

 (51ص ٬1331٬خمریات دهمان )                                                          

تن دارد که دنباله آن را چون عروسان دلربا  هایی زربفت بر نشین من گویید دامن م شوق خم

 .رقصد روشن محفل می در تاریک و و کشد آن سو می به این سو و

ها همه تفاوتی آشکار با نحوه  یردازد و این و اندکی نیز به توصیف رنگارنگ بودن آن می

 .ی داردشروع قصیده رودک

 نَزوَ الجَنادبِ من مَرجٍ وأفیاء  تَنزُو فَواقِ ُها مِنهاد اِذا مُزِجَت

 (54ص٬1331٬خمریاتد  همان)                                                    

به  و جهد می شودد هنگامی که با آب زالل آمیخته می دآن ییداست سر هایی که بر حباب

 .هیدن ماران تندوتیز بیابانهمچون ج آیدد سطح آب می

ها در  بیت به توصیف زنبور عسل و نحوه ساختن عسل و گشتن آن55در ادامه قصیده در 

یردازد که  ها می شان و اشاره به زندگی اجتماعی آن مرغزارها و حتی رابطه زنبورها با ملکه

کرده است و  ها همه برخاسته از تشبیه آغازین است که در آن شراب را به عسل مانند این

آفریند و این همان  می... و یی از زنبور عسل و کندو در بهد تصویرهای یی مت اق  این مشبه

ی که شایدد یفن تصویر برای تصویر است که بر بخش اعظم این قصیده حاکم است تا جا

از موضوع اصلی دور کرده و محور عمودی قصیده را مختل نموده یا  اندکی شاعر را

 .های زیر توجه کنید به نمونه. م محور عمودی را چند یاره کرده استییکم بگو دست

 لکن الی ال سلِ الما ذیَّد و الماءِ  لیست الی النَّخلِ و االعنابِ نسبتُها 

 (51ص د1331د خمریات دنواس ابی)                                                              

بلکه گویی از عسل  رسدد ط به درختان نخل یا انگور نمیریشه این شراب صافی فق اصل و

 .از آب گوارا مایه دارد دیر سال و

 .آمیزد در بیت یازده این قصیده توصیف زنبورها را با تصاویر رنگارنگی از طبی ت درمی

 و تَشربُ الصفَو من غدر و أََََحساء  ترعی ازاهیرَ غیطان و اودیهٍ »

 (   51ص د1331د خمریاتهماند )                                                               
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صاف  آب زالل و از و گیرند صحراها شهد می ها و های رنگارنگ دشت گل زنبورهایی که از

 .شوند سیراب می آبگیرها ها و برکه

گرار  و شاعر چنان در توصیف زنبورها غرق شده که حتی وصف چهره آنان را نیز فرو

 . کند نمی

 خُوضُ ال ُیوند برئیاتٌ من الدَّاء سُ األنوفِد مقاریفٌد مُِشمَرهٌ فُط

 ( 51دص 1331د خمریات ندهما)                                                             

با چشمانی  ف الیت هستند های الغرشان آماده کار و بدن های یهن و آن بینی با زنبورها

 .بیماری به دور است هر گونه عی  و گودرفته که از

کند و باز ردیای یک عادت ادبی  توجه دیگری که در این قصیده جل  نظر می خور درنکته 

 : آوردد این است که شاعر در بیت شاعران عرب را فرایاد می

 عائرٍ مُتبعٍ منهاد و عَرراءِ  مُقربٍ عُشَراءِ ذاتِ زمزمهٍ  مِن

 (51ص د1331دخمریات هماند)                                                            

شده   ای دیگر نوزادان تازه متولد عده حملشان فرا رسیده و ای از آنان گویید هنگام وضع عده

همگی با زمزمه آشکار به کار  و  گروه دوشیزگانند از افرادی دیگر و. دهند خود را شیر می

 .خویش سرگرمند

یردازد که شاید هیچ ضرورتی به ذکر  و خصوصیات مختلف وییه زنان میبه ذکر حاالت 

 دتوان بیت را از بدنه قصیده جدا کرد ی که مییها در این قصیده وجود نداشته است تا جا آن

که در ش ر قدیم عرب نیز را این کاربرد . شود ای به م نای کلی آن وارد بدون آنکه ضربه

ین راه توجیه کرد که شاعران عرب به ذکر ییایی حاالت از ا تنها باید دسابقه نیست بی

اند یا شاید  ها عالقه نشان داده جان به آن مخصوص زنان و تشبیه اجزای طبی ت جاندار و بی

بن کلثوم در  آنجا که عمرو دانستندد مثالً شناسانه در ش ر می نوعی تصویرآفرینی زیبایی آن را

 :م لقه آورده 54  بیت

 هجانِ اللوّنِ لَم تقرأ جنیناً لٍ ادماءَ بکرٍ ذِراعِیَ عَیطَ

 (531ص د5941 د عبدالمحمد آیتی)                                                             

بار زاییده یا  که تنها یک سفید ای گردن بلند آلوده مثل بازوان ناقه به گوشت بازوانی فربه و
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ای که در بهار در  ناقه ای از شکم نداشته یا لص که بچهسفید رنگ خا. اصالً نزاییده است

 .چنین سرزمینی چریده است

 : یا امروءالقیس

 فألهیتُها عَن ذی تمائمَ مُحوِلِ فمِثُلکِ حُبلی قَد طرقتُ و مُرضع 

 (14د ص 5941د  همان)                                                                       

. اند ای شیرخوار بوده محبوب با آنکه آبستن یا دارای بچه زنانی مانند تود م شوق وچه بسا 

 دیک ساله بوده است داشتنی خود که ت ویر داشته و از بچه دوست و ام ها رفته آن ش  نزد در

 .ام به خویش مشغول کرده

در  ی که این امریجویانه است تا جا نگاه شاعران عرب به مقوله زند جسمانی و لرت

های اباحی و  به را که همان وصف شود و حتی گاهی مشبه تشبیهاتشان به وفور دیده می

 .الرکر مثالً همین بیت فوق. نماید ربط می بی دهای جسمانی زنان است آشکار از وییگی

یردازد و اینکه  های مکرر از زنبورهاد به توصیف ملکه آنان می او یس از یرداختن به توصیف

گوید که دلشان برنجد و آنان  کند و حتی سخنی نمی نان به عدل و داد حکم میاو در میان آ

وار از  ای کنایه تمام این تصاویر را شاید بتوان اشاره .نیز همگی سر به فرمان و راضی هستند

خواسته بدین وسیله آنان را به عدل و داد  ی نی او می ؛سوی شاعر به حکومت وقت دانست

اگر بتوان برای ش ر صبغه سیاسی  دشیرین آن را همچون عسل دریابندبخواند تا مردم ثمره 

مجال  داما اینکه فالن قصیده از فالن شاعر الزاماً صبغه سیاسی دارد یا نه. نیز در نظر گرفت

ای از کنایات سیاسی را از  شود رایحه طلبدد ولی به هرحال می ای را برای تحقی  می گسترده

 . آن استنشاق کرد

یس از این توصیف طوالنی درباره زنبورها و کندوها به سرا  وصف مراحل ایجاد  ابونواس

کاری که . دهد نشین به دست می خم رود و تصویرهای گوناگونی از این دلبر شراب می

رودکی در خمریه خود از همان ابتدا کرده استد ترتی  و نظم منطقی ابیات قصیده رودکی 

ای به تنه اصلی قصیده که همان وصف مجالس شراب  تشبی  و تغزل را به شکل ماهرانه

« مادری  را بکرد باید قربان»و با توجه به اینکه قصیده  زند ییوند می دیادشاه و مدح اوست

اولین خمریه در زبان فارسی است که به ذکر مراحل ایجاد شراب یرداختهد محور عمودی 

 . منظم آن ستودنی است
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 بررسی عناصر ادبی دو خمریه 

شود  رداختن به تمامی جزئیات بالغی این دو ش رد نه هدف اصلی این بررسی محسوب میی

دهد که صور خیال  رودد اما یک نگاه اجمالی نشان می و نه از فضای مقاله چنین انتظار می

همچون تشبیهد است اره و کنایه تقریباً در هر دو قصیده به یک میزان به کار رفته و نحوه 

 . واالی هر دو شاعر دارد از هنرکاربرد آن نشان 

باشند و  شاعران برجسته و صاح  سبک دارای زبان هنری وییه خود می درودکی و ابونواس

همین امر باعث شده که کاربرد است ارات و تشبیهات در هر دو قصیده کامالً طبی ی و 

گرفتهد باعث  اما در قصیده رودکی تشبیهی که از همان آغاز یایه سرایش قرار. مت الی باشد

خل  است ارات و تشبیهات و کنایات مت ددی شده که در عین حال محور عمودی موفقی را 

است اره مادر مید بچه او و »ای ساخته است  به ش ر بخشیده تا جائی که از آن داستان گونه

 .انجامد اگرچه همین امر شاید اندکی به ییچیدگی و ابهام ش ر می« زندان

 :یگر از است اره و تشبیه در قصیده رودکی عبارتند ازهای موف  د نمونه

 گر نیم ش  درش بگشاییآنگه  و سرخ چون عقی  یمانید ازچن

 چشمه خورشید را ببینی تابان

 مرد حرس کفکهاش یاک بگیرد تا نخورد شیر هفت مه به تمامی

 (21د ص5925د امامی)                                                                               

جای  بودن آن است ی نی شاعر در آن به توصیفی داما وجه بارز بالغی در قصیده ابونواس

های ش ر عرب  استفاده از است اره و تشبیه بیشتر به توصیف امور یرداخته و این از وییگی

مالً آشکار استد بودن کا و حسی گرایی کاررفته او نیز برون هدر است ارات و تشبیهات ب. است

اندد نکته دیگر  مثل تشبیه شراب به عسل یا چشم خروس که طرفین تشبیه در آن کامالً حسی

 . باشد اینکه ت دد کنایات و تشبیهات بسیار بیشتر از است اره در ش ر او می

 :مانند

 نَزَوَ الجَنادبِ مِن مرجٍ و أفیاءِ  تنزوُ فواق ُِهَا منها إِذَا مُزَِجت

 (54صد 1331د خمریاتد ابی نواس )                                                               

به  و جهد می د شود هنگامی که با آب زالل آمیخته می دآن ییداست سر هایی که بر حباب
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 .وتیز بیابان جهیدن ماران تند  آید همچون سطح آب می

 والغرب فِی نورٍ و ظَلَماء فی الشرق  لها ذیولٌَ من ال قیانِ تَتبَ ُهَا

 (51د ص 1331 دخمریاتد همان)                                                                   

هایی زربفت برتن دارد که دنباله آن را چون عروسان دلربا  نشین من گویی دامن م شوق خم

 .درقص روشن محفل می در تاریک و و کشد آن سو می به این سو و

 :مانند. توان نادیده گرفت زیبایی را در ش ر او نمی های برجسته و هر چند است اره

 (لهامن المزج فی کأساتهِاحَدَقٌَ) 

 (51صد 1331خمریات د همان)                                                                 

ان است که حاصل آمیزش های آن نمای های رنگارنگی از حباب جام این شراب حلقه در

های ایجادشده روی  است اره از حباب« حدق»در این مصراع تنها . دلربایش با آب است

 .شراب است

 منزوع جلدهٍ ث بانٍ وأَف اءِ  کان مازجها بالماء طّوقها 

 ( 56صد 1331خمریات  ٬همان)                                                   

 های از یوست نقش و آمیزدد گویی حلقه گوارا می را با آب زالل و آنکه این شراب صاف

 .آویزد چون طوقی به گردنش می اف یان بیابان را نگاردار ماران و

 .خورد هایی است که روی شراب به چشم می حباب است اره از مصرع دوم این بیت نیز

نیز برای بررسی وجوه  توان محورهای دیگری را تر به هر دو قصیده می حال با نگاهی دقی 

تشابه و تفاوت این دو خمریه ذکر کرد تا از این رهگرر به تصویر نسبتاً روشن از دید این 

 .ها به عناصر محیط ییرامونشان دست یافت شاعر و نحوه یرداختن آن

 وجود عناصر دینی  (الف

ریه بسیار سطحی نگاه هر دو شاعر به مسائل دینی و مفاهیم برگرفته از اسالمد در این دو خم

داندد تأثیر  و گراراستد مثالً آنجا که رودکی جداکردن فرزند از مادر را امری حرام می

 . بینیم اصطالحات دینی را در تفکر و بیان او می

 بچه کودک ز شیر مادر و یستان گر چه نباشد حالل دور بکردن 
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داندد ان کاس  ت مییادشاه را حجت یگانه ح  که طاعت او واج  اس»ی که یآنجا نیز و

 : مسائل و م تقدات دینی در ش ر او ییداست

 طاعت او کرده واج  آیت فرقان اویست حجت یکتا خدای و سایه 

 .در بیت دیگر از فرشته و شیطان صحبت به میان می آورد 

 نیز یری باز و هر چه جنی و شیطان ورچه دو صد تاب ه فریشته داری

 (21و21د ص 5925د امامی)                                                              

اما در مقابلد بازتاب این  دکند ها ارتبا  نسبی او را با مفاهیم دینی بیان می این مثال ههم

ی که تنها در یک بیت از زهد که ییابیم تا جا رنگ می مفاهیم را در ش ر ابونواس بسیار کم

میان آورده است با اینکه نگاه شاعر در این یک بیت خود یک مفهوم دینی استد سخن به 

 . نیز کامالً طنزآمیز است

 وصلی مشیت بالشکٍ علی الماء لوکانَ زُهدِکَ فی الدنیا کزهدک فی

 (51ص د1331د خمریات ابونواسد)                                                               

توانستی  بدون شک مید گرفتی درباره دنیا زهد ییشه می٬ یچنان که از من دوری گزین اگر آن

 .چون عارفان روی آب راه بروی

له حرمت ئنکته جال  توجه این است که با وجود استفاده هر دو شاعر از عناصر دینی به مس

فرض بر خود حالل  به شکل یک ییش و حلیت شراب توجهی نشده است و گویی آن را

نکات دینی در خمریه ییش از ایند مورد توقع نیست و  که بروزدانستند و دست آخر این می

 . نمایدد چون اصالً خمریه ش ر دینی نیست توجهی به این مفاهیم چیزی دور از ذهن نمی کم

 دار و بی جان  ظهور طبیعت جان (ب

آفرینندد اندکی با هم  اندازی که هر یک از این دو شاعر از طبی ت ییرامون خود می چشم

دار سراینده خود با تابلوهای رنگانگی از طبی ت  است و هر یک خبر از ارتبا  ریشه متفاوت

ای از زندگی خود  بینیم با اینکه به گفته اکثر مورخان در دوره رودکی را می. دهد ییرامونی می

تصویرهایی بدی ی از طبی ت گردآوری کرده است و این نکته عحی  هم  دنابینا بوده است

. گرایانه است دوره خراسانی زاییده طبی ت با رویکردهای کامالً واقع چون ادب دنیست

سخن به میان  ددهد رودکی با زبانی ساده از سال و ماه و مادری که طفل خود را شیر می
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 .تشبیهی که شاید اندکی خشن به نظر برسد ؛آورده و خم شراب را به زندان تشبیه کرده

تنها در یک بیت سخن . خمریه ابونواس حضور دارندحیوانات در قصیده او بسیار کمتر از 

از تشبیه جوش و خروش شراب است به شتر کف بر ل  آورده که آن هم ت بیری مأخوذ از 

اما در مقابل قصیده ابونواس میدانی برای ذکر حیوانات مختلف شده است . ادب عربی است

 ا به جن  جوش مارها وه رقص حباب تشبیه شراب و از توصیف طوالنی زنبورها گرفته تا

 .های بیابان اف ی

 نزوا الجَنادِب مِن مرجٍ و أفیاء  نزو فواق ِها منها اذا مُزجِتَت

 (51ص د1331دخمریات هماند)                                                                     

جهد وبه سطح  می ٬شود هنگامی که با آب زالل آمیخته می دآن ییداست هایی که بر سر حباب

 .اف یان بیابان همچون جهیدن ماران و. آید آب می

ینداری : گوید می دنواز شراب را توصیف کند نگار و درخشش چشم و خواهد نقش یا وقتی می

اندازد و این تصویر شاید به  های یوست مار به گردنش می ریزدد حلقه ساقی که به آن آب می

بوی فرهنگ خشن و نیمه  و غری  و خشن به نظر آیدد اما رنگزبانان اندکی  ذهن ما فارسی

 .بدوی و عربی ابونواس را دارد

مثالً  اما نتوانسته یکسره از سیطره تصاویر بدوی رها شود؛ دنوگرایان است ییشرو دابونواس

 : در بیت

 منزوع جلدهٍ ث بانٍ واف اء  کانّ مازجها بالماء طوقّها

 (52صد  1331خمریات هماند )                                                              

 های از یوست نقش و آمیزدد گویی حلقه گوارا می آنکه این شراب صاف را با آب زالل و

 .آویزد چون طوقی به گردنش می اف یان بیابان را نگاردار ماران و

با عناصری چون  نوازد در مقابلد تشبیهات رنگارنگ و درخشان رودکی چشم را می

های قیمتی زیبا و مختلف مثل یاقوتد عقی د مرجاند نگین بدخشان که این روحیه  سنگ

رودکی شاعر دربارهای . ان می کندوضوح نمای زمانه رودکی را به اشرافی محیط زندگی و

شرایط زندگی او . برق ایران بوده است و چیزی جز این نیز از او مورد انتظار نیست و زرق یر

 :در بیت  . زندگی نابسامان ابونواس تفاوت بسیار دارد با
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 چند ازو ل ل چون نگین بدخشان  و سرخ عقی  یمانی چند از

 ( 21ص د5925امامی )                                                                                

محیط ییرامون ابونواس بیابان  رنگ به عقی  و ل ل و نگین تشبیه شده استد اما شراب سرخ

 .های قیراندود و سر به مهراست ها و خم و زنبورهای عسلد شکاف صخره

 مِن اغبرٍ قاتمٍ منها و غبراء  استودعوها رو اقیدادً مُزفنَّه

 (52ص ٬1331 خمریاتد دابی نواس)                                                              

 .سپارند می داند رنگ که به گل اندود شده تیره های بزرگ و آن را به خم

 عنصر رنگ و موسیقی  (پ

تر استد اگرچه وزن  یابیم موسیقی ش ر ابونواس قوی در بررسی موسیقی دو قصیده درمی

های صوتی دلنشین در ش ر ابونواس به  نوازتراستد اما کشش روان و قصیده رودکی گوش

رهابودن را القا  روان و ش ر او هاز سوی دیگر قافیه همزی .خوبی با موضوع تناس  دارد

یکی از : گوید طور که دکتر شفی ی کدکنی در کتاب موسیقی ش ر خود می همان .کند می

قصیده رودکی صوت « نونیه بودن» اما. ترین عوامل اهمیت قافیه جنبه موسیقایی آنست مهم

به عالوه ش ر رودکی خالید از . کاهد می انجامد و از طربناکی آن بندد و به سکوت می را می

منتقدین برای این موضوع که امری نسبتاً مشهود در ش ر دوره . عیوب وزنی نیست

 :اند  خراسانیستد دالیلی از این دست برشمرده

اند مثل  سروده ش ر این دوره را بیشتر برای رامشگری و خواندن با موسیقی مید اول اینکه

 .آید وزنشان اندکی دشوار به ذهن می دبدون موسیقی خوانده شود گرهای امروزی که ا ترانه

از این رو موسیقی  گیری خویش بودهد دوم اینکه ش ر رودکی در دوره نخستین رشد و شکل

 .نداردو وزن آن یختگی ش ر دوره عباسی را 

نکته دیگر ذکر آالت موسیقی در وصف مجالس شراب است که برخالف انتظار در دو 

 . اند طوری که هر یک تنها در یک یا دو بیت به این امر یرداخته به .بسیار کم نمود داردقصیده 

 های چابک جانان چنگ دف و یرده  ها فؤادی لون بر بط عیسی و

 ( 29ص د5925 امامید)                                                                            
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 علی مساعدهِ ال یدان و الناء لقومد مبتدئاًربد هُدیتَد و عن افاش

 ( 56ص٬1331 نواسد خمریاتدابی )                                                              

و وصف مجالس شادخواری از عناصر رایو در خمریات  با اینکه ذکر آالت موسیقی و سرود

 . است

 عنصر رنگ

دهد که این دو قصیده ارتبا   اعر از عنصر رنگ نشان میبررسی نحوه تأثیریریری این دو ش

روح  . اند و این موضوع در خمریات دور از انتظار نیست محکمی با مقوله رنگ برقرار کرده

شادی و لهو و ل بی که بر قصاید خمری عموماً و این دو خمریه خصوصاً حاکم استد 

از آن بهره  دکی و ابونواس کامالً بجاطلبد که رو های شاد و روشن و تند را می طیفی از رنگ

ها شاعر همراه اشاره مستقیم  که در اکثر آن داردقصیده رودکی هشت بیت رنگی . اند جسته

 چهار. به خود رنگ از تشبیه نیز سود جسته تا تصویرهای رنگارنگ از شراب را بیافریند

گویی شاعر در  مت دددهمراه با تشبیهات . بیت از این هشت بیت به رنگ سرخ یرداخته است

 .یی تثبیت سرخی آن در ذهن مخاط  بوده است

 بوی بدو داد و مشک و عنبر بابان ورش ببویی گمان بری که گل سرخ

 ( 21ص د5925 امامید)                                                                          

کلماتی  ؛ی مخصوص ش ر رودکی حاکم استوهوای اشراف مجموع این ابیات نیز باز حالبر 

های نیکو همگی دلیل بر این  های زرین و فرش همچون یاقوتد مرجاند جام بلوریند جام

مدعایندد چهار بیت دیگر به نوعی با درخشش رنگ زرد در ارتبا  بوده و از تلفی  این دو 

 . نوازی ترسیم شده است رنگ شاد تابلوهای درخشان و چشم

 چشمه خورشید را بینی تابان مه ش  درش بگشاییآنگه اگر نی

 (21ص د5925 دهمان)                                                                             

ترو محدودتر از قصیده رود  جلوه های به کار رفته در قصیده ابونواس کم در مقابل دامنه رنگ

بودن و تیرگی  های تیره تمایل داردد مثالً به قیرگون گچراکه ابونواس بیشتر به رن ؛کی است

ها را در  کنندد یرداخته درحالی که چیزی از این رنگ اندود می خم شراب و اینکه آن را گل

 . آمیزی کرده است های شاد رنگ خود را به رنگ هیابیمد او جای جای قصید ش ر رودکی نمی
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شود که  اربرد شراب به چشم خروس دیده میدر آغاز قصیده ابونواسد تشبیه م روف و یرک

جایگاه و سابقه زیادی در ادبیات عرب دارد و درخشش و نفوذ جراب شراب را به تصویر 

 .کشد می

 حوراءِ دمن کفِ ساقیهِ کریمه واشرب سالفاً ک ین الدیک صافیهً 

 (54ص ٬1331 داتخمری ابونواسد)                                                           

دست ساقی دلربای مجلس بگیرد که چون  باده صاف وخالصی به زاللی چشم خروس از

 .سیه چشم زیباست و آهوان سفید

ترین بیتد این دو  شود که شاید رنگین در همین یک بیت حضور سه رنگ مالحظه می

اقی یرداخته های س به وصف زیبایی دیگر ابونواس بسیار موجز و گررا از سوی. قصیده باشد

استد همان چیزی که جای آن در این دو قصیده خالی است و در دیگر خمریات فارسی و 

 .تعربی به آن فراوان یرداخته شده اس

شاید به سب  همان توجهی که . های زرد و سرخ و آبی است ابیات دیگر قصیده حاوی رنگ

حضور رنگ آبی را  دابونواس به عنوان یک شاعر عرب به آب و درخشش و صافی آن دارد

هم چنین توصیف مکرر آب و زاللی آن . بینیم در خمریه وی بسیار بیشتر از ش ر رودکی می

 . شود و آمیزش شراب با آن دیده می

 منزوع جلدَهِ ث بانٍ وأف اءِ کأنّ مازجها بالماءِ طوَّقها

 و  ست نقشهای از یو آمیزدد گویی حلقه گوارا می آنکه این شراب صاف را با آب زالل و

 .آویزد چون طوقی به گردنش می اف یان بیابان را نگاردار ماران و

اشاره مستقیم به رنگ قرمز بسیار  دباشد ابیات رنگی این قصیده که بیش از شش بیت نمی در

. توان یافت کمتر از قصیده رودکی است و تنها تشبیه شراب به آتش و چشم خروس را می

نور و تاریکی و تشبیه درخشش شراب به دامن زربفت درآن در مقابلد رنگ زرد و تقابل 

 . کند گری می جلوه

 فی الشرقِ و الغرب فی نور ظلماء لها ذُیولٌَ من ال قیاند تتب ها

 (52د ص1331 خمریات ابونواسد)                                                                
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تن دارد که دنباله آن را چون عروسان دلربا  ربفت برهایی ز نشین من گویید دامن م شوق خم

 .رقصد روشن محفل می در تاریک و و کشد آن سو می به این سو و

 . شود وجه اثری از آن همه اشرافیت قصیده رودکی دیده نمی در سراسر این قصیده به هیچ

 های خاص قصیده رودکی  ویژگی

به دوره نخستین ادب فارسی استد بازتاب زبان و مت ل   ی که رودکی شاعر یارسییاز آنجا

. خورد های سامی و در ش ر او به شکل مشهودی به چشم می اسطوره عناصر فرهنگ عربی و

توان دیدد مثالً آنجا که از تشبیه ممدوح به  این عناصر را بیشتر در بخش مدح قصیده او می

کند که در  ری مانند مییا وقتی شراب را به گوه گوید سلیمان نبی و لقمان حکیم سخن می

  دست حضرت موسی قرار داردد 

 زنده گشت سلیمان: جزم بگویی که ورش به صدر اندرون نشسته ببینی

 (24ص د5925 دامامی)                                                                              

شتر و کف بر ل  آوردن آن یا آنجا که جوشش و خروش شراب را به حرکات تند و تیز 

شاعر در ابیاتی خود را از روی تفاخر . شود های فرهنگ عربی دیده می مانند کردهد با نشانه

این  .برد های دینی و علمی عرب نام می همچون شاعران عرب دانسته و از شخصیت

دوره . گرارد تأثیریریری از ادبیات عرب در دوره ب د که عصر غزنوی است رو به افزایش می

توصیف دقی  مجلس شراب یادشاه . توجه به هویت ایرانی و اساطیر ملی است هسامانید دور

های مکرر از عناصر یارسی و ملی همچون رستم و اسفندیار نیز در بخش مدح  و نام بردن

 . خورد قصیده به چشم می

 مجلس باید ساخته ملکانه

 رستم زنام گرچه سخت بزرگ است

 

 و خیری الواناز گل و از یاسمین  

 زنده بدوی است نام رستم دستان

 (29-24د ص5925 دهمان)         

 :گیری نتیجه

 دسرایی در ادب فارسی است های موف  خمریه که از اولین نمونه «مادر می»قصیده م روف 

دهد و او  عالقه بیش از حد رودکی را به وصف شراب و ذکر جزئیات مربو  به آن نشان می

در مقابلد ابونواس شاعر بزرگ . کند سرایان ادب فارسی مطرح می یکی از خمریهعنوان  را به
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های بسیار موفقی از او  سرای ادبیات عربی نام گرفته و نمونه دوره عباسی مشهورترین خمریه

باری حاکم بر جام ه دوره عباسی از یک سو وبند لهو و ل   و بی . در این زمینه وجود دارد

گری را در  خواری عصر سامانی از سوی دیگر روحیه اباحی تن و نوشبه شادزیس و اعتقاد

گساری یکی از آشکارترین مظاهر زندگی آمیخته  باده. یرورش داده است ها شاعران این دوره

 .خواری و مالهی دو تمدن در عصر سامانی و عباسی است به نوش

آید که بارزترین  برمیشده از ابونواس  با خمریه انتخاب« می مادر»از مقایسه بخش خمر

محور عمودی خیال نزد رودکی بسیار . باشد وییگی این دو ش ر ذکر مراحل تولید شراب می

تر از ابونواس رعایت شده و در مقابل سنت دیرینه تصویر برای تصویر در ش ر  موف 

توصیفات هر دو قصیده دقی  و جزئی است که این امر وییگی . خورد ابونواس به چشم می

گرای  های ظریف شاعران طبی ت یردازی از سوی دیگر مضمون ادبیات عصر سامانی و بارز

 . عصر عباسی است

 کاربرد از عنصر رنگ و جاند استفاده مناس  و بجا دار و بی از لحاو توصیف طبی ت جان

آیدد اما ش ر رودکی از این جهت اولین نمونه  ر به نظر میت وزن و قافیه قصیده ابونواس موف 

ای  نوع خود در ادب فارسی است همچنین از لحاو یردازش بهتر مضامین جایگاه وییه از

های فارسی و  هایی از تقلید ت ابیر ادب عربی و همچنین ردیای اسطوره در آن نمونه .دارد

وبرق یادشاهان ایرانی  ملی ییداست و رنگ اشرافی خاصی که برگرفته از دربارهای یرزرق

 .شود ه افکنده که مانند آن در قصیده ابونواس دیده نمیبر قصیده او سای داست

*** 
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 های عشق در شعر اقبال و شابّی  بررسی تطبیقی جلوه

 زادهنسرین وهاب

 چکیده 

بودن توانای م اصر بودند که در شرایط مشابهی چون مست مره شاعر و شابّید دو اقبال

گیری از موهبت اسالم و قرآن و تربیت در  د نوع تحصیالتد بهرهتونسکشورهای هند و 
 . هایی م تقد و مرهبید از نظر فکری بسیار به هم نزدیک شدند خانواده

به دین و   ی این است که عش  و عالقهدهنده بررسی تطبیقی اش ار این دو شاعرد نشان
های آنان را به سوی ت الی و  جهان است که اندیشه مسلمانانرسالت انسانی و وجدانی و 

 . عش  الهی سوق داده است

های این دو شاعرد به تطبی  مفهوم عش  در اش ار  دراین مقالهد ما با یافتن نقا  تالقی اندیشه

های عش  به مردمد عش  به طبی ت و زندگید عش   د وییگیمنظورایشان یرداختیم؛ به همین 
های راه عش  و تقابل بین عقل و عش  در اش ار اقبال و شابّی مورد تطبی  و  مادرانهد سختی

 . بررسی قرار گرفت

 اقبال الهورید ابوالقاسم شابّید عش د س ادت و رستگاری: ها کلیدواژه

  

                                                             
 (ایران) اصفهان کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسید مدرس دانشگاه ییام نور شاهین شهر 

(n_vahabzadeh@yahoo.com) 



 های عش  در ش ر اقبال و شابّی  بررسی تطبیقی جلوه

111  

 

 

 مقدمه

زه در جهان و به وییه در ارویا و غرب مطرح شدهد بحث ترین مباحثی که امرو یکی از مهم

ادبیات تطبیقی با اهداف و حوزه ف الیت جراب خودد توجه . ادبیات تطبیقی است

ای که با وجود جدید بودن این  ییوهشگران زیادی را به خود م طوف داشته است؛ به گونه

  .مبحثد تحقیقات مت دد و با ارزشی در این باب انجام شده است

« االدب المقارن»و در زبان عربی با اصطالح « ادبیات تطبیقی»آنچه در زبان فارسی با عنوان 

و اصطالح  comparative literatureای است از اصطالح انگلیسی  شناخته شدهد ترجمه

د منتقد فرانسوید به کار «ویلمن»این اصطالح را اولین بار  literature comparer'sفرانسوی 

کشور فرانسه در تمام . منتقد دیگر فرانسوید آن را رواج داد« سنت بوو»از او  برد و ب د

 . مراحل ییدایشد رشد و تکامل ادبیات تطبیقید با آن همراه بوده است

ولی همانند سایر  ؛ی اول قرن نوزدهم دانستتاریخ تولّد رسمی ادبیات تطبیقی را باید نیمه

ای سر برآورده باشد بلکه اگر  وده که بدون هیچ ییشینههاد ظهور آن یک امر ناگهانی نب یدیده

به عق  بازگردیمد خواهیم دید که ییدایش ادبیات التینی تحت تأثیرادبیات یونانید و در 

ی رنسانسد آنچه با عنوان محاکات مطرح شدد همه و همه نویدهایی بودند از تولد دوره

 ( 53ص : 5929د غنیمی هالل. )«ادبیات تطبیقی»دانش مهم با عنوان 

تا اینکه یس ازجنگ جهانی  دای طوالنی مقیّد به مفهوم تأثیر و تأثّر بود ادبیات تطبیقی دوره»

دومد مکت  فرانسوی را متهّم کردند که اسیر فرهنگ ارویایی است وادبیات را در قید و بند 

 ( 22ص: م5333الخطی د )« ... تأثیر و تأثّرکرده است

کد بیش از دیگران نسبت به مشکل و م ضل ادبیات تطبیقی آگاهی ییوهشگر آمریکایید رما

 . داشت و از همین رهگرر ییشنهاد خروج از آن م ضل را مطرح ساخت

های تأثیر و تأثّر را قطع  یابد که او ریشه نگردد در می هر کس به گرانیگاه آرای رماک می»

 ( همان)« ندک کرده است و با این کار ادبیات را وارد فضایی یهناور می

ها بپردازیمد  ها و ملّت سوی دیگرد هرجا بخواهیم از رهگرر ادبیات به مشترکات امت از

اگر دکتر حمّود م تقد . آید شود و موضوع تأثیر و تأثّر به میان می ادبیات تطبیقی مطرح می

« ادبیات تطبیقید تأثیر و تأثّر امری است که از آن گریزی نیست یهدر عرص»است که 
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ولی الزم نیست که تأثیر و تأثّر در مورد  ؛دانیم د سخن او را مقبول می(1ص : م1333مّودد ح)

طور مستقیم صورت  کنند و دو زبان متفاوت دارندد به دو شاعر که دریک عصر زندگی می

 . نماید گیرد؛ بلکه در درازنای تاریخ و بتدریو رخ می

های دارای تأثیر و تأثیر ه ویلیک بر ییوهشای که رینی نقد ریشه»دکتر عبّود بر آن است که 

کند و در چارچوب مکت  فرانسوی استد خود اعالنی برای والدت مکت   مستقیمد وارد می

 .(56ص : م5333عبّودد )« ادبیات تطبیقی جدید است که به مکت  آمریکایی م روف است

سخن »: گوید که میبل دبندی دقی  مکات  ادبیات تطبیقی م تقد نیستدکتر عبّود به مرز

بلکه خالف حقیقت  ؛درباره مکت  آمریکایید فرانسوی و سالفید سخنی درست نیست

خود مکتبی است که بر تاریخ ادبیات تکیه دارد  یهمکت  فرانسوی در جوهره و فلسف. است

شود و  آن مکتبی که سالفیّه نامیده می. تر این است که آن را مکتبی تاریخی بدانیم و صحیح

بنابراین . اش براساس نظریه مادی جدلی است و  به ارویای شرقی استد رویکرد تطبیقیمرب

 .(همان) «بهتر آن است که آن را مکت  مادی جدلی یا مارکسیستی بنامیم

 : اند های این مکت  چنین گفته درباره علّت نامگراری و وییگی

هایی از  ای سالفونیه و ملتهاین است که به زبان  علّت نامگراری این مکت  به سالفیّه»

گویند وابسته است و به سب  اینکه  ها سخن میاتّحاد جماهیر شوروی ساب  که به آن زبان

به نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن جوامع ت ل  داردد اشتراکیّه نامیده شده است؛ امّا 

  در ممالک طرفداران این مکت یهاندیش گردد که بر ای برمی صفت مارکسیسم به فلسفه

یردازان  امّا صفت سوفیاتی از قبیل اطالق جزء بر کلّ است؛ زیرا نظریه. اشتراکی حاکم است

اشتراکی  یههای مختلف جام  اتحاد جماهیر شوروی ساب  نقش ییشرو و رهبری در عرصه

 ( 1و 5ص 1332اصطیفد )« .اند داشته

گیرد و آن  ارکسیسم الهام میی مهای ادبیات تطبیقی از فلسفه مکت  سالفیّه در ییوهش

 . های ادبی است گونه ییوهشزیر بنای این  فلسفه سنگ

های  ها و بررسی های روسیه و ارویای شرقی به ییوهشنمایندگان مکت  سالفیه در دانشگاه»

او . آن مکت  است یهادی  روسی ویکتور جیرومونسکی بارزترین نمایند. تطبیقی یرداختند

تأثیر و تأثّر فرانسوی را دنبال نکرده است؛ بلکه  یهقی خودد شیوهای تطبیدر ییوهش

مادیّ جدلی  یهمارکسیسم و نظری یهفلسف یهای را دنبال کرده است که با جوهر شیوه
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 .(111همان مقالهد ص)« مناسبت داشته باشد

 تر این است که آن را مکتبی امّا مکت  آمریکایی که اساسش بر نقد جدید استد مناس »

 .(161د ص«مقاله»عبّودد )« بنامیم که حاصل لقاح بین ادب مقارن و نقد جدید است

نسل جدید ادبای فرانسوی خودشان از مکت  آمریکایی استقبال »: دکتر عبّود م تقد است

 .(همان کتاب ییشین)« است Rene Trembleبارزترین آنان . کردند

رسیم که  به بیان دکتر عبدال زیز میبندی آراء و افکار ییوهشگران این عرصهد  با جمع

مکت  آمریکایی در ادبیات تطبیقید دیوارهای آهنینی را که ییشروان ادبیات »: گوید می

 .(55: 1331عبدال زیزد )« تطبیقی فرانسوی وضع کرده بودندد در هم شکست

بیقی های عش  در ش ر اقبال و شابّی براساس مکت  ادبیات تط بنابراین بررسی تطبیقی جلوه

 . آمریکایی تنظیم شده و دارای رویکردی نقدی است

با وجود اهمیت اقبال الهوری و ابوالقاسم شابّی به عنوان شاعرانی که منشأ تغییر و تحول 

ها و ادبیات ملل خود شدندد هنوز زوایای تاریک و مبهمی از دهلیزهای  بنیادین در اندیشه

 . د برافروختن چرا  تحقی  و ییوهش استی این دو شاعر وجود دارد که نیازمناندیشه

هایی که در نوع تحصیل و زندگی و ی انسانی و نیز مشابهتتوجه به خودسازی و اراده

تربیت ایشان وجود داشتهد در آثار اقبال و شابّی نقا  مشترک فراوانی یدید آورده است که 

آنچه در این . کند جکاو مییابی آن نقا  مشترک کن بین را به یافتن و ریشه ی نکتهییوهنده

 . هاست گیردد یافتن یکی از همین نقا  تالقی اندیشه ییوهش مورد بحث و تفحص قرار می

بردن به ارزش وجودی انساند اش اری شورانگیز را در دیوان ی حساس ولطیف و ییروحیه

شاعر این دو شاعر یدید آورده است که خواننده را به عظمت و ت الی فکر و روح این دو 

 . سازد واقف می

سازی به طریقه اسالمی دارندد و نیز  اش ار زیبای اقبال و شابّی و نقش مهمی که در انسان

ی  ی تطبیقی اش ار عاشقانهاهمیت ادبیات تطبیقید نگارندگان را بر آن داشت که به مقایسه

 . اقبال و شابّی بپردازند

دن به کمال در زندگید باید عش  اقبال و شابّی م تقدند که برای کس  س ادت و رسی

نگارندگان . اللّهی رسید ورزید و از این طری  نیروهای درونی را تقویت کرد تا به مقام خلیفه
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ی تالقی افکار و مضامین اقبال و شابّی استد به این مطال  که عش د نقطه نیز با عنایت به 

 . های این مفهوم در اش ار این دو یرداختندبررسی مشابهت

 اقبال و شابی -2

رفت بشر با  اقبال و شابّید شاعرانی بودند که در قرن بیستم ظهور کردند؛ قرنی که انتظار می

که از م نویتد از  ی مستحکمی ی علم و فناوری و با یشتوانههای چشمگیر در زمینهییشرفت

 . دهای مجد و بزرگواری گام بگرار گرشته تا کنون به دست آورده بودد بر اوج قله

قدر به م نویت و  اما متأسفانه انسان عصر حاضر خود را یک ب دی یرورش داده؛ یا آن

ی علم بازمانده و خود را به رؤیاهای دلپریری که برای گرایی یرداخته که از قافله درون

خویش ساخته دلخوش نموده و از تالش و کوشش در راه رسیدن به س ادت غافل شده 

و دانش خود فریفته شده که تبدیل به روباتی بی احساس و بی استد و یا چنان به علم 

 . اخالق شده و در نتیجه در ق ر حیوانیّت سقو  کرده است

روند چنین حرکتید یکی را ییوسته مقهور و مظلوم و مست د برای اجحاف و استثمار قرار 

ی بارز نمونه. داده و دیگری را ظالم وجسور برای اعمال هر گونه زور و استبداد نموده است

های انسانی  غفلت از ارزش. شود این امر در کشورهایی چون هندوستان و تونس مشاهده می

ی  ها و کشور تونس را مست مره انگلیسی یههاد سالیان متمادی هند را زیر سلط و اراده ملت

 . ها قرار داد فرانسوی

ولی بر خالف دیگر  دافتنداقبال و شابّی دو شاعری بودند که در چنین کشورهایی یرورش ی

غافل نشدند و دریافتند که دلیل عق  ماندگی « ی انسانی اراده»و « خودی»هموطنان خودد از 

 . های الهی است کشورهایشان غفلت از ارزشهای انسانی و موهبت

در  .وطنان خود به ستوه آمده بودند شاعر بیدار و خودآگاه که از خواب غفلت هم این دو

 . ی بیدارسازی مرم را به عهده گرفتندیفهکشور خودد وظ

هایی که در زندگی اقبال و شابّی وجود داردد به  ها و تفاوت در این قسمتد به شباهت

 . شود وار و اجمالید اشاره می صورت فهرست

 ها  شباهت -2-1

وض یت کشورهای د گونه که گفتیمد اولین مشابهت بین زندگی اقبال و شابّی همان -1-5-5
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ها بود که  ی هستی نهادندد کشورهایشان مدتزمانی که اقبال و شابّی یا به عرصه. استهآن

 . ی است مارگران غربی درآمده بود زیر سلطه

جهت بیدارسازی کشورهای مسلمان و در راه  ها ش ر خود را دردوی آن هر -1-5-1

 . ی بیگانگان و اتحاد ایشان به کار گرفتنداستقالل و آزادی از سلطه

 . ها عاش  آزادی و زندگی آزاد منشانه بودندهر دوی آن -1-5-9

 . اقبال و شابّید نه تنها مسلماند که مؤمن راستین بودند -1-5-4

هایی مرهبی و متدین یرورش یافتند و آثار  هاد از همان کودکید در خانوادهآن -1-5-1

در ییدا کردن راه صحیح  ها راتربیتی یدر و مادری دلسوز و با ایماند تا آخر عمر آن

 . راهنمایی کرد

خانه و با یادگیری قرآن و مسائل دینی  ها تحصیالت خود را از مکت هر دوی آن -1-5-6

 . آغاز کرده بودند

طوری که اقبال در دوره  ها از سنین کم نمایان شد؛ بهاست داد ش ری هر دوی آن -1-5-2

 . سالگی شاعری را رسماً آغاز کردگفت و شابّی نیز از یانزده ابتدایی ش ر می

اقبال به الهور و شابّی نیز : تری رفتند ی تحصیل به شهرهای بزرگها برای ادامهآن -1-5-1

 . راهی تونس شد

 . ی حقوق تحصیالت دانشگاهی داشتندهر دو در رشته -1-5-3

 . ندها برای مدت کوتاهی تحت تأثیر مکت  رمانتیسم قرار گرفتهر دوی آن -1-5-53

 . شود هایی به تصوف و عرفان در آثار هردو دیده می گرایش -1-5-55

 . کردند از نظر وض یت اقتصادی هر دو با فقر دست و ینجه نرم می -1-5-51

عصر خودد مورد آزار و  های نود از طرف متحجران هم ی اندیشهبه دلیل ارائه -1-5-59

 . اذیت قرار گرفتند

 . ته بودند و تحت تأثیر او قرار گرفتندی گوهر دو شیفته -1-5-54

ایشان تحمیل شده بودد شکست   دو در ازدواجی که در سنین یایین به هر -1-5-51

 . خوردند

 ها تفاوت -2-2

ی برخی سال و به گفته 16ی ب ضی مدت زندگی شابّی بسیارکوتاه بود؛ به گفته -1-1-5

 . سال بود 65 اقبالسالد ولی مدت زندگی  11دیگر 
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ولی یدر اقبال از راه  دیدر شابّی تحصیالت باالیی داشت و به قضاوت مشغول بود -1-1-1

 . کرد امور بازرگانی امرار م اش می

شهرهای مختلف سپری کرد؛  شابّی به دلیل وض یت شغلی یدرد کودکی خود را در -1-1-9

 . ی کودکی اقبال تنها در سیالکوت سپری شددر حالی که دوره

 . ولی اقبال تنها در آن مطال ه و تأمل داشت دسالگی قرآن را حفظ کرد 3بّی در شا -1-1-4

ولی شابّی از ترس  دکردند یدر اقبالد او را در سرودن ش ر تشوی  می استادان و -1-1-1

 . سرود یدر مخفیانه ش ر می

 . اقبال بر خالف شابّی در فلسفه تحصیالت عالی داشت -1-1-6

ولی شابّی  دهای انگلیسید آلمانید فارسید اردو وعربی آشنایی داشتاقبال به زبان -1-1-2

 . دانست فقط زبان عربی می

 . تحولی اساسی در زندگی او یدید آورد مرگ یدر شابّی در جوانید  -1-1-1

 . اقبال در زمان حیات خود شهرت جهانی کس  کرد -1-1-3

 . مدرک تحصیلی اقبال باالتر از شابّی بود -1-1-53

ولی شابّی در مدت کوتاه زندگید از  داقبال به کشورهای ارویایی سفر کرده بود -1-1-55

 . تونس خارج نشد

شابّی یس از شکست در ازدواج نخستین دیگر ازدواج نکرد؛ ولی اقبال سه بار  -1-1-51

 . ازدواج کرد

امین ش ری هایی که در زندگی اقبال و شابّی برشمرده شدد مض ها و تفاوت عالوه بر شباهت

گردد و محور اش ار  می« خودی»اش ار اقبال حول محور . ها نیز بسیار به هم شبیه استآن

 . دانند این دو را عش  می ها راه رسیدن به آن. هاستشابّید توجه به اراده انسان

 اقبال، شابّی و عشق -3

ی را بسیار به هم های عاشقانه اقبال و شابّ ب د زمان و مکاند اندیشه عظمت روحد فار  از

زمین جاری شده  ای که برزبان این دو شاعر توانای مشرق کالم عاشقانه. نزدیک کرده است

اند و به کمال  ی تربیت اسالمی بالیدهاستد حاکی ازقرابت دو روح است که درسایه

 . اند رسیده

ش د نشان ی ع درباره شابّیو  اقبالهای  بررسی تطبیقی اش ار عاشقانه و مشابهت دیدگاه



 های عش  در ش ر اقبال و شابّی  بررسی تطبیقی جلوه

191  

 

 

فراسوی  در نوردد و مکان را درمی شاعرد چگونه مرز زمان و های این دو دهد که اندیشه می

 . خورد مادیات ومحاسبات عقالنید به یکدیگر ییوند می

ی هردو شاعرد به دلیل اختالف سن و در های عاشقانه هایی نیز بین افکار و اندیشه تفاوت

به هیچ وجه ایشان را در تقابل و تضاد با یکدیگر نشان  هاد وجود دارد کهنتیجه تجربیات آن

دهد که میزان عش  مت الی در دیوان اقبال بسیار  دهد؛ برای مثال بررسی تطبیقی نشان می نمی

تواندد مدت کوتاه عمر شابّی باشد که به شاعر  دلیل این امر می. بیشتر از دیوان شابّی است

شک عش  جسمانی یاکد توانسته  بی. دهد م نمیمجالی برای یختگی کامل در کالم منظو

شودد یاری کندد ولی دست اجلد خیلی  است شاعر را در طی یلی که به حقیقت منتهی می

ییچد و او دیوان اش ار خود را با ش رهایی که بین دو  زود طومار زندگی شاعر را درهم می

 . نهد گار میدر نوسان هستند به یاد( مت الی)و الهی ( زمینی)حالت جسمانی 

کندد روح خام و  سالگی شابّی را درگیر خود می عش  جسمانی یاکی که در سنین زیر بیست

 . کند اهلل یاری می دهد و او را در سیر الی ی او را در تالطمی شگرف قرار میتجربه بی

هر جوان یک »قول جبران خلیل جبران  به . دهد چنین عشقی در زندگی هرکس رخ می

شود و برای تنهایی او م نایی  که ناگهانی و سرزده در بهار زندگی وی یدیدار میدارد  سلمی

هایی مبدّل  هایش را به نغمه سازد و تنهایی روزهای او را به انسد و سکون ش  ش ری می

 ( 53مد ص 5339ناصیفد )« .کند می

. برود« القات خدایله یله تا م»دهد تا  یابدد او را یاری می عشقی که در نهاد شابّی یرورش می

ولی متأسفانه فرصتی  داو این سیر ص ودی را در دیوان خود به م رض نمایش گراشته است

حال آن که عش  در . شود کند و در راه متوقف می ی مقصود ییدا نمیبرای رسیدن به قله

ی عش  جسمانی گرشته و او توانسته باکمک خضر راه عش د ی نی ش ر اقبال از مرحله

 . د راهیِ م راجی روحانید در آن سوی افالک شودجاویدنامهی در منظومهمولوید 

دهند که  ی شروع و یایان راهی واحد را نشان مید نقطهشابّیو  اقبالبراین اساسد اش ار 

درحدّ  شابّییکی از دو دونده موف  نشده به خط یایان این مسابقه برسد؛ درنتیجه ش رهای 

 . به آن نقطه کمال و مطلوب رسیده است اقباله ولی اش ار یک عش  زمینی یاک باقی ماند

 . دانند را به شرح زیر می شابّیو  اقبالنگارندگان عناصر قابل تطبی  در اش ار 
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 عشق به مردم -3-1

اش اری که . ها را محدود به هیچ سرزمینی نکردآنشابّید و  اقبالرسالت انسانی و وجدانی 

شودد بلکه ارزش نوع انسان و  رزهای هند و یا تونس نمیاندد محدود به م ها سرودهآن

اللّهی بر زمین را داردد ش ر  احترامی که برای بشرد به عنوان مخلوقی که شایستگی مقام خلیفه

گراد بدان م نا که در  وطن یرست و ملی شابّیو  اقبال. ها را فراگیر و جهانی نموده استآن

ها برای س ادتمندی نوع بشر و به ل ملی را که آنغرب مصطلح استد نبودند بلکه دستورا

 . دهندد قابل تطبی  بر هر فرهنگ و ملیتی است وییه مسلمانان ارائه می

او خود را اسیر چنبره هیچ . کند خود اشاره می« جهان وطنی»ی به عقیده« ییام مشرق»در اقبال

تی هستند که از یک اصل واحد ها تکثراداند؛ زیرا از نگاه او و امثال اود انسان ملیتی نمی

 . اند مشت  شده

 : ی او به عقیده

ها را ییوسته بدیشان های آن کند که غفلت ی قلبی به مردم مسلماند او را وادار میعالقه

 : اندد گله و شکوه نماید گوشزد کند و از اینکه اختیار خود را به دست دیگری سپرده

 نککه افغککانیم و نککی تککرک و تتککاریم  

 تمیز رنگ و بکو بکر مکا حکرام اسکت     

 

 چمککن زادیککم و از یککک شاخسککاریم    

 ی یکککک نوبهکککاریم ککککه مکککا یکککرورده

 (139د ص 5949اقبالد )                 

 ورزی از نس  باید گرشت عش 

 

 باید گرشتهم ز ایران و عرب 

 (553هماند ص )                      

 قیمکککککت شمشکککککاد خکککککود نشکککککناختی 

 تهکککیمثکککل نکککی خکککود را ز خکککود ککککردی 

 ای از خککککوان غیککککر  ای گککککدای ریککککزه 

 بککککزم مسککککلم از چککککرا  غیککککر سککککوخت

 از سککککواد ک بککککه چککککون آهککککو رمیککککد  

 خککویش بککرگ گککل چککون بککوی   شدیریشککان

 ّالکتکککککککاب ای امکککککککین حکمکککککککت ام 
 

 
 سکککککرو دیگکککککر را بلنکککککد انکککککداختی   

 نهککککی بککککر نککککوای دیگککککران دل مککککی  

 جکککویی از دکّکککان غیکککر جکککنس خکککود مکککی

 مسککککجد او از شککککرار دیککککر سککککوخت   

 ویش دریکککککد نکککککاوک صکککککیاد یهلککککک  

 خککویش ای ز خککود رم کککردهد بککازآ سککوی  

 ی خککککود بازیککککاب  وحککککدت گمگشککککته 

 ( 41هماند ص )                      
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زدگی مردم  کندد از جمود و غفلت احساس می اقبالی یه نیز که در خود مسؤولیتی همپا شابّی

 : کند ها را ابتدا مشفقانه نصیحت میآید و آن مسلمان به درد می

 «.ای عالی و قدرتمند بر تو فرمانروایی نکرده است تو در عالمد نیرویی هستی که اندیشه»

های دوردستد آن را به زنجیر درآورده های دوران اریکیتو در عالمد نیرویی هستی که ت»

 «.است

او همچون یدری مهربان و دلسوز که نگران سرنوشت فرزندان خود استد افرادی را که 

زدگان بی حمیّت را  کند و غفلت کوشند تشوی  می ی خود میبرای سرنوشت و آینده

 . سر دلسوزی و شفقت است باید دانست که نکوهش او همواره یدرانه و از. نکوهد می

                    

به کسانی که دوستدار سوار شدن  نیز گویم و میان مردم به بلندیروازان تهنیت می در»

 «.دی خطرات هستن برگرده

روند و به زندگی سرشار از حقارت راضی  کنم کسانی را که با زمانه به ییش نمی و ل نت می»

 «.هستند

ها رسیدد گاه عالوه بر  توان به واالترین ارزش او با اعتقاد و ایمان به اینکه با اراده می

زم درونی ها را به احیای اراده و عی مسلماناند آنرفته سرزنشد با اشاره به مجد از دست 

 . کند تا به سرمنزل مقصود رهنمون شوند دعوت می
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 «ها و رویاهایت چه شده است؟ ی تو کجاست و بلندیروازی ای ملّتد قل  حساس و تپنده»

و تاریکی وجود   ی زندگی در تو کجا رفته است؟ هیچ چیز جز مرگ و سکوت و رنو اراده»

 « .ندارد

 «.تر است این کدامین زندگی و چه حیاتی است؟ چه بسا حیاتی که مرگ از آن خوش»

تردید  بی. اش ار اقبالد راهگشای نوع بشرد به سوی س ادت دنیا و آخرت استدیوان 

ها و رهایی از زیر بار زورد ابراز داشته استد از د برای خوشبختی انساناقبالای که  فلسفه

نصایح او برای خودسازی و خودآگاهید قلبی . گیرد ها نشأت میی او به آنعش  و عالقه

 . تپد که به عش  دیگران می کشد عاش  را به تصویر می

 تککو شمشککیری ز کککام خککود بککرون آ  

 نقککاب از ممکنککات خککویش برگیککر   

 ش  خکود روشکن از نکور یقکین ککن     
  

 بککککرون آ از نیککککام خککککود بککککرون آ  

 مککه و خورشککید و انجککم را بککه بککر گیککر

 یکککد بیضکککا بکککرون از آسکککتین ککککن  

 ( 522ص : 5949اقبالد )                 

 هر هستیعشق به طبیعت و مظا -3-2

ی ها به توصیف عواطف و احساسات و یا خاطرات گرشتهبه کمک آن شابّیاش اری که 

 . ی آنهای مسحور کننده های طبی ت و زیبایی یردازدد سرشار است از جلوه خود می

د که مجبور بود به خاطر شغل یدرد به شهرهای مختلف سفر شابّیوض یت خاص زندگی 

از جهتی دیگرد . یدید آورد شابّیالفت با آن را در وجود کندد عش  به طبی ت و انس و 

های این مکت  بسیار یایبند بود و در  به عنوان شاعری رمانتیستد به اصول و وییگی شابّی

 . گیرد در ش ر او بسیار مورد توجه قرار می« عش  زیاد به طبی ت»نتیجهد اصل 

اند ک گرفتار شدهد  وجودی خویش بیگانهاو که در میان مردمی بی اراده و غافل ک که با ارزش 

ها را فراموش کند و به آرامش های آنبردد به این امید که نامردمی به دامان طبی ت یناه می

 . روحی برسد



 های عش  در ش ر اقبال و شابّی  بررسی تطبیقی جلوه

191  

 

 

  

 «.ای است که آن را زندگی برای مند از عطرد سایهد نور و نغمه بنا کرده است خانه»

 «.ی عش د رؤیاها و الهام بنا شده استای است از سحر زیباد و برا خانه»

 «.رود ها از میان نمی سحری باشکوه و دائمی در جنگل است که با گرر ایّام و سال»

 «.در جنگلد در جنگل دوست داشتنید که حرم طبی ت و زیبایی عالی است»

 : گوید می( خوشبختی)« »ی  او در قصیده

 و إن أردت قضاء ال یش فی دعه

 ی النّاس دنیاهم و ضجّتهمفاترک إل

 واج ل حیاتک دوحا مزهرا نضرا
  

 ش ریّه الیغشی صفوها ندم 

 و ما بنوا لنظام ال یش أو رسموا

 فی عزله الغاب ینمو ثم ین دم

 ( 591هماند ص )                 

خواهی زندگی خود را در یک آرامش ش رگونه که هیچ یشیمانید زالل آن را کدر  اگر می»

 «.سپری کنینکندد 

ها و آنچه را که برای زندگی خود بنا نموده یا طراحی دنیای مردم و سرو صدای آن»

دار  و زندگی خود را همچون درخت تنومند گل« ».اندد رها کن و به خودشان واگرار کرده

 «.رود ی جنگل قرار بده که مدتی وجود دارد و سپس از بین می شادابی در گوشه

های چشمگیر آند تأثیری ی هیمالیاد با زیباییسیالکوتد واقع در دامنهتولد اقبالد در شهر 

ی این تأثیر را در کاربرد عناصر طبی تد در دیوان توان نتیجه ی او نهاد که میعمی  بر روحیه

 . وی دید

موجد دریاد نسیمد شبنمد ماهید . در دیوان اقبالد ارتباطی بسیار نزدیک با طبی ت وجود دارد

 . های ش ری اقبال هستند از موتیف... بوترد ساحل وشاهیند ک

های زندگی را یناه بردن اقبالد شاعری عاش  است که همانند شابّی تنها راه گریز از سختی

 . داند های آن میبه طبی ت و زیبایی

 . توان در طبی ت بهتر دید و با آن به آرامش رسید ی اقبالد عش  را میبه عقیده
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 یککروای شککهر  عشکک  شککورانگیز بککی  

 خلککوتی جویککد بککه دشککت و کوهسککار

 مککن کککه در یککاران ندیککدم محرمککی   

 بحکککر و هنگکککام غکککروب آفتکککاب   

 کککور را ذوق نظککر بخشککد غکککروب   

  

 ی او میککرد از غوغککای شککهر   شکک له 

 یکککا لککک  دریکککای ناییکککدا کنکککار    

 بکککر لککک  دریکککا بیاسکککودم دمکککی   

 نیلگککون آب از شککف  ل ککل مککراب   

 شککام را رنککگ سککحر بخشککد غککروب 

 ( 123د ص 5949الد اقب)          

هایی شده است که از زبان عناصر باعث افزایش کاربرد تمثیل طبی تبه  اقبالی عالقه

 . شود مختلف طبی ت بیان می

داند که تأثیری زنده و جاودانه بر قل  و  طبی تد چنان افسونگر می را در د همه چیزشابّی

 : گرارند روح او باقی می

       

 «.هر آنچه بر این وجودد بوزد یا بخزد یا بخوابد یا یر زند»

 «.شوند هایی که به این سو و آن سو خم می هاد شاخه چشمه هاد عطرد از یرندگاند گل»

 «.هابیابان هاد  درّه هادفشان هاد آتش غارهاد قله دریاهاد »

 «.هاد رعدها هاد بیشههاد فصلهاد ظلمتنورهاد تاریکی»

 «.های بخشندههاد بارانگرراد طوفان هاد مهبرف»

 «.هاد دیند رؤیاد احساساتد سکوت و ترانه آموزش»

 «.همگی بسان کودکان جاودانگید در قلبم زندهد آزاد و سرشار از سحر و افسون هستند»

بردد آنچنان سرمست از  ی کوهسار یناه میآنگاه که به دامن طبی ت و به دامنه نیز اقبال
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 . یندارد شود که آن را بهشت فرود آمده بر زمین می های طبی ت میزیبایی

 خوشکککا روزگکککاری خوشکککا نوبهکککاری 

 زمکککین از بهکککاران چکککو بکککال تکککرروی

 نکه نپیچکد نگککه جکز کککه در اللکه و گککل    

 لکک  جککو خککودآرایی غنچککه دیککدی؟   

  

 رسککت از مرغککزاری   نجککوم یککرن  

 ز فکککواره المکککاس بکککارد آبشکککاری

 زاری نغلتد هکوا جکز ککه بکر سکبزه     

 داری چککه زیبانگککارید چککه آیینککه  
  (111-113صص : 5949اقبالد ) 

کند ی مظاهر طبی ت را نمودی از تجلی نور عش  م رفی مینهد و همه گام را فراتر می شابّی

 : جاد گسترده شده است که در همه

 ا أبکیککککک للحکککک ّ إنّمکککک

 یمکککککأل الکککککدّنیا فکککککأنّی 

 فکککککاذا مکککککا الح فجکککککر 

 و إذا غککککککککرّد طیککککککککر
  

 الکککککککری ککککککککان بهکککککککاه  

 سکککککرت فکککککی الکککککدّنیا أراه  

 کککککان فککککی الفجککککر سککککناه  

 کککککان فککککی الشّککککدو صککککداه 
  (511-513صص: م5331شابید ) 

 «.کنم که نور آن استبه خاطر عش  بر تو گریه می»

 «.بینم کنم آن را می حرکت میکند و من در هر کجای دنیا که  دنیا را یر می»

 «.درخشدد نورش در سپیده وجود دارد هرگاه سپیده می»

 «.ای آواز بخواندد ییواک صدایش در آن است هرگاه یرنده»

ها زندگی دوی آن هر. های هر دو شاعر درباره زندگی نیز قابل توجه و بررسی استدیدگاه

 . مال آن گردید و از تالش و تکایو باز ایستاددانند؛ ولی برآنند که نباید مسحور ج را زیبا می

کند و مردم در حکم  هایی خل  میداند که با آن آهنگ می« گیتار خداوند»زندگی را  شابّی

 . نتهای موزون و یا ناموزون این سازند

          

 «.هستند( ی آن)ها بسان آهنگ( مردم)این زندگید گیتار خداوند است و زندگان »



 

 111 

 

در  ]ها گروهی از آن[آورند و نیز  هایی که همچون سحرد احساسات را به اسارت در می نغمه»

 «.کنند آهنگد خلل ایجاد می

دانند که باید دائماً در حرکت باشد؛ زیرا  هر دو شاعرد زندگی را همچون جویی روان می

 : رباید گردد و طراوت و شادابی آن را می سکوند باعث گندیده شدن آن می

 زنککدگی جککوی روان اسککت و روان خواهککد بککود    

 این مکی کهنکه جکوان اسکت و جکوان خواهکد بکود        

 (163ص : 5949اقبالد )                         

 : ت و تالش بود تا از کاروان شتابنده زندگی بازنماندبنابراین باید ییوسته در حرک

 ( 51ص : م5331شابید ) 

برخیز و در راه زندگی قدم بگرار؛ زیرا هرکه به خواب رفتد زندگی منتظر او نخواهد ! هان»

 «.شد

 عشق مادرانه -3-3

ی انسانی د به اهمیت نقش زنان در سازندگی و ت الی جام ه«یرموز بیخود»در مثنوی  اقبال

 . کنداشاره می

»ی نیزد زن موجودی مقدس و ستودنی است که در قصیده شابّیدر نگاه 

 : یابد د شایستگی یرستش می(دعاهایی در م بد عش )« 

 ( 61ص : م5331شابّید )

 «.تردیدد من تنها کسی هستم که در تو شکوه م بود را دیده است ای دختر نورد بی»

؛ زن را «هنَّ لباس لَکُم»: فرماید ی بقره که میسوره 512ی با استناد به آیه اقبالعالمه 

که  داند کند و آغوش او را مکان مقدسی می یوششی برای سِتر و عفاف مردان م رفی می

 : توان به م راج رسید یابد و ازطری  آن می عش  الهی در آن یرورش می

 ی زن ساز مرد نغمه خیز از نغمه

 یوشش عریانی مرداند زن است

 از نیاز او دو باال ناز مرد 

 حُسن دلجود عش  را ییراهن است
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 ی آغوش او یرورده عش  ح 

  

 ی خاموش او این نوا از زخمه

 ( 535ص : 5949اقبالد )             

داند که  د آغوش مادر را مکانی مقدس می(حریم مادری)« »ی نیز در قصیده شابّی

 : زیبایی آسمانی درآن متجلی گردیده است

 

 ( 39مد ص 5331شابّید )

مکانی مقدس و دارای ( آغوشی که). گیرد بوسد و او را در آغوش می مادر کودکش را می»

 «.زیبایی آسمانی است

د وجود «بهشت زیر یای مادران است»: فرمایند که می( ص)د با اشاره به حدیث ییغمبر اقبال

داند و آن را رحمتی از جان  خداوند  ی فخر ومباهات هستی میزن را در مقام مادرید مایه

 . استکند که با مقام ییغمبری در ارتبا   م رفی می

 آنککککه نکککازد بکککر وجکککودش کائنکککات 

 مسکککلمی ککککو را یرسکککتاری شکککمرد   

 نیککک اگککر بینککی امومککت رحمککت اسککت

 شکککفقت او شکککفقت ییغمبکککر اسکککت   
  

 ذکککر او فرمککود بککا طیکک  وصککالت   

 ای از حکمکککت قکککرآن نبکککرد بهکککره

 زآنکککه او را بککا نبککوت نسککبت اسککت

 سککیرت اقککوام را صککورتگر اسککت   

 ( 535د ص 5949اقبالد )         

قد است که س ادت و سالمت یک جام هد به یاکدامنی و عفاف مادران آن جام ه او م ت

 : وابسته است

 ملککت از تکککریم ارحککام اسککت و بککس  

 از امومککککت گککککرمد رفتککککار حیککککات

  

 ورنککه کککار زنککدگی خککام اسککت و بککس  

 از امومکککت کشکککفد اسکککرار حیکککات  

 ( همان)                                

یابد و  است که کودک برای نخستین بار در آن یرورش میزیرا آغوش او مکانی مقدس 

 : گیرد ها و اعمال او در آنجا شکل می اندیشه
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 طینت یاک تو ما را رحمت است

 کودک ما چون ل  از شیرتوشست
  

 قوّت دین و اساس ملت است 

 الاله آموختی او را نخست

 ( 534هماند ص )               

 : گوید می شابّیو 

          

 تر و زیارتگاهد حریمی رفیع اشد حریم زندگی است؛ آیا ازآن حریم و او با یاکی ومهربانی»

 «تر وجود دارد؟ مقدس

گیرد و زندگی نیزچه  شکل می تو ک باشی وشوق وذوق چقدر درای حریم مادرید مبار»

 «. شود بسیارمقدس می

 دبهره است د با ترجیح دختری روستایی که از زیبایی ظاهری بی«رموز بیخودی»نیز در  اقبال

ولی به مقام مادری رسیدهد بر زیبارویی دلفری  و گریزان از بار مسئولیت مادرید 

او به صراحت اعالم . دهد نشان می« مقام مادر»در قبال ارزش  ی خود راگیری اندیشه جهت

دارد که حیات ملت وابسته به حضور مادران فداکار است و اگر دا  ننگ گروه دوم از  می

 . دامن جام ه و ملت یاک شودد بهتر و سودمندتر است

بیند و  می( س) حضرت فاطمه زهرای زنی فداکار و مادری دلسوز را در نمونه و اسوه اقبال

 . کند که او را الگوی خود قرار دهند تا به کمال برسند به مادران توصیه می

 ی کامل بتول مادران را اسوه مزرع تسلیم را حاصلد بتول

 ( 539ص : 5949اقبالد )

ی وعظ و نصیحت به در اشاره به عش  مادرانه سروده استد بیشتر جنبه اقبالاش اری که 

های قل  یک ها و تپشد نگرانی(قل  مادر)« »ی در قصیده دشابّیگیرد ولی  خود می

ای از فرزند محبوب و از دست  ی عناصر کائنات راد جلوهکند که همه مادر عاش  را بیان می

 . داند ی خویش میرفته
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داند که یس از مرگ فرزندد  شاعر در این قصیدهد قل  مادر دلخسته و عاش  راد تنها دلی می

 . رات او گرد فراموشی نپاشیده استبر خاط

 . همه تو را فراموش کردند و دیگر کسی در زندگی تو را یاد نخواهد کرد -

 . کند ها را در تاریکی مرگ دفن می حتّی خاطره( همه چیز)و روزگار  -

 . تپد مگر قلبی که ییوسته در هستی برای دیدار تو می -

 . بیند دهد و چیزی جز درخشش تو را نمی و در هستی به صدای تو گوش فرا می -

 های راه عشق سختی -3-4

های  ها و دشواری اندد به سختی د با تجربیاتی که از مراحل مختلف عش  داشتهشابّیو  اقبال

 . کنند شاره میاین راه م ترفند و به انحاء مختلفد در دیوان خود به این مطل  ا

فرض کردهد ولی وقتی قدم در راه آن نهاده استد « آسان»همانند حافظد عش  راد ابتدا  شابّی

آورده ( برق عش )  «»ی  گرفتار مصائبی جانکاه شده که شرح آن را در قصیده

 : است

 کهربککاء الغککرام فککی األعککین النّجککل  

 یرسکککل اللحکککظ للقلکککوب کنکککور   

 قکککاب األمکککانیفککک ذا مکککا انجلکککی ن

 یقککککرع السّککککن حرقککککه و ابتهککککاال

  

 و تیّارهککککا بسککککلک الجفککککون 

 فککک ذا مسّکککها فنکککار المنکککون   

 صکککار صکککبّا مکککدلّهاد ذافتکککون  

 و یصککیر الحبککور لیککل شککجون  

 ( 511ص : م5331شابید )   

 «.ها وجود دارد ی یلک های درشت و در سلسله برق عش  در چشم»

ها را لمس کندد آتش  فرستدد ولی چون قل  ها می این عش  نگاهی را مثل نور برای قل »

 «.مرگ است

 «.شود انگیری تبدیل می فتنه یهی آرزوها برداشته شودد به مفتون سرگشت و آنگاه که یرده»

 «.شود گیرد و شادی تبدیل به ش  اندوه می از روی سوز و زاری انگشت به دهان می»
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 : ان حافظ خالصه نمودتوان در اولین بیت از دیو ی فوق را میمفهوم قصیده

 

 ها که عش  آسان نمود اول ولی افتاد مشکل 

  ( 5ص : 5921حافظد )                    

ی صید شاهین  طلبد تا انسان شایسته قدم نهادن در وادی عش  و محبتد همتی مردانه می

 : زیرا عش  گرددد 

 همتان عش ندارد کار بادون 

 

 تررو مرده را شاهین نگیرد 

 (121ص : 5949اقبالد )    

برای آزمودن جوهر وجودی مدعیان عش  است تا  میزانهای این راهد بهترین سختی

 «.روی شود هرکه در او غش باشد سیه»

 : گوید می« ارمغان حجاز»در  اقبال

 نهککان انککدر دو حرفککی سککرّ کککار اسککت 

 دبراهیمکککککان ز نمکککککرودان نترسکککککن 

 

 مقککام عشکک  منبککر نیسککت دار اسککت   

 کککه عککود خککام را آتککش عیککار اسککت 

 (491هماند ص )                  

 «.مخاطره و ترسناک و مورد شک و بدگمانی است راه عش  بسیار یر»

 «.نظیر و تمام و کمالی که در آن است ها و هنرهای بی برخالف زیبایی»

 «.گرداند کند و یهلوهای صخره را مشوّش می و سرودهایی که مأل اعلی را مست می»

 «.ی خوشی که تقریباً نزدیک است عقل انسان را برباید و رایحه»

در این راهد مصائ  . برد وار تا ش اع خورشید باال می  راه عش د عاش  راستین را ذره  دشواری

 . عین لرت و خوشی هستند

 ستا  چیدن خوش  گل  ش له خلیل از چون  عش  با دشوار ورزیدن خوش است
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 ممکنات قوّت مردان کار

  

 گردد از مشکل یسندی آشکار

 ( 91هماند ص )                             

 تقابل بین عقل و عشق -3-5

 هککای عقککل  عشکک د افالطککون علککت  

 جملککه عککالم سککاجد و مسککجود عشکک  

 

 به شکود از نشترش سودای عقل 

 سومنات عقل را محمود عش 

 ( 42ص : 5949اقبالد )             

سازد که دارای روحی  د مسلمانی مؤمن را نمایان میاقبالهای محمد  دیشهتکأمل در آثار و ان

توان به آن  شخصیت او منشوری چند وجهی است که از هر جهت می. چند ب دی است

اندیشید و  همچون برگسون می»ای بود که  او نابغه. نگریست و چیزی تازه را در او دید

سرود و همچون  رو برای ایمانش میورزید و همچون ناصر خس همچون موالنا عش  می

جنگید و همچون تاگور برای  های مسلمان با است مار میالدین برای رهایی ملتسیدجمال

کوشید و همچون کارلد دمیدن  طلبی می نجات تمدن از فاج ه عقل حسابگر و آفت قدرت

کالوند کرد و همچون لوتر و  روح و عش  را در کالبد خشک زندگی انسان امروز آرزو می

را در این عصرد هدف « رنسانس اسالمی»را در مره  خویش و « ی مرهبی تجدید اندیشه»

د مرد دین و دنیاد ایمان و دانشد عقل و احساسد فلسفه و ادبد اقبالخویش ساخته بودد 

عرفان و سیاستد خدا و مردمد یرستش و جهادد عقیده و فرهنگد مردم دیروز و امروزد 

 ( 1-3صص : شری تید بی تا. )ز بودد مسلمان بودیارسای ش  و شیر رو

او م تقد . کند ولی از تکیه و تأکید بر عقل یرهیز می دبا اینکه اندیشمند و متفکر است اقبال

توان به سادگی با سر انگشت عش  گشودد نباید آن را با دندان عقل  هی را که می است که گر

فیخته یا برگسون و یا مک  لسفه نیچه یابه همین دلیل راهگشای سؤاالت اود ف. باز کرد

 . کند« حل م ما»تواند برای او  تاگارت نیست بلکه بیتی عاشقانه از مراد رومی او می

 مککرا از منطکک  آیککد بککوی خککامی 

 بککرویم بسککته درهککا را گشایکککد  

 

 دلیککککککل او دلیککککککل ناتمککککککامی   

 دو بیککت از ییککر رومککی یککا زجککامی   

 (413ص : 5949اقبالد )          

او . مورد تأکید قرار گرفته است اقبالمیان عقل و عش  بارها و بارها در دیوان  هایتفاوت

 . کند با برشمردن صفات عش  و عقلد برتری عش  را به خواننده یادآوری می
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او صفاتی را همچون دلیرد . همواره با صفاتی مثبت و مت الی همراه است اقبالعش  در ش ر 

گرد ایثارگرد جاودانهد حرّد قدرتمندد کمیابد عریان از  جزهباکد م  سفاکد یاکد چاالکد بی

برای عش  ... لباس چون و چندد ویرانگر در جهت آبادانید صاح  عزم و یقین و

 : شمرد برمی

 تر عقل سفاک است و او سفاک

 عش  در ییچاک اسباب و علل

 عش د صید از زور بازو افکند

 عقل را سرمایه از بیم و شک است
  

 تر باک تککر بی کر چاالکتکک یاک 

 عش د چوگان باز میدان عمل

 زند عقلد مکّار است و دامی می

 عش  را عزم و یقین الینفک است

 ( 24هماند ص )                    

منظور « ییام مشرق»ی دهدد در منظومه با اینکه عقل را مورد نکوهش و تحقیر قرار می اقبال

د عقل کلی و مطل  که اولین اقبالدر اندیشه . نماید ص میخود را از این عقل و نوع آن مشخ

عقلی را که . شودد کامالً مورد احترام و تقدیس است مخلوق است و صادر اول محسوب می

نگر و خودبین است و انسان را اسیر مادیات و امور دنیوی  کند جزئی او نکوهش می

کند و از ت الی و یرواز به عالم  میاین عقل انسان را در دام ظن و گمان گرفتار . نماید می

 . دارد ملکوت باز می

نگر و خودبین است که در کمین انسان نشسته و او را از راه به بیراهه همین عقل جزئی

 . کشاند می

 عقل چون یای درین راه خکم اندر خم زد

 کیمیکککاسکککازی او ریگ روان را زر کرد 

 وای بکککر سادگی ما که فسونش خوردیم 

 

 ش له در آب دوانید و جهکان برهم زد 

 بر دل سوختککه اکسیککر محبت کم زد

 رهزنی بود کمیککن کککرد و ره آدم زد

 (111-113هماند صص )                

ی او مبتنی بر برتری عش  یا احساس بر نیز ابیاتی آمده است که بر عقیده شابّیدر دیوان 

 . عقلد داللت دارد

د شاعری رمانتیست استد به تب یت از اصول این مکت د عش  را بر عقل شابّیاز آنجا که 

 . دهد ترجیح می

 . در ادبیات غرب ظهور کرد 53و اوایل قرن  51مکت  رمانتیسم مکتبی بود که در اواخر قرن 
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تکیه بر تخیل و احساساتد تأکید بر : های این مکت  عبارتند از ترین شاخصه برجسته»

ز قواعد ادبی ارسطویید ترجیح رؤیا و تخیل بر منط  و ستایش طبی تد فردگرایی و آزادی ا

های ملی و عرفانی قرون وسطید گریز از واق یات  وییه اسطوره دلبستگی به میراث گرشته به

آلودد آرایش و تزیین آثار هنرید عدول از قواعد  اجتماعی و گرایش به عوالم ذهنی و حزن

 ( 14ص : 5915روزبهد )« .کالسیک

د یا به عرصه حیات ادبی نهادد این مکت  در اوج اقتدار قرار داشت و شاعران شابّیزمانی که 

جوان  شابّیابوالقاسم . تأثیر آن قرار گرفته بودند و نویسندگان زیادی در مشرق زمین تحت

نیز از این قاعده مستثنا نبود و خیلی زودد با ییروی از این مکت د به عنوان شاعری رمانتیکد 

د اش اری است که برتری شابّیترین نمودهای این مکت  در دیوان  یکی از مهم. ناخته شدش

 . کنند عش  را بر عقل تأکید می

 

 

برای عواطف زندگی کن؛ زیرا دنیای تو منحصراً وجود عواطف ( عش )ی عواطف  به وسیله»

 «.واحساسات است

شک ازمیان  شدد بی ی عمی  بنا شده و چنانچه بر فکر و اندیشه بنا میبر عاطفه( این دنیا)»

 «.رفت می

 : یردازد هاد به مرمت و نکوهش عقل نیز می او به ییروی از رمانتیست

 األیّام جکد  مککازال فی  قل رغم مشیبکه و وقککارهوال

 متوجّ کاً کالکطائر المکسکور یمشی فتصرعه الرّیاح فینثکنی

 ( 33هماند ص ...! )من ساذج متفلسف مغرور یاله... وهو المهشم بال واصف

کشاکش روزگارد واق اً  رغم عمر زیاد و وقار وسفیدی موهای سرشد همچنان در عقلد علی»

کوبند؛ در نتیجه  رودد یس بادهای شدید او را در هم می به ییش می« ».است حقیر و ریز

 «.کند بالد کمرخم می ای شکسته کناند بسان یرنده ناله

باف مغروری  ی فلسفه یس چه ساده... ی بادهای شدید در هم شکسته است وسیله همواره به»
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 «...!است

دهدد  را از عقلی که مورد نکوهش قرار مید منظور خود اقبالگاه همانند  هیچ شابّیولی 

آید که شاعری اندیشمند همچون  در هر صورتد از قرائن چنین برمی. کندمشخص نمی

ی ماد عقل مورد نکوهش اود عقل جزئی و عقیده د نباید به نکوهش عقل کلی بپردازد؛ بهشابّی

 . نیز از آن یاد شده است اقبالخودبین است که در ش ر 

ی چنین گریبان است زاییده د است که تمام م ضالتی که غرب با آن دست به م تق اقبال

عقلی است که عدمش به زِ وجود است؛ بنابراین در سراسر دیوان خود به نکوهش آن 

دهد که خود را از اسارت این عقل رهایی بخشد تا  هشدار می« دانای فرنگ»یردازد و به  می

 : خدای خود را روشن کندفرو  و بیویتد جهان بیبتواند با یاری گرفتن از عش  و م ن

 از من ای باد صباد گوی به دانای فرنگ

 عج  آن نیست که اعجاز مسیحاداری

 ای نداختها ای دل زکف دانش اندوخته

 

 عقککل تا بال گشوده است گرفتارتر است

 بیمار تو بیمارتر است عج  این است که 

 ای ککهآه زان نقککد گرانمکایکه ککه در باخت

 ( 111د ص :5949اقبالد )           

این سپاه از . قیام کند« بغاوت غربیان»د سپاهی است که باید در برابر اقبالسپاه عش  از دید »

« حرم»را از « خطر»کند تا  گیرد و برای گسترش م نویت اسالم قیام می مردم شرق شکل می

شودد نیک سرانجام  عش  کشته می چنین سپاهی چون در طری . ی اسالمی دور کند جام ه

 ( 42-41صص : 5923عبدالحکیمد )« .بهای او خداست افتد؛ زیرا مرگ او شهادتد و خون می

کند که عش  و  ها توصیه میبه انسان( هنرمند یهاندیش)« » یهنیز در قصید شابّی

های دلربای آن ی و لرترا در زندگید راهنمای خود قرار دهند تا از زندگ( احساس)عاطفه 

 :مند شوند بهره
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ی آن بسیار  احساست را در زندگید فرمانده کند چهد اوست که به سرگشتگی سحرشده»

 «.آگاه است

 «.های ظلمانی رها کنو دلت را برای وجود بگشای و آن را برای دریاد امواج و تاریکی»

یراکنند؛ برای غم وغصه و ترس و دردها و برای  می ها آن را به هرسوای برف که طوفانبر»

ها بزند و در اف  انبوه و یخبندان  و آن را واگرار تا خود را به طوفان« ».(رها کن)سرنوشت 

 «.آند حیران شود

 «.تا زندگید آن را در آغوش گیرد و آن نیز از ل  سوزان زندگی سیراب گردد»

د عقل و عش  دو بال برای یرواز به سوی س ادت هستند که همواره باید اقبالی  یدهبه عق

انسان اگر بتواند برای رسیدن به ت الید عقل و عش  و تفکر و . بین آن دو ت ادل ایجاد کرد

م نویت را با هم و به یک اندازه در درون خود یرورش دهدد خوشبختی دنیا و آخرت برای 

ای را به بار خواهد آورد همچون  غفلت از هرکدام از این دود نتیجه .او تضمین خواهد شد

 . توان به مقصود رسید گاه نمی سرنوشت شرق و غرب؛ و مسلماً با یای لنگ هیچ

مت قد است که اگر سوز و گداز عاشقانه در هستی عقل بیفتدد آن را تبدیل به عش   اقبال

د اقبالجاویدد )« . دانست عالی عقل میاو عش  و عرفان را شکل ا»کند و در حقیقت  می

 ( 113ص : 5921

 یرسی میان سینه دل چیست؟  چه می

 دل از ذوق تپش دل بودد لیکن
 

 خرد چون سوز ییدا کرد دل شد    

 دم از تپش افتاد گل شد چو یک    

 ( 532هماند ص )                        

 : آمده« 519ی  د صفحهزبور عجم»در 

 .است و از ذوق نگه بیگانه نیست لیکن آن بیچاره را آن جرأت رندانه نیستعقل هم عش  

 گیری نتیجه -4

با بررسی تطبیقی مفهوم عش  در ش ر اقبال و شابّی به نکات مشترک و یا متمایز شگفتی  -5

 . دست یافتیم که ییش از آن توجهی را جل  نکرده بود

در  شابّیو  اقبالگل رویاند؛ همچنان که زارد  توان در شوره می« خودسازی»از طری   -1

ی خودد همچون گلی زیبا و خوشبو بالیدند و عطر خود را در جهان کشورهای است مارزده
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 . یراکندند

کندد مبارک و مقدّس شمرد؛ زیرا عنایت  باید عش  را در هر قالبی که بر دل نزول می -9

بازگشت بگشایدد با فراهم آوردن  الهی هرگاه بخواهد برای انسان مهجور از جوار ح  راه

کند؛ آن گونه که اقبال و شابی با عش   تر آماده می مقدماتی او را برای ورود به مراحل مت الی

 . حرکت کردند و به ت الی رسیدند

کند که او تنها به  ای به انسان عطا می عش  چنان عظمت روحی و وس ت دید و اندیشه -4

ی جهان  بلکه بلندی روحد بر مردم همه ؛ورزد ود عش  نمیمردم شهر یا کشور و سرزمین خ

نگرد و همه را  ی افرادد در هر ملیت و مرهبید به یک چشم میافکند و به همه سایه می

گونه که روح اقبال و شابی یریرای عش  شد و همان. شمارد هایی از تجلی خداوند می جلوه

 . ندهایی از تجلّی خداوند یافت ی هستی را جلوههمه

ای  با توّجه به دیدگاه اقبال و شابی نسبت به زندگید الزم است زندگی را به عنوان ودی ه -1

کند که یک لحظه از  الهی دوست بداریم و بدانیم که زندگی و رسالت انسان بودن حکم می

توان عالوه بر زندگی و سرنوشت دنیوید  از این طری  می. تالش و کوشش باز نایستیم

ی زندگی همین ی خود را نیز رقم زد؛ زیرا زندگی آن جهان نیز در ادامهزندگی اخرو

 . دنیاست

توان از خود  می« خودسازی»دست آمدد از راه  ای که از اقبال و شابّی به با تکیه بر تجربه -6

و نیروهای درونی « خود»گونه که توجه به  همان. انسانی دیگر و از نو جهانی دوباره ساخت

که انسان روح الهی خود را یرورش دهد تا به کمال مطلوب دست یابدد شود  باعث می

 : ی انحطا  افراد و ملتهاست؛ زیرا غفلت از آن نیز مایه
 شیشه گردیککد و شکستن ییشه کرد  سنگ بر خود چون گمان شیشه کرد

 (92ص : 5949اقبالد )       

 ده در رگ تاک استناخور یههزار باد   گمان مبر که به یایان رسید کار مغان

 (113هماند ص )        

*** 

 : منابع و مآخذ

اتّحاد : المدرسه السالفیّه واألدب المقارند مجله الموقف األدبیّد دمش : مقاله( م1332)اصطیفد عبدالنّبی؛  -5

 . 499الکتاب ال ربد ال دد 

 . ناییس یهکتابخان: تهران. کلیات اشعار فارسی(. 5949)اقبال الهورید محمد  -1
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 . آستان قدس رضوی: د مشهد5ج. زندگی و افکار عالمه اقبال الهوری(. 5921)اقبالد جاوید  -9

 . کتابفروشی ادب: تهران. دیوان کامل اشعار( 5995)بابا طاهر عریان  -4

صفی : به کوشش خلیل خطی  رهبرد تهران. دیوان غزلیات(. 5921)حافظ شیرازید شمس الدین محمد  -1

 . علیشاه

 . اتّحاد الکتاب ال رب: ؛ دمش مقاربات تطبیقیّه فی األدب المقارن(. م1333) حمّودد  -6

 . دارالفکر: د دمش 1د  آفاق االدب المقارن عربیّاً و عالمیّاً(. م5333)الخطی د حسام  -2

 . روزگار: تهران(. نثر)ادبیات معاصر ایران (. 5915)روزبهد محمدرضا  -1

 . دارالکت  الشرقیّه: تونس. أغانی .( م5311)قاسم شابّید ابوال -3

 . دارالکت  ال لمیه: بیروت. دیوان(. م5331)شابّید ابوالقاسم  -53 

 . ارشاد یهحسین: تهران. ما و اقبال(. بی تا)شری تید علی  -55

 . حکمت: ترجمه از محمد بقایید تهران. د نیچه و اقبالمولوی(. 5923)عبدالحکیمد خلیفه  -51

 ( م1331)عبدال زیزد احمد  -59

 . اتّحاد الکتاب ال رب: د مشکالت و آفاقد دمش الدب المقارن( م5333) عبّودد  -54

(. م5333) عبّودد  -51

 . امیرکبیر: د تهرانزاده شیرازی اهلل سید مرتضی آیت ترجمه. ادبیات تطبیقی(. 5929)غنیمی هاللد محمد  -56

 . علمی و فرهنگی: تهرانقونیه،  یهبر اساس نسخ. مثنوی مولوی(. 5921)الدین  مولوید جالل -52

 . دارالفکر اللبنانی: بیروت. ابوالقاسم الشابّی فی (. م5339)جرجس ناصیفد  -51

 . کتابفروشی فرهومند: تهران. کتاب طاقدیس(. بی تا)نراقید احمد  -53
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 ...جنگ اگر 

 جنگ اگر

 گوش شنیدن بودش

 :من به او می گفتم

 که چرا اینهمه ماتم 

 به دل عالم و آدم زده ای؟

 که چرا دا  فراق

 به دل تازه عروسان زده ای؟

 جنگ اگر

 گوش شنیدن بودش
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 :من به او می گفتم

 که زنان 

 آواره

 .دیده بر راه عزیزان دارند

 نوعروسان

 تنهاد

 .یادی از خون شهیدان دارند

 جنگ اگر

 نیدن بودشگوش ش

 :من به او می گفتم

 تو ندیدی آخر

 ؟!اشک آن ییرزن تنها را 

 ؟!خواب آشفته محرومان را 

 ؟یا که می بینی و بیهوده از آن می گرری

 جنگ اگر

 گوش شنیدن بودش

 :من به او می گفتم

 تو همه سنگدلی

 تو همه بی رحمی

 یس از ایند دست بکش

 تو از این خونخواری

 ما ز تو بیزاریم

 و و نفس بد تواز ت

 همه نفرت داریم

 حسن نیک بخت

5965شهریور 
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 امروزد فرداد همیشه 

 برای جانباز دکتر محمدرضا عباسی       
 

 با واژه های خون

 و خامه ایمان

 ش ری به صراحت آفتاب

 صفحه روشن عش بر 

 رقم توانم زد

 

 با تار و یود جان

 ش ری به یاکی نخلستان

 در سپیده دمان بهار

 رقم توانم زد

 

 با تپش های قل 

 ش ری به خوبی کارون

 در ش  های مهتاب

 رقم توانم زد             

 

 با خون و جان و ایمان

 ش ری به حرمت طلوع
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 ش ری به گرمی تالش

 ش ری به سبزی بهار

 به داغی ییکارش ری 

 رقم توانم زد           

 

 اما هیهات

 هیهات اگر بتوانم ش ری رقم زنم

 چونان که تو رقم زدی

 بی است اره و بی ابهام      

 بی کنایه و مجاز و خیال            

 

 !آه خوب من 

 !فریاد رسای عش      

 !آتشفشان ایمان           

 اینک توئی

 مشهرشاعرترین شاعران خر      

 با ناب ترین ش ر عصر

 امروزد

 فرداد       

 همیشه          

                                15/2/5963 
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 اتاما هیه

 هیهات اگر بتوانم ش ری رقم زنم

 چونان که تو رقم زدی

 بی است اره و بی ابهام      

 بی کنایه و مجاز و خیال            
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