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ادبیات تطبیقی یا مقایسهای و یا سنجشی بر بنیان مقایسه و سنجش به م رفت جدیدی دست
مییابد .اساساً یکی از مبانی و اصول شناخت و م رفت مقایسه است؛ کافی است به فراخوان
تدبّرها ی مت دّد خداوند در قرآن مجید توجه کنیم؛ آن هنگام که دو گروه اهل س ادت و اهل
شقاوت را با هم مقایسه میکند و از انسانها میخواهد از مقایسهی این دو گروه به شناخت
و م رفت اصیل دست یابند .ادبیات تطبیقی مجرایی است برای درکد تحلیل و انتقال
اندیشههای ملّتی از زبانی به اندیشههای ملتی در زبان دیگر .از آنجایی که زبان بستر اندیشه
و زمینهساز تکامل آن میباشدد نفس انتقال اندیشهی ملتی به ملتی دیگر آبستن دگردیسی و
دگرگونی آن در ادبیات دیگر میشود.
اما آنچه که از مقایسهی ادبیات دو ملّتد دو فرهنگ و دو زبان حاصل ما میشود؛ شناخت
بهتر اقوام دیگر است؛ بهتر میفهمیم که چگونه مفاهیم مشترک انسانی و الهی در زبانِ
ادبیاتِ مللِ گوناگون جامه عوض کرده و هر قومی از یک منظر به آن نگریستهاند و
اندیشیدهاند؛ اما اساس آن یکی است.
ادبیات تطبیقی ما را یاری میدهد به اشتراکاتمان بیندیشیم و ادبیات را از افقی جهانی
بنگریم و نه از منفرهای محدود قومی و مت صبانه؛ و تفاوتها را به محملی برای شناخت
بهتر خود تبدیل کنیم .ادبیات تطبیقی به ما کمک میکند شناخت واق ی از ادبیات ملی و
بومی خود داشته باشیم؛ نه بدون آگاهی از ادب و فرهنگ سایر مللد ادب و فرهنگ خود را
بینظیر در عالم بدانیم و نه سرمایهها و ارزشهای بینظیر ادبی خود را کمارزش و نادیده
بینگاریم .نگرش مقایسهای در ادبیاتد ذهن انسان را در برابر گزینههای مت دّد قرار میدهد؛
او را بر آن میدارد که ادبیات خویش را با ادبیات ملل دیگر بسنجد و از این رهگرر از نگاه
مت صبانهد محدود و جزماندیشانه به سوی نگاهی واقعگراد م تدل و گفتوگومحور سمت و
سو یابد.

دبیر دومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی )(ghabool@ferdowsi.um.ac.ir
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آن هنگام ادبیات تطبیقی مهمتر جلوه مینماید که ادبیات اصیلد تأثیرگرار و در عین حال
مستقل دو ملّت را میسنجد؛ همچون ادبیات فارسی و عربی .دو ادبیاتی که مانند دو یار غار
بودهاند و در طول تاریخد ارتباطات گسترده و عمیقی میان آنها برقرار بوده است و تاریخ
اثبات کرده هر گاه این دو ادب و این دو اندیشه به هم نزدیک شدهاندد تمدّن اسالمی و
انسانی به اوج خود رسیده و هرگاه از هم دور شدهاندد این تمدّن با افول و انحطا همراه
بوده است؛ تمدن دورهی عباسی و یس از آند دو نمونهی آشکار برای این سخن است.
همچنین آشکار است که همهی بزرگان ادب فارسی و نیز عربی با ادب و اندیشهی طرف
مقابل آشنا بودهاند .در ادب فارسی شاعر و نویسندهای که با ادب عرب آشنا نبودهد عمالً
نمیتوانسته جایگاهی در ادب فارسی داشته باشد .حتی فردوسی شاعر بزرگ حماسهسرای
ایران که اثرش درباره ایران قبل از اسالم استد هرگاه اندیشههای خویش را بیان کردهد
گزارهها و مفاهیم قرآنی و حدیثی در آن موج میزند .ش رای بزرگ دیگر مانند س دی و
مولوی و حافظ به حدّی به زبان و ادب عربی تسلط داشتهاند که خود اش اری به زبان عربی
سرودهاند و قرآنی را که به زبان عربی نازل شدهد مهمترین الهامبخش خویش دانستهاند:
صبح خیزی و سالمتطلبی چون حافظ

هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم

به اعتقاد ما تفکری که در ژرفنای ادبیات تطبیقی فارسی و عربی جاری استد تفکر مفقودهی
جهان امروز و خصوصاً منطقهی ما است .ما میدانیم که یکی از مشکالت اساسی جهان
امروز بنیادگرایی و دوری از اعتدال فکری و عقیدتی است .در این نوع نگرش مت صبان تنها
خود را محور حقیقت میانگارند و بدون آشنایی با حقیقت اندیشهی دیگران آن را باطل
مییندارند .آنچه که در ذات ادبیات تطبیقی است این است که سخن و اندیشهی دیگران را
بشنویمد بخوانیم و دربارهی آن بیندیشیم و به دنبال مشترکات فکری میان دو یا چند ملت در
طول تاریخ باشیم .از این رهگرر است که درمییابیم بسیاری از اختالفات فکری جز
اختالفات زبانی و یوستهای نیست .مصداق همان تمثیل مشهور مولوید شاعر بزرگ ایران
دربارهی منازعت فارس و عرب و رومی و ترک برای انگور که هر قوم آن را به زبان خود
مینامید و خواستار آن بود .نیاز امروز ما این است که بار دیگر دو ملت و فرهنگ و ادب
ایران و عرب به هم نزدیک شوند و اشتراکات همدیگر را بشناسند و یکدیگر را بخوانند و
بفهمند تا از یک سو ادبیات هر ملت رو به تکامل و غنای بیشتر گام نهد و از سوی دیگر
بار دیگر شاهد اوجگیری تمدن اسالمی باشیم .تمدنی که اعتدال و همزیستی در ذات آن
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است؛ تمدنی که گفتوگو و احترام به اندیشهی عقالنی طرف مقابل اساس آن است؛ تمدنی
که ییشرفت و تکامل را برای همه میخواهد و زوال و انحطا را برای هیچ انسانی نمی-
یسندد.
حوزه های جدید ییوهشی در ادبیات تطبیقی نیز اهمیت این رشته را بیش از ییش جلوهگر
میسازد .میدانیم که امروزه ادبیات تطبیقی به ییوهشهای میانرشتهای ادبیات و سایر علوم
نیز متمرکز شده است و الزم است که ادبیات فارسی و عربی بتوانند رابطه و مشترکات
خویش را با سایر دانشها شناسایی کنند و جایگاه خویش را در حوزههایی همچون
سیاستد اجتماعد روانشناسید سینما و حتی ب ضی علوم تجربی بازشناسند.
کتاب حاضر مجموعه مقاالت دومین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی فارسی و عربی است
که در مهرماه سال  5939در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد که  13مقاله برای ارائهی
سخنرانی و چاپ برگزیده شد .از میان  96مقاله در مجموعه مقاالت همایش و  54مقاله در
مجله
دبیری اینجان

دانشگاه لبنان چاپ شده است .همایش نخست آن در سال  5913به
و در دانشگاه لبنان برگزار شد و مجموعه مقاالت آن در شماره 62د  61و

 63مجله الدراسات

دانشگاه لبنان به چاپ رسید .امید است همایشهای ب دی نیز با

همین حرکت تکاملی برگزار شوند و تداوم یابند.
بر خود الزم میدانم از همه نهادها و اشخاصی که در برگزاری این همایش در بخشهای
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
فا رسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت چاپ و نشر یاسین کمال سپاسگزاری و
قدردانی را بنمایم.
و سپاس خداوند راست در آغاز و یایان هر کار
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بررسی تطبیقی دیدگاههای انتقادی م .سرشک و ادونیس


زهره آذری /دکتر حسن دادخواه تهرانی

چکیده

ادبیات تطبیقی از بهترین نمونههای ادبی در شناسایی وجوه شباهت در اندیشه نویسندگان
بزرگ و تأثیر و تأثر آنها از یکدیگر در فراسوی مرزهای مکانی و زمانی است و این مقاله
بر آن است تا با م یارهای نقد تطبیقی نقا مشترک و متفاوت دیدگاهای ناقدانه دو شاعر
بزرگ و نویسنده مشهورد م .سرشک و ادونیسد را ترسیم نماید .نقد ش رد نثرد شاعر و
نوگرایی مهمترین مؤلفههایی هستند که با استناد به دیدگاههای انتقادی هر شاعر ذکر و با هم
مورد بررسی قرار گرفتند .نتیجه تطبی های داده شده حاکی از آن است که علیرغم وجود
وجوه مشابهت همچون وحدت زمانی و شخصیت ادبی این دو اندیشمندد اختالفات چشم-
گیری در آراء نقدی آنها قابل مشاهده است .به گونهای که شفی ی کدکنی را مردی میان
کالسیک و نوگرایید و ادونیس را مردی بر فراز تجدد و نوگرایی م رفی میکنند.
کلیدواژهها :م .سرشکد ادونیسد تطبی د ش رد نوگرایی.
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مقدمه
ادبیات تطبیقی که در صدد تحقی و تفحّص ییرامون تاریخچة یک اثر ادبید همین طور
سابقه موفقیت های آند اشتهار نویسنده اثرد مراحل حیات نویسندگان آثار بزرگد ت ابیر دو
جانبه ملّتها نسبت به یکدیگرد بررسی سیاحتنامهها و نهایتا تاریخچه اوهام و تخیّالتی که
از یک طرف نسبت به طرف دیگر ابراز شده میباشد( .امد اف گویاردد ادبیات تطبیقید
ص )59از مهمترین شیوههای ادبی در شناخت وجوه مشترک اندیشمندان جهان به شمار
میآید.
ت ریف نقد ادبی در نزد قدما با آنچه امروزه از آن استنبا میشودد متفاوت است .در نزد
قدما مراد از ن قد م موالً بر این بوده است که م ای

اثری را بیان کنند و مثالً در اینکه الفاو

آن چه وض ی دارد یا م نی آن برگرفته از اثر دیگری است و بهطور کلی از فراز و فرود لفظ
و م نی سخن گویند و این م نی از خود لغت نقد فهمیده میشودد زیرا نقد جدا کردن سره
از ناسره است .اما در دوران جدید مراد از نقد ادبی نشان دادن م ای

اثر نیست (هر چند

ممکن است به این امر هم اشاراتی داشته باشد)د زیرا نقد ادبی به بررسی آثار درجه یک و
مهم ادبی مییردازد و در اینگونه آثار بیش از اینکه نقا ض ف مهم باشد نقا قوت مطرح
است .لرا منتقد ادبی میکوشد با تجزیه و تحلیل آن اثر ادبی اوالً ساختار و م نی آن را برای
خوانندگان روشن کند و ثانیاً قوانینی را که باعث اعتالی آن اثر ادبی شده استد توضیح
دهد .لرا نقد ادبی از یک سو به کارگرفتن قوانین ادبی در توضیح اثر ادبی است و از سوی
دیگر کشف آیینهای تازه ممتازی است که در آن اثر مستتر است( .صادقی مرشتد ص )5و
این مقاله س ی دارد تا نگاههای انتقادی دو شاعر و نویسنده م اصر ی نی محمد رضا شفی ی
کدکنی (بند )5و ادونیس (بند  )1را با مطال ه آثارشان بررسی نماید و به این سؤال مطرح که
«آیا در این بررسی به شباهتها و یا تفاوتهایی خواهیم رسید» جواب دهد.
آراء ناقدانه هر کدام از نویسندگان را به ترتی

درباره شاعرد ش رد نثر و نوگرایید ذکر و در

نهایت وجوه اشتراک و اختالف را بیان میکند.
محدودة زمانی مشترک و شخصیت ادبی مشابه م .سرشک و ادونیسد از دالیل این گزینش و
تطبی است.
شاعر در اندیشه ادونیس:
01

ادونیس م تقد استد شاعر راستین کسی است که از رهگرر ش ر خود جهانی شخصی و
وییه را به ما عرضه کند نه مجموعهای از برداشتها و زینتکاریها را و آنگاه که شاعر
نوسرای ش ری مینویسدد کار وی تنها به م نای دست یازیدن به نوعی نوشتن نیستد بلکه
جهان را به ش ر بدل میکندد و از رهگرر هضم تصویر کهن جهاند تصویر نوی برای آن
میآفریند .زیرا یک ش ر رویداد استد آمدن است .ش ر بنیاد نهادن است .ش ر نیرویی است
که نه تنها زندگی را تغییر میدهد بلکه گرشته از ایند بر رشد و غنا و ییشبرد و باالبرد آن
میافزاید .بدینسان شاعر نوسراید خود به خود از گرشته – به مثابهی سنت و نقد – ییوند
میگسلد .از مجموعه ارزشها و مفاهیم و اندیشههایی میگسلد که از میراث و شخصیت ما
چیزی جز صورت بیرونی و قال

نمیبیند .سیطرهی این صورتها و قال ها بر فضای ش ر

کار را به جایی کشاند که ش ر ما در – دورانهای اخیر – به نوعی تمرین بدل شدد تمرین-
هایی در زمینه وزن و زینتکاری و سرگرمید و در هر زمینهای که زندگی را به اندازهی
دینار امیران و فرمانروایاند فقیر و کوچک میکند .این ییوند گسستن به شاعر نو امکان می-
دهد که گرشته را به خوبی درک کند و با سرچشمههای زندهی آن همبستهتر شودد و خود
را و میراث خود را بهتر در یابد؛ به او امکان میدهد که همه چیز را در یرتوی تازه ببیند .در
نتیجهد از گرشته به آیندهد و ازم لوم به مجهولد و از واق یت به ممکن و فراسوی ممکن فرا
بگررد( .برگنیسید کاظمد 5926د ص)32
هست واق ید شاعر استد قط ه ش ر است .روند توالی ش رها و کاملسازی متقابل آنها به
تغییر ش ر فهمی و ش ر نگری میانجامد .چرا که ش ر افقی است باز و هر شاعر ابداعگر
این اف را گستردهتر میکندد زیرا مسافت تازهای بر آن میافزاید .هر ابداعید در عین حالد
سرچشمه و بازنگری است :بازنگری در گرشتهد و سرچشمهی ارزیابی تازه( .هماند )33
شاعر در اندیشه شفیعی کدکنی:
شفی ی کدکنی خود شاعری است که در سن سیزده سالگی اولین ش رش را سروده است و
در سال  5992نمونهای از اولین تالشهایش را در روزنامههای خراسان با نام مست ار م.
سرشک به چاپ رساند .وی در مرز بیست سالگی شاعری است که کامالً به لوازم و اسباب
کار شاعری آراسته استد وزن و عروض و اصول فن ش ر را میشناسدد به رموز بالغت
آشناست( .برهانید 5921د ص)12
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شفی ی کدکنی با بهرهگیری از یشتوانة غنی زبان و ادبیات فارسی و عربی و انس با زبان
دری (زبان دیرین مردم خراسان) از چهرههای سرشناس شاعران نویرداز م اصر است و در
اش ار خودد جدای از دیدگاههای انسانی و اجتماعید یدیدههای زیبای جهان شاعرانهاش را
به صورتی زیبا به خوانندگان عرضه میدارد.
م .سرشک در کتاب «صور خیال در ش ر فارسی» عواملی را که تشکیلدهندة اندیشه یک
شاعر هستند در سه مورد میآورد:
 -5فرهنگ عمومی شاعرد ی نی آگاهی او از آنچه در گرشته و حالد در محیط دور و نزدیک
او جریان داشتهد از مسایل تاریخی و اجتماعی و سیاسی گرفته تا اطالعات دینی و اساطیری
و علمی و فلسفی.
 -1فرهنگ ش ری اود که حاصل خواندهها و شنیدههای اوست .در زمینه الفاو و م انی
ش ری و ناقدان ادب از دیر باز به اهمیت این مسأله نظر داشتهاند و گاه گاه اشاراتی در کت
قدیمی فارسی نیزد درباره این موضوع میتوان دید.
 -9در کنار این دو فرهنگد باید از تجربههای خصوصی او در طول زندگید از روزگار
کودکی تا لحظهای که به سرودن ش ر و خل هنری مییردازدد سخن گفت و این مسأله
نکتهای است که در بحث از آفرینش ش رید همواره ییچیدهترین عنصر ذهنی است و در
تحقیقات ادبید به وییه بحث صور خیالد دارای اهمیت بسیار است( .شفی ی کدکنید 5966د
ص)139
شعر ادونیس:
ادونیس در تجربه ش ریش از ینو منبع تأثیر یریرفته است -5 :ش ر کالسیک عربید به
خصوص متنبی و ابو ال الء م ری و ابو نواس -1 .تصوف و افکار و اندیشههای صوفیانه9 .
 فکر یونانی به خصوص هر اقلیدس -4 .فیلسوف آلمانی فردریک نیچه -1 .شناخت علمیو اندیشه علمی م اصر( .أبو فخرد 1333د ص)1
ش ر ادونیس اساسا رنگ و بویی فلسفی دارد .از دیدگاه او فهم واق یتهایی که خود را
برهنه و عریان مینمایانند نیاز به بصیرت دقی و موشکاف انسانی دارد .در ش ر او جهان و
حتی اشیای جامد جهان زنده و دارای احساس هستند ش ر او از حیث ارتبا و ییوندش با
01

اسالی

ش رای قدیم عربی مثل ابوتمام و متنبی و داستانهای هزار و یک ش د نماینده ش ر

کالسیک عربی است اما از لحاو جهانبینی و ایدهها و مضامین نوگرا و جدید است.
خالقیت در ش ر ادونیس بازتابی نمایان دارد .او با حضور ش ری ابداعی در گرشته و حال
به آینده چشم میدوزد .این حضور از دیدگاه خود او «حضوری یگانه و دردناک و در عین
حال درخشان و مقاوم و ماندگار و سخت همچون صخره و توفنده همچون توفان است.
حضوری که واق یتها را ییرامون خود گرد میآورد و بر آنها نور حقیقت میتاباندد
حضوری آفرینشگر و بخشاینده و نه به ارث رسیده از دیگراند چرا که ما آفرینندهایمد نه
مرده ریگ خوار»( .عربد 5919د ص)15
ادونیس میگوید« :ش ر سخن موزون و مقفی را گویندد ت ریفی است که ش ر را مسخ می-
کند .زیرا نشانه و گواه بسته بودن است .وانگهی چنین م یارید درست با خود طبی ت ش ر
عربکی تناقض دارد .زیرا این طبی تد خود انگیخته و فطری و جوششی استد اما آن حکمد
عقلی و منطقی است و آثاری که بر یایه این م یار و در ییروی از آن نوشته شده و میشودد
ش ر نیستد و برای یاس داشتن ح ش ر باید آنها را از «دیوان عرب» حرف کرد .با این
کار ب د اصیل ش ر عربی که بر اثر نقد محو شده آشکار میشودد و حساسیت ش ری عربی
جایگاه وییهی خود را در بیان انسان و جهان باز مییابد( .برگ نیسید کاظمد 5926د ص
)533
در ش ر ادونیس هر چیزی ممکن است رخ دهد و هر چیزی از هر چیزی زاده شود .از این
رو خواننده در برابر زمان یا مکانی مشخص قرار نمیگیرد بلکه در زمان و مکان صفر و
مهمتر از آن در روند تحول و تکامل مطل قرار میگیرد بنابراین ادونیس شاعر آینده است و
رو به تطور و تکامل داردد تکاملی که از خود و اندیشه خود آغاز کرده و بر آگاهی و ادراک
خود متکی است .او خود در این خصوص میگوید« :آگاهی شاعر از خود و ذات خود از
تاریخ یا از گرشته شروع نمیشود بلکه از خویشتن خویش آغاز میگردد .چرا که ذات او
همیشه بیدار است و همواره و دم به دم میاندیشد و چنان میآفریند که گویی برای نخستین
بار است بنابراین او تاریخ نمینگارد بلکه جلوتر از آن حرکت میکند»( .عربد 5919د
ص)11
در ش ر ادونیس نوعی ریزبینی و ژرف اندیشی و تفکر وجود دارد که منشأ آن باور به حتمی
بودن تغییر اوضاع موجود و گرایش به تولید م رفتی تازه است از این رو میتوانیم بگوییم
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که ش ر ادونیس بیشتر به ت قل رویکرد دارد تا احساس و خواننده را بیشتر در فضای تأمل و
کنجکاوی و تحقی قرار میدهد تا تحریک عاطفه و احساس( .هماند ص)11
ادونیس درباره وزن و آهنگ ش ر میگوید« :کسانی که به اوزان خلیل بن احمدد آن بنیاد
یرداز بزرگد استناد میکنندد م نا و داللت آنها را در نمییابند .هدف وی از تدوین اوزان آن
نبود که هنجاری برای آینده بنیاد نهد .او تنها از آن رو به تدوین اوزان دست یازید که تاریخ
آهنگهای ش ری م روف را تا روزگار خود نوشته باشد و کار وی بس بزرگ بودد زیرا آن
آهنگها را برای ما نگاهداشت و آنها را در مجموعهای از قواعد و اوزان مرت

کرد .اما

آهنگ نیز همچون انسان نو میشودد و هیچ مانع ش ری یا میراثی بر سر راه ییدایش وزنها و
آهنگهای تازه در ش ر عربی وجود ندارد .وانگهی وزن خلیلی تمامی صورت ش ری عربی
را نمیسازدد بخشی از آن را میسازد .صورت ش ری یک مهارت علمی نیست که الزاماً بر
مهارتهای ب دی افزوده شود و با آنها کل یگانهای تشکیل دهد .صورت ش ری همچون
مضمون ش ری زادنی است نه به ارث گراردنی .وقتی شاعری صورتی را تکرار کند که به
روزگار وید احساسات وید زندگی وی ت ل نداردد شاعر نیستد صن تگر است . .و ش ر
نو در هیچ صورتی ساکن نمیشود .همواره تالش میکند تا از هر گونه اسارت در وزنها و
آهنگهای محدود بگریزد و بتواند احساس جوهرهای مواج را القا کند که به گونهای کلی و
نهایی به ادراک درنمیآید .صورتد دیگر تنها زیبایی نیستد زیرا اندیشهی زیبایی – م نای
کهن – مرده است .ف الیت ش ری هدفهایی دارد که از این گونه زیبایی فراتر میرود.
صورت ش ر نود ییش از هر چیزد در گرو حضور آن است تا در گرو آهنگ و وزن»( .برگ
نیسید 5926د ص)535
ادونیس م تقد است« :ش ر با حفظ قافیهد بسیاری چیزها را از دست میدهد .امکان
واژهگزینی را از دست میدهدد و در نتیجه امکان م ناگزینید و تصویر و هم آهنگی را .زیراد
بسیاری وقتهاد قافیه تنها وظیفهای تکراری را برعهده میگیردد و میتوان از آن چشم
یوشید بی آنکه آسیبی به ش ر وارد آید .گاه نیز شاعر ناچار میشود قافیهای به کار برد که با
ش ر و جوشش احساسی عمی آن بیگانه است و بدینساند ش ر آکنده از حشو و زوائد می-
شود( .برگ نیسید 5926د ص)534
از مطال ه ش ر ادونیس میتوان گفت که او ترکیبی است از شاملو (به خاطر تجربه زبانی و
کشفهای زبانی او) و فرو (به خاطر حاالت و لحظههای زندگی یک روشنفکر عصر ما) و
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سپهری (به خاطر غرابت بیان و انحراف از نرم در تصاویر)( .شفی ی کدکنید 5913د
ص)153
شعر و شفیعی کدکنی:
شفی ی شاعری را با غزل آغاز میکند و مجموعه زمزمهها که در سال  5944منتشر شدهد
نمودار توانای وآگاهی وی از ش ر کالسیک فارسی است و به خصوص قدرت او را در
غزلسرایی تأیید میکند .ولی ب د از چندی قال

سنتی را رها کرده و به ش ر نیمایی رو می-

آورد( .موسوی تبارد ص)5
ش ر از دیدگاه کدکنی گره خوردگی عاطفه و تخیّل است که در زبان آهنگین شکل گرفته
است( .شفی ی کدکنید 5913د ص )39
در ت ریف مرکور ینو عنصر مهم مشاهده میشود :الف) عاطفهد ب) تخیّلد ج) زباند د)
آهنگ و موسیقید ه) شکل.
الف) عاطفه :دکتر شفی ی عاطفه یا «من»های شاعران را به سه دسته تقسیم میکند« -5 .من»
فردید « -1من» اجتماعید « -9من» جهانی.
«من» فردید «من» شاعران درباری و رمانتیک است« .من» اجتماعید «من» شاعران دردمند
است و «من» جهانید «من» شاعرانی است که از نیازهای نوع بشر سخن میگویند.
دسته اول بیشتر آرمانهای فردی خود را مطرح میکنند .مانند خاقانی و مس ود س د سلمان
در حبسیههایی که سرودندد گروه دوم مرزهای مکان را درنوردیده طیفهای مختلف
اجتماعی را در بر میگیرند .گروه سوم نسبت به دو گروه دیگر شمول و جام یت بیشتری
دارند .چرا که هم اف مکان را در مینوردند و هم اف زمان را در واقع افقی و عمودی
حرکت میکنند و راز جاودانگی فردوسید موالناد س دی و حافظ همین است که به نیازها و
ذوقهای مختلف یاسخ میگویند( .بشردوستد 5923د ص 31و )33
ب) خیال :عناصر خیال در نزد ادبا عبارتند از :مجازد تشبیهد است ارهد کنایهد سمبلد
حسآمیزید و یارادوکس و ...آنها بالغت خیال را به افقی و عمودی و همچنین به ایستا و
یویا تقسیم کردهاند و از همین رهگرر به نقد شاعران یرداختهاند.
ج) در نقد ادبی جدیدد عناصر زبانی شاعران را به شکل زیر دستهبندی میکنند:
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 -5آواهاد  -1مفرداتد  -9ترکیباتد  -4ساختار نحوی.
د) موسیقی :دکتر شفی ی کدکنی موسیقی را به چهار دسته تقسیم میکند:
 )5موسیقی کناری (= ردیف و قافیه)د  )1موسیقی بیرونی (وزن عروضی)د  )9موسیقی
درونی (تناس

صامتها و مصوّتها)د  )4موسیقی م نوی (تضاد و طباق و). . .

ه) شکل :آخرین رکن ش ر همان شکل ش ر یا نظم است .منظور از نظمد وزن و قافیه نیست.
چیزی ورای نظم و قافیه است .دکتر شفی ی برای شکل و فرم اصطالح نظام را بر میگزیند.
نظام از دیدگاه ایشان نوعی هماهنگی بین عناصر چهارگانهی ش ر ی نی عاطفه و خیال و
زبان و موسیقی است .اگر شاعری بتواند این چهار عنصر را به نحوی بسامان با هم ترکی
کند ش ر او از نظام برخوردار است .دکتر شفی ی در ت ریف شکل میگوید« :اما شکل ش ر
یا صورت ش ر یک مفهوم عمی تر هم میتواند داشته باشد و آن مسألهی «شکل درونی» یا
«فرم ذهنی» آن است که بطور خالصه عبارت است از مسألهی ییوستگی عناصر مختلف یک
ش ر در ترکی

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

عضوی برخوردارند .مثل قصاید ناصرخسرو و غزلهای مولوی اما بسیاری ش رها به
خصوص ب د از مغول از این وحدت عضوی و یکپارچگی درونی کمتر برخوردارندد مانند
بسیاری از سبکهای هندی( » .هماند ص  532و  551و )511
نثر ادونیس:
ادونیس عالوه بر آنکه از یرچمداران ش ر م اصر عرب است در زمینه نقد نیز از ناقدان
برجسته و م تبر به شمار میآید .او در آثار منثور خود اعم از کتاب یا مقاله در زمینههای
مختلف ادبی به اظهار نظر یرداخته است .البته تقریباً تمام آثار منثور ادونیس در زمینه نقد
است و در واقع او حجم بزرگی از آثار نقدی عربی را به خود اختصاص داده است و عالوه
بر آن نویسندگان و ناقدان زیادی نیز درباره او مطل

نوشتند و آرای نقدی او را مورد

بررسی قرار دادند .از جمله آنها میتوان به خالده س ید (همسر ادونیس) و احسان عباس و
اس د رزق و ...اشاره کرد( .عربد 5919د ص )591
ادونیس به دالیل مختلف از جمله نظریهیردازیهای سنتشکن و نوگرایانهاش در ش ر و
ادب م اصر عرب به عنوان یک شاعر و نیز ناقد جنجالی مطرح است .اما شهرت او در این
زمینه از زمانی آغاز شد که همکاری خود را با مجله «ش ر» لبنان شروع کرد .چهد این مجله
09

به دلیل آرایی که در زمینه ش ر نو منتشر میکرد مخالفان و موافقانی داشت و همکاری
ادونیس با این مجله که ب دها خود سردبیر و نظریهیرداز آن شدد کافی بود که مخالفان مجله
به او نیز بتازند . ...شاید یکی از دالیل مخالفت ناقدان با ادونیس و ش ر اود مواضع فکری و
سیاسی او بوده و دلیل دیگر اساسا مربو به یدیده ش ر نو باشد( .عربد 5919د ص )596
از دیدگاه ادونیس نقد ادبی رایو در ادب عربی به دو رویکرد اصلی توجه دارد :مدرسهای و
ایدئولوژیک .رویکرد نخستد برموضوعگرایی و روشمندی تکیه دارد و مسائل مربو به اثر
مورد نقد و زندگی یدیدآورندهاش را با توجه به واق یتهای موجود نقد میکند و از تأویل
و تفسیر ایدئولوژیک دوری میجوید .اما رویکرد دوم با دیدگاهی ایدئولوژیک به نقد می-
یردازد.
نقد جدید به هیچ یک از این دو رویکرد عالقهای ندارد .نقد جدید برای داوری در مورد هر
متنید نه باورهای ایدئولوژیک از ییش ت یین شده را مد نظر قرار میدهد و نه موضع
مدرسهای و کالسیک تنگنظرانه را .بلکه میکوشد خود متن را بخواند و هدف اصلی از این
قرائت و مطال ه نیز نقد و ارزیابی نیست بلکه قصد اصلی در این مرحله تنها استفاده از متن
است .بنابراین ناقد جدیدد مجموعهای از داوریهای قط ی را ارائه نمیدهد بلکه در درون
متند در یی کشف نظامی هماهنگ از مفاهیم و داللتهاستد نظامی که امکان قرائت دوم را
جهت کشف نظامی دیگر نیز نفی نمیکند .بهعبارت دیگر نقد جدیدد بر مستقل بودن متن
تأکید میورزد و آن را به مثابهی یک ابزار ایدئولوژیک به شمار نمیآورد بلکه آن را به مثابه-
ی اف یا تحول یا زمینهای خاص مورد ارزیابی قرار میدهد .به این ترتی

نقد جدید می-

کوشد با توجه به متن اولد متن دومی را نیز بنویسد و این متن دوم به مثابهی زبان دومی
است که دستمایهی نقد متن اول قرار میگیرد( .عربد 5919د ص )519
به عقیده ادونیسد نقد نیز باید مشمول نوآوری (حداثت) شود و همان طور که خالقیت و
ابداع در ش ر باید مد نظر باشدد در نقد نیز باید مورد توجه قرار گیرد .چرا که این دو الزم و
ملزوم یکدیگرند و حتی نقد در صورتی که بطور علمی و سنجیده و به دور از ش ارهای یر
طمطراق توس ه یابدد میتواند زمینه توس ه و ارتقای ش ر را فراهم کند( .عربد هماند ص
)514
ادونیس در نوشتههایش میکوشد که هم جام هگرا باشد و هم «فرمالیست» و این اگر چه در
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ظاهر محال استد اما غیر ممکن نیستد زیرا یریرفتن این که «فرم» نقش برجستهای در
خالقیت هنری داردد الزاما بدان م نا نیست که انسان و سرنوشت انسان باید به فراموشی
سپرده شود( .شفی ی کدکنید 5913د ص)131
و مقدمه بسیار هوشیارانه و عمیقی که وی بر ش ر عرب نوشته است او را به عنوان
نواندیشترین ناقد ش ر عرب میتواند م رفی کند( . ...شفی ی کدکنید 5913د ص )131
اسطوره و نماد به فراوانی در آثارش دیده میشوند .اسطوره عشتار و تموزد اسطوره ققنوسد
اورفیوسد اوزیرسد و اسطورههای دیگر . .و نمادهای سندباد و حالج و ایوب و نوح و...
از مفاهیم رمزی نوشتههای ادونیس هستند.
«رمز یا نماد» در ت ریف ادونیس چنین است« :نماد به ما این فرصت را میدهد که با تأمل در
ورای متن چیزی (مفهومی) دیگر را در یابیم .چهد رمزد قبل از هر چیز م نا و مفهومی
یوشیده و نوعی الهام است؛ زبانی است که وقتی زبان عادی قصیده به یایان میرسد تازه
شروع میشود یا قصیدهای است که یس از قرائت هر قصیده در ذهن تو شکل میگیرد؛
جرقهای است که ذهن و احساس تو میتواند در یرتو درخشش آن جهانی بیانتها را بطور
شفاف ببیند .از این رو نماد در واقع نوعی یرتو افشانی بر تاریکی و جرب شدن به جوهر و
گوهر م ناست»( .عربد 5919د ص )563
از آنجا که ادونیس یک شاعر استد ابداع ش ری وی در نقد او نیز کامالً نمایان است و زبان
نقدش دقی تر و یویاتر از دیگر ناقدان به نظر میرسد چرا که این زبان به تصویرگری و
مجاز (همچون ش ر) ملیح و شیرین متکی است و این میتواند سخن او را زیباتر و حتی
شفافتر به ذهن خواننده منتقل کند( .عربد 5919د ص )563
نثر شفیعی کدکنی:
دکتر شفی ی کدکنید بی هیچ تردیدی در عرصه تألیف و تصحیح و ترجمه و نقد و تحقی د
چهرهای است ممتاز« .صور خیال در ش ر فارسی»د «موسیقی ش ر» و «اسرار التوحید» امروزه
از کت

مرجع به شمار میروند .روش تحلیل و تحقیقی که شفی ی کدکنی برای فهم و نقد و

ارزیابی صور خیال (افقی و عمودید ثابت و یویا) عرضه داشتهد هنوز مورد قبول اکثر
استادان و محققان ادب فارسی نیز هست .تصحیح انتقادی «اسرار التوحید»د «حاالت و
سخنان ابوس ید ابوالخیر»د «مختارنامه»د «مرموزات اسدی در مرموزات داودی» و «تاریخ
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نیشابور» آنچنان دقی و محققانه صورت گرفته است که یس از نشر این کتاب کمتر کسی
این شوخ چشمی را در ح خود روا میدارد که دوباره آنها را تصحیح کند .او در تصحیح
و نقد متون دقت و باریکبینی فوقال ادهای دارد و همین عامل است که باعث شده نویسنده
در برخی از موارد باریکبینیهایی انجام دهد که دیگران از انجام آن ناتوان هستند.
(بشردوستد 5923د ص)
شفی ید غیر از تألیف و ترجمه و شاعرید مقاالت کوتاه فراوانی نیز نوشتهد که اگر در یک
مجموعه گردآوری شود بسیار مفید و گرهگشا خواهد بود .تا کنون نزدیک به نود مقاله از
ایشان به چاپ رسیده که هیچ کدام خالی از لطف نیست .باریکبینی و مداقّهای که از ایشان
در ترجمهها و تألیفها به چشم میخورد در مقاالت کوتاهد نیز میبینیمد «ذوق و روش
علمی» دو وییگی ممتازی است که در اکثر این مقاالت مشاهده میشود .البته مقاالتی که
ایشان در زمینهی ش ر شاعران نوشته بیشتر مبتنی بر ذوق است تا روش علمید ولی کوشش
نویسنده در تمامی مقاالت این بوده که هیچگاه سخن غیرعلمی و عاطفی بر زبان نیاورد.
(هماند ص)945
تجدد و نوگرایی ادونیس:
ادونیس غربزدهترین شاعر عرب است .متجددترین آنهاد و در دو زمینه ش ر و نقد ش ر -
به خصوص با م یارهای مدرنیسم غرب– امروز یکتا و بیهمتاست .ادبیات غرب را از
رهگرر زبان فرانسه خوب شناخته و جریانهای بسیاری از مدرنیسم ش ر فرنگی را جرب و
هضم کرده است( .شفی ی کدکنید 5913د ص )131
او مرزی برای تجدد نمیشناسد و م تقد است که شاعر در هر لحظه مرزی تازه و افقی نو را
میگشاید و تجربه میکندد بنابراین شکستن سنتها و ایجاد بدعت حد و مرزی نداردد و تا
شاعر زنده است و مصداق شاعراستد همواره در مرز آفریدن و شکستن میزید .سنت-
شکنید در عقاید اود محدود به مسائلی از نوع هنر و ش ر نیستد وی م تقد است که در
کشورهای عربید همه چیز باید از بنیاد در هم ریخته شود؛ ساختمان جام هد طبقاتد و حتی
خانواده( .شفی ی کدکنید 5913د ص )136
ادونیس تاحد زیادی توانستد تنها در مقام تئوری نویرداز نباشد بلکه در عمل و تطبی هم
کارش از توفی چشمگیری برخوردار باشد( .هماند ص )133
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از نظر او مفهوم تجدید و نوگرایی در ش ر در واقع همان توان تغییری است که ش ر میباید
نسبت به زمان ییش از خود اعمال کند و آینده را مد نظر داشته باشد( .برگ نیسید 5926د
ص )541
او م تقد است که ش ر نو و م اصر عرب باید از سیطره و نفوذ مقولههای زیر رها شود:
 -5وایسگرایی ی نی بازگشت به گرشته به جای آیندهنگری.
 -1الگوگرایی ی نی ییروی از نمونههای قدیمی که از زمان امرؤالقیس برجای ماندهاند.
 -9تجزیهگرایی ی نی نبود وحدت و انسجام در قصیده و آوردن مفاهیم یراکنده در یک
قصیده.
 -4تکرار ی نی ییروی از نظم و نس رایو و تکرار آن.
به عقیده وی «ش ر نو و انقالبی» باید دائما به ییش بتازد و موانع موجود را کنار بزند .شکوه
و عظمت قصیده نو در میزان توانی است که برای دریدن یردهی سنتها از خود نشان می-
دهد .چهد ش ر باید جهان را تغییر دهد نه اینکه تفسیر کند ...و چیزهایی به خواننده بدهد که
قبالً آنها را نمیشناخته است؛ آن هم در ساختار و قالبی تازه .خاصیت جوهری ش ر نو باید
این باشد :نشاندن زبان آفرینشگری به جای زبان ت بیری و بیانی( .برگ نیسید 5926د
ص)541
تجدد و نوگرایی شفیعی کدکنی:
م .سرشک شاعری است که از فرهنگ چند صدتایی برخوردار است .هر خوانندهای یس از
ورود در دیوان شاعر و وقوف بر زیباییهای ش ری این شاعر به نوعی کثرتگرایی فرهنگی
در دیوان شاعر یی خواهد برد( .بشر دوستد 5923د ص )953
محمدرضا شفی یکدکنی استاد ادبیات و زبان یارسی و ادی

نامآوری است .ییوهشهای او

در زمینه فرهنگ و ادب ایران زمین و تصحیح متنهای کهن یارسی و ترجمه آثار تاریخی و
ادبی نوشته شده به زبان عربید به زبان فارسی اعتبار وییهای دارد .دکتر شفی ی با اینکه غرق
در آثار قدیمی است از نوجویی و نوآوری نیز بهرهها دارد و دو کتاب «صور خیال» و
«موسیقی ش ر» او از جمله آثار تحقیقی دقی و نوآئینی است که در دهههای اخیر به زبان
یارسی نگاشته آمده است( .دستغی د ص)5
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شفی یکدکنی را شاعر نوآوری دانستهاند اما او مانند ملکالش را بهار از آخرین جرقههای
ادبیات کالسیک فارسی است که میکوشد با حفظ اسلوبهای کالسیک یا نیمائی ش ر نو
بسراید .شمار کسانی که شفی ی را شاعر نوآور شمردهاند کم نیست .اگر مراد ایشان از کلمه
نو همانا واژه مدرن باشد باید بگوییم داوری درست به نظر نمیرسد .این شاعر البته بر ارثیه
عظیم فرهنگ و ادب یارسی و ظرایف هنری آثار منصور و منظوم آن اشراف بسیار دارد و
این مهم در آثار منظوم او نیز بازتاب یافته .از این لحاو شفی یکدکنی با دهخداد ملکالش را
بهار و اخوان در یک راستا قرار میگیرد .این شاعران به دلیل احاطهای که به ادبیات کهن
دارندد در همه حال میکوشند از مرز مت ارف اسلوبهای کالسیک خارج نشوند .به راستی
تأثیریریری اینان از زبان و ادب کهن به اندازهای است که سخن آنها را رنگی قدیمی
میدهدد به سخن دیگر باده باستانی در جام ش ر آنها همچنان رواند جاری و درخشان
است .عناصر نحوید تشبیهید است اری و موسیقایی و م نایی کالسیسیسم یا کالسیسیسم نو
نه فقط در فرم ی نی در «شکلبندی» ش ر و وزن سرودههای آنها دخالت دارد بلکه جهان-
نگری ایشان را نیز زیر نفوذ خود گرفته است به طوری که حتی در نوترین سرودههای این
شاعران ما با همان چیزهایی رویارو هستیم که کالسیکها و نوکالسیکها رو به رو بودند.
البته روشن است که ب ضی از استادان و ناقداند نوآوری را تا این مرحله قبول دارند و
بسیاری از سرودههای چند دهة اخیر را ش ر به حساب نمیآورند .در برابر اینان نیز عدهای
هستند که به دالیلی اش ار بهار و دهخدا را نظم میشناسند نه شاعرانگی و ش ر و همچنان
که شاملو گفته استد میگویند« :سرودن یا نوشتن این قسم اش ار در عصر انوری و س دی
نیز ممکن بوده است ».بر حس

اتفاق نیست که یکی از استادان ادب فارسید «دکتر

محمدج فر یاحقی» وییگیهای اسلوبی ش ر شفی ی را اینطور برآورد میکند:
الف :گرایش به سنتها :م .سرشک (شفی یکدکنی) به سنن ادبی ایران -اسالم دلبستگی
داردد به گونهای که رایحهای از فرهیختگی و یشتوانه فرهنگی را در ش ر خود بازتاب
میدهد .این استواری و انسجام سنتی در زبان و قال

ش ر او هم آشکار است.

ب :نوعی وفاداری به وزن و موسیقی که جنبههای حماسی ش ر او را با رنگ و بوی خاص
شاعران (خراسان) برجسته میکند.
ج :تأثیر (یریری) آشکار از نیما و اخوان (امید) که هر یک از آنها به نوعی مورد توجه
شفی یکدکنی قرار گرفتهاند.
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د :ان کاس محیط طبی ی خراسان :طبی تی که در ش ر او آشکار میشود بیشتر همان طبی ت
عبوس خراسان است که یادهای تاریخی شاعر با آن میآمیزد.
در اش ار آغازین شفی ی کدکنی اوصاف مجازی و تشبیهات و است ارههای او تازگی ندارد و
بسیاری از آنها تأثیر یریرفته از اش ار فرخیسیستانید افسانه نیماد سرودههای توللی و اش ار
غنایی و ساده وصفی شاعران نوکالسیک است و همچنین زبان ش ر و گویش خراسانی
همچنانکه خود تأیید کرده استد در رگهای ش رش جاری است( .دستغی د ص)5
پی نوشتها
 )5علی احمد س ید إسبر که ب دها لق

ادونیس (یکی از ربالنوع حاصلخیزی و باروری

یونان قدیم) را برای خود برگزید در سال  5393میالدی در روستای قصابین از توابع شهر
الذقیه کشور سوریه زاده شد( .الشحودد ج99د ص )2دوره آموزش ابتدایی را در همان
روستا نزد یدر گرراند و از  54سالگی برای ادامه تحصیل به بندر الذقیه رفت .یس از اخر
دیپلم در سال  5315بنابر یک قول در رشته فلسفه دانشگاه دمش یریرفته شد و در سال
 5314موف به اخر مدرک لیسانس شد( .عربد 5919د ص )55و یا در رشته زبان و ادبیات
عرب موف به اخر لیسانس شد( .سیدید 5914د ص )53در سال  5316به سب

ف الیتها و

اظهار نظرهای سیاسی دستگیر شد و به مدت یک سال بی محاکمه در زندان ماند .یس از
آزادی با خالده س ید که از ادبا و نویسندگان و ناقدان مشهور سوریه شدد ازدواج کرده و در
همان سال از سوریه به لبنان مهاجرت نمود( .عربد 5919د ص )51مهاجرت به لبنان باعث
» بود

رشد فکری و فرهنگی او شد .عنوان موضوع رساله دکتری ادونیس «
که در سال  5321در دانشگاه لبنان از آن دفاع کرد .از آثار وی در ش ر و نثر میتوان از
()5341؛

()5312؛

()5312؛

()5311؛ و ...نام

برد( .عربد 5919د ص)51
 )1محمدرضا شفی ی کدکنید در سال  5951شمسی در کدکن از توابع تربت حیدریه
خراسان چشم به جهان گشودد یدر وی محمد نام داشتد او مردی عالم و فاضل و از اقران
و همدرسهای ملکالش رای بهارد فروزانفر و علی اکبر فیاض در محفل درس ادی
نیشابوری (عبد الجواد) بود .کدکن از شهرهای قدیمی خراسان است که آثاری از دوران
ییش از اسالم در آن به ثبت رسیده است( .برهانید 5921د ص  )59وی در یک خانواده
11

روحانی – کشاورز متولد شد( .بشردوستد 5923د ص )11شفی ی تنها فرزند خانواده بود و
اعتقادات مرهبی یدر و مادرش آنها را برآن داشت تا او را از رفتن به دبستان منع کنندد
چون میخواستند تنها فرزند آنها به تحصیل علوم دینی بپردازد و به درجه اجتهاد برسدد
یس در همان کدکن به وی قرآن و نصاب و ...آموختند و ب د برای ادامه تحصیالت علوم
دینی وی را روانه مشهد کردند تادر زیّ طالب قرار گیرد( .برهانید 5921د ص  .)54م.
سرشک یانزده سال تمام در حوزههای علمیهی آن روز خراسان آمد و شد میکرد و این
ی نی تکوین نیمی از شخصیت او و بخشی از زندگی او که مهمترین و مؤثرترین بخش
زندگیاش است( .بشردوستد ص  44و )43م .سرشک یس از مطال هی دروس جدید و
موفقیت در امتحان وارد دانشگاه مشهد شده و در سال  5944موف به اخر مدرک لیسانس از
دانشکده ادبیات مشهد میشودد و یس از آن به تهران مهاجرت میکند ودر سال  5941موف
به دریافت درجه دکترا از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران میگردد .تز دکترای او «صور خیال
در ش ر فارسی» از اهمیت زیادی برخوردار است( .برهانید 5921د ص )52از آثار وی:
زمزمهها ()5944؛ شبخوانی ()5944؛ از زبان برگ ()5942؛ در کوچههای نیشابور ()5913؛
بوی جوی مولیان ()5916؛ صور خیال در ش ر فارسی....
نتیجه
بنابر بررسیهای صورت گرفته در مقالهد اکنون میتوان نتایو بدست آمده را در راستای
هدف تطبیقی مد نظر در گزارههای زیر ذکر کرد:
 -5شاعر در اندیشه ادونیس کسی است که از رهگرر تصاویر کهن جهان و بازنگری در
گرشتهد تصویری نو بیافریند.
 -1شاعر از دیدگاه م .سرشک کسی است که به میراث فرهنگی و ادبی خود وفادار باشد و
هویّت اجتماعید دینید اسطورهای و فلسفی خود را برای آفرینشی نو درهم نشکند.
 -9ش ر مطلوب ادونیس آن است که همه یدیدههایش زنده و یویا باشند .به دور از وزن
خلیلی و قافیه واج د همراه با مضامین و ایدههای نو و شگرف.
 -4ش ر از نگاه کدکنی گرهخوردگی عاطفه و تخیل است در زبان آهنگین و این ت ریفی
است جامع که هم ش ر کالسیک را در بر میگیرد و هم ش ر نو را« .زمزمهها» را با کالسیک
آغاز کرد و «در کوچههای نیشابور» را با سبک نیمایی سرود.
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 -1ادونیس ناقدی سنتشکن و نوگراست و در نقد جدیدی که خود ارائه میدهد بر این
باور است که« :نقد جدید در درون متند در یی کشف نظامی هماهنگ از مفاهیم و داللت-
هاستد نظامی که امکان قرائت دوم را جهت کشف نظامی دیگر نفی نمیکند».
 -6شفی ی کدکنی در نقد و تحلیل متون دقت و باریکبینی فوقال ادهای دارد و نظریه
تحلیلی فهم و نقد و ارزیابی صور خیال وی نیز در همین راستاست.
 -2ادونیس متجددترین شاعر عرب است .هدف وی شکستن سنتهاست و ایجاد بدعتی
بی حدّ و مرز .به عقیده او ش ر نو باید دائما به ییش بتازد و بتواند جهان را تغییر دهد.
 -1شفی ی کدکنی میکوشد با حفظ اسلوبهای کالسیک یا نیمایی ش ر نو بسراید .گرایش
به سنتها و نوعی وفاداری به وزن و موسیقید ش رش را به رنگ کالسیسم و تأثیریریری او
از نیما و اخواند سرودههایش را در سلک نوگرایان قرار میدهد.
گزیده سخن اینکه ادونیس شاعر و ناقدی است تندرو که میخواهد بر ویرانههای سنتها و
قید و بندها جهانی نو از آرمانهایش بیافریند و شفی ی کدکنی شاعر و ناقدی است میانه رو
که با گام نهادن بر نردبان سنتها روی به آیندهای متفاوت نهاده است.
***

منابع و مآخذ
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 -6شفی ی کدکنید محمدرضا .ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط سلطنتد محمدرضا شفی ی کدکنید
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 -2شفی ی کدکنید محمدرضا .شعر معاصر عربد تهران :سخند .5913
 -1شفی ی کدکنید محمدرضا .صور خیال در شعر فارسید انتشارات آگاهد .5966
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حروف الفبای فارسی و عربی از منظر آواشناسی
**1

دکتر حمید احمدیان* /5سپیده برومند

چکیده

اهمیت زبان و خط بر هیچ کس یوشیده نیست و اختراع خط نقطه آغازین تمدن بشری
محسوب میشود .خط در سیر تکاملیاش از خط تصویری به خط اندیشهنگار سپس به خط
واژهاید هجایی و الفبایی تبدیل شده است .خط عربی نوعی خط هجایی -الفبایی میباشد و
از آنجا که در کتابت فارسی هم از حروف الفبای عربی استفاده میشود میتوان خط فارسی
را هم از این نوع به شمار آورد .نظام نوشتاری عربی از  13حرف (با احتساب الف مدی) و
نظام نوشتاری فارسی از  91حرف تشکیل شده است .الفبای عربی  11صامتد شش مصوت
ساده و دو مصوت مرک
مرک

دارد و الفبای فارسی  19صامتد شش مصوت ساده و ینو مصوت

— در عربی وجود ندارد .چرا که این مصوتها
دارد .مصوّتهای کوتاه فارسی َ– ککِ ُ

در عربی در واقع همان مصوتهای بلند هستند که کشش آنها به نصف کاهش یافته است.
نکتهی دیگری که در زمینه حروف الفبای فارسی و عربی مطرح استد نقایص نظام نوشتاری
عربی و فارسی است و بحث عمدة ما در این مقاله همین مسأله است و خواهید دید که می-
توان نظام نوشتاری عربی را کاملتر از فارسی محسوب کرد .از دیگر مباحث مطرح شده در
این مقاله این است که نه در عربی و نه در فارسی ابتدا به ساکن نداریم زیرا در هیچ یک از
این دو زبان هیچ هجایی که با دو صامت یشت سر هم آغاز شود وجود ندارد .در یایان
اینکه فرایندهای آوایی که در زبانها صورت میگیردد نتیجه تأثیری است که اصوات در
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.
کلیدواژهها :زباند حروفد فارسید عربید صامتد مصوتد الفباد نظام نوشتاری
*
**

استادیار گروه زبان و ادبیات عربد دانشگاه اصفهان (ایران)
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان عربی دانشگاه اصفهان (ایران)()sepideh_0624@yahoo.com
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مقدمه
زبان وسیله ارتبا بین انسانهاست و به انسانها کمک میکند از طری تولید آواهای گفتار
با همدیگر ارتبا برقرار کنند .زبان نظامی است که بین شبکهی گستردهی م انی و شبکه
صداها نوعی ییوند برقرار میکند و نوشتار شکل قابل رؤیت زبان است که با اختراع حروف
الفبا به عنوان نشانههای قراردادی برای نمایش آواهای گفتار به تکامل رسید .با توجه به
اینکه الفبای هر زبان در ییشانی آن زبان قرار دارد و م رف آن زبان میباشدد شناخت الفبای
یک زبان و وییگیهای آن و کم و کاستیها و امتیازاتش در شناخت واق یت آن زبان اهمیّت
و نقش بسزایی دارد .از طرف دیگر دو زبان فارسی و عربی به دلیل همجواری جغرافیایی
همواره در طول تاریخ چه قبل از ظهور اسالم و چه یس از آن از یکدیگر تأثیر گرفته و بر
هم تأثیر گراشتهاند که البته تأثیرگیری زبان فارسی از عربی یس از قرار گرفتن ایران در
قلمرو اسالم و رسمی شدن زبان عربی در ایران بیشتر شد به طوری که حتی نظام نوشتاری
عربی در کتابت فارسی مورد استفاده قرار گرفت.
نوشتهی ییش رو تحت عنوان «حروف الفبای فارسی و عربی از منظر آواشناسی» با هدف
مقایسه بخشهای مختلف این دو نظام به منظور ت یین نظام برتر نشان میدهد که درست
است که نظام نوشتاری فارسی و عربی شبیه هم هستند و در واقع یک نظام واحد هستند
ولی در مقام مقایسهد نظام نوشتاری عربی کاملتر و کم نقصتر از فارسی است .الزمهی
اثبات این مسأله این است که تمامی مسائل مطرح در یک نظام نوشتاری از جمله ییشینهد
وجه تسمیهد صامتها و مصوتها و نیم مصوتهاد نقایص نظام نوشتاری و فرآیندهای
آوایی بررسی و تبیین شود .در این مقاله تک تک این مسائل در دو زبان از منظر آواشناسی و
به روش توصیفی– تحلیلی بررسی و مقایسه میشود تا فرضیه موجود اثبات و قابل دفاع
شود.
زبان وسیلهی ارتباط میان انسانها
زبان وسیله بیان مفاهیم و ارتبا میان انسانهاست .بهسادگی میتوان دریافت که زبانهای
جوامع بشری اغل

از یکدیگر متفاوتند .بهطوری که بدون آموزش مردم هر جام ه از درک

زبان جام ه دیگر عاجزند .با این حال بررسی و مطال ه زبانها نشان میدهد که وجوه
مشترک عمده و مت ددی را در آنها میتوان مشاهده کرد .یکی از خصوصیّات همگانی
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زبانها صورت گفتاری آنهاست .ی نی همهی گروههای انسانها که تاکنون مشاهده شدهاندد
از راه تولید گفتار با یکدیگر ارتبا حاصل میکردهاند .گفتار از حرکات مناس

و عمدهی

اندامهای گویایی بهصورت امواج صوتی ظاهر میگردد .زبان در اصل بهصورت رشتههایی
از امواج صوتی که صورتهای گفتاری را یدید میآورندد ظاهر میشود .سخنگویان هر زبان
بهسادگی م نی هر صورت گفتاری مربو
مفهومی را که بخواهند میتوانند در قال

به زبان خود را درک میکنند .همچنین هر

صورتهای گفتاری زبان خود بیان کنند .لرا می-

توان گفت صورتهای گفتاری زبان به عنوان نشانههایی برای بیان م انی به کار میروند .به
عبارت دیگر زبان نظامی است که به نحو ییچیدهد میان شبکه بسیار گسترده م انی و شبکه
صداها نوعی ییوند برقرار مینماید( .

د 5964د )1-2

طبی ی است که ما بسیاری از صداهای زبانهایی را که نمیدانیمد نمیتوانیم تشخیص دهیم.
در هر زبان صداهایی وجود دارد که ممکن است در زبان دیگر یافت نشود ولی آنچه
مسجل است این است که مجموعه یا انواع اصواتی که در زبانهای مختلف دنیا به کار می-
روندد محدود است ی نی انواع محدودی صدا وجود دارد که تمام زبانها از آنها استفاده
میکند .این صداها را اصوات گفتاری مینامند (یارمحمدید 5964د .)1-6سخنگویان هر
زبان به سب

برخورد و تجربه ییوستهای که از آغاز کودکی با نمونههای گفتاری زبان مادری

خود دارندد بهسادگی صورتهای زبانی گوناگون را از یکدیگر باز میشناسندد حتی اگر دو
صورت زبانی تنها در یک بخش آوایی از یکدیگر متفاوت باشند .لرا گرچه صورتهای
زبانی به شکل صداهای منقطع تولید و شنیده نمیشوند با وجود این بخشهای آوایی
متفاوتی در آنها قابل تشخیص است .مثالً جفتهای نمونه زیر از همین راه از یکدیگر باز
شناخته میشوند .جواند جواب /کتابد شتاب ./اینکه انسان در گفتار خود بخشهای آوایی
را تشخیص میدهد حاوی نتایو بسیار مهمی است مثالً ابداع حروف الفبا به عنوان نشانهای
خطی برای نمایش صداهای زبان از همین تشخیص ناشی شده است (

د 5964د

.)59
اهمیت خط و سیر تحولّات آن
کلید هر دانشی نوشتن و خط است و بیشک تمدّن موجود مدیون اختراع خط و الفبا می-
باشد .خط و الفبا وسیله نقل و گسترش فکر و اندیشه بشری بوده و اگر خط و نوشتن نبود
مردم جهان مانند انسانهای اولیّه اسیر اندیشههای ابتدایی خود بودند و نمیتوانستند تفکرات
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و تجربه و دانششان را به نسلی دیگر منتقل نمایند .نوشته بر م نا داللت میکند نه بر لفظ
بنابراین خط یا نوشته م نی کلمه را به ذهن بیننده یا خوانده القا میکند نه لفظ را .مبنای
ییدایش خط در جهان این بوده که برای نشان دادن چیزی یا فهماندن مفهومی ابتدا تصویری
میکشیدند آنگاه تصویر قراردادی را ساده کرده سپس تصویر ساده شده به خط اندیشهنگارد
خط واژهاید هجایی و الفبایی رسیده است (محتا د 5923د  .)1-9عالئم کتابت میتوانند
نمادی از مفاهیم باشند یا صداها .عالئم کتابت چینی نمادهای مفهومی هستند ی نی این که
خورشید با عالمتی خاص و اس

با عالمتی دیگر نشان داده میشود .این نوع کتابت را

اندیشهنگاری گویند که صورت ییشرفتهای از تصویرنگاری (خط هیروگلیف مصر) است.
عالئم کتابت که نمادی از صداها هستند خود بر دو نوعند .5 :عالئمی که نماینده مجموعهای
از اصوات مثالً هجاها هستند مانند خط میخی .رسمالخط ژاینی از این زمره به حساب می-
آید .این الفبا را هجانگاری گویند .1 .عالئم نوشتاری که نمایندهی صداهای واحد (واجها یا
احیاناً آواها) هستند .این رسمالخط را الفبایی گویند .عالئم الفبایی نمادی ناقص از واجها
(کوچکترین یاره صوت که ممیز م نا باشدد واج نامیده میشود( .یارمحمدید لطف اهللد
5964د  )3واج واق یتی ذهنی است در حالی که صدا واق یتی مادی است .در نمایش واجها
تنها آن مشخصههای آوایی که موج

د

تمایز م نی میشودد مشخص میگردد( .

مهدید 5964د )45د هستند و حرف صورت نوشتاری واج است( .یارمحمدید لطف اهللد
5964د )13-15
سیر تاریخی تحول نظام نوشتاری عربی
قبل از اینکه به سیر تحول نظام نوشتاری عربی بپردازیمد الزم است به این نکته اشاره کنیم
که منظور ما از زبان عربید زبان عربی فصیح است که اکثر زبانشناسان ییدایش آن را یک
یدیده جام هشناختی زبان ی نی زبان میانجی میدانند .عربی فصیح زبان مردم مکه یا قریش
نبوده است بلکه ترکیبی از همة گویشهای موجود در منطقه عربستان بوده است که به مرور
زمان هویّت مستقلی در برابر سایر گویشها یافته است و البته گویش قریش سهم زیادی در
تشکیل زبان میانجی عربی فصیح داشته است .بر اساس شواهد تاریخید شهر مکه مهمترین
مرکز مرهبید بازرگانی و فرهنگی سرزمین عربستان بوده است بنابراین در اثر برخورد زیاد
قبایل عرب که همه ساله موسم حو و تجارت و در محافل ادبی گرد میآمدندد زبان جدیدی
که به عربی فصیح شهرت داردد تولد یافت (زندید بهمند 5925د ( )14-16و نظام نوشتاری
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زبان عربی از دل این عربی به وجود آمد .نظام نوشتاری عربی را بایستی یک خط هجایی
الفبایی به شمار آورد( .زندید بهمند 5925د )94-99
در زمان نزول قرآن دو نوع خط در عربستان وجود داشت .5 :خط مسند در یمن و نواحی
جنوبی عربستان که دارای بیست و نه حرف بوده و حروف آن جدا جدا نوشته میشد .1
خط نبطی که در شمال عربستان و ناحیه حجاز رواج داشت .این خط که از خط فینیقی
منش

شده بود ییش از ظهور اسالم در این نواحی به کار گرفته شده بود .نبطیها سامی-

نیاد بودند و به یکی از گویشهای آرامی که در عراق و سوریه آن زمان رایو بود سخن می-
گفتند .در این خط برای نشان دادن مصوتها عالمتی وجود نداشت و صامتها دارای نقطه
نبودند بنابراین تنظیم قرآن در زمان ییامبر و رونویسی آن در زمان خلفای راشدین بدون
نقطه و حرکت بود .این موضوع باعث شده بود که در خواندن قرآن و غالباً از طرف غیر
عربزبانان اشتباهاتی صورت گیرد .مبتکر نشانههای اولیه برای اعرابگراری ابواالسود
دوئلی بوده است و یس از وی خلیل بن احمد فراهیدی آن را تکامل بخشید( .زندید بهمند
5925د  )96-94نظام نوشتاری زبان عربی از  11و بقولی  13نشانه (با احتساب الف مدی)
تشکیل شده است که عبارتند از:
الفد باءد تاءد ثاءد جیمد حاءد خاءد دالد ذالد راءد زاءد سیند شیند صادد ضادد طاءد ظاءد عیند
غیند فاءد قافد کافد المد میمد نوند هاءد واءد الد یا( .زندید بهمند 5925د « )91الف» در
اول الفبای زبان عربی صورت نوشتاری همزه است .ابن جنید «الف» را اسم قرار داده برای
آوایی که به نام همزه تلفظ میشود .در نظر او الف عالمت نوشتاری و همزه عالمت گفتاری
آن است .ابن جنی در مورد الف مدی میگوید :الف مدی در این مثالهاست :قامد سارد
کتابد حمار .شکل این الف مدی مانند شکل همزه تحقی شده در کلمات (أحمدد إبراهیم)
است گرچه در مخرج اختالف دارند .وی تأکید میکند که وضعکنندگان حروف هجا در
اواخر آن «ال» آوردهاند برای این که بیان کنند الف مدی حرفی مستقل بین حروف هجا است
و با قراردادن الم قبل از آن برای تلفّظ الف مدی کمک میگیرند( .انیسد ابراهیمد 5924د
)532-531
سیر تحوّل خط فارسی
طب اسناد موجود به طور یقین اولین قومی که خط و الفبا را اختراع کردند سومریها بودند
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که هفت هزار سال ییش از میالد مسیح نوعی خط تصویری به وجود آوردند و خط میخی
یارسی یا هخامنشی تکامل یافته آن خط میباشد .یس از اینکه ایران در قرن اوّل میالدی از
زیر ستم اسکندر مقدونی و یونانیان بیرون آمدد یکی از شاخههای زبان آریایی که در شرق
ایران رایو بود به نام «یهلویک» یا همان ایرانی میانهد در ایران رواج یافت و به تبع آن خط
یهلوی اشکانی از تغییر و تکامل خط آریایی به وجود آمد .بنابراین در دوره اشکانی خط و
زبان یهلویک (زبان مردم خراسان) و در دورهی ساسانی خط و زبان یارسیک (زبان مردم
یارس) که هر دو بسیار شبیه به هم بودند رواج یافتد تا اینکه در زمان تسلط اعراب بر
ایران خط و زبان رایو در ایراند یهلوی بوده که البته این گویش و نگارش به یکباره از
ایران بر نیفتاده و تا قرن ینجم هجری وجود داشته است .اعراب هنگام تسلّط بر ایران چون
به امور اداری و دیوانی آگاهی نداشتندد ایرانیان ادارهی تمام امور اداری و دیوانی را بر عهده
گرفتند و دیوانها به زبان یهلوی نوشته میشد تا اینکه در زمان حجاج بن یوسف به
ییشنهاد صالح سیستانی که یک ایرانی بود خط و زبان دیوانها عربی شد( .محتا د
محمدرضاد 5923د  )16-52تا اینکه در دوره سامانیان مجدداً زبان فارسی دری (یکی از
لهجههای یهلوی که در شرق ایران و خراسان بزرگ در دربار یادشاهان رایو بود) زبان
رسمی ایران شد و این امر باعث شد که زبان فارسی یس از زمانی قری

به دویست سال بار

دیگر در ایران انتشار یابد (باقرید مهرید 5929د  )551ولی یس از قرارگرفتن ایران در قلمرو
اسالم و رسمی شدن زبان عربید رسمالخط عربی در نوشتن زبان فارسی به کار گرفته شد
که تا امروز از آن استفاده میشود .رسمالخط عربی کالً بیست و هشت عالمت داشت و
ایرانیان مجبور شدند چهار عالمت دیگر ی نی پد گد چد ژ که وییة زبان یهلوی بود به آن
اضافه کنند( .یارمحمدید لطفاهللد 5964د  )52بنابراین حروف الفبای فارسی دارای 91
نشانه است که عبارتند از :الفد بِد پِد تِد ثِد جیمد چِد حِد خِد دالد ذالد رِد زِد ژِد سیند
شیند صادد ضادد طاد ظاد عیند غیند فِد قافد کافد گافد المد میمد نوند واود هکِد یِ.
وجه تسمیهی مجموعه نشانههای نوشتاری در دو زبان عربی و فارسی
به مجموعهی نشانههای نوشتاری زبان عربی حروف الهجاء یا حروف التهجی که از ریشه
«هجی»میباشدد گفته میشود« .هجاء» به م نای «خواندن» یا «بخش کردن کلمه به حروف
آن» میباشد یس بیجهت نبوده که به مجموعهی نشانههای نوشتاری زبان عربی حروف-
الهجاء یا حروفالتهجی گفتهاند( .ابنمنظورد ابوالفضل جمالالدین محمدبن مکرمد 5969د
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.)51
به مجموعهی نشانههای نوشتاری در زبان فارسی «الفبا» گویند .برخی میگویند واژه الفبا یا
آلفابتاد از زبان فینیقی گرفته شده و دو واژه آلفا و بتا به م نای «گاو» و «خانه» میباشد .امّا
میدانیم خط و زبان و تمدن فنیقیها یس از سومریها بوده است .بنابراین واژه «الفبا» یا
«الف بی» واژهای هند و ارویایی و مرک

از (ا+لیپ) و مأخوذ از (دید یی) میباشد که وارد

زبانهای سامی شده و «لیپ» به صورت «لیف» در آمده است در این ترکی د الف عالمت
صدا و لیپ یا دیپ ی نی خط که در این حالت م نی آن میشود (صدا با خط) که نام
اختصاری برای خط است( .محتا د محمدرضاد 5923د  )4خالی از لطف نیست اگر اینجا
اشارهای به نحوهی ترتی
دارای چهار ترتی
ابجدید ترتی

حروف الفبا در جهان داشته باشیم .به طور کلّی الفباهای جهان

مختلف است .ترتی

ابتثی  .5ترتی

حروف م جمد ترتی

حروف سانسکریتد ترتی

حروف م جم که تا اواخر قرن چهارم هجری رواج داشته و

بر یایه مقطعهای حروف از حل تا ل

بوده است .1 .ترتی

سانسکریت که حروف مطاب

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
دسته مرت

شده بدون این که ترتی

ابجدی یا ابوجادی که ترتی
تریت

کلّی حروف با هم مراعات شده باشد .9 .تریت

غیر علمی و تقلیدی از نقوش خط میخی آشوری میباشد .این

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

حروف ابجد

(أبجدد هُوَّزد حُطّید کَلِمَند س فصد و قرشت) بوده است و اعراب شش حرف بنام روادف
را به این حروف اضافه کرده اند که عبارتند از ثخِّر و ضظغ و ترتی
الفبای عربی)د این ترتی

ابتثی (ترتی

کنونی

بر اساس شکل مکتوب حروف صورت گرفته و از یادگارهای

دوران خلفای عباسی است .ترتی

حروف ابتثی به وسیله نصر و یحیی از شاگردان ابواالسود

دوئلی صورت گرفته است( .محتا د محمدرضاد 5923د  )21-23یس از این که حروف
الفبای عربی برای نگارش زبان فارسی استفاده شد .الفبای فارسی نیز این ترتی

را به خود

گرفت.
الفبا آمیزهای از صامتها و مصوتها
زبانشناسان آواهای گفتار را به دو دسته اصلی تقسیم کردهاند دستهی اوّل را آواهای ساکن
(صامتد همخوان) و دستهی دوم را آواهای لین (مصوتد واکه) نامیدهاند .اساس این
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تقسیمبندی ماهیت آوایی هر دسته است( .انیسد ابراهیمد 5924د  )16مصوّت آوایی مداوم و
واکدا ر است که در جریان تولید آن جریان هوا به هیچ مان ی در مجرای گفتار از قبیل
انسداد کامل یا تنگی مجرا که سب

بروز انفجارد سایش یا لرزش گرددد برخورد نمیکند.

بنابراین میتوان گفت جوهر آوایی مصوتها واک حاصل از ارت اش تارهای صوتی است.
(زندید بهمند 5925د  )16-11اما در آواهای ساکن هوا یا کامالً حبس میشود و برای
لحظهای اجازه عبور نمییابد که به دنبال آن صدای انفجار ایجاد میشود یا مجرای هوا تنگ
میشود که نوعی صفیر یا سایش ایجاد میشود .آواهای ساکن هنگام شنیدن به طور عموم
وضوح کمتری نسبت به آواهای لین دارند .آواهایی که میتوانند در آغاز واژه واقع شوند را
صامت (همخوان) مینامیم .در فارسی  19همخوان وجود دارد که عبارتند از b, p, t, d, s,
( z, č, g, k, ĵ, q, ?, r, š, x, ž, v, f, h, m, n, l, yثمرهد یداهللد 5964د )93
ولی در زبان عربی  11صامت یا همخوان وجود دارد و این اختالف ت داد صامتها در
عربی و فارسی با وجود یکسان بودن حروف الفبایشان ناشی از این است که در عربی ما سه
صامت برای صدای ( sثد سد ص) دو صامت برای صدای ( hحد هک)د چهار صامت برای
صدای ( zذد زد ضد و) و دو صامت برای صدای ( qقد ) و دو صامت برای صدای ؟ (ءد
ع) و دو صامت برای صدای ( tتد ) داریم که البته در فارسی هم چهار صوت gد pد žد č
را داریم که در عربی نداریم لرا مجموعهی صامتهای فارسی و عربی به گونهای که
برشمردیمد میشود .همانطور که دیدید در فارسی  19همخوان وجود دارد در حالیکه در
عربی  11همخوان وجود دارد ودر مقابل این  11همخوان دقیقاً  11صوت متمایز قرار دارد
ولی در فارسی  sهاد  zهاد  qهاد ? هاد hها وtهایی تولید و شنیده میشود که هیچ تفاوتی با
هم ندارند ولی به اشکال مختلف نوشته میشوند و از آنجا که آن نظام نوشتاریای کاملتر
است که بتواند تناظر دقی تر و کاملتری بین آواهای گفتار و حروف نوشتار برقرارکند می-
توان این را نقص بزرگی برای زبان فارسی محسوب کرد.
مصوت (واکه)های همه زبانها از جمله فارسی و عربی به دو دسته ساده (بسیط) و مرکّ
تقسیم میشوند .کیفیت آوایی واکه بسیط در سراسر زمان تولیدش یکسان باقی میماند ولی
کیفیت آوایی واکه مرک

در اثنای تولیدش دستخوش دگرگونی میشود بهطوری که این

تغییر کیفیت را میتوان به آسانی حس کرد .ی نی اندامهای گفتار در تولید واکه مرک
حالتی به حالت دیگر در میآید و این تغییر موج

از

دگرگونی در کیفیت آوایی میشود.
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تفاوت یک واکه مرک

با دو واکه یی در یی در این است که مرحله تولید واکه مرک

یک

جریان ییوسته و غیر قابل تجزیه است اما تولید دو واکه متوالی مجزا از یکدیگر صورت می-
گیرد به طوری که میتوان بین آن دو مکث کرد یا حتی جزء دیگری اضافه کرد مثالً در
فارسی بین دو واکه یهلوی هم میتوان یک همزه یا همخوان دیگری اضافه کرد (ثمرهد
یداهللد 5964د  )33مانند دانایی یا خانگی.
در دستگاه آوایی زبان فارسی شش مصوت ساده میتوان تشخیص داد که عبارتند از :اید ِ-د
اود ُ-د آد  َ-که به ترتی

در واژههایی مانند دیند دلد دورد گل ()golد جان ( )janو درد

مشاهده میکنید.
در دستگاه مصوتهای فارسی عالوه بر شش مصوّت سادهد مصوتهای مرکّ

هم وجود

دارند که برخی آنها را دو مصوّت  /ei/و  /ou/در واژههایی مانند سیل  /seyl/و جُور
 /jour/میدانند (

د مهدید 5964د  .)19برخی مصوّتهای مرکّ

فارسی را /ei/

اِی در آخر کلمات یید نید هید رید کید دی /āi/د آی در آخر کلمات الید یاید یایایاید
وای و در وسط کلمات یایمردید یایبندی و  /oi/اُی در کلمه خُوی میدانند (قادریورد
محمدد 5925د  )19-15و برخی هم مصوّتهای مرک

فارسی را ینو مصوت میدانند و آن-

ها را به قرار زیر ت ریف میکنند/ai/ :د /آی /در یاید /ūi/د /اوی /در موید /oi/د /اُی /در
خُوید /ai/د /اَی /در قیِّمد  /ei/در میو  /ou/در دُور (گشتند گردیدن) (ثمرهد یداهللد 5964د
.)553-552
بدین ترتی

مجموعههای دو آوایی مورد بحث واکه مرک

واجی رشتههایی مرک

محسوب میشوند و از نظر

از یک واکه و یک همخوان میباشند( .ثمرهد یداهللد 5964د  )553در

عربی هم مانند فارسی مصوتهای ساده و مرک

داریم .مصوتهای ساده زبان عربی

عبارتند از:
 .5ضمّه  /u/و واو مدی  ./ū/مصوّت  /ū/دارای کشش بیشتری است بنابراین آوای  /u/یک
مصوت ساده کوتاه و آوای  /ū/یک مصوت کشیده است .تلفّظ  /ū/در فارسی برابر است با
آوای دوم کلمهی قو  /qū/ولی در فارسی آوایی مثل  /u/وجود ندارد .این مصوّت که ضمّه
نامیده میشود در واقع همان  /ū/است که کشش آن به نصف کاهش یافته است .آوایی که
در فارسی وجود دارد  /o/است که عربی فاقد آن میباشد .اگر کلمه کُتِ َ را به فارسی و
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عربی آوانویسی کنیم خواهیم داشت:
فارسی ][kotebaد عربی ][kutiba
 .1فتحه  /a/و  /ā/الف مدی :مصوت دوم یک آوای کشیده و مصوت اوّل یک آوای کوتاه
است .تلفظ مصوت کوتاه  /a/در فارسی برابراست با آوای دوم کلمه /یَر /ولی در فارسی
آوایی مانند  /ā/وجود ندارد .مثال زیر نشاندهندهی این تمایز است .اگر کلمه کتاب را به
فارسی و عربی آوانویسی کنیم خواهیم داشت:
فارسی ][ketäbد عربی ][kitāb
در واقع  /ā/در عربی صورت کشیده مصوت  /a/است.
 .9کسره  /i/و یاء مدی  ./ī/آوای اول یک مصوّت کوتاه و دومی یک مصوت کشیده است.
تلفظ  /ī/در عربی برابر است با آوای دوم کلمهی فارسی «سی» ولی در عربی آوای فارسی
 /e/مثل آوای دوم کلمه  /mehr/وجود ندارد این مصوّت که در عربی کسره نامیده میشودد
در واقع همان  /ī/است که کشش آن به نصف کاهش یافته ی نی اگر کلمه کُتِ َ را به فارسی
و عربی آوانویسی کنیم خواهیم داشت (زندید بهمند 5925د  :)39-11فارسی ][kotebaد
عربی ] .[kutibaبنابراین در عربی سه مصوّت ساده کوتاه ] [u,a,iکه در نحو عربی آن را
حرکت مینامند و سه مصوّت ساده بلند ] [ū,ā,īکه به حروف علّه یا لین یا مد م روفند
وجود دارد( .یارمحمدید لطفاهللد 5964د  )155فرق بین فتحه و الف مدّی و ضمّه و واو
مدی و کسره و یای مدّی در کمیّت است ی نی الف مدّی همان فتحه کشیدهد واو مدّید
ضمّه کشیده و یاء مدّی کسره کشیده است .بنابراین حرکت «تا» در کتاب الف مدّی و
حرکت «را» در کریم یای مدّی و حرکت قاف در یقولد واو مدّی است( .انیسد ابراهیمد
5924د )91-92
در زبان عربی دو مصوّت مرک

وجود دارند که عبارتند از فتحه+نشانه حرفی واو  /au/و

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

 .بنابراین به ظاهر مصوّتهای کوتاه فارسی و عربی یکسان به نظر میرسند ولی

 -در عربی وجود ندارد چرا که مصوّتهای کوتاه عربی درُ -مصوّتهای کوتاه فارسیَِ -
واقع همان مصوّتهای بلند هستند که کشش آنها به نصف کاهش یافته است .دیگر اینکه
تلفظ مصوّت ساده الف مدی در فارسی با عربی متفاوت است .آنچه در عربی داریم فتحه
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کشیده شده است و آنچه در فارسی داریم «آ» میباشد و تنها حرف از حروف فارسی و
عربی که فقط خاصیّت مصوتی داردد همین «الف مدی» میباشد.
اشکاالت نظام نوشتاری فارسی و عربی
گفتیم که زبانهای دنیا از صدا تشکیل شدهاند و حروف هر زبان نشانه نوشتاری آواهای آن
زبان است .ولی الفبای هر زبان نمایندهی ناقص آن زبان به شمار میرود .الفبای هر زبان بر
حس

قاعده باید تلفّظ کلمات آن زبان را نشان دهد ولی ما به عنیه میبینیم که عموم

الفباهای دنیا تلفّظی ناقص از واژههای زبان ارائه میدهند که این نقص در برخی زبانها
بیشتر و در برخی کمتر است (یارمحمدید لطفاهللد 5964د  .)56در زیر لیستی از اشکاالت
نظام نوشتاری فارسی و عربی جهت مقایسه این دو نظام ارائه میشود .در نظام نوشتاری
فارسی:
 .5صداهای –َد ِ-د  ُ-نشانهای ندارد .از این رو واژههای بسیاری بطور یکسان نوشته
میشوند .مثالً نمونههای زیر هر یک دو واژه یا بیشتر را نشان میدهند :مردد علمد اعمالد
چراد ملکد گردد یرد خردد کشتد خم.
 .1برای برخی صداها بیش از یک نشانه حرفی وجود دارد مثالً چند نشانه حرفی در هر یک
از دستههای زیر تنها یک صدا را نشان میدهد :سد ثد ص /زد ذد ضد و /تد  /حد هک/
ءد ع مانند :صاح د سیرابد ثروت /غزاد غراد قضا /تورد طور /حولد هول /جرأتد رف ت.
 .9برخی حروف برای نشان دادن بیش از یک صدا به کار میروند .مثالً حرف «و» برای
نشان دادن سه صدای «ُ»-د «او»د «و» به کار میرود مانندد «تو»د «رو»د «ولی» .همچنین حرف
«ا» و «ی» در کلمات و جایگاههای گوناگون نشان دهندهی صداهای متفاوتی هستند مانند:
«احمد»د «راز»د «یار»د «خوبی».
 .4گاهی حرف یا حروفی در کلمه ظاهر میشوند که نشاندهندهی صدایی نیست مانند (-و)
در کلمههای «خواهر»د «خواب»د «خویش» (

د مهدید 5964د  )11-15به نظر

میرسد «ه» آخر کلمات که ِ– تلفظ میشودد یک فرآیند آوایی باشد نه نقص نوشتاری زبان
فارسی و درنظام نوشتاری عربی  .5یک آوا با چند نشانه نوشته میشود الف :صامت همزه
ب :مصوّت کشیده مرکزی (الف مدی).
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هنگام نگارش کلمات دارای صامت همزه با دشواریهای مت دّدی روبرو میشویم به عنوان
مثال صامت همزه در آغاز واژه همواره با حرف الف ترکی

میشود و بر حس

یس از خود زیر یا روی آن قرار میگیرد :همزه+مصوت :i
همزه+مصوت :u

 .همزه در وسط کلمه بر حس

آید به چند صورت نوشته میشود .همزه+مصوت ئ:

مصوّت

د همزه+مصوت  :aأَمرد

مصوّتهایی که قبل یا ب د از آن می-
د

د همزه+مصوت :u

د در

مورد اول کرسی همزه یا و در مورد دوم کرسی همزه واو است .صامت همزه در یایان واژه
به صورتی متفاوت میآید .همزه+مصوت :a

د همزه+مصوّت :i

د همزه+مصوّت :u

ب) مصوّت کشیده مرکزی ( aالف مدی) به چهار صورت نوشته میشود .5 :به شکل الف
.9

کوچک باالی نشانههای حرفی :رحمن  .1به شکل الف کوچک همراه الف اصلی
به شکل الف کوچک همراه با یاء کبری.

 .1چند آوا با یک نشانه حرفی نمایش داده میشود :الف :صامت واو /w/و مصوّت کشیده
یسین (واو مدی)  /u/و مصوّت مرک

 /au/هر سه دارای یک نشانه حرفی هستند و با

حرف «واء» نشان داده میشوند مانند :والریند قلوبد قَوم ب :صامت یاء ( )yو مصوّت
کشیده ییشین (یای مدی)  /i/در یایان کلمه و مصوّت مرک

 /ai/هر سه دارای یک نشانه

حرفی هستند و با حرف یاء نمایش داده میشوند( .زندید بهمند 5925د )41-93
همانطور که در این بخش دیدید نقائص نظام نوشتاری فارسی بیشتر و عمی تر از نقایص
نظام نوشتاری عربی است.
حروف ویژه دو زبان (همزه ،یاء ،واو)
تشخیص صدای همخوان همزه (ء) به وییه هنگامی که دنبال آن واکه باشد برای مردم عادی
مشکل است و از این جهت این دو صدا را یکی مییندارند و علّت آن این است که اندام-
های سازنده همزه با اندامهای مولّد واک  -تارهای صوتی -یکی هستند و از طرف دیگر
مکانیسم های تولید واک و همزه با وجود تفاوت تا حدودی به هم شباهت دارند .لرا
تشخیص صدای این همخوان به وییه هنگامی که به دنبال آن واکه باشد مشکل است و از
این جهت این دو صدا را یکی مییندارند مثالً واژه ابر را سه صدایی تصور میکنند نه چهار
صدایی .این همخوان در فارسی دو نام دارد همزه و عین و در خط نیز دارای دو نشانه (ءد
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ع) است .همزه در فارسی به صورتهای گوناگون نوشته میشود و در آغاز واژه به شکل
الف (ابر) و در وسط بهصورتهای واود الفد یاء (مؤدبد نشأتد هیئت) و در یایان گاهی
به صورت یا و گاهی به شکل (ء) مانند شیئد سوء( .ثمرهد یداهللد 5964د )64-61
شیوع همزه در زبانهای سامی بیش از شاخه هند ارویایی است بنابراین همزه را در عربی
بیشتر از فارسی میبینیم .گرچه همزه مانند یک آوای اساسی در خیلی از زبانهای دنیا
یریرفته شده است امّا این شانس را نداشته که در رسمالخط آن زبانها عالمتی خاص برای
آن وضع شود .با این که همزه در زبان عربی شایع استد در رسمالخط قدیم زبان عربی برای
آن عالمتی وضع نشده است و علّت آن تصرفی است که علمای لغوی یا قرائت در تلفظ
همزه کردهاند و آن را خفیف تلفّظ کردهاند .به دلیل شیوع همزه در زبان عربید احکامی بر
آن مرتّ

شده که در این نوشتار به عنوان احکام همزه به آن اشاره میشود.

احکام همزه در عربی
 .5گاهی همزه ساکن در گفتار حرف میشود و به جای آن آوای لینی قبل از همزه کشیده
میشود :یؤمنون (یُومنون
 .1همزه متحرّک ما قبل متحرّک :الف :حرف همزه و به جای آن کشیدن آوای لین ماقبل آند
گو این که همزه در اینجا نیز ساکن است .گاهی نیز در عوض آن چیزی نمیآیدد
) ب :تسهیل همزه بگونهی بین بین :تسهیل همزه این است که تلفّظ آن نه کامل
باشد نه مانند آوای لین خالصد بلکه بین این دو باشد حرکتی که شنیده میشود .ب) در
صورتی که دو همزه متحرک باشدد به جای تلفّظ کامل دو همزهد همزه تخفیف میشود.
برخی همزه دوم را بین بین تلفّظ میکنند و برخی همزه اول را میکشند تا همزه دوم
راحتتر تلفّظ شود( .انیسد ابراهیمد 5924د  )13-14در خصوص نحوه نگارش همزه هم در
مبحث قبل صحبت شد.
نیممصوّتها در عربی و فارسی
از دیدگاه آواشناسی محضد شاید بتوان /y/د /ی /را یک مصوّت (واکه) به حساب آورد زیرا
هنگام تولید این صامت باید تارهای صوتی به حرکت درآید چون در غیر این صورت آوایی
تولید نمیشود (زندید بهمند 5925د  .)11امّا نقشی که این آوا در ساختمان زبانهای عربی
و فارسی داردد همانند نقش صامتها (همخوانها) است نه واکههاد مثالً  /Y/در آغاز هجا
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ب د از سکوت واقع میشود در حالیکه واکهها در چنین موق یتی قرار نمیگیرندد لرا از
آنجا که  /Y/از منظر آواشناسی یک مصوت (واکه) است ولی از منظر واجشناسی یک
همخوان استد آن را نیممصوت نامیدهاند( .ثمرهد یداهللد 5964د  )31-34به هنگام تولید نیم-
مصوّتهاد هم زنگ یک مصوت و هم سایش یک صامت به گوش میرسد .در فارسی تنها
یک نیممصوت وجود دارد که همان  /Y/است ولی در عربی عالوه بر  /Y/نیممصوّت
دیگری نیز وجود دارد به نام واو که همان  /W/زبان انگلیسی است( .

د مهدید

5964د  )13-12میتوان این حروف را دو کارهها نامید زیرا همانطور که در بخش مصوتها
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؟
برای اینکه بتوانیم به این یرسش یاسخ دهیم الزم است ت ریفی از هجا و انواع آن در دو
زبان ارائه دهیم .در گفتار عادی زنجیرههایی از صداهای به هم ییوسته با طولهای متفاوت و
با مشخصههای نوایی متمایز ظاهر میشود و نه صداهای منفرد و جدا از هم .در نقا
خاصی از زنجیره آوایی واژههاد به عمد میتوان نفس را قطع کرد و مکث کوتاهی نمود
(

د 5964د  )13-12این واحدهای آوایی کوتاه زنجیرهای را که از یک واکه و

یک تا چند همخوان تشکیل شده است را هجا نامند .هر زبان واجآرایی وییه خود را
داراست ی نی ترتی

ظاهر شدن واجها در ساخت هجا از یک زبان به زبان دیگر فرق دارد.

آگاهی طبی ی از چگونگی ترتی
سخنگویان هر زبان است( .

ظاهر شدن واجها در ساخت هجا بخشی از دانش زبانی
د 5964د  )31برای اینکه بتوانیم به سوال مطرح

شده در آغاز این مبحث یاسخ دهیم الزم است انواع هجاهای موجود در دو زبان را بررسی
کنیم.
انواع هجا در فارسی:
 .5هجاهای کوتاه متشکل از یک صامت آغازی و یک مصوّت مانند راد با.[ra] , [ba] :
 .1هجای متوسط متشکل از یک صامت آغازی و یک مصوّت و یک صامت یایانی مانند:
کارد سود.[sud] , [kar] :
 .9هجای بلند متشکل از یک صامت آغازی یک مصوّت و دو صامت یایانی مانند دستد
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اس .[?asb] , [dast] :
انواع هجا در عربی
 .5آوای ساکن+آوای لین کوتاه (کَتَ َ سه هجا از این نوع دارد).
 .1آوای ساکن+آوای لین کشیده
 .9آوای ساکن+آوای لین کوتاه+آوای ساکن
 .4آوای ساکن+آوای لین کشیده+آوای ساکن
 .1آوای ساکن+آوای لین کوتاه+دو آوای ساکن (انیسد ابراهیمد 5924د .)511-513
با مراج ه به انواع هجاهای فارسی و عربی متوجه میشویم که در این دو زبان هیچ هجایی
با دو صامت آغازی یشت سر هم وجود ندارد بنابراین در این دو زبان ابتدا به ساکن نداریم
زیرا هیچ هجای ابتدا به ساکن در آنها نداریم.
چند ویژگی (اعالل و اماله در عربی و فارسی)
فرآیندهای آوایی
اصوات در زنجیره گفتار بر روی هم تأثیر میگرارند ی نی در تولید یک یاره صوت م ین
بسته به این که قبل و ب د آن چه باشد در حرکات اندامهای گفتار تفاوتهایی ییدا خواهد
شد که تحت عنوان فرآیندهای آوایی بررسی میشوند( .یارمحمدید لطفاهللد 5964د )3
بنابراین آواها هنگام اتصال به یکدیگر در گفتار از هم تأثیر مییریرند .میزان این تأثیریریری
در هر آوایی متفاوت است .برخی آواها به سرعت اثر مییریرند و با دیگری ترکی

می-

شوند و در این تأثیریریری از همدیگر به نوعی همگونی و مشابهت میرسند( .زندید بهمند
5925د  )531-31آواهای زبان عربی نیز مانند هر زبان دیگر بر اثر همنشینی در ترکی د
دستخوش تغییراتی میشوند .در هر زبانی ت دادی از این فرآیندها مشاهده میشوند از جمله
این فرآیندها تبدیل آواهاد حرفد اضافه و تولید ناقص است( .انیسد ابراهیمد 5924د )561
در این نوشتار اعالل و اماله به عنوان دو فرآیند آوایی در عربی و فارسی بررسی میشود.
اعالل که عنوانی سنتی برای فرآیند تبدیل آواها است عبارتست از تغییر و تحولّاتی که در
حروف علّه ی نی الفد واود یاء صورت میگیرد و به سه دسته تقسیم میشودد اعالل حرفد
اعالل سکون و اعالل قل .
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اعالل حرف :حرف علّه در سه حالت حرف میشود:
 .5حرف مد قبل از حرف ساکنی قرار گیرد مانند:
←

←

←

 .1اگر فاءالف ل ف لی واو باشد و عینالف ل آن در مضارع مکسور باشد فاءالف ل آن در
مضارع و امر حرف میشود مانند

از مصدر هم حرف می-

/

شود به شرطی که به جای آن تای گرد بگیرد مانند
 .9اگر حرف علّه المالف ل ف ل امر یا المالف ل مضارع مجزوم باشد به شرطی که چیزی به
آن اضافه شده باشد مانند
اعالل به سکون :منظور از اعالل به سکون یا حرف حرکت حرف علّه است یا انتقال این
حرکت به حرف ساکن قبل از آن .موارد اعالل به سکون عبارتند از:
 .5هنگامیکه واو و یاء مضموم یا مکسور در آخر کلمه و ب د از حرف متحرک قرار گیرد
حرکتشان حرف میشود مانند:

بوده است.

که در اصل

 .1اگر واو و یاء عینالف ل کلمه واقع شوند و متحرک باشند و حرف ما قبل آنها صحیح و
ساکن باشد حرکت واو یا یاء به حرف ساکن ما قبل منتقل میشود مانند:
←

←

اعالل به قل  :واو و یاء متحرک ما قبل مفتوح قل
←

به الف میشود مانند:

←

 .1اگر قبل از واو کسره یا یای ساکن قرار گیرد واو قل
←

←

به یاء میشود مانند:
←

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

به

یاء میشود و در یاء مجاور ادغام میشود مانند:
←

←

 .4اگر دو واو در آخر کلمه باشندد قل

به یای مشدد میشودد به شر این که کلمه جمع
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باشدد مانند:
←

←

←

 .1یای ساکن ما قبل مضموم قل

←

به واو میشود:

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

به

تا میشود و در تای باب افت ال ادغام میشود مانند:
←

←

(االنطاکید محمدد )551-533

اعالل در فارسی در دو مورد گزارش شده است .این نوع تبدیل در بن ماضی دستهای از
ف لها که یایهی واژگانی آنها از بیش از یک هجا تشکیل شده و واج یایانی هجای دوم
مصوت [ ]āاست وجود دارد .در بن ماضی این ف لها مصوت [ ]āبه مصوت [ ]ūتبدیل
میشودد مانند:
میستایم← ستودم

میییمایم← ییمودم

میربایم← ربودم

میسرایم← سرودم

میگشایم← گشودم
آوایی [ ]ānبه []ūnد [ ]āmبه [ ]ūmمانند:

 .1تبدیل ترکی
خیابان←خیابون

آسمان←آسمون

دانه←دونه

بادام←بادوم

بام← بوم

آمدن←اومدن

د مهدید 5964د )514-551

(

زمانی که میخواهیم در مورد فرایندهای آوایی صحبت کنیم باید مشخص کنیم که فرآیند-
های آوائی را در زبان م یار بررسی میکنیم یا زبان محاورهای که البته در مطال ات عمومی
آواشناسی زبان م یار شر است .لرا به نظر میرسد کسانی که تبدیل  ānبه  ūnو  āmبه
 ūmرا در فارسی نوعی اعالل به شمار آوردهاند به خطا رفتهاند زیرا اعالل عربی در زبان
فصیح (رسمی) عربی مطرح است و نه در زبان محاورهای عربی؛ بنابراین در فارسی نیز باید
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زبان م یار مد نظر قرار گیرد نه زبان محاورهای .نکته دیگری که از مبحث فرایندهای آوایی
زبانها استنبا میشود این است که این فرایندها همگی در صورت گفتاری زبان نمود ییدا
میکند ولی به ندرت وارد صورت نوشتاری زبان شدهاند مثالً در فارسی هنگام تلفظ واژه
«وجه» یا «مسح»  /h/حرف میشود و به جای آن واکه بهصورت کشیده ادا میشود و یا در
تلفّظ واژه «عضو» صامت «واو» حرف میشود و به جای آن مصوّت کشیده میشود و یا
واژهی «مجتبی» «میتبی»د «وقت» «وخت» تلفّظ میشود و یا صامت  /t/در واژههای دستبندد
دستگیره و صامت «د» در واژهای مثل دزدگیر تلفظ نمیشود و یا واژههای «آب یز»د «بدتر»د
«شنبه»د «انبسا » به ترتی

به شکل «آیّز»د «بتّر»د «شمبه» و «امبسا » تلفظ میشوند ولی

هیچکدام از این تغییرات در نوشتار نمود ییدا نمیکند و وارد نوشتار نشده است .در عربی
نیز وضع تقریباً به همین صورت است مثالً کلمات «
به ترتی

»د «

»د «

»د «

به شکل

تلفظ میشوند ولی تغییراتی که هنگام تلفظ آنها صورت میگیرد در
نوشتار ظاهر نمیشود ولی در مواردی مانند اعالل حروف عله یا تبدیل «تاء» صیغه إفت ل به
«دال» زمانی که فاءالف ل (دالد ذالد زائ) باشد از جمله مواردی هستند که این تغییرات
آوایی در نوشتار هم وارد شده است.
فرآیند آوایی دیگری که به آن مییردازیم اماله است که در ادامه مطل

در دو زبان فارسی و

عربی بررسی میشود.
ت ریف اماله و درجات آن :اماله ی نی میل کردن حرکت حرفی به حرکت دیگر به طوری که
کامالً تبدیل به حرکت دیگر نشود بلکه مقداری از صدای آن را کس

کند .اماله به سه م نا

به کار میرود .5 :صدایی بین فتحه و کسره  .1اماله فتحه یا الف که عبارتست از ابدال
صدای اماله از یکی از این دو صدا  .9اماله دال یا الم یا ...که عبارتست از ضمیمه شدن
صدای اماله به این حروف .اماله فتحه به کسره چندین درجه دارد .5 :اماله شدید که به کسره
بسیار نزدیک است و منظور ما از اماله همین است  .1اماله ض یف که به فتحه بسیار نزدیک
استد این دومی بیناللفظین هم نامیده میشود.
اماله الف مدی به کسره مانند اماله کلمه رِبا (انیسد ابراهیمد 5924د )93
مواردی که در آن اماله صورت میگیرد:
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 .5هر الفی که بالفاصله قبل از کسره قرار گیردد اماله در آن صورت میگیرد مانند عابد.
 .1هر الفی که بالفاصله ب د از کسره قرار گیردد اماله در آن صورت میگیرد مانند :عماد
اگر بین الف و کسره یک فتحه فاصله بیافتد به دو شر اماله صورت میگیرد :اول این که
حرفی که بین کسره و الف فاصله انداخته «هاء» باشد .دوم این که آن فتحه مزبور نیز اماله
.

شود مانند:

 .9هر الفی که قبلش یاء باشد اماله میشودد خواه این یاء حرف مد باشد مانند کیزان یا
حرف لین باشد مانند شیبان یا حرف لین متحرک باشد مانند حَیوان.
 .4هر الفی که اصلش یاء بوده باشدد اماله میشود مانند:
 .1هر الفی که اصلش واو مکسور باشد مانند

از

.

 .6هر الفی که المالف ل کلمه باشدد اماله میشود .خواه اصلش یاء باشد مانند:
باشدد مانند:

یا واو

.

 .2هر الفی که حرف چهارم به ب د کلمه باشدد اماله میشود .خواه اصلش یاء باشد مانند
مستشفی یا واو باشد مانند:
مانند

یا منقل

یا برای تانیث آمده باشد مانند:

یا برای الحاق باشد

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

 .1هر الفی که قبل از آن امالهای صورت گرفته باشدد اماله میشود مانند

اد الف آخر به

دلیل اماله شدن الف اول اماله میشود.
بر اساس مدارک و شواهد (المزنید أبی أحمد علی بن الفضلد 1353مد 5د  )111اماله نوعی
گویش خاص است که در کالم بنی تمیم و اسد و قیص و نجد مشاهده شده نه در کالم
تمام عرب؛ بنابراین باید ضمن فرایندهای آوایی مربو به زبان محاورهای بررسی شود و در
فارسی م یار هم ما اماله نداریم ولی در لهجههای مختلف میتوان اماله را مشاهده کرد .مثالً
در لهجه یزدی واژه «نَه» به صورت «نِه» تلفظ میشود .میتوان این را از مصادی اماله در
فارسی به حساب آورد .ولی اینکه در چه لهجههایی و در چه کلماتی این اتّفاق میافتد خود
نیازمند بحثی مفصّل در تمامی لهجههای فارسی است.
نتیجهگیری
همانطور که در این مقاله دیدید با مقایسه بخشهای مختلف نظام نوشتاری فارسی و عربی
روشن میشود که نظام نوشتاری عربی نسبت به نظام نوشتاری فارسی کاملتر و کمنقصتر
است .این مسأله از اصل دو زبان ناشی میشود چرا که زبان عربی از شاخه زبانهای سامی
11

حروف الفبای فارسی و عربی از منظر آواشناسی
است .در حالیکه زبان فارسی از شاخه زبانهای هند ارویایی میباشد و میدانیم که حروف
الفبای عربی برای کتابت فارسی استفاده میشود .مسلم است که استفاده از نظام نوشتاریای
که مخصوص یک زبان سامینیاد طراحی شده است سازگاری و هماهنگی زیادی با زبانی از
شاخه هند ارویایی ندارد و چنانچه برای زبانی از این شاخه مورد استفاده قرار گیرد از یک
طرف یتانسیل کافی برای نشان دادن وییگیهای زبان دوم ندارد و از طرف دیگر برخی از
یتانسیلهای آن در زبان دوم بیاستفاده میماند ی نی دقیقاً همان اتفاقی که در خط فارسی
افتاده است و سب

بروز این نقایص شده است که با توجه به آن میتوان گفت نظام

نوشتاری عربی در مقایسه با فارسی کاملتر است.
***
منابع و مآخذ
 -5انیسد ابراهیمد مترجمان :ابوالفضل عالمی و صفر سفیدرود آواشناسی زبان عربید انتشارات اسوهد تهراند
5924
 -1باقرید مهرید تاریخ زبان فارسید نشر قطرهد تهراند 5929
 -9ثمرهد یداهللد آواشناسی زبان فارسی ،مرکز نشر دانشگاهید تهراند 5964
 -4زندید بهمند آواشناسی زبان عربی و تجوید قرآند انتشارات آستان قدس رضوید مشهدد 5925
 -1قادریورد محمدد مقایسهی نظام آوایی فارسی و انگلیسید انتشارات مهراند تهراند 5925
 -6محتا د محمدرضاد بررسی الفبا و خط در ایران و خوشنویسان اراکد انتشارات کالود اراکد 5923
-2

د مهدید ساخت آوایی زباند انتشارات دانشگاه فردوسی مشهدد مشهدد 5964

 -1یارمحمدید لطف اهللد درآمدی بر آواشناسید مرکز نشر دانشگاهید تهراند 5964
 -3ابن منظورد ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرمد لسان العربد انتشارات ادب حوزهد قمد 5969
-53
-55
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دکتر نصراله امامی /افسانه س ادتی

چکیده

خاقانی و ابوفراس حمدانید شاعرانی اندوهییشه و حسرتسرایند .نگاشتههای این دو شاعر
که آیینهی راست کردار روح و روانشان است مشحون از انبوه واژههای ناخرسندی و
نامرادی است .روحیهی زودرنو و حساسد بیمهری و فقدان یدرد انزواطلبی و مرگ طلبید
هجران و دوری از سرزمینهای (مورد آمال) و درد و غم از دست دادن عزیزان و آشنایانی
که عمری با آنها خاطره داشتهاند و همچنین حبس و در به دری و در نتیجه گرشتهنگری و
گرشتهگرایی بن مایههای قوی اش ار و گفتههای نوستالییک خاقانی و ابوفراس حمدانی
است .حسرتهای موّاج در «خراسانیات» و «رومیات» از این دو شاعرد هنرمندانی دریغگوی
ساخته است .شاید به جرأت بتوان گفت که بر اساس شواهد و اسنادد این دو شاعر
محزونترین و درد چشیدهترین هنرمندانی هستند که در قرون چهارم و ششم هجری زیسته-
اند.

کلیدواژهها :خاقانید ابو فراس حمدانید دیوان اش ارد نوستالیی.

استاد و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز (ایران)

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (ایران)()afsaneh.s1362@yahoo.com
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مقدمه
مقولهی ادبیات تطبیقید یکی از روشهای نوین در ییوهشهای ادبی به شمار میآید .سبکی
که در برخی از دانشگاههای غرب در دو سه قرن اخیرد مرسوم شده و ییوهشهای فراوانی
ییرامون آن صورت گرفته است (شورلد  .)14 :5961ادبیات تطبیقی یکی از عرصههای مهّم
ادبیات است که به بررسی جنبههای ادبی ملتهای گوناگون و چگونگی تأثیرگراری و تأثیر-
یریری ادبیات هر قوم و ملّت مییردازد .ادبیات تطبیقید چشماندازی است عقالیی که عمدتاً
با هدف مطال ه و بررسی ادبیات و مرتبط دانستن آن با دیگر عناصر تشکیلدهندهی یک
فرهنگ شکل گرفته است .بهعبارتی دیگرد این نوع ییوهشد بیانگر «تاریخ روابط ادبی میان
ملل» (نجفید  )19 :5912و شامل مطال هی مقایسهای آثاری است که برخاسته از زمینههای
متفاوت فرهنگی است.
موضوع و هدف ادبیات تطبیقید نمایاندن نفوذ و تأثیر افکار و وییگیهای فرهنگید زبانی و
محتوایی ملّتی بر ملّت دیگر از طری آثار ادبی است و به همین دلیل یکی از زیر شاخههای
نقد ادبی به شمار آمده است .این عرصه از ادبیات در میان ملتها و ادبا از اهمیّت فراوانی
برخوردار است؛ زیرا از طری بررسیها و تحلیل مقایسهای آثار گرانقدر ادبید مبانی و بن-
مایههای فرهنگی ملّتها شناخته میشود و موجبات ارتبا

و تبادل اندیشه و افکار ملل

جهان فراهم میگردد و از این رهگرر صلح و دوستی میان ملتهاد طرح و قوام بیشتری
مییابد و از سوی دیگر ادبیات تطبیقی موج

رشد و تقویت و ت الی و م رفی برجستگی-

های ادبی و هنری ملتها میشود و هر ملتی به نقا قوت و ض ف ادبیات خود و دیگر
ملتها آشنا میشود و با فرانگری و جهاناندیشی به سوی تفکری یویا و متناس

با

ییشرفتهای زمانی است ال مییابد .ییوهش در عرصهی ادبیات تطبیقی به شیوههای مختلفی
انجام مییریرد .گاه به صورت موضوعی و گاه به شیوهی شخصی .در گونهی نخستد
موضوعی در هر دو زبان مورد بررسی قرار میگیرد و در ییوهشهای شخصید شاعری با
شاعر دیگر و یا هنرمند و نویسندهای با همتای خود از زوایای گوناگون مورد مقایسه قرار
میگیرد .در این بررسیها آنچه حائز اهمیّت است میزان تأثیر و تأثرد تقلید و تواردد
هماهنگیها و همسوییها و مشابهتها و تمایزهای دو شاعرد نویسنده و یا هنرمند است .در
این نوشتار س ی نگارندگان بر آن است که به بررسی تطبیقی زمینههای نوستالییک در اش ار
دو شاعر برجستهی فارسی و عربی ی نی خاقانی و ابوفراس حمدانی بپردازیم و از البهالی
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اش ار این هنرمنداند سیمای حسرت کشیدهی آنان را نمایان سازیم.
 -1نوستالژی
یکی از علومی که ارتبا بسیار نزدیک و تنگاتنگی با ادبیات داردد روانشناسی است .جیمز
جویس در خصوص این ییوند در رمان «بیداری فینگانها» چنین مینگارد« :آنها جوان
بودند و به آسانی دوست شدند» (صن تید  .)6 :5915به راستی سابقهی دیرینهی آنها به
عهد جوانیشان برمیگرددد آنچه موج

قرابت بیش از ییش این دو شاخه از علم شدهد

منافع و مصالح یکسان است .اما فصل مشترک روانشناسی و ادبیاتد ذهن و روان نویسنده
و خال اثر است .از آن جایی که هر اثر ادبی اعم از ش ر و نثر منب ث از ذهنی خلّاق و
آفرینشگر استد یس میتواند به نوعی آیینهی تمامنمای روحیّات و خلقیّات خالقش باشد.
یکی از راههای ورود به دنیای روان نویسندگان و شاعران و در نتیجه شناختن آنهاد تجسّس
در گفتهها و نگاشتههای ایشان است .هر صاح

اثری با بهرهوری از امکانات موجود زبانی

عواطف بیافسار و حسرتهای حزنآلود و خاطرات دور را در جان واژهها میریزد و این
حلقههای تودرتوی واژهها و جملههاست که برای انتقال این احساس نقشی اساسی و اصلی
به خود میگیرد .نوستالیی یکی از اصطالحات رایو روانشناسی است که از علم یزشکی
وارد این حوزه شده و در ادبیات بستری مست ّد یافته و بنابراین نمود عینی و تام و تمامی به
خود گرفته است .با نظر به کلّ گسترهی وسیع ادب عرفانید حماسی و غنایی میتوان
فریادها و گاه مویههای روح حسرتزده را در ورای سطرها و ابیات شنود .نوستالیی برای
اولینبار در یی ابتکار و واژهسازی یک دانشجوی سوئیسی به نام یوهانس هوفر در یایان
سدهی نوزدهم مطرح شد .وی قصد داشت در یایاننامهی خود به شیوهای علمی حالت تأثر
ناشی از آرزوی بازگشت به سرزمین بومی را در میان نظامیان دور از وطن نشان دهد (صفدر
تقی زادهد .)131 :5915
نوستالیی واژهی فرانسوی و متشکل از دو کلمهی یونانی ( )nostosبه م نی بازگشت و
( )algosبه م نی درد و رنو است (طیّارد  )5311 :5916در زبان انگلیسی به ( Home
 )sicknessترجمه شده است (وبسترد  .)165 :5661این واژه م ادل غربت و غم غربت در
ادب فارسی (انوری  )5136 :5911و در زبان عربی با
و

(میرزایید )119 :5922

(فیروزآبادید  )919 :5436برابر است .در بیشتر واژهنامهها این واژه شکلی از

دلتنگی و حسرت که ناشی از دوری طوالنی از زادگاه است ت ریف شده است (آشورید
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 )146 :5915و (یورافکارید  )5355 :5929و (آکسفوردد  )941 :5311و (باطنید :5921
 )5331و (حییمد  )625 :5913و (آریان یورد .)329 :5922
نوستالیی در ابتدا دلتنگی برای زادگاه بود :ولی به تدریو عمومیت یافتد امروزه هر نوع
دلتنگی نسبت به اشیاءد اشخاص و موق یّتهای گرشته م نای نوستالییکی یافته است .دامنه-
ی این واژه تا بدان جاست که در این مسیر گاهی آدمی به قول محمد علی بهمنی دلش برای
خودش نیز تنگ میشود و خواهان رسیدن به اصل خویش میشود .نوستالیی با این وصف
عمری به قدمت هبو حضرت آدم دارد .ان کاس این نوع حس ی نی دلتنگی و حسرت در
ادبیات و به خصوص حوزهی عرفان چشمگیر و نمایان است .کوچ نا بههنگام انسان از عالم
روحانی و گرفتار شدن در غریبستان دنیای مادید اندوهی دیرین است که شیرین نمیشودد
الّا با بازگشت به اصل خویش.
بشنو از نی چون حکایکت مکیکنکد

از

از نیسکککتان تکککا مکککرا ببریکککدهانکککد

در نفیرم مرد و زن نالیدهاند

سینه خواهم شرحه شرحه از فکراق

اشتیاق

تا

جداییها
بگویم

شکایت

شرح

درد

میکند

(مولوید )1 :5921
دلسردی و بدبینی نسبت به موق یتهای کنونی آدمی را مجبور به مرور خاطراتی تلخ و
شیرین میکند که روح را به خلسه میاندازد و یا متمسّک به اف های آینده از یشت نقاب
تخیّل میکند .از این روی نوستالیی هم به م نای حسرت گرشته و هم آرزومندی برای
رسیدن به آرمان شهری رؤیایی است .بحر خروشان تخیّل در موجهای یأس و نومیدی قادر
خواهد بود شوری عظیم و تالطمی به یا کند که در آن آرزوهای نامحق آدمی صورت
تحقی به خود گیرد و صدف های آرزومندی همچنان در این دریا نورافکن روان وی باشد.
در واقع تخیّل آدمی «چیزی میآفریند که برای بازسازی تمامیت روانی او الزم است»
(دالشود  .)12 :5964نوستالیی راه گریزی است که با تأسف و تحسّر توأمان است و با
خاطره ییوند عمیقی داردد هر انسانی بهطور طبی ی در زندگیاش خاطراتی داردد خاطراتی
که گاه جنبهی فردی و شخصی و گاه جنبهی جم ی و اجتماعی به خود گرفته است.
خاطرات شیرین دوران کودکید نوجوانی و جوانی و ییری و شکایت از درد و غم و فراق در
حیطهی نوستالیی فردی است.
«نوستالیی فردی خود به دو گونهی آنی و مستمر قابل تفکیک استد منظور از نوستالیی
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فردی آنی تمایل آفرینندهی اثر به لحظه یا لحظاتی از گرشته در خویش است .نوستالیی
فردی مستمر در بردارندهی تمامی اثر شاعر یا نویسنده است .شاعر یا نویسندهای که متأثر از
این نوع نوستالیی باشدد در سراسر اثر خویش تمام و کمال به گرشته مییردازد» (انوشهد
.)5913 :5926
یادآوری خاطرات جم ی یک قوم که در تاریخ و فرهنگ و اساطیر دارای اشتراکاتی هستندد
در حوزهی نوستالیی جم ی قرار میگیرد .یهنای نوستالیی اخیر از دنیای آرکیتایپهاد
اساطیر تا دورههای خاص زمانی را در برمیگیردد مثالً دوری از طبی تد یادآوری دوران
باشکوه رنسانس برای مردم قرون وسطی و همچنین ترکار شاعران عهد سلجوقی از شاعران
دورهی محمودی و از دورهی محمودی به زمان رودکی همه و همه در قلمرو نوستالیی
جم ی است« .بهطور کلی مؤلفهها و شاخصهای نوستالیی را میتوان یادآوری حسرتآمیز
خاطرات و گرایش به گرشتهد بازگشت به زادگاه و وطند آرکائیسمد اسطورهیردازی و یناه
بردن به آرمان شهر برشمرد» (عالی عباسآبادد .)512 :5912
از جمله دالیلی که موج

ایجاد حس نوستالیی استد میتوان به موارد ذیل اشاره کرد.

 – 5جدایی از محیط خانواده
 – 1تغییر مکان دائمی انسان
 – 9از دست دادن اعضای خانواده
 – 4مشکالت ناشی از ناسازگاری
 – 1احساس تنهایی (شاملود .)55 :5921
یکی از مکت هایی که نوستالیی در آن نمود و جلوهای مبرّز داردد رمانتیسم است .از اصول
مهم مکت

رمانتیسمد جدا شدن از وطن و زاد و بوم و سیر و سیاحت است« .آزردگی از

محیط و زمان موجود و فرار به سوی فضاها یا زمانهای دیگرد دعوت به سفر تاریخی یا
جغرافیایید سفر واق ی یا بر روی بالهای خیال از مشخصات آثار رمانتیکهاست» (سید
حسینید  .)515 :5966در این سیر و سیاحتهای جغرافیایی و تاریخید طائر تیزیرواز فکر
نویسنده و شاعر به سرزمینها و نقا دور دست مییرد و روح خود را به سوی قرون یر
زرق و برق وسطی و رنسانس میکشاند .در همهی این سفرهای رؤیایی شاعر یا نویسنده در
آرزوی یافتن محیط زیبا و مجلل و رنگهای تازه و باالخره آن زیبایی مطلوب است.
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شاید بتوان ادعا کرد که یکی از گستردهترین موتیفها در ادبیات جهان نوستالیی است .دلیل
این ادعا نیز آن است که تقریباً در دیوان اش ار و داستانها و رمانهای اکثر شاعران و
نویسندگاند مخاط

با زمینههای ایجاد آن مواجه است .مرثیهد حبسیهد هجران و غم فراق یار

و حتی ییری و گرر عمر بهترین تجلیگاه برای ظهور و بروز نوستالیی است .از ابتدای
دوران رواج ش ر و شاعری تا دورهی یر ت

و تاب جریانهای ش ری م اصر هموارهد

عنصر تکرار شوندهی هنری نوستالیی با یس زمینهها و بنمایههای قوی حضور دارد.
حسرت موّاج و ینهانی در تار و یود آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ضمن ایجاد فضای
نوستالییکد از آنها هنرمندی دریغگوی ساخته است .خاقانی و ابوفراس حمدانی در این
باب سرودههای ماندگاری برجای نهادهاند.
 -2بررسی تطبیقی زندگی خاقانی و ابوفراس حمدانی
خاقانی به سال  113ه .ق در شروان زاده شد .از اش ار خاقانی دریافت میشود که یدرش
خواستار یرداختن فرزند به حرفهی درودگری است .علی نجّار مادام فضل یسر را دست کم
میگیرد و با کملطفی موج

میشود که شاعر شروانی در آثارش با وجود ن مت داشتن

یدرد خود را یتیم بداند .وی در ابتدای کار شاعرید «حقایقی» تخلص میکردد ولی یس از
وارد شدن به دستگاه خاقان اکبر منوچهر شروانشاه د به خاقانی متخلّص شد .طولی نکشید
که خاقانی از دربار خاقاند ملول و دلزده شد و رقابتها و توطئهگریهای رقیبان و یا
بهجای نیاوردن شرایط ندیمی و عدم شرکت در مراسم بزم و شرابخوارید مقدماتی برای
خشم شروانشاه نسبت به شاعر و در نتیجه به زندان افتادن خاقانی شد .شاعر شروانی دو بار
به حبس درآمد و در دومین حبس به بهانهی اجازت سفر ک بهد رهایی یافت .خاقانی یس از
آزادید در اندیشهی سفر به خراسان درآمدد آرزویی که هرگز محق نگشت و حسرت آن تا
وایسین روزهای عمرد گریبانگیر شاعر شد .یایان زندگی خاقانی به دنبال عزلت و عسرت
جانفرسا و مرگ عزیزانی است که شاعر سالها با آنان زیسته بود.
به سال  913قمری در شهر منبو در نزدیکی حل

کودکی یا به عرصهی گیتی نهاد که

«حارث» نامیده شد .ب دها او ستارهی منبو شد و به «ابوفراس» شهرت یافت؛ این کنیه و
واژه برگرفته از نام شیر و بر شجاعت و رشادت او گواهی میداد .ابوفراس از سلسلهای
شی ی مره

به نام «آل حمدان» برخاستد خاندان نیک سرشتی که به صفاتی چون کرمد
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سخاوتد شجاعت و فصاحت شهره شدهاند .وی در سومین سال زندگی از ن مت یدر
محروم شد و آغوش مادرد یگانه ملجأ و تکیهگاه او شد.
ابوفراس ب دها تمام توان خویش را در خدمت و اعتالی حکومت حمدانیان گرارد و به
عنوان کارگزار امین و سردار دلیر سیفالدوله در صحنهی امارت و میدان کارزار ظاهر شد.
تشیعد  )493/5 :5966گویا او دو بار اسیر شد که در وهلهی نخست با

(

زیرکی و تهوّرد خود را از چنگال دشمن رهانید .اسارت دوم ابوفراس در سال  915ق و در
اطراف منبو صورت گرفت .او روزهای اقامت در روم را با دلتنگی گرراند و همواره در
اش ارش از بدی روزگار و بیوفایی یار و جور اغیار مینالیدد خاصه آنکه مرگ مادر در آن
ایامد بزرگترین ضربه را بر او وارد آورد .سرانجام در سال  911ق یس از چهار سال اسارت
به همراه جم ی دیگر از اسیران از بند رومیان رهایی یافت و به وطن خویش بازگشت.
ابوفراس یس از رهایید مدّتی بر کرسی امارت شهر حمص تکیه زد و زمام امور آن خطه را
بر عهده گرفتد تا آن که سیفالدوله در سال  916ق درگرشت و با مرگ او خاندان
حمدانی گرفتار تندباد اختالف و کشمکش داخلی شد و فرجام آن توطئهد قتل ابوفراس در
سال 912ق بود.
 -3بررسی تطبیقی زمینههای نوستالژیک در اشعار خاقانی و ابوفراس حمدانی
 -1-3دوری از وطن (مأمول)
 -1-1-3نوستالژی دوری از وطن مأمول در شعر خاقانی
خاقانی شاعری اهل گشت و گرارستد اما همواره نسبت به دو مکان ذوقی وافر و شوقی
حسرت بار داردد گویی تمام آمالش در دل مکه و خراسان مدفون است .وی دو بار مشرف
به زیارت خانهی خدا شده است .رهاورد این سفرها قصیدهی
است که آن را با آب زر مینگارند و بر در ک به م لّ میدارند.

نیز

شرح اعجاز آمیز این سفر است .بر اساس قرایند خاقانی اندیشهی اقامت دائمی در مکه را
داشته است.
«خادم به فرمان حضرت علیا اعالها اهلل از موطند جال و هجرت گزید و بیرون آمد بر آن
عزم که بقیهی عمر به مکه بگرارد» (خاقانید  .)192 :5943وی بارها به زبان ثنا در حالیکه
همواره شکرگزار ان ام و افضال یادشاه استد خواست خود مبنی بر زیارت خانهی خدا به
جهت ادای دین را به ییشگاه خاقان عرضه میدارد.
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«سال یار که در آن سفر دراز آهنگ مبارک بود در مشاعر م ّظمه و مواقف مکرّمه در جوار
قدس ک بهی علیا عظم اهلل قدرها به حضور هم شهریان و مجاوران حریم ک به که هر یک
شاکر ان ام و اط ام مجلس شریف بودندد دعای اخالص ییوند را تازه داشت و اقامت کرد و
که

چون از آن وجهت که می اد م اد ظاهر آنجاستد م اودت افتاد بدین خطه
همه روز خطبهی آفرین میسراید» (هماند .)599

به صقع بغداد

«در آن فورت که خادم از جوار شرف مکّه
رسید خدمتی بنده وار به موافقت درگاه خداوندان

ت الی فرستاد و هم در هفته به

خطّهی دیار بکر و ربیع روانه شد و عزیمت آنکه سفر قدس برآورد .چه نرری عظیم در
ک به ییش
برنیارد به جان

است کرده بود که تا زیارت شام و سفر قدس

که
موطن مراج ت واج

خاقانی در وصف مکه دل هر صاح

نبیند» (هماند  .)514به راستی که هر شش قصیدهی
آرزوی آن بق ه را حسرت زده و چشم هر مشتاقی را

غرق در اشک میسازد.
تا خیال ک به نقش دیدهی جان دیدهاند
دیده را از شوق ک به زمزم افشان دیدهاند
(خاقانید )33 :5961
وطن مأمول دیگر خاقانی خراسان است .وی بخشی دیگر از حسرت سرودههایش را
م طوف به این دیار کردهد آرزوی محال و دست نیافتنی که برای همیشه دل وی را دا دار
کرد .وی در اندیشهی سفر به خراسان عزم آن کرد و از شروان به ری آمدد اما در آنجا بیمار
شد و از سوی دیگر در این هنگام خراسان بر اثر خروج و فتنهی غز و حبس سلطان سنجر
گرفتار آشوب و هرج و مرج شده بود .به همین علت از این سفر صرفنظر کرد و به شروان
بازگشت« .و سب

هجوم حادثه آن بود که این ض یف را امسال سودای سفر خراسان که

م رس دین و دولت و مغرس ملک و ملّت است در دما افتاد .چه از دیرسال باز
همخوابهی این آرزو بود و از دست همت بر نمیخاست و از یای عزیمت برنمیآمد و
دست اتفاق نقاب موانع یک نیمه از ییکر مراد برداشت .این غری

خفیف الحاد طفیف

الحال خویشتن را به صقع ری افگند و با ن یم خانهی ری الفی عظیم درگرفت چه دارالن م
ری را دهلیز دارالملک خراسان دید و چون قافلهی حاج خراسان و ماوراءالنهر ب د از مدت
انتظار سپری شدن به جان

ری مراج ت کرد این غری

نیز به جان

خراسان شدن را
19

اندیشهی جزم و عزم درست گردانید و در وقت مثال م ال از حضرت یادشاه جهانداور
د ملک ملوک االممد اتابک اعظمد

خسرو کیان گوهرد

) به والی ری رسید که :فالنی را به خراسان شدن به هیچ حال

چون حکم (

جواز نیست و ندانم که چه تهمت به این ض یف
چه سب

سوی خراسان شدنم نگرارند

عندلیبم

نگرارند

به

شدنم

گلستان

(خاقانید )514 :5943
« و قضای آسمان که با نیّت ملوک زمین هم عنان داشت و زمانه که محکوم اشارت یادشاهان
زمان تواند بود دست یکی کردند در حال عارضهی گران بر عرض این ض یف و اوصاب بر
اوصال تاختن آورد و غوغا سرسام به حصن دما دست یافت و لشکر ت
مخیّم ساخت و س ال از بادخانهی سینه آتشکده یرداخت و

در والیت تن

در چهار دیوار تن

افگند وام ملدم به یایمالی مالزم فراش گشت تا یایی که در دست چنین مغمزّه ای اسیر باشد
از سر مسافرت بر خیزد»
چون نیست رخصه سوی خراسان شدن مرا
هم باز یس شوم نکشم بس بالی ری
(همان)115-114 :
است خاقانی از شدت هیجان و خلجان خراسان را ک بهی ک به خوانده است.

جال

نزد من ک بهی ک به است خراسان که ز شوق
ک به

را

محرم

به

گردان

خراسان

یابم

(خاقانید )131 :5961

وی گاهی حریم سلطان و مشکوی ممدوح را نیز ک به خوانده است.
حرم

عیان

ک به

شروان به تو مکه گشت و بزمت

دارد

ک به است ایوان خسرو کاندر او

ستر عالی را هویدا دیدهام

(همان)439 :

(همان)129 :
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خراسان در دید خاقانی «مقصد امکان»د «مشرب احسان» و«منشأ وفا» است .چنین اوصافی از
این سرزمین برخی را بر آن داشته که بگویندد انگیزهی شاعر از سفر به خراسان شوق رهیدن
به دربار سنجر بوده است (بنگرید به :یان ریپکاد تاریخ ادبیات در ایراند ترجمهی عیسی
شهابی .)951 :به نظر میرسد که این عقیده با منش و سلوک وارستهی شاعر در منافات
باشد.
ترک اوطان ز یی قصد خراسان یابم

عوض سلوت اوطان به خراسان یابم
(خاقانید )136 :5961

 -2-1-3نوستالژی دوری از وطن در شعر ابوفراس حمدانی
یکی از مهمترین سرودههای ابوفراس که به نحو تأثیرگراری گویای دلتنگی برای وطنش
میباشدد سرودهی زیر است .در این سروده هوایدست که زندگی در خارج از وطن و
احساس وابستگی به وطن در شاعر احساس دلتنگی و غربت شدیدی ایجاد کرده است و
دوری چنان وی را منقل

کرده که ییوسته کار خود را گریه ساختهد او از صمیم جان

خواهان بازگشت به وطن است و حاضر است برای تحق آن هر گونه سختی را به جان
بخرد.

 چشمهایم با اشکها انس و الفت گرفتهاند و چه بسا یلکهایم اشکها را جاریمیسازند ولی من نمیدانم.
 من به خاطر فراق میگریم همچون خنساء که بر برادرش صخر میگریست و ناله میکرد. اگر من قادر به ییمودن راه بودمد شترم بیابانهای بیآب و علف را نیز به سرعتمیییمود.
وی در ادامه یس از ابراز اندوه ناشی از فراق اینچنین یادی از ایام خوش گرشته که در آن
دیار داشته میکند:

10

 خداوند یرخیر و برکت کند روزهایی را که در سبطان و لوی (بودیم)د سرزمینی که باراندر آن میبارید.
 در سرزمین دیرسابا و دیرهای اطراف آن و دیر متّی هر فردی با سرعت فراوان در حالحرکت است.
شاعر در سرودهای دیگر در زمان اسارت و دوری از وطند خود را در روزگاران خوش
گرشته متصوّر میشود و یاد آن روزگاران در دل وطن به وی تسلّی فراوانی میدهد .طبی ت
یکی از عناصر یرکاربرد ابوفراس است که اغل

برای بیان شدّت اشتیاق به وطن از آن بهره

میگیرد .این اش ار از قلبی که عاش وطن است میترواد و ناشی از تجربهای است که از
غربت به وی دست داده است:

 در کنار آثار بجای مانده از «مستجاب» و محلّهی اطراف «مصلی» درنگ کن. یاد باد منازل «جوس » میمون و «سقیا» و رودی که بسیار خوش و گوارا است. آن منازل و تفریگاهها که هیچ یک باقی نماندهاند. در زمان جوانی در این مکانها سکونت گزیدم و «منبو» را سکونتگاه خویش برگزیدم. هماکنون ایستادن و سکونت در این مکانها بر من حرام شدهد در حالیکه قبل از امروزبرایم آزاد بود.
 به هر سمت که روی کنید آبی شناور میبینی و زیر سایه قرار میگیری.11
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 سرزمین «وادی عین قاصر» را مکانی وسیع و بلند و مرتفع مییابی.ابوفراس در این ابیات و ابیاتی که در یس آن میسرایدد وطن خود را با طبی ت افسونگر و
بستانها و رودها و درختانش به تصویر میکشد و چنین دلتنگیاش را با مظاهر طبی ت می-
آمیزد و به احساسش رون و زیبایی میبخشد .واکنش روانی شاعر عمدتاً به صورت یاد
مکرّر و حسرت روزگاران خوش خود در گرشتهد یادآوری وطن و طبی ت زیبای آن به
صورت ناله و شکوههای مکرّر است.
 -2-3مرثیه
 -1-2-3نوستالژی فقدان نزدیکان در شعر خاقانی
یکی از یررنگترین سرچشمههای ایجاد نوستالیید مصیبت و غم از دست دادن عزیزان
است« .دیوان خاقانی از نظر اشتمال بر مراثی عالی و محکم یکی از غنیترین دیوانهای ش ر
فارسی است» (امامید  .)113 :5963شاعر غمدیده و نازک دل شروانی در طول زندگانی
یردرد و محنت خود شاهد مرگ عزیزان بیشماری بوده است .دیوان او بیشتر شبیه به ماتم
سرای است که تجلیگاه اوج احساس و عطوفت رقّت انگیز و تأثیرگرار است .غمهای نو به
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

ایام به غم چنین که دانی بگرشت

در مرگ خواص زندگانی بگرشت

عمرم همه در مرثیه خوانی بگرشت
(خاقانید )231 :5961

بیش از چهل و چهار قصیده و قط ه در رثای عزیزانی چون رشیدالدین فرزندشد یدرد مادرد
همسراند کافیالدین عمد وحید الدین یسر عمد امام محمد یحیی و دوستان و آشنایان
بسیاری سروده است .با رحلت این عزیزان کاخ آرزوی شاعر به یکباره فرو میریزد و
حسرت و آه وجود او را فرا میگیرد.
راه نفسککم بسککته شککد از آه جگککر تککاب

کو هکمنفسکی تکا نفسکی رانکم ازیکن بکاب

از هکککمنفسکککان نیسکککت مکککرا روزی از آن سکککانک

بککر روزن مککن هککم نککرود صککورت مهتککاب

بککی هککمنفسککی خککوش نتککوان زیسککت بککه گیتککی

بککی دسککت شککناور نتککوان رسککت زغرقککاب

امیکککد وفکککا دارم و هیهکککات ککککه امکککروز

در گککوهر آدم بککود ایککن گککوهر نایککاب
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جز نالکه کسکی همکدم مکن نیسکت زمکردم

جککز سککایه کسککی همککره مککن نیسککت ز اصککحاب

آزردهی چککککرخم نکککککنم آرزوی کککککس

آری نکککرود گکککرگ گزیکککده ز یکککی آب
(همان)16 :

او به مدد تصویرهای ش ری س ی در تسکین درد خود دارد.
امککککروز مککککنم روز فرورفتککککهی شکک ک

خیککککز

سرگشته از ایکن بخکت سکبک یکای گکران خکواب
سککوزنده و دل مکککردهتککر از شکککمع بککه شکککبگیر
لرزنکککده و نالنکککدهتکککر از تیکککر بکککه یرتکککاب
گرمسکککت دمکککم چکککون نفکککس ککککورهی آهکککن
تنگسککت دلککم چککون دهککن کککوزهی سککیماب
(همان)
شدت درد و اندوه و فراق اندیشهی مرگ طلبی را در باور خاقانی استوار ساخته است.
برسازم

فسردگان زکجا و دم صفا زکجا

فسردگان

را

همدم

چگونه

درخت خرما از موم ساختن سهل است

ولیک ازو نتوان یافت لرت خرما

مرا ز فرقت ییوستگان چنان روزیست

که بس نماند که مانم زسایه جدا

 -2-2-3نوستالژی فقدان نزدیکان در شعر ابوفراس حمدانی
ابوفراس سرودههای خویش را در فقدان دوستان و خانوادهاش با ایجاز و زیباترین تصاویر
بیان کرده و از آنجا که بیشترین مرثیههای شاعر در رثای عزیزان و خانواده استد به همین
جهت شاعر حزن و اندوه خود را در حسرت فقدان نزدیکان بدون تکلّف و تملّ بر زبان
جاری ساخته است .صدق عاطفهی شاعر در این اش ار کامالً ملموس است.
شاعر یس از مرگ مادرش قصیدهای خطاب به او سروده است که بار عاطفی باالیی دارد.
غم تنهایی و دوری از وطن و مرگ مادر بر جانش چنگ انداخته است .ابوفراس با ابیاتی
حزنآور و سرشار از احساس دلتنگی و نوستالیی نبود مادر را چنین شرح میدهد:
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 ای مادر اسیرد باران تو را سیراب نمایدد با تنفر و بیزاری از تو اسیر به ییشواز تو نیامد. ای مادر اسیرد باران تو را سیراب نمایدد بارانی که سرگشته شده استد نه اقامت میگزیندو نه حرکت میکند.
 ای مادر اسیرد باران تو را سیراب نمایدد بشارتدهنده به سوی چه کسی فدیه میآورد؟ هنگامی که یسرت در خشکی و دریا در حرکت استد چه کسی او را میخواند یا برایاو طل

کمک میکند.

 بر او حرام است که آسوده خاطر بخوابد و مایهی سرزنش است که شادمانی او را فراگیرد.
 هر شبی که تو در آن به یا خاستید باید تا آغاز و طلوع سپیدهی صبح روشنیبخش وفروزان برای تو گریان باشد.
 به چه کسی شکایت کنم و با چه کسی صحبت نمایمد آن هنگام که دلها از آنچه در آناست تنگ میشود.
ابوفراس در این سروده زبان آتشینش را لباس نظم یوشانیده و بر فراق مادر مویه سر
میدهد .وی در ابتدا برای مادرش طل

رحمت میکند و او را مورد خطاب قرار میدهد و

بیقراری و حزن خود را به دلیل دوری از مادر در هنگام مرگ بیان میکند.
در ابیات ب دی شاعر که آتش هجران در دلش ش له کشیدهد حزن و اندوه خود در فراق
مادر را همیشگی میداند و شادی و سرور را بر خود حرام میکند و در ادامه گریه بر مرگ
مادرش را بر ش

و روز و دیگر مخلوقات واج

میداند.

شاعر در این قصیده برای ابراز مفهوم نوستالیی از دو اسلوب تکرار واژگان و عبارات و
استفهام ش ری بهره جسته است .به عنوان مثال ابوفراس در این قصیده عبارت
11

» را به عنوان مصراع اول سه بیت ابتدایی تکرار نموده است .همچنین در ابیات
» را نیز در چهار بیت متوالی تکرار میکندد دیگر بار منادای «

ب دی عبارت «

» را در چهار بیت آورده استد که این عبارات و واژگان داللتهای خوبی با م نای
نوستالیی فقدان عزیزان دارد و متناس

با مضمون مرثیه و حسرت از دست دادن مادر است.

بدین صورت که شاعر حزن و حسرت فقدان مادر را که بر جانش چنگ انداخته با تکرار
عباراتی همچون «ای مادر شخص اسیر»د «همه باید برای تو گریان باشند» غم و حسرت
خویش را در قال

واژگان ریخته است .همچنین منادای «یا أمّاه» از لحاو ساختار نحوی

برای ندبه و مصی

به کار میرود .ابوفراس که غم تنهایی و مرگ مادر بر جانش چنگ

انداخته استد با استفاده از کارکرد سؤالی جمله در وایسین بیت قصیدهد غم وحسرت فقدان
مادر را به خوبی در ذهن مخاط

خود عینیت میبخشد و خود را تنها و غری

میخواند.

او مرثیهای جانسوز در رثای یکی از غالمانش نیز سروده است:

 -چه دشوار است بر من که او ش

سر بر بالین خاک نهد و من با یاراند ش

را تا بامداد

بر او نوحه سرایی کنم.
 دوست داشتم که من جای او زیر خاک بودم و او جای من زنده بود.در این دو بیت شاعرد اندوه و حسرت خود را از فقدان یار غار و رفی دیرینش بیان میکند
و آرزو میکند که کاش به جای او مرده بودد این جملهد بیانگر شدّت عالقهی ابوفراس به
غالمش است.
شاعر در سختترین لحظات حیات و در اوج غم و اندوه به ایجاز روی آوردهد ایجازی که
از عظمت حادثه و عم فاج ه نمیکاهد؛ بلکه نفس انسانی را در حقیقیترین شکل خود به
تصویر میکشد که سوزناکترین غم و اندوههای انباشتهد درون او را به انفجار میکشاند به
همین جهت توان اطالهی کالم از شاعر گرفته شده است.
ابوفراس در قصیدهی دیگری بر جوانی از دست رفتهی خود حسرت میخورد و از ییری
زودرس و لرّت نبردن از جوانی زودگرر خود مینالد و ییری را مورد خطاب قرار داده و آن
11
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را سرزنش میکند و غارتگران دوران سرور و جوانیاش را ظالم میخواند.

 ای کسی که از یدیدار شدن آثار ییری در محاسنم و از یس دادن و بازگرداندن جوانیعاریتی عررم را میخواهی و بر من بهانه میگیری.
 چه بسا لباس زیبایی (کنایه از جوانی) که آن را یوشیده بودم و دنبالهاش را بین کنیزکانمیکشیدم.
 سنم از بیست افزون نگشته استد یس ییری چه عرر و بهانهای برای محاسنم که سفیدشدهاندد خواهد آورد.
 هنوز از جوانی خود لرت نبرده بودم که وقار ییری به سراغم آمد. -ای ییری! ستم نمودی و ای جوانیامد به سب

تو در همسایگی با بدترین همسایه قرار

گرفتم.

 -شروع به طل

ناخوشیها نمودمد آن هنگام که ییری موهای سرم را دید (سفیدی بر

موهایم عارض شد).
 شگفتا از ییری که بر مو و سر عارض میشود و شگفتا از آنچه بر سر زنان و مردانعاش میآورد.
 ییری در سفید کردن محاسنم شتاب کرد و مقایسهی (این سفیدی محاسن) با همسن وساالنم تنها شاهد من است.
11

شاعر در قصیدهی دیگرد مرگش را بسیار نزدیک میداند.

 خوشا آن روزهای مشهوری که بر ما گرشت و ما از جدایی و دوری نمیترسیدیم. اگرچه گفتهها دربارهی حرکت فردای شتران بودد اما من نزدیک شدن مرگ را در فردامیبینم.
 هر کس دوستی را که مونسش باشدد از دست بدهدد یس از او افسردهد سرگشته وغمگین زندگی میکند.
شاعر در این قصیده در بیت اول بر ایام گرشته حسرت میخورد و در بیت دوم و سوم
وقوع مرگ را حتمی و نزدیک میینداردد او نسبت به زندگی موض ی منفی میگیرد و ادامه-
ی زندگی در این دنیا را همراه با غم و اندوه میشمرد .از این ابیات میتوان دریافت که
شاعر در زمان حاضر در اوضاع نابسامانی به سر میبرده است.
 -3-3گذشتهگرایی
 -1-3-3نوستالژی گذشتهگرایی در شعر خاقانی
یکی از جلوههای بارز گرشتهگرایی در آثار خاقانید قصیدهی مغزدار و یرمفهوم «ایوان
مداین» است .در این ش ر وی از صمیم دل «بحتری وار» اشکهای حسرتآلود میریزد و به
گرشتهی یرافتخار ایران دریغ میخورد و

میگوید .با گرشتن از مدائن یا همان

تیسفون که روزگاری یایتخت شکوهمند ساسانی بود و اکنون ویرانهای اندوهبار و عبرتخیز
است .بر عظمت یک تمدن باشکوهد افسوس سر میدهدد این دریغگویی و درد آن قدر با
طول و عرض است که یدیدههای ییرامون را نیز تحتالش اع قرار داده و با شاعر همنوا
ساخته است.
خککود دجلککه چنککان گریککد صککد دجلککهی خککون گککویی
ککککز گرمکککی خونکککابش آتکککش چککککد از میگکککان
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از آتککککش حسککککرت بککککین بریککککان جگککککر دجلککککه
خککککود آب شنیدسککککتی کککککاتش کنککککدش بریککککان؟
گککککه گککککه بککککه زبککککان اشککککک آواز ده ایککککوان را
تککا بککو کککه بککه گککوش دل یاسککخ شککنوی زایککوان
(هماند )911
در این وادی حیرانید بر آن دیدهای که نگرید خواهند گریست.
بر دیدهی من خندی کاینجا ز چه میگرید گریند
بر

آن

دیده

کاینجا

گریان

نشود
(همان)

در دیوان خاقانی با اسامی و تلمیحهای اسطورهای فراوانی مواجهایمد وی با اسطورهیردازی
به نوعی در تالش برای بازآفرینی گرشته است.
اسفندیار این دژ رویین منم به شر
هر هفته هفت خوانش به تنها برآورم
(هماند )149
کاوهام

یتک

زنم

بر

سر

دیو

در دکان کوره و سندان چه کنم
(هماند )119
 -1-9-9نوستالژی گذشتهگرایی در شعر ابوفراس حمدانی
یکی از جنبههای خاطرهی جم ی گرشتهی دورد روزگار باستانی و حتی اساطیری هر قومی
است .در هر نسلی هنرمندانی هستند که عهد باستان را برتر از روزگار خود میدانند و
زندگی سنّتی را به زندگی جدید ترجیح میدهند.
فخر یکی از ارکان «

» ابوفراس است .او در دیوان خود به نیاکان خود میبالد .شاعر

در دو بیت زیر «

» را به خاطر صفات شایسته و واالیش ستوده است و این چنین

برتری قوم خود را یادآور میشود که اگر همهی مردم تنها در یی لرت بردن و لهو و ل
هستندد قوم من تنها به انجام کارهایی مشغول است که ستایش و مدح را برایش به همراه
19

دارد:

 اگر تمامی آدمیان برای ساغر نوشی و عود و طنبور نیوشی خل شده باشند؛ قوم بنیحمدان تنها برای دستیابی به بزرگید ستایش و بخشش خل شده است.ابوفراس مفاخر و بزرگیهای اجداد خود را فراتر از آن میدانست که ش رش بتواند همهی
آن را در برگیردد به همین جهت در دیوانش به این نکته اشاره میکند که او تنها به ذکر
وقایع مشهور قوم خود و مدایح یدران نجیبش بسنده کرده است( .همان )514 :وی در
قصیدهای طویل که  111بیت دارد در هر بیت از آن به یکی از افتخارت قوم خود اشاره
کرده است.

 آن کسی که از فرمانده و سپاهش یریرایی نمود از قبیلهی ماستد کرم و سخاوت در ایناست که لشکریان به عنوان مهمان وارد شوند.
این بیت اشاره به جریان مهماننوازی جدّ ابوفراس «حمدان بن حمدون» از خلیفهی عباسی
«م تضد» داردد هنگامی که خلیفه عازم جنگ با «إبن طولون» بوده استد مدّتی را در موصل
اقامت میگزیند که در این مدّت حمدان بن حمدون به نیکی از او و سپاهیانش یریرایی
کرده استد به همین جهت شاعر در این بیت به جدّ خود افتخار میکند.
مباهات شاعر به اجداش در بیتی دیگر چنین است:

 جدّ من کسی است که (آن) دیار و مردمش را سرسبز نمودد در حالیکه روزگار دارایدندان نیش و چنگال است( .روزگار با ییشامدها و حوادث غیرقابل ییشبینی همراه است)
در این بیت شاعر به صفت بخشایندگی جدّ خودد حمدان بن حمدون اشاره میکند .او در
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طی سه سال به مردم سرزمین موصل و ربی ه آذوقه داد و در این مدّت هیچ قومی از اقوامی
که بر او وارد شدند و از او درخواست کمک نمودندد بینصی

نماند .حتی دشمنانش را نیز

کمک مالی نمود .گاه شاعر در فخر و مفاخراتشد مبالغه کرده است.

 -آیا ت ج

میکنی از اینکه ما همهی زمین را به اجبار و زور صاح

شدیم و اینکه

سرهای کشتهشدگان بالشهای زیر سر ماست.
 در محل سکونت ما اسبان اصیل بسته شدهاند و جلوی یاهایمان شتران زانو زدهاند. همچون ستوران بیرحمی که اسبان اصیل بچههای آن شتران را میرمانند. یس سخن کوتاه کند چرا که موق یت و وض یتی که داریمد موق یت و وض یتی است کهنکوهش نمیشود( .از موق یت و جایگاه واالیی برخورداریم)
شاعر با به کارگیری استفهام که اساس نوستالییک شدن اش ار استد س ی در تسکین
حسرتها و آالم خود دارد .وی در این سروده با طرح استفهامد گرشتهی یرافتخار خود را
فرایاد میآورد .از این ابیات و امثال آن میتوان نتیجه گرفت که اسارت شاعر و اوضاع بد
کنونی او سب

شده که وی به گرشتهی خود برگردد و بدین گونه با یناه بردن به گرشتهی

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.

 -1-4نوستالژی تنهایی و دوری از محبوب
 -5-5-4نوستالژی تنهایی و دوری از محبوب در شعر خاقانی
یکی از مضامین اصلی شکایات و گالیههای خاقانید بیوفایی روزگار و نبودن همدلی هم
راز و همراهی صادق است .وی که اوضاع زمانه را بر وف مراد نمیبیند به همه چیز بدبین
میشود و رفته رفته برای به دست آوردن آرامش به انزوا یناه میبرد.
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با

که

گیرم

انس

کز

وفا

اهل

بیروزیم

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

شروان

و

کربال

(همان)1 :
دل روی مراد از آن ندیدست

کز

دل هر دو جهان سه باره ییمود

یک اهل در این میان ندیدست

و فراز این دو منزل

یک ییک وفا روان ندیدست

چرخ آمده ک بتین بی نقش

کس نقش وفا از آن ندیدست

جنسی که من از جهان ندیدم

ندیدست

در شی

ییش

اهل

از

دلی

من

نشان

جهان

ندیدست

(همان)63 :
او که از بی همدمی چرا را همدم ساختهد خسته از چنین محیطی تحملنایریر بیش از ییش
احساس دلشکستگی و تنهایی میکند و آرزوهای خود را بر باد رفته میبیند.
تکا جهانسککت از جهکان اهککل وفکایی برنخاسککت نیکککک عهکککدی بکککر نیامکککد آشکککنایی برنخاسکککت
گککویی انککدر کشککور مککا برنمککیخیککزد وفککا

یا خکود انکدر هفکت کشکور هکیچ جکایی برنخاسکت

از مزاج اهل عکالم مردمکی ککم جکوی از آنکک هرگککز از کاشکککانهی کککرکس همکککایی برنخاسکککت
بککاورم کککن کککز نخسککتین تخککم آدم تککاکنون

از زمکککین مردمکککی مکککردم گیکککایی برنخاسکککت

وحشتی داری برو با وحکش صکحرا انکس گیکر کککز میککان انککس و جککان وحشککت زدایککی برنخاسککت
(همان)246 :

شروان برای شاعر با چنین اوصافی «حبسگاه»د «دیار منحوس»د «شرالبالد»د «دارالظلم» و
«سراب وحشت» میشود ...« .در کنو خانهی علی نجار زمن گشتهامد در ظل ظلمات شروان
افسرده ماندهام » (خاقانید .)95 :5943
ای نورزای چشمه دیدی که چند دیدم در چاه شر شروان ظلمات ظلم بی مر
ای دایگان عالم دیدی کز اهل شروان از کوزهی یتیمان هستم شکسته سرتر
(خاقانید )9512 :5961
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حسادت و بدگویی نارفیقان روح شاعر را در مسکن خود زندانی کردهد او نه یارای نمایان
سازی نبوغش و نه جرأت ابراز شکایت و آه را دارد.
تنکککگ آمکککد بکککر دلکککم شکککماخی

گلخکککن جکککایی بکککدین فراخکککی

زنککککدان منسککککت مسکککککن مککککن

هکککر مکککوی موککککل تکککن مکککن

وای ار قکککدمی نهککککم بکککه راهککککی

آه از جگککککککر بککککککرآرم آهککککککی

بککککدگوی زنککککد گککککره بککککر آن آه

سربسککته بککرد بککه حضککرت شککاه
(خاقانید )151 :5999

در چنین سرزمینی رع آور و ناامن خاقانی سفر را بر حضر ترجیح میدهد.
خاقانیا نشیمن شروان نه جای تست بر یر سوی عراق که نه یر شکستهای
(خاقانید )436 :5961

هر چند که در هنگام کوچ از زادگاهش آن جا را با درد و دریغ وا نهاده است.
ش

رحیل چو کردم وداع شروان را دریغ حاصل من بود و درد حصّهی من

شدم زآتش هجران زدم به ارس ارس بنالید از درد حال و حصّهی من
به تیزی دم من بود و یرّی غم من

خروش سینه من داشت و جوش غصّهی من

آن را که قفامان بزند دست ببوسیم زانکس

که

غمینیم

غم

او

بگساریم

(خاقانید )949 :5943
خاقانی در یکی از نامههایش شرح این مهاجرت را با دردزدگی و جراحت یافتگی این چنین
به رشتهی تحریر درآورده است« .بنده بنده است به هر طرف که خاطر است و باطلکاران
خیرهگوی را حالل کرده است هر چه گفتهاند و خواهند گفت و میدان برایشان فراخ گراشته
و عنان گشاده و یای در رکاب عزیمت نهاده و بر وداع کلی دل خوش کرده که ب د از این
به هیچ بق ه بیش از یک هفته اقامت نباشد و توقف صورت نبندد .جواب بدگویان بدآموز
سهل است اما بنده عارف صوفی صفت است مکافات بدان به بد کردن شیمت او نیستد
مره

او اینست»
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هر چند در یکی از نامههایش علت مهاجرتش را فراغت و عزلت بیان کرده است «اما بنده را
مفارقت از شروان و مهاجرت از اوطان به سب

فراغت و انزوا طلبیدن است که به ترک

زخارف دنیاوی گفته است .از هر گنجی و توشهای به کنجی و گوشهای خرسند شده و
دانسته که نقش فریبندهی دنیا به صورت دریا ماند که زنده درکشد چون بکشد بیرون اندازد»
(همان.)13 :
شاعر شروانی در اوان جوانی خود از یدر دروگر خود که «طب ی چون تیشه» و «اخالقی
چون ارّه بران» داشتد در رنو و عراب بود .یدری که از شدت خشونت موهای وسط سرش
ریخته و به بیماری نقرس دچار شده و یایش به زمین نمیرسیدد یدری که برای روزگرار و
تأمین م اش مجبور بودد روزها و ش ها سختی کشدد یدری که به همین دالیل نامساعد
اقتصادی و مادی حاضر به دیدن فضل یسر نیست و مدام از یی تحقیرش بر آمده و خواستار
یرداختن فرزند به حرفهی درودگری و یا مانند اجدادش جوالهگی بود .خاقانی نمیخواست
در چنین شرایطی رشد یابد و به مانند مادر مسکینش منبر گرفتهی جور یدر باشد.
ناخوشدلی خاقانی از یدر موج

شد با وجود داشتن ن مت یدر خود را یتیم در آستانهی

مادر بداند و خود را عدیل عیسی بپندارد و زالوار به قاف شناسای است دادش و سیمر
غمخوار لحظههایش و خداوند به هر باب ی نی عموی تیزدان و کاردانش کافیالدین عمر
بشتابد.
تککا کککی چککو مسککیح بککر تککو بینککد از بککککییککککدری نشککککان مککککادر
ای در یتکککککیم چکککککون یتیمکککککان افتکککککاده بکککککر آسکککککتان مکککککادر
(هماند )112
استبداد و عدم التفات علی نجار شروانی به خواستهی فرزند موج

شد تا خاقانی عموی

خود را یدر واق ی خود و همهی زندگیاش را مرهون لطف وی بداند.
کو آن که ولی ن مت من بود و عم من
عم چه که یدر بود و خداوند بهر باب
(همان)11 :
خاقانی به ش دت از سوی یدر دچار سرخوردگی عاطفی استد نقصانی که شاید موج
احساس حقارت در وجود وی شده است .افرادی که دچار این احساسند از انتقاد میرنجند
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و از این که آنها را کوچک بشمرند ناراحت میشوند (جاللید  .)114 :5941وی در آثارش
و به وییه در اش ارش در یی اثبات فضل خویش استد این مطل

نه از مقولهی

خودشیفتگی و نه تفاخر بلکه واکنشی در برابر اعمال یدر است .در این مسیر اگر کوچکترین
انتقادی که حمل بر بیدانشی و یا کمفضلیش باشدد از سوی هر کسی صورت یریردد با
جبههگیری تند وی مواجه است .مجادلهها و م ارضههایی که وی با دوستان و نزدیکانش
داشته و گاه نیز صورت هجویههای نایسند به خود گرفته و حتی وی را مجبور به قطع رابطه
کرده از همین احساس نشأت میگیرد( .بنگرید به تحفه ال راقین« .)191-196 :تخلص
یرآوازه و هم بیان یرتکلف و غیرعادی او که یر از خودنمایی و فضلفروشی است از چنین
عقدهای حکایت دارد» (زرینکوبد  .)513 :5923روح تمام خودستاییهای خاقانی این
مطل

را به ذهن میرساند که شاعر شروان همواره آرزو داشته همه روزی متوجه بزرگید

عظمت و نبوغش در فضل و دانش شوند و کسی او را در این مسیر دست کم نگیرد و برای
مقام واالیش ارزش گرارد.
چون منی را مگو که مثل کم است مثل

من

هنوز

در

عدم

است

(خاقانید )411 :5961
ز ژاژ خایی هر ابلهی نترسم از آنک هنوز در عدم است آن که همقران منست
(هماند )211
خاقانی در طول حیاتش سه بار ازدواج کرده و به دلیل شکنندگی روحی و یا هر دلیل دیگر
از هیچ یک از همسرانش خشنود نبوده است .نخستین همسرش دختری روستایی است که
خاقانی عاش وی است ولی خانوادهی دختر بسیار کمفرهنگ و نامتمدناند و در راه رسیدن
شاعر به عشقش سنگاندازی میکنند .یدر و برادر و اقوام و خویشاوندان دختر به هنگام
ورود ابراهیم جوان به ده سدّ راه او میشوندد به او ناسزا میگویند و قصد کشتن وی را
دارند« .و کهتر بیست و ینو سال جهت محافظت و مراعات زنی روستائی راد
د دردسر و درد دل از شروان چندان بداشت کی اگر بنویسد تجویف هوای خافقین یر
شود .من کهتر را در آن دیه مالحان هزار نوبت دشنام دادند و بر سر راه آمدند و بر من تیر
انداختند و یدر و برادر اود

د را فحش گفتند و من روزی بر سر او زنی

دیگر نکردم و او را دشمن کام نگردانیدم( » . ...خاقانید  .)531 :5943وی در راه وصال به
م شوقانش بیاندازه رنوهای روحی کشیده و با موانع فراوان روبه رو بوده است.
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عشکک تککو در آمککد ز دلککم صککبر بککه در شککد احککوال دلککم بککاز دگککر بککاره دگککر شککد
عهدی بکد و دوری ککه مکرا صکبر و دلکی بکود

آن عهد به یکای آمکد و آن دور بکه سکر شکد

در حسککرت روزی کککه شککود وصککل تککو روزی روزم همککه تاریککک بککر امیککد مگککر شککد
بکککد بکککود مکککرا دل بکککر آن شککککر نککککردم تککا الجککرم آن حککال کککه بککد بککود بتککر شککد
هکککان ای دل خاقکککانی خرسکککند همکککی بکککاش بر هکر چکه خداونکد قلکم رانکد و قکدر شکد

آن چککه تککو کککردی نککه از شککمار وفککا بککود غایکککت بیکککداد بکککود و عکککین جفکککا بکککود
قککول تککو دانککی چککه بککود دام فسککون بککود عهککد تککو دانککی چککه بککود بککاد هککوا بککود
مهکککر بریکککدن ز یکککار مکککره

مکککا نیسکککت این و چنکین صکد طریک و رسکم شکما بکود

از تککککو بیککککداد تککککو چککککه نککککالم کککککاول دل بکککه تکککو مکککن دادهام گنکککاه مکککرا بکککود
ای دل خاقککککانی از گرشککککته مکککککن یککککاد عاقبککت ایککن اسککت کانچککه کککرد بککال بککود
(همان)636-632 :

همسران دیگر خاقانی اهل تبریزند و هیچگاه به یای عش اول وی نمیرسند به وییه آخرین
همسرش که به گفتهی شاعر گرچه یگانه اما ناخوب و نادلپریر بود .آنچه از فحوای برخی از
غزلیات وی بر میآیدد شاعر در حسرت روابطی محبّتآمیز میان خود و همسرانش بوده
استد نیاز به همراهی مشف و عاطفه و محبتّی دو سویه که ظاهراً هیچگاه میسّر نمیشود.
یکککک بوسکککه ز یایکککت آرزو دارم جککان تککو کککه بیشککتر نیندیشککم
ایککن آرزوم بککبخش و جککان بسککتان تکککککا آرزوی دگکککککر نیندیشکککککم
(هماند )641
از تف آه بر ل

خاقانی آبله است تبخال حسرتست مگر کز تو باز ماند

(هماند )191
 -2 -1-4نوستالژی دوری از معشوق و محبوب
ابوفراس سالهای زیادی از عمر خود را در دیار غربت و در زندان سپری کرده است .به
همین جهت قسمت عمدهی اش ارش در دوری از عزیزانی است که همواره مشتاق دیدار
آنان بوده است.
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 -از فراق و دوریمان و سرزمینی که بینمان فاصله انداخته و سب

این جدایی گشته شکایت

میکنمد ولی اگر بخواهم شتاب و سرعتم آن (مسافت) را نزدیک میسازد.
 یس چگونه (این وصال محق میشود) در حالیکه یادشاهی قیصر بین ما قرار دارد وهیچ امید و آرزویی نیست که جانها را حیات بخشد و به آنها امید و وعدهی زندگی دهد.

 و آنگاه که از وصال ناامید میشدمد از شدت دوری مشتاقتر و حریصتر میشدم.(دوری زیاد مرا مشتاقتر میکرد)
 -شهادت در راه عش تو آرزوی من استد چرا که قل

من بر سر عش تو در حال مبارزه

و جهاد است.
شاعر در این سروده از دیدار محبوب ناامید استد به همین جهت برای اینکه تحمّل این
فراق برایش آسانتر گرددد میخواهد این چنین وانمود کند که به فراق عالقمند است و
چنین میسراید که دوری از م شوق از عش وی نمیکاهد؛ بلکه وی را استوارتر و یایدارتر
از ییش میکند.

 اشکهایم به اشتیاقم به تو اقرار میکند و قلبم بر طوالنی بودن بالها و سختیها گواهیمیدهد.
 من برای سکون و بیتحرّکی تالش مینمایمد ولی نفسم درو را نمییریرد.91

 اشکهای من به خاطر تو جاری است و من عاش شیدایی تو هستم. -چیزی از جانم باقی نمیگرارم مگر برای رسیدن و یایان دادن به آنچه واج

است.

 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 باقیمیگرارد.
دوری از دوستان علّت و انگیزهای است تا موجهای عاطفی شاعر برانگیخته شود و او را یی
در یی برای آفرینش ش ری یر از احساس ترغی
یارن و آشنایان وی را منقل

کند .او صبرش به تنگ آمده و دوری از

ساخته استد شاعر تنها بهانه برای زنده بودن به خود امید به

دیدار دوبارهی برادران و یارنش را میدهد.
نتیجهگیری
اگر بخواهیم عوامل مت ددی را که به شکلگیری فضای نوستالییک اش ار خاقانی و ابوفراس
حمدانی منجر شده بهطور جامع و جزئی نگرانه م رفی کنیم به اختصار چنین خواهد بود.
دوری از وطن مأمول
مرثیه
بازگشت به گرشته
حبس
تنهایی
خاقانی و ابوفراس حمدانی در طول حیاتشان با چالشهای فراوانی روبهرو بودهاند .هر دو به
نوعی از ن مت داشتن یدر محروم بودهاند .خاقانی در دوری از وطن مأمولشد خراسانیاتش
را سروده و ابوفراس در فضای دهشتناک زندان به سرایش رومیات یرداخته است .برتری-
طلبی و کمالگرایی این دو شاعر موجی از حسادتهای اطرافیان و تقرّب به یادشاهد حبس و
دربهدری را برایشان به ارمغان آوردهد در چنین محیطی به دور از انصافد شاعران محزون
چارهای جز یناه بردن به حصار عزلت و تنهایی نداشتهاند .مصیبت و غم از دست دادن یاران
و عزیزان و درد و اندوه حاصل از آن اندیشهی مرگطلبی را در باور شاعران بارور ساخته و
دلسردی و بدبینی در چنین فضایی تحملنایریرد شاعران وااسفاگوی را به وادی مرور
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خاطرات تلخ و شیرین انداخته است .گرشتهای که دیگر هرگز نظیرش برای ایشان تکرار
نشد.
***
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تحلیل مقایسهای وطنگرایی در شعر پایداری ایران وعراق
**1

دکتر طاهره ایشانی* /5م صومه ن متی قزوینی

چکیده

یکی از مضامین اصلی و مورد توجه در ش ر یایدارید «وطن» است .این مفهوم به وییه
زمانیکه کشوری درگیر جنگها و مبارزات داخلی و خارجی باشدد اهمیت بیشتری مییابد.
دو کشور ایران و عراق به دلیل مرز جغرافیایی مشترک با یکدیگرد دین و مره

یکسان و

همچنین درگیری با جنگ در ش ر یایداری خویش در این زمینهد دارای مضامین مشترک و
گاه متفاوت هستند .براین اساس مقالهی حاضر دیدگاههای وطنگرایی شاعران ش ر یایداری
ایران و عراق را با روش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای مورد تحلیل و
مقایسه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که در ش ر شاعران یایداری ایران و عراق
مفهوم «وطن» در ارتبا با هویت فردی در قال
هویت جم ی در قال

«عش و عالقه به وطن» و در ارتبا با

محورهای مشترکی مانند «مبارزه با استبداد»د «مبارزه با است مار» و

«دعوت به یایداری و مبارزه» تجلی یافته است.
کلیدواژهها :ش ر م اصر فارسید ش ر م اصر عربید ش ر یایدارید وطند ایراند عراق

* 5استادیار ییوهشگاه علوم انسانی و مطال ات فرهنگی (نویسنده مسؤول) (ایران) ()tahereh.ishany@gmail.com
** 1م صومه ن متی قزوینی .استادیار ییوهشگاه علوم انسانی و مطال ات فرهنگی (ایران)
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مقدمه :تعریف وطن
«وطن» از نظر لغوی عبارتست از «جایِ باشِ مردمد محل اقامتد مسکند جای ماندنِ طوالنیِ
شخص؛ خواه در آن زاده شده باشد یا نهد کشوری که شخص در آن زاده شده یا تاب یت آن
را دارد» (لغتنامهی دهخداد فرهنگ م یند فرهنگ سخن؛ ذیل مدخل وطن) و از نظر
اصطالحی در دو مفهومِ « -5سرزمین یا کشوری که قرنها مردانی با هم در آن زندگی کرده
و غم و شادید نیک و بد و رنو و راحت آن را با هم دیده و آزمودهاند و به صورت تاریخد
مهمترین آن وقایع برایشان مجسم شده است .وطن نزد عوام و در ادبیات قدیمد به م نی
محل تولد و سکونت بوده است -1 .محیطی که انسان از لحاو عواطف قومی و روحی بدان
عالقهمند است یا در آن متولد شده و نشو و نما کرده است و در غربت نیز در هوای آن
است» (آقابخشید 5919د ذیل مدخل وطن) م نی شده است.
مفهوم وطن چه با دید فردی به م نی زادگاه شخص و چه با دید اجتماعی و در ارتبا با
سایر کشورها همواره مورد توجه انسانها بوده است؛ هر چند نوع نگاه انسانها به این
مفهوم متفاوت است .گاه با دیدی عرفانی مطرح شده که وطن با چنین رویکردی وصال
محبوب ازلی استد گاه با دید فرهنگی و همراه با عش و عالقه به آن نگریسته شده و
زمانی نیز از ب د سیاسید در راستای حفاظت و صیانت آن از تهاجم بیگانگان مورد توجه
بوده است .البته برخی نیز م تقد به دهکدهی جهانی هستند و بر این باورند که مفهومی به
نام وطن وجود ندارد .چنان که شفی ی کدکنی م تقد است که «یکی از عمدهترین مسائل
عاطفی که حوزهی گسترده ای از تأمالت انسان را در دوران ما به خود مشغول داشتهد
مسألهی وطن است .دستهای با شیدایی تمام از مفهوم وطن سخن میگویند و جم ی نیز
برآنند که وطند حقیقتی ندارد .زمین است و آدمیاند همه جا وطن انسان است و جهان را
وطن انسان میشمارند» (.)56 :5913
در واقعد میتوان مقولهی وطن را با مسألهی هویت ملّی در ارتبا دانست .ییش از توضیح
این مطل

الزم است نگاهی به مفهوم هویت داشته باشیم« .هویت مقولهای است که هم در

سطح فرد میتواند مطرح باشد و هم در سطح اجتماع .بررسی هویت قومی و هویت ملی
بیشتر از اینکه در سطح فرد مطرح باشدد در سطح اجتماع مطرح است» (آموسید .)5 :5911
زمانیکه کشوری در م رض تهاجم سیاسی و فرهنگی بیگانگان قرار گیردد هویت ملّی امری
مهم در حفاظت کشور محسوب میگردد .چنانکه ن متی و دیگران بر این باورند که «امروزه
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مسألهی هویت و راههای صیانت و یاسداشت آن به منظور حفظ و دوام یک ملیّتد مورد
توجه صاح

نظران قرار گرفته است .این امر به وییه در میان ملتهایی که در فراز و نشی

تاریخ خود همواره مورد هجمههای گوناگونی قرار داشتهاندد از اهمیتی دوچندان برخوردار
بوده و توجه بیش از ییش اندیشمندان و صاح نظران را برای یافتن راه حلهای مناس
این خصوص طل

در

مینماید» ( .)122 :5933به عبارت دیگرد «خودآگاهی نسبت به هویت

با احساس خطر از بیگانه مقارن است» (هاجرید  .)114 :5916به همین دلیلد در ش ر دفاع
مقدّس -که مفهوم دفاع را در خود حمل مینماید -هویت ملّی و به تبع آن دفاع از آن امری
محسوس خواهد بود.
آنچه در این مقوله به آن یرداخته میشود و مورد نظر است وطنگرایی در ارتبا با هویت
فردی و همچنین احساس ت لّ

به وطن از جهت هویت جم ی و در ت امل با دیگر

کشورهاست؛ همان مفهومی که فردوسی در سراسر شاهنامه از آن یاد میکند .ایران در اثر اود
به عنوان کشوری مستقل است که هر از گاهی دستخوش تجاوزات دشمنان غربی و بهوییه

دشمنان شرقی خود – تورانیان -میگردد و یهلوانانی در هر دورهای از زمان هستند که به

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

زن و کودک و خُرد و فرزند خویش

همه سر به سر تن به کشتن دهیم

از آن به که کشور به دشمن دهیم
(شاهنامهد بروخیمد ج4د ابیات )5312

5

از آنجا که کشور ایران و عراق از نظر موق یت جغرافیایی در جوار یکدیگر قرار دارند و
ممکن است همیوشانیهای اجتماعی نیز گاه با یکدیگر داشته باشند و از سوی دیگر به دلیل
موق یت وییهی استراتییکی و نیز وجود ذخایر عظیم زیرزمینی از دیرباز کانون بحران و
تشنو بودهاند و هر دو کشور هر یک به نحوی درگیر جنگهای مت دد داخلی و خارجی
بودهاند؛ به مطال ه و تحلیل سنجشی بازتاب مفهوم «وطنگرایی» در ش ر یایداری این دو
کشور مییردازیم .شاعران مورد بحث در این تحلیل عبارتند از:
ش ر یایداری ایران :سپیده کاشانید سیّد حسن حسینید سلمان هراتی.

 .برای مطال ه بیشتر رک .شفی ی کدکنی ()5913
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ش ر یایداری عراق :عبدالوهاب البیاتید س دی یوسفد بلند الحیدری.
شایان یادآوری است در میان ییوهشهای صورت گرفته شدهد تحقیقی با این موضوع و به
صورت مقایسهای در ش ر شاعران مورد نظرد انجام نشده است.
.1

وطن در ارتباط با هویت فردی

قداست وطن از جمله مسائلی است که نزد همهی انسانها و همچنین در ادیان آسمانی و
بهوییه دین اسالم مورد توجه بوده است و در میان آیات و احادیث به صورت ضمنی و یا
صریح به محبت و مهرورزی نسبت به آن سفارش شده است .به عبارت دیگرد عالقه و
محبت انسان به وطن به عنوان یک امر طبی ید از حقوقی است که خداوند برای انسان
درنظر گرفته و در آموزه های قرآن بر آن تأکید کرده است .خداوند در آیات  11و نیز 152
سورهی بقره میفرماید که از یهودیان ییمان گرفته شده بود که اهل وطن را آواره نکنندد زیرا
اخراج و آواره کردن مردم از سرزمین و میهن خودد از نظر حقوقید جرم و از نظر شرعی
گناه است .براساس همین ح طبی ی جواز سکونت مردم در زادگاه و وطن است که اخراج
ییامبر(ص) از مکه به عنوان یکی از جرمهای مشرکان مکه مطرح می شود و خداوند ایشان
را سرزنش کرده و مجازات در ح آنان را روا می شمارد (توبهد آیهی  59و نیز ممتحنهد
آیهی  )3و در حدیثی از ییامبر اسالم (ص) روایت شده است« :ح ّ الوطن من اإلیمان»
(حرّ عاملید بیتاد ج.)55 :5
بنابرایند انسان به طور ذاتی نس بت به زادگاه خویشد به طور خاص و وطن به طور کلی
عالقه و وابستگی دارد .این عالقه و گاه عش به وطن به این دلیل است که در انسان امنیت
خاطر ایجاد مینماید و سب

میگردد خود را از ت دّی بیگانگان در امان ببیند و زمانیکه

میهن و وطن را در خطر ت دّی و تجاوز ببیند این احساس در او قویتر میگردد .به همین
دلیل شاعران یایداری در کل جهان در ش ر خویش به این مسأله مییردازند و در واقع یکی
از دغدغه های اصلی آنان دفاع از میهن و تحریض و تشوی مبارزان به دفاع از مرزهای
کشور میگردد .شاعران یایداری ایران و عراق در ش ر خویش به این مهم توجه نمودهاند که
در ادامه به آن اشاره میگردد.
 .1.2وطن در ارتباط با هویت فردی در شعر پایداری ایران
مضمون «عش به وطن» مضمونی است که با احساس و عاطفه شاعر در ارتبا است و
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مسألهای است که ارتباطی دیرین و تنگاتنگ با فرهنگ مردم هر مرز و بوم دارد .سپیده
کاشانید شاعر مشهور یایداری در م روفترین ش رش با نام «بهارست و هنگام گل چیدن
من» عش به وطن را به زیبایی در ش ر خود نشان میدهد:
به خون گر کشی خاک مند دشکمن مکن!

بجوشد گل اندر گل از گلشکن مکن

تککنم گککر بسککوزید بککه تیککرم بککدوزی

جدا سازی ای خصمد سر از تن من

کجکککا مکککیتکککوانی ز قلکککبم ربکککایی

تو عشک میکان مکن و مکیهن مکن؟

مپنککدار ایککن شکک له افسککرده گککردد

که ب د از من افروزد از مدفن من...
()534 :5913

سیّد حسن حسینی نیز با کاربست این مضموند وطن را «قامت بالندهی عش » توصیف
میکند که از نابودی نجات یافته است:
وطنم قامت بالندهی عش

سربداری است که از دار فرود آمده است
()29 :5969

او همچنین در جایی دیگرد عش به ایران را با آرزوی آبادانی آن ابراز مینماید و در ادامه
آرزوی آبادانی سراسر کرهی زمین را دارد:
آبادی ایران – نه فقط -ایدهی ماست

سرتاسر خاک باید آباد شود
(همان)511 :

سلمان هراتی بیش از دیگر شاعران عش

خود به وطن را بیان میکند .او وطن را

مجموعهای از «عش و عقل» و «مجمعالجزایر گلها و خوبیها» میداند و خطاب به وطن
چنین میسراید:
بگرار گریه کنم /نه برای تو /که عش و عقل در تو آشتی کردهاند /که دستهای تو سبز
است و آسمان تو آبی /... /دوست دارم تو را /آنگونه که عش را  /دریا را /آفتاب را /کی
میتوان از سادگی تو گفت /.../ای شیرزهرهی بیباک /بگرار گریه کنم /نه برای تو /که یایان
بیقراری تو یایان زمین است /و در خنکای گلدستههای تو /انسان به یرواز یی میبرد /ای
مجمعالجزایر گلهاد خوبیها! ()51 :5913
او گاهی نیز وطن را با عناوینی همچون «اقیانوس موّاج عاطفه و خشونت»د «آب و عطش»د
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«آبی سیّال»د «یوریای ولی» و «طیّ » خطاب میکند:
ستارگاند گواه روشن تواند /ای اقیانوس موّاج عاطفه و خشونت /دنیا به عش محتاج است
و نمیداند /... /شگفتا چگونه آب و عطش را دوست بدارم /... /ای آبی سیّال /چقدر به
اقیانوس میمانی /... /ای یوریای ولی /ای طیّ  /ای وطن من (همان 51 :الی )15
ای وطن من /مرا به تماشای طوفان /مشتاق کن /من تنهایم /میآیم /و باقیماندهی خویش
را /با تو تقسیم میکنم (همان)61 :
هراتی در تصویری زیباد وطن را همانند شخصی ترسیم مینماید که ییراهنی تابستانی به تن
داردد در کنار ینجرهای ایستاده که رو به آسمان باز میشود .در واقعد جمع «عش و عرفان»
در این ش ر مشهود است:
اما اینجا /آسمان آبی است /وطن ییراهنی تابستانی در بر دارد /و کنار ینجرهای ایستاده است/
که رو به آسمان باز میشود /اینجا همه خوبند /و بدها اندکند (همان)143 :
 .2.2وطن در ارتباط با هویت فردی در شعر پایداری عراق
عش و ارادت به وطن یکی از محورهای مهم اش ار سیاسی شاعران نویرداز عراق است.
وطندوستی در ش ر شاعران نوگرا به دو صورت تصریحی و تلویحی نمود مییابد .بدین
م نی که هرگاه شاعر در تنگنای فشارهای سیاسی قرار داشتهد به زبان رمز و اشاره روی
آورده و در غیر این صورت صراحتاً به حمایت و جان داری از وطن خویش یرداخته است.
اش ار میهنی شاعران نوگرای عراق در سه محور وطن دوستید شکوائیههای غربت و نیز
دعوت به مبارزه و ایثار در راه آزادی و اعتالی وطن قابل بررسی است.
از آنجا که به دلیل مبارزات سیاسید شمار بسیاری از شاعران م اصرد تب ید و دوری از وطن
را در دورههای مختلف تجربه نمودهاندد تقابل وطن و غربت به یکی از اصلیترین
محورهای مکانی ش ر م اصر بدل گشته است؛ به طوری که هرجا که شاعر از وطن سخن به
میان آورده است در کنارش از دوری و غربت نیز به شکوه در آمده است .در این حالتد
وطنی که در واق یت وجود نداردد به درون شاعر منتقل شده و شکلی خیالین به خود می
گیرد تا از این طری توانایی تحمل شرایط دشوار تب ید را در وی به وجود آورد (کحلوشد
.)542 :1331
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حریم وطن چون زرهای یوالدین است که بغداد را در خود مصون داشته و از آسی ها حفظ
نموده استد ک بهی عشقی که در سایهی حمایت الهید تمامی متجاوزان تاریخ در یس
دروازههایش به زانو درآمده و از ذاکرهی تاریخ محو گشتهاندد سرزمینی که فرزندان ییشین و
آیندهاش در یاسداری از حریمش تا سرحدّ جاند گوی سبقت را از یکدیگر میربایند:

بیاتید
ج1د 143 :1331
به عقیدهی شاعر نوگرا برخالف غرب که سرزمین ظلمت و فراموشی استد زندگی در شرق
بر امواجی از نور و اشک و خون جاری است؛ همچنانکه حتی مردابی در وطنش را بر
دریاچهای که در غربت بیفرو غرب باشدد ترجیح میدهد:
علی الدموعِ

اما افسوس که شاعر از این همه شکوه و زیبایی محروم گشته و بسان مسیحد صلی

بر

دوشد از غربتی به غربتی دیگر رهسپار شدهد در میان روستاهای وحشتزده و شهرهای
ناآشناد به یاد خاک وطن ترانه میسراید و آرزوی استشمام عطر ش های تابستانی آن را در
خیال خویش مییروراند:

ت قی

و گریزهای سیاسید شاعر را دلخسته نموده و استشمام حتی نسیمی از هوای دل

انگیز وطن را به یکی از آرزوهای او مبدل نموده استد آرزو می کند کاش قایقی ییدا میشد
تا او را به وطنش باز گرداندد کاش میتوانست بهسان گنجشکهای سبکبال آزادانه به
هرسو یر کشدد کاش نیروهای امنیتی او را هرگز نمیشناختند تا بتوانند چشمانش را از
تماشای آسمان وطنش محروم نمایند:
011

(یوسفد ج5د )434 :5311
شاعر گالیههایش از تب ید اجباری را با وطن خویش در میان میگرارد و از او مییرسد که
چگونه اجازه داده است برده فروشان یلیدد فرزندش را چون بردهای خوار و زبوند کاالی
بازارهای غربت کرده و به ارزانترین بها به فروش رسانند:

(الحیدرید )639 :5331
عش به وطند مهمترین انگیزهای است که تحمل سالهای یرمشقت تب ید و غربت را برای
شاعر میسر نموده است؛ درخت یا شاخهی خرما نماد عزت و هویت ملی است (عثمان
الصمادید  )539 :1335که به کرّات مورد استفاده قرار گرفته و شاعرد آن را به یاد وطند از
غربتی به غربتی دیگر با خود به یادگار می برد:
( ...یوسفد ج1د ییشین:
)132
هرچند که شاعر در ذکر محاسن وطنش اغراق کرده باشدد هرگز نمیتواند چشمش را به
روی حقای موجود بربسته و آن را نادیده انگارد .بنابراین علیرغم داشتن حسرت استشمام
نسیمی از وطند با یادآوری مصائبی که سرزمینش را گرفتار نمودهد قدم وایس مینهد و
مأیوسانهد هراسناکد ظلمات سنگین غربت را بر فضای دلگیر وطن ترجیح می دهد:
«
(هماند ج)434 :5
او نیک میداند که هرچند تب ید و غربت بسیار ماللآور باشدد محرومیت از ح انسان بودن
در وطن بسی تلختر و رنو آورتر است:
( .الحیدرید ییشین)111 :
به همین دلیل است که حتی یس از اعالم بخشودگی جرائم تب یدد حاضر به بازگشت
نمیشود و به نشانهی اعتراض و خشمد آزادی در غربت را بر بندگی در وطن برمیگزیند که
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دیگر انگیزهای برای بازگشت نداردد آیا بازگردد برای خانهای اکنون ویران شدهد یا برای
تماشای لبخند مادران فرزند مرده به چشمان خاموش کودکانشان و یا جستجوی فری

و

نیرنگی که یایان ندارد:

( ...الحیدرید ییشین)232 :
 .3وطن در ارتباط با هویت جمعی
هویت جم ی عبارت است از جایگاهی از زندگی اجتماعی که در فرایند اجتماعی شدن
حاصل شده است و طی آند افراد یک جام ه م موالً با ضمیر «ما» خود را مت ل و مدیون
بدان میدانند و در برابر آن نوعی احساس ت هد و تکلیف مینمایند.
هویت ملی یکی از انواع هویت جم ی است .البته به این م نا که هویت ملی نشاندهنده این
سه واق یت است که صاح

هویت ملی احساس همبستگید وابستگی و همچنین وفاداری

نسبت به ملت خود دارد .بنابرایند هویت ملی عبارت است از نوعی احترام و التزام به
عناصر چهارگانهای که «خود جم ی» تودهای مردم را تشکیل میدهد .بر اساس چهار عامل
سرزمیند جم یتد حاکمیت و فرهنگ مشترکد میتوان تجلیات هویت ملی را در چهار ب د
دید؛ ی نی آنچه که امروزه ما در عرصهی روابط بینالملل شاهد هستیمد به میزان زیادی
تجلی همین هویت ملی با ت ریفی است که ذکر شد.
 .1.3اشعار وطنی شاعران پایداری ایران در ارتباط با هویت جمعی
جنگ طی سالهای  5911الی  5962نیز تأثیری آشکار و مستقیم بر ادبیات ایران به جای
گراشت و شاعران و نویسندگان در آثار خودد مضامین تازهای را که نشان از تحوّل داشت به
وجود آوردند .بنابراین وطن -بوییه در زمان جنگ -برای شاعران این دوره از اهمیت
خاصّی برخوردار است که در قال

محورهای «ییروزی انقالب اسالمید مقاومت در برابر

سختیها و مشکالت ناشی از جنگد آزادید مظلوم واقع شدند و طرد شدن از جوامع
جهانی» قابل بررسی است.
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مبارزه با استبداد

سپیده کاشانی در ش ری با عنوان «یگاه ییروزی» به ییروزی انقالب مردمی و شکست
حکومت قبلی در بهمنماهد چنین اشاره مینماید:
جلوهای

دیروزید

ز

فردایی...

جاودان بتاب ای فجر! وه چه عالمآرایی!

بازتاب

جاودان بمان ای فجر! ای یگاه روشنگر!

کاین سفینهی توحیدد سر نهد به دریایی
(556 :5913و)552

و در جایی دیگر:
الله جوشید ز خاک ایران

کاخ چنگیز زمان شد ویران

فصل گلهای سیاووش رسید

خاک را عش به آغوش رسید

رایت عدل برافراشته شد

درّهی فاصله برداشته شد
(همان)516 :

و همچنین:
ای فجرد طلوع دلنوازت سازم

جمهوری و صبح سرفرازت نازم

از خون جوانان وطن سر زدهای

نازم

بر

قلهی

اسالم

فرازت

(همان 951:و )956
سید حسن حسینی نیز این رهایی را طلوع باوری دیگر بر یاران میداند و در توصیف این
ییروزی چنین میسراید:
بهاران آمد و بگشود بر یاران دری دیگر نظر بر خاک میهن کن که بینی منظریدیگر
ببین مهر فروزان را که دیگرگونه میتابد تو گویی یرتو افشاند ز بام خاوری دیگر
کنون در صبحگاه مرگ باورهای یوشالی مبارک

باد بر یاراند

طلوع

باوری

دیگر

(حسینید )3 :5969

-

مقاومت وطن در برابر سختیها و مشکالت

هر انقالبید تغییری کلی و اساسی را در ساختار حکومتی آن کشور ایجاب مینماید .این
تغییرات در حال انجام بود که تجاوز به مرزهای غرب و جنوب غربی ایران آغاز شد.
بنابراین دفاع از این مرزهاد مسألهای مهم و اساسی بود و الزم بود که مردم با روحیهای
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انقالبید در برابر مشکالت بهوجود آمدهد مقاومت و یایداری داشته باشند .شاعران این برهه
از زماند این رسالت را بر دوش خود احساس نموده و در قال

ش رد شروع به تشوی و

تحریض جام ه به دفاع مقدسد مقاومت و صبوری نمودند .سپیده کاشانید این مؤلفه را در
ش ر خویش چنین بازگو مینماید:
ای رهگرار یرسی از حال ما که چون است؟!
از

یایداری

ای

خاک

طغیان

رود

ما
الله

خصم
یرورد

ایثارد

در

دغلد
بر
اوج

زبون

سینهی
آزمون

است
صبورت
است!

()93 :5913
و سید حسن حسینی مقاومت جام هی ایرانی را این چنین ترسیم میکند:
سلمان هراتی در بین سه شاعر مورد نظرد بیش از دیگران به این امر یرداخته است .در دنیای
ش ر اود وطن درخت گردوی کهنسالی است که در نهایت شجاعتد در مقابل باران حوادث
ترسناک و در دنیایی که همچون دوزخی یر از اشباح هولناک استد ایستادگی میکند:
دنیا دوزخ اشباح هولناک است /و تو آن درخت گردوی کهنسالی /و بیش از آن که من
خوف تبر را نگرانم /تو ایستادهای

()56 :5913

هراتی صبر و مقاومت وطن راد عین خود صبر و شکیبایی میداند که با وجود نامالیمات و
سختیهای فراواند با شکوهی تمامد در خون و آفتاب میرقصد و ابایی از سختیها و
مشکالت ندارد:
ای شکیبای شکوهمند /چندی تابستان است /که در خون و آفتاب میرقصی ()53 : 5913
و این صبر و شکیبایی شکوهمند درسی است برای جهانیان:
و دنیا را میگویم /تا از تو بیاموزد ایستادن را /اینسان که تو از دهلیزهای عقیم /سر بر
آوردی سبز و صنوبروار /ای بهار استوار (همان)51 :
وطن در ش ر او همچون خانوادهای الگو و اسوه نیز ترسیم شده است:
و یسران تو /مردان نیایش و شمشیرند /و مادران صبوری داری /و یدرانی به غایت
جرأتمند (همان)56 :
000

مبارزه با استعمار
آزادی وطن از یو استثمارگران از جمله مؤلفههایی است که در ش ر دفاع مقدس مشاهده
میشود .آزادی در ش ر شاعران مورد نظرد آزادی مشرو و مقیّد است .آزادیاست که در
جوالنگاه تقوا میتوان به آن دست یافت:
بر آسماند یرواز آزادیست /یرواز در جوالنگه تقوا () 916 :5913
سید حسن حسینی از جمله شاعرانی است که این آزادی را جشن میگیرد و آن را این چنین
توصیف مینماید:
ز بام خانهی شادی هال ای مر

آزادی

سرود تازهای سر کند بزن بال و یری دیگر
()53 :5969
و قیصر امین یور به صورتی ضمنید وطن را به دریایی آزاد و رها تشبیه نموده که دشمن
س ی در ساختن قفس برای امواج آن دارد:
دامن

دریای

بی

ساحل

بیکران و موج در موج است

موج

همچون

بال

مرغابی

گاه یاییند گاه در اوج است
میگیرد

دم به دم در یهنهی دریا

موجد

شکلی

یک نفر با خط کشی کوچک

موج

را

از

یی هر موجد سرگردان
را

تا

بریزد

موج

در

قفسد

دریا

ما

همان

دریای

دریا

تازه
اندازه

روز و ش
در

میگیرد

بیهوده میتازد

قفسهایی

که

میسازد

نمیگنجد

زان که کار موج یرواز است

آزادیم

دشمن ما آن قفسساز است
()424 :5933

مظلوم واقع شدن وطن و طرد شدن از جوامع جهانی
ییروزی انقالب اسالمی و به تبع آن جنگ ایران و عراق سب

بروز مشکالتی درونی و

بیرونی گردید .در واقعد ییروزی انقالب برای برخی کشورها ناخوشایند بود و همین امر
سب

گردید عالوه بر تحریمهای اقتصادی و سیاسید مورد بیتوجهی آن کشورها نیز قرار
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گیرد .این مسأله در ش ر سلمان هراتی چنین ترسیم شده است:
تو مظلوم سترگی /و نه ض یفهای که /ییراهنش را دریده باشند  /...من فرزند مظلوم توام /نه
یاییون میزنم /و نه ییپ میکشم /مثل تو ساده /که هیچ کنفرانس رسمی او را نمییریرد/...
ای مظلوم مجروح /از جنگلد دستمالی خواهم ساخت /تا بر زخم تو بگرارم (52 :5913و
) 51
 / ...در این برهوت غولیرور /وطن من آه ای یویک مؤدب /مظلومیت تو اجتنابنایریر
است (همان)11 :
 2.3اشعار وطنی شاعران عراق در ارتباط با هویت جمعی
اش ار وطنی شاعران م اصر عراق در قال

سه محور :استبداد ستیزید است مارستیزی و

دعوت به مبارزه و ایثار قابل بررسی است.
 مبارزه با استبدادحکومت استبدادی حکومتی است که در آند مردم دارای نمایندهد ح رأی یا هر گونه سهم
دیگری در اداره امور کشور نباشند .نامحدود بودن قدرت فرمانروا از لحاو قانونی به نحوی
که کامالً در کار خودد مختار باشد؛ وجود دستگاه متمرکز و شدیدال مل که هرگونه مخالفتی
را سرکوب می کندد سیستم قدیمی و استثماری و گاهی وجود روابط فئودالی از مشخصات
استبداد است (بابایید .)43 :5963
مبارزه با استبداد و خودکامگی و ترسیم اب اد جنایات مستبدان تاریخد از جمله موضوعات
مهمی است که شاعران مت هد و آزاداندیش هیچگاه از آن غفلت ننمودهاند .زنداند شکنجهد
کشتارد خفقان و سرکوبد تب ید و در نهایت عوامفریبی و درو یردازید هر یک مصداقهایی
از جنایات حاکمان جور در طول تاریخ است تا بدین وسیلهد هرگونه ندای آزادیخواهانه و
ح طل

را به سرعت سرکوب نموده و به ظاهرد ستونهای متزلزل حاکمیت خود را تثبیت

نمایند .برگهای خونین تاریخد به همراه سطر سطر اش ار شاعران آزادیخواهد میتواند گواه
مظلومیت مردمانی باشد که بیرحمانه در زیر چکمههای استبداد خرد و نابود گشتهاند.
تاریخ یرفراز و نشی

سرزمین عراقد روایتگر قرنها ظلم و ستمی است که حاکمان جور در

ح مردم مظلوم و بی دفاع روا داشته و موج

بدبختی و تیرهروزی بیش از بیش آنها
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شدهاند .در این میان همواره بودهاند مبارزان و ح خواهانی که در برابر جبههی باطل قد
برافراشته و با سالح شمشیر و قلم به حمایت از مظلومان برخاستهاند .مجموعههای ش ری
ش اعران ییشگام عراقی مملو از اش اری است که با تصریح و تلمیح زبان به نقد حکومت
گشوده و از این رهگرر متحمل مشقات بسیاری گشتهاند.
«طاووس» رمز حاکم مستبد و فریبکاری است که از حاکمیت جز غرور و خودشیفتگی و یا
اشرافیگری و تجملگرایی هیچ نمیداند (السید جاسمد )113 :5333د حال آنکه همه جا را
طاعون ظلم و استبداد به ویرانی و تباهی کشانده و جاهطلبی و جنگافروزی حاکماند
ارمغانی جز فقر و کشتار برای مردم نداشته است؛ این همه در حالی است که حاکماند غافل
از فجایع و بحرانهای موجودد از بادهی قدرت مست شده و الف افتخار میزنند:

( ...البیاتید ج1د ییشین:
)113
سرکوبد شکنجه و محکومیت آزادیخواهان در قال

دادگاههای نمایشی و فرمایشید از

دیگر مظاهر استبداد در عراق است؛ شاعر به یاد دارد که چگونه همسنگران جوانش در زیر
تازیانههای ظلم و یا در کنو سلولهای مخوف زندانها جان باخته اند:

در حالی که همهی این جنایات در یس دادگاههایی مضحک و دروغین ینهان میشود:

دیگر بار شاعر در هیأت عارفی مبارز و انقالبی به نام «حسین بن منصور حالج»5د در
برابرحاکم جورد قد برافراشته و اسرار هویدا می نماید 1و در ازای بر زبان آوردن دو کلمهی
 ابومغیث عبداهلل بن احمد بن ابی طاهر مشهور به حسین بن منصور حالج از عارفان نامی ایران در قرن سوم و دههیاول قرن چهارم هجری است .وی در 144قمری در بیضای فارس متولد شده و یس از اتهام به نیرنگ و نیز شرکت در
شورشهای بغداد در سال  136توسط حامد بن عباس وزیر خلیفه المقتدرد به مرگ محکوم گردید .رک .لویی ماسینیوند
قوس زندگی منصور حالجد ترجمهی روان فرهادید چاپ دومد تهراند انتشارات منوچهرید بیتا.
1

 -رک .کبری روشنفکر و سیده اکرم رخشندهنیاد «
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د مجلهی

،
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ح د به مجازات مرگ محکوم میگردد؛ «حالج» رمز همهی انسانهای مبارز و انقالبی است
که در طول تاریخ بشری در برابر حاکمان جور برخاسته و ندای ح خواهی سر دادهاند
(السیدجاسمد ییشین.)192 :

(البیاتید ج1د ییشین)51 :
مشاهدهی ظلم و بیداد قاسم و هواداران آن تا جایی عرصه را به شاعر تنگ می نماید که با
شنیدن خبر اعدام وید به یکباره دردهای خویش را فراموش کرده و مسرورانهد یایان
ش های ظلمانی و آغاز نور و روشنایی در عراق را به همگان میده می دهد:

استبداد و خودکامگی وطن ویران شاعر را به زندانی برای آزار و یا گورستانی برای اعدام و
کشتار آزادیخواهان مبدل نموده است:
( ...الحیدرید ییشین)619 :
سیاستهای مستبدانهی صدام درطی بیش از بیست سال ظلم و بیدادگرید دیگر امیدی را
برای بازگشت باقی نگراشته است؛ صدام و ارتش عراق چون «ابرهه» و سپاهیانش از وطن
شاعرد جز سایههایی کور که در گوشههای شهر متروکد یراکندهاند و ش هایی که از لجن و
خون انباشتهد چیز دیگری باقی نگراشته است (کن ان ملحمد .)551 :5331

( ...الحیدرید ییشین)239 :
بمباران حلبچه5د فاج های است که هیچگاه از خاطرهی تاریخ محو نخواهد نشدد تاریخ به
یاد نمیآورد حکومتی تا به این حد ظالم و درندهخو را که چنین فاج هی عظیم و غیر
انسانی را برای مردم خویش رقم زده باشدد تاوان جاهطلبی بیحدّ و حصر صدام را مردم
5

 -صدام حسین در سال  5311شهر «حلبچه» واقع در کردستان عراق را مورد بمباران شیمیایی قرارداد که در یی آن

هزاران نفر از مردم بیگناه به خاک و خون کشیده شدند.
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بیگناه کردستان عراق متحمل شدند که بم

شیمیایی ظرف چند دقیقه خانههای شاد و یر

هیاهویشان را در سکوت ابدی فرو برده و به گورهایی دسته جم ی مبدل نمود؛ در اندک
زمانی بادهای مسمومد از چشمان نحس جغدی وزیدن گرفت و همه جا را آلوده ساخت و
جز اجساد مردگان و دود و خاکستر هیچ برجا نگراشت:

(الحیدرید ییشین)263 :
در این سرزمین استبداد زده تنها یک صدا به گوش میرسد و آن صدای شیطانی است که
جز به دوام قدرت خویش نمیاندیشد و جز به زبان شمشیر و خون سخن نمیگوید:

( ...همان)265 :
واژگونی حکمت مأثور گواه این حقیقت تلخ است که در عراق دیگر نه عدالتد اساس
حکومت که حکومتد زیربنای عدالت است و همهی ش ارهایی که به اسم عدالت سر داده
میشود دروغی بیش نیست و در این بازار آشفتهد هرکه چاقو به دست گیرد از ح کشتن
نیز برخوردار خواهد شد:

در فضای بسته و خفقان حاکم بر عراقد شاعر حتی جرأت سؤال یرسیدن را هم ندارد!
همهی درها را به روی خودش بسته میبیند و همهی صداها را در گلو خفهد حتی ح
مرثیهخوانی بر وطن را نیز از وی سل
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نمودهاند:

تحلیل مقایسهای وطنگرایی در ش ر یایداری ایران و عراق

( .یوسفد ج1د ییشین)413 :
سی سال مبارزهی سیاسی و نقد سیاستمداران خودکامهای که هرگز گوش شنوایی برای
شنیدن آرای مخالف نداشتهاندد در نهایتد شاعر را از شنیدن بوی بهبود از اوضاع عراق
مأیوس میکند تا جایی که دیوانهوار حکم به ویرانی وطن میدهد .شاید که برای همیشه از
مصائبی که بدان گرفتار آمدهد رهایی یابد:

(یوسفد
ییشین)413 :
 مبارزه با استعمار«است مار» ( )Colonialismدر لغت به م نای «طل

عمران» و «آبادکردن» است و در این م نا

م ادل م نای اولیهی «کولونیزاسیون» است که مقصود از آند مهاجرت گروهی از یک کشور
و تشکیل یک واحد مسکونی جدید در سرزمینهای تازه است .اما م نای دیگر و رایوتر آن
که امروزه به کار میرودد تسلط سیاسید نظامی و اقتصادی یک ملت قدرتمند بر یک
سرزمین یا ملت ض یف است (آشورید .)51 :5911
اگرچه تاریخ است مار مسبوق به قرون قدیم ی نی دوران باستان استد اما تاریخ حقیقی
است مار به مفهوم جدید آن از قرون شانزدهم و هفدهم میالدی آغاز میشود .یدیدهی
است مار از بدو ییدایش تاکنون مراحل گوناگونی را طی نموده و در هر مرحله به شیوههای
متفاوتی به حیات خود ادامه داده است« .است مار نو» جدیدترین نوع است مار است که به آن
است مار ینهان نیز اطالق می شود (همان.)51 :
است مار نو بدین م ناست که کشورهای است مارید ضمن اعطای استقالل به مست مرات
ییشین خودد شرایطی را بر آنها تحمیل می کنند که عمالً همان شرایط دوران است مار را در
یوششی تازه در این کشورها برقرار میسازد (طلوعید .)515 :5921
گاه به جای کلمهی «است مار» از یک اصطالح مترادف ی نی «امپریالیسم» استفاده میشود.
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کلمهی امپریالیسم در لغت از ریشهی امپراتوری مشت شده است؛ ی نی تشکیل امپراتوری
دادن و در م نای وسیعد هر نوع گسترش و توس هی ارضی و سلطهی قوی بر ض یف را در
برمیگیرد .امپریالیسم در اصطالحد یک مفهوم جدیدتر را نیز شامل می شود که همان
توس هطلبی کشورهای ارویایی در سایر نقا

جهان در یانصد سال اخیر است .این نوع

گسترش و توس ه به زایش و بلو سرمایهداری نسبت داده میشود (مگدافد .)599 :5963
در تاریخ سرزمینهای اسالمید حملهی نایلئون به مصر در سال  5231میالدی که مدت سه
سال به طول انجامید را میتوان نقطهی آغاز هجوم است ماری غرب در همه اب اد و جوان
آند به جهان اسالم به شمار آورد (موثقید  .)12 :5924بریتانیا نیز شبهقارهی هند را مورد
تاختوتاز قرار داده و قسمتهایی از آن را به اشغال نیروهای است مارگر این کشور درآورد

.

(یوسفی اشکورید .)11 :5926
در میان کشورهای اسالمید عراق از جمله سرزمینهایی است که از دیرباز به دالیل گوناگون
از جمله موق یت استراتییکی و منطقهای خاص خود همواره مورد توجه مطامع بیگانگان
قرار داشته و از این حیث دچار ضررهای سنگین و جبراننایریری شده است .دولت بریتانیا
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
و کشاورزی به عراق به عنوان سرزمین آرزوهای بزرگ خویش مینگریسته است (قدورهد
.)593-513 :5311
سرزمین یهناور و حاصلخیز عراق که در دوران خالفت عباسید به مهمترین یایگاه علمی و
فرهنگی جهان مبدل گشته بود با حملهی هالکوخاند فرماندهی لشکریان غارتگر مغول در
سال  616هجری به یکباره از اوج عزت و شکوفایی به حضیض رکود و ویرانی فرو افتاد.
آغاز دست یازیدن قوم بیگانه با فرهنگ و تمدن مغول بر این سرزمیند در حقیقت فصل
جدیدی در تاریخ علم و ادب این سرزمین به شمار میرود .توالی دو دوره ی نی عصر مغول
و سپس عصر عثمانی ( )5231-5156سایهای از رکود و انحطا را در تمام زمینههای علمی
و فرهنگی این کشور حکمفرما نمود (الفاخورید .)12 :5331
حکومت ترکان نیز مانند دیگر حکومتهای تاریخ به دلیل ض ف حکام در ادارهی کشور و
نیز عدم توجه به خواستههای مردم در نهایت با جنبشهای اعتراضآمیز و استقاللطلبانه
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مردم مواجه گشته و رو به ض ف و افول نهاد .در یی گسترش آشوبهای داخلی در
سالهای وایسین حکومت ترکاند آتش جنگ جهانی اول نیز با صفآرایی قوای متفقین ی نی
انگلستاند فرانسهد ایتالیاد آمریکا و روسیه در مقابل قوای متحدین که آلماند اتریش و عثمانی
جزء آن بودهاند ش لهور گشته و در آغازین مراحل این جنگ خانمانسوز ارتش متفقین را به
سوی کشورهای عربی روانه میسازد .دولتهای است مارگر با بهرهگیری از نا آرامیهای
داخلی و ض ف مفر دولت عثمانید ضربات سختی را بر ییکرهی نیمهجان آن وارد نموده
بر طب برنامهای از ییش ت یین شدهد هر کدام بخشی از این سرزمینها را به زیر سیطرهی
خود در میآورند؛ بهطوری که فرانسهد عازم سوریه و کشورهای مجاور آن و انگلستان
رهسپار عراق می گردد (قدورهد ییشین.)593-511 :
از این تاریخ به ب دد ملت عراق به مبارزه و صفبندی در مقابل دولت است ماری بریتانیا
روی آورد .در این میان ادبا و شاعران مت هد عراقی نیز همراه و همگام با مردم بیدفاع
عراقد قدم در عرصهی مبارزات ضداست ماری گراشته و با سالح قلمد هموطنان خویش را
در راه دستیابی به استقالل و آزادی یاری دادهاند.
یس از حدود نیم قرن غارتگری است مارگران انگلیسی در عراقد نوبت به امپریالیسم جهانی
رسید که این بار در یوشش است مار نو و با همدستی حاکمیت مزدور ب ثیها و به وییه
صدامد دیگر بار این سرزمین یر حادثه را مورد هجمه و ویرانی قرار داده و خواب راحت را
از چشم مردم برباید؛ چگونه میشود خوش و خرسند بود؛ حال آنکه دشمن شیطان صفتی
مانند آمریکا در جشن ازدواج با حرامزادهای چون صدامد علیه مردم عراق تجدید قوا کرده
است و کشور تحت هجوم ملخهای ویرانگر و کال های شکمبارهی است مار به سوی تباهی
میرود:

(

د )5 :1332

نتیجهی سیاستهای است ماری در شرقد شمار بسیاری از مردم فقیری است که هر روزه در
کنار چاههای عظیم نفتی و ذخایر سرشار زیرزمینید به کام مرگ فرو میروند:

(البیاتید ج5د ییشین)511 :
009

در آفریقا نیز سیاهیوستان برای مبارزه با است مارگران و ساختن فردایی بهترد به خاک و خون
کشیده میشوند:

فراوانی و انبوهی قصاید سیاسی موجود در مجموعههای ش ری شاعران نوگرا که در این
مجال تنها به ذکر نمونههای برگزیدهای از آن اکتفا گردیدد به خوبی نشان میدهد که مسائل
سیاسی داخلی و خارجی از جمله مسائلی است که همواره در کانون توجه آنها قرار داشته
است؛ به طوری که حتی در شرایط دشوار تب ید نیز از آن غافل نبودهاند .از سویی دیگر تنوع
و یراکندگی اش ار سیاسی در حوزه های ملید قومی و فراملی میتواند حاکی از ایجاد حالتی
از توازن و وس تاندیشی در دیدگاه شاعران نوگرای عرب باشد که در کنار مسائل داخلی به
مسائل سایر کشورهای عربی و حتی غیرعربی و غیرمسلمان نیز توجه داشته و از این رهگرر
ش ر نو را به سمت گرایشهای انسانی و ییوند هرچه بیشتر با قافلهی ادبیات جهانی سوق
دادهاند.
دعوت به مبارزه و ایثار
بیاتید شاعر عراقید صدای شاعر را طنین صدای فروخفتهی مظلومیت بشر در همهی زمانها
و مکانها دانسته (البیاتید  )91 :5339و در این راهد دیگر شاعران وطنش را نیز به یاری
میطلبدد به عقیدهی شاعر اگرچه زندگی زیباستد زیباتر از آند دمیدن نور و روشنایی و
شادمانی از یس ش های ظلمت و تاریکی و زیباترین آوازهاد نوای برخاسته از عم جان
ملتهایی اصیل و استوار و سرزمینی یاک و خرم است که برای تحق آند باید ظلمت و
ظالم هر دو را ل نت کرده و شمع هدایت را در مسیر تاریک بشریت بر افروخت:

(البیاتید ج5د ییشین)151 :
صدای فریادخواهی و دعوت شاعر به مبارزهد گهگاه مرزهای کشورش را نیز درنوردیده و
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تمامی انسانهای شرافتمند و خیرخواه دنیا را به حمایت از میهن خویش فرا میخواند:

(یوسفد ج5د ییشین)461 :
«نیشابور» رمز عراق ویران و ش زدهای است (الجنحانید  )41 :5324در انتظار آتش انقالب
و شاعر در چنین فضایی در انتظار اشارهای است تا چون صدفد از یوستهی خویش رها
گرددد با بالهای کلمات یر بگشایدد آتش انقالب را در سراسر سرزمین ش زدهاش بر
افروزد و ظلمت و زشتی را از چهره آن بزداید:

(البیاتید ج1د ییشین)11 :
او آرزو داردد در صف مبارزاند سالح به دست گرفتهد بر چهرهی قضا و قدرد سیلی بنوازد و
با غرق شدن در خون خویشد رنو بشریت را کاسته و زندگی را حیاتی دوباره بخشد:

(البیاتید ییشین)515 :
بی شک مبارزه برای اعتالی وطند راهی دشوار و یرفراز و نشی

خواهد بود که جز به

فداکاری و تحمل مشقات فراوان به مقصد نخواهد رسید:

(البیاتید ج5د ییشین)511 :
این چنین است که شاعر در راستای آرمانهای ملی خویش نه تنها غربت را بر خاک وطند
که مرگ را بر زندگی ترجیح می دهد؛ زیرا که می داند زندگی فردای عراق در گرو فداکاری
و ایثار امروز فرزندان آن است:

(الحیدرید ییشین)456 :
به همین دلیل است که شاعر مشقت سالها تب ید و آوارگی را به جان خریده و حتی از برل
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جان نیز ابایی ندارد که در باورش شهادتد نه نیستید که جوشش جاودانهی حیات در کالبد
هستی است و هرگاه که خونی بر زمین ریخته شود از آن بوستانی خواهد رویید و
مستض فان بیدار گشته و به یا خواهند خاست:

(البیاتید ج1د ییشین:
)511
به عقیدهی شاعرد حس وطن دوستی به تنهایی برای نجات وطن کافی نبوده؛ بلکه مهمد
فداکاری در راه آرمانهای ملی است .از اینرو مبارزهی سرخ به یکی از محورهای اصلی
اش ار مبارزاتی شاعران بدل می گردد؛ اگرچه دغدغهی اصلی شاعرد دردهای بشریت و
عش به وطن و همنوعان خویش استد مسألهی اصلید ایثار و فداکاری در راه تحق
آرمانهاست:

...
(یوسفد ج5د ییشین)421 :
 .4نتیجهگیری
براساس یافتههای این ییوهش م لوم گردید که
 مفهوم «وطن» یکی از مضامین اصلی مشترک در اش ار یایداری ایران و عراق است. مفهوم «وطن» به دو صورت در اش ار شاعران برگزیده من کس شده است-5 :وطن درارتبا با هویت فردی  -1وطن در ارتبا با هویت جم ی.
 مفهوم «وطن» در ارتبا با هویت فردی در قالجم ی در قال

«عش به وطن» و در ارتبا با هویت

محورهایی مانند «مبارزه با استبداد» و «مبارزه با است مار» و «دعوت به

مبارزه و یایداری» تجلی یافته است.
***
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زن و مضامین مربوط به آن در اشعار فروغ فرخزاد و غادة السمان


سیده طل ت تقویراد /دکتر ناصر کاظم خانلو

چکیده

ارتجاع و شرایط مستبدانهی حاکم بر جوامع سنتی و جهان سوم و بطور کلی غلبه و تسلط
فضای مردساالرانه در جوامع شرقید شرایط خاصی بر زندگی زنان این بالد تحمیل کرده
است .شرایطی نابرابر که جنس «زن» را بر آن میدارد تا با حضور در ف الیتهای اجتماعی و
با اعتراض نسبت به حقوق از دست رفتهی خویشد جام ه را به «تجدید نظر» دربارهی او و
«موجودیت» سرکوب شدهاش وا دارد .از جمله زنان اندیشمند و م اصر شاعر فرو فرخزاد
شاعر سوری تبار هستند که محور اصلی ش ر آنان «زن» و م ضالت اجتماعی

و

وارد بر زندگی اوست و در این مقاله برآنیم تا ضمن برسنجی فضای اجتماعی و روانی این
دو شاعرد حجم فریادهای نهفته در اش ار آنان را مقایسه نماییم.
کلیدواژهها :زند فرو فرخزادد غاده السماند عصیان
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درآمد
تاریخ گواهی است بر تالشهای بیدریغ انسانهای بزرگی که همواره خواهان آزادی «زن» و
ترغی

وی به جهت وصول مطالبات انسانی و حقوق محروف و از دسترفتهی خویش در

جوامع سنتی بودهاند .زنی که وییگیهای فرهنگید اقتصادید سیاسید و عرف حاکم بر
جام هد شرایطی نابرابر و مستبدانه بر او تحمیل کرده و محبوبیت وی را اطاعت بالمنازع و
سر به زیر افکندن در جام های ت ریف کردهاند که جنسیت تنها مؤلفهی مورد بحث آن برای
«وایس زنی» زن به داالنهای ارتجاع بوده است .این حاکمیت که از سوی زنان و مردان آگاه
و ف ال در حرکتهای اجتماعی -فرهنگی صورت گرفتهد عامل ایجاد جنبشهای زنانه در
ادبیات م اصر و آفرینش ادبیات زنانه شده است .برخی از زن گفتهاند و برخی دیگر با تمام
قواد زنانگی خود را از یس حنجرههای گره خورده فریاد زدهاند.
از جمله شاعران زن م اصر که اندیشه و قلم خود را در راستای اعتراض و انتقاد به منکوب
کردن احساسات زن و ابقای وی در محبس تاریخی مادینگی به کار گرفتهاند فرو فرخزاد و
شاعر عرب زبان سوری االصل میباشند .در آثار این دو زن شاعر شرقید بی
یروایی و صراحت زنانه ای به چشم میخورد که به خودی خود آنان را از جام هی ادبی هم
جنسان م اصرشاند متمایز ساخته است .ییوهش ییش رو بررسی تطبیقی اش ار این دو
بانوی شرقی آزاد اندیش میباشد.
نقد و بررسی تطبیقی تمهای زنانهی فروغ فرخزاد و
به م نای واق ی شاعر و نویسندهی آگاه و روشنفکر است .او مشکالت امروز
جهان عرب و مسائل زن را به خوبی میشناسد و از این جهت وجه اشتراک زیادی با شاعر
جسور ما فرو فرخزاد دارد .در حقیقت

بر خالف فرو که تا حدی نومید شده

بود که در این سامان زن جدی گرفته شودد سخت طال

ارتبا است و میخواهد هر طور

شده این ارتبا را به نفع انسانیت برقرار کند( .مدنید 5911د  .)595غاده در مصاحبهای که
دکتر عبدالحسین فرزادد مترجم آثارشد با ایشان داشتندد دربارهی فرو چنین میگوید« :من
نمونههای زیادی از اش ار این شاعر شگفتانگیز شما را خواندهام و بسیار خوشم آمده است
و نقا اشتراک زیادی میان من و جهان او وجود دارد .اما یک فرق اساسی میان من و اوست
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و آن این که او بسیار شفاف است و قدرت زیادی برای آشتی داردد در حالیکه من بیشتر
تمرّد دارم و مایل به مقاومت هستم( ».مدنید 5911د )595
در مصاحبهاش با دکتر فرزاد به آن اشاره کرده است چه

البته آشتییریریای که

بسا تجربهی ناگوار حاصل از شکست زندگی زناشویی است و تحسّری که بسیاری از اش ار
فرو به آن اندوده شدهاند و نه نشانهی آشتی فرو با اجتماعی که تا آخرین نفس با کهنگی
و ارتجاع سرشار از تبختر آن میستیزد.
بارید وجوه اشتراک مابین فرو و

د وجود نشانههای بارزی است که سب

اعتراض

ایشان به شرایط حاکم بر اجتماع زنانه و ایستادگی در برابر عرف نامطلوب بوده است« :زن»
بودند شرقی بودن و شاعر بودن.
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

عاطفه میخواهد .نیمهای از آفرینش که بخش قابل توجهای از اجتماع مردانهد ذکاوت زنانه-
اش را خطری جدی برای موضوعیت «جنس برتری» خویش میداند و از نظر ایناند در این
جداسازی فراجنسیتی و در اعتکافی ابدی زن به جایگاهی میرسد که در ترازوی اجتماع
مردساالر قابل سنجش و ارزیابی است« .فرو نمایندهی برجستهی نسل روشنفکر این مرز و
بوم و گزارشگر راستین و صمیمی این گروه بوده است» (کدکنید 5933د )164
گرایشات فردی و «من»اندیشی فرو هرگز وی را از آزادی و استقاللی که ح مسلم هر
انسانی است غافل نکرده و درون مایهی اصلی اش ار فرو فرخزاد و

«آزادی»

استد آزادی انسان و به وییه «زن» .این واژه با تمام مفاهیمی که در خویش نهفته دارد وجه
اصلی اشتراک ش ر فرو و

میباشد .دیدگاه فرو او را به زیستن و ادامه دادن با امید و

تکیه بر ارادهی خویشتن باورمند ساخته است نه به تمکین و سرسپردگی .فرو اسیری بود
که در برابر دیوارهای بندگید «عصیان» کرد( .هماند )169
من از ساللهی درختانمد
تنفس هوای مانده ملولم میکند( .فرخزادد 5911د )936
مرا تبار خونی گلها به زیستن مت هد کرده است.
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تبار خونی گلها .میدانید؟ (هماند )936
شاعر غریزه است .غریزهی به جان آمدهد غریزهای که حداکثر فشار را تحمیل کرده و
دیگر هنگام از هم گسستن آن است .او زنی شاعر است با هویت زنانه که از سوی خود او
به رسمیت شناخته شده است( .فرزادد 51د )5912
دوستت دارم /اما خوش ندارم که مرا در بند کنی /بدان سان که رود خوش ندارد در نقطهای
واحدد از بسترش اسیر شود (هماند )46
مرا دوست بدار آنچنان که هستم« :لحظهای گریز یا» (هماند )42
«فرو و

تصویر زمان و مکانی هستند که در آن میزیستهاند .آن دو نگران آیندهی

بشرندد بشری که به گفتهی فرو چیزی جز تفالهی زنده نیست» (مدنی 591د )5911
انسان:
انسانهای ش ر فرو آن گونه که خود در ش رش میگویدد مردههای متحرکی هستند که
میراثدار افکار و تمدن دیگرانند و از خویش تهی شدهاند.
انسان یوکد انسان یر از اعتماد( ...فرخزادد 113د )5911
جنازههای خوشبختد جنازههای ملولد جنازههای ساکت متفکرد جنازههای خوشیوشد
خوشخوراک...
ما مثل مردههای هزار ساله به هم میرسیم و آنگاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت
خواهد کرد( .هماند )119
رسوالن سرشکسته و ییغمبران نماد انسانهای مدعی و روشنفکرمابان خود فریفتهای هستند
که رسالت آنها تباهی و ویرانی جام ه بوده است.
وقتی در آسمان درو وزیدن گرفتد دیگر چگونه میشود به سورههای رسوالن سر شکسته
یناه آورد؟ (هماند )122
و بر فراز سر دلقکان یست و چهرهی وقیح فواحش یک هالهی مقدس نورانی مانند چتر
مش لی میسوخت( .هماند )119
در ش ر غاده :انسانهای ش ر غاده شبحاند و متجددهای مرفه بیدرد.
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شبح به من یاسخ میدهد /که خاطراتش را گم کرده است (فرزادد 19د )5933
گاهی به دوستم خواهم اندیشید که در غربت بختیار است.
 ...و در میان خشخش یالتو یوست یخزدهاش میشنوم:
گاهی صدای خرد شدن و سقو

(آلپ) و (ییرنه) راد در حالیکه دربارهی مالیاتهاد

اعتصابها و ایدز و سگان مرفه سخن میگوید( ...هماند )12
خانواده:
انسانهای ش ر فرو در زبان خاص وی بسیار تاثیرگرار بودهاند .در اش ار فرو اعضای
خانواده هر کدام نماینده و نماد بخشی و طیفی از مردم هستند که در اجتماع وی حضور
دارند.
«یدرم میگوید :من کار خود را کردم و بار خود را بردم و در اتاقش از صبح تا غروب یا
شاهنامه میخواند یا ناسخ التواریخ ...ل نت به هر چه ماهی و هر چه فرع وقتی که من بمیرم
دیگر چه فرقی میکند که باغچه باشد یا باغچه نباشد»( .فرخزادد 131د )5911
مادر تمام زندگیاش سجادهایست گسترده در آستان وحشت دوزخ (هماند )131
مادر همیشه در ته هر چیزی دنبال جای یای م صیتی میگردد و فکر میکند که باغچه را
کفر یک گیاه آلوده کرده است( .هماند )131
برادرم به باغچه میگوید قبرستان ...برادرم شفای باغچه را در انهدام باغچه میداند ...برادرم
به فلسفه م تاد است( .هماند )136
خواهرم که دوست گلها بود ...او در میان خانهی مصنوعیاشد با ماهیان قرمز مصنوعیاش
و در یناه عش همسر مصنوعیاش ...آوازهای مصنوعی میخواند و بچههای طبی ی می-
سازد( .فرخزادد 132د )5912
یدری سردد خشن و تطامید مادر م تقد و تا اندازهای خرافید برادر فیلسوفماب و خواهری
که از دنیای یسند و م یارهای فرو فاصله گرفته است و درگیر دنیای خوشبخت و عادی
خویش استد هر کدام در زبان ش ر او تأثیر گرار بودهاند.
وزیرزادهای است مرفهد که در خانواده و محیطی با فرهنگ و مواف بالیده است
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و تأثیر این جمع فرهیخته سب

توفی وی در بیان واق یتهای اجتماعید فرهنگی سیاسی و

در نهایت خوشبینی وی به آیندهای روشن شده است .غاده میگوید« :خانوادهای وجود دارد
که من از آغاز کارهای ادبیام با آن دوستی دارم .یدر این خانواده نامش حقیقت است.
همسر این مرد شجاعت نام دارد و نام کودک آنها درد است .من دوست ندارم با حقای
دردناک جام ه مجامله کنمد بلکه بیشتر تمایل دارم زخم را عریان کنم» (فرزادد 53د .)5912
او در موارد اندک از خانواده گفته است.
نمی دانم کی بر این ستاره دست یافتمد شاید آن را در کودکی از روستایم با خود برداشتم و
شاید که سنگریزهای بود و ت ویری شد انباشته از دعاهای خیر یدر در ح ّ من( .هماند )53
آنجا که خطاب به فرزندش میگوید:
اگر تو نبودید اگر رویای من با تو گرم نمیبودد اگر مرا یقین نبود که تو جوانی بیباکزاده
خواهی شدد اگر انتظار تو نبود بر ساحل فرو میافتادم همچون بمبی یاوه که به هدف
نخورده است( .هماند )53
کودکی:
این دوره شادترین و مطلوبترین دوره زندگی فرو است که با حسرتی گزنده از آن یاد
میکند.
ای هفت سالگی! ای لحظهی شگفت عزیمت /ب د از تو هر چه رفت در انبوهی از جنون و
جهالت رفت( .فرخزادد 116د )5911
من از دیار عروسکها میآیم /از زیر سایههای درختان کاغری در با یک کتاب مصور
(هماند )133
فرو همواره از بلو ناخواسته و هر چیزی که او را از دنیای م صومانهی کودکیاش جدا
میکردد آزرده خاطر بود.
ب د از تو ما صدای زنجرهها را کشتیم و به صدای زنگ که از روی حروف الفبا بر می-
خاست و به صدای سوت کارخانههای اسلحهسازی دل بستیم (هماند )116
از لحظهای که بچهها توانستند بر روی تخته بنویسند :سنگ و سارهای سراسیمه از درختان
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کهنسال یر زدند (هماند )116
غاده در توصیف کودکی میگوید:
نمی دانم کی بر این ستاره دست یافتم شاید در کودکی آن را از روستایم با خود داشتم ...یا
ینداری که آن را از دامان استادم برداشتم در میدان مدرسه (فرزادد 11د )5933
زن:
درک عمی فرو و

از جام هی زن هراس و مت ص

زمان خودد عامل اصلی تمردد

ایستادگی و آگاهی آنان بوده است .شاعران زنی که از عصری که در آن میزیستهاند ییشتر
حرکت میکرده و اندیشههای قابل تحلیلی داشتهاند .ش ر آناند ش ری ساختارشکن و در
عین حال مت هد به زنانگی است .غال

زنان شاعر ییش از فرو و غاده «زن» را از دریچهی

چشم مردان شاعر دیدهاند؛ در ش ر آنان وییگیهای م شوق با وییگیهای م شوقهی
شاعران مرد برابر بوده است .وجه قابل تمجید «زن» در اذهان مردانهد آناتومی و ظاهر
فریبندهی وی بوده است.
جایگاه فرو فروخزاد و

در مقایسه با دیگر زنان شاعر هنگامی برجستهتر می-

گردد که این دو بانوی شرقید «زن» را که به هیئتی فیزیکی و جنسی محدود و یا حتی
مختوم شده بودد از چهارچوب ت ریفشدهی رجولیت حاکم در جوامع سنتی و از گنجههای
شخصی مردانه بیرون کشیده و او را در مقامی ش ورمند و انسانی قرار میدهند« .انسانی» که
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 :
یک ینجره برای من کافیست
یک ینجره به لحظه آگاهی و نگاه و سکوت (فرخزادد 135د )5911
میتوان بر جای باقی ماند /در کنار یرده اما کورد اما کر
میتوان در بازوان چیرهی یک مرد /مادهای زیبا و سالم بود (هماند )136
زن در شعر

:

هرگز بر تو نخواهم بخشید /تو با ژرفاهای من به توطئه نشستی دشمنی مرا
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و از حرکت من در کوچههای عمر مانع شدی
و بر شبکهی عصبی من حکومت احکام عرفی را اعالن کردی (فرزادد 45د )5912
عش تو را آموختم از گنجشک دوره گردد زنی خوشبخت بر درخت تو ...و زنی با خواهش
یرواز:
من گنجشکی در دست نیستم (فرزادد 21د )5933
عصیان در برابر قوانین و عرف مرتجع جام هد اصالت ش ر فرو و

میباشد.

پشتوانههای فرهنگی
این یشتوانهها در ش ر فرو با نگرشی جام هشناختی و در یس اندوهی تلخ ثبت شده است.
شر

نیز سرشار از یشتوانههای فرهنگی استد اما بنا به تفاوت در موق یت زمانی و

مکانی و نیز تجربههای متفاوتد بار عاطفی و م نایی جداگانهای به فضای ش ر آنان بخشیده
است .وطن در ش ر فرو اجتماعی است که کسالت و سردی یک دورهی تاریخید اقشار
گوناگون جام ه را محکوم به سرگردانی و بالتکلیفی کرده است .اختالفات طبقاتید ییدایش
روشنفکری نوظهور و نابغههای کرنش ییشهد قانون سربی و ناآگاهی اقشار یایین اجتماع
کشور را از مسیر اصلی و انسانی خود دور کرده است.
ایمان بیاوریم به ویرانههای با تخیل /به داسهای واژگون شدهی بیکار و دانههای زندانی/
نگاه کن چه برفی میبارد (فرخزادد 111د )5911
یس این ییادگان که صبورانه بر نیزههای چوبین خود تکیه دادهاند آن باد یا سوارانند و این
خمیدگان الغر افیونید آن عارفان یاک اندیش؟ (هماند )199
در ش ر «دلم برای باغچه میسوزد» گلهاد ماهیها و باغچه نماد روشنفکران آگاه میباشند و
انسانهای راستین و نیز میهنی که در انتظاری کشنده برای تحولی اساسید خمیازه میکشد.
حیا خانهی ما در انتظار یک ابر ناشناس خمیازه میکشد و حوض خانهی ما خالیست/
همسایههای ما همه در خاک باغچهشان به جای گل خمپاره و مسلسل میکارند( ...هماند
)132
و حوضهای کاشی بی آنکه خود بخواهندد انبارهای مخفی باروتند (هماند )131
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یشتوانههای فرهنگی تمامیت سرزمین و میهن جنگزدهای است که حاصل آن

غربت است و اندوه سنگین حاکم بر ش ر

نیز حاصل همین غربت میباشد.

این دلتنگی مرا در هم میشکند /بدون لبناند تب یدی در همه جا (فرزادد 15د )5933
به من مگو که سگان یلیسد در ش

بندرهای غربت ترا دنبال میکنند و در ش

فرودگاه

وطنت نیز (هماند )45
آنجا در گردنم کلیدی آویخته /چسبیده به استخوان سینهام /چنانچه گویی ادامهی استخوان
من است :کلید خانهام در بیروت (فرزادد 33د )5939
فرو و

هر دو در جوامع جهان سومی و سنتی زیستهاند که در آن «زن» همواره مورد

بیمهری اجتماع بوده است و در ش ر این دو زند این «درد مشترک» مضامینی نو و صادقانه
آفریده است .ش ر ساختارشکن اما مت هد به انسان و انسانیت .تفاوتهای ش ر فرو و
نسبت به شباهتهایی که «زن بودن» آن را یر رنگ ساخته است بیشتر هستند .فرو زنی
است که بر خالف

د ازدواجی ناموف داشته استد افسردگید بدبینی و نومیدی حاکم

بر ش ر فرو دستاورد زندگی در خانوادهای دیکتاتورماب و مردساالر بوده که این اتفاق در
زندگی زناشویی فرو نیز تکرار میگردد و در نهایت ازدواج او منجر به جدایی و دوری از
فرزندی است که تا یایان عمر کوتاهش از آن رنو میبرد .نسرین مدنی از زبان فرو و به
نقل از دکتر سیروس شمیسا میگوید« :همیشه س ی کردهام مثل یک در بسته باشم تا زندگی
وحشتناک درونیام را کسی نبیند و نشناسد» (مدنید 511د .)5911
من از کجا میآیم؟ من از کجا میآیم که این چنین به بوی ش

آغشتهام (فرخزادد 115د

)5911
او در انتخابی عجی

و جسورانه ش ر را به زندگی زناشویی و فرزندش ترجیح میدهد و در

این عصیان زنانه میگوید:
دانککم اکنککون کککز آن خانککهی دور

شکککککادی زنکککککدگی یرگرفتکککککه

دانککم اکنککون کککه طفلککی بککه زاری

مکککاتم از هجککککر مککککادر گرفتککککه

لیککک مککن خسککته جککان و یریشککان

مککککککککیسککککککککپارم ره آرزو را

یککار مککن ش ک ر و دلککدار مککن ش ک ر

مکککیروم تکککا بکککه دسکککت آرم او را
(هماند )64
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پرندگان ش ر فرو گنجشک و کال و کبوتر هستند و یرندگان برجستهی ش ر

جغد و

خروس که اولی نماد (خرد) و دومی نماد (بیداری) است .یرندگان سپید نوروزی نیز بسامد
باالیی دارند و نماد (بهار و شادمانی) هستند.
در ش ر فرو
زبان گنجشکان در کارخانه میمیرد (فرخزادد 119د )5911
و کبوترهای م صوم از بلندی برج سپید خود به زمین مینگرند (هماند )141
آن کالغی که یرید از فراز سر ما /خبر ما را با خود خواهد برد به شهر (هماند )143
در شعر

:

من یرندهی سپید نوروزی نیستم که به هر جا یرواز کنم و بهاران به آن کوچ کنم و بگویم:
این وطن است! (فرزادد 96د )5933
زنی عاش که با جغد دهشت در یرواز است (هماند )16
جنگ و شهادت درونمایهی بسیاری از اش ار

السمان است« .عموماً بر بیشتر اش ار

که در سالهای جنگ سروده شدهد فرهنگ جنگ حاکم است».
میروی سی

بخرید چون با سیبی باز میگردی /زنت را گم میکنی /و او را یاره یاره یشت

سر میگراری بر دروازهی بیمارستانی که باران آتش آن را ویران میکند (فرزادد 5912د )52
مرد محبوب من! آنان در کمین تو بودند
آن ش د نمازم را بالشتی کردم برای سرت و رویایم را یوششی برای زخمت...
اما جالد تو را دید ...او مرا یریشان کرد آنگاه که به تبر چنگ انداخت و با آن خوشه را برید
و شمع را کشت (فرزادد 11د )5912
الفبا در ش ر فرو نمادی اعتراضی است .اعتراض به بلوغی که او را از کودکیاش جدا می-
کند
من از دیار عروسکها میآیم ...از سالهای رشد حروف یریده رنگ الفبا در یشت میزهای
مدرسهی مسلول (فرخزادد 133د )5911
در ش ر

الفبا نماد آگاهی و دانایی است.

در خانهی زن شرقی الفبا میمیرد در قربانگاه روزمرگیهای حقیر (فرزادد 16د )5933
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عریانی واژگان خصیصهای است که در ش ر فرو به کرات دیده میشود .واژگانی چون :هم
خوابگید بوسهد همآغوشید تن برهنهد بسترد شهوت و حتی نام اندام زنانه .در ش ر
حتی در خصوصیترین رابطهی عاشقانهد این واژگان در یوششی ظریف و شاعرانه به کار
رفتهاند.
محبوبم از سفر برگشتد در من نگریست و گفت :تو مردهای
وش

را گرراند در حالی که در مزرعههای من میتاخت (فرزادد 19د )5939

از دیگر تفاوتهای ش ر فرو و

میتوان به تکرار کلمات و جمالت اشاره کرد که از

مختصات ش ر اوست .این وییگی به موسیقی کالم میافزاید و تاکیدی است بر عبارتهایی
که الزاما در ش ر برای وی حائز اهمیت میباشند.
کسی میآید /کسی میآید
کسی که در دلش با ماست (فرخزادد 939د )5911
در کوچه باد میآید /در کوچه باد میآید /و من به جفتگیری گلها میاندیشم (فرخزادد
124د )5911
سکوت چیستد چیستد چیست ای یگانهترین یار؟ (هماند )119
نتیجهگیری
از آنجا که ییوهنده ملزم به رعایت محدودیت میباشد و بررسی بیشتر در حوصلهی این
تحقی نیستد در حد ضرورت به شکلی جامع به موضوع یرداخته شده است .با توجه به
مطال ه و تفحص در آثار این دو شاعر زن م اصرد گرچه در مواردید وجوه مشترکی که
زاییدهی سه وییگی «زن بودن»د «شاعر بودن» و «شرقی بودن» آنها میباشدد برجسته و گویا
هستند؛ اما تفاوتهای ملموس و چشمگیری نیز دیده میشود .درگرشت زود هنگام فرو د
زمان و محدودهی ش ر وی را درست در نقطهی بلو و رشد قطع و متمرکز ساخته است.
ش ر فرو در دو مجموعهی تولدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد از یوستهی
«من»اندیشی و نگرش فردی که در سه مجموعهی «اسیر»د «دیوار» و «عصیان» وجود داردد به
بیرون جسته و با طرح مضامین عالی و حلول روح اندیشههای انسانی در کالبد ش رد فضایی
متفاوت و واال فراچنگ آورده است و این جهش و ارتقاء صد البته که اگر عمر وی کفایت
میکرد به حد اعالی خود میرسید .فرو مترجم زبان فکر و روح دیگر زنانی بوده است که
حتی با فهم درست از اوضاع نابسامان خویشد توانایی بروز هیجانات درونی خویش را
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نداشتند .او روشنفکری اصیل بود که هرگز به ویرانی سنتها کمر نبست و میخواست
«بانگ هستی خویش» باشد.

نیز زنی اندیشمند و صاح

نظر در مسائل زند

جنگد عش و سنت در جهان عرب است اما دگراندیشی و تحول ش ری که در اش ار فرو
دیده میشود در ش ر وی ملموس نیست و ش ر او فراز و فرودهای ش ر فرو را ندارد.
فرو شاعری تأثیرگرار و فریاد زنانگی قرن م اصر است که در نهایت از انسان و جایگاه
مت الی انسانیت میگوید و در نهایت به آغاز فصل سرد مومن گردیده و نهایتاً در فصل سرد
روح بلندش از کالبد زمینید جدا شده و به عالیترین درجهی هستی میییوندد.
***
منابع و مآخذ
 -5شفی ی کدکنید محمدرضاد ()5933د باچراغ و آینهد تهراند نشر سخن
 -1فرخزادد فرو د ()5911د پنج کتابد چ سومد تهراند نشر امید فردا و نشر ایدون
 -9فرزادد عبدالحسیند ()5912د در بند کردن رنگین کمان ،چ چهارمد تهراند نشر چشمه
__________ -4د ()5933د زنی عاشق در میان دواتد چ ینجمد تهراند نشر چشمه
__________ -1د ()5939د غمنامهای برای یاسمنهاد چ چهارمد تهراند نشر چشمه
 -6مدتید نسریند ()5911د در کوچههای خاکی معصومیتد چ اولد تهراند نشر چشمه
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گرهگشايی بالغی از موی در سرودههای متنبی و حافظ
فاطمهزهرا توانچه* /5دکتر احمدرضا حیدریانشهری

*1

چکیده

وصفد یکی از وییگی های ش ر است که در فهم هنری سخن و ییرو آن ارزش ادبی یک اثر
بسیار مؤثر است .ضرورت کشف روابط حاکم بر زیباییشناسی ش ر در خصوص یکی از
یربسامدترین اندام به کار رفته در ش ر ی نی «موی»د با زیربنای حاکم بر تشبیهات آن عاملی
شد تا ییوهش حاضر شکل گیرد .این مقاله در حوزة ادبیات تطبیقی و با هدف یافتن
شباهتها و تفاوتهای زیباییشناسانه در توصیف «موی» در ش ر متنبی و حافظد دو تن از
شاعران برجستة زبان عربی و فارسی است .جام ة آماری این ییوهش دیوان حافظ و دو
جزء دیوان متنبی است .روش تحقی کتابخانهای و موردی به همراه توصیف و تحلیل
است .در نهایت این ییوهش به سویی میرود که درمییابیم چگونه جغرافیای بدن در
جغرافیای ش ر درهم تنیده میشود .هر دو شاعر با بهره جستن از توانمندیهایی که واژگان
زبان در نامگراری انواع موی داشته استد از تناس های گستردهای در همنشینی با این
واژهها بهره بردهاند .در تصویرگرید از بدیهیترین صفات تا صفتسازیهای شاعرانه و
همانندسازیها به اشتراک و افتراقهایی میرسیم فراخور حال دو شاعر که حاکی از نگاه
بومید توصیف زندگی عادی خویش و دریچه های عاشقانه و عارفانة شاعر است.
کلیدواژهها :موید متنبید حافظد ادبیات تطبیقید صور خیال

* 5دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی یردیس بینالملل دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
()f.tavanche@yahoo.com
** 1عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (ایران) ()heidaryan@um.ac.ir
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 .1مقدمه
.1.1طرح مساله
انتخاب سرودههای متنبی (قرن )4جهت بررسی از آن روست که در دیوان وی وییگیهایی
چون حکمتد کمال و تأثیر از ییشینیان به چشم میخورد .از سویی دیگر اهمیت سرودههای
او به اندازهای است که بیش از چهل شرح بر اش ار او نوشتهاند (سبزیانیور؛ سورید:5912
.)31
در شهره بودن و تأثیرگراری متنبی همین بس که اگر بخواهند اهمیت شاعری را بیان کنندد
«او را متنبی آن عصر میخوانند» (ممتحن؛ شریفیرادد .)591: 5933این شاعر حتی در غرب
جهان عربی هم چنان تبحری یافته است که شاعرانی چون ابنهانی اندلسی (961-913ق) را
«متنبی غرب» نامیدهاند.
با توجه به شهرت فراگیر این شاعر نمیتوان آمدن متنبی را به شیراز نادیده گرفت .وی در
سال  914به شیراز آمد و نخستین قصیدة خود را که قصیدهای «هائیه» بودد به عضدالدوله
تقدیم کرد (حبی

اللهید .)11 :5944سرودههای او را در شیراز از جملة بهترین سرودهها

برشمردهاند (همان .)12 :با توجه به تطوری که حافظ در سرودههای ییشینیان داشتد
نمیتوان تصور کرد که دیوان متنبی را نخوانده باشد.
بنا به آنچه گفته شدد مسلم است که متنبی از شاعران تأثیرگرار عصر خود و زمانهای ب د از
خود بودهاست .باید دانست که متنبی و اش ارش وییگیهایی دارند که میتوان ش ر او را با
دیگر شاعران فارسی زبان ب د از خود بهخصوص آنهایی که عربی نیز میسرودهاند مقایسه
کرد .چنانچه منوچهریان ( )5931در مقالهای با عنوان «متنبی و شاعران یارسی» چنین
مقایسهای را انجام دادهاست .همچنین عربیدانی حافظ بنا بر دیوانش بر کسی یوشیده نیست
چنانکه دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب خود دو شاهد برای تأثیریریری حافظ از
متنبی میآورد؛ یکی از نمونههایی که یاری میکند تا به مقایسة این دو شاعر بپردازیم
تضمینی است که حافظ از ش ر متنبی کرده است( .زرین کوبد )91 :5963
ییمان شکن هرآینه گردد شکسته حال

انّ ال هود عند ملیکِ النّهى ذمَم
()4/951
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بنا به نوشتة علیرضا منوچهریان ( )13 :5931این ش ر حافظ تضمینی از این بیت متنبی
است:

ترجمه :میان ما(سابقة) م رفتی هست (البته) اگر آن را مراعات کنید( .آری) به گمان این
(سابقة) م رفت نزد خردمند(موج ) عهد و ییمانها است.
با توجه به مسایل ذکر شدهد مقایسة ش ر این دو شاعر موضوعی مناس

به نظر میرسد .و

بنا به گستردگی شباهتها و تفاوتهای موجود در اش ار این دود انتخاب موضوع «موی» و
توصیفات آن مناس

میآید.

 .2 .1ضرورت تحقیق
ادبیات تطبیقی که از دانشهای نویای حوزة علوم انسانی استدهمگونیها و ناهمگونیهای
ادبید فرهنگی و دیگر زمینههای مشترک تاریخی و ...را در میان ملتها مشخص میکندد با
تحلیل این شباهتها و تفاوتها میتوان به نظام ارزشید هنری و ادبی و مشربهای فکری
حاکم بر فرهنگها رسید که ثمرة آن در ذوق شاعرانة ادیبان آن سرزمین ظهور کرده است.
این ییوهش نیز با نگاهی جزیینگر به یکی از مسایل جمالشناسی به بررسی این نظامهای
ارزشی مییردازد.
 .3 .1پرسشهای اساسی تحقیق
طیف واژههای مرتبط با موی در ش ر متنبی کدامها هستند؟ صفتهایی که شاعر آن را از آن
موی میداند کداماند؟ همانندی به کار رفته در این سرودهها و آمیختگی آنها با آرایهها و
ذوق شاعر چه میزان است؟ و سرودههای حافظ تا چه اندازه با فضای ش ری متنبی همگونی
و ناهمگونی دارد؟
 .4 .1فرضیههای تحقیق
میان اش ار حافظ و متنبی از لحاو بازیهای زبانی با موی اشتراکاتی در مواد اولیة توصیف
وجود دارد.این اشتراک در بطن خود استقاللی هنری دارد که وییة ذوق ذاتی و استقالل
یافتة این شاعران است.
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 .5 .1پیشینة تحقیق
اگر در حیطة مقاله نویسی بخواهیم آثاری را بررسی کنیم که دربارة متنبی در ایران و به زبان
فارسی نوشته شده استد این آثار به چند گروه تقسیم میشود .از جملة این تقسیمبندی
دستهای هستند که فقط به تحلیل ش ر یا زندگانی متنبی یرداختهاند و دستهای که به گونهای
مقایسهای به تحلیل ش رهای متنبی با سرودههای دیگر شاعران فارسی زبان و غیر فارسی
زبان همت گماردهاند .از آنجا که این ییوهش بر گرد مقایسة تطبیقی «موی» استد نگارنده
به طور یراکنده مضامینی این گونه را در برخی مقاالت دیده است؛ برای نمونه در مقالة
«بررسی تطبیقی سیمای زن در ش ر متنبی و س دی» ذیل عنوان «گیسو» توصیفاتی را که این
دو شاعر دربارة گیسو داشتهاندد در چند سطر بدون هیچ گونه تحلیلی بیان میکند( .دهقان و
دیگراند)63 :5913
در مقالة «تأثر مضمونی حافظ از متنبی»د دو بیت را میبینیم که دربارة این واژه است و
نویسنده ترجمه و شرح م نایی این دو بیت را با مثالی از حافظ همراه ساخته است و
همانطور که از عنوان مقاله برمیآیدد قصد داشته است که بگوید این مضامین حافظ از متنبی
متأثر شده است( .ش بانیمیناآبادد  )516-511 :5913به نظر میآید نمیتوان هر تشابه کالمی
را نشأت گرفته از تأثر از شاعر خاصی دانست .و در به کارگیری مثالهایی در این سطحد
نامگراری «مضامین مشترک» مناس تر مینماید.
از مقالههایی که باز به گونة تک بیت به زلف یرداختهاندد «مقایسة مضامین تغزلی مشترک
بین متنبی و حافظ» است که در تحلیل بیتی از متنبی که موی سپید را به ابریشم مانند کرده
استد بدون تحلیل آرایههای آند از منظر دیگری به این تشبیه نگاه میکند و در طبقهبندی
این بیتد بدان عنوانِ «فراقد ییری عاش در فراق» را میدهد و در خور همین ییری شاهد
مثالی از حافظ میآورد( .سبزیانیور ؛ سورید )511 :5912
در میان مقالههای خوانده شدهد مقالهای خاص مبحث گیسو دیده نشد .تنها در مقالة «مقایسه
مضامین تغزلی مشترک بین متنبی و حافظ» به گونهای اختصاصیتر به مبحث چشم و صفات
مربو

بدان یرداخته است (سبزیانیورد سورید )531-534 :5912که این اثر را به خاطر

توصیف م شوق و تحلیل آرایهها به مقالة حاضر ییوند میدهد.
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ورای این دست مقاالتد برخی مقاالت در خصوص متنبی نوشته شدهاند که اش ار وی را از
جنبة صور خیال تحلیل کردهاندد مقالههایی چون «صور خیال در ش ر متنبی» نوشتة فیروز
حریرچی و علی اکبر محسنی که با عنایت به تشبیه و است ارهد به کارکردها و فواید آنها در
ش ر متنبی نیز مییردازد.همچنین مهدی مسبوق در مقالة «بررسی یویایی و حیات صور خیال
در ش ر متنبی با تکیه بر تصاویر شنیداری» با توصیفی که از برخی تصاویر ش ری مرتبط با
آوا و هر گونه صدایی داردد نگرشی هرچند اندک اما منسجم در تحلیل دیگر سرودههای
متنبی به محققان میدهد.
وجه تمایز این ییوهش با مقاالتی که برشمردیم در این است که به گونهای اختصاصی به
واژة «موی» و مت لقات آن و آمیختگی آن با بالغی توجه شده است و این در حالی است که
تصاویر یافته شده را به تطبی با تصاویر یکی از نامآورترین شاعران ایران درآوردیم که
نزدیکترین همخوانی را با مضمون اصلی هربیت دارد.
 .6 .5روش تحقی
ییوهش حاضر در حوزة ادبیات تطبیقی و با هدف بررسی شباهتها و تفاوتهای سبکی
متنبی و حافظ در توصیف موی است .جام ة آماری این ییوهش دیوان کامل حافظ و دو
جزء دیوان متنبی به شرح برقوقی و نیز ترجمة دیوان متنبی از علیرضا منوچهریان است.در
این روش عنوانبندی با توجه به مباحث مربو

به «موی» از نامد صفاتد تشبیهات و

است ارههای طبقهبندی شده است و مباحث بالغی و کشف رابطة بین آرایهها در درون این
طبقهبندی صورت گرفته است.
توضیح این که در عالیم اختصاری به کار رفتهد «ج» ی نی جمع همچنین در ارجاع بیتهای
حافظ ابتدا شمارة غزل سپس شمارة بیت آمده است.
-2بررسی نامهای موی در دیوان متنبی
متنبی در نامگراری و توصیف «موی»د تنها به انسان بسنده نکرده است بلکه بنا به اهمیت
«مَرکَ » در زندگی عربهای آن عصرد در ش ر خویش به توصیف مویِ انواع مرک های
رهوار نیز یرداخته است و به همین دلیل این بخش را به دو قسمت «موی انسان» و «موی
حیوان» تقسیم میکنیم:
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 .1 .2بررسی نامهای موی انسان در شعر متنبی
 .1 .1 .2الرّاعیه
متنبی از نامگراریهای دقی

که از وییگیهای زبان عربی استد بهره جسته و در

تصویرآفرینی ش ر خود آن را به کار برده است .به طوری که واژة نخستین تارهای موی
سپید «رَواعِی» را با نخستین یرتوهای خورشید در هنگام طلوع همراه میکند.

ترجمه :ینداری بقایای عنبر بر سر آند دمیدن نخستین تار سپید است در موی ییچان.
(جزء /1ص /161ب)1
 :اول ییری (المنجد)د نخستین نشانههای ییری (مس ودد5913د ج :5ذیل الرّاعیه)
 .2 .1 .2ذؤابه
گاه شاعر از واؤههای مربو به گیسو برای است ارهیردازیهای اشیاء بهره میگیرد.چنان که
در:

ترجمه :به کدام سرزمین گیسوی کفشم را نکشاندم و کدام مکان بود که شترانم بر آن گام
ننهادند؟ (جزء /5ص /942ب)56
«ذؤابه» به م نای گیسود ییشانی یا جای بیرون آمدن موی ییشانید موی باالی ییشانی اس
است (م لوفد 5913د ج :5ذیل ذؤابه) از دیگر م انی آن چرم یا یوست آویزان قسمت یسین
زین و یاالن است (مس ودد5913د ج :5ذیل ذؤابه) که با «رکائ » همخوانی و تناس
دارد.در شرح این بیتد این کلمه را در ترکی

«

که بر زمین کشیده شود(م لوفد5913د ج :5ذیل
ج :5ذیل

النَّ ل» به چیزی آویخته از دوال ن لین
النَّ ل) و منگولة کفش(جرّد5961د

النَّ ل) و گیسوی کفش م نی کردهاند (منوچهریاند 5911د ج )942 :1که در

خود م نای کنایی سفر بسیار را دارد.
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 .3 .1 .2شَعر
شَ رُهَا شَطرُهَا

نَافِرٍ

أَمرُهَا

(جزء / 1ص/141ب)
ترجمه :چه بسیار دوشیزهای که گیسویش تا به میان است و حکمش نافر و روان( .جزء/1
ص /133ب)5
شاعر واژة «الشَّ ر» به م نی موی را برگزید تا بدون هیچ فاصلهای و به گونهای مزدوج با
«شَطر» جناسآفرینی کند تا بدین سان م شوق خود را به بلند مویی توصیف کند« .شطر» به
م نای نیمه و یارهای از چیزی است (م لوفد 5913د ج :1ذیل الش ر) متنبی در بیان محاسن
دختراند آنان را به بلندی گیسوانشان به زبانی کنایی اشاره میکند که نیمی از بدنشان را
یوشانده است.
 .4 .1 .2لمه
تناسبی که از همنشینی موی بلند در کنار واژة هجران در مفهوم امتداد و دوری و درازی
فاصله را داردد بیت زیر را میآفریند:
شابَ مِنَ الهَجرِ فَرقُ لِمَّتِهِ

فَصَارَ مِثلَ الدِّمَقسِ أَسوَدُها
(جزء /1ص /13ب)1

« » :مویی که تا زیر نرمة گوش آویخته باشد (جرّد5961د ج :1ذیل

)

ترجمه :تارک موهای به دوش افکندهاش از (اندوه گرانِ) هجران به سپیدی گرایید چنان که
سیاهی آن مویها همچو ابریشم سپید گردید( .جزء /1ص /25ب)6
 .5 .1 .2غدیره
تَحمِلُ المِسکَ عَن غَدَائِرِهَا الرِّیک

کحُ وَ تَفتَرُّ عَن شَنِی ٍ بَرُودِ
(جزء  /1ص  /41ب)9

ترجمه :بوی خوش گیسوانش را باد (به هرسوی) میبرد و با (دندانهایی) خوشاب و خنک
میخندد( .جزء /1ص /531ب)53
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غدائر :ج غدیرةد گیسوان بافته شدة زنان (مس ودد 5913د ج :5ذیل غدیره) .به نظر میآید که
گیسوان بافته شده عطر بیشتری را در تارهای خود نگاه میدارد  .از سویی دیگر واژة
«غدیره» که جمع آن «غدران» استد به م نای یارهای گیاه است (جرّد5961د ج :1ذیل غدیره)
که از وییگیهای آن عطر و رایحة خوش است.بدین جهت شاعر «غدائر» را در همنشینی با
«مسک» و «ریح » آورده است.این تصویر در کنار زیباییشناسی دیگری از یار که دندانهای
آبدار و لبان خندان اوستد کل بیت را عطرآگین میسازد.
.6 .1 .2فرع
کبَرُ فیهِ بِمَاءِ وَردٍ وَ عُودِ

ذَاتِ فَرعٍ کَأًنَّما ضُرِبَ ال َنک

(جزء/ 1ص/ 41ب )5
ترجمه( :گل اندامی که) گیسویی دارد که ینداری در آن عنبر به گالب آمیخته است و عودی
سوخته( .جزء /1ص/535ب)1
«فرع» باالی هر چیزد موی تمام (مس ودد5913د ج :1ذیل فرع) و صفت تفضیلی این کلمه
ی نی «اَفرَع» و «فَرعاء» به م نی انبوهی موی است.تناس
که در عطر و رنگ آن به کار رفته گویای انتخاب مناس

این انبوهی (موی تمام) و اغراقی
این واژه است به وییه این که

مشبه و (مشبهٌبهها همگی به واج «ع» آهنگین شدهاند.
 .7 .1 .2فود

ترجمه :در ش هایی (چنان آرزوهایی مینمودم) که دو زلف مند نزد سیمبراند فتنهگر و
فخرآمیز بود؛ ولی این (مایة) فخر و نازشد نزد من (موج ) بدنامی و رسوایی بود( .جزء/5
ص /451ب)1
«فَود» کنار سَر که از جلو به گوشها متصل میشودد موی گیجگاه (مس ودد5913د ج :1ذیل
فود ) اگر م نی اول این واژه را در نظر بگیریمد بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شاعر با
استفاده از آرایة مجاز مجاورت از واژة «فودان»د موی دو سوی سر را اراده کرده است.
 .8 .1 .2القرن
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گرهگشایی بالغی از موی در سرودههای متنبی و حافظ
فَیَخفَی بِتَبیِیضِ القُرُونِ شَبَابُ

مُنیً کُنَّ لی أَنَّ البَیَاضَ خِضَابُ

(جزء  /5ص  /959ب)5
ترجمه :مرا آرزوهایی بود که سپید مویی برایم خضابی گردد تا با سپید کردن گیسوان جوانی
(سبکرایی و نایختگی) نهان ماند( .جزء /5ص /451ب)5
«القرون» :ج القَرند گیسواندموهای قسمت جلو سر زناند مویها و یشم بافته شده (مس ودد
ج1د ذیل القرن).از آن جا که شاعر از آرزوهای گرشته و جوانی خود میسراید و نیز م نی
دیگر «قرن»د سده است؛ میتوان تداعی کردن واژة «قُرُون» را در همنشینی ایهام آفرینی با
«شباب» در درازی و قدمت آرزو و روزهای آرزو دانست.در درون این تصویرد سیاهی
گیسوان کنایهای از خامی و سپیدید نشانی از یختگی است.
 .9 .1 .2طره
أَهلُ ما بِی مِنَ الضَّنَی بَطَلٌََ صِیک

کدَ بِتَصفِیفِ

وَ بِجِیدِ

(جزء  /1ص /41ب )6
طره :موی ییشانید زلف (جرّد5961د ج :1ذیل طرة )
ترجمه :سزاوار نزاری و بیماری مند دالوری است که به آراستن طرّهای (مشکین) صید گردد
و به گردنی (سیمین)( .جزء /1ص /539ب)59
 .2 .2بررسی موی حیوانات در شعر متنبی
اس

یکی از ارکان اصلی زندگی اعراب استد از سویی دیگر «مهمترین ابزار حماسی و

یهلوانی میدان رزم است» (صادقید غالم لید  )63 :5913از واژگانی که به منظور توصیف و
یرداخت موی اس

در سرودههای متنبی دیده میشود دو واژهی «سبی » و «

» است که

در ذیل به نمونههایی از این کاربرد اشاره میشود:
 .1 .2 .2سبیب
اَتَاهُم بِأَوسَعَ مِن أرضِهِم

طِوَالَ السَّبِی ِ قِصَارَ ال ُسُ
(جزء  /5ص  /193ب )5
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«السّبائ » ج السّبی د موی دم و ییشانی و یال اس

(م لوفد 5913د ج :5ذیل السیائ ) یک

دسته مو (جرّد5961د ج:1ذیل السّبائ ) و «ال س » ج ال َسی د محل روییدن موی دم
(م لوفد 5913د ج :5ذیل ال س )
ترجمه( :دمتریوس) با اسبانی (که مساحتی) وسیعتر از سرزمین روم (را فراگرفته بودند)
آهنگ ایشان نمودد در حالی که آن اسبان را دمی کوته استخوان و بلند مو بود( .جزء/5
ص /144ب)16
شاعر در اشارهای تاریخی شکوه و فزونی سپاه روم را در تصویری از نیکوترین اسبان آنان
بیان میکند و این در حالی است که نشان این اسبان نکو بلندی موی دمشان است .و در
توصیف شکوه سپاهیان رومی از بلندی یال و ییشانی و دم اسبان رومی «طوال السّی » بهره
میگیرد در حالی که آن را در کنار حُسنی دیگر که در تضاد با آن است ی نی کوتاهی
استخوان دم «قصار ال س » بیان میکند.
 .2 .2 .2ناصیه
«الناصیه» واژة مشترک میان انسان و حیوان است و به م نای ییشانی و موی ییشانی است.
(مس ودد5913د ج :1ذیل النواصی)

ترجمه :و (تو را به یاد میآورم) آن روزی که بر اس هاد در حالی که ژولیده مو و ییچیده مو
بودندد بانگ برآوردی و آنها را به سوی نبرد راندی( .جزء /1ص /519ب)11
 .3 .2 .2العیس
بنا به خاصیت زبان عربید حیوانات را در برخی نامگراریها به موی و رنگ آن مینامند و
شاعر در تناسبی که در سرخی موی شتران و آهوچشمان (است اره از م شوق) گریان نشسته
بر آنها هجران را ترسیم میکند .چه بسا به سرخی چشمی که بسیار گریه میکند نیز نظر
داشته است.
رَعَی اللّهُ عِیساً فَارَقَتنَا وَ فَوقَهَا

مَهاً کُلُّهَا یُوَلی بِجَفنَیهِ خَدُّهُ
(جزء  /1ص /513ب )5
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گرهگشایی بالغی از موی در سرودههای متنبی و حافظ
«ال یس» شتر سفید که اندکی با رنگ تیره یا بور آمیخته باشد (همان :ذیل ال یس)
ترجمه :خدا نگهدارد شترانی را که از ما جدا گشتندد در حالی که آهوچشمانی بر آنها
بودند که چشمها گونههایشان را دمادم آبیاری مینمودند( .جزء /1ص /123ب)1
 .3بررسی نامهای موی در شعر حافظ
حافظ نیز نامهای گوناگونی از موی را در سرودههای خود به کار برده است که از مهمترین
آنها میتوان به واژگانی مانند «زلف» (ص)2 / 925د زلفین ()1 / 161دو مشتقاتشد «طرّه»
()9 / 913د «کاکل» ()6 / 126د «کالله» ()1 / 194د «گیسو» ()1 / 131د «مرغول» ()9 / 914
و «موی» ( )4 / 13اشاره کرد .با توجه به این که بسیاری از این واژه ها عربی هستندد از
لحاو شباهت لفظی تنها یک واژه ی نی «طره» درسرودههای این دو شاعر مشترک است.
از «طرّه» ت ریفهای گوناگونی کردهاند؛ از جمله :آنچه که تا دوش رسد و از بلندیش آن را
از یشت ببندندد (رامید 5926دص .)44.فارسیان در م نی زلف و کاکل نیز به کار میبرند
ولی ب ضی شاعران غیر از م نی زلف آن را به کار بردهاند (دهخداد5929دج3د ذیل طره).
گیسو و موی جمع شده در قسمت جلوی سر را گویند( .نوربخشد5921دج5د ذیل طره)
هر مر فکر کز سر شاخ سخن بجست

بازش ز طرّة تو به مضراب میزدم
()9 / 913

 .4صفتهای موی در شعر متنبی و مقایسة آن با سرودههای حافظ
 .1 .4آشفتگی و ژولیدگی (شعث)
متنبی آشفته مویی را در مردی شجاع و مبارز به تصویر میکشد که بیمی از جان باختن در
کارزار ندارد و واژههایی چون موت و قتل را به تناس

این ژولیده مویی میآورد درحالی

که تبسم وی فضایی آکنده از تناقض و یارادکس میسازد.
بِکُلِّ أَش َثَ یَلقَی المَوتَ مُبتَسِماً

حَتَّی کَأَنَّ لَهُ فی قَتلِهِ أَرَبَا
(جزء  /5ص /141ب )1

«أش ث» مرد ژولیده موید فداکار (جرّد 5961د ج : 5ذیل أش ث)
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ترجمه :با هر مرد ژولیده مویی (رهسپار جنگ میشوم) که آن چنان شادان و خندان مرگ را
دیدار مینماید که ینداری کشته شدن غایت (آرزوی) اوست( .جزء/5ص /111ب)92
تصویر دیگری که از آشفته مویی در ش ر متنبی داریم باز در کارزار است و این بار موی
ممدوح است که این تصویر آمیخته با فریاد ممدوح به رزم سوق داده میشود.

ییشانی اس

وَ یَومَ جَلَبتَهَا شُ ثَ النَّوَاصِی

مُ َقَّدَةَ

السَّبَائِ ِ

لِلطِّرَادِ

(جزء  /1ص /15ب)5
ترجمه :و (تو را به یاد میآورم) در آن روزی که بر اس هاد در حالی که ژولیده مو و ییچیده
مو بودندد بانگ برآوردی و آنها را به سوی نبرد راندی( .جزء /1ص /519ب)11
زلف یریشان در ش ر حافظ با چشمان فتنه انگیز یار توأم میشود.
خواب آن نرگس فتّان تو بی چیزی نیست

تاب آن زلف یریشان تو بی چیزی نیست
()5 / 21

و در جایی این یریشان مویی را با ییایی آوردن صفات نشان میدهد
کسی کو بستة زلفت نباشد

چو زلفت درهم و زیر و زبر باد
()9 / 534

 .2 .4بلندی
ییشتر در زیر عنوان «الش ر» و «السبی » ذکر آن گرشته است.
 .3 .4دروغین بودن
این در حالی است که شاعر موی رنگ شده را موی دروغین (ش ر مکروب) مینامد چرا که
خضاب و درو د وجهشان در یوشانندگی حقیقت است همچنین با در تضاد قرار دادن آن با
صدقد حسن ت لیلی برای دوری خود از خضاب کردن میآورد.
وَ مِن هَوَی الصِّدقِ فی قَولِی وَ عَادَتِهِ

رَغِبتُ عَن شَ َرٍ فِی الرَّأسِ مَکرُوبِ
(جزء /5ص  /139ب)5

ترجمه :و به خاطر عش به راستگویی خویش و خوگر شدن بداند از موی دروغین بر سر
(موی خضاب گشته) یرهیز نمودم( .جزء/5ص/924ب)52
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گرهگشایی بالغی از موی در سرودههای متنبی و حافظ
 .4 .4رهنما بودن
شاعر یدیدار شدن سپیدمویی را به خاطر به همراه داشتن تجربیات در گرر زمان رهنمای هر
راهی از زندگی میداند و این در بزرگداشت روزگار میانسالی است.
جَلَا اللَّونُ عَن لَونٍ هَدَی کُلَّ مَسلَکٍ

کَمَا انجَابَ عَن ضَوءِ النَّهَارِ ضَبَابُ
(جزء  /5ص /951ب )1

ترجمه :آن رنگ (سیاهی موی جوانی) به خاطر (آشکار گشتنِ) رنگی که رهنمای هر طریقی
استد نایدید گشتد همچنان که در اثر روشنایی روز ابرهای تنک از میان رفت( .جزء/5
ص /413ب)9
و حافظ زلف را رهزن سالمت میداند اما این نگاه با نگاه حکمی متنبی متفاوت است و از
دریچهای عرفانی است و این راهد راه دل است و سلوک.
شد رهزن سالمت زلف تو وین عج

نیست

گر راهزن تو باشی صد کاروان توان زد
()3 / 514

و گاه زلف را هندوی دلدزد مینامد از رهروان دلربایی میکند.
زلف دلدزدش صبا را بند بر گردن نهاد

با هواداران رهرو حیلة هندو ببین
()1 / 431

این زلف نه تنها رهنما نیستد بلکه از هرسویی راه را میبندد.
زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست

راه هزار چارهگر از چار سو ببست
()5 / 93

 .5 .4سپیدی
بهره گرفتن شاعر ازصفت سپیدی و سیاهی مو و به کار بردن م نای کنایی آن ی نی ییر و
جوان بدین گونه است:
فَمَا الحَدَاثَةُ مِن حِلمٍ

قَدیُوجَدُ الحِلمُ فِی الشُّبَّانِ وَ الشَّی ِ
(جزء /5ص/ 139ب )9
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ترجمه :نوباوگی بازدارندة خردمندی نیست که خردمندی هم در جوانان و هم در ییران
یافت میشود(جزء / 5ص /921ب)53
از نظر واژگانید «الشّبانیّ »:آن که روی و موی سبیل وی سرخ باشد (مس ودد 5913د ج:1
ذیل الشبانی) آن که چهره و سبیلش سرخ باشد (جرّد 5961د ج :1ذیل الشبانی) که کنایهای
از جوانی است و «الشَّی » :موی سفید (همان :ذیل الشی ) کنایه از ییری است.
و گاه این سپیدی را در حسن ت لیل به کار میبرد و گواهی بر اثبات عش خود میداند.
شاعر بارها به ییری زود هنگام خود اشاره کرده است:
وَ دُمُوعِی عَلَی هَوَاکَ شُهُودِی

شَی ُ رَأسِی وَ ذِلَّتی وَ نُخُولِی

(جزء /1ص /49ب)9
ترجمه :سپیدی سرم و خواریامد نزاری و اشکباریام (همگی) شاهدان عش من به تو است
و دلسپاریام( .جزء /1ص /531ب)56
حافظ در اش ار خود چندان اشارهای به سپیدی موی خود نکرده است .در بیتی با تکیه بر
سپیدی موی خودد مثل مشهوری را هنرمندانه و یرسشگرانه و توأم با تجاهل عارف و
مخاط

قرار دادن شاعرانه رد میکند که همراه بودن آن با تضاد و تکرار به کلماتی که

چیدمان گفتاری داردد رنگی هنری میدهد:
گفتی که یس از سیاه رنگی نبُوَد

یس موی سیاه من چرا گشت سفید
(ص)1 / 923

 .6 .4سیاهی
شاعر مفهوم بدیهی سیاهی موی را در خدمت توصیف تیراندازی بیخطای ممدوح خود
میگیرد و این تیرگی و تاب تنگ را در تاریکی ش

میآمیزد و در کنار این تناس د جناس

اشتقاق «السوداء» و «مسود» تأکیدی است بر این تیرگی.و هنرنمایی ممدوح  .همچنین به
صورت ینهان سیاهی زلف به ش

مانند شده است .این تصویر و تشبیهسازی در درون خود

زبانی حماسی و رزمی دارد:
وَ یُنفِرُهُ فِی ال َقدِ وَ هوَ مُضَیَّ ٌَ

مِنَ

السَّوداءِ و اللَّیلُ مُسوَدُّ
(جزء /1ص /32ب )4
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ترجمه :و (نزدیک است که) آن (تیر) را بر گره تنگِ مویی سیاه در (دلِ) ش

تار بگرراند.

(جزء /1ص /153ب)19
نیز در توصیف بسیاری تیرگی موی در قسمت مج د بودن بدان اشاره شده است.
حافظ در یک تشبیه در حالی که صفت سیاهی ش گونه را در مقید آوردن مشبه میآوردد
بدین بسنده نمیکند و در مشبهبه نیز «شام زلف» را بیان میکند و در این تشبیه تشبیه
تأکیدگونهای با تکرار مترادفگونه میبینیم:
گفتم ای شام غریبان طرّة ش رنگ تو
در سحرگاهان حرر کن چون بنالد این غری
()2/54
 .7 .4عیب و فخر و فتنه
شاعردر یک بیت وبیگیهای متضادی و یارادکسی برای موهای خویش برمیشمرد:
لَیالِیَ عِندَ البِیضِ فَودَایَ

و فَخرٌَ وَ ذَاکَ الفَخرُ عِندِیَ عَابُ
(جزء  /5ص  /951ب )5

ترجمه :در ش هایی (چنان آرزوهایی مینمودم) که دو زلف مند نزد سیمبراند فتنهگر و
فخرآمیز بود؛ ولی این (مایة) فخر و نازشد نزد من (موج ) بدنامی و رسوایی بود( .جزء/5
ص /451ب)1
در سراسر بیت ارتبا بین کلمات وجود دارد.میان «لیالی» و «البیض» ایهام تضاد را داریم و
واج آرایی «ف» در ارکان اصلی بیت دیده میشود.همچنین تناس

میان سیاهی «لیالی» و

«فودان» نیز به چشم میخورد.در این بیت با صفاتی دوسویه روبرو هستیم.شاعر از فخرآوری
زلفانش در میان زیبا اندامان سخن میگوید و از سویی دیگر این کامیابی شبانه را عی
میشمرد.
و حال آن که حافظ فراتر از عی

و فخر سخن میگوید و دین و دلش را یغمازدة جلوه

گریهای زلف یار میداند:
روز اوّل رفت دینم در سر زلفین تو
تا چه خواهد شد دراین سودا سرانجامم هنوز
010
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 .8 .4مجعد بودن
شاعر یس از آوردن صفات ییایی توأم با تشبیه برای گیسوی دلبردو آرایههای دیگرد اشاره
نهاییاش را متوجة مج د بودن آن میکند و با آوردن جناس اشتقاق بر آن ییچ و تاب تأکید
و توجه میکند .از وییگیهای این بیت آمیختن صفت یر ییچ و تاب بودن در نهایت تیرگی
گیسوان است .و در بیان این تیرگی از واژههایی چون«حالک» که به م نی تیرگی بسیار است
و مشت واژة «

» که بیانگر شدت سیاهی است (ابن منظورد 5331د ج :1ذیل دجو) بهره

میجوید و گویی هنوز برای شاعر اقناع کننده نیست .در این میان به یک تشبیه دست میزند
و آن این است که در نهایت این سیاهی را به تیرگی بالهای کال ییوند زند و «الغداف» هم
به م نی کال است و هم به م نی موی سیاه و بلند و یر (جرّد 5961د ج :1ذیل الغداف) .در
این تشبیه شاعر کلمهای را نشانه گرفته است که هم سیاهی و هم انبوهی را توصیف
کند.شاعر همچنان به این مقدمه ادامه میدهد .و برای این انبوهی دو واژة «جَثَل» ی نی گیاه
یا موی انبوه و به هم ییچیده شده (هماند ج :5ذیل جثل) و «األثیث» ی نی گیاه انبوه و به هم
ییچیده (همان :ذیل األثیث) را میآورد .حال که این تیرگی و انبوهی در ذهن خواننده ترسیم
میشودد تأکید میکند که از ج دی سخن میگوید که ییچ و تابش از آن خود استد نه این
که آن را تاب داده باشند:
حالِکٍ کَالغُدافِ جَثلٍ دَجُوجیک

کیٍّ أَثیثٍ جَ دٍ بِالَ تََج ِیدِ
(جزء /1ص  /41ب )1

ترجمه( :گیسوانی) سخت سیاه چون زا و زغند انبوه و بشک ناکرده و شکن در
شکن(جزء /1ص /531ب)3
در همین دیوان ت ریف متفاوتی از ج د داریم به م نای کریم و بخشنده:
کَرَا فَتَنَحَّوا عَن عَلِیٍّ وَ طُرقِهِ

بَنِی اللُّؤمِ حَتّی یَ بُرَ المَلِکُ الجَ دُ
(جزء  /1ص /531ب )5
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ترجمه( :آری! اینچنین است .یس ای فرومایگان از سر راه (چنین) مردی عالیقدر کنار
روید تا فرمانروای یرجود بگررد (که در راه مجد و عظمتد شما هرگز هم نان او نشوید.
(جزء /1ص /112ب )96
در فرهنگها آمده است که «ج د الیدین» به م نی مرد خسیس و نابخشنده و «ج دالقفا» به
م نی مرد بد اصل و نس

(مس ودد 5913د ج :5ذیل ج د)

حافظ هم با آوردن «تاب» در کنار «ج د» با حشو ملیحی به این ییچش اشاره میکند:
به بوی نافهای کاخر صبا زان طرّه بگشاید
زتاب ج د مشکینش چه خون افتاد در دلها
( /5ب)1
و در تشبیهی که از آن به زنجیر داردد یرتاب و شکن بودن آن را به تصویر میکشد:
زان طرّة یر ییچ و خم سهل است اگر بینم ستم
از بند و زنجیرش چه غم هرکس که عیّاری کند
()2 / 535
 .9 .4معطر بودن
در بخش «غدائر» بدان یرداخته شده است.
در ش ر حافظ تصویری یررنگ در ارتبا باد وعطر گیسوی یار میبینیم؛ بدین م نی که باد
صبا نه تنها عطر گیسوی م شوق را مییراکندد بلکه مفتون این رایحه است.
من و باد صبا مسکین دو سرگردان بیحاصل
من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت
()6 / 31
 .11 .4نیرنگباز نبودن موی سپید
وَ مِن هَوی کُلِّ مَن لَیسَت

تَرَکتُ

لَونَ

مَشِیبی

غَیرَ

مَخضُوبِ

(جزء /5ص /131ب )9

011

ترجمه :و از عش هر (دلبری) که نیرنگباز و ظاهرفری

نیستد رنگ سپید موی خویش را

خضابنکرده واگراشتم( .جزء/5ص/929ب)56
شاعر در حسن ت لیلی که برای رنگ نکردن موی سپید خویش میآورد با اشاره به صفت
«مموّهه» به نوعی موی سپید را اغواگر و گمراه کننده نمیداند چنانچه در بیت دیگری حتی
آن را رهنمای میشمرد.و این در حالی است که در نظر حافظ حتی خیال زلف فری

دهنده

است.
نگر تا حلقة اقبال ناممکن بجنبانی

خیال چنبر زلفش فریبت میدهد حافظ

()1 /424
 .5همانندیهای موی در شعر متنبی و حافظ
 .1 .5ابریشممانندی مو
شاعر در حسن ت لیلی مویی را که نه به خاطر سن و سال بلکه به خاطر هجران سپید شدهد
همچون ابریشم میداند .این در حالی است که مشبه «اسود» است .به صورت ینهانی تناس
تضادی را شاهدیم که بین مشبه ی نی «اسود» و سپیدی است که وجه شبه در واژة «دمقس»
نهفته است .در نهایت تصویر جوانی عاش را داریم که موهایش از اندوه هجران سپید شده
است.
شَابَ مِنَ الهَجرِ فَرقُ لِمَّتِهِ

فَصَارَ مِثلَ الدِّمَقسِ أَسوَدُهَا
(جزء /1ص /13ب )1

الدمقس :ابریشم (مس ودد 5913د ج :5ذیل الدمقس)
ترجمه :تارک موهای به دوش افکندهاش از (اندوه گرانِ) هجران به سپیدی گرایید چنان که
سیاهی آن مویهاهمچو ابریشم سپید گردید( .جزء /1ص /25ب)6
 .2 .5جامهگون بودن مو
شاعر برای این تصویر سازی از است اره استفاده کرده است .نخست به ماه در فرزند خورشید
بودن و جامه یوشیدن تشخص داده است و از آنجا که زیر ساخت است اره تشبیه استد با در
نظر گرفتن وجه شبه یوشانندگید عنصر یوشش را که عنصری حسی است به کار گرفته
011

گرهگشایی بالغی از موی در سرودههای متنبی و حافظ
است .شاعر روییدن موی بر یشت ل

یا گونه را چون جامه یوشیدن دانسته است که با بهره

از مصراع اول این جامهد جامهای از فر و آیین است .بنابراین ما با یک استناد مجازی روبرو
هستیم .در عبارت «یَلبِسَ الشَّ رَ الخَدُّ»د ی نی جامه یوشیدن رخ که است ارة مکنیه است و
است ارة دیگرد است ارة مصرحه است که ف ل «یلبس» برای «الش ر» میآفریند.چنانچه گویی
چنین بوده است« :یلبس ثوباً من الش ر الخدُّ».
از سویی همواره در ادبیات رخ به ماه مانند شده است و آوردن مصرع اول میتواند با مانند
کردن ینهانی رخ به ماه تقویت کنندة صفت فر و بزرگی برای محبوب بالغ شده باشد.
رُوَیدَکَ حتَّی یَلبَسَ الشَّ رَ الخَدُّ

أَرَی القَمَرَ ابنَ الشَّمسِ قَد لَبِسَ ال ُلَا

(جزء  /1ص  /531ب)9
ترجمه :میبینم که ماه مهرزادهد جامهای یوشیده است از فرّ و آیین( .ای عزیز) درنگی کن تا
رُخت جامهای بپوشد مویین (جزء /1ص /141ب11
و حافظ مویهای گرد ل

را موجودات سبزیوش دانسته است و این جامه یوشی وجه

مشترک سرسبزی و تازگی گیاهان تازه رسته و خط گرد ل
سبزیوشان خطت بر گرد ل

را در خود به تصویر میکشد.

همچو مورانند گرد سلسبیل
()2 / 931

 .3 .5خضابگونگی موی سپید
در این تشبیهد ما با یک تصویر غیرمنتظره از سوی شاعر روبرو میشویم .شاعر در قال
آرزو میخواهد سپیدی مویش رنگی بر سیاهی مویش باشد و این تشبیه رنگ به رنگ است
و وجه شبه یوشانندگی است .هنری که در این وجه شبه به چشم میخورد این است که
خضاب در حقیقت موی سپید را مییوشاند و شاعر دقیقاً از همین وجه شبه به صورت
وارونه برای موی سپید استفاده کرده است و این در حالی است که در یندار شاعرانهد موی
سپید موی سیاه را مییوشاند .این تشبیه در حالتی اتفاق میافتد که «بیاض» و «خضاب» خود
کنایهای برای ییری و جوانی هستند.
مُنیً کُنَّ لِی أَنَّ البَیاضَ خِضَابُ

فَیَخفَی بِتَبِییضِ القُرُونِ شَبَابُ
(جزء  /5ص  /959ب )5
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ترجمه :مرا آرزوهایی بود که سپید مویی برایم خضابی گردد تا با سپید کردن گیسوان جوانی
(سبکرایی و نایختگی) نهان ماند( .جزء /5ص /451ب)5
حافظ رو به سپیدی رفتن موی و فرایند طبی ی ییری را با واژههای دیوانی به تصویر میکشد
سوادنامةموی سیاه چون طی شد

بیاض کم نشود گر صد انتخاب رود
()6 / 115

 .4 .5همانندی موی به روز و شب
از زیباییهای این تشبیه در دو مشبه اول آن است که دوبار «لون» را آورده است اما با دو
م نی متضاد سیاه و سپید که در خود آن را ینهان دارد و بنا به قراین میتوان آن را فهمید و
چه بسا این ییری نهان در جوانی را با آوردن دو واژة لون به تصویر کشیده است خواننده
باید ادامة مصراع را بخواند تا تمییز دهد کدام «لون» سیاه است و کدام «لون» سپید .و در
حالی که تمام مصرع اول مشبه مرکبی را در بر داردد مصرع دوم مشبهٌبه مرک

را بیان

میکند .وجه شبه در خصوص موی سیاه و ابرها«ضباب» تیرگی است و وجه شبه موی سپید
و روز «نهار» روشنایی «ضوء» است.
از سویی در همان مصراع اول حسن ت لیل داریم و تناس
جَلَا اللَّونُ عَن لَونٍ هَدَی کُلَّ مَسلَکٍ

میان «مسلک» و«نهار» «ضباب»:

کَمَا انجَابَ عَن ضَوءِ النَّهارِ ضَبَابُ
(جزء  /5ص /951ب )9

ترجمه :آن رنگ (سیاهی موی جوانی) به خاطر (آشکار گشتنِ) رنگی که رهنمای هر طریقی
استد نایدید گشتد همچنان که در اثر روشنایی روز مِه از میان رفت( .جزء /5ص/413
ب)9
در تشبیه مقلوب دیگری شاعر موی یاری را که از او دور است به ش

مانند کرده است و

ش

و چشم بی خواب

تأکید شاعر در بلندی و گستردگی این دو است .از سویی تناس
شاعر سزاوار توجه است.
حَکَیتَ یا لَیلُ فَرعَهَا الوَارِد

فَاحکِ نَواهَا لِجَفنِیَ السَّاهِد
(جزء  /1ص /521ب)1
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ترجمه :ای ش ! تو در این که بلند و فروهشتهاید همچون موی اویی؛ یس برای چشم
بیخوابم همچون او باش در دوری( .جزء /1ص /923ب)55
حافظ تضاد سیاه سپید را نه در موی سیاه و سپیدد بلکه در روی و موی میآورد و با روز و
و صبح و شام به این تشبیهات به صورت ینهانی شکل میدهد:

ش

ای که با زلف و رخ یار گراری ش

و روز

فرصتت باد که خوش صبحی و شامیداری
()1 / 441
 .5 .5گیاهگونگی موی
شاعر سرزمینی را توصیف میکند که همچون چهرة جوانی است که سرسبزی آن مانند
موهای تازه رسته در صورت او است .شاعر چنان هوای جوانان را در سر دارد که سرزمینی
این چنین را که میبیندد موی تازه رستة جوانان بر او تداعی میشود .و همة اینها وجهی از
رویشد رنگ و تازگی را در خود دارد.بنابراین تشبیه مقلوب رخ میدهد.
کَأَنَّهُ بَدهُ عِرَارِ األَمرَدِ

فَلَم یَکَد إلَّا لِحَتفٍ یَهتَدِی
(جزء  /1ص /551ب )1

األمرد :کم موید جوان
ترجمه( :سرزمینی که سرسبزیاش) به سانِ سبزة نورسته بر گونة جوان است ولی (افسوس
که) آهوبره فقط به سوی مرگ روان است( .جزء /1ص /111ب)1
در یک مصراع زندگانی است و به دنبال این تمامیت داشتن زندگید ناگهان در مصراع ب د
شاعر خواننده را با مرگ آهو برهای که در اوج یویایی و مسیر زندگی است رو برو
میکند.ینداری که این سرسبزی را یایانی است و جوانی را ییری.
حال آن که حافظ این موی تازه رسته را خط بنفشهای مینامد .که در بستان صورت روییده
است
ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز

که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید
()1 / 193
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و گاه به آن سبزه میگوید که رون آن از سرسبزی بهشت بیشتر است.
سبزة خطّ تو دیدیم و ز بستان بهشت

به طل کاری این مهرگیاه آمدهایم
()9 / 966

 .6حیوانات در شعر متنبی
 .1.6شیر
شیر از عناصر قدرتمند طبی ت است و از نشانههای این شکوهد یال و کویال آن است .از
زیبایی این تشبیه آن است که مشبهٌبه (ذی لِبدَتَینِ) که به م نای یالدار استد ترکیبی کنایی از
شیر است و وجود واژة «أَدی ِ» قرینة صارفهای است که مصرع دوم را به طور مجزا به سوی
است اره میکشاندد از سویی دو مصرع با هم همة ارکان تشبیه را دارد میبینیم که چه
هنرمندانهد شاعر کنایه و است اره را در کام مشبهٌبهای مرک
وَ کُنتُ إذا أَبصَرتُهُ لَکَ قائماً

برای مشبهی مرک

مینشاند.

نَظَرتُ إلی ذِی لِبدَتَینِ أَدی ِ
(جزء /5ص  /522ب)1

ترجمه :هرگاه او را در برابر تو ایستاده و دست به سینه میدیدمد گویی به شیری با ادب
مینگریستم( .جزء/5ص/541ب)54
 .2 .6کالغ
در مبحث مج د بودن بدان اشاره شد.
 .7حیوانات در شعر حافظ
حافظ تنوع بیشتری در تشبیه زلف به حیوانات دارد و بنا به محیط زندگی وی در این
توصیف اشتراکی با متنبی ندارد .این همانندیها این گونهاند:
 .1 .7طاووس
انبوهی و رنگارنگی یرهای طاووس خود نمودی از آن است که طاووس که مظهر جمال و
جلوه است ت بیر شایستهای برای زلف است.
زلف مشکین تو در گلشن فردوس عرار
011
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چیست؟ طاووس که در با ن یم افتاده است
()4 /96
 .2 .7مار
زلف عالوه بر چنبر و حلقه که آن را علیرغم خوش خط و خال بودن به مار مانند میکند:
دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست

از ل

خود به شفاخانة تریاک انداز
()1 / 164

 .3 .7هما
از آن جا که در ادبیات ما همای مرغی است مبارک که سایة آن بر هر که افتدد س ادتمند
میشود ؛ ازسایهداری زلف و انبوهی آن که به منزلة یرهای همای استد بهره جسته تا زلف
را به همای مانند کند.
همای زلف شاهین شهپرت را

دل شاهان عالم زیر یر باد
()1 / 534

 .8همانندی موی به دیگر عناصر در شعر متنبی و حافظ
 .1 .8همانندی موی به صیاد /دام
آراستن طره را همچون دامی میداند و از آن جا که از دالوری سخن میگوید که گرفتار
عش شده استد از لوازمی در خور او که همان زبان صید و صیاد باشدد سخن میراند .در
این جا وجه شبه در ف ل آورده شده است.
أَهلُ مَا بِی مِنَ الضَّنَی بَطَلٌََ صِیک

کدَ بِتَصفِیفِ

بِجِیدِ

(جزء  /1ص /41ب )6
ترجمه :سزاوار نزاری و بیماری مند دالوری است که به آراستن طرّهای (مشکین) صید گردد
و به گردنی (سیمین)( .جزء /1ص /539ب)59
حافظ نیز بسامد بسیاری در اش ار خود دربارة دام بودن زلف دارد:
غمزة ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ

زلف جانان از برای صید دل گسترده دام
()2 / 933
019

 .2 .8همانندی موی به عود و عنبر
در این تشبیه در یک سو مشبه مفردی است و در سوی دیگر مشبهٌبه که بیش از یکی است.
و اولین مشبهٌبه مرک

«ال نبر فیه بماء الورد» و دومین مشبهٌبه هم «عود» است که بنا به

نوشتة منوچهریاند برگرفته از «دخن عود» است که بیانگر عود سوخته است.
وجه شبه مشکین بودن است هم از جهت رنگ و هم از جهت عطر و مراعات النظیری که
در این تصویر میبینیم حاکی از اغراقی است که شاعر در این وجه شبه در نظر دارد.
ذاتِ فَرعٍ کَأًنَّمَا ضُرِبَ ال َنک

کبَرُ فیهِ بِمَاءِ وَردٍ وَ عُودِ
(جزء  /1ص  /41ب)5

ترجمه( :گل اندامی که) گیسویی دارد که ینداری در آن عنبر به گالب آمیخته است و عودی
سوخته( .جزء /1ص /535ب )1
حافظ نیز تشبیه عنبر و عود را آورده است اما در دو صن ت متفاوت .در مصرع نخست در
شکل بلیغ و اضافة تشبیهی «عنبر زلف» و در مصرع دوم اگر چه عاش را به عود تشبیه کرده
که در آرزوی م شوق بسوزد؛ اما در این تشبیه آشکار تشبیه ینهانی به زلف دارد که عود
سوخته رایحة زلف را تداعی میکند:
آن را که بوی عنبر زلف تو آرزوست

چون عود گو بر آتش سودا بسوز و ساز
()9 / 163

 .3 .8همانندی موی به مِه
شاعر در بیان اندیشه خود از عنصر طبی ت بهره جسته و از این که موهای سیاهش رفته رفته
سپید میشودآن را بسان مِهی دانسته که در میان گسترش روشنایی از میان میرود .در این
بیتد از ذهن شاعر تصویری روشن از این رویداد داریم زیرا که در نهاد این سپیدی
رهنمایی را میبینیم
متنبی در مصرعی با تکرار واژة لون دو م نی متضاد سیاه و سپید را آورده که مفهوم جوانی و
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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جَلَا اللَّونُ عَن لَونٍ هَدَی کُلَّ مَسلَکٍ

کَمَا انجَابَ عَن ضَوءِ النَّهَارِ ضَبَابُ
(جزء /1ص /951ب)9

ترجمه :آن رنگ (سیاهی موی جوانی) به خاطر (آشکار گشتنِ) رنگی که رهنمای هر طریقی
استد نایدید گشتد همچنان که در اثر روشنایی روز ابرهای تنک [مه] از میان رفت.
(جزء /5ص /413ب)4
حافظ هم برای بیان تصویر سحابد در مصراع اول دو تشبیه میآورد و رخ و زلف را در
مجاورت هم قرار مید هد تا به این تصویر دست یابد و به این بسنده نمیکند و تشبیهی در
تشبیه میآفریند .رخ را ماه خورشید نمایی میداند که در یس یردة زلف است و این ماه
چون آفتابی است که در یشت ابری ینهان است .در این جا وجه شبه اگرچه تیرگی را هم
در خود گنجانیده استددر یوشانندگی است .بنابراین با کنار رفتن این ابر جلوهای از زیبایی
نمایانده میشود.
ماه خورشیدنمایش ز یس یردة زلف

آفتابی است که در ییش سحابی دارد
()9 / 514

 .9همانندی دیگر عناصر به موی در شعر متنبی و حافظ
در این نوع همانند سازی که گاه با تشبیه و گاه با است اره استد دنیای بیرون با انسان
سنجیده میشود.
بِأَیِّ بِالدٍ لَم أَجُرَّ ذُؤَابَتِی

وَ أَیُّ مَکَانٍ لَم تَطَأهُ رَکَائِبی
(جزء  /5ص  /123ب )1

«

النَّ ل» چیزی آویخته از دوال ن لین که بر زمین کشیده شودد گیسوی کفشد منگولة

کفش
ترجمه :به کدام سرزمین گیسوی کفشم را نکشاندم و کدام مکان بود که شترانم بر آن گام
ننهادند؟ (جزء /5ص /942ب)56
جدای از بندهای کفشد شاید بتوان این تصویر را توصیفی از رشته رشته شدن ییرامون کفش
شاعر دانست که در مجاورت سرزمیند تداعی گر بیشماری سفر شاعر است .بنابراین تشبیه
010

از حالت کامل خود خارج شده و به سوی است اره رفته است .و این است اره بر یایه
مفهومیکنایهای شکل گرفته است.
حال آن که حافظ میان را در باریکی به موی مانند کرده است.
خوش است خاطرم از فکر این خیال دقی

اگرچه موی میانت به چون منی نرسد

()6 / 132
 .11نتیجه
از وییگیهای دقی زبان عربی نامگراری دقی انواع مو در حاالت و اندازههای متنوع است
و این وییگی به متنبی فرصت بسط در سرودههایش را داده به گونهای که از تناس های
گستردهای در همنشینی با این واژهها بهره برده است .در ش ر متنبی از نامگراریهای دقی
موی بهره گرفته شده است که در درون خود توصیفات آن را نیز دارد همچون« :راعیه»د
«لِمَّه»د «غدیره» و نیز عناوین کلی چون «ذؤابه» و «الش ر» و نامهایی که بیانگر جای موی در
نقطة خاصی از سراست همچون« :فرع»د «فَود»د «القرون»د «طره» «الناصیه» در سرودههای
متنبی همپای توصیف گیسوی یار و گیسوی خودد توصیف موی چهاریایانی چون اس

و

شتر به دلیل اهمیت بسیارشان به وضوح دیده میشود؛ بنابراین به دسته ای از واژگان چون:
«السّبائ »د «ال س » و «ال یس» برمیخوریم.
حافظ نیز در به کار بردن موی الفاو متنوعی را به کار برده است که گاه اسماند همچون:
«زلف»د «طره»د «کاکل»د «گیسو» و «مو» .و گاه صفت اند« :مرغول»د «کالله» و تشبیهی مشهور
در جایگاه اسم« :زلفین».
در تصوبرگرید هر دو شاعر از بدیهی ترین صفات موی همچون آشفتگی موید بلندید
سپیدید سیاهید مج د و م طر بودن آن تا صفت سازی های شاعرانه ای چون دروغیند
رهنمایی و فتنهگری به شیوه های هنرمندانهای استفاده کردهاند .در همانندسازی نیز اشتراک
سروده های دو شاعر در روز و ش

دانستند گیاه گونگید مِه و سحابد خضاب و

سوادنامهد صیاد و عنبر شمردن موی است .از جمله توصیفاتی که مناظر متفاوتی را از این دو
شاعر ییش روی قرار میدهدد همانندسازیِ به حیوانات است .متنبی شیر و کال را به تصویر
میکشد و حافظ طاووسد مار و هما را که با دو دیدگاه متفاوت و به عبارتی بومی
رویارویایم .متنبی به طور خاصی تشبیهاتی چون ابریشم و جامه را نیز به کار برده است.
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در توصیف خودد توجه بسیار او به سپیدی مو و بهره بردن از مضامین مت دد از دریچههای
گوناگون بدین موضوع اهمیت دارد .بخشی از توصیفات متنبی شرح و توصیف زندگی
عادی است .حال آنکه آنچه در ش ر حافظ دیده میشود خل

لحظه به لحظة زیبایی

است.حافظ همة واژگان را در خدمت این مقوله میگیرد و نگاه او به تمامی متوجه عش
است.
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نقش فرامتن زمان در نام گذاری اشعار شفیعیکدکنی و أدونیس
**1

دکتر فاطمه جمالی* /5صدیقه اکبری بیرگانی

چکیده

در هر متن دو جریان عمده یدیدار است؛ یکی درونزبانی که ادبیات به م نای تمام جنبههای
مربو به بیاند تجسم افکار و صناعات مختلف ادبی را دربرمیگیرد و دیگرد برون زبانی یا
فرامتن که برداشت شاعر از جهان بیرون متن را شامل می شود .بی شک ادبیات رابطة
تنگاتنگی با عوامل فرامتن دارد .زیرا گاهی این شرایط و عوامل است که سب

یدید آمدن اثر

ادبی میشود یا به نوعی متن و عنوان آن را مورد تأثیر قرار میدهد .برخی از این عوامل
عبارت است از :بسترهای دینید مفاهیم عرفانید زمینههای اجتماعید سیاسید تاریخید
طبی ت و زمان .شفی یکدکنی و أدونیس از آن دسته شاعرانی هستند که به اقتضای زمان از
عوامل فرامتن محیط خود تاثیر یریرفته و این عوامل را در عناوین و محتوای اش ار خود
بازتاب دادهاند .ییوهش حاضر با شیوة تحلیل در محور ساخت و محتواد به بررسی عناوین
اش ار و چگونگی تأثیریریری شفی یکدکنی و أدونیس از «عامییل فرامتن زمان» در نامگزینی
اش ارش می یردازد .نتایو این ییوهش نشان می دهد :شفی یکدکنی از عناوین مربو به
زماند برای برای به تصویر کشیدن اوضاع و شرایط اجتماعی استفاده کرده است در حالی که
أدونیس در عناوینی که به مسالة زمان مربو میشود به بیان مسائل از قبیل :ناسازگاری با
دنیا و حالت م ماگونه بودن آند ییشگویی نسبت به آیندهد آفرینش انساند شکایت نسبت به
عصر خودد حسرت نسبت به گرشتة فرهنگی یرداخته است .همچنین هر دو شاعر به وقت
محدود بشر اشاره دارند.
کلیدواژهها :فرامتند زماند نام گراری اش ارد شفی یکدکنید أدونیسد ادبیات تطبیقی.

5دکترای زبان و ادبیات فارسی (ایران)
1کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی (ایران)()akbarisedigh@yahoo.com
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نقش فرامتن در نامگراری اش ار شفی ی کدکنی و أدونیس
بیان مسالة ییوهش
فرامتن به کلیة عوامل خارج از متنی گفته می شود که شاعر یا نویسنده را در به ثمر رسیدن
اثر ادبی یاری میکند .زمان یکی از عوامل فرامتنی است که صاحبان آثار ادبی تحت تأثیر آن
بودهاند و از عناصر آن در ایجاد اثر خود بهره می گیرند .برای تحلیل یا دریافت یک اثر
ادبی تکیه کردن بر روی متن اکتفا نمیکند بلکه اطالع یافتن از جهان بیرون از آفرییندة اثر
ادبی نیز حائز اهمیت است که بدون شناخت عوامل فرامتن یا جهان بیرونی شاعرد درک متن
مشکل خواهد بود .این عوامل عبارتنداز :زمان و مکانی که شاعر در آن به سر میبردد وقایع
و رخدادهایی که در آن زمان و مکان رخ میدهد و بر ذهن خال اثر ادبی تاثیر میگرارد .با
شناخت این عوامل درک و لرت ما از اثر ادبی بهتر و بیشتر خواهد شد و جنبههای نهفتة
اش ارد آشکار میشود و میتواند در تحلیل اش ار راهگشا باشد .زمان از جمله عواملی است
که در جهان بیرونی اتفاق میافتد و ذهن شاعر به کمک آن باعث سرودن ش ر میشود.
زمان به دو نوع تقسیم میشود :الف) زمان عینی یا بیرونی ب) زمان درونی.
الف) زمان عینی یا بیرونی که قابل اندازهگیری است و بر مبنای دقای و ثانیهها سنجیده
میشود .نایایدار و زودگررا است .به دلیل قابلیت اندازهگیرید رابطهی مستقیمی با تقویم
دارد .سرانجام در این زمان مرگ و نیستی است.
ب) زمان ذهنی یا درونی که در آن نیروی فکر میتواند از آینده به گرشته یا از گرشته به
آینده حرکت کند .غالباً با احساسات و عواطف انسان همراه است و به تبع حاالت او
دستخوش تغییرات میشود .این همان زمان ادراکی -عاطفی است که در عالم ادبیات و هنر
وصف میشود و با نگرش علوم طبی ی به زمان متفاوت است (براهنید  :5925ج5د .)12
انسان زمان را جریان مستمر و رو به جلو میداند که امکان قیاس و ت امل با آن وجود دارد
و همواره با آن در جنگ است تا هویت خود را حفظ کند .در این نگرش انسان مدرن از
یایان به جهان میهراسدد هراسی که ناشی از آگاهی مبهمش از یایان تمدن انسانی است.
بنابرایند از در ناسازگاری برمیآید و ستیزی نابرابر با زماند نیرومندترین نیروی جهان که
ارمغانی جز مرگ و نیستی به همراه نداردد برمیخیزد .واق یت مرگد هنرمند مدرن را هم
سراسیمه و هم عالقهمند به زیستن میکند .او تالش میکند جهانی بیافریند که در آن حرکت
خطی و طبی ی زمان در جریان نداشته باشد؛ بلکه در آن زمان درونی که سراسر فراز و
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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
چه زمان درونی در عناوین و محتوای اش ار خود واکنش نشان دادهاند .اینک نگارندگان
میکوشند تاثیر زمان در نامگراری اش ار دو شاعر مرکور را نشان دهد .ابتداد ت داد عناوین
هر دفترد همراه با ذکر نام خود دفتر آورده شده و در بخش ب د ساخت زبانی و ادبی و
تحلیل محتوایی هر عنوان بررسی شده است .البته ما در این ییوهش بر آن نیستیم که بازتاب
زمان را به طور صرف در آثار شفی یکدکنی و أدونیس بررسی کنیم بلکه در یی آن هستیم
که با شیوهیی نو و در قال

بررسی فرامتن زمان در نامگراری اش ار شفی یکدکنی و أدونیس

را مورد بررسی قرار دهیم.
در حقیقت عنواند شناسنامة یک اثر محسوب میشود .میدانیم که شاعر می کوشد با ش ر
خود توجه مخاط

را جل

کردهد او را تحت تاثیر اندیشه و ییام خود قرار دهد .بنابراین در

انتخاب عنوان دقت وییه ای میکند تا جرابیت اثر بیشتر باشد .عنوان و نامهای ش ری که
شاعران برای اش ار خود بر میگزینندد بسیار درخور تامل است .چنانکه خواننده با توجه
اولیه به عنوانهای ش ری این شاعران میتواند به جریان حاکم بر اش ارشان واقف شود.
تأثیر جدی عناوین آثار ادبی بر ذهن مخاطبان تا آنجاست که شاعران و نویسندگان مورد
عالقهی خود را م موالً با نام عنوان اثر یا آثارشان میشناسند .براین اساسد دقت و توجه
خاص در انتخاب عنوان یک اثر ادبی سب

ماندگاری آن در اذهان میشود« .م موالً هر

کتابد مقالهد داستاند ش ر یا فیلمد جدا از نام نویسنده و کارگرداند با نام عنوانش نیز شناخته
میشود .گاه اتفاق میافتد که نام نویسنده یا کارگردان را فراموش میکنیم؛ اما در مورد
عناوین (به طور کلی) کمتر ییش میآید .از این رو شاعران و نویسندگان توجه زیادی بر نام
اش ار یا داستان میکنند» (حدادیان مقدمد .)16 :5922
عوامل مؤثر در گزینش نام اش ارد فراوان و متنوع است که برخی از آنها عبارتنداز:
شخصیت فردی شاعر به وییه حاالت روحی وید مخاطبان شاعرد طبی تد اجتماعد وقایع
سیاسی و تاریخید مسالة زماند سنت و میراث ادبی گرشتهد محیط زندگی شاعر و اوضاع
سیاسی و اجتماعی روزگارش است.
ژرار ژنت اشاره میکند نام نویسنده یا عناوین آثار به شیوههای مت ددی میتواند در جهت
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نظارت بر دریافت متن ایفای نقش کند .یکی از شیوههای تازه در بررسی یک متن و جریان
فکری حاکم بر آند تحلیل و نقد عنوانها و اسامی است که میتواند بیانگر تطورات و
تحوالت فکری حاکم بر یک متن از یک سو و فضای اندیشگانی حاکم بر خال آن از سویی
دیگر باشد .یکی از الگوهای بررسی و تحلیل متن ادبید مسالة تحلیل ساخت متن با توجه به
نام و عنوانهای آن است .این ییوهشهای فرامتن بر روی عناوین ازلحاو روانکاوی نیز
حائز اهمیت است زیرا از الیههای سطحی تفکر شاعر میتوان به الیههای زیرین افکار او نیز
یی برد .مثال گاه شاعر از عناوین به صورت نمادین آنها استفاده کرده که بیانگر خفقان زمانة
اوست که با دیدن این عناوین و یی بردن به این نمادها میتوان الیههای درونی افکار شاعر
که بیانگر خفقاند نبود آزادی بیان و واکنش او نسبت به دورة خود را به خوبی متوجه شد.
برای تحلیل یا دریافت یک اثر ادبی تکیه کردن بر روی متن اکتفا نمیکند بلکه اطالع یافتن
از جهان بیرون از آفرییندة اثر ادبی نیز حائز اهمیت است که بدون شناخت عوامل فرامتن یا
جهان بیرونی شاعرد درک متن مشکل خواهد بود .با شناخت این عوامل درک و لرت ما از
اثر ادبی بهتر و بیشتر خواهد شد و جنبههای نهفتة اش ارد آشکار میشود و میتواند در
تحلیل اش ار راهگشا باشد .نگارندگان تالش کردهاند که تاثیر عوامل فرامتن زمان را در
نامگراری اش ار شفی یکدکنی و أدونیس و شیوة کاربرد آنها و تحلیل بر اساس تجربههای
ش ری هر کدام از دو شاعر را مورد بررسی قرار دهد .یر واضح است که هدف در این رساله
بازنمودن تاثیریریری دو شاعر از یکدیگر نیست .هدف اصلی بیان و نحوه کاربرد عوامل
فرامتن زمان در نامگراری اش ار هر دو شاعر با توجه به تجربههای شخصی است این
ییوهش در حوزه ادبیات تطبیقی فارسی و عربی در ش ر م اصر است و بر اساس مکت
آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است
نکتة درخور توجه دیگری که الزم است در بیان مسألة ییوهش تبیین گرددد اهمیت گزینش
عناوین یا نام و نشانی است که برای کسی یا چیزی وضع می شود تا با آن شناخته شود.
منشأ نامد هرچیزی میتواند باشد .میتواند یک محلد یک واق ه یا نامی از زبان محلی باشد.
در واقع نامها از منابع مت ددی به دست میآیند .عنوان یا نام یک اثر ادبی م موالً با حروف
درشتتر از متن نوشته میشود و اغل

ناظر بر محتوای اثر است .نامهایی که شاعران برای

اش ار خود برمیگزینند بیشتر متأثر از عوامل بیرون متن (فرامتن) یا محیط اطراف شاعر
است .سیاستد اجتماعد طبی تد محیط جغرافیایی و وقایع تاریخی و میراث فرهنگی و زمان
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از عوامل تأثیرگرار در نام گزینی آثار ادبی به شمار می آید .این عوامل بر ذهن و ضمیر
شاعر تاثیر میگرارد و شاعر در انتخاب عناوین متاثر از آنهاست.
انگیزة اصلی انجام این تحقی د بازتاب وسیع و بسامد باالی زمان و عناصر آن در عناوین و
محتوای اش ار این دو شاعر م اصر است .منظور از زمان؛ سالد فصلد ماهد ایامد ساعتد
لحظهد ثانیه است.
ییوهش حاضر بر آن است تا عناصر زمان را به عنوان عامل فرامتن مؤثر در نامگزینی اش ار
شفی یکدکنی و أدونیس مورد بررسی قرار دهد .نیز یاسخ سواالت زیر را دریابد:
-

بسامد فرامتن زمان در عناوین اش ار شفی یکدکنی و أدونیس چگونه بوده است؟

-

ساختار عناوین زمان به کار رفته در این بخش به چه صورت بوده است؟

-

از عناوین زمان برای بیان چه اندیشههایی استفاده کرده است؟

این نکته ضروری است که فهم ما از تحلیل عناوین اش ار شفی یکدکنی و أدونیسد تنها
برداشتی است که از این عناوین کس

کردهایم؛ لرا در صدد آن نیستیم تا حکمی را به

شاعران نسبت دهیم .زیرا م تقدیم که میان آن چه از ش ر برمیآید و م نی مورد نظر شاعرد
تفاوت وجود دارد و هر اثر هنری وجودی مستقل از شاعر دارد .هدف ما بررسی ساختی
مستقل و جدا از آفرینندهاش است .هدف از بررسی ش ر دو شاعر رجحان یکی بر دیگری
نیستد بلکه در یی آنیم تا با بررسی و شناخت آثار دو شاعر به ارائة قسمتی از آثار آنان
بپردازیم.
پیشینة پژوهش
مقاله هایی دربارة تحلیل عناوین اش ار قیصر امین یور و سلمان هراتی از مصطفی گرجی و
افسانه میری در مجلة جستارهای ادبی و نامگزینی زنان در داستانهای هزار و یکش

از

مریم حسینی و حمیده قدرتی در فصلنامة متن ییوهی ادبی و نامشناسی مجموعهها در ش ر
م اصر عرب از شفی ی کدکنید از ییوهشهایی است که در زمینة نامشناسی به رشتة تحریر
درآمده است .اما بررسی و تحلیل در هیچ کدام بر اساس عوامل فرامتن صورت نپریرفته
است .مقالة نقش دین در نامگراری اش ار شفی یکدکنی و أدونیس از نگارندهد تنها ییوهش
در زمینة نقش فرامتن در نامگراری اش ار بوده است .بر این اساس جستار حاضر از نخستین
گام های این حوزة تحقیقی به شمار می آید.
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درآمدی بر متن و فرامتن
در این بخش به ت اریفی از متن و فرامتن از نظر بینامتنیت خواهیم یرداخت« .متن در گرشته
گاهی به نوشتار اطالق میشد .در همین خصوص متن به م نای نسخه به وییهای نسخههای
اصلی و دستنوشت در نظر گرفته میشد .متن همچنین به م نای کالبد یا رسانه اثر مورد
توجه قرار گرفت و سپس به بخش اصلی یک اثر نیز اطالق شده است م نایی که بارت
( )bartبرای متن قائل است تحول زیادی دربرداشت از واژه ایجاد کرده است .از دیدگاه
بارت متن در مقابل اثر قرار میگیرد .متن بر عکس برخی از م ناهای گرشته محتوای غیر
کالبدی اثر است .این متن نسبت به کالبد و نسبت به مولف دارای هویت مستقل است.
همین برداشت م نا از متن بود که محور اصلی ییوهشهای ساختارگرایانه قرار گرفت .متن
دارای اب اد گستردهای شد و هر ییکرة مطال اتی به وییه در علوم انسانی متن تلقی شد .بر
اساس این باورد جام ه و اجتماع نیز متن محسوب میشوند .کریستوا و بارت نگرشی نوینی
را نسبت به متن ارائه نمودند که بر یایة آن هر متنی دارای روابط میان متنی است و بر اساس
همین نوع روابط امکان تولید ییدا میکند .بنابراین متن همواره دارای ردیایی از متنهای
دیگر میباشد و همواره در یک روابط میانمتنی است که متن نوین خل میشود .متن با
ساختارگرایی م نا و مفهومی نوینی ییدا کرد .در این م نا و مفهوم نوین متن دارای استقالل
بسیاری نسبت به بافت و به وییه مولف شد (نامورمطل د .)21:5911
«ژرار ژنت ()jerar genetد ییرامتن را حاصل جمع درون متن و برون متن یا فرامتن
میداند .درون متن که شامل تخیلد عاطفهد بیان میباشد و برون متن یا فرامتن که مربو به
عوامل بیرون از متن و برداشت شاعر یا نویسنده از جهان بیرون میباشد» (آلند .)513:5911
در قسمت ب د به نقش فرامتن زمان در نامگراری اش ار شفی یکدکنی و أدونیس خواهیم
یرداخت و مهمترین مصادی عناوین مربو

به زمان را در دفترهای هر دو شاعر نشان

خواهیم داد.
 .5نقش زمان در ساخت و محتوای نام سرودههای شفی یکدکنی
مسالة زمان در گزینش عناوین ش ری شفی یکدکنی  41عنوان را به خود اختصاص داده
است .این عناوین شامل :سال که تحویل سالد هفت سالگی را در برمیگیردد فصلها که
«یاییز»د «اقلیم یاییز»د «اقلیم بهار»5د «در اقلیم بهار»1د «در اقلیم بهار»9د «بهار عاریتی»د «ترکرة
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بهار»د «مهماننامة زمستان»د «عبور گندم از زمستان»د «در کجای فصل»د «فصل ینجم»د «در
فصل سرد اگرها» است .ساعاتی از ایام روز که «صبح»د «صبح ماهان»د «یرندگان یر از صبحد
میالد صبح»د «سیمای صبح»د «چامة بامدادی»د «در سلوک صبح»د «چشم روشنی صبح»د «در
شمیم صبح»د «در آن سوی ش

و روز»د «از خلیو ش »د «ش

به خیر»د «درین ش ها»د

خارایی»د «کبریتهای صاعقه در ش »د «در بادهای

«ش

در کدام سوی سیهتر»د «ش

امش

و هر ش »د «دیش » را در برمیگیردد ذکر خود ساعت که «ساعت»د «ساعت شنی»

«زمان وجودی» میباشد .قیدهای زمان که «لحظهی ناب سرودن»د «لحظهها»د «آن لحظهها»د
«در لحظهی دیدار»د «در ناگزیر دهر»د «دیر است و دور نیست»د «مجال اندک»د «ای هرگز و
همیشه»د «فردا»د «شاعر فردا»د «جوانی»د «زمان بیآغاز»د «سه نهان ازلی» .گاه زمان را به
صورت کنایهای به کار برده است مانند« :یک میه خفتن».
در میان فصلها بهار با  1عنوان بیشترین کاربرد را دارد و ب د از آن «یاییز» و «زمستان» با 1
عنوان .در این میان از ایام روزد بسامد «صبح» از همة عناوین بیشتر است که  3عنوان را به
خود اختصاص داده است« .ش » نیز با  2عنوان بیشترین بسامد را در میان ایام روز دارد .از
میان قیدها نیز «لحظه» با  4عنواند بیشترین کاربرد را داشته است که نمودار زیر بیانگر بسامد
عوامل فرامتن زمان در عناوین شفی یکدکنی است و ب د از آن بسامد هر یک از این عناوین
مورد تحلیل واقع شدهاند.
تکرار کلمه صبح و ترکیبات مت ل به آند حاکی از روحیة امیدواری شاعر در دورة خود
است که او چشم انتظار صبح و بیداری است .صبح در این جا نماد ییروزی است .شفی ی
نگاه امیدوارنه به آینده و اوضاع اجتماعی خود دارد .دیگران را دعوت به مبارزه و بیداری
میکند.
از عناوین مربو به بهارد بیشتر به سرسبزید زیبایی و توصیف بهار اهمیت داده است و
دیگران را دعوت به شادی و خوش بودن در فصل بهار میکند .فصل یاییز و زمستان نماد
اوضاع نابسامان جام ه میباشد .بیشتر مبین دیدگاه ناامید شاعر است .این دو فصل یادآور
سردید زمهریرد مرگ و بیبرگی است .شاعر اوضاع جام ه را مانند این دو فصل که همه جا
خاموش است میداند و خفقان را بر همه جا حاکم میداند.
بسامد هریک از عوامل فرامتن زمان در عناوین شفی یکدکنی()5
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پاییز و زمستان

عناوین ش
ش

لحظه

بهار

شب

صبح

و مت لقات به آن در این جا نماد ظلم و ستم است .شفی ی خواهان آن است که

به یایان برسد و صبح ییروزی فرا برسد .شاعر گاه وس ت ظلم و ستم را به کمک

کلمههایی مانند خلیو نشان میدهد .او اصرار دارد که نباید در برابر ظلم و ستم خاموش
باشیم و سکوت اختیار کنیم .در این اوضاع نامساعد دیگران را ترغی

به بیداری میکند.

کسی که ت مداً خود را به خواب زده به نشانة طنز تبریک میگوید و آنان را مورد خطاب
قرار میدهد که روزی خورشید حقیقت (ییروزی) مرداب شما را خواهد خشکاند .او از این
همه خموشی به ستوه آمده است و در بیدار کردن مردم خود را یکه و تنها میداند .ش
(اوضاع نامساعد) خود را با ش های جوامع دیگر مقایسه میکند و خفقان حاکم بر جام ة
خود را از دیگر جوامع بیشتر میبیند.
شفی ی از میان قیدها از لحظه بیشتر استفاده کرده است این ناشی از دقت و دید متفکرانه
شاعر میباشد زیرا متفکران لحظه را بیشتر در مییابند .همچنین از ایام زود گرر جوانی
حرف به میان میآورد و آن را ایام کوتاهی میداند که زورگرر است .انسان را مورد خطاب
قرار می دهد که مجال زیادی تا به یایان رسیدن دنیا نمانده است یس از آن در شکوه و
شکایت نباش .همچنین اشاره میکند که در همة تواریخد نوابغ و ییشروان در زمان خود به
انواع تهمتهای ناروا نواخته شدهاند.

091

در این میان دفترهای ش ری شفی یکدکنی غزل برای گل آفتابگردان با  1عنواند بیشترین
عناوین زمان را به خود اختصاص داده است از جمله« :تحویل سال»د «در لحظة دیدار»د

«میالد صبح»د «سیمای صبح»د «چامة بامدادی»د «در سلوک صبح»د «صبح» و «یاییز» .مثل
درخت در ش

بارانی با  2عنوان از جمله« :از خلیو ش »د «جوانی»د «در اقلیم بهار»5د «در

اقلیم بهار»1د «در اقیلم بهار»9د «در اقلیم یاییز»د «بهار عاریتی» .ستارة دنباله دار با  2عنوان
«سه نهان ازلی»د «زمان وجودی»د «لحظه ناب سرودن»د «ترکرة بهار»د «لحظهها»د «عبور گندم
از زمستان»د «در ناگزیر دهر» .خطی ز دلتنگی با  6عنواند «آن لحظهها»د «شاعر فردا»د «در
فصل سرد اگرها»د «ساعت»د «مهماننامة زمستان»د «هفت سالگی»د «ش
برگ با  1عنوان «چشم روشنی صبح»د «ش

خارایی» .از زبان

در کدام سوی سیهتر»د «در شمیم صبح»د «ش

به خیر»د «درین ش ها» .در ستایش کبوترها با  4عنوان «صبح»د «صبح ماهان»د «مجال
اندک»د «یرندگان یر صبح» .در کوچه با های نیشابور با  9عنوان «فصل ینجم»د «کبریتهای
صاعقه در ش »د «در آن سوی ش

و روز» .از بودن و سرودن با  1عنوان «دیر است و دور

نیست»د «در کجای فصل» .مرثیه های سرو کاشمر با  1عنوان «ساعت شنی»د «ای هرگز و
همیشه» .بوی جوی مولیان با  5عنوان «در بادهای امش

و هر ش » .زمزمهها نیز با  1عنوان

«یک میه خفتن»د «دیش » .دفتر شبخوانی هیچ عنوانی از زمان را به خود اختصاص نداده
است .نمودار زیر بیانگر بسامد زمان در هر یک از دفترهای شفی یکدکنی میباشد که دفتر
غزل برای گل آفتابگردان بیشترین عناوین زمان را دارد.
در عناوین شفی ید زمان بیرونی بیشتر از زمان درونی به چشم میخورد و این ناشی از این
است که شفی ی نسبت به عوامل بیرون از ذهن خود بسیار اهمیت میدهد .آرایهها و
تکنیکهای به کار رفته در عناوین ش ری شفی ی بیشتر نمادد تشبیهد تشخیص و کنایه است.
که از این میاند تشبیه نسبت به بقیه آرایهها بسامد بیشتری دارد.
بسامد عناوین زمان در مجموعه های ش ری شفی یکدکنی()1
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الف) ساخت عناوین زمان درنام سروده های اشعار شفیعیکدکنی
در عناوینی که به مساله زمان مربو میشود شفی یکدکنی بیشتر به صورت ترکیبی کار کرده
است .درصد عناوین مرک

آن بیش از عناوین مفرد است .همچنین او گاهی از ترکیبات

کنایی نیز استفاده کرده است .ترکیبی مثل« :یک میه خفتن» که کنایه از زمان اندک است .او
با استفاده از ییشوند و یسوند دست به ساختن واژگان جدید زده است .از ترکی

دو اسمد

دو ف لد اسم و صفتد صفت و اسمد قید و اسمد استفاده از گویشهای متفاوت و ترکی
آنهاد کلمات فراوانی ساخته است که موج

غنای زبان میگردد و از لحاو زیبایی شناسی

نیز قابل مالحظه است .گویی س ی کرده با ترکی

کلماتد مفاهیم جدید و نو بسازد که

راهنمایی خاص به الیههای مختلف ش ری او باشد .از آن جایی که زبان فارسی از گونهی
زبانهای ترکیبی است بیشتر ابداعات شاعران نیز در حوزهی واژگان مرک

رخ داده است.

دلیل دیگر این است که شاعر این ترکیبات را به کار برده تا مقصود خود را بهتر به خواننده
القا کند .در ذیل نمونههایی از این ترکیبات به همراه فرمول آنها به کار رفته است.
 5-8ترکی

سازی با رویکرد دستوری شامل:

 5-5-5اسم +اسم +اسم :لحظة ناب سرودند مهمان نامة زمستان.
 -1-5-5اسم+اسم :تحویل سالد میالد صبحد سیمای صبحد چامة بامدادید زمان وجودید
ترکرة بهارد هفت سالگید صبح ماهان.
 9-5-5اسم +صفت :بهار عایتید مجال اندکد ش

خارایید فصل ینجم.

 4-5-5اسم +صفت +اسم :چشم روشنی صبح.
 1-5-5اسم +حرف اضافه +اسم :ش

به خیر.

 6-5-5اسم +اسم +حرف اضافه +اسم :عبور گندم از زمستان.
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 2-5-5اسم +قید :شاعر فردا
 1-5-5اسم +حرف اضافه +ضمیر +حرف اضافه +صفت :ش

در کدام سوی سیهتر

 3-5-5حرف اضافه +اسم +اسم :از خلیو ش د در اقلیم بهار()5د در اقلیم بهار()1د در اقلیم
بهار()9د در اقلیم یاییزد در ناگزیر دهرد در شمیم صبحد در سلوک صبح
 53-5-5حرف اضافه +صفت +اسم :درین ش هاد در کجای فصل
نمودار ذیل مبین بسامد هر یک از ترکیبات ش ری شفی یکدکنی در مبحث زمان میباشد که
اسم +اسم و حرف اضافه +اسم +اسم از همه بیشتر است.

ترکی

نمودار ترکی

سازی با رویکرد دستوری()9
9
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حرف ندا +قید +حرف ربط +قید

حرف اضافه +ضمیر+حرف اضافه +اسم +حرف…

حرف اضافه+صفت+اسم

حرف اضافه +اسم+صفت+قید

حرف اضافه+اسم +صفت

حرف اضافه+اسم+اسم

حرف اضافه+اسم +اسم+حرف ربط+حرف اضافه +اسم

صفت+فعل+حرف ربط+صفت+فعل

صفت+اسم+صفت

صفت+اسم+اسم

صفت +اسم

اسم+حرف اضافه +ضمیر+حرف اضافه+صفت

اسم+اسم+صفت +حرف اضافه

اسم +اسم +حرف اضافه+اسم

اسم +قید

اسم +اسم +حرف اضافه +اسم

اسم +حرف اضافه +اسم

اسم +صفت +اسم

اسم +صفت

اسم +اسم

اسم +اسم +اسم
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ب) تحلیل محتوایی عناوین زمان در نام سرودههای اشعار شفیعی کدکنی
شفی یکدکنی و أدونیس با عناوین که به مساله زمان مربو

میشوند بیشتر برای بیان

اندیشههای سیاسی و اجتماعید زمان محدود بشرد ناسازگاری با دنیا و حالت م ماگونه بودن
آند ییشگویی نسبت به آیندهد آفرینش انساند شکایت نسبت به عصر خودد حسرت نسبت
به گرشتة فرهنگی بهره بردهاند .در این بخش به دلیل حجیم شدن ییوهش به ذکر ب ضی از
نمونههای ش ری عناوین زمان هر دو شاعر خواهیم یرداخت. .
میالد صبح

ای ش

وحشی که در شکافت /میشکفد بیشههای بیدار! هندسة کایناتد مسخ است /در تو

به دیدار هم شنیدار /در تو گرر داردد /ار چه مجروح /روح بهار از رگ سپیدار /وز شریان
تو لخته لخته /سکر سحر میشود یدیدار.
در این ش ر شفی یکدکنی ش

را مورد خطاب قرار میدهد به ش

صفت وحشی میدهد و

به او میگوید از میان دل تو انسانهای بیدار خواهند شکفت .روزی بهار از رگ درخت
سپیدار گرر خواهد کرد و بهار فرا خواهد رسید .روزی از میان رگهای تو سحر یدیدار
خواهد شد و صبح فرا خواهد رسید .شفی یکدکنی در این ش ر نمادهای بسیاری به کار برده
است .روزی ندای میالد صبح از میان ش

وحشی به گوش خواهد رسید.

یاییز

فوجی از فاج ه /انبوهی از اندوه /چو کوه /با علمهایی /از بال کالغان /درباد.
شاعر در این ش ر م تقد است که با آمدن یاییز فاج ه و اندوه نیز فرا خواهد رسید .البته در
این ش ر یاییز نماد بیبرگید اوضاع نامساعدد فاج ه و اندوه است و جز فاج ه و اندوه
چیزی در آن یافت نمیشود همچنین یرچمدار یاییز بال کالغان در باد میباشد.
سه نهان ازلی

چیست خدا و هنر و زندگی؟ /یردهای از آن سوی دانندگی /روزی اگر زین سه یکی شد
عیان /آن دگران محو شوند از میان /لیک چو هستی و چو دیدار نور /این سه نهاناندد از
فر ظهور.
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شاعر م تقد است که خداد هنر و زندگی سه چیز هستند که از هم جدانشدنی هستند .این
سه از فر ظهورد نهان هستند .عمر بشر در راه این سه گرشته است اما کسی از سرشت
آنها آگاه نشده است .این یرسش از هنگامی که انسان آفریده شده است با اوست و هنوز
کسی نتوانسته برای آنها یاسخی بیابد .بنابراین تا جهان بریاست این سه مورد نیز نهان
خواهند بود و بر کسی آشکار نخواهند شد.
زمان وجودی

میرود این جوید جوی جاری جویان /سوی ابد از ازلد شتاب نهانش /گر یر کاه وجود
ماننشستی بر سر این آبد /هیچ کس آگه نمیشد از جریانش.
عمر انسان را مانند جوی جاری که در جریان استد میداند .این جوی از ازل به سوی ابد
در جریان است .اشاره به مرگ انسان میکند و این که دوباره روح او به سوی خدا باز
خواهد گشت .اگر وجود انسان که در این هستی مانند یر کاه میباشد بر این جهان آورده
نمیشد هیچ کس از وجود و هستن آگه نمیشد.
لحظهها

لحظهها را /لحظههای یر از کیمیا را /:لحظههای زاللی که بینی /آن طرفشان /یای کوبان/
دست افشانی واژهها را /لحظههایی که دور دستش /مثل مهتابد در برکة آبد /میتوانی ببینی
خدا را.
شاعر م تقد است که همه چیز در لحظه به دست خواهد آمد .در لحظه ش ر خواهد جوشید
و در این لحظه تو زالل خواهی شد .در لحظه میتوان خدا را دید .در لحظه میتوان دست
افشانی واژهها (ش ر سرودن) را دید .این لحظهها برای انسان یر از کیمیا میباشند.
شاعر فردا

ابر ترش روی تیره بر سر میدان /ه ه باران به ناودان شکسته /ساعت از کار افتادة
فرتوت /مر تحیر /بر ل

یرچین با د خسته نشسته /میگررد از کنار نردة میدان /سایة

داروغه در جوار جهالت /جام جم باژگونه ابجد تاریخ /باز به تصویر آن تصویردیرین /قلک
یر لحظههای من و تو /خالید در گوشهای فتاده شکسته.
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شفی یکدکنی برای شاعر فردا یا شاعری که در آینده خواهد آمد تصویرهایی را متصور
می شود که در این تصاویر تمام شرایط نامساعد است و هیچ چیز در سر جایش قرار نگرفته
است .در زمان او ساعتها از کار افتادهاند .ابر ترشرویی در آسمان ظاهر شده است.
ناودانها از آمدن باران خوشحال نیستند .در حقیقت برای شاعر آن زمان که از این اوضاع در
عرق و خون تپیده است و خشم در چهرة او نمایان است آینده را ییش بینی میکند .شاعر از
این موضوع سکوت اختیار کرده است و دیگر حرفی برای گفتن ندارد.
در فصل سرد اگرها

یارا! چه بود آن سحرها /وان ساز سیر وسفرها /فرسنگها صبح وشادی /گسترده در زیر
یرها /وان شوق آواز و یرواز /وان جوش جان و جگرها /گه بر سر بام طوفان /گاهی به کام
خطرها.
شاعر در این ش ر حسرت به گرشتة خود میخورد .برای خود «اگر»هایی میآورد و
آرزوهایی میکند که اگر این حوادث اتفاق نمیافتاد و شرایط به خوبی و خوشی ییش
میرفت فرسنگها صبح و شادی در زیر یاهای ما گسترده میشد .کاش اوضاع مانند گرشته
بود و هنگامی که ما نام وطن را میآوردیم صبح برای ما گسترانیده میشد .اکنون ظلمت و
خون جاریست و در همه جا خون تپیده است و شاخهها شکسته شدهاند .تنها میوهای که
با در این فصل سرد داده است «اگر» و «هرگز» میباشند.
مهماننامة زمستان

در زیر بارانی که میبارید /بر روی میدان و مصاف رنگ و بیرنگی /حیف آن شقای ها و
عاش ها! /و بادا که جابلقا /با آن طلسم یرطنیند فردا /هستار گیتی را کند زیر درفش خویش/
فار ز گشنامار و بیماری و بیبرگی /وز زمهریر و سودة سرما /نامی نماند از بالساغون و
جابلسا /گفتیم و در این آرزوها رفت /بس «روزها با سوزها بر ما.
شاعر آرزو میکند که ای کاش جابلقا با طلسم یر طنین خود ما را از این گرسنگید بیماری و
بیبرگی نجات میداد .بسیار آرزو کردیم که از این اوضاع رهایی یابیم اما روزهای ما با سوز
و گداز همراه شد و در شرایط ما هیچ تغییری رخ نداد .حیف از آن شقای ها و عاش ها
(انسانهای مبارز) که برای تغییر شرایطد شهید و یریر شدند .اکنون زمان برخالف آرزوهای
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ما ییش رفت و تنها بیمارید بی برگی و گرسنگی در سرما و زمهریر بر ما حکم فرما شده
است.
ش

خارایی

سطرهای روشنایینامة باران /از گسستنها و رستنها خبر میداد /من چگور ش ر خود را با
صدای رعد /کوک کردم در ش

یاران /آن چه طغرا وطلسمی بود؟ ابرهایش کاغری بود و

درختان کاغرید باران و برقش نیز /و هوای کوچه از دود و درو آغشته و لبریز.
شاعر در این ش ر توصیف میکند که قبل از این واق ه اوضاع ما مساعد بود اما آذرخشی
اوضاع را زیر و زبر کرد و ش

ما را واژگونه کرد .قبل از این حادثه بوسهد ناند یرواز

کبوترها و با یر از باران را داشتیم اما با آمدن آذرخش همه چیز متحول شد .نامة باران از
گسستنها و رستنها خبر میداد اما مدتی نگرشته بود که از صحرا درو و دود شروع به
باریدن کرد .ابرها و درختان کاغری و هوای کوچه از درو و دود لبریز شده بود.
شفی یکدکنی امیدوار بود که اوضاع متحول شود اما آنها از زندانی به زندان دیگر و از
زنجیری به زنجیر دیگر کشیده شدند.
مجال اندک

غبارآلود و /زشت /آمد زمین /در دیدة «آدم» /چو چشم خویشتن بگشود و رخسار زمین را
دید /هزاران سالد ب د از او و /صدها سال ییش از ما /ز ناهمواری گیتی سرود رودکی نالید.
به فرصت اندک انسان در این دنیا اشاره دارد و این که دنیا و زمین در چشم حضرت آدم
قبیح آمد و دیگر انسانها این زشتی را از حضرت آدم به ارث بردهاند .این دنیا یستیها و
ناهمواریهای بسیار دارد و این ناهمواری هیچ وقت تمام نخواهد شد .شاعرانی از جمله
رودکی از یستی این دنیا شکوه و شکایت سر دادهاند و دیگر جایی برای شکوة ما نیست
همچنین به زودی عمر این دنیا به یایان خواهد رسید.
درین ش ها

درین ش ها /که گل از برگ و برگ از باد و باد از ابر میترسد /درین ش ها /که هر آیینه با
تصویر بیگانهست /و ینهان میکند هر چشمهای /سر و سرودش را /چنین بیدار و دریاوار/
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تویی تنها که میخوانی /تویی تنها که میخوانی /رثای قتل عام وخون یامال تبار آن شهیدان
را /تویی تنها که میفهمی.
ش

در این ش ر نماد ظلمتد وحشت و خفقان زمان شاعر است که شاعر زمان خفقان زده

را به تصویر میکشاند و وییگیهای آن را این چنین بیان میدارد :گل از برگد برگ از بادد
باد از ابر میترسد .آیینه با تصاویر خود بیگانه است حتی انسان از تصویر خود در آیینه
هراسان است .شاعر میگوید تنها کسی که در این زمانه بیدار است و هیچ هراسی از آن
ندارد من هستم.
فصل ینجم

وقتی که فصل ینجم این سال /با آذرخش و تندر طوفان /و انفجار صاعقه /سیالب سرفراز/
آغاز شد /بارانی استوایی /بیرحم /شست از تمام کوچه و بازار /رنگ درنگ کهنگی خواب
و خاک را /و خیمة قبایل تاتار /تا قلة بلند آالچی ش  /آتش گرفت و سوخت /وقتی که
فصل ینجم این سال /آغاز شد.
شاعر به دنبال یک فصل رویایی برای خود است که در آن هیچ محدودیتی وجود نداشته
باشد و همه در آسایش و آرامش باشند .فصلی به غیر از این فصلهای چهارگانه که تمام
یلشتیهاد یلیدیهاد جنگ و خونریزی را از بین ببرد .اما این برای شاعر در حد آرزویی بیش
نیست زیرا تحق ییدا نخواهد کرد.
دیر است و دور نیست

جشن هزارة خواب /جشن بزرگ مرداب /غوکان لوش خوار لجن زی /آن سوی این همیشه
هنوزان /مردابک حقیر شما را خواهد خشکاند /خورشید آن حقیقت سوزان /این سان که در
سراسر این ساحت وسپهر /تنها طنین تار و ترانه /غوغای بوینک شماهاست /جشن هزارة
سالة مرداب /جشن بزرگ خواب /ارزانی شما باد /هر چند کاین های و هوی بیهدتان نیز/
در دیدة حقیقت /سوگ است و سور نیست /بادافره شما را /روزان آفتابی /دیر است و دور
نیست.
شفی یکدکنی در این ش ر به انسانهایی که در خواب غفلت فرو رفتهاند اشاره میکند .آنها
را مورد خطاب قرار میدهد و میگوید :جشن هزارة خواب شما مبارک باشد .روزی این
خواب مرداب شما خواهد خشکید و خورشید حقیقت شما را خواهد سوزاند .درست است
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که به ظاهر فریاد میزنید اما فریاد شما بیهوده است .این فریادد فریاد سوگ است نه فریاد
شادی .اما باالخره روزی شما جزای کار خود را خواهید دید.
در کجای فصل

با صنوبری که روی قله ایستاده بود /از نشی

یخ گرفت دره گفتم /در کجای فصل

ایستادهای /مگر ندیدهای /سبزهها کبود و بیشه سوگوار /فصلد صل خامش نهفتگیست /آن
صنوبر بلند /با اشارهای /نه سوی دور دست /گفت /قدکوته تو راه را به دیدة تو بست /گامی
از درون سرد خود برای /یای بر گریوه ای گرار و درنگر.
شاعر مناظرهای با صنوبر میکند و اوضاع جام ة خود را با او در میان میگرارد .به او
میگوید در کجا قرار گرفتهای که نمیبینی سبزهها و بیشهها سوگوار هستند .این فصلد فصل
خاموشیست .اما صنوبر به او یاسخ میدهد که در آیندهای نه چندان دور همه چیز تغییر
خواهد کرد .تفکر تو به اندازهای نیست که بتوانی درک کنی .یای خود را از درون خودت
بیرون بکش و ببین که آفتاب و آب با شتاب در حال آمدن هستند و بهار با ش لههای سرسبز
خود و سیره با سرود خود در حال آمدن است .صنوبر به او امید میدهد که باالخره اوضاع
بر وقف مراد خواهد شد و این شرایط بد از بین خواهد رفت.
ای هرگز و همیشه

مستی و هوشیاری و راهی و رهزنی /ابری و آفتابی و تاریک روشنی /هر کس درون ش ر تو
جویای خویش و تو /آیینهدار خاطر هر مردی و زنی /ای هرگز و همیشه و نزدیک و دور!/
در هر کجا و هیچ کجاد در چه مأمنی /در مسجدی و گوشة میخانهات یناه /آلودة شرابی و
یاکیزه دامنی /آفاق از چرا صدای تو روشن است /خاموشیت مبارک و فریاد میهنی.
این ش ر در وصف حافظ است .شفی یکدکنی تمام تضادهای ش ر حافظ را در کنار یکدیگر
قرار داده است .در آخر رندی حافظ را نشان میدهد که مشخص نیست کدام یک از این
صفتها را دارد.
یک میه خفتن

دارم سخنی با تو گفتن نتوانم /وین درد نهان سوز نهفتن نتوانم /تو گرم سخن گفتن و از
جام نگاهت /من مست چنانم که شنفتن نتوانم /شادم به خیال تو چو مهتاب شبانگاه /گر
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دامن وصل تو گرفتن نتوانم /دور از تو من سوخته در دامن ش ها /چون شمع سحر یک
میه خفتن نتوانم.
در وصف م شوق و گفتگوی با اوست .حرفی با تو دارم اما نمیتوانم آن را به زبان بیاورم.
از دوری تو دردی دارم اما نمیتوانم آن را ینهان کنم .من چنان مست تماشای تو هستم که
سخنان تو را نمیشنوم و از دوری تو در ش ها یک لحظه خواب به چشمان من نمیآید.
در بخش ب د نیز عناوین اش ار أدونیس را از لحاو ساخت و محتوا مورد بررسی قرار
خواهیم داد.
 .1نقش زمان در ساخت و محتوای نامسرودههای أدونیس
مسالة زمان در عناوین ش ری أدونیس با  99عنواند جز عوامل فرامتن تاثیر گرار در
نامگراری أدونیس است .این عناوین شامل اشاره به سالد مانند« :ال صرالرهبی»د «مرثیه القرن
االول» .فصول که «فصل الربیع»د «فصل الدمع»د «فصل الص ود الی ابراج الموت»د «فصل
الصوره القدیمه»د «فصل الحجر»د «فصل االشجار»د «مرآه لجثه الخریف» .ایام و بخشهایی از
روز شامل« :النهار»د «اللیل و الفجر»د «شجره الصباح»د «اسلمت أیامی»د «االیام سب ه»د «االیام»د
«توام النهار»د «الفجر»د «کنیسه النهار»د «شجره النهار»د «ایام الصقر»د «القشره و االیام» .قیدهای
زمان که شامل« :مرآه الوقت»د «أَغنیه الی هرا الزمان»د «أَغنیه الی الوقت»د «أَغنیه الی لحظه
ماضیه»د «مرآه لحظه»د «مرآه الفجر»د «الیوم لی لغتی»د «الزمان الصغیر»د «مواعید»د «مستقبل
الحریه»د «الماضی»د «الغد» میباشد.
در این میاند ایام یا بخشهایی از روز با  51عنوان نسبت به بقیه عناوین از بسامد بیشتری
برخوردار است .ب د از آند عناوین مربو به فصلها با  2عنوان به ترتی

بیشترین بسامد را

به خود اختصاص دادهاند .از میان ایام نیز بیشترین سهم را به النهار داده است .از میان این
عناویند عناوینی که مربو به زمان بیرونی میشوند بیشتر از زمان درونی میباشند .عناوین
بیرونی شامل« :النهار»د «شجره الصباح»د «اللیل و الفجر»د «االیام»د «الغد»د «فصل الحجر»د
«فصل االشجار»د «شجره النهار و اللیل»د «کنیسه النهار» میباشند .بسامد هر یک از عوامل
فرامتن زمان بر روی نمودار نشان داده شده است.
 )4نمودار بسامد هر یک از عوامل فرامتن زمان در عناوین أدونیس
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تحوالت الهجره فی أقالیم النهار و الیل با  53بیشترین عناوین زمان را به خود اختصاص داد
است« .شجره النهار و الیل»د «کنیسه النهار»د «شجره الصباح»د «فصل الحجر»د «فصل
االشجار»د «فصل الدم»د «فصل الص ود الی ابراج الموت»د «فصل الصوره القدیمه»د «فصل
الربیع»د «أیام الصقر» .دفتر أغانی مهیار دمشقی با  1عنوان «االیام»د «توام النهار»د «االیام
السب ه»د «أسلمت ایامی»د «الیوم لی لغتی»د «ال صر الرهبی»د «النهار»د «الفجر»« .المسرح و
المرایا» با  1عنوان «مرآه لحظه ما»د «مرآه للوقت«د «الماضی»د «مرآه لجثه الخریف»د «القشره و
االیام» .الحصار با  9عنوان «أغنیه الی لحظه ماضیه»د «أغنیه الی هرا الزمان»د «أغنیه الی
الوقت» .قصائداولی با  9عنوان «مواعید»د «الغد»د «مستقبل الحریه» .أوراق فی الریح با 1
عنوان «مرثیه االیام الحاضر»د «مرثیه القرن االول» .فضا لغبار الطلع با  5عنوان «الیل و الفجر».
بسامد عناوین زمان در مجموعههای ش ری أدونیس()1
12
10
8
6
4
2
0
فضا الغبار
الطلع

أوراق فی
الریح

قصائد اولی

الحصار

المسرح و
المرایا

تحوالت
أغانی مهیار
الهجره فی
دمشقی
اقالیم و النهار
و الیل

الف .ساخت عناوین زمان در اشعار أدونیس
از لحاو ساختار نحوی أدونیس نیز بیشتر عناوین را به صورت ترکیبی به کار برده است .او
با استفاده از تشبیهد نقاب و نماد دست به ترکی سازی میزند تا بتواند به کمک ابزار ادبید
مقصود خود را بهتر به خواننده انتقال دهد .اگر این عناوین را به تنهایی یا مفرد به کار میبرد
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در رساندن مفهوم به مخاط

دچار مشکل میباشد .مثالً أدونیس در عنوان ایام الصقر

تشبیهی به کار برده یا برای وقتد مرآه قائل شده یا النهار را به کنیسه تشبیه کرده است .از
این میان بسامد تشبیه از بقیه آرایهها بیشتر است .شجره النهارد شجره االصباحد توام النهارد
کنیسه النهارد ایام الصقرد مرآه الوقت.
 2-2ترکیبسازی با رویکرد دستوری شامل:
 5-1مضاف +مضاف الیه :فصل الربیعد فصل الدمعد فصل الحجرد فصل االشجارد شجره
الصباحد توام النهارد کنیسه النهارد شجره النهارد ایام الصقرد مرآه الوقتدمرآه لحظهد مرآه
الفجردمستقبل الحریه
 1-1مضاف +مضاف الیه +صفت :مرثیه القرن االولد فصل الصوره القدیمه
 9-1مضاف +مضاف الیه +حرف جر+مضاف +مضاف الیه :فصل الص ود الی براج الموت
 4-1مضاف +مضاف الیه +مضاف الیه :مرآه لجثه الخریف
 1-1مضاف +حرف جر +ضمیر +عطف بیان :أغنیه الی هرا الزمان
 6-1مضاف +حرف جر +اسم مجرور به حرف جر :أغنیه الی الوقت
 2-1مضاف +حرف جر +اسم مجرور به حرف جر+صفت :أغنیه الی لحظه ماضیه
 1-1مضاف الیه+حرف جر +مجرور به حرف جر +مضاف الیه +مضاف الیه :الیوم لی لغتی
 3-1مضاف الیه +حرف عطف +مضاف الیه :الیل و الفجرد القشره و االیام
 53-1موصوف +صفت :ال صر الرهبیدالزمان الصغیر
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سازی با رویکرد دستوری أدونیس()6

تحلیل محتوایی عناوین زمان در اشعار أدونیس
االیام

تعبت عیناهُ من االیام /تعبت عیناه بال أیام /هل یثقب جداران االیام /یبحث عن یومًٍٍِ آخر /أهنا
أهناک لک یومً آخر؟
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از روز خسته و ملول میشود و به دنبال تغییر و تحول است.
االیام السبعه

أیها األمّ التی تَسخُر /من حبی و مَقتی /،انت فی سبعه أیام خُلقت الموج و األفق و ریش
االغنیه /و أنا أیامی السّبعه جرح و غرابُ /فلماذا األجحیه /و أنا مهلک ریحٌ و قرابُ ؟
به بالها و مصیبتهایی که در این دنیا گریبانگیرش شده است اشاره دارد و دنیا را مورد
خطاب قرار میدهد و میگوید :با منی که از جنس تو هستم نباید این همه م ما و
ناسازگاری داشته باشی.
الیوم لی لغتی

هدمتُ مملکتی /هدمت عرشی و ساحاتی و أروقتی /و رحت أبحث محموالًٍٍِ علی رئثی /أعلّم
البحر أمطاری و أمنحه /ناری مجمرتی /أکتب الزّمَن اآلتی علی شفتی /:و الیوم لی لغتی /و لی
تخویمی و لی أرضی و لی سمتی /و لی شعوبی تعذینی بحیرتها /و تستضی ءُ بأنقاضی و
أجنحتی.
من تمام گرشتههای خود را ویران کردم و از این ویرانی چیزهای جدید یافتم و توانایی آن
را دارم که زمان آینده را ییشگویی کنم .دیگر امروز به چیزی محتاج نیستم و هر آنچه دارم
از خود دارم .من همانند ققنوس هستم که با ویرانی خود به دیگران زندگی دوباره میبخشد.
توأم النهار

أللیل اَبوابٌٍِ و ساحرات /فی رئتی مهیار /فی وجهه األصفر فی یدیه /مُت مثلنا ضع معنا یا آدم
الحیاه /أبحر بنا ألیه /نشتاقُه نحیا له مهیار /توأَمُنا و توأَمُ النهار.
مهیار را همزاد روز میداند .او همه چیز را در تسخیر مهیار میبیند .همچنین به جاودانگی او
نیز اشاره دارد.
الغد

متی اُری :لی مشرقٌٍِ جامحٌ /یبتکر الشمس ،ولی مغربُ /کتی أری ،و الکون لی معلبٌ /و الحبّ و
العُزه لی ساعدان /:قلبی للثوره مستنفرٌٍِ /دقاقه صارت زمان الّزمان.
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دست به ییشگویی آینده میزند .او روز را به م بدی تشبیه میکند که ابهامات و تاریکیها
را از بین میبرد .اشاره به زمان آفرینش انسان میکند .در برابر زمان میایستد و نسبت به آن
بیاهمیت میشود.
شجره الصباح

القنی یا صباح الی حقلنا الیاس /فی الطریق الی حقلنا الیاس /شجرٌٍِ یابسً کم وعدنا /أن تظَلّ
سریرین ،طفلین ،فی ظلّه الیابس /القنی ،هل رأیتَ الغصون سمعت نداء الغصون /ترکت نسغها
کالما /کلماتٌ تشدّ الغصون /کلماتٌ تشق الحجاره /القنی ،القنی /...کأنّا التقینا ،نسجنا الظلما /و
لسنا و جئنا ،قرعنا علی بابه ،رفعنا الستاره /و فتحنا شبابیکه و انزوینا /فی حنایا الجذوع.
ما روزی از ستاره باال میرویم و ینجره را باز میگشایم و به جست و جو مییردازیم و
تاریکی و ناامیدی را از بین میبریم و صبح میآفرینیم.
شجره النهار و اللیل

قبل أن یأتی النهار ،أجی ءُ /قبل أن یتساءَل من شمسه ،أضی ء /و تجی االشجارُ راکضهً خلفی،
و تمشی فی ظلِّی األکمام /ثم تبنی فی وجهی األوهام /جُزُراًٍٍِ و قالعاًٍٍِ من الصمت یجهل أبوابها
الکالم /و یضی ءُ الیل الصدیق ،و تنسی /نفسها فی فراشی األیام /ثمّ ،إذ تسقط الینا بیع فی
صدری /و ترخی أزرارها و تنام /أوقظ الماءَ و المرایا ،و أجلو /مثلها ،صفحه الروی ،و أنام.
در «شجره النهار و الیل» همه چیز را تحت تسخیر و تسلط خود مییندارد.
العصر الذهبی

جُرّه یا شُرَطیّ« »...سیدی أعرف أن المقصله /بانتظاری /غیر أنی شاعرٌٍِ أعبد ناری /و أَحب
الجلجله»« -.جرّه یا شُرطیّ /قل له إن الحذاء الذهبی /أنت أغلی انتَ أجمل.
عصر و زمان خود را مورد انتقاد قرار میدهد که در آن کفشهای یاسبان از ش ر او زیباتر
است.
مستقبل الحریه
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غداًٍٍِ ،عندما بالدی تغنّی« /:أنا الحبُ یوثر عّنی /بوجهی محوت السوادا /و مرت لکّل بالدٍ بالدا-
 /فلم یبق فی أرضنا ظالمً و لم یبق شرُّ» /-،فقل أنا حرٌّ ،و قل أنتَ حُرُّ.
به زمانی اشاره می کند که دیگر هیچ کس در زیر بار ظلم و ستم نخواهند بود و همه آزاد
خواهند شد.
الماضی

کم حملتُ الحَجر /من تالل سمرقند ،صُفت الحَجر /حربهٌ ،او قالدَه /لعشیقانی الجواری /،کم
نسجتُ البشَر /خیمهً ،أو وسادَه...
در این ش ر نسبت به گرشتة فرهنگی خود دلبستگی نشان میدهد.
أغنیه الی لحظه ماضیه

مرّه /،سأل اهلل أعرابَه أن یجیئوا إلیه /فرآهم /بشراًٍٍِ من حدیدٍ و رَمل /یحملون علی جمجمه/
أرضَهُ المسلمَه.
اشاره به این دارد که در گرشته مسلمانان جایگاه بسیار واالیی داشتهاند ولی در این دوره
جایگاه آنها تفاوت کرده است و مورد ظلم و ستم بسیاری واقع شدهاند .او به جایگاه
گرشتة مسلمان حسرت میخورد.
أغنیه الی هذا الزمان

أحمدٌ ،مریمٌ ،کریمٌ /قرأوا ما یقول المکان و ما یکتب المستحیل /و أتوا للنخیل یهزون جذع
النخیل /:رطبٌ یابسٌ /،و المکان /فی الجنوب شمالٌٍِ فی الشمال جنوبٌ /و المکان کما خیّلوا/-
خیّلوا أنّه الساق و الجذع ،و استشرفوا ریاحاًٍٍِ /من جدیدٍ تُلقَحَّ هذا الزمان.
از بستر زمان برای سیر تحولی خرد آدمی یاد میکند .به عصر خردورزی و کنار گراشتن
آنچه در گرشته بوده استد اشاره میکند.
أغنیه الی الوقت

انه الوقتُ ،وقت الحصار ،الذی ال یری /غیر هذا الدمّ المتنقُل بین الشوارع /مل ءَ البیوت الذی
الیری /غیر هذا التفجر فی جسد ال یری /،و أقول لوجه الخبوب  :توجّهتُ /أنّی توجهتُ أتبَعکَ،
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تمضی و أمضی الی مثلما /و تقود خطای الی کیفما /و توجّه ناری الی ما یزلزل ،یومی لی ...
رُبّما
به محدودیت در همه چیز اشاره میکند از جمله :وقتد و انسان را نسبت به درک زمان
ناتوان میداند .وقت همان خونی است که در همه جا جاریست .وقت را به زندانی تشبیه
کرده که ما را در خود محصور کرده است و ما از دیدن آن ناتوان هستیم.
مرآه لحظه

صاعدُ؟ کیف؟ ال جبالک من نار /و ال ثلوجها أوراجُ /لک فی وجهی الکتوم /رساالت حنین /و
فی دمی أبراج /کلما قلتُ :أصعدُ /انکسوا اللیل /و ضاق الحنین و المعراجُ.
در مقابل من هیچ چیز سخت وجود ندارد با شوق و اشتیاق همة مراحل سخت را یشت
سر خواهم گراشت.
مواعید

للهیکل القاذف اُنشودتی /فی أبد المسیر ،تَمجیدی /کلّ طریقی سفرٌٍِ دائمً /و فی المجاهیل
مواعیدی.
أدونیس در «مواعید» اشاره دارد که اندامهای من همیشه از من ت ریف و تمجید میکنند
غافل از اینکه این ت اریف و تمجیدها گمراه کننده است.
الفجر
شمسک فی مفاصلی /کالثلج ،کالحریق /یا قلقاَّ یولد فی طریقی /یا فجر ،یا رفیقی.
صبح که خورشید طلوع میکند همه چیز بستگی به حال شاعر دارد یک روز برای او برفی
و یک روز برای او آتشی است .شاعر م تقد است که همة عناصر طبی ت در وجود من
میباشد .او به صبح بسیار عالقهمند است و آن را به عنوان دوست مورد خطاب قرار میدهد
از این رو با صبح ییمان دوستی میبندد.
کنیسه النهار
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صارت لی الکووس و األکمام /وسادَهً /حُلماًٍٍِ علی الوسادَه ،من زمن الوالدَه /فی غابه الرضاع و
الفطام /أنقلُ أجراسی فی الیل الی کنیسه النهار /النسغُ قُدّاسی بین الطلع و الثمار /و الورق
العمادَه.
أدونیس در این ش ر م تقد است که علوم باعث از بین رفتن اعتقادات و باورهای انسانها
شده است.
ایام الصَّقر

هَدَأَت فَوقَ وَجهی بین الفَریحا و الفارس الرِّماح /جسدی یَتَدَحرَجُ و الموت خُوذَیُّهُ و الرِّایاح/
جُثًٍٍِثّ تَتَدَلَّی و مَرثیّه /و کأنّ النهار /حَجَرّ یَثقُبُ الحیاه /و کأنّ النّهار /عَرَباتٌ من الدَّمع /غَیِّر
رَنینَکَ یا صوتُ /أسمَعُ الفرات /.قُریش /...قافله تَبحرُ صوتَ الهند /تَحملُ من أفریقیا ،من آسیا
للهند /تَحملُ نارَ المَجد /و افراتاه ،کن لی جسراَ ،و کُن لی قناع /و أنا فی فَضاء الجناب تَحتَ
الغیُوم الجریحه.
أدونیس در «ایام الصقر»د عبدالرحمان را به باز شکاری تشبیه میکند .از این لحاو که هر دو
در حال فرار هستند .در حقیقت صقر (باز شکاری) نقاب خود شاعر است و به جنگ بین
امویان و عباسیان اشاره دارد .در حقیقت به موضوع عباسیان و مصیبتهایی که آنها بر سر
امویان آوردهاند اشاره دارد.
النهار

أَلنهار کسانا /بعباءاته القدیمه /ألنهارُ کبانا هناء بکانا هناک /فاتحاًٍٍِ صدرهَ للهزیمه /راسماَ شاره
المالک /فوق أشالئنا و خطانا.
هدف أدونیس از بسامد «النهار» این بوده است که وقتی تاریکی و ابهامات ذهنی خود را
برطرف میکرده و مجهوالت برای او روشن میشد به النهار میرسید .همچنین النهار را از
این بابت به کار برده که باعث تغییر و تحول و روشنایی میشود .نسبت به زمان و گرر زمان
خود را بیاهمیت نشان میدهد.
الزمان صغیر
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ألسراب المرائی لنا و النهار الضریر /و لنا جَّمه الدّلیل /نحن جیل السفینه /نحن ابناء هذا الزمان
الصغیر /أسلمتنا البحار األمینه /البحار التی ترتل مرثیه الرحیل /أسلمتنا الی المتاه /...نحن جیل
الحوار الطویل /بین أنقاضنا و اإلله.
اشاره به این دارد که سراب در این دوره آینه ما شده است .روز در دورة ما نایبناست .شاعر
میگوید :ما از نسل کشتی هستیم و زندگی ما بر زمان اندک بنا شده است .وقت ما در این
دنیا بسیار محدود است .ما در این دنیا بر دریای آرزوها سالم کردیم .ما از نسل گفت و
گوهای بلند هستیم و گفت و گوی ما بین خدا و سنگ میباشد.
مرآه للوقت

أدعوک /،أیامی بال حارس /و هذه المسافه المقفره /ولیمهٌ للحلم ،عیدُ من الحنین من أشجار
المثمره /أدعوک أن تحضره /ساریهُ االحزان مرفوعهٌ /یا لیت لو ترتاح ،لو تنحنی /کالغصن فی
ریاحها المضمره /و هاهو اإلبریق مرثیّهٌ /أو زهرهً ،و الشایُ نافورهٌ /أدعوک أن تصغی ،هذا
الصدی /یجئنا بالعُشبهُ المسکره...
تصویری که شاعر از ایام خود متصور میشود این است که در این دوره هیچ امنیتی وجود
ندارد و همه جا متروک شده است .میوة درختان یر از فریادهاست .تنها چیزی که در این جا
برافراشته شده است غم واندوه میباشد.
مرآه للقرن العشرین

تابوت یلبس وجه الطفل /کتاب /یکتب فی أحشاء غراب /وحش یتقدم ،یحمل زهَره /صخره/
تتنفس فی رئتی مجنون /:هوذا /هوذا القرن العشرون.
اوضاع قرن بیستم را به تصویر میکشاند که کودک بیگناه در این قرن کشته خواهد شد .در
این قرن هیچ کس به نوشتن کتاب و خواندن آن اهمیت نمیدهد و دیگر جایی برای
انسانهای روشنفکر نیست.
القشره و االیام
قشرهً .غابت المدینهُ ،رمل حول رأسی .یدای ،خاصرتی /...و محان ،االرض فوههٌ /قشرتک
الشمس ،و اجتاحَ وجهک اإلعصار /و خبا البرق :هذه جثّه العالم ،هذا ضریهما السیاءُ /و یدی
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قبضهٌ من االرض ال تحمل غیر أالکمام و االحالم /غسلتها عینای ،ال ورق التاریخ فیها و ال
دروب الکالم /هی بیتی ،و جسدی االخَضرُ الطالع بین األیام و األیام.
گویی از روزگار صحبت میکند که یوستة او خورشید است و چهرهاش از جنس زمان
است .منظور از قشره و ایام یوست و چهرة زمین است .در زمین غیر از رویا چیزی نیست و
تاریخ در آن از بین رفته است و در این میان جسد سبز من در بین ایام طلوع خواهد کرد و
همه چیز را برای زمین رقم خواهم زد و هر آن چه را که در آن نیست برای او به وجود
خواهم آورد.
مرثیه االیام الحاضره

عربات النفی /تجتاز االسوار /بین غناء النفی /و زفیر النار /الریح ثفیله علینا و رماداًٍٍِ أیامنا
یلبس االرض .نلمح روحنا فی بریق شفره /او علی طرف خوده ،و فوق جراحنا یتناثر خریف
الممالح.
در مرثیة ایام حاضر شاعر به این اشاره دارد که در زمانة ما آن چه که بر روی زمین حکم
فرماست و تمام آن را یوشانده است تب یدد آتشد باد و خاکستر میباشد.
مرثیه القرن االول
مات عید المطر /فی وجوه الشعرا/فیدلناه بعید الحجر /دنا و الرفض وجه الکلمه /و ترکنا/
للنواقیس علی أهدابنا /لسماء العروه المنفصمه /و ترکنا /للریاحین ألجران البکاء /هذه المرثیه
المنهزمه.
از اوضاع نامساعد و یریشان خبر میدهد و برای این اوضاع مرثیهای سر داده است .مرثیهای
که باران در چهرة شاعران آن زمان مرده است.
فصل الربیع

هَدات صیحه البراری /:الغیوم یتسر علی النخل /تجنح فی آخر النخل و رَدَیه الصواری /:هَدَأَت
صیحه الرجوع /أسالها دمشق ال تجیب /ال تنقد الغریب - /هل مرَّ؟ إن یمرّ /ماتَ بال صوت هنا
أو یسرّ /ساکنُ حیث تغفو تقلیل الزّفیر /فی حقوق البکاء /فی السریر الذی فرشته الدموع /فی
الممر الصغیر /بین أجفانها و السماء.
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در وصف این است که بهار از سرزمین ما رخت بربسته است .دمش دیگر مانند گرشته
نیست و این واق ة بسیاری تلخی است.
فصل الصعود الی ابراج الموت
مَرّ علیَّ اللهب الطالع بعد الرَجم /و التحمت فی خطوی الحسور /أعرف أن أجری مثل الماء /فی
رثه الصحراء /أعرف بعد االن أن أغیر العصور /أن أمزج العصور بالعصور /أعرف أن أعیدها
قصیدهً أو ثورهً او حلم/...أسرعی یا سحابه /أیّ أغنیهٍ تنشدین؟ أسرعی أسرعی یا سحابه ما
الذی تحملین /أیّ جبانهٍ أو ربابه؟
شاعر خود را مانند آب میداند که در سرزمینهای گرشته جاری شده است و همه چیز را
تغییر داده است و دو عصر متفاوت را به هم گره زده است.
نتیجهگیری
بسامد عناوین مربو به زماند در عناوین شفی یکدکنی بیشتر از أدونیس است .از لحاو
ساخت صوری هر دو شاعر به میزان زیادی از فصول استفاده کردهاند .ترکیبات صبح و النهار
که نماد بیداری و روشنایی است در عناوین هر دو شاعر زیاد به کار رفته است .بسامد
استفاده از قیدها نیز در عناوین هر دو شاعر زیاد است .در عناوین اش ار شفی یکدکنی و
أدونیسد زمان بیرونی بیشتر از زمان درونی متبلور میباشد .شفی ی بیشتر از مسالة زمان در
عناوین اش ار خود برای توصیف طبی ت و بیان اوضاع و شرایط اجتماعی استفاده کرده
است در حالی که أدونیس در عناوینی که به مسالة زمان مربو میشود به بیان مسائل از
قبیل :ناسازگاری با دنیا و حالت م ماگونه بودن آند ییشگویی نسبت به آیندهد اشاره به زمان
آفرینش انساند شکایت نسبت به عصر خودد حسرت نسبت به گرشتة فرهنگی یرداخته
است .همچنین هر دو شاعر به وقت محدود بشر اشاره دارند .دلیل استفاده زیاد از فصل در
عناوین أدونیس این است که وی در یی تغییر و تحول بوده و هر تغییر به مثابة فصل جدید
برای او بوده است .آرایههای استفاده شده در عناوین شفی یکدکنی بیشتر از أدونیس است
همچنین هر دو شاعر از آرایة تشبیه بیش از آرایههای دیگر بهره بردهاند.
***
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نقش فرامتن در نامگراری اش ار شفی ی کدکنی و أدونیس
منابع و مآخذ
 .5آلند گراهام . )5911( .بینامتنیت .ترجمهی ییام یزدان جو .تهران :نشر مرکز.
 .1ابوفخرد صقر .)5935( .ملکوت در غبار (یک گفتگوی بلند با أدونیس) .ترجمهی محمد جواهر کالم.
تهران :انتشارات مروارید.
 .9أدونیس .)5311( .األعمال الشعریه .ج .5.بیروت :دارالمدی للثقافه و النشر.
 .4کککککککک .)5311( .أوراق فی الریح .بیروت :دار االدب.
 .1کککککککک .)5311( .القصائد اولی .بیروت :دار االدب.
 .6کککککککک .)5311( .کتاب التحوالت و الهجره فی اقالیم الیل و النهار .بیروت :دار االدب.
 . 2کککککککک )5311( .المسرح و المرایا .بیروت :داراالدب.
 . 1کککککککک .)5311( .الطبقات و االوائل .بیروت :دار االدب.
 . 3کککککککک .)5311( .مفرد بصیغه الجمع .بیروت :دار االدب
 .53کککککککک .)5311( .هرا هو أسمی .بیروت :دار االدب.
 .55ککککککک[ .)5922/5333( .أدونیس] .ترانههای مهیاردمشقی .ترجمهی کاظم برگ نیسی .تهران:کارنامه.
 .51کککککککک .)5331( .الکتاب .بیروت :دار الساقی.
 .59کککککککک .)5336( .الحصار .بیروت :دار االدب.
 .54کککککککک .)1331( .تنبا أیها االعمی .بیروت :دار الساقی
 .51کککککککک )1331( .اول الجسد آخر البحر .بیروت :دار الساقی.
 .56کککککککک .)5911/1336( .تصوف و سوررئالیسم .ترجمه حبی

اهلل عباسی .تهران :سخن.

 .52کککککککک .)1331( .تاریخ یتمزق فی جسد امراه .بیروت :دار الساقی.
 . 51کککککککک .)1331( .وراق یبیع کتب النجوم .بیروت :دار الساقی.
 .53کککککککک .)1353( .فضاء الغبار الطلع .دبی :الصدی.
 .13براهنید رضا .)5925( .طال در مس 9 .جلد .تهران :نویسنده.
.15شفی یکدکنید محمدرضا .)5926( .آیینهای برای صداها .تهران :سخن.
 .11کککککککککککد کککککککککککک .)5916( .زمینههای اجتماعی شعر فارسی .تهران :اختران.
 .19کککککککککککد کککککککککککک .)5933( .هزارة دوم آهوی کوهی .تهران :سخن.
 .14حدادیان مقدمد اسماعیل ( .)5922عنوان و ترجمة آن .فصلنامه مترجم .سال هفتم .شماره  .12بهار و
تابستان .22
 .11نامورمطل د بهمن و کنگرانید منییه« .)5911( .از تحلیل بینامتنی تا تحلیل گفتمانی» .پژوهشنامه فرهنگستان
هنر .شماره  .31بهار .11
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بررسی تطبیقی زاویه دید (راوی و کانون روایت)
در مجموعه داستانهای کوتاه نجیب محفوظ و احمد محمود
(مطالعه موردی :مجموعهی «خواب» و «از مسافر تا تب خال»)
دکتر علیاصغر حبیبی* /5فاطمه علیخانی ثانی ابدالآبادی** /1دکتر الهام قربانی

***9

چکیده

تحلیل هر یک از عناصر سازنده متن داستانید زمینه شناخت اثر و امکان نقد آن و یی بردن
به قدرت داستاننویس را ایجاد میکند .یکی از مهمترین عناصر داستانی زاویه دید است .از
طرفی بررسی تطبیقی آثار ادبی میان دو زبان عربی و فارسی نقش بسزایی در شناساندن
میزان تقارب میان ادبیات فارسی و عربی دارد .از این رو س ی نگارندگان در این مقاله بر آن
است تا با رویکردی تطبیقی و به شیوه توصیفی– تحلیلید زاویه دید و کانون روایت را در
مجموعه داستانی «خواب» اثر نجی

محفوو و مجموعه داستانی «از مسافر تا ت خال» اثر

احمد محمودد مورد بررسی قرار دهند .در این راستا س ی شده تا مسائل گوناگون مرتبط با
زاویه دید و کانونیشدگید همچون :انواع زاویه دید و کانون روایتد تناس

زاویه دید با

درونمایههای داستانهاد میزان کشش زاویه دیدهای انتخاب شده توسط دو نویسنده در
ایجاد جرابیت و اقناعکردن خواننده مورد واکاوی قرار گیرد .نتایو این ییوهش حاکی از آن
است که راوی دانای کلد یرکاربردترین زاویه دید بهکار رفته توسط دو نویسنده استد امری
که بر کانون روایت هر دو مجموعه تأثیر نهاده استد بنابراین میزان کانونیشدگی در زاویه
دید دانای کل در دو مجموعه یادشدهد به مرات
کلیدواژهها :زاویه دیدد نجی
ت

بیش از سایر زاویه دیدهای دیگر است.

محفوو ،احمد محمودد مجموعه خوابد مجموعه از مسافر تا

خال.

* 5استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل (نویسنده مسئول) (ایران) ()dr.aliasghar.habibi@gmail.com
** 1کارشناس ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل (ایران)
*** 9عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل (ایران)
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محفوو و احمد محمود

مقدمه:
یکی از بارزترین وییگیهای داستان مدرنیستی م اصرد استفاده از صناعات روایی فراوان در
آن و دوریجستن از روایتهای کالسیک و خطی سدههای ییشین است .این شیوه در میان
دیدگاههای روایی و زاویه دید در داستانهای جدید بسیار به کار میرود« .هرگونه تحلیل
روابط ییچیده میان کنشهای سخن اشخاص و راویاند مستلزم شناخت شیوههای انتقال
گفتار (صدای بیرون) یا اندیشه (صدای درون) متن است .تفاوت بنیادیند تفاوت میان نقل
قول 5و گزارش 1یا به زبان سنتیتر تفاوت میان گونههای مستقیم یا نامستقیم است» (چتمند
 .)65 :5914بنابراین بررسی روایت و انواع زاویه دید به دلیل نشان دادن صورت متفاوتی از
ن قل داستاند زمینه شناخت اثر و امکان نقد آن و یی بردن به قدرت داستاننویس را ممکن
میسازد.
«قصه و داستان از ظرفیتهای خاص برخوردار است و میتواند بر امواج حوادث مختلفی
که به سرعت در جام ه اتفاق میافتندد سوار شود .داستان کوتاه امکان همگامشدن با
حرکتهای انقالبی جام ه و توان تغییر آنها را در خود دارد و قادر است از لحظههای
دلوایسی و درگیری مردم گرفتار سخن بگوید» (محفوود  .)55 :5922داستانهای کوتاه
م اصر به دلیل برخورداری از این وییگید در تحلیل آثار چند دهه اخیرد درخور طرح
هستند .یکی از برجستهترین نویسندگان م اصر که جایزه نوبل را در حوزه داستاننویسی به
خود اختصاص دادهد نویسنده عربزباند نجی

محفوو است .احمد محمود نیز بهعنوان

یکی از م روفترین نویسندگان م اصر ایراند در داستاننویسی همردیف و همسبک محفوو
شناخته شده است .وجه اشتراک و شاخص برجسته این دو نویسندهد مضمون رئالیستی و
موضعگیریهای سیاسی و اجتماعی آنها در داستانهای کوتاهشان است .این وجه اشتراکد
ما را بر آن داشت تا زاویه دید و کانونیشدگی را در دو مجموعه منتخ

از مجموعه

داستانهای کوتاه این دو نویسندهد مورد تحلیل قرار دهیم .ده داستان کوتاه« :میکده گربه
سیاه»د «واژه نامفهوم»د «آواز مست»د «سمساری»د «مردی که حافظهاش را دوبار از دست داد»د
«زیر سریناه»د «خواب»د «تاریکی»د «چهره دیگر»د «اتاق شماره دوازده» منتخ
داستانی «خواب»د اثر نجی

از مجموعه

محفوو که آیینهای از دردها و رنوها و حرمانهای انسان

دردمند امروز ماست و هفت داستان کوتاه« :مسافر»د «شهر کوچک ما»د «ترس»د «راهی به
Quotation
Report
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سوی آفتاب»د «یسرک بومی»د «غریبهها» و «ت خال» که از مجموعه داستانی «از مسافر تا
ت خال» احمد محمود انتخاب شده است .هر دو مجموعه با مضمون و هدف یکسان و در
شرایط اجتماعی مشابه نوشته شدهاند.
چنانکه اشاره شدد یکی از روشهای ارزشگراری و شناخت یک اثر هنرید بررسی هر یک
از عناصر سازنده متن (داستان) است که زمینه شناخت اثر و امکان نقد آن و یی بردن به
قدرت داستاننویس را ایجاد میکند .زاویه دید یکی از مهمترین عناصر داستانی است که
«مانند دریچهای برای ارائه اطالعات داستان به خواننده است .انتخاب نوع دیدگاهد هم بر
کیفیت و هم بر میزان و حجم اطالعات ارائه شده به مخاط

تأثیر تام دارد .دیدگاه اگرچه

صرفاً یک عنصر صوری در داستان محسوب میشودد اما بر میزانِ صمیمیّتد واقعگرایید
باوریریری و در نتیجهد تأثیرگراری داستاند نقش ت یینکننده دارد» (رضوانیاند  .)23 :5913با
این فرض که زاویه دید نقش بسزایی میتواند در م رفی محتوا و مضمون خود داشته باشدد
س ی نگارندگان در این مقاله بر آن است تا به شیوه توصیفیتحلیلی زاویه دید و کانون
روایت را در دو مجموعه منتخ

مورد بررسی قرار دهند.

در تحلیل حاضر که بررسی راوی و کانون مشاهده در داستانهای مجموعه «خواب» (نجی
محفوو) و هفت داستان کوتاه از مجموعه «از مسافر تا ت خال» (احمد محمود) استد این
عنصر داستانی با توجه به تقسیمبندیهای م مولی که در کت

عناصر داستان به آن اشاره

شدهد مالک بررسی قرار گرفته است .در این بررسی تکگویی درونی (مستقیم و
غیرمستقیم)د دوصدایید گفتگود کانونشدگید میزان کانونیشدگی و نیز برخی وییگیهای
راوید مهمترین بخشهای تحلیل در این مجموعه هستند.
ییشینهی تحقی
اهمیت موضوع زاویه دید و کانونیشدگی باعث شده بسیاری از تحلیلگران به بررسی این
دو موضوع در ییوهشهای خود بپردازند .از آن نمونه :مریم بیاد در مقاله «کانونسازی در
روایت» (فصلنامه ییوهشهای ادبی )5914به ارائه ت اریف کلی کانون روایت و
ردهبندیهای ژنت درباره انواع کانونیشدگی یرداخته است .محمدرضا صرفی در مقاله
«کانون روایت در مثنوی» (فصلنامه ییوهشهای ادبی )5916گونههای مختلف کانون دید در
مثنوی را با تکیه بر داستان «کرامات دقوقی» بررسی نموده است .ابوالفضل حری در مقاله
«زاویه دید در مقابل کانونیشدگی» (ادبیات داستانی )5911و مقاله «رویکرد روایت شناختی
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به کانونیشدگی» (کتاب ماه ادبیات  )5913نظریه روایتشناسی ژنت و انواع کانونیشدگی
(صفر-بیرونی-درونی) را مورد بررسی قرار داده و رابطه آن را با زاویه دید تحلیل نموده
است .باقر صدرینیا در مقاله «بررسی سیر تحول شیوههای روایت و زاویه دید در
داستانهای کوتاه سیمین دانشور» (بوستان ادب )5913انواع زاویه دید را در ینو مجموعه
داستان کوتاه نویسنده بررسی نموده است .در مقاله «نوسان زاویه دید در روایت رمان کولی
کنار آتش» (بوستان ادب  )5933غالمرضا بهروزد یس از بررسی انواع زاویه دید در رمان
یادشده به این نتیجه رسیده است که وجود چندگانگید آشفتگید نبود انسجام و نوسانهای
زاویه دید در رماند آن را در جایگاه یک وجه از روایت اسکیزوفرنیک قرار داده است .ناصر
علیزاده در مقالهای تحت عنوان «کانون روایت در الهینامه عطار براساس نظریه ژرار ژنت»
(گوهر گویا )5935به بررسی انواع کانون دید یرداخته و نظام روایی الهینامه را با نظریه
کانون روایت ژرار ژنت تطبی داده استد اما تاکنون ییوهشی تطبیقی درباره زاویه دید و
کانون روایت میان مجموعه داستانهای کوتاه عربی و فارسی انجام نشده است و جستار
ییش رو ییوهشی نو در این وادی تلقی میگردد.
بحث و بررسی
روایت و راوی
یکی از مهمترین نکتهها در ییوهش ادبید شناخت ساختار روایی داستان یا مطال ه روایت
است که ساختارهای مختلف روایتد مانند راوید طرحد شخصیت و ...را بررسی میکند.
روایتشناسی 5ش بهای از رویکرد علمی نسبتاً نوینی است که دغدغه اصلی آن شناسایی
عناصر ساختاری و حالتهای مختلف ترکی

این عناصر در روایتد شگردهای متکرّر

روایت و تحلیل انواع گفتمان در روایت است (دادد  .)111 :5921در سادهترین و عامترین
بیان روایت را میتوان متنی دانست که در آن فردی قصهای را بیان میکند و قصهگویی
(راوی) دارد (اخوتد  .)1 :5925بنابراین روایت از دو جزء تشکیل میشود :قصه و قصهگو.
در اصطالح ادبیات به کسی که داستان را روایت میکند راوی میگویند .به سخن دیگر
راوی شخصیتی است که نویسندهد حوادث داستان را از زبان او نقل میکند (دادد :5921
 .)113هر راوید همواره ادراک خود را از داستاند بیان میکند و براساس این ادراک
یارههایی از حادثه را برمیگزیند و یارههایی را کنار میگراردد ی نی هر راوی طرح روایت را
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میسازد .راوی همواره از دیدگاههای متفاوت به روایت مییردازد .کاربرد هر دیدگاهی
کنشی م نیدار است و دید نویسنده را نسبت به جهان و تفسیر او را از آن نشان میدهد
(رضوانیاند  .)26 :5913از آنجا که تمام بخشهای محتوایی روایت از درون یک منشور یا
«زاویه دید» به نام «عامل کانونکننده» عبور داده میشود (گرین و لبیهاند )555 :5919د
مطال ه زاویه دید و چند و چون آن در سازماندهی به اجزای روایت نیز اهمیت مییابد.
زاویه دید
منظور از زاویه دید در داستان فرم و شیوه روایت داستان توسط نویسنده است« .انتخاب نوع
دیدگاه هم بر کیفیت و هم بر میزان و حجم اطالعات ارائه شده به مخاط

تأثیر تام دارد»

(رضوانیاند  .)23: 5913درک و شناخت وییگیهاد ظرفیتها و تواناییهای این دیدگاهها
برای انتخاب و نوشتن داستان در قال

آنها ضروری است (مستورد  .)96 :5923بنابراین هر

زاویه دید تحلیل متفاوتی از مضمون و محتوای خود دارد .مصطفی مستور در کتاب «مبانی
داستان نویسی» دیدگاههای روایت در داستان را به طور عمده در هشت گروه دستهبندی
کرده است :دیدگاه دانای کل نامحدودد دیدگاه دانای کل نمایشید دیدگاه دانای کل محدودد
دیدگاه اول شخصد دیدگاه تکگویی درونید دیدگاه تکگویی بیرونید دیدگاه دوم شخص
و دیدگاه بدون راوی .در تحلیل مجموعه «خواب»د چهار داستان :میکده گربه سیاهد آواز
مستد سمساری و خوابد راوی دانای کل است و در چهار داستان دیگر :زیر سریناهد
تاریکید چهره دیگر و اتاق شماره دوازدهد راوی دانای کل محدود است و در دو داستان:
واژه نامفهوم و مردی که حافظهاش را دو بار از دست دادد زاویه دید نمایشی است .در هفت
داستان کوتاه از احمد محمودد چهار داستان :مسافرد ترسد راهی به سوی آفتاب و یسرک
بومید راوی دانای کل است .در دو داستان آن :غریبهها و شهر کوچک ما راوی دانای کل
محدود و در داستان ت خالد از زاویه دید اول شخص (من روایتی)د استفاده کرده است.
راوی در غال

داستانهای دو مجموعهد با زاویه دید دانای کل ظاهر میشود .توان دانستن

او در حوزههای رفتارد گفتارد احساساتد انگیزهها و افکار شخصیّتهایش در یک سطح
است .عالوه بر این راوی گاه در تفسیر و اظهار نظر درباره وقایع و اشخاص داستان مداخله
میکند .هر کجا الزم دانسته بیرون از داستان موق یّت مکانی را شرح داده یا به طور مستقیم
مخاط

را تحت تأثیر قرار میدهدد به درون شخصیّتها میرود و گاهی آن قدر در

شخصیّتها نفوذ میکند که خواننده نمیتواند تکگویی درونی شخصیّتها را از صدای
راوی تشخیص دهد .در زاویه دید دانای کل محدودد تمام حوزه حضور و آگاهی راوید در
111
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یک شخصیتد محدود میگرددد اما بسیاری از وییگیهای راوی دانای کل در این نوع

روایت همچنان دیده میشود .زاویه دید نمایشی نیز شاخهای از دیدگاه زاویه دید سوم
شخص است که راوی همچنان دانای کل است و تنها آنچه میبیند گزارش میدهد .ییداست
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
نقل هر روایت الزامی نیستد بسیار اهمیّت دارد .داستانی که سراسر آن به شیوه گفتگو
روایت می شودد به نوعی بدون راوی است و راوی آن در واقع خود نویسنده است (مستورد
 .)96 :5923این مطل
منتخ

قابل توجیه است زیرا بخش زیادی از داستانهای دو مجموعه

با عنصر گفتگو روایت شده است که در بیشتر موارد نمیتوان دیدگاهی را در آن

مشاهده کرد .مانند نمونههای زیر:
الف) « -کی با او آشنا شدهای؟
 یک سالی میشود شاید هم بیشتر چطور؟ تصادفید داشتم بین قبرها میگشتم و( »...محفوود .)61 :5922ب) « -خیری در این کار نمیبینم!
 یس چرا دعوتم کردی؟ برای این که حجت را تمام کرده باشم.رمضان از خشم چهره در هم کشید و گفت :هنوز هم یکی از ما نابودی دیگری را
میخواهد» (همان.)515 :
پ) « -خ د بیفت جلو
غالم گردن گرفت و سریع یرسید:
 کجا؟رئیس زندان به آرامی گفت:
 تو آزاد شدی غالم ...تو داری از زندان میری بیرون( »...محمودد .)156 :5922ت) «باغبان گفت:
 من یه چیز میدونملحظهای سکوت کرد و ب د ادامه داد:
 هیچکاری از دست این حوزهها بر نمییاد!111

عبدول یرسید:
 دیگه چی میدونی؟باغبان گفت:
 دیگه اینکه این حوزه موزهها جز شر و شورد هیچی ندارن( »...همان.)196 :تکگویی درونی( 5مستقیم و غیرمستقیم):
 -1تکگویی درونی مستقیم:
گفتگویی است که در ذهن شخصیت داستان جریان دارد .تکگویی درونی باعث میشود که
خواننده بهطور غیرمستقیم جریان افکار شخصیت داستان و احساسات او را درک کند .از
طری این کانون روایت سیر اندیشههای شخصیتد همانطور که در ذهنش جاری میشود به
بیان در میآید .بنابراین تداعی م انی اساس تکگویی درونی است (میرصادقید .)62 :5922
از نمونههای تکگویی درونی مستقیم در دو مجموعه مورد بحث میتوان به موارد زیر اشاره
نمود که در بیشتر مواردد برای نشاندادن احساس واق ی شخصیتها نسبت به یکدیگر و
مطلعنمودن خواننده از افکار و اندیشههای درونی خود به کار برده میشود:
 «تو م لم عربی هستی .بسیار خوب ...آیا ف ل بیفاعلی را میشناسی؟ زبان دریایبیانتهایی است .محمد مرد .محمد فاعل است .اما این چه فاعلی است؟ و برای همین است
که من چیزی را خارج از چارچوب زبان میجویم» (محفوود .)511 :5922
 ذهن شهرو شلو بود و خاطرهها درهم بود .خاطره قصهگوییهای یدر و خندههای بتی وروزها و ش ها و آرزو و باغبان «ییرمرد بد عن مث کاسه از آش دا تر میمونه ...اگه دختر
خودش بودد چی میکرد( »...محمودد .)113 :5922
گاهی راوی دانای کل با آوردن اف الی مانند «با خود اندیشید»د «گفت»د «با خود فکر کرد» یا
«زمزمه کرد» به بیان احساسات شخصیتها در قال

نقل تکگویی درونی مییردازد:

 «و او با خود اندیشید :لبخندش عالمانه مینمودد اما با وجود این ما خیلی چیزها رانمیدانیم و م رفت ما اشیای کوچک و در دسترس و متناقض و ناموجه را در بر میگیرد»
(محفوود .)511 :5922
 «به شدت خسته بود .خود را بر تخت انداخت و یلک بر هم گراشت و زمزمه کرد :چقدرخوابم میآیدد به خوابی محتاجم که نهایتی نداشته باشد( ».همان.)565 :

- Interior monologue

111

1

بررسی تطبیقی زاویهی دید در مجموعه داستانهای کوتاه نجی

محفوو و احمد محمود

به نظر میرسد در موارد زیادید هدف راوی در این نوع روایتد نشاندادن قضاوت
بیطرفانه اوست تا با بیان بیواسطه خودد احساس همزادیندار مخاط

با شخصیت را بیدار

کند.
 «گوشه ابروی راستش که جای زخم کهنهای بودد همینطور سفید مانده بود .ریشش همکمی بلند شده بود .فکر کرد :اینکه عیبی نداره ولی کراواتم؟ ...شاید به گره بزرگش
میخندن؟ ...اما نه! آنها که چیزی سرشان نمیشه یک مشت الت بیسواد!» (محمودد :5922
.)56
 -2تکگویی درونی (غیرمستقیم)
این نوع تکگویی درونی به دلیل جابهجایی زاویه دیدد باعث ییچیدگی داستان و گاه
بدفهمی آن میشود .علت این که این نوع گفتگو «غیرمستقیم» نامیده میشودد این است که
برخالف تکگویی درونی مستقیم که در آن جملهها با نقل قول مستقیم و در نتیجه از سوی
اول شخص ارائه میشودد در اینجا جملهها با نقل قول غیرمستقیم و از سوی سوم شخص
بیان میشود .در واقع این نوع تکگویید بازتاب ِذهن یکی از شخصیتهای داستان است .از
آن نمونه:
 «دست به چماقی نبرده و خنجری را برهنه نکرده و حتی یارهآجری به سوی حریف نشانهنرفته بودند .سرگرم گفتگو بودند که این اتفاق افتاد .قاتل کیست؟ خانهاش کجاست؟»
(محفوود  .)62 :5922در این نمونهد با ینهان شدن ناگهانی راوید سردرگمی در روایت
ایجاد میشود که ذهن مخاط

را درگیر میکند؛ چه کسی روایت میکند؟

 «آمیزهای از بوی تند ترشی و ینیر و ساردین بینیاش را یر کرد .سرگردان مینمود ...امااین همان کشوی مطلوب است .یول نقد مانولی اینجاست .یولهایی که از فروش ییالههای
شراب تقطیر شده از آتش دوزخ به دست آورده» (همان .)21 :این جمالت سخنان شخصیت
اصلی داستان «احمد عنبه» است که با زاویه دید سوم شخص و در قال

تک گویی غیر

مستقیم روایت شده است.
 «ییرمرد مفنگی وقتی دهانش را مثالً به تبسم میگشایدد شکافی را میماند که در یوستدرخت یدید آمده باشد» (همان .)519 :عبارت فوق بازتاب ذهن شخصیت اول داستان؛ ی نی
م لم عربی است.
 «ماه آمده بود باال .باالی باال و خیمه زده بود و صدای خروس بود که انگار ره گم کردهبود و ش

بود که از تیغه بلند نیمه میگرشت و یوزه میکشید به سوی بامداد» (محمودد
111

 .)559 :5922اینها توصیفاتی هستند که از ذهن راوی نوجوان داستان و بهصورت تکگویی
درونی عبور میکنند.
 «انگار نه انگار که کسی یشت سرش بد و بیراه میگوید .تا ظهر چند بار میآید قهوهخانهتیمچه چای میخورد .گاهی چند تایی هم همراهش هست .انگار ازش حساب میبرند»...
(همان .)413 :بازتاب ذهن شخصیت اصلی قصه استد یسری که یدرش به زندان رفته و
اکنون فکر میکند که یدرش را بازشناخته است.
دوصدایی:
گاهی در روایت داستاند نمیتوان صدای راوی و بازتابنده ذهن شخصیت را از یکدیگر
بازشناخت .این نمونه از روایت شباهت زیادی به ت لی
مخاط

در داستانهای نمایشی دارد.

همواره از خود سؤال میکند این راوی است که میگوید یا بازتابنده ذهن شخصیت

که همان تکگویی درونی است .در نمونه زیر از مجموعه «خواب»د خواننده با دو صدای
راوی و شخصیت داستان«احمد عنبه» مواجه استد به گونهای که با ایجاد این دو صدایید
تشخیص صدای راوی از بازتاب صدای شخصیت داستان «احمد عنبه» برای حواننده داستان
مشکل شده است:
 «سر شیشه را بر دهان گراشت و با حرص و ولع تا آخر نوشید .متوجه غلیان درونش شددم رکه است .بینظیر است .ارزش دارد .شراب بهترین متاعی است که با یول میتوان خرید
و مغبون نشدد اما حیف است که گاریات فردا نمیتواند در مراسم گورستان (قرافه) شرکت
کند .مانولی خدا ل نتت کند» (محفوود .)21 :5922
در این نمونه زیر از مجموعه داستانی «از مسافر تا ت خال» تشخیص صدای راوی «دانای
کل» از بازتاب صدای شخصیت اصلی داستان ی نی «شهرو» چندان راحت نیستد زیرا هر
کدام از آنها را میتوان راوی داستان تصوّر کرد:
 «صدای آرزو خوابزده مینمود .صداش خشدار بود و دلنشین بود ...اینا همهاش حرفهکه میگن لولهها رو برا فاضالب انداختن اینجا ...وگرنه تا حاال هم میتونستن فاضالب رو
سر یوشیده کنن( »...محمودد .)199 :5922
مهمترین ویژگیهای راوی در داستانهای دو مجموعه
 -1تصویر موقعیت و چگونگی زمان و مکان توسط راوی
 «میکدهد اتاقی است چهارگوش در زیرزمین ساختمان کهنهای که چراغش به سب111
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خفه و تاریکد ییوسته روشن است .تک ینجرهای با میلههای آهنید میکده را به فضای بیرون
ییوند میدهد .دیوارها به رنگ آبی روشن( »...محفوود  .)41 :5922در این نمونهد توصیف
کامل راوی از مکاند تصویری روشنتر در ذهن مخاط
« -ش

ایجاد کرده است.

از نیمه گرشتد غالم قاتل بیدار شد و رو یتو چندک زد .نورافکنهای بزرگ چهار

گوشه بندد حیا را روشن کرده بود .یاسبان کشیک تکیه داده بود به دیوار تختهای برج
مراقبت و چرت میزد» (محمودد  .)133 :5922در هم آمیختن موق یت زمانید مکانی و
وض یت شخصیتد تصویری جاندار از روایت ساخته است.
 -2اظهارنظر ،توضیح و تحلیل راوی درباره شخصیّتها
 «باید بنشینی اما روی بار .مانولی رفت و یولها را با خود برد .به درک اسفل برو مانولی.ل نتیتر از جهنمد ظلمات است .بیمحاباد سینهاش را صاف کرد .صدا در تاریکی ییچید ولی
زیاد اهمیت نداد .به احتیا دل نداد» (محفوود  .)29 :5922با توجه به اینکه روای داستان
دانای کل استد بنابراین خود را مجاز میداند در هر کجا که بخواهد در مورد هر چیزی یا
کسی اظهارنظر کند.
 «شیخ کوتاهترین راهی را که از بیابان به منزل جوان منتهی میشدد ترسیم کرد .جایخلوتی که هیچکس به وجودشان یی نبرد .آیا او را خواهند کشت یا به دیدن و تهدید وی
اکتفا میکنند» (همان .)61 :در این نمونه راوی به تحلیل خود از ادامه داستان یرداخته است
که ضمن روایتد ذهن مخاط

را به ت لیقی آشکار درگیر میکند.

گاهی دانای کلد خواننده را زودتر از جریان داستان و از آینده باخبر میکند« :و صاح خانه
م ترضش شد و صدایش کرد :استاد ...ل نتی! بدترین روزی است که اول صبح چشمش به
او افتاده باشد» (همان.)519 :
 «از صدای سومین گلوله خالد یرید و خودش را باال کشید .دوج هشت سیلندر تو آیینهییدا بود .به نظر میرسید که سینهاش از زمین کنده شده است .یوزه یهن دوج به یوزه
کوسهای میماند که خشمگین به شکار حمله آورده باشد» (محمودد  .)134 :5922در این
نمونه راوی کمی از شخصیت دور میشود و با توصیف جزئیات دوج هشت سیلندر س ی
دارد به داستان هیجان دهد.
 -3ارائه مستقیم حاالت و ابعاد داستان و تأثیر مستقیم بر احساس و دریافت خواننده
«راوی با انتخاب کلمات ارزشگرارد تشبیهاتد است ارههاد قیدها و صفتهای فراواند
احساس و تحلیل خود نسبت به حوادث و شخصیتها را به خواننده منتقل نموده و به این
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ترتی

اوست که احساسات و داوریهای خواننده را نسبت به شخصیتها و یندار و گفتار

و کردار آنها شکل میدهد و جایگاه هر یک از شخصیتها و حوادث را نزد خواننده ت یین
میکند» (رضوانیان و نورید .)35 :5911
در داستان میکده گربه سیاهد راوی با بیان نظر و دیدگاه خویش درباره علت نامگراری میکده
آند احساس خود را به خواننده نیز منتقل میکند:

و خصوصیات صاح

«نام واق یاش ستاره استد اما م موالً به آن میکده گربه سیاه میگویند .به خاطر گربه سیاه و
درشتی که محبوب مسیو است؛ صاح

الغراندام و یزرتی میکده و دوست و همدم

مشتریان» (محفوود .)46 :5922
در نمونه زیرد راوی توانسته در کمترین توصیف از شخصیتد سریعتر هویت و جایگاه او را
در داستان برای مخاط

روشن کند« :اما رمضاند همیشه تندبادی بود که گرد و خاک را بر

چهرهها مینواخت» (همان )526 :همچنین در نمونه زیرد آوردن صفتهای یی در یی راوی
از شخصیت نقال کامال قابل تداعی است و خواننده بهصورت مستقیم شخصیت وی را
دریافت میکند« :بهزودی نقال آمد .با ریش تویی و گیسهای بلند حنایید قد کوتاه
گوشتآلود و عبای شتری و عصا و شاهنامهاش» (محمودد .)52 :5922
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

صنایع ادبی این تأثیر را یررنگتر نشان دهد:
«باران بارید و بارید .باد مثل هزاران گرگ گرسنه زوزه میکشید .برگهای سرنیزهای نخلها
تو هم رفته بودند و خشخش ناهنجارشان فضا را یر کرده بود» (همان.)131 :
در نمونه اخیرد اشاره به صداهاد بوها و رنگهاد توصیف ظریف راوی و تأثیر مستقیم بر
خواننده را برجسته ساخته است« :صدای سایش تکههای کاغر که باد رو زمین میکشیدشان
و صدای سایش شاخههای ردیف درختان میموزا تو گوشش بود .زیر کمر شهرو عرق کرده
بود .بوی گاز نفت و بوی شور دریا و بوی چمن رطوبت دیده با هم قاطی بود» (همان:
.)111
کانونیشدگی
کانون روایت در تحلیل توانمندیها و شگردهایی که داستانیرداز برای شکلدادن به
داستانهای خود از آن بهره میگیردد بسیار اهمیت دارد تا جایی که هرگونه ایجاد تغییر در
کانون روایتد سب
111
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از بحث برانگیزترین مباحث در مورد نقد ادبیات داستانی است .از جمله دالیل این امر به
احتمال قوید یکی قرابتی است که با نقطه دید دارد» (جاند .)11 :5913
در واقعد نقطه دید ابزار راوی و عمل روایت است .داستان به واسطه «منشور»د «دورنما» و
«زاویه دید» و از زبان راوی روایت میشود .شلومیت ریمون به تب یت از ژرار ژنت این
واسطه را «کانونشدگی» مینامد .ژنت کانونیشدگی را مرتبهای از فشردهگویی میداند که
م انی تلویحی خصوصاً م انی بصری دیدگاه و نیز م انی تلویحی م ادل اصطالح فرانسوی
دیدگاه ی نی «دید» را ندارد .اما به نظر ریمون اصطالح «کانونیشدگی خالی از م انی
تلویحی نوری -تصویری نیست و مانند دیدگاه حس صرفاً بصری کانونیشدگی را
میبایست به حدی گسترده در نظر گرفت که سویا شناختی و عاطفی و ایدئولوژیکی را نیز
در بر گیرد» (ریمون کناند  .)33 :5912به نظر وی کانونشدگی و روایتگرید دو عمل جدای
از همند با این حال در برخی مواقع امکان ترکی

کانونیشدگی و روایتگری وجود دارد.

کانونیشدگی هم فاعل دارد و هم مف ول .فاعل (کانونیگر) کارگزاری است که با ادراک
خود به ارائه داستان سوی و جهت میدهد .حال آنکه مف ول (کانونیشده) چیزی است که
کانونیگر مشاهدهاش میکند (همان .)531 :بهطور سادهتر میتوان گفت دو عامل اساسید در
بررسی کانون باید مورد توجه قرار گیرد -5 :عامل کانون (مشاهدهگر)  -1موضوع کانون
(مورد مشاهده).
نزد عموم نظریهیردازاند کانون به سه دسته عمده تقسیم میشود :کانون درونید کانون بیرونی
و کانون صفر.
-1کانون بیرونی:5
در کانون دید بیرونید راوی صرفاً به توصیف کنشهایی مییردازد که میبیند و هیچگونه
تفسیری همراه آن نمیسازد (صرفید  .)543 :5916در این حالتد شخصیتها تنها از بیرون
قابل روایتند و دسترسی به افکار و اندیشههایشان میسّر نیست و میزان آگاهی خوانندهد از
آگاهی شخصیت کمتر است (میشل و همکاراند .)549-544 :5919
 «میخانهچی وایسین چرا را خاموش کرد و تاریکی فضا را یوشاند .آنگاه خارج شدد در رابست و رفت» (محفوود  .)25 :5922راوی همچون دوربینی که تصویر را نزدیک آوردهد تنها
قادر به نشان دادن محیط اطراف خود است بدون اینکه تحلیلی از احساس شخصیتها ارائه
کند.
- External focus
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« -مل ون را در جان

چپ قهوهخانه بازار کانتو دید که به چپ یک میزند .نگاهش تالقی

کردد اما مل ون غرق در چپ به نظر میآمد .صندلی را به دست گرفته به او نزدیک شد و آن
را در مقابلش گراشت و نشست» (همان .)33 :قیدهایی که احتمال را نشان میدهند مانند «به
نظر میآمد» در نمونه ذکر شدهد از مهارتهای راوی برای نشان دادن دوربودن او از صحنه
است .بنابراین میزان ارائه اطالعات او از جریان داستان محدود خواهد بود.
« -دود مخلو

قلیان و سیگار و چپ

هوای قهوهخانه را سنگین کرده بود .چهار تا

چرا زنبوری که از سقف آویزان بود با بیحالی میسوخت .چوبهای تر توی بخاری ترق
و تروق صدا میداد» (محمودد .)52 :5922
 «سر و رویش ورم کرده بود .خون خشکیده به سر و صورتش چسبیده بود و چشمهایشبه قی نشسته بود» (همان .)159 :در تمام نمونهها راوی همچون گزارشگری است که با
استفاده از کانون بیرونی روایتد به توصیف مشاهدات مییردازد.
 «قهوهخانه روبهروی حجره دائی امیر است .سقف تیمچه گنبدد گنبدی است .هر گنبد یکهواخور دارد .از هواخورهاد لولههای نور آفتاب میافتد رو زمین .وقتی لوله نور هواخوار
گنبد سومی بکشد تا رو عتابه حجرهی دائی امیرد آن وقت ظهر است» (همان .)453 :با توجه
به نمونههایی از اف ال به کار رفته در این نوع کانونیشدگی (یوشاندد نشسته بودد بستد
رفت و :...ماضی /استد داردد میافتد و بکشد :مضارع) میتوان نتیجه گرفت که هیچ
محدودیت زمانی نمیتوان برای نوع خاص کانونشدگی بیرونید قائل شد و برای نشان دادن
این کانونشدگی از تمامی زمانها میتوان استفاده کرد.
 -2کانون درونی:5
در روایاتی دیده می شود که بیننده میدان دید و دانش محدود داشته باشد .این نوع بیشتر در
روایاتی ظاهر میشود که به سبک تکگویی درونی یا کالم غیرمستقیم آزاد نوشته شده است.
همچنین این نوع ممکن است ثابت باشد یا متغییر باشد یا آنطور که در رمانهای نامهای
دیده میشود چندگانه باشد (بیاد و ن متید .)16 :5914
 «در تاریکی مطل ایستادد چشمانش را کامالً باز کرد اما هیچ چیز حتی سایهای هم ندید.کور به م نای دقی کلمه و چنان گمگشته که گویی به عالم غیبش انداختهاند» (محفوود
 .)21 :5922در این نوع کانونشدگی چنانکه در نمونه مشاهده میشودد ذهن شخصیتد
مشاهدهگر و دنیای بیروند مورد مشاهده است.
- Internal focus
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 «آهنگ رفتن کرده بود که همه چیز در نظرش به سفیدی گرایید .اما سفیدی بر همان حالنماند .انگار که دستی سحرانگیز به بازیاش گرفته باشدد سیال میشد و موج میزد تا آنجا
که به رنگی تیره و بیهویت و بیشکل مبدل شد» (همان .)511 :در کانونشدگی درونید
چیزی که بیش همه راوی را به شخصیتها نزدیک میکندد تحلیلی است که از احساس
شخصیتها دارد.
 «مدیر از خود مییرسید که آنها چگونه نشستهاند؟ آیا شناخت قبلی باعث ارتبا ایشاناست؟ عامل گرد هم آمدن آنها بهطور مشخص چیست؟» (همان .)534 :راوی از خالل
ذهن شخصیت به دنیا مینگرد و افکار درونی ذهن او راد بازگو میکند .گاهی راوی به
قدری به درون شخصیت نزدیک میشود که به تکگویی درونی شبیه است .همچنین است
در نمونههای ذیل:
 برگشت و خیلی سریع خود را به قهوهخانه رساند «چه جوری برم تود االن مسخرهاممیکنند اصالً چرا بیرون اومدم؟ کجا برم؟ ...چه بدبختی بزرگی؟( »...محمودد .)53 :5922
 نگاه زرد و تیزش که به نگاه باشه میماندد با نگاه یکی یکیمان در هم میشد و جدامیشد و ب دد رها میشد به چشم دیگری و به آخرین نفر که رسیدد ل هایش که انگار
همیشه به هم چسبیده بودد باز شد و صداش به گونههامان شالق زد (همان.)131 :
 -3کانون صفر( 1خنثی)
در روایاتی مشاهده میشود که راوی دانای کلد بیش از شخصیتها میداند و بیطرفانه
وقایع و موجودات روایی را میبیند و گزارش میکند« .در حقیقتد در کانونسازی صفر
رویدادها از دیدگاه کامالً نامحدود و دانای کل روایت میشود؛ بدین م نی که راوی دانای
کل به قال

شخصیتهای داستان میرود و خواننده را با واکنشها و ذهنیت آنها نسبت به

شخصیت های دیگر و اوضاع و احوال حاکم بر داستان آشنا کرده و موق یت زمانی و مکانی
داستان را شرح میدهد» (حسنیرادد  .)1 :5913در این شیوه روایتد ییوسته با ترکیبی از
زاویه دید کانون درونی و کانون بیرونی روبهرو هستیم.
 «محتاطانه به طرف چپ رفت؛ دستانش را دراز کرد تا آنجا که انگشتانشد ییشخوان رالمس کردند .آنگاه با تکیه بر آن و به موازاتش ییش رفت تا به میز بلند رسید» (محفوود
 .)21 :5922زاویه دید بین دو کانون درونی و بیرونی دائم درحال تغییر است.

Zero focus
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از نیمه گرشتد غالم قاتل بیدار شد و رو یتو چندک زد .نورافکنهای بزرگ چهار

-ش

گوشه بندد حیا را روشن کرده بود .یاسبان کشیکد تکیه داده بود به دیوار تختهای برج
مراقبت و چرت میزد (محمودد .)133 :5922
میزان کانونیشدگی
در زمینه کانونشدگی بحث دیگری درباره بررسی میزان کانونیشدگی وجود داردد که در

این رابطه باید به نظریه مانفرد جان5د اشاره کرد .وی در مقاله خود تحت عنوان« :رویکرد
روایتشناختی به کانونی شدگی» الگوهای م یار در کانونیشدگی جالبی را که خود آن را
بر یایه و اساس روایتشناسی ژنت م رفی میکندد ارائه کرده که از این نظر درخورتوجه
است .وی چهار نوع کانونشدگی و میزاند درجه کانونیشدگی را م رفی میکند :او روی
ییوستاری که از نقطه صفر استد چهار مقوله اصلی را قرار داده است که از کمترین تا
شدیدترین حالت امتداد یافته است (جاند :)16 :5913
واضح /صریح = strict

احاطهکننده = ambient

ض یف =weak

صفر =zero

کانون  5یا زاویه دید= f1

کانون  1یا حوزه

تمرکز= f2

F2

+
+

F1+

F2

F2

F1

F1
F1 fff F1

strict
ب
به وسیله این الگو و با نشاندادن ت داد زاویه دیدها و کانونشدگیها میتوان «میزان
weak

ambient

zero

کانونیشدگی» دو مجموعه را با یکدیگر مقایسه کرد(.)5
(مجموعه خواب از نجیب محفوظ)
م یکارهکا

( F1زاویه دید)

( F2کانون بیرونی و

کانونیشدگی صفر

درونی)

(گفتگو)

داستانها
میکده گربه سیاه

دانای کل

4

6

واژه نامفهوم

نمایشی

-----

1
1-Jahn, Manfred
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محفوو و احمد محمود
1

9

تگگویی
سمساری

دانای کل -تگگویی

2

تمام داستان

نمایشی

5

تمام داستان

مردی که حافظهاش را دو بار از
دست داد

دانای کل محدود

5

-----

زیر سریناه
خواب

دانای کل -تکگویی

53

2

تاریکی

دانای کل محدود -من

9

نیمی از داستان

روایتی
چهره دیگر

دانای کل محدود

1

تمام داستان

اتاق شماره دوازده

دانای کل محدود

1

نیمی از داستان

(مجموعه از مسافر تا تبخال از احمد محمود)
F1
(زاویه دید)

م یککارهکککا

درونی)

داستکانهککا
مسافر

F2
(کانون بیرونی و

دانای کل -تکگویی-

51

کانونیشدگی صفر
(گفتگو)
4

من روایتی
شهر کوچک ما

دانای کل محدود -من

56

9

روایتی
ترس
راهی به سوی آفتاب

دانای کل

9

تمام داستان

دانای کل -من روایتی

1

نیمی از داستان

دانای کل

54

51

دانای کل محدود -من

56

6

یسرک بومی
غریبهها

روایتی
ت خال

من روایتی

59

55

مقایسه میزان کانونیشدگی:
در مجموعه هفت داستان کوتاه از احمد محمودد  11حوزه تمرکز در مقابل  99کانونیشدگی
در مجموعه «خواب» محفوود بیانگر کانونیشدگی بیشتر در داستانهای احمد محمود است.
همچنین در مجموعه «خواب»د سه داستان تمام گفتگو و دو داستان به شکل نیمه گفتگوست
111

که با توجه به وییگی این نوع روایتد کمترین ت داد کانونیشدگی در آنها مشاهده میشود.
این درحالی است که تنها یک داستان از مجموعه احمد محمود به شکل تمام گفتگو روایت
شده است .بنابراین باز همد میزان کانونیشدگی در مجموعه وید یررنگتر مشاهده میشود.
در مجموعه «خواب»د بیشترین کانونیشدگی مربو

به زاویه دید دانای کل و کمترین

کانونیشدگی مربو به زاویه دید نمایشی و دانای کل محدود است .درحالی که این رابطه
در مجموعه داستانهای احمد محمودد بیشترین کانونیشدگی به زاویه دید دانای کل
اختصاص یافته و در کمترین کانونیشدگی نیزد زاویه دید دانای کل را انتخاب کرده است .با
توجه به دخالت گسترده و قدرت بیشتر دانای کلد در بازگو کردن اخبارد اف ال و احساسات
شخصیتهاد اختصاص درصد باالتری از کانونیشدگی به زاویه دید دانای کلد منطقی و
قابل ییشبینی است .از طرفی این نکتهد انتخاب نادرست احمد محمودد در برگزیدن این
زاویه دیدد برای نشان دادن کمترین میزان کانونیشدگی در داستان را نشان میدهد.
نتیجهگیری:
با مطال ه زاویه دید در مجموعه خوابِ نجی

محفوو و هفت داستان کوتاه منتخ

از

مجموعه داستان از مسافر تا ت خال احمد محمودد میتوان به این نتیجه رسید که ساختار
روایی دو مجموعه بهعنوان یکی از آثار ارزشمند ادبیات عربی و ادبیات فارسید از قابلیتها
و ظرفیتهای مت دد روایی برخوردار است .در این مجموعهها هر سه نوع کانونیشدگی؛
درونید بیرونی و کانون صفر وجود دارد .تکگویی درونی (مستقیم و غیرمستقیم)د
دوصدایید گفتگو و کانونشدگی از جمله برجستهتریند شاخصههای زاویه دیدد در
آنهاست .بخش زیادی از داستان های دو مجموعه با عنصر گفتگو روایت شده است که در
بیشتر موارد نمیتوان دیدگاهی را در آن مشاهده کرد .با وجود آند زاویه دیدِ قال د دانای
کل است که این زاویه دید با توجه به داشتن برخی وییگیهای مؤثر راوید جایگاه بسیار
باالیی در اقناع و تأثیرگراری مخاط

خود در دو مجموعه دارد .از این رود میزان

کانونیشدگی در زاویه دید دانای کل همه چیزداند در دو مجموعه یادشدهد به مرات

بیش

از سایر زاویه دیدهای دیگر میباشد.
پینوشتها:
 -5توضیح اینکه «در سمت راست نمودارد کانونیشدگی «واضح /صریح» ( )strictاست و
همراه شدن آن با عالمت  +که مبیّن نقطه اصلی است .در کانونشدگی صریحد  F2تحت
شرایط مختصات دقی و فضایی -زمانی محدود شده از جان  F1مشاهده میشود .در
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بررسی تطبیقی زاویهی دید در مجموعه داستانهای کوتاه نجی

محفوو و احمد محمود

کانونشدگی «احاطهکننده» ( )ambientحوزهی ذهنیت به صورت بیضی نمایش داده شده
است :کانونشدگی احاطهکننده به سان بیضی هندسی که دو کانون دارد بر دو-یا بیشترF1 -
مبتنی است که یدیدهها را موجزوار از بیش از یک جهت -احتماالً از چندین جهت -نشان
میدهد و به طرزی خیرهکنندهد موق یت تکیهگاه خاص زمانی -مکانی را سست میکند و به
دیدگاهی متحرکد موجز یا اشتراکی دامن میزند .در کانونشدگی «ض یف» ()weakد تمام
 F1ها و گرههای فضایی زمانی از میان میرود و فقط یک شیء متمرکز شده بر جای باقی
میماند ( .)F2سرانجام اینکه در کانونشدگی صفرد بر خود شیء تمرکز میشود و احتماالً
محدودیتهای خود حوزه ادراکی -که برای همین منظور به صورت نقطهچین نشان داده
شده است -نایدید میشود» (جاند .)12 :5913

***
منابع و مآخذ:
 -5اخوتد احمدد ()5925د دستور زبان داستاند اصفهان :چایخانه اصفهان.
 -1دادد سیماد ()5921د فرهنگ اصطالحات ادبید تهران :مرواریدد چاپ :دوم.
 -9رضوانیاند قدسیهد ()5913د ساختار داستانی حکایتهای عرفانید تهران :سخن.
 -4ریمون-کناند شلومیتد ()5921د روایت داستانی :بوطیقای معاصرد ترجمه ابوالفضل حرّید تهران:
نیلوفرد چاپ :اول.
 -1گریند گیت -لبیهاند جیلد ()5919د درسنامهی نظریه و نقد ادبید ترجمه گروه مترجماند
ویراستار حسین یایندهد تهران :روزنگار.
 -6محفوود نجی د ()5922د خوابد ترجمه محمدرضا مرعشی یورد تهران :فرهنگ و اندیشه.
 -2محمودد احمدد ()5922د از مسافر تا تبخالد تهران :انتشارات م یند چاپ :دوم.
 -1مستورد مصطفید ()5923د مبانی داستان کوتاهد تهران :نشر مرکزد چاپ :اول.
 -3میرصادقید جمال؛ میمنت میرصادقید ()5922د واژهنامه هنر داستاننویسید تهران :کتاب مهناز.
 -53میشلد ژان؛ آدام و فرانسوا روآزد ()5919د تحلیل انواع داستاند ترجمه آذین حسینزاده و کتایون
شهپررادد تهران :نشر قطره.

 -55مقاالت:
 -51بیادد مریم؛ فاطمه ن متید ()5914د «کانونسازی در روایت» ،فصلنامه پژوهشهای ادبید شماره2د
صص.531-19
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 -59جاند مانفردد ()5913د «رویکرد روایتشناسی به کانونیشدگی»د ترجمه ابوالفضل حرّید کتاب ماه
ادبیاتد شماره 49د صص .95-11
 -54چتمند سیمورد ()5914د «داستان و متن :ساختار روایی در ادبیات داستانی و فیلم»د ترجمهی
ابوالفضل حرّید مجله کتاب ماه ادبیات و فلسفهد صص .63-61
 -51حسنیرادد مرجاند ()5913د «بررسی تطبیقی کانونیسازی در رمان خانم دالووی و رمان و فیلم
اقتباسی ساعتها»د مجله کتاب ماه ادبیاتد شماره 91د صص .16 -15
 -56رضوانیاند قدسیه؛ حمیده نورید ()5911د «راوی در آتش بدون دود»د پژوهشهای زبان و ادبیات
فارسید شماره 4د صص .34 -13
 -52صرفید محمدرضاد ()5916د «کانون روایت در مثنوی»دفصلنامه پژوهشهای ادبید شماره 56د
صص .513-592
 -51علیزادهد ناصر؛ سونا سلیمیاند ()5935د «کانون روایت در الهینامه عطار براساس نظریه ژرار
ژنت»د پژوهشهای ادب عرفانی زبان و ادب فارسی گوهر گویاد شماره دومد صص .543-559
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خوانش تطبیقی «األیّام» طه حسین و «شما که غریبه نیستید» هوشنگ مرادی کرمانی

خوانش تطبیقی «األیّام» طه حسین و «شما که غریبه نیستید» هوشنگ
مرادی کرمانی
**1

دکتر احمدرضا حیدریان شهری* /5سمانه کریمیزاده

چکیده:

مقالهی حاضر با بررسی «االیام» طه حسین مصری و «شما که غریبه نیستید» هوشنگ مرادی
کرمانید میکوشد تا با رویکردی تحلیلی تطبیقید این دو اثر داستانی را با یکدیگر تطبی داده
و از این رهگررد برخی از وییگیهای مشترک و تفاوتهای این دو را بیان کند .برایند نهایی
ییوهش حاضر بیانگر این مسئله است کهد هر دو داستانیرداز در زندگی خود به وییه در
دوران کودکی همواره با مشکالتی مواجه بودهاندد و همین عوامل محیطی یکسان موج
گردیده است که دو نویسنده با دیدی واقعگرایانه به نگارش زندگی خود بپردازندد به گونه-
ای که با تطبی این دو خودزندگینامهنوشت میتوان به مشابهتهای اندیشه و سبک داستان
نویسی دو نویسندهد و برخی از تفاوتهای نوشتاری آن دو یی بردد از مهمترین همانندی-
های سبکی دو اثر به کارگیری تشبیهات محسوس و مرک د دید جزئینگر و صداقت در
بیان و گفتار است و از تفاوتهای سبکی دو اثرد آفرینش شخصیتی جدید برای طه حسین و
بکارگیری بیان (دانای کل) در کتاب «االیام» به همراه انسجام و نظم بخشهای مختلف و
رعایت سیر تاریخی است که در کتاب هوشنگ مرادی دیده نمیشود.
کلیدواژهها :طه حسیند األیامد هوشنگ مرادید شما که غریبه نیستیدد زندگینامه

* 5استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد (ایران) ()heidaryan@ferdowsi.um.ac.ir
** 1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربی (ایران) ()samanekarimi33@yahoo.com
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-1مقدمه
در این نوشتار به بررسی تطبیقی «االیام» طه حسین مصری و «شما که غریبه نیستید»
هوشنگ مرادی مییردازیمد چرا که هر دو نویسنده به رغم تفاوت در فرهنگد سنتها و
محیط زندگید از جهات گوناگون جسمی و روحی در زندگی خود همواره با مشکالتی
مواجه بودهاندد مانند طه حسین که نابینا بوده استد و هوشنگ مرادی که مادر خود را در
بدو تولد از دست میدهدد و یدر وی که به دلیل برخی ناراحتیهای عصبید همواره موج
رنجش او بوده استد اما هر دو ادی

بر شرایط موجود فائ میآیند و در نهایت به چهره-

های درخشان ومحبوب در ادبیات کشور و ملت خود تبدیل میگردند و سالها ب د زندگی
خود را به قلم خود به تصویر میکشندد بگونهای که با دیدی متفاوت از دیگران و با صداقتی
ت ج برانگیز به بیان تمامی حوادث و رویدادهای زندگی خود از همان ابتدای کودکی ی نی
از دورهای که حوادث زندگی خود را به یاد میآورند مییردازندد و همین مشابهتها و
موانع و سختیهای ییش روی این دو نویسنده که تاثیر ان به وضوح در این دو اثر مییابیمد
نگارندگان را بر این امر واداشت که به مقایسه تطبیقی بین این دو اثر بپردازند.
1-1پیشینهی موضوع:
در این موضوع میتوان به مقالههای زیر اشاره نمود:
«.5سبک سخن طه حسین» نوشتهی یانته آ یاشایید نشریه یرشد آموزش م ارف اسالمی
«.1ایام طه حسین و
«.9فن

» نوشتهی حسام خطی د نشریهی

عند طه حسین» نوشتهی حسین نصارد نشریهی القصه

«.4تخیل در قصههای هوشنگ مرادی کرمانی» نوشتهی اشرف دبا فردوس و دیگراند کتاب
ماه کودک و نوجوان
«.1تحلیل روانشناختی شخصیتهای داستانی هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون»
نوشته رامین محرمی و دیگراند نشریه ادب ییوهی
لیکن با دقت نظر در مقالههای یاد شدهدباید بیان داشت که جستار حاضر نخستین مقاله
ییوهشی در حوزهی تطبیقی این دو اثر داستانی میباشد.
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خوانش تطبیقی «األیّام» طه حسین و «شما که غریبه نیستید» هوشنگ مرادی کرمانی
2-1طرح مسئله:
جستار حاضر درصدد یاسخگویی بدین سوال است :
مهترین مشابهتها و تفاوتهای این دو اثر داستانی چیست؟
نگارندگان جهت یاسخ به این یرسش با روش تحلیلی تطبیقی به بررسی رویکرد دو داستان-
نویس در دو اثر مورد بحث مییردازند؛ بدین صورت که ابتدا مقاله با ت ریف مختصری از
حس حالنویسی آغاز میگرددد و سپس مختصری از تاریخ زندگی طه حسین و آثار وی
بیان میشودد ویس از آن به بیان چکیدهای از زندگی هوشنگ مرادی و آثار وی مییردازیمد و
یس از م رفی مختصر دو اثر مرکور؛ این دو کتاب از جهات سبک بیاند تصویرسازید
صداقت در بیان حوادثد ییوند مطال

و رویکرد اجتماعی با یکدیگر مقایسه میشوند.

در خصوص تطبی دو اثر در گسترهی ادبیات تطبیقی باید گفت شیوه و شکل بررسی جستار
حاضر با نظر به مکت

ادبیات تطبیقی فرانسهد ساماندهی شده است؛ رویکردی که ادبیات

تطبیقی را شاخهای از تاریخ ادبیات به حساب میآورد و هر گونه مطال هی تطبیقی را
مشرو به اثبات رابطهی تاریخی بین دو فرهنگ مورد نظر میداند( ».انوشیروانید: 5913
)51
در واقع تطبی گران فرانسوی در جستجوی عوامل خارجیای هستند که منجر به تبادل ادبی
میان یدیدآورندگان دو متن میگردد (بزرگچمید  )542: 5912و طب این نظریهد مقایسهی
میان دو ادی

که از زبان مشترک برخوردارندد در حیطهی ییوهشهای ادبیات تطبیقی قرار

نمیگیرد( .نداد )51: 5913
-2زندگینامه
زندگینامه یکی از انواع کار آمد نثر برای باقی نگه داشتن یاد و خاطرهی بزرگان است.
زندگینامه در لغت به م نای تاریخ زندگی یا دورهای از زندگی شخصی در حدود اطالعاتی
است که نویسنده از احوال یک شخص بیان میکند (دادد )123:5921
«زندگینامه» از این جهتد هم مورد توجه نویسندگان آثار ادبی و هم مورد توجه خوانندگان
این آثار است که انسان در درون خود نسبت به تاریخد احساس عالقه و نیاز میکند .عالقه-
ای که ناشی از حس کنجکاوی بشر و نیازی که مربو به اندوختن دانش و تجربه برای
119

ادامه راه زندگی است .خواننده زندگینامه بیشتر به زیبایی متن و چگونگی نگارش آن به
عنوان یک داستان توجه دارد و نویسنده نباید به خاطر این موضوعد از حقیقت دور شودد
بلکه برای رسیدن به هدف خود باید ییوهشگری جدی و یرتالش و امانت دارد و در عین
حال از قدرت خیالیردازی قوی برخوردار باشد تا بتواند هم از جادهی حقیقتجویی و
امانتداری خارج نشود و هم رضایت خواننده را جل

نماید و یک اثر ادبی زیبا از خود به

یادگار گرارد( .لبول ِادلد 5311م)193-196 :
زندگینامهها از جهت محتوا به انواع گوناگونی تقسیم میشوند که یکی از این انواع
«زندگینامه شخصی» است.
1-2زندگینامه شخصی (
حس

):

حال یا زندگینامهی خودنوشت گونهای از زندگینامهنویسی است که در بردارندهی

تاریخ زندگی یا دورهای از زندگی فردی به قلم خود اوست .زندگینامه اغل

از حوادث

مهم و قابل توجه زندگی گرشته نویسنده صحبت میکند و م موالً دورهای طوالنی از
زندگی او را در برمیگیرد (فسائید )111:5913
زندگینامه در صورتید یک اثر ادبی به شمار میرود که تحلیل حوادث تاریخی و شخصیت
فردد با بیانی صادقانهد در سبکی ادبی و زیبا و با دقتد انجام گیرد( .المقدسید 5311م)432 :
و یکی از زیباترین زندگینامههای خودنوشت در ادبیات م اصر فارسی کتاب «شما که غریبه
نیستید» هوشنگ مرادی میباشد .و دکتر «احسان عباس» عقیده دارد که کاملترین زندگینامه
شخصی در ادبیات م اصر عربی «األیام» طه حسین است( .عباسد 5135م)532:
«-3طه حسین»
دکتر طه حسین در  54نوامبر سال  5113م در روستای «عزبه» در نزدیکی شهر «مغاغه» دیده
به جهان گشود( .الفاخورید  )996:5316یدرش شیخ «حسین علی سالمه» (الزرکلید 5331د
ج  )195:9در سال 5115م خانواده خود را به این روستا آورد و به عنوان کارمندد در شرکت
تولید شکر «کوم آمبو» استخدام و مشغول به کار شد .او و خانوادهاش در سال  5391م به
شهر «المینا» کوچ کردند و تا یایان عمر در آنجا ماندند (طه حسیند بی تا )925 :یدر وی دو
همسر داشت و از همسر اول خود به نام نفیسه  1فرزند و از همسر دوم خود به نام رقیه
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یازده فرزند داشت( .القلماوید  )69:5322و طه حسین ینجمین فرزند از میان فرزندان همسر
دوم بود (طه حسیند بی تا)13 :
طه حسین در کودکید بینایی خود را بر اثر ابتال به بیماری تراخم و م الجه نادرستد از
دست داد( .همان )551:و م الجههای ب دی نیز برایش سودی نداشت( .همان :ص)53
طه حسین در کودکی برای یادگیری قرآن به مکت

روستا رفت و قبل از  3سالگی موف به

حفظ قرآن شد .و به دنبال آن راهی األزهر شد و ادبیات عرب را فرا گرفت و به مقام
استادی األزهر نائل گشت (ضیفد بی تا )121 :وی تحصیالت خود را در دانشگاه ملی مصر
ادامه داد و نخستین دانشجویی بود که توانست در سال  5354به دریافت اولین دکترا در
ادبیات عرب نائل شود .موضوع یایان نامه وی تحت عنوان «جایگاه ابوال الء در ادبیات
عرب» بود که این کتاب هم اکنون از جمله مهمترین کتابهایی است که استادان و
دانشجویان رشتهی ادبیات از آن استفاده میکنند و در بسیاری از دانشگاهها تدریس میشود.
(الباوید بی تا )65 :سپس در سال  5354به فرانسه رفت و در آنجا مشغول به تحصیل شد و
با ارائهی یایاننامهای با عنوان «فلسفه اجتماعی ابن خلدون» موف به دریافت مدرک دکتری
از دانشگاه «سوربون» گردید .در یی آند به مصر بازگشت و به تدریسد تحقی و تألیف
یرداخت و مقاالت و کتابهای زیادی را به دنیای ادبیات عرضه نمود .برخی از کتابهای
وی عبارتند از:
األیامد علی هامش السیرهد الوعد الح د

االسالمد احالم شهرزادد حدیث االرب اءد الح

الضائع...
-4هوشنگ مرادی کرمانی:
هوشنگ مرادی کرمانی در سال  5919در روستای سیرچ از توابع کرمان در منتهای سختی و
محرومیت بدنیا آمد .تحصیالت ابتدایی را در همان روستا گرراند از  1سالگی کار کرد ولی
به مطال ه عالقهی خاصی داشت .تحصیالت متوسطه را در کرمان و تحصیالت عالی را در
تهران گرراند و در هنرستاند دورههای هنرهای دراماتیک را سپری کرد و ضمن آن در
رشتهی ترجمهی زبان انگلیسی نیز لیسانس گرفت.
وی میگوید :من اولین و آخرین فرزند یدر و مادر روستاییام هستم و مادرم را هرگز
ندیدهامد اینطور که میگویند :مادرم در هیجده سالگی فوت شده است .آن وقت من سه یا
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شش ماهه بودهام.
یدرم هم ژاندارم بود و خانوادهی ما نسبت به سایر هم والیتیها موق یت بهتری داشت.
حادثهای باعث شد تا یدرم دچار اختالل حواس و افسردگی شدید شود که نتیجهاش گوشه
نشینی او تا آخر عمر بود....
از سال  5993در کرمان و در یی همکاری با رادیوی محلی کرماند نویسندگی را آغاز کرد.
در سال  5942با چاپ داستان در مطبوعات ف الیت مطبوعاتیش را گسترش داد .اولین
داستان وی به نام «کوچهی خوشبختها» در مجلهی خوشه منتشر شد که حال و هوای طنز
داشت .در سال  5913اولین کتاب وی «م صومه» حاوی چند قصهی متفاوت و کتاب
دیگری به نام «غزال ترسیدهای هستم» به چاپ میرسد .در سال  5919داستان «قصههای
مجید» را خل میکند که ان کاس زندگی حقیقی وی بود .همین قصههاد جایزهی مخصوص
«کتاب برگزیدهی سال  »5964را نصی

وی ساخت.

اما اولین جایزهی نویسندگیاش به خاطر «بچههای قالیباف خانه» بود که در سال 5913
جایزهی نقدی شورای کتاب کودک و جایزهی جهانی اندرسن در سال  5316را به او
اختصاص داد.
برای جلد دوم «قصههای مجید» در سال 5963د لوح تقدیر شورای کودک را دریافت میکند
و آثار او به زبانهای هندید عربید انگلیسید آلمانید اسپانیایید هلندی و فرانسوی ترجمه
میشود .کرمانی سال  5331میالدی از سوی داوران جایزهی جهانی «هانس کریستین
اندرسن» در برلین به دلیل تأثیر عمی و گسترده در ادبیات کودکان به عنوان «نویسندهی
برگزیده سال  »5331انتخاب شد.
وی همچنین عنوان نویسندهی برگزیدهی کشور کاستاریکاد جایزه خوزه مارتیند نویسنده و
قهرمان ملی آمریکای التین را در سال  5331م از آن خود کرد .همچنین از سوی شورای
کتاب کودکد نامزد دریافت جایزهی یادبود «آسترید لیندگرن»  1332م شد .شوراد این
نویسنده ی بزرگ ایرانی را به سب

خل آثار ماندگار و تأثیرگرارد برای دریافت این جایزه

م رفی کرد( .مرادی کرمانید  )14:5913از میان زیباترین اثار وی میتوان به موارد زیر اشاره
نمود:
قصههای مجید ( 1جلدد  91داستان)د بچههای قالیباف خانه (دو داستان)دداستان آن خمره
(داستان بلند) تنور (مجموعه داستان) مهمان مامان (داستان بلند)...
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«-5األیام»
یکی از مهترین آثاری که دکتر طه حسین در طول زندگی ادبی خود خل کرد کتاب «األیام»
است .او در این کتاب زندگینامه خود را در سن  13سالگی نوشته است .بنابراین حوادث
ب د از آن زمان را باید در کت

دیگر جستجو نمود .أنیس المقدسی در کتاب «

» یس از آنکه این سؤال را مطرح میکند که آیا شرق عربی م اصر در مقابل چیزهایی
که از غرب گرفته چیزهایی را نیز به غرب ارائه داده است یا خیر؟ به یاسخ این سؤال و
تشریح ت املهای ادبی بین شرق و غرب مییردازد و کتاب «األیام» را به عنوان یکی از
نمونههایی که شرق عربی از طری ترجمه به غرب تقدیم نموده استد م رفی مینماید.
(المقدسید 5311م)911:
کتاب األیام مشتمل بر  9جزء است .نویسنده در جزء اول به بیان حوادث دوران کودکی که
در زادگاهش سپری شده است مییردازد .در جزء دوم خاطرات خود را از زندگی در شهر
قاهره و در دانشگاه األزهر به رشته تحریر در میآورد .در جزء سوم به بیان زندگی
دانشگاهی خودد ابتدا در دانشگاه ملی مصر و سپس در فرانسه مییردازد و نهایتاً از بازگشت
خود به مصر سخن میگوید و حوادث سیاسی را بیان میکند که خود را وارد آنها ساخته
بود.
«-6شما که غریبه نیستید»
کتاب «شما که غریبه نیستید» تازهترین اثر هوشنگ مرادی است که به نوعی زندگینامهی
خود نوشت او محسوب میشود و شاید بتوان گفت که این کتاب با حجم  913صفحهد
قطورترین اثر نویسنده تا زمان حاضر میباشد .مرادی کرمانی در «شما که غریبه نیستید»
زندگی خود را از چهارد ینو سالگی تا بزرگسالی به تصویر میکشد.
وی با زبانی ساده و کودکانهد زندگی کودکان ایرانی را در این داستان بازآفرینی کرده و
واق یت حیات کودکان را در قال

داستان جاودانه ساخته است« .کرمانی با ...یرداخت

داستانید زبان سادهد کودکانهد خالصد طنزآمیز و شگردهای بیانید لطافتد تازگی موضوعد
کشش یا جاذبه مناس

و  ....این داستان را به اثری یگانه تبدیل کرده است که در عصر

فانتزی با ییرنگهای بسته و ییچیده نیز می تواند قابل توجه باشد( .سالجقهد)111:5913
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«األیام» و «شما که غریبه نیستید» داستان حقیقی زندگی طه حسین مصری و هوشنگ مرادی
ایرانی است .این دو داستان از جنبههای زیر بررسی و مقایسه میشوند و برخی از وییگی-
های مشترک و تفاوتهای این دو اثر بیان میشود.
-7سبک بیان:
کسی که زندگینامه خود را مینویسد اگر در جام هد از منزلت و مقام وییهای برخوردار
باشد و هدفش ایجاد رابطهی عاطفی متقابل بین خود و خوانندهاش باشد و بخواهد نوشته
خود را بر اساس یک بنیاد هنری ارائه دهدد از ارزش و تأثیر سبک غافل نمیماند (عباسد
 5135م)532 :
نثر طه حسین منسوب به مکت

رئالیسم میباشد و وی دارای سبکی زیبا و منحصر به فرد

است چنانکه دکتر احسان عباس در این خصوص مینویسد« :سبک طه حسیند آهنگیند
خوشطنیند تصویرگرد با تکرارهای زیبا و آرامبخش است( ».همان )543:عبارات وید
کوتاهد آسان و یرم ناست و این سادگی هر خوانندهای را به خود جرب میکند و علی رغم
تکرار برخی از عباراتد خواننده از این تکرار احساس مالمت و خستگی نمیکند.
داستانهای هوشنگ مرادی از نوع «واقع گرا» استد و زبان این اثر سادهد صادقانهد بیییرایه و
روان است و طنزی صادقانه و صمیمانه بر فضای اثر حاکم میباشدد طنزی که درونمایهی
آن آمیزهای از شفقتد مهربانی و همدلی است و این طنز در توازنی ظریف با تراژدی حرکت
میکند چنانکه در یارهای از صحنهها خواننده نمیداند آیا بخندد یا بگرید و کتاب وی
سرشار از تصاویر زنده و ب ضاً کاریکاتوریستی میباشد لحن و زبان مرادی در این اثر در
اوج تلخی هم لبخند بر ل

مینشاند.

از شباهتهای سبکی این دو اثر آن است که هر دو نویسنده نگاهی زیباشناسانه و روایی به
زندگی خود دارند به گونهای که اگر این دو اثر را با نادیده گرفتن ییشفرض زندگینامه
بخوانیم در درک و لرت جویی از این دو اثر دچار مشکل نمیشویم .صداقتد سادگی و
روانی در نثر این دو اثر موج میزندد هر دو نویسنده تمامی حوادث تلخ و شیرین زندگی
خود را با زبانی ساده به تصویر کشیدهاند به گونه ای که هر خوانندهای با هر سطح سوادی
میتواند این  1کتاب را بخواند و از آن لرت ببرد و در نهایت هر دو نویسنده با یرداخت
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جزئینگرانه موق یتها و توصیف دقی شخصیتها و فضاسازی زنده و متناس

توانستهاندد

یک اثر داستانی خوب و خواندنی را بر همه ما عرضه کنند.
و اما یکی از تفاوتهایی که در سبک این دو اثر یافت میشود آن است که طه حسین در
«األیام» برای خود یک شخصیت خل میکند و با ألفاو غای

درباره او سخن میگوید و

تقریباً در تمام کتاب این شیوه را حفظ می-کندد فقط در چند قسمت از جمله وقتی در یایان
بخش اول مستقیما خطاب به دختر خود سخن میگوید یا در یایان بخش دوم که یسر خود
را در مورد خطاب قرار میدهد به شخصیت اصلی خود بر میگردد و از الفاو متکلم استفاده
»

می-کند او خطاب به دخترش چنین میگوید« :

(طه حسیند بی تا( .)545 :دخترمد تو ساده و دارای قلبی سلیم و روانی یاک هستی) و
همچنین وی جز به هنگام امضا نامههایی که مینویسدد هرگز نام اصلی خود را در کتاب
«األیام» به کار نمیبرد بلکه از کلماتی چون صاحبناد صدیقناد الصبید الفتی و الغالم استفاده
میکند .اما «هوشنگ مرادی» در جاید جای کتابد نام خود را به کار میبرد و در بیان تمامی
حوادث و خاطرات خود از ألفاو متکلم استفاده میکند چنان که از همان آغاز اثرد وی
میگوید« :نمیدانمد یادم نیست چند سال دارم .صبح عید است .بچههای مدرسه آمدهاند به
عید دیدنی ییش عمو» (مرادی کرمانید )2:5914
-8تصویرسازی:
از مهمترین وییگیهای این دو زندگینامهی خودنوشتد تصویرسازی مناس

و یرداخت

دقی و جزئی نگرانه موق یتها و حوادث میباشد .دو نویسنده با بکارگیری وصف و
تشبیهات منحصر به فردد تمامی حوادث و شخصیتهای داستان را به گونهای برای ما به
تصویر میکشند که گویی خوانندهد تمامی حوادث و شخصیات را در برابر دیدگان خود می-
یابد.
طه حسین در کتاب خود از تشبیه به خوبی و زیبایی استفاده میکندد تشبیههایی او عموماً
مرک

و دارای عناصر مت دد است به عنوان مثال از میان خاطرات دوران کودکی صداهایی

را به یاد میآورد که هنگام ش

در وقت خوابیدن به گوشش میخورد وآن را اینگونه ذکر

میکند« :آنچه او را بسیار می ترساند صداهای دیگری بود که تشخیص آنها با دشواری
همراه بود .این صداهای ض یف که از گوشه و کنار اتاق به گوش میرسید .ب ضی مانند
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صدای جوشیدن آب در دیگ روی آتش و ب ضی دیگر مانند چوبی بود که شکسته شود یا
درختی که از جا کنده شود( ».طه حسیند بی تا)51:
و هوشنگ مرادی نیز در کتاب خود در اکثر مواقع از تشبیهات محسوس و مرک

استفاده

میکند .به عنوان مثال وی زادگاه خود را اینگونه توصیف میکند« :به کویر میرسیمد
شهدادآنجاست ...شهداد مثل باغچهی بزرگی استد توکویرخوابیده ...به جویی میرسیمد که
دو طرفش نخل است .این جوی مثل نخی است که به شهداد گره خورده .جوید آب را به
شهداد میبرد .یاد بادبادک میافتم .شهداد میان کویر خشک و بزرگ عین بادبادکی سبز افتاده
و این جوی هم نخش است( ».مرادی کرمانید )24:5914
از متن داستانها چنین برمیاید که دو نویسندهد بکارگبری تشبیهات مت دد و زیبا را راهی
برای نزدیکتر شدن به خواننده میدانند و هدف هر دو نویسنده از بیشتر تشبیهاتد توصیف
و صحنهآرایی است و در حقیقت به نظر میرسد که هر دو نویسنده تصمیم دارند با تشبیهد
حاالت و مناظر را متناس

با فضای داستان بازسازی کنند و مواد این تشبیهات از محیط

طبی ی حاکم بر داستان گرفته شده است.
وصف در کتاب طه حسین جایگاه وییهای دارد به عقیده «حنا الفاخوری» طه حسین
توصیف گر درجه یک است او منظرهها را بسیار خوب و دقی توصیف میکند و به آنها
عینبت و زندگی میبخشد (الفاخورید )961:5316
طه حسین توان دیدن هیچ چیز را نداشت بنابراین مجبور بود همه چیز را با دقت بشنود و با
تکیه بر شنیدهه ا و لمس اشیاء و مقداری هم با تکیه بر حواس دیگر به جزء بینایید جهان
اطراف خود را درک کند وی گاهی به وصف انسانها زمانی به وصف مناظر و اشیاء و دیگر
بار به توصیف موضوعات مییردازد و یکی از زیباترین توصیفات وی زمانی است که کودک
ریش مالی مکت

خانه را لمس میکند و آن را اینگونه توصیف مینماید« :آخوند گفت:

«دستت را بده» و دست او را گرفت ...کودک چیزی ناآشنا در دست خود حس کردد و بر اثر
آن به وحشت افتادد زیرا هرگز مانند آن را لمس نکرده بود .چیزی یهن که تکان میخورد و
تمامش انبوهی مو بود که انگشتان در آن فرو میرفت .چون آخوند دست کودک را بر ریش
خود نهاده بود( »...طه حسیند)45:5923
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گاهی توصیفهای وی بر دنیایی از تخیالت ذهنی استوار است مثل توصیف قناتی که
نزدیک خانه آنها بوده است به تصور او تمساحهایی در آن ساکن بودند که میتوانستند
انسانها را ببل ند و یا افسون شدگانی که در روشنی روز و تاریکی ش

زیر آب میزیستند

یا ماهی که انگشتر سلیمان در شکم او بود که اگر کسی آن را بدست میآورد به محض
چرخاندن انگشتر بر گرد انگشت به فاصله یک چشم بر هم زدن دو غالم از جن در برابرش
ظاهر میشدند و تمام آرزوهای او را برآورده میکردند( .همان )15:و گاهی هم توصیفات
وی بر دنیایی از احساسات و عواطف مبتنی است به طور مثال وید خواهر کوچک خود را
که مورد توجه همه اهل خانواده بوده استد با جمالتی بسیار زیبا بدینگونه توصیف میکند:
«آن دخترک با نشا و زیباروید شیرینزبان و خوشسخن و بسیار خیالباف بود و تمام
افراد خانواده را به خود مشغول میکرد( ».طه حسیند بی تا)556 :
و اما توصیفات هوشنگ مرادی بسیار زیباد جزئینگرانه و دقی میباشد .وی درکتاب خود به
توصیف اشیاءد موق یتهاد احساسات درون خود و شخصیتها مییردازد و آنچنان زیبا
مراحل رشد روحی و علمی خود را به تصویر میکشد که خواننده کتاب میتواند تصویر
کاملی از شخصیت نویسنده را در ذهن ترسیم نماید و با بسیاری از عادات و روحیات وی
چون دانشطلبید اراده و قاط یتد شهامتد عالقه وافر به کتاب و  ...آشنا گردد.
هوشنگ مرادی چنان احساسات درونی و سرخوردگیهای خود را به تصویر میکشد که
خواننده به راحتی میتواند با وی همرات ینداری کرده و احساس وی را در آن شرایط درک
نماید به طور مثال احساس شرمندگی خود را از اینکه «یسر کاظم» است اینگونه توصیف
مینماید« :آ بابا میگوید« :یسر کاظمهد باید دیوونگی شو نشون بده» خجالت میکشم .از
کاری که میکنم خجالت میکشم .از حرف آ بابا دلخورمیشوم .حاال دیگر من همه جا
«یسر کاظم» هستم .حتی آ بابا و نه نه بابا هم به من میگویند «یسر کاظم» و کاظم م نای
دیگری غیر از یک «اسم» دارد .یسر کاظم بودن سخت است( ».مرادی کرمانید )23:5914
توصیف مکانها و موق یتها در این کتاب آنچنان دقی و جزئی است که گویی خوانندهد
خود در آن مکان یا موق یت قرار گرفته است .به عنوان مثال هوشنگ مرادی اتاق مادر خود
را اینگونه به تصویر میکشد« :از الی در اتاق که سرک میکشمد در نور گردی که از سقف
روی اسباب و اثاثیه افتادهد رختخواب میبینم و کاسه و کماجدان و دیگ مسی و سماور
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بزرگ و روشویی که زیر نور برق میزند .هر وقت جایی میخواهند روضه بخوانند یا
عروسی و عزاستد میآیند و سماور مادرم را میبردند» (همان)1 :
هوشنگ مرادی شخصیتهای داستان خود را از نظر ظاهری چنان توصیف میکند که
خواننده به راحتی میتواندد آن شخص را در ذهن مجسم سازد و حتی از طری ظاهر به
برخی از خلقیات وی یی ببرد و در نتیجه شخصیت داستان را به خوبی بشناسد به طور مثال
وی در توصیف عموی خود میگوید« :عمو قاسمد م لم است .جوان خوش لباس و خوش
قد و باالیی است .کت و شلوار مییوشد .توی روستا چند نفری هستند که کت و شلوار
مییوشند« .کت و شلوار فرنگی» .کت و شلواری که رنگ کت با شلوار یکی است و شلوار
را با کمربند میبندند؛ لیفهای نیست .عمود م لم مدرسهی روستاست( ».همان)2:
و در نهایتد یکی از وییگیهای منحصر به فرد توصیفات «مرادی کرمانی» آن است که وی
از زاویه دیدی متفاوت از دیگران به مناظر اطراف مینگرد و به توصیف آنها دست میزند.
به طور مثال وی سقف حمام روستا را اینگونه توصیف مینماید« :گچهای سقف جا به جا
ریخته بود .روی حیوانهای سقف اسم گراشته بودم .کاسه یشتد شغالد گرگد بزد گاود خر
و کره خر .هر کدامشان قصهای داشتند که ت ریف میکردم .ازل

و لوچه و یر و یای

حیوانها آب چکه میکرد .بخار باال میرفت و آب میشد و از زیر حیوانها عین باران می-
چکید»( .همان)61 :
-9صداقت در بیان حوادث:
م موالً در زندگی انسان حوادث و ماجراهایی وجود دارد که مایل نیست مردم از آن مطلع
شوند بنابراین س ی در ینهان کردن آن دارد حتی اگر دیگران از آن آگاه گردندد تالش میکند
با آوردن عرر و بهانههای گوناگون از عواق

آن بگریزد .اما یکی از وجوه مشترک این دو

نویسنده در نگارش این آثار آن است که صادقانه به بیان تمامی اب اد وجودی خود می-
یردازند و حتی اگر مطلبی منفی باشد آن را ذکر مینمایند چنانکه طه حسین صادقانه درباره
درو گفتنهای مکرر خود به یدرش در مورد حفظ قرآن و الفیه (طه حسیند بی تا )26:و
نیز از غیبت کردن یشت سر مالی مکت

سخن میگوید (همان )69:و هنگامی که از کودکی

خود برای دخترش سخن میگوید با صداقت چهره خود را اینگونه توصیف مینماید ....« :او
در آن زمان کودکی بود اهل جدّیت و تالشد الغر بود و چهرهای زرد و لباسی بیارزش و
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نامرت

داشت که به لباس فقیران شبیه بود .عبایی کثیف و خاکآلود بر دوش و دستاری

کثیف بر سر دا شت که بر اثر چرک زیادد سفیدی آن به سیاهی تبدیل شده بود .ییراهنش که
زیر عبا بر تن او بود بر اثر غراهایی که روی آن ریخته بود به رنگهای مختلف درآمده بود.
(همان)544 :
و هوشنگ مرادی نیز در کتاب خود صادقانه و به راحتی از تفکر مردم درباره خود سخن
میگوید و اینکه اطرافیان تصور می-کردهاند که اود بد قدم است زیرا مادرش در هنگام تولد
او از دنیا رفته است و از احساسات خود میگویدد از اینکه چقدر به مادرش فکر میکند و
جای خالی او را همواره در زندگی احساس میکند چنانکه میگوید« :دخترها و زنهای
شهدادی را نگاه میکنم آنهاییکه بچه بغل دارند بیشتر نگاه میکنم فکر میکنم که خودم توی
بغل آنها هستم بچههایشان را نگاه میکنم و خودم را میبینم» ( مرادی کرمانید )22:5914
-53پیوند مطالب:
یکی از تفاوتهای سبکی دو نویسنده در خل این دو اثر تفاوت آن دو در زمینه ییوند دادن
مطال

به یکدیگر است .طه حسین داستان زندگی خود را از جایی شروع میکند که به

یادش میآید سپس آن را منظم و با رعایت مسیر تاریخی آن ارائه میدهد و به یایان می-
رساند .مطال

کتاب وی به یکدیگر ییوند دارد .بخصوص این ییوند در آخر ب ضی از

بخشها و اول بخش ب د به خوبی مشاهده میشود .به عنوان نمونه در آخر بخش چهارم از
جزء اول درباره زمانی سخن میگوید که در اتاقی میخوابید که کنار اتاق یدر بزرگش بود و
یدر بزرگد بیشتر اوقات خود راد به خصوص ساعات ش

را به نماز و دعا مییرداخت و او

تمام ذکرهای آن ییرمرد عابد را میشنید و حفظ میکرد از جمله اینکه ب د از مدتی قرآن را
حفظ کرد .وی این بخش را با این عبارت به یایان میبرد« :وحفظ الی ذلک کلّه القرآن» (طه
حسیند بی تا )13:و در آغاز بخش چهارم از همین جزء با ذکر جملهای قری
به ماجرای حفظ قرآن در مکت

بدین مضمون

روستا مییردازد «
» (همان)93:

نه تنها طه حسین بخشهای مختلف کتاب را بدین گونه به هم ییوند میدهد بلکه در هر
بخش بندها را نیز به زیبایی به هم ربط میدهد و از مطلبی به مطل

دیگر منتقل میشود به

عنوان مثال در بند ما قبل آخر بخش چهارم از جزء اول که درباره رسم زنان در روستای
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خود و آواز خواندن و قصه خواندنشان سخن میگویدد بیان میکند که دوست ما بدین
ترتی

ترانههاد مرثیهها و داستانهای زیادی را حفظ کرد و عالوه بر اینها چیزهای دیگری

را نیز حفظ کرد که با قبلیها هیچ ربطی نداشت و آن ذکرهایی بود که یدربزرگ نابینایش هر
صبح و شام آنها را میخواند .و در ابتدای بند ب دی به ذکر مطالبی از یدربزرگ خود می-
یردازد و بدین وسیله ماجرای آوازها و مرثیههایی را که زنان میخواندند با ذکرهایی که
یدربزرگش می خواند به زیبایی به هم ییوند میدهد( .همان)13-11 :
اما سبک هوشنگ مرادی بدین صورت است که وی در هر بخش از کتاب خود حکایتد
ماجرا یا موق یتی جراب و خواندنی را بیان میکند بدون آنکه این بخشها با یکدیگر
ییوندی داشته باشد به گونه ای که نویسنده ماجرایی را در یک بخش آغاز میکند و آن
ماجرا را در همان بخش به یایان میبرد و در بخش ب د به بیان ماجرا یا موق یتی دیگر می-
یردازد .کتاب وی شامل  21بخش است و  951صفحه را در بر میگیرد.
 -11رویکرد اجتماعی:
از آنجا که کتاب «األیام» یک زندگینامه است طبی تاً رویکرد آن بیشتر به سوی بیان مسائل
اجتماعی است و در بخشهای یایانی کتاب رویکردهای سیاسی نیز در آن مشاهده می شود.
«األیام» آینهای است که اوضاع اجتماعی مصر در جای جای آن بیان میشودد مصر جزئی از
جهان عرب است و جهان عرب قبل از نهضت م اصر در حالتی از عق

ماندگی اجتماعی

به سر میبرد و جهل بر همه جای آن حاکم بود( .المقدسید 5311م )51:و سالها طول می-
کشید تا این جهل و عق ماندگی برطرف شود بنابراین سالها ب د از نهضت نیز که آثار آن
در األیام قابل جستجو ست این عق

ماندگی در جوامع عربی مشاهده میشود.

این رویکرداجتماعی در کتاب هوشنگ مرادی نیز مشاهده میشود به گونهای که با مطال ه
این کتاب میتوان به فقر و محرومیت و گرسنگید کمبود آب و خشکسالی سیل و مرگ و
میر در روستای یرت کویری «سیرچ» ی نی زادگاه نویسندهد در شصت سال ییش یی برد و
این وض یت در آن دوراند تقریباً در همه ی ایراند کم و بیش عمومیت داشته است.
-12نتیجه:
محور بحث در این جستارد بررسی کتاب «االیام» طه حسین و «شما که غریبه نیستید»
هوشنگ مرادی میباشدد که یس از تحلیل وتطبی این دو اثر داستانی میتوان به نتایو زیر
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اشاره نمود:
-5هر دو نویسنده با دیدی واقعگراد روایی و زیباشناسانه و با رویکردی اجتماعی به بیان
حقای زندگی خود مییردازند.
-1تشبیهات در این دو اثر عموماً محسوسد مرک

و دارای عناصر مت دد میباشدد و دو

داستاننویس با بکارگیری این تشبیهات زیبا ومنحصر به فرد در صدد نزدیکتر شدن به
خواننده هستند.
-9دو نویسنده به گونه ای بسیار زیبا و با دیدی جزئی نگرانهد دقی و متفاوت از دیگران به
توصیف موق یتهاداشخاصداشیاء و احساسات درونی خود میپردازند.
-4از وییگیهای منحصر به فرد این دو زندگینامه آن است که هر دو داستانیرداز در کمال
صداقت به بیان تمامی حوادث زندگی و اب اد وجودی خود مییردازند وحتی از ذکر مطال
منفی نیز چشم یوشی نمی-کنند.
-1و از تفاوتهای سبکی این دو اثر میتوان بدین امر اشاره نمود که طه حسین در «االیام»
برای خود یک شخصیت خل میکندد و همواره با الفاو غائ

درباره وی سخن میگویدد

اما هوشنگ مرادی در کتاب خود از همان آغاز و در بیان تمامی خاطرات و رویدادهاد نام
خود را میبرد.
« -6طه حسین» مطال

کتاب خود را به صورت منظم و با رعایت مسیر تاریخی آن به ییش

میبردد به گونهای که ییوند مطال

در «االیام» به خوبی قابل مشاهده استد اما این ییوند در

کتاب «هوشنگ مرادی» وجود نداردد و وی در هربخش از کتاب خود ماجرا یا موق یتی از
زندگی خود را بیان میکند.
***
منابع و مآخذ:
- -5ادلد لیولد (5311م)د فن السیرة األدبیةدصدقی حطابد بیروت :دار ال وده.
- -1الباویدمحمد محمودد (بی تا)د عمالقه االدب ال ربی الم اصرد بیروت :شرکه داراالرقم بن ابی
االرقم
- -9حسیند طهد (بی تا)د االیامد القاهره :دار الم ارف بمصرد الطب ة الراب ة.
- -4حسیند طهد (5923ه.ش)د آن روزهاد خدیو جمد تهران :انتشارات سروشد چاپ چهارم.
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- -1دادد سیماد (5921ه.ش)د فرهنگ اصطالحات ادبید تهران :انتشارات مرواریدد ویرایش جدید.
- -6الزرکلید خیرالدیند (5331م)د قاموس تراجم الشهر الرجال و النساء من ال رب و المست ربین
والمستشرقیند بیروت :دارال لم للمالییند الطب ه ال اشرة.
- -2سالجقهد یرویند (5913ه.ش)د صدای خط خوردن مش د تهران :انتشارات م ین.
- -1ضیفد شوقید (بی تا)د االدب ال ربی الم اصر فی مصرد القاهره :دارالم ارف
-. -3عباسد احساند (5135م)د فن السیرةد بیروت :دارالثقافة.
- -53الفاخورید حناد ()5316د الجامع فی تاریخ األدب ال ربی -االدب الحدیثد بیروت :دارالجیلد
الطب ة االولی.
- -55فسائید رستگارد (5913ه.ش)د انواع نثر فارسید تهران :سمت.
- -51القلماوید سهیرد ()5322د ذکری طه حسیند القاهره :دارالم ارف بمصر.
- -59المقدسید أنیسد (5311م)د االتجاهات االدبیة فی ال الم ال ربی الحدیثد بیروت :دارال لم
للمالییند الطب ة الثامنة.
- -54مرادی کرمانید هوشنگد (5914ه.ش)د شما که غریبه نیستیدد تهران :انتشارات م یند چاپ چهارم.
 -51مرادی کرمانید هوشنگد (5913ه.ش)د کبوتر توی کوزهد تهران :انتشارات م ین
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رویکردی تطبیقی به آیندهنگری در الالییهای فارسی و عربی
الهام

خادمی*5

چکیده

انسان برای رسیدن به آرامش مادی و یا روحی به دنبال آینده است .مادران از آیندهنگرترین
افراد محسوب میشوند .آنان در حین بزرگ کردن فرزند آینده او را نیز در ذهن خویش
یرورش میدهند .ییوهش حاضر بر آن است تا با بررسی تطبیقی الالییهای زبانهای فارسی
و عربید نگاه مشترکِ آیندهنگرِ مادرانِ عربی و فارسی زبان را واکاوی نماید .بررسیها نشان
میدهد که مادران در الالییهای خود آیندهای که در آن آرامشد آسایش و سربلندی
فرزندشان باشدد آرزو دارند .ذهن مادر یُر است از دغدغهها و آرزوها برای جگرگوشهاش.
گاه اوضاع سیاسی -اجتماعی مادر را یریشان ساخته استد ولی با این وجود به فرزندش
نوید آیندهای آرام را میدهد .زمانی آیندهای را به تصویر میکشد که فرزندش بزرگ شده و
در ایام ناتوانیاش کمک حال او میباشد ولی یارهای اوقات این گمان در ذهنش رخنه می-
کند که وقتی فرزند بزرگ شد تمام رنوهای او را برای بزرگ کردنش از یاد خواهد برد و
گاهی فرزندش را شخصی باسواد در جام ه میبیند.
کلیدواژهها :رویکرد تطبیقید مادرد الالییهای فارسید الالییهای عربید آینده نگری.

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربید مدرس دانشگاه ییام نور مرکز قوچان (ایران) ek_khademi@yahoo. com-

111

 -1مقدمه
الالییها از قدیمیترین و زیباترین ترانههای عامهاند که بخشی از فرهنگ عامّه (فولکلور) را
تشکیل میدهند و م موالً با آوازی حزین برای خوابانیدن کودک خوانده میشوند .الالیی
رشتهای است نامرئی از ل های مادر تا گوشهای فرزند که تأثیر جادویی آن خواب عمی و
آرامی است که کودک را در بر میگیرد« .الالییها بخشی از ادبیات کودکاناند .هرچند به
درستی نمیتوان تاریخ مشخصی را برای ییدایش ادبیات کودکان ت یین کردد اما آنچه مسلم
است و اسناد و مدارک بر آن گواهی میدهندد حکایت از این دارد که ییش از اینکه حتی
خطی و کتابتی شکل بگیردد انواعی از ادبیات کودکان به شکلی شفاهی در میان اقوام و ملل
مختلف وجود داشته است .زمانی که مادری قدم در این عرصه نهاد و کودکی را به دنیا آورد
ادبیات کودکان همراه وی متولد شد» (شجرید .)14 :5914
«بر اساس مکت

ادبیات تطبیقی آمریکایید ادبیات تطبیقید مقایسهی ادبیات یک کشور با

ادبیات یک یا چند کشور است» (سیدید  .)12 :5933با این ت ریف میتوان با رویکردی
تطبیقی به ادبیات کودک توجه کرد .در این جستار برخی از نقا ِ اشتراکِ آینده نگری در
الالییهای قدیمیِ فارسی و عربی را بررسی شده است.
«به عقیدهی زیدانید آینده موضوع یک الالیی نیست بلکه عضوی از آن است که تقریباً در
تمام متون دیده میشود؛ زیرا آینده روح یک متن است .از زمان بوجود آمدن انساند آینده
موضوعی بوده که او را درگیر خویش نموده است .آینده در متند موضوعی است که انسان
را خطاب قرار میدهد و انسان نیز او را مخاط

خویش میسازد .نگاه به آیندهد سیر به

سوی امری نامرئید مجهول و ییچیده است که محرک بسیاری از نویسندگان و خوانندگان
بوده است .آند فرزند مقدمههایی است ما آنها را مهیا میکنیم و به انتظار فرجام خوش و یا
ناخوشِ کارهایمان مینشینیم» (زیدانید  1334م.)191-195 :
در این مقاله در یی یاسخ یه این سؤاالت هستیم که آیا مادران یارسی و عربی آنگاه که برای
فرزندانشان الالیی میخواندندد آیندهی شخصی و اجتماعی او را هم متصور میشدند؟ و اگر
اینگونه بوده چه اب ادی از زندگی برایشان مهم بوده است؟ فرضیهی تحقی این است که در
الالییهاد اب اد مادی و م نوی زندگی فرزند برای مادران مهم است و دغدغهها و
امیدهایشان نسبت به آیندهی طفل دیده میشود .در این مسیر استاد فقید جناب آقای دکتر
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محمد نگارش  -استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد -یاری بسیار دادند
که از حضرت غفّارد علو درجات ایشان را خواهانم.
 -2نقاط اشتراک آیندهنگری در الالییهای فارسی و عربی
هرچند الالییها در دو زبان فارسی و عربی به دالیلی چون دالیل فرهنگی میتوانند انحصار
مضمونی داشته باشندد اما مضامین مشترکی نیز در آنها مشاهده میشود که در این بخش
مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهاند .به هنگام بررسی هر مضمون مشترکد ابتدا به شواهدی
از الالییهای فارسی اشاره شده و سپس نمونههایی از الالییهای عربی را ذکر شده است.
 -1-2آرزوی بزرگ شدن و کمک حال بودن فرزند
در برخی الالییهاد مادران عربی و ایرانی آرزو دارند تا فرزندشان در برابر زحمات فراوان
آنها در زمان خردسالیاشد در ایّام سالخوردگی به او کمک نماید و به قول م روف عصای
روزگار ییری خانواده باشد .مادر انتظار کمک دست بودن فرزند را از طفولیت به او گوشزد
میکند تا این سخن با یوست و گوشتش عجین شود که در آیندهد به هنگام ناتوانی یدر و
مادر باید یاور آنها باشد و تنهایشان نگرارد:
«لِال الالد گل چایی /لِال الالد عصای دست بابایی» (خزاعید )959 :5914
از این الالیی چند مفهوم برمیآید :نخست اینکه مادر دعا میکند تا زمانی که به ییری رسیدد
فرزندش دستگیر والدین خود بهطور عام و یدر بهطور خاص باشد و دوم اینکهد آنقدر
فرزند برای مادر دوستداشتنی و عزیز است که مادر دوست دارد ایام سالخوردگی را نیز
تجربه کند تا شاهد کمک و حمایت فرزندش باشد و یا اینکه مادر آنقدر جان عزیز است
که دوست دارد زنده باشد و به سن ییری برسد .همچنانکه در الالیی زیر بدین صورت
است:

«الال الال بکند تا سن ییری

الهی ییر شوم دستم بگیری»
(انجوی شیرازید )5941 :64

در جای دیگر مادر به فرزندش ترکّر میدهد که او را برای روزهای ناتوانی و نیاز بزرگ
میکند تا در زمان احتیاج تنها نباشد:
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الال الیید گل هفتاد رنگم

بزرگت میکنم سی 5روز تنگم
(جمالید )16 :5912

مضمون آرزوی بزرگ شدن و کمک حال بودن فرزند که در الالییهای فارسی مشاهده شدد
در الالییهای عربی نیز وجود دارد بدین صورت که در نمونهی ذیلد مادر عربی آرزو دارد
تا فرزندش بزرگ شود تا جایی که بتواند برایش آب از چاه بیرون آورد و بطور کلی دستگیر
او باشد و نیز میخواهد تا فرزندش به مقام و جایگاهی واال دست یابد:
)www. jaalan. net( »

یا هُوهْ یا هُوهْ یا هُوهْ
(اسم صوت)  /یسرم بزرگ و یخته میشود /برای من آب از چاه می آورد /برایم تکیهگاهی
میشود و ستارهاش باال میرود.
آب از چاه بیرون کشیدن ت بیری است از انجام کارهایی که نیاز به قدرت بدنی دارد و انسان
در روزگار کهنسالی قادر به انجام آنها نیست .چنین استنبا میشود که آب از چاه بیرون
کشیدن از رنوآورترین کارهای مادر به شمار میرفته است.
مادر فلسطینی نیز از خدا میخواهد تا یسرش بزرگ شود و کمک دست او باشد:

www. odabasham. net

ای یروردگارمد یسرم را بزرگ کن /تا نیازهای ما را برآورد /برو ای کبوتر /بیا ای کبوتر /ای
یروردگارد یسرم بخوابد /و با سالمتی برخیزد.



برای
در اِعراب گراری الالییهای عربید از دکتر عباس عربد دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد و

برخی از دوستان عرب زبان عراقی و خوزستانی کمک گرفته شده است لکن به علت وجود لهجههای مت دد ممکن است
در لهجه ای دیگرد اعراب آنها متفاوت باشد.
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نمونهی زیر حکایت از عش بسیار مادر نسبت به فرزند است که او را در دنیا بینظیر می-
داند و امیدوار است که در ایّام ناتوانی سب

عدم نیازش به غیر شود:

www.alnhr.com

شگفتا از این یسرم /برای مادرت تکیهگاه باشی /کسی مرا به دوست داشتن او سرزنش نکند/
نمیبینم مانند او در این سرزمین وجود داشته باشد.
 2-2نگرانی مادر از قدرنشناسی فرزند در بزرگسالی
گاهی در الالییهای فارسی و عربید ترس مادر از قدرنشناسی فرزند در بزرگسالی به
وضوح مشهود است که احتمال دارد این ترسد از تجربههای مادر و اتّفاقات اطراف او ناشی
شده باشد .او که بار گران تربیت و بزرگ کردن فرزند را بر دوش میکشد امید دارد تا او در
زمان ییری دستگیرش باشدد با این وجود گویی یقین دارد که فرزندش قدر زحمات او را
نمیداند ولی امیدد او را خوش بین نگاه میدارد:

الال مککیگککویم و خوابککت نمککیآد

بزرگککت مکککیکککنم یکککادت نمکککیآد

ننویککککت را ببنککککدم دار بیککککدی

ککککه بلککککه تکککو شکککوی راه امیکککدی
(نجفزاده بار فروشد )16 :5921

به نظر میرسد الالیی ذیل در یکی از ش های سرد زمستانی سروده شده است؛ زیرا مادر با
اشاره به ش های سرد زمستاند مشقّتهای جان فرسای بزرگ کردن فرزند به خصوص در
این فصل را به طور ملموستر به او یادآور میشود؛ چرا که وسایل گرمایشی در این فصل
در قدیم بسیار محدود بوده و زمستانهای آن روزگار بخاطر سرمای بسیار و یر برفتر بودن
از زمستانهای زمان حاضر جانکاهتر بوده است تا جایی که گاهی به اندازه قامت آدمی برف
میبارید .از جمله مشقّتهای مادر این بود که برای شست وشوی مدام لباسها و فراهم
نمودن سایر نیازهای فرزندد الزم بود از آب بسیار سرد استفاده کند و نیز همواره باید مراق
میبود تا طفلش بیمار نشود که بیماری او بر تمام دردهای زمستانیاش اضافه میگردید .با
این وجود او یقین دارد که فرزندش منکر آن همه سختیهای طاقتفرسا میشود:
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الالیت

میکُنُمد

خوابت

نمییَه

5

بزرگت

میکُنُمد

یادت

نمییَه

بزرگت

میکُنُمد

شُووای

زِمستو

1

بزرگت

میکُنُمد

شُووای

زِمستو

بزرگت

میکُنُمد

شُووای

زِمستو

ازو9

شُوواد

یکی

یادت

نمییَه

(خزاعید )24 :5914
مادر عربی با به یاد آوردن دوران بارداری و شیردهید مرارت بزرگ کردن فرزند را به او
خاطر نشان میسازد و نگرانیاش را چنین بازگو میکند:

www. alsabaah. com

یسر مهربانم کجاست؟ خانهاش کجاست؟ /اشکهایم بر روی چهرهاش روان شد /وقتی دلم
بگیرد به او نگاه میکنم /ای بوطرام 4بِایست که فرزندش به سرا تو آمد /مادر از خواب
بیدار میشود و یسرش از او دوری میکند /نه ماه مرا در شکم حمل کرد /دو سال مرا در
دامان خود بزرگ کرد /بوی کتف من هنوز روی شانههایش استشمام میشود.
مادر در این الالیی از ت بیری بسیار زیبایی در بیت آخر بهره برده است .به جای اینکه
بگوید :فرزندش دمادم در آغوشش استد میگوید :بوی کتف فرزند هنوز روی شانههای
مادر استشمام میشود؛ زیرا در زمانی که مادر فرزند را در آغوش دارد بطوری که سر فرزند
یشت سر مادر را میبیندد کتف مادر و فرزند در تماس یکدیگرند و مدت طوالنی در آغوش
داشتن طفلد سب

شده تا بوی طفل از شانههای مادر استشمام شود.

 3-2باسواد شدن فرزند
آرزوی مادران ایرانی برای باسواد شدن فرزندانشان در الالییهای فارسی بسیار به چشم می-
خورد .از خالل همین الالییها میتوان به قدمت وجود مکت خانه و سوادآموزی در ایران
نمیآید
ش های زمستان
از آن
بوطرام در فرهنگ عامهی عربی به الت محله گفته میشود
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یی برد .در این الالییها مادر دعا میکند تا فرزند در آینده به عنوان فردی باسواد و صاح
مقام در جام ه حاضر شود که هم افتخاری برای خود شود و هم خانواده بر او مباهات
ورزد .از قط هی ذیل و نیز نمونههای بسیاری مشخص میشود که قرآن مهمترین کتابی بوده
که در مکت خانهها تدریس میشده است .در اینگونه الالییها هر چند جنبهی سوادآموزی
قوی است ولی می توان این را هم گفت که توانایی قرائت قرآن توسط فرزند برای خانواده-
های مرهبی ایرانید مایهی فخر و خرسندی یدر و مادر بوده است:

الال الالد بِمَنی 5تو
خَنَه

به مِتَ

1

بَشی

9

خط قرآن بِخَنی
تسلّای

4

دلم

تو
بَشی

(خزاعید )61 :5914
از نمونهی ذیل مشخص میشود که کتاب لیلی و مجنون در مکت

خانهها تدریس میشده

است:

الال الالد الال الیت کنم من

دلم می خواد که مالیت کنم 1من

دلم میخواد که از مُلّا بیایی

نگاه بر قد و باالیت کنم من

دلم می خواد که ملّازاده باشی

کتاب لیل و مجنون خوانده باشی
(سفیدگر شهناقید )34 :5912

در الالیی زیر مادر یکی از مواردی که آیندهاش را آرامشبخش خواهد کردد باسواد شدن
فرزند میداند .او میخواهدد فرزندش به منص

«الال

الالد

الالیی

گلم رفته که ملّا رَه

6

م لمی یا استادی برسد:

گلم
دلِ

رفته
ننه

به
ش

ملّایی
تسلّا

رَه

(خوشدلد )113 :5922

زنده بمانی
مکت خانه
باشی
بخوانی
با سوادت کنم.
باسواد شود.
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در جای دیگر مادر به فرزندش میگوید که تو را برای سوادآموزی و تحصیل علم به مکت -
خانه فرستادم تا در آینده استاد شوی نه اینکه چند ساعتی از خانه دور باشی تا از آزار و
اذیتت در امان باشم:

الالیی

تو را دادم به ملّائی

الال

الالید

تو را دادم که مُلّا شی

واشی

ندادم

از

سرم

(کوهی کرمانید )531 :5941

در الالیی ذیل مادر میخواهد تا فرزندش با درس خواندن بتواند به منص

نویسندگی دست

یابد:

الال

الئید

الال

الئی

گُلُم رفته که ملّا شِه

گُلُم

رفته

به

ملّایی

قلم در دست و میرزا شِه
(مهاجرید )11 :5916

از بین صدها الالیی عربی بررسی شدهد تنها الالییای که مضمون آرزوی مادران در باسواد
شدن فرزندشان را داردد این حکایت است« :یکی از استادان دانشگاه االزهر که نامش خضر
است نقل کرده که در زمان کودکی مادرش او را با الالیی زیر میخوابانده است:

یککا خِضککر یککا خِضککر

اِن شککککاهلل تِکَبِّککککر

وَ تِصکککیر یکککا خِضکککر

شکککککیخُ الکککککازْهر

ای خضرد ای خضر /ان شاء اهلل بزرگ می شوی /و ای خضرد استاد االزهرمی شوی .سالها
ب د آرزوی مادر محق

میشود و او تنها استاد تونسی دانشگاه االزهر میشود».

( .)www.albahaedu.gov.saاینگونه است که مادر میتواند از کودکید روح و روان فرزندش
را به سوی خوبیها و کمال سوق دهد.
 4-2ترساندن فرزند برای خوابیدن
مضمون گروهی دیگر از الالییها این است که مادران با استفاده از آنها س ی دارند فرزند
خود را بترسانند تا آرام شود و بخوابد .گمان میرود این الالییها زمانی خوانده میشده که
مادر با ناز و نوازش نمی توانسته فرزند را بخواباند و باالخره در نهایتِ عجز مجبور میشده
به این الالییها و موجودات ترسناک متوسل شود .در اینگونه الالییها آیندهی نزدیک مدنظر
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مادر است؛ چرا که وی ییشبینی میکند یس از اندک مدتید فرزند از ترس ساکت میشود و
در خواب فرو میرود و او میتواند دمی از گریههای او رهایی یافته و به امور زندگیاش
برسد .این موجودات ترسناک به دو دسته تقسیم میشوند )5 :موجودات خیالی مثل لولو و
غول )1 .حیوانات درنده واق ی مثل گرگ و سگ .ابتدا الالییها که به موجودات خیالی
اشاره دارند را بررسی میکنیم و سپس به الالییهایی که در آنها از حیوانات درنده گفته
شدهد مییردازیم.
در الالیی فارسی ذیلد فرزند از لولو چاهی ترسانده میشود .مادر به او میگوید که لولو با
شنیدن صدای او آمده تا به او صدمه برساند و یا با خودش ببرد:

چاهی

از این بچّه چه میخواهی

الالد

الال

لولو

که این بچه یدر داره

داره

خنجر

دو

کمر

بر

(جاویدد )92 :5923
در الالیی زیر مادر ایرانی فرزند بیقرار خویش را از موجودی خیالی به نام لولو و در ادامه
از سگی بیحیا و نترس میترساند که آمدهاند تا به او آسی

برسانند ولی در نهایت از لولو

میخواهد تا بالگردان فرزندش شود!

اُالال

الالید

الالیی

جهنم

برو

لولو

برو

لولوی

برو

لولو

یس

برو

لولو

سیاهی

برو

شو

صحرایی
دیوار
تو

لولوی

بالگردون

صحرایی
شو

رودم

تو از رودم چه میخواهی
که رودم کرده الالیی

که
عج

طفلم

بیدار

میشود

سگ بی حیایی تو

مکن ناله مکن فریاد

که رود من نشه بیدار

شو

بیا ییش مرگ رودم شو

که رودم رود رودونه

نادونه

برو

لولو

جهنم

عزیزم

طفل

(لریمرد )9 :5919
الالیی عربی زیر را مادر برای فرزندش میخواند تا اینکه ساکت شده و بخوابد .مادر عربی
همچون مادر یارسی در آخر آرزوی نابودی غول را دارد .او این غول را چنین توصیف می-
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کند:
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ای بو علید غول در تمام طول ش

همراه من آسیاب را میچرخاند /آن غول قد بلند است

و کاله بزرگی بر سر دارد /خداوند کمرش را بشکند.
در الالیی زیر مادر خلیجی نیز فرزندش را از موجودی خیالی به نام غول میترساند ومی-
گوید اگر نخوابد غول میآید و او را میخورد:
www.vb.njom.net

بخواب وگرنه غول می آید و تو را میخورد /بخوابد خداوند یدرت را ییر کند.
عالوه بر حیوانات خیالی گاهی مادرد فرزند را از حیوانات واق ی میترساند .او با نقل
اعمالی که این جانوران مرتک

شدهاند و یا فقط با اعالم حضور آنها و احتمال ایجاد خطر

به فرزند هشدار میدهد که دست از سر و صدا و و گریه بر دارد و بخوابد تا آسیبی از طرف
آنها به او نرسد .در الالیی زیر مادر یلنگی را برای کودک وصف مینماید که خری را با
یاالن و دری را با داالن خورده است! یس نباید بیتابی کند تا مبادا بیاید و یکباره او را
بخورد:

اُال
یلنگ

الالد
ییر

گل
بی

الله

یلنگ

در

دندون

خری

خورده

خری خورده کمش بوده

کوه

میناله
خودِ5یالون

دری خورده خود دالون
(عمرانید )45 :5915

در الالیی ذیل فرزند از سگ ترسانده میشود:

همراه
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را

سگ لیلی نگیره ساق یات را

لالیت

میکنمد

بشنو

صدام

سگ لیلی که شیرِ خوم 5خورده

و آشنا را

نمیشناسه غری

(خزاعید )515 :5914
در جای دیگر مادر یارسی فرزند را از گربهی روی ایوان خانه میترساند:

بخو ای نوگل ریحون

ییشی

ببند چشمَت بکن الال

تو

اَمِد
ای

1

دَمِ

نو

9

گل

اِیوون
رعنا

(سفیدگر شهناقید )23 :5912

الالیی زیر به یکی از خرافههای مردم فلسطین اشاره دارد و آن اینکه اگر فرزند نخوابد کبوتر
میآید و گوشواره از گوشش برمیگیرد و میرود .از باب تحبی د مریم به مریوما تبدیل شده
است:

www.odabasham.net

ای مریم دوست داشتنی من بخواب /و گرنه کبوتر میآید /و گوشواره از گوشت میگیرد /و
نمی گرارد که ش

بخوابی.

در الالیی قطری زیر گرگ عامل ترساندن است:

اُرْقُدْ یا اُولَیدی هَوا

اُرْقُدْ

جاکَ ال َوا وَ عِیالُهْ

عَلی

ال

یَجییکَ
رُوسِ

ال َوا
خَیّالُهْ

(محمد خالد الخاطرد بیتا)33 :

فرزندم زود بخواب /بخوابد تا گرگ به دنبالت نیاید /گرگ و بچههایش به دنبالت آمده
است /روی اس ها سوار شدهاند.
مادر حلبی در الالیی ذیل دخترش را از دزد میترساند و میگوید که اگر ساکت نشود دزد
خام
آمد
ل
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میآید و گوشواره و کفشش را میگیرد:

نامی

یا

بِنتی

نامی

وَ یَاخُر حَلقَکْ مِن اُذنِکِ

ال

یَجیَ

یَروحْ

الحَرامی

وَ یُشَلِّحُکْ جَوز الصَرامی
(عمر الدقاقد )11 :1334

ای دخترم بخواب /وگرنه دزد میآید /و گوشواره از گوشت میگیرد /و کفشها را از یایت
درمیآورد.
 5-2ترس از آسیب رسیدن به فرزند
نمونههایی از الالییهاد بیانگر ترس و دلوایسی مادر از آسی

رسیدن به فرزندش دارند .این

دلوایسی تا جایی ییش میرود که مادر آن را برای فرزند بازگو میکند و او را نصیحت می-
کند تا مبادا اموری یا افرادی به او صدمه برسانند و یا گمراه کنند .او آیندهای را در ذهن به
تصویر کشیده که فرزندش دچار صدمه شده است .در الالیی ذیل مادر نگران از سالمتی
فرزندد به کودکش توصیه میکند تا در کوچه مراق

خود باشد؛ زیرا بچههای کوچه که

شیطنت و رفتارهای جسورانه دارندد او را گمراه خواهند کرد:

الالد

«اال

گل

از این کوچه نرو تنها

رعنا

همه

که این کوچه همه شوخن

شوخند

و

بییروا

سرت را میبرند از راه
(طال ی بافقید )61 :5915
رسیدن به بچهد می-

این قسمت از الالیی اشاره دارد به اینکه مادر عالوه بر ترس از آسی

خواهد فرزندش را هم بترساند .مادر دیگری از آینده ای میترسد که در آن فرزندش را از
دست داده باشد:

لَ ال لَ الد گلم بَشی
لَ ال لَ الد خدا نِکنه

تسالی
تو

رَی

دِلُم
از

مو

بَشی
جدا

(جاویدد )5923 :61
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در الالیی زیر مادر عربی میگوید که از ترسِ گزند مار و کرکسد فرزندش را در جای بلند
خوابانده است:

)www.yaf.ps

تو را بر روی تخت خواباندم /از ترسم که مبادا مار به تو آسی

برساند /بدریه ییش او بیا/

ممکن است با صدای تو بخوابد /تو را بر روی تاب خواباندم /از ترسم که مبادا کرکس به تو
آسی

برساند /ای عندوره ییش او بیا /ممکن است با صدای تو بخوابد.

 6-2نفرین دشمنان فرزند
در خالل الالییهای مرهبی عربی و فارسی الالییهایی وجود دارد که مادران زبان دعا را
برای نابودی دشمنان فرزند به کار گرفتهاند تا فرزند در آتیه با آرامش و آسایش گرران عمر
کند .در اصطالح به این نوع دعاها نفرین گفته میشود.
در نمونهی زیر عالوه بر اینکه مادر تمام خوبیها و نیکروزیها را برای فرزندش می-
خواهدد تمام بدیها و تیرهروزیها را برای دشمن فرزندش طل

«لال الالید گل اوشن

5

که روشنایی برا رودم

که ش
که

دارد:

تاریک و روز روشن
تاریکی

بَشِ

1

دشمن

(خزاعید )569 :5914
در الالیی قطری زیر مادر وارد جزئیات شده و تمام اموری را که هر کدام به تنهایی میتواند
یک زندگی را مختل کند برای دشمن فرزند طل

دارد:

آویشن
برای
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الال الال /ای نور چشمم هر کس تو را زده است /ان شاءاهلل دو چشمش کور شود /و مادر
بچههایش را طالق دهد /و قرضش زیاد شود /الال الال /ای شکرم هر کس تو را زده است/
ان شاءاهلل یادش در میان زندهها نباشد /و اگر زنده باشد چون ییرزنی دارای دختر /و یا
ییرمردی یشت خمیده باشد /الالد الال /هر که تو را زده است خدا به او هفت دختر دهد /و
روزی آنها مثل شتر کوچک  -که فقط مصرفکنندهاند – باشد /و خودش دچار بیماری
شتر شود و بمیرد.
در الالییهای نفرین فارسی و عربی نمونههایی مشاهده میشود که مادران میخواهند چشم
حسودان و بدخواهان فرزندشان کور شود .اعتقاد مسلمانان بر این است که چشم شورد
باعث چشمزخم و آسی

رسیدن میشود .در قرآن در سورهی قلم آیهی  155به صراحت

بدین نکته اشاره شده است .ییامبر (ص) ت ویری برای امام حسن (ع) و امام حسین (ع)
خواندند و به اصحابشان نیز فرمودند تا فرزندانشان را با کلمات آن ت ویرد از شر چشمزخم
در امان بدارند (قمید  .)5923 :191در الالیی زیر مادر میخواهد در چشم بدخواهِ فرزند
فلفل ریخته شود تا با نابینا شدند به موق یت او رشک نبرد:

دل

حسید 1تو بِرَد زیر گِل بخواب

به چشم بد بریز فلفل

دل

الال

الالد

عزیز

قربون

عزیز
(جمالید )96 :5912

در الالیی زیر مادر عربی فرزند را از چشم تمام مردان و زنان حسود و شور چشم به
خداوند و تمام کتابهای آسمانیاش یناه میدهد:

www. z6zz. com

حسود
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خدایی جز اهلل و کتابهای آسمانیاش وجود ندارد /تو را از چشم مردان و زنان حسود
حفظ کند /خدایی جزاهلل وجود ندارد  /چشمانِ شورد کور شوند.
گاهی در الالییها مادر آرزوی مرگ دشمنان فرزندش را دارد تا با از بین رفتن دشمند
فرزند در آتیه در کمال امنیت و آسایش به زندگی ادامه دهدد چنانکه در نمونه زیر اینگونه
است:

«الال الالد گلکککککککم مَگکککککککری

ککککه ککککس بکککا تکککو نککککرد جبکککری

اگکککر بکککا تکککو کنکککد جبکککری

خککککدا مککککرگش دهککککد فککککوری
(نجف زاده بار فروشد )63 :5921

مادر عربی نیز چون مادر فارسی دعای نابودی دشمن فرزندش را بر زبان جاری ساخته
است .در الالیی زیر ابتدا مادر اردنی چشم فرزندش را توصیف میکند .مادر چشم او را
خوابآلود بیان میکندد در حالی که چشم دشمن فرزندش در نگرانی و تشویش است.
سپس آیندهای را میخواهد که در آن فرزندش رئیس عشیره شده باشد .در ادامه علیرغم
بینی بزرگ طفلش به مدحش مییردازد و کسی را که به فرزندش دما گنده بگوید نفرین
کرده و مرگ او را آرزو دارد:

www.odabasham.net

ای چشم محمدد ای چشم خوابآلودد بخواب /ای چشم دشمند ای چشم نگران /ای کاش
او بزرگ شود /و رهبر عشیره شود /هر کس به او دما گنده بگوید /از رختخوابش بلند
نشود (ی نی بمیرد).
نکتهی جالبی که مختص الالییهای ل ن فارسی استد این میباشد که مادر از شیوهی ل ن
همیشگی خویش که ل ن دشمنان استد روی گردانده و این بار زنی را که میخواهد
هوویش شود و یا هوویش است راد آماج نفرین قرار میدهد و مرگش را آرزو میکند .این
رجال
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موضوع در الالییهای فارسی به کرّات دیده میشودد موضوعی که در الالییهای ل ن عربی
به چشم نمیخورد:

الال الی الید گل زیره

بابات رفته که زن گیره

بمیره

بگیره

زنش

الهی

مادر

دل

آرام

(جمالید )26 :5912
 7-2اوضاع نابسامان سیاسی -اجتماعی
گاهی اوقات الالییها بیان کنندهی اوضاع و احوال نابسامان سیاسی  -اجتماعی جام هاند؛
اوضاعی که تمام افراد جام ه را تحت تأثیر قرار داده و در هر قشر به شکلی خاص یدیدار
میشود .عدهای علیه دولت تظاهرات میکنندد برخی کودتا کرده تا حکومت را برچینند و
برخی با زبان ش ر و الالیی مت رض به این اوضاع میشوند .در این الالییها مادر میخواهد
تا فرزندش در آیندهد به عنوان فردی شجاع و ح جو در جام ه ظاهر شود و یا نوید آیندهای
امن را میدهد.
الالیی ذیلد اشاره دارد به زندانی شدن محمدخان که به نظر میرسد یکی از افراد آزادیخواه
جام ه است .در این الالیی مادر به رشادت و شجاعت محمد خان اشاره میکند که به خاطر
اعتراض به اوضاعِ سیاسیِ ناخوشایندِ جام هد زندانی شده است .ولی او حتی در زندان در
برابر آزار و اذیتی که به او میشودد مقاومت میکند تا اینکه آرامش و شادی به جام ه باز
گردد .در واقعد مادر با خواندن این الالیی برای فرزندش میدهی آیندهای آرام و امن را به او
میدهد:

زیره

که

محمد

اال

الالد

گل

از این زنجیر نمی میره

که

تا

خان
دنیا

به

زنجیره

قرار

گیره

(نجفزاده بارفروشد )543 :5921
«دکتر باستانی یاریزی در توضیح الالیی باال میگوید :کدام تاریخ میتواند آشفتگیهای
روزگارد بیچارگی مردم و ظلمی که به آنها روا میشده است و اسارت و بدبختی آنها را
چون این دوبیتی زمزمه کند؟!» (عمرانید )41 :5915
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رویکردی تطبیقی به آیندهنگری در الالییهای فارسی و عربی
در الالیی زیر مادر میخواهد که فرزندش در آینده شخصی شجاع باشد و باشهامت در برابر
دشمنان حاضر شود و بر آنان بتازد:

الال

الالد

گل

قمصر

ببال و مرد میدون شو

بزرگت
مثال

می
شیر

کنه

مادر

کاشون

5

شو

(یناهی سمنانید )116 :5919
الالییهای سیاسی در میان کشورهای عربید در فلسطین و لبنان بسیار به چشم میخورد که
ناشی از شرایط سیاسی و اشغال این دو سرزمین میباشد؛ سرزمینی که مردمانش آرزوی
رهایی آن را دارند؛ آرزوی بازگشت به سرزمینی که از زیر بار ظلم و ستم خارج شده و آنان
بتوانند با امنیت و آرامش به زندگی خویش ادامه دهند .مادران محق شدن این آرزو را در
سایهی صبر میدانند و بدان امیدوارند و آیندهی توام با رهایید امنیت و آرامش را به فرزند
میده میدهند .در الالیی ذیلد مادر ظلم موجود در کشور را همیشگی نمیداند و مطمئن
است که روزی برچیده میشود:

www.q8yat.net

ای چشم بخواب /با آرامش بخواب /ای مادر چشمت خوابید /و چشم ح نخوابید /ای مادر
ظلم بر مردم همیشگی نیست و ادامه نمییابد.
مادر لبنانی شرایط نامناس

سیاسی – اجتماعی جام ه را چنین به سخن در آورده است:

شیر کاشان لقبی است که به ماشاء اهلل خاند سردار جنگ داده بودند.
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www.odabasham.net

ای دختر کوچکم بخواب /تا اینکه بر روی حصیر چرتی بزنیم /بر روی تیرگیها و ظلمت
بخواب /تا اینکه ابرها به حرکت در آیند و بروند /و نور گستردهای ما را در بر گیرد /و بر
تمام همسایهها بتابد /ای دختر کوچکم بخواب /تا اینکه بر روی حصیر چرتی بزنیم /فردا
یدرت میآید /در دستش محصول لیمو دارد /و برای تو دامن و شال می آورد /تا اینکه تو
در زمستان گرم شوی.
اینگونه عواق

اوضاع نا به سامان سیاسی -اجتماعی قل

مادر لبنانی را لرزانده استد اما او

به آیندهای روشن امیدوار است .او زندگی آرام و خوشی را برای خود و حتی همسایگانش
ییشبینی میکند .او همسرش را میبیند که دوباره به کار و ف الیت مشغول شده است و
محصول با را که لیمو است به خانه میآورد .او زمستان سرد را گرم میبیند؛ زیرا شوهرش
برای دخترش شال و دامن میآورد و دیگر نگران سرمای زمستان و مرارتهای آن نیست.
در اینجاد شال و دامن نماد وسایل گرمکننده و رفاه زندگی است.
نتیجهگیری
الالییها آوازهایی هستند که در زمان خواباندن کودک برای او خوانده میشود .این آوازهاد
از نخستین نمونههای ادبیات زنانه محسوب میشود .الالییها جزئی از ادبیات کودک و
ادبیات عامه محسوب میشوند .در این مقاله با نگاهی تطبیقی به الالییهای فارسی و عربی
نگریسته شده و موضوع آیندهنگری در آنها مورد تحلیل قرار گرفته است.
بررسیها نشان میدهد که مضامین مشترک در الالییهای فارسی و عربی وجود دارد که آن-
ها را در هفت دسته قرار دادهایم -5 .آرزوی بزرگ شدن وکمک حال بودن فرزند .در این
الالییها مادر آیندهای را متصور میشود که در آن به سن کهنسالی رسیده و توانش را برای
انجام امور زندگی از دست داده است و فرزندش از او دستگیری میکند -1 .نگرانی مادر از
قدرنشناسی فرزند در بزرگسالی .در این الالییها مادر دلهرهی این را دارد که هرچند برای
بزرگ کردن فرزندش مشقات فراوانی متحمل میشود ولی زمانی که بزرگ شد تمام زحمات
او را از یاد خواهد برد -9 .آرزوی مادران برای باسواد شدن فرزندانشان .الالییهایی با چنین
مضمون در الالییهای فارسی نسبت به الالییهای عربید بسیار زیاد است .مادران در این
الالییها میخواهند تا فرزندشان با درس خواندن به موق یت اجتماعی ممتازی دست یابند و
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رویکردی تطبیقی به آیندهنگری در الالییهای فارسی و عربی
مایهی افتخار خانواده باشند  -4ترساندن فرزند برای خوابیدن .گاهی بیتابی بسیار فرزند و
نخوابیدن طوالنی مدت او مادر را به این فکر میاندازد که او را بترساند تا شاید از ترس آرام
گیرد و بخوابد -1 .ترس از آسی

رسیدن به فرزند .برخی مواقع در حالی که فرزند در کمال

صحت در کنار مادر استد او به این فکر میافتد که مبادا فرزندش در آینده دچار آسی
شود و این دلهره را برای او بازگو میکند -6 .نفرین دشمنان فرزند .در زندگی بیشتر انسان-
هاد بدخواهان و حسودان وجود دارند .مادر با اطالع از این موضوع بدخواهان فرزند را
نفرین میکند تا مبادا در آینده به فرزندش آسی
اجتماعی .گاهی اوضاع نامناس

برسانند -2 .اوضاع نابسامان سیاسی-

اجتماعی -سیاسی چنان بر زندگی افراد تأثیر میگرارد که

مادر امیدوارانه به طفل در آغوشش میگوید که روزی تمام این سختیها تمام میشود و آن-
ها در آرامشد گرران زندگی خواهند کرد .اینگونه الالییها در الالییهای عربی بخصوص
در الالییهای لبنانید فلسطینی و عراقی بسیار است.
با توجه به موارد گفته شده فرضیهی مقاله مبنی بر وجود یا عدم وجود نگاه آیندهنگر در
الالییهای فارسی و عربی تحق یافته است .مادران یارسی و عربی میخواهند تا فرزندشاند
در آینده از گزند مصای

در امان باشند و با داشتن موق یت اجتماعی قابل قبول در کمال

آرامش و امنیت به حیات خویش ادامه دهد.
***
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سیر تطور و تحول آرایهی حسن تعلیل در آثار بالغی عربی و فارسی

سیر تطور و تحول آرایهی حسن تعلیل در آثار بالغی عربی و فارسی
دکتر عبداهلل رادمرد* /5سوسن علیان

**

چکیده

حسن ت لیل به عنوان یک تکنیک و آرایهی بالغیِ مبتنی بر استداللد در اکثر آثار بالغی
عربی و فارسی مطرح شدهاست که وجود نقا مشترک در دو زباند زمینهی بررسیِ تطبیقی
آن را فراهم آوردهاست .در این مقاله تالش نمودیم تا ضمن بررسی سیر تاریخی این آرایه
در آثار بالغی عربی و فارسید تصویر روشنی از تطور و تحول آن در طی قرون مختلف تا
امروز ارائه دهیم و بدین منظور کت
تا دوران م اصرد و کت

بالغیون بزرگ عرب از آغاز دوران تکوین علم بالغت

بالغیون فارسی از قرن ینجم تا سالهای اخیر را از نظر گرراندیم.

در این مسیر دریافتیم که در بحث حسن ت لیل در بالغت عربد غالباً بر غیرحقیقی و ادعایی
بودنِ علت تأکید میشودد اما در بالغت فارسی خصوصاً در دوران م اصرد بیان علت حقیقی
را نیز در صورتی که مبتنی بر ظرافت و لطافتی باشدد داخل در حوزهی حسن ت لیل می-
دانند؛ به همین خاطر است که در بالغت عربد حسن ت لیل مبتنی بر شاخههای م لولد
غالباً به چهار نوعِ «وصف ثابت غیر

د وصف ثابت

د وصف غیر ثابت

ممکنالوجود و وصف غیر ثابت غیر ممکنالوجود» تقسیم میشود اما بالغت فارسید
صراحتاً در کنار این تقسیمبندید حسن ت لیل بر اساس شاخههای علت به دو نوعِ «بیان
علت حقیقی و بیان علت ادعایی» تقسیم میشود و نکات جدیدی ذیل آن بیان میشود که
نشان از این امر دارد که برخی از بالغتنویسان فارسید در بحث حسن ت لیلد مقلّد صرف
نبودهاند.
کلیدواژهها :بررسی تطبیقی -حسن ت لیل– بالغت عربی -بالغت فارسی -بدی

* 8دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (ایران) )abdradmard@yahoo.com
**

کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
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مقدمه
مجموعهی دانشها و تمهیدات بالغید از دیرباز در میان اعراب و ایرانیاند از علمیترین
ابزارها برای شناخت ادبیتِ متون و تمییز ادبیات از غیر ادبیات محسوب میشدهاند؛
به عبارت دیگرد از گرشته تا امروزد علوم م انید بیاند بدیعد عروض و قافیه به عنوان
اساسیترین م یارها برای نقد کالم به کار گرفته میشده و به همین دلیلد در زمینهی هر یک
از دانشها و علوم بالغید آثار زیادی به عربی و فارسی نگارش یافتهاست؛ «گفتنی است که
فقط بر اساس سه کتاب الفهرست ابنندیمد کشف الظنون حاجی خلیفه و االعالم زرکلید در
قلمروی نقد ادبی در فاصلهی آغاز قرن سوم تا یایان قرن ینجمد چیزی حدود چهارصد و
شصت کتاب به زبان عربی به وجود آمده است که عمدتاً ییرامون نقد بالغی و غالباً هم به
قلم ایرانیانِ عربینویس نوشته شدهاند» (محبتید .)65 :5911
بررسی و نقد بالغت سنتی و نشان دادن نارساییها و رفع کاستیهای آند در گرو آگاهی از
ییشینه و ت اریف و سیر تطور و تحول هر یک از مباحث علوم بالغی است .حسن ت لیل نیز
از این قاعده مستثنی نیست .نخستین گام در این مسیرد ت یین جایگاه حسن ت لیلد واکاوی
ت اریف آن از خالل کت

بالغی فارسی و عربید بازسازی و کارآمد کردن آن است .بدین

منظور در این مقاله برآنیم تا ییشینهی حسن ت لیل و تصویر روشنی از تطور و تحول آن
ارائه دهیمد آراء بالغیون بزرگ عرب را در این زمینه بکاویم و بازتاب آن را در آثار بالغی
فارسی نشان دهیم تا دریابیم:
 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 است؟ هر یک از بالغیون عربی و فارسی چه ت اریفی از این آرایه ارائه دادهاند؟ در بحث حسن ت لیل چه شباهتها و تفاوتهایی در دو زبان وجود دارد؟حسن تعلیل در آثار بالغی عربی
زبان و ادبیات و بالغت فارسید آنگاه قابل نقد دقی علمی و درست استد که نخست
سرچشمههای جوشش و رویش آن را در بستر فرهنگ اسالمی و ادبیات و بالغت عربی باز
کاویم .بدیع و حوزهی گستردهی آند ی نی بالغتد یکی از مهمترین موضوعات فرهنگی و
زبانی است که رشد و گسترش و بالش آن در ایراند به صورتی گسترده و عمی د وابسته به
شیوهی تطور بالغت در فرهنگ اسالمی و زبان عربی است .برای دریافت و شناخت سیر
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تحوالت بدیع از جمله دو آرایهی حسن ت لیل و مره

کالمی در ادبیات فارسید ابتدا باید

نگاه را به سمت بدیع و بالغت عربی کشاند و آنگاه در مورد چگونگی ورود و ساختار آن-
ها در بدیع فارسی سخن راند.
تمامی ریشههای ییدایش بالغت و بدیع در فرهنگ اسالمید در مرتبهی نخستد کوشش
برای یافتن یاسخ بدین یرسش بود که چه اعجاز کالمی و بالغی در قرآن وجود دارد؟ همین
تالش برای یافتنِ اعجاز بالغی قرآند ادوار و دورانهایی را در حوزهی علوم بالغی یس از
اسالم بوجود آورد:
در قرون اولیه یس از اسالمد که «دوران ییدایش علوم بالغی» نام داردد هیچ صحبتی از حسن
ت لیل نشدهاست؛ «چرا که در این دوراند کتابی مدوّن در علوم بالغی تألیف نشدهاست»
(علوی مقدمد  )159-151 :5921و در نتیجه از آرایهها به صورت مشخصد بحث نمیشود.
از قرن سوم تا اوایل قرن ینجم که «دوران نموّ و ییشرفت علوم بالغی» نام داردد در بین
آثاری که بهطور ضمنی به مباحث بالغی مییردازند نیز هیچ گونه صحبتی از حسن ت لیل به
میان نیامدهاست؛ آثار بالغی مشهور در این دوران مورد بررسی قرار گرفت اما ردّ یایی از
حسن ت لیل در بین این آثار یافت نشد؛ کتبی چون:

در همین قرن ینجم است که ابنسنان خفاجی (م )466در
«

از آرایهای به نام

» نام میبرد اما توضیحی در باب آن بیان نمیکند (خفاجید .)912 :5311

شاید همین اشارهد سب

یرداختن جرجانی به این صن ت باشد.

با ظهور عبدالقاهر جرجانی (م )425د «دوران شکوفایی و ازدهار علوم بالغی» آغاز میشود؛ وی
که از یایهگراران علم بیان در تاریخ بالغت عربی محسوب میشود در کتاب ارزشمند خویش
د از آنچه بالغیونِ یس از او «حسن ت لیل» مینامندد سخن میگوید.
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او در ابتدای این بحثد م انی را به دو نوع «عقلی» و «تخییلی» تقسیم میکند و برای هر یک
اقسامی بر میشمارد و یس از فصلِ تقسیم م انی به دو بخشِ عقلی و تخییلی و بیان انواع هر
یکد فصل دیگری با عنوان «نفی علت طبی ی» میگشاید که دقیقاً م ادل ت ریف رایو و اصلی
حسن ت لیل در دورههای ب د است« :
» (جرجانید  136 :5335و )511 :5923؛ نویسنده در این جا
«نفی علت طبی ی» را نوع دیگری از ت لیل میداند که در آن م نایی از م انی یا امری از امورد به
طور عادی و طبی ی علتی مشهور داشته باشدد آنگاه شاعر آن م نی یا آن امر را میآوردد اما نمی-
خواهد که علت طبی ی آن را بیان کندد بلکه علتی دیگر برای آن وضع میکند و بدان قائل می-
شود (همان).
عبدالقاهر یس از بیان ت ریفِ «نفی علت طبی ی» به شرطی نیز قائل است؛ اینکه این امرد
متضمنِ فایدهی مطلوبی باشد که به مدح ممدوح بیانجامد یا تأثیری در نکوهش داشتهباشد و
در یایان به شاعران و نویسندگان سفارش میکند که دامنهی این قبیل اوصاف و ت لیلهای
خیالی را گسترش ندهند و آنچنان نازکخیالی نکنند که تباهی م نا را در یی داشتهباشد
(ضیفد .)123 :5919
یس از اود جاراهلل زمخشری (م  )191تفسیر کشّاف خود را با هدفِ به تصویر کشیدن اعجاز
بالغی قرآن مینویسد .او در این کتاب از حسن ت لیل در قرآن سخن نمیگوید و فقط در
چند موردد به نمونههایی از ت لیل نحوی برخی آیات به صورت گررا اشاره میکند (از جمله
آیهی  49سورهی نساءد  69سورهی اعرافد  61سورهی نحلد  12سورهی اعرافد  42سوره-
ی توبهد  41سورهی فاطر و )...؛ البته این امر جای ت ج

ندارد زیرا که عدم توجه به صنایع

بدی ی در آن روزگارد امری متداول و طبی ی بوده است؛ چرا که او نیز بدیع راد تتمهای در
حاشیهی سایر علوم میشمردهاست و به همین دلیل به صنایع بدی یِ موجود در قرآن توجهی
نمیکند و از کنار آنها میگررد .در بالغت عرب با اتمام کار جرجانی و زمخشرید دوران
رکود و جمودی به وجود میآید .از آن یسد بالغت عرب شاهد نوعی تکرار و خشکمغزی
در نگارش کت

بالغی است زیرا که بالغتنویسان حرف تازهای برای گفتن ندارند و تنها

به تلخیص نوشتههای زمخشری و عبدالقاهر دل خوش میکنند.
فخرالدین رازی (م )636د از نخستین بالغیونی بود که به این تلخیصنویسیها روی آورد.
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د به صورت خیلی مجمل و مختصر از حسن ت لیل

وی در

سخن میگوید و گویا اولین کسی است که این آرایه را در بالغت عربی بدین نام میخواندد
زیرا این ت بیر قبل از وی در آثار جرجانی نیامده است و یس از وید بالغیون از این ت بیر
بهره میبرند و آن را به کار میگیرند .وی ذیل آن مینویسد« :
(رازید )556 :5313؛ به این م نا که «دو صفت ذکر
شودد یکی از آنها علت دیگری باشد و غرضد بیان کردن هر دو صفت باشد»؛ از ت ریف
رازی مشخص است که وی بیان علت و م لول حقیقی را حسن ت لیل میداند که هدف از
آند بیان کردن دو صفت با هم است و همین ت ریف از حسن ت لیلد چنانکه اشاره خواهیم
در ادبیات فارسی ذکر میشود.

کردد دقیقاً در
یس از رازید سکاکی (م )616د

م را به نگارش در میآوردد اما با وجود این که

مأخر اصلی وی در این اثرد تلخیص فخر رازی و یس از آند دو کتاب عبدالقاهر و در
مرحلهی ب دد کشّاف زمخشری استد اما بر خالف آنان از حسن ت لیل سخن نمیگوید؛
شاید به این دلیل که وی از جمله بالغیونی است که شدیداً به مباحث استدالل منطقی م تقد
است و در نتیجهد از ت لیل یا دلیلتراشی ادعایی سخن نمیگوید.
البته برخی از بالغیون از شیوهی سکاکی منحرف میشوند؛ از جمله کسانی چون
از

ضیاءالدینبناثیر (م )692و زملکانی (م)615؛ کتاب
بهترین نمونههای مطال ات جانبی است که شیوهای مخالف و متفاوت نسبت به مکت

عبدالقاهر و ییروان او ی نی سکاکی و زمخشری در ییش میگیرد .ابناثیر نیز در هیچ یک از
د سخنی از حسن

کت
ت لیل و یا چیزی مشابه آن به میان نمیآورد .در کتاب
زملکانی نیز همانند کت

ابناثیرد اشارهای به حسن ت لیل وجود ندارد (ر .ک .المثل السائرد

 5911و الجامع الکبیرد  5316و البرهاند .)5324
ب د از ابناثیرد ابن ابیاالصبع مصری (م )614د دو کتاب بدیع القرآن و تحریر التحبیر را
تألیف میکند .ت ریفی که او در بدیع القرآن از حسن ت لیل ارائه میدهدد مورد قبول برخی
از بالغیون واقع میشود که م ادلِ همان ت ریف حسن ت لیلِ حقیقی در نزد عبدالقاهر است.
ابن ابیاالصبع در این کتاب مینویسد« :
» (ابن ابیاالصبعد بی تا)533 :؛ در
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این ت ریف سخنی از حسن ت لیل ادعایی نیستد بلکه بیانِ علتد قبل از وقوع م لول مدّ
نظر است چرا که علت ییش از م لول واقع میشود.
یکی دیگر از بالغیونِ تأثیرگرار در بحث حسن ت لیلد نویری است که نخستین کسی است
مشهورترین تقسیمبندی حسن ت لیل در ادبیات

که در کتاب

عرب را بیان میکند (مطلوبد 1336د ج )131 :1و خطی
در

قزوینی عینِ این تقسیمبندیِ او را
د همین تقسیمبندی و

خویش میآورد و ب د از اود تمام شارحان

مثالهای آن را نقل و شرح میکنند.
نویری در ت ریف حسن ت لیل میگوید« :
است که برای یک وصفد علت مناس

» [آن
با آن ادعا شودد با اعتباری لطیف] (نویرید 5313د

ج )551 :2؛ در این ت ریفد بر خالف آنچه ابن ابیاالصبع به آن م تقد استد هیچ صحبتی
از ت لیل حقیقی و ذکر علت و م لول واق ی نیستد بلکه بر ادعا کردن یک علت برای یک
وصف تأکید میشود .البته نویری به شر ِ «اعتبار لطیف» نیز قائل میشود زیرا که ادعای
علت برای یک امر باید از نظرید لطافت و ظرافتی در خود داشتهباشد؛ وی توضیحی در این
مورد نمیدهد اما به نظر میرسد که منظور از ظرافت و لطافت در بیان علتد دلیلتراشی و
دلیلآفرینی ادبی است به گونهای که زیبا و خیالانگیز باشد و در آند نکتهسنجیِ تیزبینانهای
وجود داشته باشد که با هدف مورد نظر متناس

باشد و از چشم مخاط

ینهان باشد .وی

یس از بیان ت ریف حسن ت لیلد آن را به چهار نوع تقسیم میکند:
(هماند ج .)551-556 :2
یس از نویرید بدرالدینبنمالک (م )616د المصباح فی علم الم انی و البیان و البدیع را تألیف

میکند که این کتاب به گفتهی احمد مطلوبد اولین تلخیصِ در دسترس از کتاب مفتاح ال لوم
سکاکی محسوب میشود (مطلوبد  )51 :5364اما برخالف وید از حسن ت لیل سخن میگوید
و در ت ریف آن مینویسد« :
»( 1ابنمالک 553 :5945 :به
نقل از مطلوبد 1336د ج )933 :1؛ در اینجا نویسنده اثبات حکم با دلیل را در نزد خرد رایوتر
میداند و م تقد است در حسن ت لیل باید برای حکمی که عجی
111

و غری

و لطیف استد

سیر تطور و تحول آرایهی حسن تعلیل در آثار بالغی عربی و فارسی

صفتی مناس

همراه با نوآوری ادعا شود.

یس از ابنمالکد خطی

قزوینی (م )293د از مشهورترین کسانی است که قسم سوم کتاب

مفتاح ال لوم سکاکی را در دو کتاب

خویش مختصر کردهاست که

یر سیطرهترین کتابها در حوزه بالغت در طی قرون متمادی هستند .حسن ت لیل از جمله
آرایههایی است که در مفتاح ال لوم سکاکی نیامدهد اما خطی
بیان میکند و در ت ریف و تقسیم آن از

در دو کتاب خویشد آن را

تقلید میکند .یس از اود شارحان

تلخیص ی نی سیوطید مدنید سبکید مغربید دسوقی و ...همین بحث را در کت

خویش

بیان و شرح میکنند.
تنها تغییری که در ت ریف حسن ت لیل در تلخیص نسبت به
افزودن قیدِ «غیر حقیقی» است؛ خطی
مناس

صورت میگیردد

م تقد است در حسن ت لیل باید برای صفتید علتی

با آن ذکر شود اما به دو شر ؛ اول آن که آن علت با اعتباری لطیف همراه باشد و

دوم آن که غیر حقیقی باشد (قزوینید  .)513-533 :1331از این شروطی که خطی

قائل به

آنهاست میتوان دریافت که وی حسن ت لیل حقیقی را که علت واق ی چیزید مقدم بر
م لول بیان میشودد قبول ندارد.
وی یس از بیان ت ریفد همان انواع چهارگانه و مثالهای اصلی و آنچه را ملح به حسن
ت لیل استد ذکر میکند و هیچ نکتهی تازهی دیگری بر مطال
خطی

سپس

نویری نمیافزاید.

را به نگارش در میآورد تا برخی مباحث تلخیص را شرح و توضیح

و تفسیر کند؛ وی در مبحث حسن ت لیل همان ت ریف و انواع و کلیت بحث تلخیص را
بیان میکند و تنها ذیل انواع حسن ت لیلد شواهد بیشتری خصوصاً از اسرار البالغهی
جرجانی اضافه و شرح میکند (ر .ک قزوینید .)965-961 :1334
حسینبنمحمد الطّیبیّ (م  )249هم که از همعصران خطی

قزوینی استد در التبیان فی علم

الم انی و البیان و البدیع به حسن ت لیل مییردازد و آن را مشابه خطی

ت ریف میکند« :

» (الطّیبیّد )951 :5312؛ وی قیدی برای نوع ت لیل
حقیقی یا غیر حقیقی و ادعایی قائل نمیشود اما از ف ل «تدعّی» میتوان دریافت که به
حسن ت لیل ادعایی م تقد است (همان.)951-914 :
(م )243د مؤلف

یکی دیگر از هم-
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عصران خطی

قزوینی است .وی ابتدا ت ریف لغوی ت لیل را بیان میکند« :
»( 9علوید  )461 :5331و سپس به م نای

مصطلح در علم بدیع اشاره میکند که دقیقاً شبیه آن چیزی است که بدرالدینبنمالک در
ت ریف ت لیل آورده و همان مفهوم را با بیان دیگری نقل میکند« :

»( 4همان).
ابنقیّم جوزیه (م )215د یکی از م اصران علوی در قرن هشتمد مؤلف
است که تأثیر و اشارهای به سکاکی نداشتهاست و از شاگردان
سکاکی محسوب نمیشود و گرایش بیشتری به سمت ابناثیر و شیوه او دارد .ابنقیّم هم
مانند ابناثیر در کتاب خویش از حسن ت لیل سخنی به میان نمیآورد.
چنانکه گفتیمد خطی

قزوینید بهترین جانشین سکاکید

خویش را بر اساس

مفتاح ال لوم نگاشت و در عرصهی تلخیص قواعد بالغید بهترین کسی بود که توانست راه
سکاکی را ادامه دهد .اندکی یس از خطی د در همین قرن هشتمد جانشینان وی از راه میرسند و
به شرح و حاشیهنویسیهای مکرر تلخیص مییردازند.

بهاءالدین سبکی (م)229.د از قدیمیترین شارحان مصری این کتابد عروس
را به رشتهی تحریر در میآورد .در باب حسن ت لیلد سبکی شرح
مختصری از ت ریف و انواع و امثال آند بر مبنای کتاب تلخیص ارائه میدهد و آنچه را به
حسن ت لیل ملح استد بیان میکند؛ وی فقط در ت ریف حسن ت لیل تأکید میکند که
منظور از قید «غیر حقیقی»د «امر خیالی و آنچه حقیقت ندارد و بلکه ادعایی» میباشد و به
همین دلیل خطی

از ف ل «أن یدعی» استفاده کرده تا این منظور را برساند (سبکید بیتاد ج

 )924 :4؛ بنابراین او نیز همانند خطی

به حسن ت لیل حقیقی و بیان علت و م لول واق ی

اعتقادی ندارد.
یس از سبکید س دالدین تفتازانی (م)231.د مهمترین شارح تلخیصد از راه میرسدد اما در
بسیاری از موارد در حصار ثابت تلخیص باقی نمیماند .وی در
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ت لیل تأکید میکند که منظور از «ادعای علتی مناس

برای یک وصف با اعتباری لطیف» آن

است که آن علتد از دیدگاهی مشتمل بر لطف و دقت باشد و منظور از «غیر حقیقی» آن
است که علتی که برای وصفی بیان میشود در واقعِ امرد چنین نباشد (تفتازانید بیتاد ج :4
.)924
تفتازانی در مطول بار دیگر همین مطال

را تکرار میکند (تفتازانید بیتا.)496-493 :

بدرالدین محمدبنعبداهلل زرکشی (م )234د صاح

البرهان فی علوم القرآند از م اصران

تفتازانی است که کتاب خویش را در بیان اعجاز بالغی قرآن به رشتهی تحریر درمیآورد.
وی در این کتاب به ت لیل اشاره میکند اما ت لیل نحوی را مدّ نظر دارد نه ت لیل بالغی یا
حسن ت لیل را؛ توجه به این نکته ضروری است که دیدگاه زرکشی در ت لیلد با دیدگاه
دیگر بالغیون اختالف دارد چرا که او ذاتِ بیانِ علت را اراده میکند و به همین دلیل از راه-
های داللت بر علت سخن میگوید؛ راههایی چون تصریح با لفظِ حکمد آوردن «کی»د ذکر
مف ولٌَ له یا آوردن «أن» و غیره.
به نظر میرسد دیدگاه و شیوهی زرکشی بر بالغیون یس از وی تأثیر فراوانی نداشته است
چرا که غال

این افراد از ت لیل نحوی فاصله میگیرند و به ت لیل بالغی توجه میکنند؛ به

عنوان نمونهد

(م )192د مؤلف

از بالغیون

قرن نهمد با آنکه اندک زمانی یس از زرکشی فوت کرده و از همعصران او بوده اما در
موضوع حسن ت لیل تحت تأثیر او قرار نمیگیرد و به آنچه ابن ابیاالصبع مصری و ابن-
مالک به آن م تقد بودندد بازمیگردد و حسن ت لیل را همانند آنان ت ریف میکند« :
» (حموید .)456 :5335
یس از زرکشید عبدالرحمن سیوطی (م  )355در قرن دهمد یکی دیگر از بالغیونِ مشرب سکاکی
و قزوینی است .وی در عرصهی بالغت کت
کت

اود

و رسایل فراوانی تألیف کردهاست اما مهمترین
هستند .همچنین کتابی با عنوان

در اعجاز قرآن تألیف میکند که در این کتاب ذیل مبحث ت لیلد به آنچه زرکشی در
البرهان فی علوم القرآن بیان کردهد به صورت مجمل اشاره میکندد اما نامی از او نمیآورد.
سیوطی همانند زرکشی م تقد است که انسانها احکامی را که با دلیل بیان میشوندد بهتر
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قبول میکنند و مییریرند و به همین جهتد غال

ت لیلها در قرآند یا بر تقدیر جواب

سؤالی است که جملهی اول آن را اقتضا میکند و یا بیان علت به وسیلهی حروف جرّ عربی
است (سیوطید بیتاد ج .)21 :1
چنان که بیان شدد سیوطی در

از حسن ت لیل یا ت لیل بالغی سخن نمیگوید و به

ت لیل نحوی مییردازدد اما در

و شرح آند به این بحث توجه دارد؛ وی در شرح

به شرح و توضیح تلخیص مییردازد و همان انواع چهارگانه و مثالهای رایو
آن را بررسی میکند و همانند خطی د تأکید میکند که علت باید در عالم واقعد غیر حقیقی
و بلکه خیالی باشد (سیوطید .)514-511 :5393
هم از حسن ت لیل سخن میگوید اما نه به شیوه

سیوطی در

و روش خطی ؛ وی در این کتابد ابتدا به آنچه ابنمالک در

ذکر کردهد اشاره می-

1

کند ولی اسمی از وی نمیبرد (سیوطید 5331د ج  )515 :1و سپس به شرح کردن آنچه
در بین بالغیون در باب حسن ت لیل رایو است اقدام میکند؛ او از جمله کسانی است که
م تقد است علت باید غیر واق ی و خیالی باشد و اگر حقیقی و مطاب با عالم واقع باشدد از
دایرهی حسن ت لیل خارج استد زیرا که در این صورتد تصرفی در علت اعمال نشدهاست.
البته وی در این مورد به این شر نیز قائل است که علت ادعایی و خیالی که برای یک
وصف بیان میشودد باید با آن وصف تناس

داشته باشد و در نزد بالغیون لطف و دقتی در

آن نهفته باشد و نباید مبترل باشد (همان).
یکی دیگر از شروح تلخیصد شرح ابنعربشاه اسفراینی (م  )349است که در قرن دهم می-
زیسته و کتاب خویش را

نام میگرارد .وی نیز همانند خطی

بر این باور است که

علت باید غیر حقیقی و ادعایی باشد وگرنه صرفِ بیانِ علتِ عادیِ یک امرد جزء محسنات
کالم محسوب نمیشود (اسفراینید 1335د ج  .)413 :1او به همان انواع چهارگانه مییردازد
و لفظ به لفظ ت ریف و مثالهای خطی

را شرح میکند (هماند .)413-494

ابنی قوب مغربی (م  )5553در قرن دوازدهمد صاح
د یکی دیگر از شارحان
را یی میگیرد و لفظ به لفظ

خطی

است .وی همان منوال رایو در شرحنویسی

را توضیح میدهد .او نیز در ت ریفِ «
»د لفظ «غیر حقیقی» را زاید میداند و م تقد است

111

سیر تطور و تحول آرایهی حسن تعلیل در آثار بالغی عربی و فارسی

آوردن لفظ «اعتبار» برای رساندن مفهوم حسن ت لیل کفایت میکند چرا که اکثر منطقیوند
امر اعتباری را در مرادف امر غیر حقیقی قرار میدهند .مغربی برای اثبات زائد بودن ت بیرِ
«غیر حقیقی»د توضیحات فراوان و مثالهای متنوعی ذکر میکند و خود به اطناب ممّل
گرفتار میشود (ر .ک .مغربید بیتاد ج  .)929-921 :4نویسنده سپس به انواع چهارگانه
حسن ت لیل مییردازد (همان.)921-919 :
صدرالدین مدنی (م )5552د یکی دیگر از شارحین تلخیص المفتاح در قرن دوازدهم هجری
است .وی نیز به صورت مختصر همان مطال

تلخیص را بیان میکند و به شرح نمونهها

بسنده میکند (مدنید 5363د ج .)596-549 :6
محمد دسوقی (م )5193د یکی دیگر از شارحان تلخیص خطی

است .او نیز همانند دیگر

شارحیند این کتاب را مبنا قرار میدهد .وی به بیان علت غیر حقیقی در اثبات یک صفت
م تقد است و ذکر علت حقیقی برای وصفی را از دایرهی محسنات کالم خارج میکند و
یس از ت ریفد به انواع چهارگانه مییردازد (ر .ک .دسوقید بیتاد ج .)929-919 :4
چنانکه دیدیم تا قرن سیزدهم ی نی دورانی که دسوقی شرح خود را بر تلخیص مینویسدد
رکود و ایستایی رایو در بالغت عربی خصوصاً در بحث حسن ت لیل همچنان ادامه دارد .از
قرن چهاردهم یا به عبارتی دوران م اصرد سبک کت

بالغی اندکی تغییر مییابد و محققان

به سمت مختصرنویسی ییش میروند اما در بیشتر کت

م اصر بالغت عربید ذیل حسن

ت لیلد شاهد نگاهی متفاوت از آنچه در بالغت سنتی دیدیمد نیستیم.
سید احمد هاشمی یکی از بالغیون دوران متأخرد مؤلف

است که در ت ریف

حسن ت لیل همان ت ریف قزوینی را مدّ نظر دارد اما آن را با عبارات و واژگان دیگری بیان
میکند« :
» (هاشمید )119 :5331؛ چنانکه واضح است هاشمی نیز برای
حسن ت لیل قائل به همان شرو خطی
ت لیل ادی

میشود چرا که بر طب ت ریف وید در حسن

صریحاً یا ضمناً علت شناخته شدهی چیزی را انکار میکند و علت ادبی زیبا و

شگفت میآورد که این علت باید با هدف مورد نظر متناس

باشد .وی نیز یس از بیان و

توضیح چند مثال از حسن ت لیل ادعایید انواع چهارگانهی آن را برمیشمارد (همان-114 :
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.)119
زغلول سالمد یکی دیگر از محققان م اصر عرب مؤلف
رایو در بین شارحان

د از بیانِ حسن ت لیلِ

سر باز میزند و به آنچه ابن ابیاالصبع در

و

بیان کرده بودد گریزی میزند و به مبحث الت لیل یا بهعبارتی ت لیل حقیقی و نه
ادعایی مییردازد و م تقد است « ت لیل آن است که گوینده حکم واقع شده و مورد انتظار را
ذکر کند و قبل از ذکر این حکمد علت وقوع آن را بیان کند چرا که رتبهی علت مقدم بر
م لول است» (زغلول سالمد بیتا.)193 :
احمد مصطفی مراغید محق م اصر عربد نیز در
و ت ریفی ترکیبی از آنچه خطی

به حسن ت لیل اشاره میکند

و زرکشی بیان کردهاندد ارائه میدهد« :
»؛ نویسنده سپس همان انواع

چهارگانه و ابیات رایو آن را بیان میکند (مراغید  )943-945 :5339و از سویی همانند
به بیانِ علت غیر حقیقیِ ادعایی در باب حسن ت لیل م تقد است و از سویی همانند

خطی

زرکشید بیان اسلوب ت لیل حقیقی را در کالم جایز میداند چرا که بیان چیزی با علت از
اثبات آن بدون علتد در نفوس تأثیر بیشتری دارد.
عین ت ریف

اباذر عباچی نیز در

هاشمی را ذکر میکند و بدون آنکه تقسیمبندی رایو حسن ت لیل را بیان کندد به آوردن
چند مثال اکتفا میکند (عباچید .)56 :5922
طال

محمد الزوب ی و ناصر حالوی نیز در کتاب البیان و البدیعد ت ریف

را

ذکر میکنند و چند مثال متداول در این بحث را بیان میکنند و بر این نکته تأکید میکنند که
در تمام این مثال هایی که برای یک وصفد یک علت غیر حقیقی آورده شدهد علت علمی و
واق ی در خارج وجود داشتهد ولیکن گوینده از این علت تجاوز میکند و علت مجازی
تخییلی را بیان میکند؛ به عنوان مثالد لکهی سیاهی روی ماه یا بارش باران در طبی ت علت
خارجی دارند اما گوینده ادعا میکند که علتد زدن سیلی به ماه و خجالت ابر است.
عالوه بر کتبی که نام بردیمد در برخی دیگر از کت
عبدال زیز عتی یا
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ت لیل بحث نشده است.
چنانکه دیدیم در دوران م اصر هم تغییری در ساختار کلی حسن ت لیل در بالغت عربی
بوجود نیامدهاست و همان جمود و رکود و ایستایی حداقل در زمینهی حسن ت لیل همچنان
ادامه دارد؛ چرا که اکثر بالغیون این دورهد از

هاشمی که خود چکیدهای از

بالغت سنتی استد تقلید میکنند و هیچ گونه تالش و کوششی برای بازبینی و بررسیِ
انتقادی حسن ت لیل صورت نمییریرد.
سیر تطور و تحول این آرایه را در بالغت فارسی یی خواهیم گرفت تا دریابیم که حسن
ت لیل با ورود به ادبیات فارسی چه سرنوشتی ییدا میکند.
حسن تعلیل در آثار بالغی فارسی
برای بررسی موضوعات فرهنگی در ایراند باید یدیدههای فرهنگی و از جمله ادبیات را به
طوری مشخص و روشند ییش و یس از ورود اسالم مورد بررسی قرار دهیم؛ چرا که اسالم
نقطهی عطفی در تاریخ تمدن ایران محسوب میشود و بر خالف بسیاری از تهاجماتد از
قبیل حملهی مغول و تیمورد صرفاً موج

ویرانی بنیادهای حیات اجتماعی این سرزمین

نبوده بلکه حامل ییام و دعوتی نوین بوده که با آموزههای رایو در آن دوران تفاوت داشته و
بر فرهنگ و تمدن مردمد تأثیر عظیمی بر جای گراشتهاست.
نباید فراموش کنیم که در برخورد با مسائل فرهنگی و ادبی ایراند در ییش و یس از اسالمد
نیازمند دو گونه روش و رویکرد خاص هستیم؛ برای فهم ادبیاتِ ییش از اسالمد باید نگاه
خود را با آن دوران همسو کنیم و با روح حاکم بر آن دوران به ادبیات نگاه کنیم اما در
دوران یس از اسالمد چارهای نداریم جز آنکه ایران را به عنوان بخش و یارهای از ییکرهی
عظیم جهان اسالم در نظر بگیریم و به برخورد متقابل میان فرهنگهای مختلف توجه داشته-
باشیم؛ ایران همانطور که تأثیرات فراوانی در دانش و فرهنگ و ادبیات عرب برجای
گراشتد تأثیرات فراوانی نیز از آن یریرفت .بالغت و بدیع نیز از این امر مستثنی نیستند.
درباره ی بالغت و بدیع در ادبیات ییش از اسالمد باید گفت که امروزه دیگر تردیدی نیست
که ایرانیان باستاند با ش ر آشنا بودهاند و تالش کردهاند تا بنیادهای بالغت را در آن
بگنجانند .عالوه بر شواهدی که در کت

دینی تاریخی و اخالقیِ ایران باستاند دال بر وجود

بالغت در میان ایرانیانِ قبل از اسالم موجود استد در کت

عربی سدههای نخستین نیز
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اشاراتی به تبحّر آنان در این زمینه شدهاست (ر .ک .جاحظد 1333د ج.)53 :9
در کتاب صنایع و فنون ادبی و آرایشهای هنری در اوستاد اثر و نشان برخی صنایع در
ادبیات دورهی باستان ی نی دورهای که از هزارهی اول ییش از میالد آغاز میشود و تا سال
سیصد و سی و یک قبل از میالد هم ادامه مییابدد یی گرفته شدهاست .نویسندهی این کتابد
فنون و صناعات موجود در کتاب اوستا نظیر تشبیهد است ارهد کنایهد مراعات نظیرد تضادد لف
و نشرد تجاهل ال ارفد اعدادد تنسی الصفات و حشو را نشان میدهد (منصورید :5921
 .)593-569در این کتاب که یکی از مهمترین کت
آرایهی حسن ت لیل و مره
دیگر کت

ایران قبل از اسالم استد نشانی از دو

کالمی نیست .بررسی وجود یا عدم وجود این دو آرایه در

موجودِ ایران باستان خود یک موضوع مفصل و نیازمند بررسی دقی و جامع

است که امیدواریم در آینده به آن یرداخته شود.
اما بالغتِ یس از اسالمِ فارسید برگرفته از بالغت عرب یا بهعبارتی روشنترد برگرفته از
بالغت تمدن بزرگ اسالمی است که خود ایرانیان جزء ییکرهی این تمدن محسوب میشوند
و سهم آنها در تدوین و تکوین و باروری و توس هی این تمدن غیر قابل انکار است.
رابطه ی موجود بین بالغت عربی و بالغت فارسی و تأثیر متقابلی که این دو از یکدیگر
یریرفتهاندد بر هیچ کس یوشیده نیست؛ «عالمان مسلمان ایرانی در تحول و بلو بالغت
عربی تأثیری بیمانند داشتهاند و از سوی دیگرد دانش بالغت عربی در تحول و شکوفایی
ادب فارسی تأثیری چشمگیر داشتهاست» (ضیفد  .)4 :5919امروزه تأثیریریریِ ایرانیان از
تمدن اسالمی در حوزهی بالغتد بر همگان روشن و مبرهن است؛ تئورییردازان و بالغیون
ادب فارسید در طی قرون مختلف از همان آغازِ تألیف و تدوین کت

بالغی در زبان

فارسید همواره بالغت عربی را ییش چشم داشتهاند و با غایت و توجه خاصی نسبت به این
آثارد کت

خویش را تألیف کردهاند.

در بخش قبلد سیر تطور و تحول حسن ت لیل و فراز و نشی های آن در طی قرون مختلف راد
در میان آثار بالغی عربی مشاهده نمودیم و در این بخشد به حسن ت لیل و تطور و تحول آن در
بالغت فارسی خواهیم یرداخت.
الزم به ذکر است برخی از محققیند بر اساس م یارها و مالکهایی تاریخ بالغت و بدیع
فارسی را به دورهها و مراحلی تقسیم کردهاند؛ از جمله در مقالهی «دورهبندی تاریخ دانش
111

سیر تطور و تحول آرایهی حسن تعلیل در آثار بالغی عربی و فارسی

بالغت فارسی»د بالغت فارسی به چهار مقطعِ  -5دورهی بومیسازی (از قرن  1تا )2د -1
دورهی شرح و تقلید (از قرن  1تا ییش از دوران م اصر)د  -9دورهی هندیگرایی (مقارن با
رواج سبک هندی) و  -4دورهی بالغت مدرسی (دورهی م اصر) تقسیم شدهاست (سارلی

و درخشاند  .)1-11 :5913در یک تقسیمبندی دیگر در کتاب فن بدیع در زبان فارسید
تاریخ بدیع فارسی به ینو دورهی  -5تکویند تقلید و ازدیاد صنایعد  -1طبقهبندی صنایع و
عربیگرایی و مطال ات تطبیقید  -9تألیف فرهنگوارههای بدی ی و چینش الفبایی صنایعد
 -4بازگشت و تقلید از کت

بدی ی ییشیند  -1نقد علم بدیع و طبقهبندیِ انتقادی صنایع

تقسیم شدهاست (کاردگرد  .)19-62 :5911ما نیز در بررسی تطور و تحول حسن ت لیل در
بالغت فارسید این دورهبندیها را ییش چشم و مدّ نظر خواهیم داشت.
قدیمیترین کتاب بالغی موجود در بالغت فارسید

محمدبنعمر رادویانی

است که مؤلفد آن را در نیمهی دوم قرن ینجم به ییروی و تقلید از محاسن الکالم نصربن-
احمد مرغینانی تدوین میکند و مقارن با اوج دانشهای بالغی در ادبیات عرب به رشتهی
تحریر درمیآید .البته تردیدی نیست که قبل از این کتابد در زمینهی علم بالغت تألیفاتی
وجود داشته که نام برخی از آنها در ترکرهها یافت میشود اما اصل آنها از بین رفتهاست؛
از جمله کتبی مانند «زینتنامه که عوفی در لبابااللباب آن را به ابومحمد عبداهللبنمحمد

رشید سمرقندید شاعر م اصر ملکشاه سلجوقی نسبت دادهاست؛ کتاب کنزالغرای
منشوری سمرقندید از ش رای دربار محمود غزنوی؛ کتاب

تألیف

و همچنین

از ابوالحسن علی بهرامی سرخسی از شاعران دورهی غزنوی (علوی مقدمد :5921
 )953-913و کتاب بدیع منشوری که در شرح کنزالغرای ِ منشوری سمرقندی است (نشا د
)113 :5941؛ عالوه بر ایند نویسندگانی چون ابو یوسف شوشترید ابوال الء شوشترید
خورشیدی و ابو منصور برزجمهر قائنی در این زمینه آثاری داشتهاند (ش بانید .)14 :5919
«بنابراین میتوان گفت اوج تألیف کت

بالغی عربی با آغاز تألیف کت

بالغی فارسی مقارن

است» (کاردگرد .)12 :5911
رادویانی در این کتاب از  29صن ت یاد میکند که حسن ت لیل یکی از این صنایع است .وی
ذیل آن مینویسد« :و این چنان باشر کی شاعر چیزی را صفت کنر چون بهار و یاییز و مانند ایند
مر آن چیز را م نی و صفات فراوان باشرد آنگاه شاعر ب ضی صفاتِ او را به علتِ ب ضی ثابت
کند و اندر آن وصف تصرفِ نیکو کند» (رادویانید )31 :5961؛ بنابراین رادویانی م تقد است
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حسن ت لیل در آنجاست که یک وصفید م انی و صفات بسیار داشته باشد و ب ضی صفاتِ
آن وصفد به علتِ ب ضی دیگر ثابت شوند .وی به یک تبصره نیز قائل است« :و اندر آن
وصفد تصرف نیکو کند» و همین عبارتد بطور ضمنی بیانگر آن است که شاعر و
نویسندهای که برای یک امری علتی بیان میکند این مجوز را دارد که در بیان این علتد
دخل و تصرف انجام دهد و علت حقیقی را بیان نکند.
از دیگر ییشگامان بدیع فارسی یس از رادویانید رشید وطوا (م  )129است که
را تألیف میکند و در آند همانند رادویانی بدون هیچگونه تقسیمبندی خاصّید
از  13صن ت بالغی سخن میگوید که حسن ت لیل یکی از آنهاست« :این صن ت چنان
باشر کی شاعر در بیت دو وصف یاذ کنر یکی به علت دیگری و غرضِ او خود یاذ کردنِ
دو صفت بوذ اما بر این اسلوب آن دو صفت را یاذ کنر تا زیباتر و بدیعتر بوذ» (وطوا د
)14 :5931؛ ت ریفی که وطوا از حسن ت لیل ارائه میدهدد بیشتر بیانگر ت لیل حقیقی و
آوردن علت و م لول حقیقی در کالم است نه علت و م لول ادعایی؛ چرا که م تقد است در
حسن ت لیلد یاد کردن دو صفت به شیوهای که یکی علتِ دیگری باشدد اهمیت دارد و به
هیچ قید و شرطی مبنی بر اینکه بیان این علتد ادعایی یا غیر حقیقی باشدد قائل نمیشود.
وی بر این نکته نیز اشاره میکند که حسن ت لیل «سخت مست مل است و در تازی و یارسی
بسیار است» (همان.)11 :
یس از حدائ السحرد کتاب الم جم فی م اییر اش ار عجمد در حدود سال  691تألیف می-
شود که «دقی ترین ییوهش کهن در زیباییشناسیِ سخن فارسی است» (فتوحید :5911
 .)594این کتاب یکی از مهمترین آثار در حوزهی مباحث تئوریک و بنیادین زبان و ادبیات
فارسی محسوب میشود که به مجموعهی عروضد قافیهد محاسن ش ر و برخی مباحث نقد
ادبی مییردازد ولی بخش بدیع در قیاس با بخشهای دیگر چندان مورد توجه قرار نگرفته-
است و کمترین حجم را به خود اختصاص دادهاست .شاید به دلیلِ همین ایجاز و اجمالِ
بخش بدیع است که شمس قیس رازی از حسن ت لیل سخن نمیگوید و از بیان آن صرف
نظر میکند (ر .ک الم جم).
در دورهی تقلید و شرحنویسید یس از الم جمد شاهد نوعی رکود و تقلید و تکرار هستیم؛
بدیع فارسی همگام با رشد عقالنیت ملی و تکامل آثار ادبید رو به کمال میرود؛ در قرون
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چهار و ینود مراحلی از کمال را طی میکند و رادویانی با تألیف ترجمان البالغه آن را مدون

میکند .در قرن ششم به همت وطوا بیشتر و یختهتر میگردد و در قرن هفتم با الم جم
رازی به اوج شکوفایی و اعتالی خود میرسد اما یس از رازی مدعیان بالغت فارسی بنا به
دالیلید اغل

گرفتار شرح و تقلید و تلخیص آثار گرشتگان میشوند و جز به صورتی بسیار

سطحی و عجوالنه به این کار نمییردازند .ابتکار و خالقیت جای خود را به تکرار و
حاشیهنویسی میدهد.
در آغاز این دوره در قرن هفتمد حسین محمد شاه شهاب انصارید کنز القافیه را تدوین می-
کند که نخستین کتاب بدی ی در شبه قارهی هند است .وی در بخش «م ائ

و صنایع»د به

بدیع مییردازد و ذیل حسن ت لیل با یک جملهی کوتاهِ «یک م نی را بهعبارت هرچه نیکوتر
علت م نیِ دوم آورند»د آن را ت ریف میکند (شهاب انصارید  )43 :5316که فحوای کالم
اود ت ریف وطوا را به ذهن تداعی میکند« :شاعر در بیت دو صفت را یاد کند یکی به علت
دیگری» (وطوا د )14 :5931؛ از آنجایی که انصاری هیچ توضیح و تحلیل بیشتری ارائه نمی-
دهدد میتوان دریافت که وی بیان هرگونه علت و م لول و به کاربردن هر نوع اسلوبی مبنی بر
علتآفرینی را در دایرهی حسن ت لیل میداند.
در قرن هشتم محمدبنفخرالدین اصفهانی م روف به شمس فخرید
را مینویسد .کتاب به تقلید از الم جم تألیف شده و شاید به دلیل ییروی از وی
از حسن ت لیل سخن نمیگوید.
در اواخر قرن هشتمد
تقلیدگونهای از
استد

د

را تنظیم میکند و با وجود اینکه کتابد

است و بر خالف وطوا که م تقد به است مال فراوان این آرایه
به این آرایه نمییردازد.

یکی دیگر از کتبی که در قرن هشتم نوشته میشودد
تبریزی است که این کتاب نیز چون

حسنبنمحمد رامی

د شرح و تفصیل حدائ السحر وطوا است.

رامی تبریزی حسن ت لیل را همانند کنز القافیهی انصاری و برگرفته از ت ریف وطوا ارائه
میکند« :شاعر در بیتی دو صفت کند یکی به علت دیگری» (رامی تبریزید  )511 :5945و
به هیچ قید و تأکیدی مبنی بر حقیقی بودن یا ادعایی بودن علت اشاره نمیکند.
در قرن نهمد واعظ کاشفید

را مینویسد و به حسن ت لیل نیز
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مییردازد« :در لغت علت چیزی بیان کردن باشد و این صن ت در اصطالح چنان است که
متکلم کالمی را مدعای خود سازد و برای تأکید م نی آند اقامت دلیل کند بر آن مدعی به
اعتباری لطیفد علتی مناس

که مشتمل باشد بر دقتی ذکر کند و فی الواقعد آن دلیل علتِ

آن مدعی نباشد بلکه علت چیز دیگری بود» (واعظ کاشفید .)543 :5963
با توجه به ت ریفی که کاشفی ارائه میدهد و تقلیدی که از بالغت عربی میکندد حداقل در
زمینهی حسن ت لیل میتوان ادعا کرد که وی نخستین کسی است که یای حسن ت لیل عربی
را در کت

بالغی فارسی میگشاید؛ اگرچه کتاب در شرح و تفصیل حدائ السحر وطوا

نوشته شده اما ت ریف واعظد برگرفته از خطی

قزوینی است و وی نیز همانند خطی

و

ییروان اود اقامهی دلیل برای اثبات یک ادعا یا یک امر مطلوب را حسن ت لیل میداند به
صورتی که آن علتد علت واق یِ آن امر نباشد و بر اعتباری لطیف مبتنی باشد.
ب د از دورهی بومیسازی و شرح و تقلیدنویسید بدیع فارسی وارد دورهی جدیدی از تاریخ
خویش میشود که آند دورهی طبقهبندی صنایع و عربیگرایی و مطال ات تطبیقیِ فارسی-
عربی و فارسی -هندی است (ر .ک .سارلی و درخشاند  5913و کاردگرد .)5911
در این دورهد در قرن دهمد عطااهللبنمحمود حسینی مشهدی نیشابوری (م )353
را تألیف میکند .مؤلفد تبحّر بسیاری در ادبیات و علوم بالغی عرب داشته و نخستین کسی
است که در بالغت فارسید طرح طبقهبندی صنایع بدی ی را عنوان میکند و ذیل هر صن ت
به نقد و تحلیل سخنان بالغیون عرب مییردازد .وی در صن ت حسن ت لیل نیز همین منش
را دنبال میکند؛ او ابتدا ت ریفی از آن ارائه میدهد« :اثبات کنند صفتی را از برای چیزی و
ادعا کنند از برای ثبوتِ آن صفت آن چیز راد علتی و سببی مناس
نباشد لیکن آن را به اعتباری لطیف سب
در این ت ریف از خطی

آند که در واقع سب

ساخته باشند» (حسینی مشهدید )512 :5914؛ وی

قزوینی ییروی میکند و مانند او حسن ت لیل ادعایی را مدّ نظر

دارد.
نویسنده یس از ت ریفد به نقل از ایضاح خطی د از چهار نوعِ رایو حسن ت لیل سخن می-
گوید و ذیل هر یکد تنها یک مثال فارسی بیان میکند و باز از قول خطی د «علیتِ مبنی بر
شک ی نی آن علت و سببی که ذکر کنند و در وی ادعای علیت بر سبیل جزم نکنند» را
ملح به حسن ت لیل میداند (همان).
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مشهدی نیشابوری یس از نقل اقوال خطی د از قول شخصی به نام «عالمه»د ت ریف دیگری
ارائه میدهد « :اثبات صفت چیزی را مستب د باشد و از برای وی علتی مناس
ظرافت ادعا کنند تا مخاط

بر سبیل

را توهّم تحق آن شود» (همان) که این ت ریف م ادل همان
6

چیزی است که ابنمالک در المصباح خویش ذکر کردهاست و احتماالً منظور از عالمه در
نظر اود همان بدرالدینبنمالک است.
نویسنده در ادامهد به این نکته اشاره میکند که برخی ت لیل را حسن ت لیل نام نهادهاند و آن
را به صورتِ « دو صفت ذکر کنند در آن وجه که یکی علت دیگری باشد و غرض ذکر هر
دوی آنها باشد»د ت ریف میکند که م ادل همان چیزی است که رازی در نهایة االیجاز و
وطوا در حدائ السحر بیان کردهاند.
در قرن یازدهمد محمد هادیبنمحمد صالح مازندرانی (م )5513د
کند که تحت تأثیر کت

را تألیف می-

بالغی عربی است؛ وی تألیف کتابش را با کتابهای بالغت سنتی

عربی منطب ساختهد به گونهای که برخی آن راد ترجمهی مطوّل دانستهاند؛

در

مجموع چیزی جز ترجمهی بالغت عربی به فارسی نیست.
وی ذیل حسن ت لیل نیز به آوردن علتی غیر حقیقی م تقد است و چهار بیت کلیشهای
حسن ت لیل را بیان و شرح میکند و آنچه را به حسن ت لیل ملح استد عنوان میکند
(مازندرانید .)941-944 :5926
یکی دیگر از بالغیون قرن یازدهمد میرزا ابوطال
تنظیم میکند .نثر کتاب مانند

فندرسکی است که رسالهی بیانِ بدیع را

د عربیزده و ترجمهگونهای از مطوّل تفتازانی است.

وی در بحث حسن ت لیل مینویسد« :آن است که ادعا کرده شود از برای وصفی علتید که
آن علتد مناس

آن وصف باشد به اعتباری لطیفد اما به شرطی که علت بودن آن امر

وصف مرکور را حقیقتی نباشد چه در علتِ حقیقید حسن ت لیل نمیباشد» (فندرسکید
)555 :5915؛ عبارت فندرسکی دقیقاً همان عبارات تفتازانی را به ذهن تداعی میکند (ر.
ک .به تفتازانید بیتاد ج )496 :4؛ مؤلف همانند تفتازانی بر این باور است که تنها بیانِ علت
غیر حقیقی برای وصفید حسن ت لیل محسوب میشود و آوردنِ علت حقیقی از این حوزه
خارج است.
از این یس در بدیع فارسید شاهد دورهای جدید هستیم که «تألیف فرهنگوارههای بدی ی و
190

چینش الفبایی صنایع» نام گرفتهاست .این دوره از
قرن سیزده آغاز میشود و تا

رضاقلی خان هدایت در

آق اولی در قرن چهارده ادامه ییدا میکند (کاردگرد

.)41 :5911
در قرن سیزدهم

اثر رضاقلی خان هدایتد نخستین کتاب بالغیِ این دوره

است .وی در بحث حسن ت لیل همان گفتهی وطوا را دوباره بیان میکند سپس ت ریف
آن

خود را با عبارات دیگر ذکر میکند« :برای چیزی سببی ادعا کنند که

سب

چیز نباشد» (هدایتد  .)541 :5919با اینکه کتاب در شرح و توضیح

استد اما

نویسنده بر خالف وطوا که به ت لیل حقیقی و یاد کردن دو صفت که یکی علت دیگری
باشد اعتقاد داردد حسن ت لیل ادعایی را مدّ نظر قرار دادهاست.
یس از هدایتد حاج میرزا محمد حسین قری

ملقّ

به شمسال لمای گرکانید از بالغت-

نویسان همین قرن سیزدهمد ابدع البدایع را به رشتهی نگارش در میآورد و در آند از 113
صن ت بالغی نام میبرد که بسیاری از آنها برای نخستین بار وارد بالغت فارسی شدهاند.
شمسال لما ذیل حسن ت لیلد دو ت ریف رایوِ آن را بیان میکند« :آن است که برای چیزی
سب

و علتی ذکر نماید که مناسبتی لطیف داشته باشد و ب ضی شر

کردهاند که علت

حقیقی نباشد» و ب ضی گفتهاند «باید دو وصف یاد شود که یکی علت باشد برای دیگری و
غرضد ذکر آن دو صفت است» (قری د )199 :5922؛ مؤلف اگرچه دو ت ریفِ حقیقی و
ادعایی بودنِ علت را در باب حسن ت لیل نقل میکند اما خود از جمله بالغیونی است که به
حسن ت لیل ادعایی م تقد است و به این نکته اشاره میکند که مثالهایی که اصحاب بدیع
آوردهاند غالباً غیر حقیقی هستند و علت و م لول هر دو امری خیالی و موهوماند.

یس از کرکانی در اواخر قرن سیزدهمد نجفقلی میرزا م روف به آقا سردار در دُرّهی نجفید
ذیل حسن ت لیل ت ریفی ناقص و کوتاه ارائه میدهد« :شاعر از برای وصفی علتی بیان کند»
(آقا سردارد  .)532 :5961وی تنها ذکر کردن یک علت برای وصفی را حسن ت لیل میداند
و هیچ توضیح وتبصرهی دیگری برای آن قائل نیست اما باید توجه کرد که در عالم برای هر
یدیدهای علتی وجود دارد و نظام آفرینش بر اساس اصل علیت بنا شدهاست و صرف بیان
علت برای هر چیزید آشناییزدایی و غرابتی ندارد.
البدیع میرزا عبدال ظیمخان یکی دیگر از کت
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دورهی چینش الفباییِ صنایع است که برای
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نخستین بار در سال  5931به طبع رسیده و از اولین متونی است که در قال

کتاب درسی

بدیع در مدارس نوین مورد استفاده قرار گرفتهاست .کتاب بسیار مختصر و موجز است و
همین ایجاز در نوشتارد در حسن ت لیل نیز رعایت شدهاست؛ نویسنده به تقلید از ییشینیان
برای حسن ت لیل دو شر قائل است -5 :آوردن علت غیر حقیقی و غیر واق ی  -1همراه با
اعتباری لطیف و شاعرانه (عبدال ظیمخاند .)13 :5931
با ورود به قرن چهاردهم و با نگارش کت

بالغی مدرسی در زبان فارسید بدیع وارد دوره-

ای جدید از تاریخ خویش میشود که آن را مرحلهی «بازگشت و تقلید از کت
ییشین» نام نهادهاند .این مرحله از تألیف کتاب

بدی یِ

در سال  5951آغاز میشود و

جسته و گریخته تا امروز ادامه مییابد (ر .ک .کاردگرد  .)14-11 :5911سیر تطور و تحول
حسن ت لیل را در این دوره یی میگیریم:
عبدالحسین ناشر م روف به حسامال لمای آقاولی در سال  5951درراالدب را منتشر میکند
و در آند نگاهی عربیمابانه به علوم بالغی دارد؛ چه در شیوهی نگارش و چه در امثله و
شواهدد توجه خاصی به عربی دارد .کتاب در مبحث حسن ت لیل تحت تأثیر مکت

قزوینی

و شارحان تلخیص است و همان ت اریف و انواع را ذکر میکند و شواهد مثال رایو عربی را
بیان و ترجمه میکند و چند مثال فارسی میآورد (ر .ک .ناشرد .)131-134 :5929
سید نصراهلل تقوی نیز در سال  5952هنجار گفتار را منتشر میکند و در ت ریف حسن ت لیلد
با اینکه ردّ یایی از کت

بالغی عربی مشهود استد اما تقلید جام ی از آنها صورت

نگرفتهاست« :متکلم برای امری علتی ذکر نماید که در واقع علت او نباشد بلکه علتد چیز
دیگری باشد یا علت م لوم نباشد» (همان )156 :که م لوم نبودن علت یک امرد یادآور ت بیر
«

» است.

تقوی به نکتهای نیز توجه میکند که در کت

بالغی قبلید نه در فارسی و نه در عربی کسی

به آن اشارهی مستقیم نکرده بود و آن این است که «اگر حسن ت لیل در تشبیه و است اره
واقع شود در رون آن افزوده میشود» (همان.)151 :
یس از تقوید سید محمدرضا داییجواد کتاب علم بدیع در زبان فارسی خویش را در سال
 5991به قصد تدریس در دانشگاه منتشر میکند .نویسنده یس از ت ریفِ ت لیل در لغتد به
م نای اصطالحی آن مییردازد و تأکید میکند که علتی که برای یک یدیده بیان میشودد
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نباید علت حقیقی باشد (داییجوادد .)93-43 :5991
در همین دوراند محمد خلیل رجائید

را در سال  5943به طبع میرساند .وی نیز در

حسن ت لیل متأثر از عربی است و همان ت ریف خطی

و شارحان او را با شرح و بسط و

قیود بیشتری بیان میکند و برای آنچه داخل در حسن ت لیل استد شروطی قائل میشود:
 -5ادعای علتی غیر حقیقی برای یک صفتد  -1مبتنی بر اعتباری لطیفد  -9همراه با
تخیلی نغز و بدیعد  -4مشتمل بر دقت نظر و  -1به صورتیکه موج

فزونی جمال و حسن

م نی گردد (ر .ک .رجائید  .)913 :5913نویسنده به انواع حسن ت لیل نیز بر مبنای کت
عربی مییردازد (همان.)913-911 :

د در سال 5942د زی

چند سال ب د از انتشار
محمود نشا

سخن یا علم بدیع فارسی از

منتشر میشود .نویسندهی کتابد ب د از بیان مطال

فراوانی از شاخههای

مختلف ادبی در مقدمهد به توضیح و تبیین صنایع بدی ی مییردازد ولی از حسن ت لیل به
م نای بالغیِ آن سخن نمیگوید بلکه به آنچه ابن ابیاالصبع مصرید مؤلف بدیع القرآند
«الت لیل» نامیدهد اشاره میکند و مینویسد« :ت لیل آن است که متکلم علت وقوع امری را
قبل از بیان اصل مطل

توضیح دهد مثل اینکه بگوییم اگر به خاطر یدرت نبودد تو را تنبیه

میکردم که قبالً علت تنبیه نکردن را بیان کرده و ب د به اصل مطل

که مسئلهی تنبیه باشدد

مییردازد» (نشا د 5942د ج  .)113 :1البته مؤلف به این نکته توجهی نکرده که صرف بیان
علت یک امر قبل از بیان اصل مطل د لزوماً زیبایی ندارد.
یس از نشا د جاللالدین همایید در فنون بالغت و صناعات ادبید تا حدودی به بررسی
انتقادی صنایع مییردازد اما در حسن ت لیل به تفصیل سخن نمیگوید بلکه ت ریف رایو آن
را بیان میکند و تنها به چند مثال فارسی اکتفا میکند.
ب د از همایید غالمحسین آهنی کتاب م انیِ بیان را برای نخستین بار در  5912منتشر می-
کند .مؤلف کامالً تحت تأثیر کت
حاکم است .به شیوهی اکثر کت

بالغیِ سنتیِ عربی است و صبغهی عربیگرایی بر آن
بالغی فارسیِ متأثر از عربید به ت ریف حسن ت لیلد انواع

آن و شواهد مثال رایو آن مییردازد و ذیل هر یکد مثالی فارسی بیان میکند و سپس به آن-
چه ملح به حسن ت لیل استد اشاره میکند (آهنید .)559-551 :5963
محمد جواد نصیری مؤلف
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که البته کتابد نکتهی جدیدی ندارد .مؤلف یس از بیان ت ریف حسن ت لیلد به ذکر مثال-
های فارسید بیشتر از شاعران بزرگ نظیر حافظ و س دی مییردازد (نصیرید -63 :5921
.)61
زینالدین ج فر زاهدی نیز در روش گفتار همین شیوه را در ییش دارد و یس از بیان
ت ریفی مختصر و ناقصد به ذکر چند مثال عربی از ابنرشی و متنبی و سپس چند مثال
فارسی اکتفا میکند (زاهدید بیتا.)496 :
یس از زاهدید احمد امین شیرازی آیین بالغت را در ترجمهی مختصر الم انی تفتازانی منتشر
میکند .وی در بحث حسن ت لیل کامالً تحت تأثیر بالغتِ سنتیِ عربی است و لغت به لغت
مختصر را ترجمه میکند و البته گاه به نکات ارزندهای در این باب اشاره میکند (شیرازید :5913
.)515-562
محمد علی صادقیان کتاب زیور سخن در بدیع فارسی را به عنوان یکی دیگر از کت

بالغی

فارسی به منظور تدریس در دانشگاه تألیف میکند .نویسنده یس از بیان م نای اصطالحی
حسن ت لیلد با رویکردی فارسیگرایانه به ذکر چند مثال فارسی مییردازد و اش اری از
شاعران م اصر بیان میکند (صادقیاند .)32-31 :5912
محمد فشارکی نیز کتاب نقد بدیع را به قصد تدریس در دانشگاه منتشر میکند .نویسنده در
بحث حسن ت لیل همان رویکرد سنتی و شواهد مثالی از شاعران فارسیزبانِ سبک خراسانی
و عراقی ذکر میکند (فشارکید  .)21-26 :5911وی در حسن ت لیل قائل به چهار شر
است « :برای امری دلیلی تخییلید غیر طبی ی و ادعایی بیاورند که با آن امر ارتبا لطیفی
داشته باشد» (همان)21 :؛ به نظر میرسد ت بیر «غیر طبی ی» در اینجا مناس

نباشد چرا که

در این صورت دلیل آفرینیِ مصنوعی را به ذهن تداعی میکند که بر دل و جان مخاط
نمینشیندد در حالیکه تمامِ هنر شاعر در حسن ت لیل آنجا نمایش داده میشود که یک
دلیل ادعایی را برای اثبات امری چنان به کار برد که مخاط

اقناع شود و از زیبایی آن حظ

ببرد .بهتر بود وی به جای «غیر طبی ی» که ظاهراً در م نی غیر عادید غیر مت ارفد و غیر
م مول به کار رفتهاستد ت بیر «بر خالف نظام علی و م لولی» را بیان میکرد.
میر جاللالدین کزازی نیز بدیع خویش را برای اولین بار در سال  5929منتشر میکند.
نویسنده حسن ت لیل را «بهانگی نیک» مینامد و آن را «وایسین آرایه از آرایههای نیک می-
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داند که البته یندارخیزترین و هنریترین آرایه از این دودمان میتواند باشد» (کزازید :5911
 .)569ت ریفی که کزازی از حسن ت لیل ارائه میدهدد همان ت ریف رایو در کت

بالغی

است که تنها با الفاظی متفاوت بیان شدهاست« :بهانگی نیک آن است که سخنور میان دو
یدیده ییوندی یندارین به بهانگی بیابد و یکی را به شیوهای شاعرانه بهانه و علت دیگری
بشمارد» (همان) .از عبارت «ییوندی یندارین» مشخص است که وی نیز به حسن ت لیل غیر
حقیقی یا ادعایی م تقد است.
در دوران م اصر در بین کتبی که در سالهای متأخرتر تألیف شدهاندد شاهد نوعی دگرگونی
و نگاه علمیتر به مباحث بالغی هستیم زیرا که بدیع فارسی وارد یک دورهای جدید از
حیات تاریخی خویش شدهاست که آن را «مرحلهی نقد بدیع و طبقهبندی انتقادی صنایع»
نام نهادهاند (کاردگرد  .)65 :5911در این دوره اکثر محققین در دانشگاههاد به ضرورت نقد و
بررسی و تفکیک انتقادی صنایع و ناکارآمدی مباحث به صورت سنتی یی برده و با آشنا
شدن با مباحث زبانشناسی و زیباییشناسی بر این کار اقدام کردهاند.
سیروس شمیسا مؤلف نگاهی تازه به بدیع که آن را در سال  5962منتشر میکندد شاید
نخستین کسی باشد که یس از تأکید شفی ی کدکنی «بر ضرورت نقد و تحلیل مباحث بالغی
بر اساس دو اصل تداعی م انی و موسیقی کالم»د برای بازنویسی و قاعدهمند کردنِ مباحث
بدیع فارسی تالش میکند تا طبقهبندی نوینی از آنها ارائه دهد.
مؤلف در بخش دوم کتاب با عنوان بدیع م نوید کلیهی صنایع م نوی را در ینو فصل
تشبیهد تناس د ایهامد ترتی

کالم و ت لیل و توجیه میگنجاند (ر .ک .شمیسا )5921 :و در

فصل ینجم تحت عنوان روشِ «ت لیل و توجیه»د دستهای از صنایع بدی ی را مورد توجه قرار
میدهد که در آنها توجیه ادبی به شیوهی ت لیلی صورت گرفتهاست؛ در این شیوهد «برای
مطالبی که اظهار میشود توجیه و ت لیلِ ظریف و لطیف ادبی ارائه میشود که حسن ت لیل
یکی از مصادی آن است» (هماند .)511
شمیسا نخستین بدیع نویسی است که شرایط تحق این آرایه را با بیانی روشن و تأکیدی
عنوان میکند« :مقدمتاً باید دانست که اگر ت لیل در اثری لطیف نباشد یا جنبهی علمی داشته
باشد نمیتوان آن اثر را ادبی دانست .یس ت لیل در ادبیات اسلوب خاصی دارد و باید جنبه-
ی اقناعی و استحسانی داشته باشد نه برهانی و علمید و مبتنی بر تشبیه باشد که خودِ تشبیه
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مبتنی بر کرب است» (همان) .بنابراین وی برای وجود حسن ت لیل در کالم به این شرو
قائل است -5 :لطیف بودند  -1علمی نبودند  -9اقناع کننده بودند  -4برهانی نبودند -1
مبتنی بر تشبیه بودن؛ لطیف بودنِ حسن ت لیل همان است که خطی

و شارحان تلخیص او

با تأکید به آن یرداختهاند که از آن سخن گفتیمد و مبتنی بر تشبیه بودن را نخستین بار نصراهلل
تقوی در هنجار گفتار بیان کردهاست.
یکی از اقداماتی که شمیسا برای نخستین بار در کلِ تاریخ بدیع در زمینهی این آرایه انجام
میدهدد این است که بر خالف همهی بالغیونی که آن را بر اساس گونههای م لول به چهار
نوع تقسیم میکنندد وی حسن ت لیل را بر اساس گونههای علت به دو نوع تقسیم میکند:
الف -علتی که ذکر میشود واق ی و حقیقی است اما در ربط آن به م لولد ظرافت و لطافتی
است و این به وسیلهی تشبیه مضمر و تمثیل صورت میگیرد؛ بنابراین نویسنده بیان علت
حقیقی را در صورتی که مبنی بر ظرافت و لطافت و مبتنی بر تشبیه و تمثیل باشدد وارد در
حسن ت لیل می داند و این درحالی است که اکثر بالغیون یا اصالً این نوع را بیان نمیکنند و
یا بیان علت واق یِ امری را بدون هیچ قید و شرطید اسلوب ت لیل مینامند و آن را از
حوزهی آرایههای بدی ی خارج میدانند.
ب -شمیسا نوع دوم علت را علت ادعایی مینامد که در این نوعد علتی که برای م لول ذکر می-
شودد حقیقت ندارد بلکه شاعر بر اثر تشبیهی که در ذهن او صورت گرفتهد چنین ادعایی میکند.
وی این نوع را از نوع قبلی هنریتر میداند و تأکید میکند که برخی از شاعران و نویسندگان
علت ادعایی را گاهی به جای توجیهات علمی به کار میبرند؛ به عنوان نمونهد در توجیه اینکه
چرا سرو میوه ندارد میگویند :آزادگان تهی دستاند (همان .)516 :این شاخه از ت لیل همان
چیزی است که تقریباً در تمام کت

بالغی فارسی از آغاز تا امروز مدّ نظر بودهاست.

نویسنده ذیل بحث به نکاتی نیز اشاره میکند که شاید بتوان آنها را جزء کارکردهای بالغی
حسن ت لیل محسوب کرد؛ به عنوان نمونهد گاهی علت ادعایید امر غیر ممکنی را ممکن جلوه
میدهد مثل حمایل بستن جوزاء که دلیلی بر غالمیِ او در ییشگاه ممدوح است و گاهی برای
اموری که عرفاً احتیاجی به توجیه ندارندد ت لیل و توجیه تخییل میکنند مثل علت سیاهی زلف و
گاهی نیز در مکالمات عاطفی چون تسلیت یا دلداری در مصائ

به کار میرود.

کتاب بدیع از دیدگاه زیباییشناسی تقی وحیدیان کامیار یکی دیگر از کت

بدی ی دانشگاهی
191

با رویکردی انتقادی است که برای نخستین بار در سال  5923به چاپ رسیدهاست.
وحیدیان در باب حسن ت لیلد تنها به بیان علت ادعایی م تقد است و آوردن دلیل واق ی
برای امری را از این حوزه خارج میداند« :ت لیل آوردن دلیل شاعرانه و خیالانگیز و زیبا
برای امری است با دلیلی ادعایی نه واق ی برای زیباییآفرینی» (وحیدیاند  .)591 :5911از
نظر وحیدیان دالیلی که در حسن ت لیل میآیند از نظر منطقی اعتباری ندارند اما خیالانگیز
و زیبا هستند .وی همچنین بر این باور است که «حسن ت لیل مبتنی بر تشبیهد است ارهد آدم-
یندارید کنایهد مجازد ایهامد غلو و ب ضی دیگر از ترفندهای شاعرانه است» (همان)؛ البته
نباید فراموش کنیم اگرچه ممکن است در نمونههایی ییوندی بین این آرایهها و حسن ت لیل
وجود داشتهباشدد اما این دلیلی بر عمومیت این امر ندارد و ممکن است که ش ر و نثری
حسن ت لیل داشتهباشد اما لزوماً ییوندی با آرایهی دیگری نداشته باشد .در میان این آرایهها

ییوند حسن ت لیل با تشبیه و است اره نمود بیشتری دارد چنانکه در کتبی چون هنجار گفتار
تقوی و نگاهی تازه به بدیع شمیسا نیز به آن اشاره شده بود.
وی به راز زیبایی حسن ت لیل نیز اشاره میکند و آن را در دو امر میداند« :اوالً بهرهگیری از
دیگر ترفندهاد دوماً مبتنی بودن بر استدالل که اگرچه این استداللد منطقی نیست و با عقل
سازگاری نداردد اما بدیع و خیالانگیز و دلنشین استد به عالوه موج

برجستگی کالم

میشود» (همان .)599 :توجه داشته باشیم که در حسن ت لیلد استدالل به م نای منطقی آن
ی نی «کشف احکام مجهول به وسیلهی احکام م لوم»د مدّ نظر نیست بلکه تنها بیان یک
علت شاعرانه و زیبا و اغل

غیر واق ی و ادعایی در ش ر یا نثرد سب

زیبایی آن میشود

بنابراین نمی توان گفت صرف وجود یک استدالل که مبتنی بر منط نباشدد از زیباییهای
حسن ت لیل است.
یکی از متأخرترین کت

بالغی زبان فارسید کتاب برابرهای بالغت در فارسی و عربی بر

اساس تلخیص المفتاح و مختصر الم انی است که سید حمید طبیبیان در سال  5911آن را به
طبع رساندهاست و در بحث حسن ت لیل به شرح بالغت سنتی عربی بدون ابتکار و نوآوری
خاص مییردازد.
نتیجه
چند قرنی را یا به یای حسن ت لیل در کت
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رسیدیم و دیدیم که این آرایه همانند اکثر تمهیدات بالغی در طی سالهای متمادید فراز و
فرود و تنوع چشمگیری را از سر نگرراندهاست و گرفتار یک تقلید و تکرار عمومی و
همگانی شدهاست .این خطِ سیر را یی گرفتیم تا دریابیم چه کسانی چه نوع برداشتی از این
آرایه داشتهاند و با چه دیدی به آن نگریستهاند تا بتوانیم از خالل این سخناند ت ریفی جامع
و مانع از آن ارائه دهیم.
در اغل

کت

بالغی عربی و به ییروی از آند در کت

بالغی فارسید خصوصاً کتبی که

تحت تأثیر و به تقلید از بالغت عربی نوشته شدهاندد یک تقسیمبندی چهارگانه بر اساس
گونههای م لول ذیل حسن ت لیل بیان شدهاست و بسته به اینکه امری که توصیف میشودد
باشد یا

ثابت باشد یا غیر ثابتد غیر

ممکنالوجودد به چهار نوعِ الف) وصف ثابت غیر ظاهر

د و ممکنالوجود باشد یا غیر
د ب) وصف ثابت ظاهر

د

ج) وصف غیر ثابت ممکنالوجود و د) وصف غیر ثابت غیر ممکنالوجود تقسیم میشود؛
در این طبقهبندی که به اعتبار وصف یا م لول صورت میگیرد نه به اعتبار علتد وصف یا
ثابت است یا غیر ثابت؛ ثابت در اینجا به م نای «دائم» نیست بلکه به م نای «واق یت
داشتن و مورد قبول عقل و عرف بودن» است .حال وصفی که ثابت استد یا علتش در عرف
و عادت ظاهر نیست و یا ظاهر هست .از سوی دیگر وصف غیر ثابت که در عالم واقع
وجود ندارد و مورد قبول عقل و عرف نیستد یا ممکنالوجود است و یا غیر ممکنالوجود.
حسن ت لیل را بر اساس گونههای علت نیز میتوان به دو نوعِ الف) بیان علت حقیقی و ب)
بیان علت ادعایی تقسیم کرد .البته در این تقسیمبندیِ دوگانهد اختالف نظر وجود دارد؛
خصوصاً در بالغت عربید خطی

قزوینی و تمام شارحین تلخیصد تنها بیان علت غیر

حقیقی یا ادعایی را داخل در حوزهی حسن ت لیل میدانند و کسانی که در بابِ بیانِ علت
حقیقی سخن گفتهاندد «حسن ت لیل» را «

» نام نهادهاند و بطور ضمنی این دو را از هم

تفکیک کردهاندد اما در بالغت فارسید برخی از بالغینویسان با قائل شدن به شروطی چون
مبتنی بودنِ تصویر بر دیگر آرایهها نظیر تشبیه و تمثیل و وجود نکتهای ظریف و لطیف در
ربط م لول به علت حقیقید حتی بیان علت حقیقی را به عنوان جزء و زیر شاخهای از حسن
ت لیل محسوب کردهاند .در شکلگیری و تکوین و تحول حسن ت لیل میتوان گفت که ابن-
سنان خفاجی نخستین کسی است که از «

» نام میبرد .عبدالقاهر جرجانی

نخستین کسی است که آن را در کنار تشبیه و است اره قرار میدهد و آن را یکی از ابزارهای
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ایجاد تخییل در کالم میداند که از طری ادعای علت برای امری که علت آن در عالم خارجد
ثابت نیست و به وسیلهی بیان آند گوینده سخنی را میگوید که خود را میفریبدد صورت
مییریرد؛ وی ذیل بحث م انی تخییلید از مباحثی چون م انی مصنوعد احتجاج و برهان-
سازی تخییلید تخییل شبیه به حقیقتد ت لیل تخییلی و تأویل تخییلی سخن میگوید و در
خالل گفتههای خودد اکثر نمونههای رایو در حسن ت لیل را بیان میکند .فخر رازی نخستین
کسی است که در بالغت عربید این آرایه را «حسن الت لیل» مینامد .نویری نخستین کسی
است که مشهورترین تقسیمبندیِ چهارگانهی حسن ت لیل در ادبیات عرب را بیان میکند.
خطی

قزوینی نخستین کسی است که بیان علت مبتنی بر شک را به این تقسیمبندی ملح

میکند و قید «غیرحقیقی» را به ت ریف نویری میافزاید و از آن یسد شارحان تلخیص از
جمله سبکید تفتازانید ابنعربشاهد مغربید مدنید سیوطی و دسوقی همه از کلیت بحث
خطی

ییروی میکنند .در دوران م اصر عرب نیز چیزی جز تکرار سخنان گرشتگان به

چشم نمیخورد.
در برابر این گروه که تنها ادعای علتی غیرحقیقی برای یدیدهای را حسن ت لیل میدانندد
گروهی بیان علت حقیقی را نیز جزئی از آن میدانند اما در بیشتر مواردد عنوان «الت لیل» را
برای بحث خویش بر میگزینند .این افراد غالباً کسانی هستند که کت

بالغی خود را با

رویکردی قرآنی به رشتهی تحریر در آوردهاند و از آنجایی که در قرآن دلیلی ادعایی و غیر
حقیقی در توجیه امور نیافتهاندد شیوههای بیان علت حقیقی را که یک بحث نحوی استد
مطرح کردهاند .از جملهی این افراد میتوان به ابن ابیاالصبعد علوی و زرکشی اشاره کرد.
حسن ت لیل در بالغت فارسی نیز تا حد زیادی متأثر از بالغت عربی است؛ خصوصاً در
ت ریف و انواعد این تأثیریریری بیشتر خود را نمایان میکند .البته در ب ضی از کت

بدی ی

د درّهی نجفید فنون بالغت و

چون

صناعات ادبی و نگاهی تازه به بدیعد هیچ تقسیمبندی در ضمن بحث ارائه نشده اما در
برخی کت
بیاند به کت

بدی یِ فارسی نظیر بدایع الصنایعد

د بیان بدیعد درر االدب و م انی

عربی توجه بیشتری شدهاست و متأثر از آنهاد از انواع و حتی امثال عربی

سخن رفتهاست.
توجه به این نکته ضروری است که برخی از بالغینویسان فارسید همچون رامی تبریزی و
شهاب انصارید در باب ادعایی بودن یا حقیقی بودنِ علتد سکوت میکنند؛ برخی مانند
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واعظ کاشفی و صالح مازندرانید هدایتد فندرسکید تقوی و رجایید بر ادعایی بودنِ علت
تصریح دارند و با تأکیدد بیان علت حقیقی را از دایرهی حسن ت لیل خارج میکنند؛ برخی
نیز بیان علت حقیقی را بنا بر شروطی جزئی از حسن ت لیل میدانند مانند سیروس شمیسا
که به صورت مشخصد حسن ت لیل را براساس گونههای علت به دو نوع حقیقی و ادعایی
تقسیم میکند و اگرچه به هنریتر بودنِ علت غیر حقیقی نسبت به علت حقیقی واقف
استد اما بنا بر شروطی مثل مبتنی بودن بر تشبیه و تمثیل و داشتن ظرافت و لطافتد آن را
جایز میداند.
از مجموع اقوال و آراء بالغیون عربی و فارسی در باب ت ریف حسن ت لیل نتیجه میگیریم که
از آنجایی که سخن مبتنی بر دلیل و علتد در ذهن و روح آدمی تأثیر بیشتری دارد و برای
وی اقناعکنندهتر استد حسن ت لیل بیان هر نوع علت هنری و شاعرانه برای اثبات یدیدهها و
امور گوناگون است که این علت ممکن است ادعایی یا حقیقی باشد اما در هر دو صورت می-
بایست خیالانگیز و عاطفی باشد؛ بنابراین بیان هر نوع دلیلی اعم از حقیقی و ادعایید در
صورتی که مخیل و توأم با حیرت و شگفتی باشدد میتواند در دایرهی حسن ت لیل قرار بگیردد
البته با این شر که اگر برای م لولید علت حقیقی آن بیان میشودد در ییوندِ بین این علت و
م لول ظرافت و لطافتی بیان شود که از دید مخاط

ینهان بوده و وقتی که مخاط

از زاویهی

دید گوینده به آن دو مینگردد غرق در حیرت و شگفتی گردد.
پینوشتها
 -5این است که متکلم بخواهد حکمی که واقع شده یا وقوعش مورد انتظار میباشدد بیان
کند و ییش از بیانِ آن حکمد علتِ وقوع آن را بیان میدارد زیرا رتبهی علت مقدّم بر م لول
است.
 -1ت لیل این است که حکمی قصد شودد یس آن حکم را ب ید ببینی به خاطر آنکه عجی
غری

و لطیف است؛ یس بر سبیل نوآوری صفتی را که مناس

و

ت لیل استد بیاوری یس این

صفت را علتی برای آن حکم ادعا کنید به گمان اینکه حقیقت دارد .همانا اثبات حکم با ذکر
علتد از اثبات حکم با ادعای تنها در نزد خرد رایوتر است.
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 -9ت لیل از باب تف یل است از گفتار عرب که میگوید :چهار یا آب میخورد وقتی که
چند بار او را آب دهند و آن وقتی است که برای آن علت وسببی قرار دهید و مرض را
علت نامیدهاند برای اینکه آن بیماری سب

تغییر حال انسان و خرابی سالمتی او میشود.

 -4حکمی از احکام وصف شود یس آن را ب ید ببینید به خاطر غرابت و لطف و اعجابی که
در آن است یس برای آند جهت تازهای به وسیلهی صفتی مناس

برای ت لیل بیاوری یس

مدعی شوی که آن صفتد علتِ آن حکم است به گمان حقیقی بودن و نهایت تقریرشد زیرا
اثبات حکم با ذکر دلیل از اثبات آن بدون دلیل مؤکدتر است
-1

-6

 -2الزم به ذکر است که در این ییوهشد منظور ما از آثار بالغی عربید مجموعه آثاری هستند
که به زبان عربی نوشته شدهاند و شامل کت

ایرانیانِ عربینویس نیز میشوند؛ بهعبارت دیگرد

برداشت ما از بالغت عربید بالغت اسالمی است که ایرانیان در باروری و یرورش آند سهم و
نقش عمده داشتهاند؛ «زیرا که ییشرفت زبان عربی و همچنین وس ت دایرهی علوم عربی را
نباید نتیجهی کوشش یک قوم خاص دانست بلکه محصول ذوق و قریحهی ملتهای مختلفی
است که زبان عربی را که زبان قرآن بودد به عنوان زبان دینی و علمی خود برگزیدند و هر یک
به فراخور هوش و است داد خود بر آن چیزی افزودند و به همین علت است که ارباب تحقی د
مجموعه علوم و آدابی را که به زبان عربی تألیف شدهاندد به عنوان «فرهنگ و تمدن اسالمی»
خواندهاند» (مالیرید .)99 :5924
***

منابع و مآخذ
 -5قرآن کریم
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 .ترجمهی سید علی میرلوحی .مشهد:

 -1ابن ابیاالصبعد عبدال ظیمبنعبدالواحد.)5961( .
آستان قدس.
( .______ -9بیتا).

 .به کوشش حنفی محمد شرف .قاهره :الفجّاله.
 .به تحقی محمد محیالدین عبدالحمید .ج  1و .5مصر:

 -4ابناثیرد ضیاءالدین.)5911( .
مصطفی البابی الحلبی و اوالده.
.)5316( .__________ -1

 .به کوشش
المجمع ال لمی.

مصطفی جواد و جمیل س ید .عراق:
 -6ابنقتیبه دینورید عبداهللبنمسلم.)5325( .
بیروت :دارالکت

 .به کوشش ابراهیم شمسالدین.

.
به

 -2ابنقیم الجوزی الحنبلید شمسالدین.)5912( .
تصحیح محمد بدرالدین الن سانی .مصر :الخانجی الکتبی و شرکاء.
 -1ابنم تزد عبداهلل .)5391( .البدیع .به کوشش اغناطیوس کراتشقوفسکی .لندن .انتشارات :مصر.
 -3ابنمنقرد

.)5312( .

مهنا .بیروت :دارالکت

 .به کوشش عبد آ .علی

.

 -53آقا سردارد نجفقلی میرزا .)5961( .درّهی نجفی در علم عروض ،بدیع و قافیه .تصحیح حسین آهی.
تهران :فروغی.
 -55آهنید غالمحسین .)5963( .معانیِ بیان .تهران :بنیاد قرآن.
 -51باقالنید قاضی ابیبکر .)5334( .اعجاز القرآن .به کوشش ابوبکر عبدالرزّاق .مصر:
 -59بغدادید ابیطاهر محمدبنحیدر.)5315( .
غیّاض عجیل .بیروت:

 .به کوشش محسن

.

 -54تفتازانید س دالدین( .بیتا) .مختصر( .درضمن کتاب شروح التلخیص) .ج  .4بیجا :نشر ادب
.
( .___________ -51بیتا).

 .حاشیه سید میرشریف :قم :الداوری.

 -56تفضلید احمد .)5916( .تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالم .به کوشش ژاله آموزگار .تهران :سخن.
 -52تقوید نصراهلل .)5952( .هنجار گفتار .تهران :چاپخانهی مجلس.
 -51ث ل د احمدبنیحیی.)1333( .
 -53جازمد علی و مصطفی امین.)5364( .
 -13جرجانید عبدالقاهر.)5923( .

 .به کوشش رمضان عبد التوّاب .قاهره:

الخانجی.

 .مصر :دارالم ارف.
 .ترجمهی جلیل تجلیل .تهران :دانشگاه تهران.
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.)5914( .___________ -15

 .ترجمه و تلخیص محمد رادمنش .اصفهان:

شاهنامه ییوهی.
.)5335( .___________ -11

 .به کوشش محمود محمد شاکر .مصر :دارالمدنی

 -19حاتمید ابیعلی محمد.)5332( .

.

 .به کوشش ج فر الکتانی.

عراق :دار الرشید.
 -14حسینی مشهدی نیشابورید امیر برهانالدین .)5914( .بدایع الصنایع .تصحیح رحیم مسلمانیان
قبادیانی .ویرایش ناصر رحیمی .تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
 .شرح عصام ش یتو .لبنان:

 -11حموید تقیالدینبنحجة.)5335( .
.
 -16خطی

قزوینید محمدبنعبدالرحمن .)5911( .تلخیص المفتاح .ترجمهی احمد امینی .سنندج:

کالو.
.)1331( .________ -12
االیوبی .بیروت:

 .با حاشیهنویسی یاسین
.

.)1334( .________ -11

 .به کوشش محمد عبدالقادر الفاضلی .بیروت:

 -13الخفاجی الحلبید عبدالرحمنبنسنان.)5311( .
مصر:

.

 .به کوشش عبدالمت ال الصّ یدی.

محمد علی صبیح و اوالده.

 -93دایی جوادد سید محمدرضا .)5991( .علم بدیع در زبان فارسی .اصفهان :انتشارات کتابفروشی
تأیید اصفهان.
 -95الدسوقید محمد( .بیتا).
ادب

( .در ضمن کتاب شروح التلخیص) .ج  .4بیجا .نشر

.

 -91رادویانید محمدبنعمر.)5961( .
 -99رازید فخرالدین.)5313( .

 .تصحیح احمد آتش .تهران :اساطیر.
 .به تحقی احمد حجازی السقّا .قاهره:

الصقافی للنشر و التوزیع.
 -94رامی تبریزید شرفالدین حسنبنمحمد .)5945( .حقایق الحدائق .تصحیح سید محمد کاظم امام.
تهران :دانشگاه تهران.
 -91رجایید محمد خلیل.)5913( .

 .شیراز :دانشگاه شیراز.

 -96زاهدید زینالدین ج فر( .بیتا) .روش گفتار (علم بالغت در فن معانی ،بیان و بدیع) .مشهد:
چاپخانهی دانشگاه.
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 -92زرکشید بدرالدین محمدبنعبداهلل( .بیتا).
ابراهیم .ج  .9بیروت :دار

 .به کوشش محمد ابوالفضل

.

 -91زغلول سالمد محمد( .بیتا) .جوهرالکنز.

م ارف.

 -93زمخشرید محمودبنعمر (بیتا) .الکشّاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فی وجوه
التأویل .بیروت :دار الکتاب ال ربی.
 -43زملکانید کمالالدین عبدالواحد.)5324( .
الحدیثی و احمد مطلوب .بغداد:
 -45الزوب ید طال

 .به کوشش

ال انی.
.

محمد و ناصر حالوی .)5336( .البیان و البدیع .بیروت:

 -41سارلید ناصرقلی و فاطمه س ادت درخشان« .)5913( .دورهبندی تاریخ دانش بالغت فارسی».
فصلنامهی نقد ادبی .سال سومد شمارهی  .53صص .2-99
 -49سبکید بهاءالدین( .بیتا) .عروس االفراح فی شرح تلخیص المفتاح( .در ضمن کتاب شروح
التلخیص) .ج  .4بیجا :نشر ادب

.

 -44سکاکید محمدبنعلی .)5392( .مفتاح العلوم .بیروت:

المصطفی البابی الحلبی و اوالده.

 -41سالمهد محمد حسین.)1331( .
 -46سیوطید جاللالدین( .بیتا).

 .قاهره :دار اآلفاق
ج  .1قاهره:

حجازی.

.)5393( .___________ -42
الدمنهوری .مصر:

.

 .به کوشش احمد

مصطفی.

.)5311( .___________ -41
العمریّ .جلد  .1مصر:
.)1339( .____________ -43

 .به شرح عبدالرحمنبنمرشد
مصطفی.
 .به کوشش محمد عبدالرحیم .ج  1و .5بیروت:

دار الفکر.
 -13ش بانید اکبر .)5919( .تاریخ تکوین علوم بالغی .مشهد :سخن گستر.
 -15شمیساد سیروس .)5921( .نگاهی تازه به بدیع .تهران :فردوس.
 -11شهاب انصارید حسین محمدشاه .)5316( .کنز الفوائد .تصحیح سید یوشع ی .ای .تهران :دانشگاه
مدرس.
 -19شیرازید احمد امین .)5913( .آیین بالغتد جلد چهارم :بدیع .بیجا :فرو قرآن.
 -14صادق راف ید مصطفی و عبدالحسین ابنالدین .)5965( .اعجاز قرآن و بالغت محمد .تهران :بنیاد
قرآن.

111

 -11صادقیاند محمدعلی .)5919( .مجموعهی مقاالت چهارمین کنگرهی تحقیقات ایرانی .شیراز :انتشارات
دانشگاه یهلوی.
 -16صادقیاند محمدعلی .)5912( .زیور سخن در بدیع فارسی .یزد :دانشگاه یزد.
 .به کوشش محمدعلی غالمینیاد .تهران:

 -12صالح مازندرانید محمد هادی.)5926( .
مرکز فرهنگی نشر قبله و میراث مکتوب.

 -11ضیفد شوقی .)5919( .تاریخ و تطور علوم بالغت .ترجمهی محمدرضا ترکی .تهران :سمت.

 -13طبیبیاند سید حمید .)5911( .برابرهای علوم بالغت در فارسی و عربید بر اساس تلخیص
المفتاح و مختصر الم انی .تهران :امیرکبیر.
 .به کوشش هادی المطر

 -63الطّیبیّد حسینبنمحمد.)5312( .
الهاللی .بیروت :عالم الکت .
 -65عباچید اباذر .)5922( .علوم

فی البدیع و عروض و قافیه .تهران :سمت.

 -61عتی د عبدال زیز .)5311( .علم البدیع .بیروت :دار

.

 -69عسکرید ابوهالل( .بیتا) .الصناعتین .به کوشش محمد البجاوی و محمد ابوالفضل ابراهیم.
بیروت :عیسی البابی الحلبی و شرکاء.
 -64عصامالدین الحنفید ابنعربشاه .)1335( .االطول ،شرح تلخیص مفتاح العلوم .به کوشش
عبدالحمید هنداوی .بیروت:

.

 -61علوی مقدمد محمد .)5921( .در قلمروی بالغت .مشهد :آستان قدس رضوی.
 -66علوی یمنید یحییبنحمزه .)5331( .الطراز .به کوشش محمد عبداالسالم شاهین .بیروت :دار
.

الکت

 -62ال لوید محمد احمدبنطباطبا .)5314( .عیار الشعر .به کوشش عباس عبد الساتر .بیروت :دار
.

الکت

 -61الفراءد یحییبنزکریاء .)1331( .معانی القرآن .سه جلد .به کوشش ابراهیم شمسالدین .بیروت:
دارالکت

.

 -63فشارکید محمد .)5911( .علم بدیع .تهران :سمت.
 -23فندرسکید میرزا ابوطال  .)5915( .رسالهی بیانِ بدیع .تصحیح سیده مریم روضاتیان .اصفهان :دفتر تبلیغ
اسالمی.
د ابیالفرج( .بیتا) .نقد الشعر .به کوشش محمد عبدالمن م خفاجی .بیروت :دارالکت

-25
.
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 -21قری د حاج محمد حسین شمسال لمای کرکانی .)5922( .ابدع البدایعد جامعترین کتاب در علم
بدیع فارسی .به اهتمام حسین ج فری و مقدمهی جلیل تجلیل .تبریز :احرار.
 .ج  .1به کوشش محی-

 -29قیروانید حسنبنرشی .)5321( .
الدین عبدالحمید .بیروت :دار الجیل.

 -24کزازید میرجاللالدین .)5911( .بدیع (زیباییشناسی سخن پارسی) .تهران :کتاب ماد.
 -21مبّردد ابیال باس محمدبنیزید .)5331( .الکامل .بیروت :دارالفکر.
 -26محبتید مهدی .)5913( .بدیع نو ،هنر ساخت و آرایش سخن .تهران :سخن.
 -22محمدی مالیرید محمد .)5924( .فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و
ادبیات عربی .تهران :توس.
 -21المدنید صدرالدینبنم صوم .)5361( .انوار الربیع فی انواع البدیع .به کوشش شاکر هادی شکر.
ج  .6نجف:

الن مان.
(البیان و المعانی و البدیع) .بیروت :دار الکت

 -23المراغید احمد مصطفی.)5339( .
.

د علم البدیع .بیروت :دار النهضت

 -13المراغید محمود احمد حسن.)5333( .

 9 .جلد .بیروت:

 -15مطلوبد احمد.)1336( .
 -11مغربید ابنی قوب( .بیتا).
التلخیص) .ج  .4بیجا :نشر ادب

.

.

( .در ضمن کتاب شروح
.

 -19منصورید سکینه .)5921( .صنایع و فنون ادبی و آرایشهای هنری در اوستا .تهران :فروهر.
 -14ناشرد عبدالحسین حسامال لما آقاولی .)5929( .درر االدب .قم :هجرت.
 -11نشا د محمود .)5942( .زیب سخن یا علم بدیع فارسی .ج 1و  .5تهران :انتشارات کت
 -16نصیرید محمد جواد.)5921( .

ایران.

د مقدمهای در مباحث علوم بالغت .تهران :دانشگاه

تهران.
 -12نویرید احمدبنعبدالوهّاب.)5313( .

 .ج  .2قاهره :دار الکت

.
 -11واعظ کاشفی سبزوارید کمالالدین حسین .)5963( .بدایع االفکار فی صنایع االشعار .به کوشش
رحیم مسلمان قلیف .ویراستهی میرجاللالدین کزازی .تهران :مرکز.
 -13وحیدیان کامیارد تقی .)5911( .بدیع از دیدگاه زیباییشناسی .تهران :سمت.
 -33وطوا د رشیدالدین .)5931( .حدائق السحر فی دقائق الشعر .تصحیح عباس اقبال .تهران :کتاب-
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خانهی کاوه.
 -35هاشمید سید احمد .)5911( .ترجمه و شرح جواهر

 .به کوشش حسن عرفان .قم :بالغت.

.)5331( .___________ -31

 .بیروت :دار الکت

.
 -39هدایتد رضاقلی خان.)5919( .

فی علم بدیع .تصحیح حمید حسنی و بهروز

صفرزاده .تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
-34
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همایید جالل الدین .)5965( .فنون بالغت و صناعات ادبی .تهران :توس.
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بررسی تطبيقی شيوه روايت داستان حضرت يوسف قرآن کريم
و منظومه يوسف و زليخای جامی
**1

دکتر سکینه رسمی* /5محسن حیدرزاده

چکیده

داستان یوسف که قرآن کریم از آن به «احسنالقصص» ت بیر شده است از بنمایکههکای مهکم
ش ر فارسی است که در دورههای مختلفد شاعران مت ددی آن را به صور مختلکف بکه نظکم
کشیدهاند .یکی از نکات قابل ارزیابی در این زمینه شیوة روایتهاست که هکر منظومکه را از
دیگری متمایز میسازد .این مقاله با بررسی تطبیقی شیوة روایت قرآن کریم و جامی به نحوة
آغازگری داستان و یایان آند بررسی زاویة دیدد فضای داستان و تحلیل استفاده از شیوههکای
بالغی ایجاز و اطناب و تکرار مییردازد.
کلیدواژهها :قرآن کریمد شیوة روایتد جامید یوسف و زلیخا

*5دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسید دانشگاه تبریز (ایران) ()rasmi1378@yahoo.com
**1دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی
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مقدمه
داستان یوسف و زلیخا از بنمایه های مهم ش ر فارسی است .ییشینة این داستان به تکورات و
قرآن کریم باز میگردد که شاعران فارسیزبان با افزودن مضامینی دیگر آن را به صورت یک
داستان عشقی درآوردهاند .استاد خیامپور در باب استقبال شاعران از این داسکتان مکینویسکد:
« البته این داستان شیرین که از طرف مفسران و نویسندگان قصص انبیا روبه تکامل رفتکه بکه
حد نهایی کمال رسیدهد نمیتوانست در چارچوب نثر محصور بماندد چنکانککه مکیبینکیم از
دورة سامانیان گرفته تا اواخر قرن سیزدهم هجری ش رای ایران یکی یس از دیگری بر نظکم
این قصه همت گمارده و آثار فراوانی راجع به این موضوع به وجکود آوردهانکد ککه ف کالً در
حدود سی منظومه از آنها برای ما م لوم است( .خیامپورد  )11 :5993یکی از این منظومههاد
یوسف و زلیخای جامی است.
در قرآن مجید داستان یوسف(ع)د احسن القصص نامیده شده اسکت .برخکی عرفکا در ت بیکر
احسنالقصص گویند« :یوسف احسنالناس است و قصکة او در قکرآن از جهکت اشکتمال بکر
عجای

و حکمتها و کیفیت محبت و اسرار عش و مودت بهترین قصکههاسکت» (غزالکید

بیتا )9 :به نظر می رسد دلیل این نام گراری عالوه بر یر حادثه و جراب بودن کنش هکاد بکه
وییگیهای ساختاری داستان و شیوة روایت نیز باز بسته باشد .در خوانشهای مجدد و دقت
مضاعف میتوان به ایکن وییگکیهکا یکی بکرد .در ایکن مقالکه بکا بررسکی تطبیقکی برخکی از
وییگی های ساختاری سورة یوسف و داستان یوسف و زلیخای جامی میکزان تکأثیر جکامی از
شیوة روایت قرآن کریم مشخص میشود .قابل ذکر است که در بررسکی منظومکة یوسکف و
زلیخای جامی ش ریت اثر مدنظر نیست وتنها شیوة روایت او مورد توجه میباشکد ودر ایکن
کار وییگیهایی برای داستان قرآنی یوسف با منظومة یوسف و زلیخا بازجسته میشود.
ویژگیهای ساختاری داستان یوسف (ع) در قرآن کریم ومنظومه جامی
 -1زاویة دید و فضا و مکان
در قرآن کریمد داستان از رویای یوسف در کودکی آغاز میشود .حوادث زنکدگی او در یکک
خط زمانی منطقی روایت میشود و داستان یرشهای زمانی و مکانی ندارد و صرفا بکه بیکان
وقای ی می یردازد که یوسف در آنها حاضر است .گاه اگر فضا و مکانی توصیف میشود که
یوسف در آن حضور نداردد خالف منط داستان گویی نیستد فی المثل زمکانی از حسکادت
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برادران و مشورت کردن ایشان برای از سر راه برداشتن یوسف سخن میرود که ییشتکر در
آیة کوتاهی ربط منطقی آن با مسیر داستان با اشارة کوتاهی مشخص شده است( :
) ()2
زاویه دید سوم شخص دانای کل که از درون تمام شخصیتها آگکاه اسکت در ایکن داسکتان
عالوه بر آن که انگیزة تمام کنشها را به مخاط

نشان میدهد تا با آنهکا همکرات ینکداری

میکندد به صورت غیر مستقیم نمایشی از سمیع و بصیرت بکودن خداسکت .در ایکن داسکتان
گفتگو هاد نجواها و حتی افکار احساسات شخصیتها به روشنی باز نموده مکیشکودد راز و
نیاز یوسف و آرزوی رفتن به زندان به جای اسیر شکهوت شکدند تکالش او بکرای آزادی از
زندان خود خواستهد ترس ی قوب در از دسکت دادن یوسکفد حسکادت بکرادران و  ...همکه
اینها نمونههایی از دیده شدن درون افراد توسط دانای کل است.
منظومة یوسف و زلیخای جامی با مقدمات م مول در سایر منظومهها آغاز میشود و یکس از
بیان فضایل عش  -که تمهیدی است برای ورود به داستان -مخاط

را برای شنیدن داستانی

یر از عش و شیدایی آماده میکند.
جامی آغاز روایت خود را به آفرینش آدم میرساند و داستان را از جلوه دادن فرزندان آدم بر
وی و در عج

ماندن آدم از زیبایی یوسف شروع میکند .و در ادامه با اشارة مختصکری بکه

دوران ییامبراند گردش روزگار را به دوران رسالت ی قوب و کودکی یوسف میرساند و متن
اصلی داستان از اینجا شکل میگیرد .اینکه جامی روایت خودرا از آفکرینش آدم آغکاز ککرده
است .از لحاو شیوة روایت جال

و جراب است و علت اصلی انتخکاب ایکن آغکازد تاکیکد

جامی بر زیبایی غیر م مول یوسف است او از این روایت اسطورهای بهره میگیرد تا زیبکایی
و جمال منحصر به فرد یوسف را -که از یک طرف آدم با دیدن آن در شگفت میمانکد و از
طرف دیگر خود آدم از شش بخش زیبایی چهار بخش را به یوسف و مکابقی را بکه دیگکران
بخشیده است! -توصیف کند.
زاویة دید در یوسف و زلیخا نیز هم چون روایت قرآنی داستان یوسفد سوم شخص دانکای
کل استد جامی نیز از احساسات و روحیات تمام شخصیتهکا مطلکع اسکت و بکه فراخکور
موق یت آنها را توصیف میکند.
جامی نمی تواند وحدت فضا و مکان را به شیوة منطقی حفظ کند یس از بیان روایاتی از دوران
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کودکی یوسفد ادامة داستان از این فضا و مکان رها میشود و حکایت زلیخکا آغکاز مکیگکردد
دیک بار دیگر نیز جامی مجبور میشود داستان زلیخا را رهکا کنکد و بکه ادامکة روایکت یوسکف
بپردازد تا به برخورد دو داستان موازی یوسف و زلیخا برسد؛ ی نی در مسیر داسکتان گکویی دو
بار گسست ایجاد میشود و این گسستها استحکام داستان را کاهش میدهدد در صکورتی ککه
او می توانست داستان یوسف را بیان کند تا زمان خریده شدنش توسط زلیخا و در آنجا با یکک
فالش بکد زندگی زلیخا را به تصویر بکشد.
 -2ایجاز قرآن کریم و اطناب جامی
یکی از وییگیهای داستان یوسف در قرآن ککریم ایجکاز آن اسکت :در آغکاز بکدون م رفکی
یوسف و ی قوب و یا توصیف فضا و مکاند بدواً از رویای یوسف سخن میرود (آیة  )4گاه
فاعل و ف ل جمله حرف شده است و تنها سخن شخصیت ها آمده است بکه طکوری ککه در
برخی موارد مخاط

را مجبور به دقت بیشتر در متن و جستجو برای یافتن گوینکدة سکخنان

میکند .در آیات 41د  46شخصی که از زندان نجات یافته و ساقی یادشاه شده اسکت از شکاه
میخواهد که او را نزد یوسف بفرستدتا آنان را از تأویل رویای یادشکاه آگکاه کنکد .در اینجکا
بخشی از اجزای روایت حرف شده استد ی نی گفته نشده است ککه بکا سکخن او موافقکت
میشود و او نزد یوسف میرود و میگوید .. .بلکه بالفاصله ب د از سخن او با یادشکاه ادامکة
سخنان در خطاب به یوسف می آید و به همین دلیل خوانندة داستاند مخاط

سکخن را گکم

میکند و یس از دقت بیشتر در مییابد که بخشی از سخنان خطاب به یادشاه و بخش دیگکر
خطاب به یوسف است و این تغییر مخاط

با منادای «یوسف» مشخص شده است:

این حرف ها نه تنهاد مخلّ فهم داستان نیست بلکه به سریعتر شدن ریتم داسکتان نیکز کمکک
میکند به خصوص که این حرفها در آستانة آزاد شدن قهرمان از زندان صکورت مکیگیکرد
ی نی زمانی که مخاط

میخواهد وقایع سریعتر روی دهند و یوسف آزاد شود شیوة روایت

به گونه ای است که خواننده گرفتار جمالت اضافه و ف ل و فاعلهای مکرر نشکود .در عکین
حال ضمن سرعت بخشیدن به ریتم روایت توجه و دقت بیشتر مخاط
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نیز جل

مکیشکود.
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همین شیوه در ادامة داستان نیز حفظ شده است؛ با یایان یکافتن سکخن یوسکفد بکال فاصکله
جواب یادشاه را میشنویم در حالی که از شخص حامل ییام سخنی نمیرودد گویکا ایکن بکار
عالوه بر دالیل فوق بیاهمیتی شخص نیز در اشاره نشدن به نام و عمل او موثر بوده است:

()51
در بخش دیگری از داستان تمنیات نفسانی موضوع اصلی اسکت در روایکت قرآنکی بکا ایجکازی
بینظیر ضمن توصیف کامل شرایط از بیان عبارات خالف اخالق نیز یرهیز شده است:

()23
برخالف روایت قرآنی که کل داستان زندگی یوسف را در  31آیه و بکه صکورت مختصکر و
موجز بیان کرده استد جامی با نظر به سایر منابع وبا استفاده از خالقیکت خکودد بکه داسکتان
شاخ وبرگ می دهد توصیفات خودرا به وییه دربارة زیبکایی اشکخاصدلباسهکا و قصکرها و
رنو های یوسف و زلیخا ونیز شدت اندوه و تنهایی آنها ویا عکیش و عشکرت آنهکا یکس از
وصال چندان طوالنی و مبالغه آمیز میکند که موج

خستگی مخاط

میشود .او برای هنر

نمایی خود در وصف افراد و اشیاء و روحیات از هیچ یک از اجکزای داسکتان چشکم یوشکی
نمیکند.حتی چاهی را که یوسف در آن انداخته میشود طوری برجسته میکند که گکویی بکا
دیگر چاهها متفاوت است:
چهی چون گکور ظکالم تنکگ و تیکره ز تکککاریکیش چشکککم عقکککل خیکککره
لککک

او چکککون دهکککان اژدهکککایی یکککی قکککوت از درون مکککردم ربکککایی

درونکککش چکککون درون مکککردم آزار بکککرای مکککردم آزاری یکککر از مکککار
مکککککدار نقطکککککه انکککککدوه دورش بکککرون از طاقکککت اندیشکککه غکککورش
محیطش یکر ککدورت مرککزش دور هوایش یکر عفونکت چشکمهاش شکور
نفس زن گکر در ار یکک دم نشسکتی نفکککس را بکککر نفکککس زن ره ببسکککتی
(جامید )645 :5916
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 -3تکرار
شاید بتوان گفت اصلی ترین وییگی داستان یوسف تکرار استد گاه با تکرار یک کلمه روبکه
رو هستیمد گاه با تکرار یک عبارت یکا ککنش.ایکن تککرار ککنشهکا بکه صکورت مسکتقیم و
غیرمستقیم از طرف یک یا چند شخص صورت میگیرد و موج

تاکید بر برخی رفتارهکا و

توجه بیشتر به آنها میگردد واز طرف دیگر تفاوت رفتارها و نیّات اشخاص نیکز در همکین
کنشهای مشابه آشکار میگرددد دو شخصیت رفتار مشابهی را انجام میدهندد امکا بکه نتکایو
متفاوتی می رسند و این وییگی مخاط

را به تأمل بیشتر در ماهیت رفتارهکا و انگیکزههکا وا

میدارد.
چنانکه گفته شد شکل و ساختار داستان بکر اسکاس تککرارهکای ییکدا و ینهکان نهکاده شکده
استدجامی با آگاهی از این زیربنا وتاثیر آن در زیبایی داستاند برخی از این تکرارها را بیشتر
کرده است؛ مثالً لباس یوسف که یکی از اصلیترین و محوریتکرین عناصکر تککرار شکونده
داستان استد جامی چند روایت دیگر از لباس یوسف آورده اسکت ککه در متکون متقکدم بکه
برخی از آنها هیچ اشاره ای نشده است و صرفاً برخاسته از خالقیکت جکامی اسکت؛ در چکاه
یوسف تنها و عریان است وبرای یوشاندن خود از درون ت ویری که به همکراه دارد ییراهنکی
بیرون میآورد:
بکککه ت ویکککر انکککدرش ییراهنکککی بکککود کککه جککدش را ز آتککش مککامنی بککود
فرسککککتادش بککککه ابککککراهیم رضککککوان از آن رو شککد بککراو آتککش گلسککتان
رسکککید از سکککدره جبریکککل امکککین زود ز بکککازوی وی آن ت ویکککر بگشکککود
بکککککرون آورد از آنجکککککا ییکککککرهن را بککدان یوشککید [ه؟] آن یککاکیزه تککن را
(جامید )645 :5916
ییش از فروخته شدن در بازار مصکر یوسکف در آب نیکل شستشکو مکیکنکد و لبکاس فکاخر
مییوشد ( )641زلیخا نیز یس از خریدن یوسف او را به انواع لباسهای فاخر میآراید و هر
روز لباسی نو بر تن او مییوشاند )614( .در این منظومه عالوه بر این مواردد در طول داستان
به فراخور موق یتد بارها از لباس یوسف سخن مکیرود امکا توجکه بکیش از حکد بکه جنبکة
عاشقانة داستاند جامی را از کارکرد اصلی ییراهن غافل میکند به همکین دلیکل از مهکمتکرین
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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
قیمت یوسف است .در روایت قرآنی یوسف تنها یک بار آن هم توسکط کاروانیکان فروختکه
مککیشککود( )13امککا جککامی داسککتان را موافکک بککا روایککت عهککد عتیکک (عهککد عتی دسککفر
تکویندفصل92دآیات )16-13وبا اصالحاتی جزئی ییش میبرد تا برادران فروشکندة یوسکف
به کاروانیان باشکند ( )649و کاروانیکان بکرای فکروش یوسکف در مصکر بکازاری بریکا کننکد
وخریداران باییشنهادهای گران از هر طرف به جان

بازار بیایند که خود فصلی اسکت مشکبع

و مفصل (.)641-614
عنصر تکرار شوندة دیگر داستاند ی نی مکر در این منظومکه بصکورت مفصکلتکر وگسکترده
ترمورد توجه قرار گرفته است .نخستین مکر داستان توسط عمه یوسف و جهت حفظ او نزد
خود صورت می یریرد ( )133 -633جال

اینجاست که جامید مکر یوسف را جهکت نگکاه

داشتن برادر نزد خود  -که ظاهراً از عمه آموخته اسکت -در روایکت خکود نیکاورده وبکدین
ترتی

مکر عمه نیز تأثیر روایی خود را از دست داده است زیرا هریکک از ایکن دو مککرد بکا

وجود خود تأثیر دیگری را تقویت میکند جامی مکر عمه را مطاب با آنچکه در منکابع دیگکر
به آن اشاره شده استد نقل میکند اما از تأثیر آن در شکل و ساختار داستان غافل است و یکا
بخاطر توجه بیش از حد به بخش عاشکقانة داسکتان و ت جیکل در اتمکام منظومکه از روایکت
عاقبت کار برادران باز میماند واین حرف به ساختار داستان لطمه میزند.
بیشترین مکرها در یوسف و زلیخای جامید توسط زلیخا و بکرای بکه چنکگ آوردن یوسکف
صورت میگیرد وهمگی این مکرها شکست میخورد در یکی از این مکرها زلیخا یوسف را
به باغی بسیار زیبا و به میان زیبارویان میبرد و به او اجازه میدهد تا از ایشان تمتکع یابکد و
در نهان ایشان را مکلف میسازد که با یوسکف قکرار خلکوت در شک

را بنهنکد واو را خبکر

سازند تا به جای ایشان نزد یوسف برود ( )661ولی نتیجه ککار ایمکان آوردن زیبارویکان بکه
یوسف است (.)623
در مکر دیگر زلیخا که قرآن کریم به ایجاز تمام به آن اشاره ککرده اسکت .وی بکه راهنمکایی
دایهد قصری باشکوه و تودرتو بنا می کند و تصاویر خود و یوسف راد بکر در و دیکوار نقکش
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میزندد ( )629-624زلیخا یوسف را بدین قصر میخواند و درهکا را یککی یکس از دیگکری
قفل برمینهد یوسف بدین فری

نیز از راه نمیرود تا اینکه زلیخا تدبیری دیگر میاندیشکید؛

خنجری بر گلوی خود مینهد که اگر بر وصال من رضا ندهی خود را میکشم و تو بکه قتکل
من متهم خواهی شدد یوسف رضایت میدهد ولی ت لل مکیکنکد و از یکردهای ککه در کنکار
دیوار میبیندد سؤال میکندد با یاسخ زلیخا که این بت من است و روی او را یوشاندهام تکا از
او شرم نکنمد یوسف به خود میآید و فرار میکند و به این ترتی

مکر زلیخا بیاثر میمانکد

( )629 -619در خصوص مکر های یوسف تنها به آوردن شر یوسف برای آزادی از زندان
بسنده شده است (.)255-251
یکی دیگر از عناصر یر تکرار داستان جامی نیز همانند قرآن کریم الهام و رویاست که جکامی
با گسترش و افزایش ت داد رویاها و الهامات نقش این عنصر را تقویت نموده است .میتوان
گفت که جامی داستان خکود را بکا رویکای زلیخکا آغکاز نمکوده اسکت )634-631( .در ایکن
رویاست که زلیخا نخستین بار جمال یوسف را میبیند و به آن دل مکیبکازد و از ایکن یکس
شبانه با خیال او و با فلک به گفتگو مییردازد تا اینکه بار دیگر همان صکورت را در خکواب
میبند و از او نام و نشانش را مییرسد یوسکف خکود را از نکیاد آدم مکیخوانکد و از زلیخکا
می خواهد که اگر در دعوی عش صادق است ازدواج نکند )651-659( .یکس از ایکن رویکا
شیفتگی و جنون زلیخا مضاعف میشود تا حدی که زنجیر به یایش مینهند .در سومین رویا
زلیخا دوباره از یوسف جای و مکان او را مییرسد و یاسخ میشنود که مکن عزیکز مصکرم و
مصر مقام من است ( )651-656این آگاهی از جای و مقام یوسفد زلیخا را آرام مکیکنکد و
موج

رد خواستگاران و ییام فرستان یدر به عزیز مصر ودر نهایت روانکه ککردن زلیخکا بکه

جان

مصر میگردد )652-614( .نکتکة قابکل توجکهد تفکاوت رویکای یوسکف و رویاهکای

زلیخاست؛ نخستین رویای زلیخا مانند رویای یوسف غیر ارادی است امکا دو رویکای دیگکر
خواست و تالش او اتفاق می افتد و اطالعاتی که از رویا به دست میآیدد حاصل کوشکش و
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
ندارد .عالوه بر این یوسف ت بیر رویای خود را میداند و برای رسیدن به آن تالش نمیکندد
بلکه صرفاً یس از رسیدن به آن به یدر یادآوری می کند که این تأویل رویکایی اسکت ککه در
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کودکی دیده امد اما زلیخا برای رسیدن به آنچه در رویا دیده است عجله دارد و میکوشکد تکا
حوادث را به ارادة خود ییش ببکرد و همکین علکلد موجک

گمراهکی و ازدواج نادرسکت او

میگردد جامی در توصیف صورت یوسف در رویای زلیخاد غیرمستقیم به بکیخبکری زلیخکا
م نی اشاره کرده است:
بنکا میکزد چکه زیبکا صکورتی بکود که صورت کاست واندر نمکیافکزود
زلیخککککا از زلیخککککایی رسککککیده از آن صککورت بککه م نککی آرمیککده
از آن م نککی اگککر آگککاه بککودی یکککککی از واصککککالن راه بککککودی
ولی چون بود در صورت گرفتکار نشکککد در اول از م نکککی خبکککردار
(جامید )631 -636 :5916
اگر چه زلیخا تأویل رویای خود را به درستی نمیداند و نمیتواند بفهمد که منظور از عزیکز
مصر بودن یوسفد مقام یوسف در زمانی نام لوم و در آینده است واین عدم آگکاهی زلیخکا
موج

رنو کشیدنهای فراوان او میشود ولی همین تأویل غلط است ککه او را بکه یوسکف

می رساند؛ چرا که اگر او همسر عزیز مصر نمیشدد هرگز یوسف را نمیدیدد ایکن م نکی در
آستانة ازدواج او با عزیز مصر و یس از دیدن او از سوراخ خیمه به او الهام میشود:
درآمکککد مکککر بخشکککایش بکککه یکککرواز سکککککروش غیککککک

دادشد ناگکککککه آواز

ککککه ای بیچکککاره روی از خکککاک بکککردار ککککزین مشککککل تکککرا آسکککان شکککود ککککار
عزیکککز مصکککرد مقصکککود دلکککت نیسکککت ولکککی مقصکککود بکککیاو حاصکککلت نیسکککت
از او خکککواهی جمکککال دوسکککت دیکککدن وزو خکککواهی بکککه مقصکککودت رسکککیدن
(جامید )612 :5916
بار دیگر نیز وقتی که یوسف را در مصر به م رض فروش میآورند زلیخا در دل خود شکور
و شوقی احساس میکند که دلیل آن را درنمییابد اما همین شوق او را بکه دیکدار یوسکف و
خریدن او میکشاند ( )646-642عالوه بر آنچه گرشت رویای زندانیان و یادشاه مصکر نیکزد
مطاب با روایت قرآنی در منظومة جامی آمده است.
برخی عناصر ،عبارات و کنشهای تکرار شونده
 -1لباس یوسف
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یکی از مهمترین عناصر داستان یوسفد لباس (قمیص) اوسکت ککه چنکد مرتبکه در داسکتان
ایفای نقش میکند؛ در بخش بدخواهی برادران ییراهن وسیلهای است برای فریفتن ی قکوبد
دروغی که باورش نمیکند ()51د در بخش دیگری از داستان یاره شدن ییراهن توسط زلیخکا
دلیل برائت ساحت یوسف می شکود ( )11-11و در انتهکای داسکتاند ییکراهن بکوی یوسکف
وشفای چشمان را برای ی قوب هدیه میآورد ( )39-34به این ترتی

در داستاند ییراهن در

سه مرحله نقش بازی میکند :نخست برخالف ارادة یوسف و به اجبار برادران جهت فریفتن
ی قوبد بار دوم به اتفاق و بدون ارادة یوسف یا غیر او که موج

اثبات بکیگنکاهی یوسکف

می شود و در اخرین مرتبه با اراده و اختیار یوسف جهت فرسکتادن ییکام و شکفا دادن چشکم
یدر .در این سه مرحله تفاوتها و سیر تکامل نقش ییراهن را میتوان دنبال کرد.
-2
برادران یوسف دوبار از این واژه استفاده میکنند؛ یک بکار در گفتگکوی میکان خکود ( )1بکار
دیگر در استدالل برای قانع کردن یدر تا یوسف را برای گردش بکا ایشکان روانکه کنکد ()54
گویی این ده برادر خود را یک گروه و دستة قوی مییندارند و یکی از ییامهای داستان غلبکة
ح بر باطل علی رغم تنها بودن ح و

بودن باطل است.

-3
این کلمه چند بار در آیات مختلف به کار رفته است؛ نخست در زمان بیرون آمدن یوسف از
چاه ( )53دیگر بار زمانی که یوسف عزیز مصرشده است و برادران برای گرفتن کیلد
آوردهاند و یوسف از آن بی نیاز است یس برای تحریک ایشان به بکاز آمکدن و آوردن بکرادر
کوچکد

ایشان را ینهانی باز میگرداند )61( .و همین بضاعة بازگردانکده شکده دلیلکی

می شود در دست برادران برای قانع کردن ی قوب تا برادر کوچک را همراه ایشان روانه کنکد
()61د و آخرین بار که برادران برای گرفتن کیلی و آزاد کردن برادر میآیند با جملة «
» بر موضع ض ف و کممایگی خود اعتراف میکنند و از یوسف درخواسکت
صدقه مینمایند )11( .یوسف در کودکی خود بضاعتی میشود برای یک کاروان و در دوران
عزیزی از هر بضاعتی بینیاز است.
-4
این جملهها را ی قوب عیناً دو بار و هربار یس از گم شدن یکی از یسران بیان میکنکددگویی
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هربار ی قوب اززنده و سالم بودن یوسف و برادرش و درو بودن سخن دیگر بکرادران ویکا
فری

خوردن آنها آگاه است وغیرمستقیم به آنها میگویکد ککه دروغشکان را بکاور نککرده

است ودر این دشواریها صبور است ( 51و.)19
 -5مکر
بیشترین کنش تکرار شده در داستان یوسف مکر و حیله است تکا حکدی ککه مکیتکوان ایکن
داستان را داستان مکرها نامید .واژة کید در این سوره چندین بار تکرار شده است .هر یک از
قهرمانان به فراخور علم و شخصیت و جهانبینی خود مکرهایی میاندیشد و در نهایت ایکن
مکر یوسف است که به علت اتصال به منبع وحی بر دیگر مکرها غلبه مکیکنکد گکویی ییکام
اصلی داستان «

» ( )26است.

الف) مکر برادران یوسف
برادران برای از سر راه برداشتن یوسف به دروغکی کودکانکه متوسکل مکیشکوند و بکه بهانکة
گردش و بازی یوسف را از یدر جدا میکنند ودر چاه مکیاندازنکد و لبکاس اورا بکه حرفکی
خونی دورغین می آالیند تا یدر را قانع کنند که گرگ یوسف را خورده اسکت امکا خکود نیکز
میدانند که دروغشان باور کردنی نیست (.)53-51
ب) مکر زلیخا
زلیخا که در روایت قرآنی به نام او تصریح نشده استد دو بار از مکر استفاده مکیکنکد؛ یکک
بار با بستن درها بر روی یوسف و به خود خواندن او و نسبت دادن اتهام به او یس از دیدن
شوهر (11و )19و بار دیگر در مقابله با زنان مصر ککه او را مالمکت مکیکننکد ( )93-95ککه
اتفاقاً این بار یوسف با او همراهی میکند و مکر زلیخا موثر واقع میشود.
ج) مکر یعقوب
وقتی که ی قوب یس از سوگند دادن فرزندان رضایت میدهد که بکرادر کوچکک آنکان را بکا
ایشان به مصر روانه کند توصیة عجیبی دارد که قرآن از راز آن یرده برنمکیدارد و صکرفاً بکه
اشارة در خصوص آن بسنده شده اسکت« .
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» ( .)68غال

تاریخ نگاران و مفسرین حاجت ی قوب را مصون مانکدند از چشکم

زخم دانسته اند چنان که ابن اثیر اشاره کرده است که «خااف علایهم العاین و کاانوا ذوی
صورة حسنه» ( )14و طبری نیز بر همین نکته انگشت نهاده است «
» (طبرید 5311م:.
ص )155در عهد عتی از ماجرایی سخن میرود که طی آن ی قوب ییش از دیکدن بکرادرش
یسو(عیص) به جهت بیم و هراسی که از او دارد مال و اموال و بزها و گوسفندان و گاوان و
شتران و االغان خود را به چند دسته تقسیم میکند و از ییش روانکه مکیکنکد تکا مرحلکه بکه
حرحله با عیسو مواجه شود و هر بار بندگان ی قوب به سفارش او تاکید مکیکننکد ککه ایکن
هدیه ی ی قوب به توست و او خود از یی میآید تا به این ترتی

خشم عیسو نسکبت بکه او

کاهش یابد( .عهدعتی د سفر تکوین مخلوقاتد فصل  )91صرف نظر از صحت و سکقم ایکن
ماجرا و تناس

یا عدم تناس

آن با شخصیت ی قوبد اگر تنها از دیدگاه ادبی به قضیه نگکاه

کنیم می توان توصیة ی قوبد به فرزندان را در امتداد همین رفتار او بکا بکرادرش دانسکت .در
صورت اطالع یوسف از این ماجرا می توان این رفتار و توصیة ی قوب را ییامی از جانک

او

به یوسف تلقی کرد که طی آن با یادرآوری بخشایش برادرش عیسو نسکبت بکه ی قکوبد از
یوسف خواسته میشود که او نیز برادران خود را ببخشاید.
د) مکرهای یوسف
یوسف برای اثبات بی گناهی خکود و جلک

اعتمکاد یادشکاه مصکر از او مکیخواهکد ککه در

خصوص او از زنانی که دستهای خود را بریدنکدد سکؤال کنکد وایکن خواسکته را همچکون
شرطی برای خروج خود از زندان قرا میدهد تا یادشاه مصر هم بیگناهی اورا دریابد و هکم
بیاعتناییاش را نسبت به زندانی بودن یا رهایی ( )13-11ییش زمینة این مکر یوسف همکان
مکر زلیخا و همکاری و همراهی یوسف با اوستد گویی در همان زمان که زلیخا زنان مصکر
را متقاعد میکند که عش او نسبت به یوسف غیرعادی و موج
میداند که روزی این واق ه موج

سکرزنش نیسکتد یوسکف

اثبات بیگناهی او خواهد شدو به همین دلیل با مککر اود

همراهی میکند.
در مکر دیگر یوسف برای به دست آوردن برادر کوچکترد از سایر برادران میخواهد که در
111

بررسی تطبیقی شیوه روایت داستان حضرت یوسف قرآن کریم و منظومه یوسف و زلیخای جامی

سفر ب دی برادر دیگر را نیز به همراه خود بیاورند و برای ییشبرد مکرخودد بضاعة ایشکان را
ینهانی به ایشان باز میگرداند ( )13-61و در ادامة همین مککر او بکرادر خکودر را بکه درو
متهم به دزدی میکند تا او را نزد خود نگاه دارد )23( .در این بخش از داستان نککات قابکل
تأمل دیگری نیز وجود دارد؛ آیا یوسف صرفاً برای دیدن و نگاه داشکتن بکرادر کوچکک نکزد
خود این همه مکر و حیله به کار میبرد و به او تهمت دزدی میزند؟ به نظکر مکیرسکد ککه
یوسف از این عمل خود مقاصد باالتری داشته باشد .در منظومکة یوسکف و زلیخکای جکامی
اشاره شده است که یوسف در کودکی مکادر خکود را از دسکت داده اسکت و عمکة او از وی
نگهداری میکند تا اینکه ی قوب از خواهر خود میخواهد یوسف را به او بازگردانکدد عمکه
که از شدت عالقه به یوسف نمیخواهد از او جدا شودد مکری میاندیشد و کمربندی از آن
اسحاق که در اختیار اوست را ینهانی بر کمر یوسف میبندد و ندا درمیدهد که کمربند گکم
شده است .یس از ییدا شدن کمربند نزد یوسفد ناچار میبایست او نزد عمة خویش بماند:
 ...ز ی قککوب ایککن سککخن خککواهر چککو بشککنید ز فرمکککانش بکککه صکککورت سکککر نپیچیکککد
و لککیکن کککرد بککا خککود حیلککهای سککاز ککککه تکککا گیکککرد ز ی قکککوبش بکککه آن بکککاز
ز کککف ز اسککحاق بککودش یککک کمربنککد بککککه خککککدمت سککککود در راه خداونککککد
کمربنککدی کککه هککر دسککتش کککه بسککتی ز دسککککت انککککدازی آفککککات دسککککتی
چویوسکککف را ز خکککود رودر یکککدر ککککرد میکککان بنکککدش نهکککانی زان کمکککر ککککرد
چنکککان بسکککت آن کمکککر را بکککر میکککانش کککککه آگککککاهی نشککککد قط کک کاً از آنککککش
کمکککر بسککککته بکککه ی قککککوبش فرسککککتاد وز آن یکککککککس در میکککککککان آوازه در داد
کککه گشتسککت آن کمربنککد از میککان گککم گرفتکککککی هرکسکککککی را ز آن تکککککوهم
بکککه زیکککر جامکککه جسکککت جکککو ککککردی یکککس آن گکککه در دگکککر ککککس روی ککککرد
چککو در آخککر بککه یوسککف نوبککت افتککاد کمککککر را از میککککانش چسککککت بگشککککاد
درآن ایکککام هکککر ککککس اهکککل دیکککن بکککود بککرو حکککم شککری ت ایککن چنککین بککود
ککککه دزدی هرککککه گشکککتی یکککای گیکککرش گرفتکککککی صکککککاح

ککککککاال اسکککککیرش

دگککککر بککککاره بککککه تزویککککر آن بهانککککه چککو کککرد آمککاده بککردش سککوی خانککه
(جامید )133 -633 :5916
این بخش از داستان در روایت موجز قرآن نیامده استداما وقتی برادر کوچک توسط یوسف
به دزدی متهم میشود .صواع مفقود در وعای او یافت میشود برادران میگویند که بکرادر او
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نیز ییش از این دزدی کرده اسکت« :
» ()77
ظاهراً اشارة برادران به همین روایت جامی از مکر عمة یوسف است ککه اگکر چکه در عهکد
عتی نیکز بکدان اشکاره ای نشکده اسکت امکا در منکابع متکاخرتر از جملکه در تکاریخ الطبکری
(الجلداالول :ص  )133و الکامل (الجزءاالول :ص  )21روایت شده اسکتد البتکه ایکن منکابع
برای سخن برادران یوسف شواهدی دیگری نیز آوردهاند از جمله دزدیدن و شکسکتن صکنم
جدش در کودکی (التاریخ الطبری :الجلداالول ص  159و الکامل البن اثیر الجکزء االول :ص
 )11و یا ینهان کردن استخوان غکرا (التکاریخ الطبکرید الجلکد االول :ص  )159ضکمن آنککه
میتوان سخن برادران را کامال درو و بییایه دانستد اگر روایت حیله و مکر عمه را م تبکر
بدانیم ارزش ادبی بیشتری بکه داسکتان بخشکیده مکیشکود زیکرا در ایکن صکورت داسکتان را
ییچیده تر و وقایع را در هم تنیدهتر میکنکد و ربکط منطقکی ککنشهکا را افکزایش مکیدهکد؛
بدین گونه که برادران از حقیقت ماجرای عمه و مکر او بیخبرند و هم چنان یوسکف را دزد
میدانندداما یوسف و ی قوب حقیقت را میدانندد بنابرین وقتی شرح مکاجرای دزدی بنیکامین
برای ی قوب نقل شود در واقع یوسف به اشاره و تلویح برای ی قوب ییام فرستاده است ککه
من زنده ام و برای حفظ برادر نزد خود همان ترفندی را به کار بردهام که سالها قبلد عمکهام
به کار بسته بود .شاید به همین علت است که ی قوب با شنیدن شرح مکاوقع نکه تنهکا ناامیکد
نمیشود که ایشان را به جستوجوی یوسف میفرستد )19-12( .نتیجه این مککر آن اسکت
که یس از مکشوف شدن واق یت و م لوم شدن حقیقت بر برادران یوسف نیز از اتهام دزدی
کمربند در کودکی تبرئه میشود؛ ی نی برادران با درک مکر یوسف بهتر میتوانند مککر عمکه
را بفهمند و بیگناهی یوسف را بپریرند.
ه) مکر خدا
در قضیه متهم شدن یوسف به خیانت نسبت به عزیز و تبرئه شدنش به جهت یارگی ییراهن
از یشتد مکر خدا آشکار است .یوسف بیخبر از همکه چیزبکا جملکة «های رادوتنای عان
نفسی» ( )16میکوشد از خود دفاع کند غافل از اینکه شاهد از غی

مکیرسکد و او را تبرئکه

میکند .اما این فقط بخشی از ماجراست .زیرا در کل داستان این دسکت ینهکان خکدا و مککر
اوست که حوادث را طوری دنبال هم میآورد که همة بد خواهیها نه تنها آسیبی به یوسکف
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نمیرساند که سب

ییشرفت او نیز میگردندد اگر برادران به یوسف حسادت نمیکردند و او

را در چاه نمیافکندند او به مصکر نمکیرفکت و اگکر زلیخکا او را زنکدانی نمکیککردد کسکی
نمیفهمید که او از علم ت بیر خواب اطالع دارد و او عزیز مصر نمیشد .بر همین منوال همة
بد خواهیها نهایتا در خدمت ییشبرد مکر الهی است.
 -6الهام و پیشگویی
الف) الهام در رویا
داستان یوسف در قرآن با رویای او در کودکی آغاز میشود( )4و با درک تأویل آن به یایکان
می رسد ( )533وهمین وییگید ساختاری منسجم و دایر وار ادبیتی خکاص بکه آن بخشکیده
است گویی کل داستان بیان کیفیت ت بیر و تفسیر همان رویاست.
در زندان دو تن از همراهان یوسف تأویل رویای خود را از او میشنوند ککه ربطکی بکه ککل
داستان ندارد و صرفا وسیله ای است برای شناخته شدن و آزادی یوسف از بنده اسکت (-45
 .)96یادشاه مصر نیز رویایی دارد که اطرافیکان از تأویکل آن بکاز مکیماننکدو آن را «اضکغاث
احالم» میشمرند ولی یوسف به زیبایی آن را تأویل میکند و مدیریت وقکایع را شخصکاً بکر
عهده میگیرد (.)49-43
در عهد عتی رویای دیگری نیز به یوسف نسبت داده شده است (عهد عتیک د سکفر تککوین
مخلوقاتد فصل 92د آیات  )1-1که در قرآن ذکری از آن نیست .ابن اثیکر یکس از ذککر آیکة
شریفة «

» ()59د

دالیل سخن ی قوب را رویای او میداند که در آن یوسف را بر سکر ککوهی مکیبینکد ککه ده
گرگ برای کشتن به او حمله میکنند و یکی از گرگها دیگران را از ایکن ککار بکاز مکیدارد
واز او حمایت میکند و زمین شکاف میخورد و یوسف را در دل خود میبرد و یس از سکه
روز از آن بیرون میآید (الکامل البن االثیرد الجزء االول :ص )23د ساختگی بودن ایکن رویکا
آشکار است و ارزش ادبی چندانی هم ندارد جامی نیز توجهی به این روایت نکرده است.
ب) الهام در بیداری
ی قوب با شنیدن رویای یوسف از او میخواهد که رویای خود را برای بکرادران بیکان نکنکد
زیرا به الهام می داند که ایشان به حسکادت خواهنکد ککرد ( .)1هکم چنکین هکر بکار بکرادارن
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می خواهند یوسف یا برادر دیگر را ببرند ی قکوب مکی دانکد ککه اتفکاقی یکیش خواهکد آمکد
(59و )66و با اسیر شدن فرزند دوم ی قوب به الهام و علم غیبی و با ییام غیر مستقیم یوسف
درمی یابد که زمان جست وجو در خصوص یوسف فرا رسیده اسکت ( )11-12و بکا خکارج
شدن کاروان از مصر ی قوب بوی یوسف را میشنود و نیز مکیدانکد ککه کسکی سکخن او را
نمییریرد و او را مالمت خواهند کرد (.)34
در تمام ییشگوییها منطقی حاکم است؛ شخص علی رغم اطالع کلی از حکوادثد قکادر بکه
تغییر و ییشگیری از وقوع آنها نیست؛ ی قوب میداند که برادران به یوسف حسادت خواهند
کرد ولی قادر به جلوگیری از این حسادت نیست و توصیة عدم اظهار رویا برای برادران نیکز
موثر واقع نمیشود.د در ییشگوییها م موال زمان وقکوع حادثکه ت یکین نمکیشکود ؛یوسکف
میداند که یدرد مادر وبرادرانش بر او سجده خواهند کرد اما از زمان دقی آن بیاطالع استد
او می بایست برای دیدن تأویل رویایش مسیری طوالنی و دشوار را بپیماید .و تنها در رویای
یادشاه مصر است که زمان دقی وقایع مشخص شده است و به همین دلیل است که اگر چکه
نمی توان مانع وقوع حوادث شدد میتوان برای زمان وقوع حوادث آماده شکد وخسکارات آن
را جبران نمود.
جمعبندی و نتیجهگیری
داستان یوسف در قرآن به ایجاز و اختصار و با زیبکایی بکینظیکری روایکت شکده اسکت بکه
گونهای که میتوان تمام داستان را در چند دقیقه خواندد ییام داستان غلبة مکر خکدا بکر مککر
افراد بشر است؛ و نیز جبر سرنوشت در عین اختیار آدمی چنان ککه بکرادران در حسکادت و
نحوة سلوک با یوسف مختار بودند اما نتیجة حسادت و مکر ایشان نه تنها به یوسف آسکیبی
نرساند که اورا در مسیر اعتال و ییشرفت انداخت هم چنین مکر زلیخا ککه یوسکف را در راه
عزیز مصر شدن قرار داد .ییام دیگر داستان آن است که اگر آدمی خود را محور قرار دهکد و
همه چیز را برای خود بخواهد ح

و بغض او تفاوتی ندارد هر دو زیکان بکار و نابجاسکت؛

چنان که برادران از روی بغض وزلیخا از روی ح

نسبت به یوسف بد کردندد اما ی قوب و

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
مقصود رساند .در روایت قرآنی تاکید چندانی بر رابطة یوسف و زلیخا نشده است حتی نکام
زلیخا در قرآن مصرح نیست واز او باعبارت «التی هو فی بیتها» ( )19یکاد شکده اسکتد امکا
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جامی این رابطه را یر رنگتر کرده و اصل روایت خود را بر آن بنا کرده است .بدیهی اسکت
که جامی عالوه بر قرآن به منابع دیگری نیز دسترسی داشته و از آنها بهره برده اسکت .او بکه
درستی یا نادرستی آنچه روایت میکند اهمیت نمیدهدد بلکه برای افزودن به حجم کتکاب و
یرداختن به جزئیاتد هر آنچه شنیده و خوانده است را به تصویر میکشد اما در یایان رابطکة
یوسف و برادران را که اصل و مبنای روایت قرآنی است بیسرانجام رها میکنکد او تکوجهی
به این نکته ندارد که بسیاری از عناصر داستاند در کنار بازشناسی یوسکف و بکرادران و شکفا
یافتن چشم ی قوب و سجدة برادران و یدر مادر بر یوسف م نی میدهد و بکدون ذککر ایکن
وقایعد مابقی داستان نیز ناقص اسکتد بنکابراین در روایکت جکامی از ت بیکر رویکای ککودکی
یوسف خبری نیست .جامی بیشتر هنر خود را صرف توصیف نمکوده اسکت.خکواه توصکیف
زیبایی اشخاص و مناظر و خواه توصیف احساسات و روحیات افراد .او در توصیفات خکود
مناظر راباتمام جزئیات به تصویر کشیده است و در مواردی که از نظر اخالقی نمیتکوان نکام
برخی از اعضاء و اعمال را ذکر کرد به است اره و تشبیه و مجاز روی میآورد واین ابتککار او
نیست بلکه سنتی است که از عاشقانهسرایان ییشین به جای مانده است.
***
منابع و مآخذ
 -5قرآن مجید.
 -1ابن االثیرد محمد بن محمدد بیتلد الکامل فی التاریخد بیروتد دارالکتاب ال ربی.
 -9جامید عبد الرحمن بن احمدد  5916مثنوی هفت اورنکگد بکه تصکحیح مقدمکة آقکا مرتضکی مکدرس
گیالنید چاپ دومد تهراند ناشر اهورا -مهمتاب.
 -4خیامپورد عبدالرسولد 5993د یوسف و زلیخاد تبریزد چایخانة شف .
 -1طبرید ابن ج فر محمد بن جریرد  5431ه.ق ( 5311م ).تارخ الطبری (تارخ االمم و الملکوک) الطب که
الثانیهد بیروتد دار الکت
 -6غزالید احمدد

ال لمیه.
د بیناد بیجاد بیتا.

 -2کتاب مقدس (عهدعتی ).5913گلن مدیند ترجمه حمیدید نشراساطیر
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طبیعت و نمادهای آن در اشعار محمدعلی شمسالدین و سلمان
هراتی
**1

دکتر اکرم روشنفکر* /5ناهید جمشیدی

چکیده

طبی ت سرشار از عناصر و موجوداتی است که منشأ الهام میشوند و با یریرش صفاتی
ثانوی مفهومی دیگر را ایفا مینمایند و شاعران با استفاده از این کارکرد وظیفه نمادین و
جدیدی را به آنها محول مینمایند .نمادها نقشی را ایفا میکنند که شاعر بدانها میبخشد.
از همین رو در اش ار م اصر جایگاه وییهای دارند .مقالهی حاضر درصدد بررسی عناصر و
موجودات طبی ت در اش ار محمدعلی شمسالدین و سلمان هراتی است تا از میان دایره
واژگان این دو شاعر نمادهای طبی ی را شناسایی نماید.
تناس

این بررسی در شباهت بستر مشترکی است که اش ارشان در آن والدت یافتهاندد از

آنجا که شمسالدین تجربه درک جنگ داخلی لبنان و تجاوزات رژیم صهیونیستی را یشت
سر نهاده و هراتی یس از شیرین کردن ذائقه با ییروزی انقالبد تلخکامی تحمیلشدن جنگی
فرسایشی را بر ایران اسالمی که تا یایان عمر کوتاهش ادامه یافتد درک نمود .افزون بر آن
روش استفاده آن دو از طبی ت در ایفاد منظورشان به نحوی شایان ذکر مشابه است.
روش کار ییوهش حاضر توصیفی تحلیلی بوده و مهمترین نتیجه کاربرد نمادین برخی
عناصر و موجودات طبی ت در سرودههای مختلف دو شاعر است.
کلیدواژهها :طبی تد نمادد شمسالدیند سلمان هراتی

*  5استادیار دانشگاه گیالن (ایران) )(saneh210@yahoo.com
**  1دانشآموخته کارشناسی ارشد
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مقدمه
توجه به طبی ت اغل

ناشی از میل آدمی به دوریگزیدن از سازههای بشری و هیاهوی

زندگی مدنی است .چنانکه زمینه ژرفاندیشی مهیا باشدد روحیه شاعری فرد که از لطافت
نگاه بهرهمند استد شکوفا شده و او میل همراهی با طبی ت مییابد و به بیان ت ابیر زیبا راه
میگشاید .هرچند ادیبان و شاعران بیش از همه مردم امکان یافتهاند تا سرشار از زیباییهای
طبی تد از احساسشان با عبارات دلپسند سخن گویند .البته گاهی از صراحت بیان سوی
کاربرد نماد سوق مییابند.
کاربرد نماد در ش ر باعث حرکت آن از تکم نایی به سوی چند م نایی و واداشتن خواننده
و مخاط

به درنگ و تأمل در م نا و مفهوم ش ر بوده و ابزاری در دست شاعر است تا با

جایگزینکردن یک مفهوم به جای مفهومی دیگرد هنگامیکه الزم باشدد مفهومی را رازگونه
بیان کند .با آنکه کاربرد نمادها در ش ر م اصر یدیده رایجی استد اما برخی شاعران با تکیه
براندوخته فرهنگی از آنها به شکلی متمایز بهره گرفتهاند .از جمله آنان محمدعلی
شمسالدین شاعر لبنانی و سلمان هراتی شاعر ایرانی هستند.
محمدعلی شمسالدین (5341م ).یکی از چهرههای بارز ش ر م اصرلبنان است .او در ش ر
خویش به قضایای گوناگون فکرید اجتماعی و تاریخی مییردازد و به مدد زبان نمادین از
جنگ داخلی لبناند تجاوز رژیم صهیونیستی و ظلم و ستمی که بر مردم سرزمینش رفتهد
سخن میگوید .سلمان هراتی (5991 -5961ش؛ 5363-5312م ).نیز شاعر نامآشنای دهه
63ش است که از منظومه فکری و ادبی سهراب سپهری بهرهمند گردیده و در اش ار خود به
دغدغه های جام ه ایرانی یس از انقالب اسالمی که هدف جنگی تحمیلی نیز قرار گرفتد
یرداخته است( .کریمید 5913ش)93 :
یرسش مقاله درخصوص نمادهای مشترک در اش ار محمدعلی شمسالدین و سلمان هراتی
و کارکرد آنهاست و روش کار ییوهش توصیفیتحلیلی است .در بیان ییشینهی ییوهش
میتوان به یایاننامهی دکترا با عنوان «ش ر مقاومت ایران و لبنان با تکیه بر اش ار قیصر
امینیور و محمدعلی شمسالدین» از خانم لیال رکنآبادی و کتاب
» از علی مهدی زیتون اشاره کرد و از «آشنای شالیزار  -ییوهشی در
زندگی و ش ر سلمان هراتی» از مهدی خادمی کوالیید «خواب گل سرخ» از سیدضیاءالدین
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شفی ی یاد کرد .با این حال مقاله حاضر اولین کار ییوهشی در زمینهی موضوع موردنظر
است.
 -1تعریف و انواع نماد
«نماد» نحوهی خاص بیان و توضیح درباره چیزی است که در سایه تداعی م انید مفهومی
بیشترد یا اصوالً مفهومی دیگر را میرساند .به عبارت دیگرد نماد کاربرد آگاهانه واژه یا
عبارتد در غیر م نای خاصش است .این کار نه از راه مشابهت و قیاس؛ بلکه از طری اشاره
یا داللت حاصل میگردد .با استفاده از نمادباوری که ممکن است ظاهری یکنواخت و
تکراری داشته باشدد میتواند به نظری تازه با بار م نایی بسیار مؤثر و زنده تبدیل شود.
(احمدد5314م)993:
نمادها در نخستین دستهبندی به دو گروه نمادهای عام و خاص تقسیم میشوند .مقصود از
نمادهای عام نمادهایی هستند که عموماً در فرهنگ هر جام ه وجود دارد و م نای آن تقریباً
برای بیشتر اهل آن فرهنگ شناخته شده است .مانند آب و آیینه که در فرهنگ ما نماد یاکی
وصداقت است یا بوقلمون که نماد خودنمایی و غرور و بیثباتی شخصیت است .نمادهای
خاص نمادهایی هستند که از روی آگاهی و هوشیاری یا بهطور ناخودآگاه در اثر هنرمندی
به کار میرود و بیان آنها تنها با تفسیر و تحلیل زندگی هنرمند و آثار وی ممکن میشود.
(جابزد 5923ش)12 :
دومین دستهبندی نمادها براساس ییام آنان است .البته این تقسیمبندی و جداسازی آنها را
درطول یکدیگر قرار نمیدهد؛ بلکه برای شناسایی بهتر نمادها انجام میشود .آن تقسیمات
عبارتند از:
نمادهای طبیعی :آنها مرتبط به عناصر طبی ی مثل باراند ستاره و سایر عناصرند( .حمودد
5316م)513:
نمادهای اماکن :مکانهایی که دارای م نای ش ری خاص هستند مثل :دنشواید جیکورد
یورت س ید و کربال( .همان)513 :
نمادهای مردمی :منظور از این اصطالح نمادهایی هستند که شاعران آنها را از داستانهای
مردمی اقتباس میکنند( .عربد 5919ش)23 :
نمادهای تاریخی :شاعر در ش ر خود از شخصیتهای تاریخی مانند حالج و ...بهعنوان
111

طبیعت و نمادهای آن در اشعار محمدعلی شمسالدین و سلمان هراتی

نماد استفاده میکند.
نمادهای دینی :منظور نمادهایی هستند که در کت

آسمانی آمدهاند .مانند حضرت نوح(ع)

و حضرت آدم(ع)( ...ضاوید5914ش.)13 :
نمادهای ادبی :صورتهای گوناگونی دارند که شامل موارد ذیلاند:
الف -رمزی که در کاری محدود مانند تصویر بر تمام ترکی
»

در «

ادبی سایه میافکند .مانند باران

.

ب -رمزی که گاهی در اثر ادیبی آشکار میشود و در کارهای مختلفش ییشرفت کرده تا
اینکه اهمیت خاصی ییدا میکند .مانند «

» یا «موسیقی» در کارهای

.
ج -رمزی که از شاعری به شاعر دیگر انتقال ییدا میکند و در سیاقهای مختلفد زندگی
جدیدی ییدا میکند .مانند کاربرد نمادهای متون تاریخی.
د -رمزی که وظیفهاش را در چارچوب فرهنگ عمومی ایفا میکند .مانند رمزهای بزرگ
دینی.
و -رمزهایی که در فرهنگهای مختلف رد و بدل میشوند .ولی میان آنها ییوند تاریخی که
ارزش همه آنها را حفظ کندد وجود ندارد و تمام رمزهای مثالی و مخصوصاً رمزهای
طبی ی مثل ماه و آب و ...از این جملهاند( .فضلد 5331م)951:
 -2کاربرد عناصر و موجودات طبیعت در اشعار شمسالدین و هراتی
 -1-2پرندگان
شمس الدین در سخن از یرندگان گویی بستانی در دیوان خویش فراهم آورده و بر شاخسار
کلمات ش رش سیمر و هدهد؛ کبوتر و سنونو (نوعی یرستو)؛ گنجشک و بلبل و قناری
مینشاند و بالهای عقاب را در فضای آن میگشاید (شمسالدین دج )593 :1و حتی
سرودهای به نام «کال » به نظم میکشدو به این روش ازشک و وسواسش سخن میگوید:
«

(هماند ج)455 :5
119

شاعر در سرودهای دیگر از خرافهیرستی مشرق زمین گالیه میکند و موهومات را به کالغی
که در سینهی عوام ینهان گشتهد مانند میگرداند و میگوید« :

(هماند ج)541 :1
او از نام «گنجشک» نیز به عنوان واژهای یربسامد در دیوان ش رش بهره جسته وحتی دو
سروده بدان یرنده اختصاص داده که در یکی از آنها از تفنگ به دستانی که در صدد هدف
قرار دادن گنجشکی کوچک بر میآیندد یاد میکند و ترحم خواننده ش ر را برمیانگیزدد اما
امیدرا از او نمیستاند .او شرایط اسفباری را که آنان برای یرنده تیر خورده به وجود آوردندد
شرح می دهد تا توجه مخاط

را به ظلم فرادستان و باقی ماندن ندای مظلوم جل

نماید .از

این رو میگوید..« :
(همان:
ج)164/1
سلمان هراتی نیز نه تنها به اوضاع داخلی کشور توجه کرده؛ بلکه مرزها را درمینوردد و به
اتحاد میان ملتهای مختلف نظر میکند .او در غزل «برادری» با الهام از طبی ت به رابطه
یرندگان هنگام النه سازی اشاره کرده تا اتحاد و همدلی را که قانون طبی ی استد نمایان
سازد .وی در این ش ر از دو کبوتر سیاه و سفید استفاده کرده تا رنگ و نیاد را کناری نهد و
به مسأله مهم همدلی و همراهی راه برد:
«یک کبوتر سیاه /یک کبوتر سفید /در کنار هم /با دو قل

گرم /با دو دست مهر /روی

ناودان خانه گلی ما /النهای درست کردند /از درخت و سنگ و گل /روزها /بر زمین آفتابی
حیاطمان /راه میروند /گاه در میان ابر /چون دو نقطه قشنگ /نایدید میشوند /.../آه ای
کبوتر سپید من! کاش /مردمان روزگار ما /چون تو /یک دل سپید و ساده داشتند /آی کودکان
ساده سیاه /چه میکنید /من دلم برایتان گرفته است( ».هراتید )924 :5933
 -2-2درختان
شمس الدین از میان درختان طبی تد نخست درخت بادام را موضوع سخن قرار داده و با
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اشاره به کارسازی تبر برآن توسط جمعکنندگان هیزمد صدای قطع درخت را با آواز یرندگان
که از افتادن درخت وحشتزده از شاخسار برمیخیزندد میآمیزد .یس گویی با افتادن
درخت بر نهر آبید سوی آن توجه میکند و صدای یای آب را از طبی ت بکر جنگلد به
گوش خواننده میرساند و سپس از آزادگی درخت سرو یاد میکند و به توصیهی فردی
رنجور گوش میسپارد که او را به گریز از زندگی کراهت بار شهری که دروست فرا
خواندهد میگوید...« :

سلمان هراتی به عنوان یکی از شاعران انقالب اسالمی وطن را در درجه اول اهمیت
قرارداده و در ش ر «دوزخ و گردو» از وطن به عنوان تواناترین مظلوم یاد کرده و درخت
کهنسال گردو را که نشانه طول عمر و استواری استد رمز سخنش قرار میدهد« :ای ایستاده
در چمن آفتابی م لوم /وطن من! ای تواناترین مظلوم /تو را دوست میدارم /ای آفتاب
شمایل دریا دل /و مرگ در کنار تو زندگی است /ای منظومه نفیس غم و لبخند /ای فروتن
نیرومند! ایستادهایم در کنار تو سبز و سربلند /دنیا دوزخ اشباح هولناک است /و تو آن
درخت گردوی کهنسالی /و بیش از آنکه من خوف تبر را نگرانم /تو ایستادهای( ».هراتی:
)51
او با شباهت جستن میان ایستادگی وطن و قد کشیدن صنوبری باال بلند میگوید« :ای مجمع
الجزایر گلهاد خوبیها /ای مظلوم مجروح /از جنگل دستمالی خواهم ساخت /تا بر زخم تو
گرارم/و دنیا را میگویم /تا از تو بیاموزد ایستادن را /این سان که تو از دهلیزهای عقیم /سر
بر آوردی سبز و صنوبروار /ای بهار استوار( ».همان)51 /
 -3-2گلها
شمسالدین در ذکرگلها و ریاحین بیش ازهمه از گل سرخ یاد میکند و حتی در اندوه از
دست رفتنشد دا دار بودن طبی ت ییرامون را ترسیم کرده و از اشکریختن سنگ خارا در
سرودهای با عنوان «

» سخن میگوید
110

گویا گل سرخ از نظر شمسالدین است دادی افزون برگلهای رنگارنگ طبی ت دارد و سوای
روییدند مانند آدمی زاده از نافهمی و فهم برخوردار است که شاعر در سرودهای
میگوید«:

هراتی نیز از با دیوانش دستهای از گلهای نرگسد نیلوفرد گل سرخد آالله و ...میچیند و
آنها را نماد جان بر کفانی قرار میدهد که در راه وطن جان خویش را فدا کردند .او شهید
را گل الله و ریحان دانسته و در ش ر «بهاد شهیدان» میگوید «:در سینهام دوباره غمی جان
گرفته است /امش

دلم بهاد شهیدان گرفته است /تا لحظههای ییش دلم گور سرد بود /اینک

بهمن یاد شما جان گرفته است .../از هر چه بوی عش تهی بود خانهام /اینک صفای الله و
ریحان گرفته است( ».هراتی)543/
شاعر در ش ر «از بهار» آالله را نماد شهیدان قرار میدهد و میسراید« :نگاهم یی خواهشی
سبز میرفت /بهار آمد و با دلم گفتگو کرد /مرا با صدای تر آبها خواند /مرا با دل خستهام
روبهرو کرد /چنان با من از مرگ آاللهها گفت /که روحم ت

مرگ را آرزو کرد( .همان/

)514
 -4-2رنگها
شمسالدین در کاربرد رنگها از احساس لطیف انسانی خویش بهرهمند شده و آدمی را در
جزیره ای سرشار از درخشش طال و تابش الجوردی زمرد و جرابیت سپیدی مروارید و
الماسد اما بدون همدم و یار تهی از سود و بهره مینامد و میگوید« :

او سپس رنگ آبی و سبز و سپید و حتی سیاه را از جای جای طبی ت گرد آورده و به
روشی زیبا به هم میآمیزد .اما دلتنگیاش را در دل آنها به ودی ه مینهد و میگوید:
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شمسالدین یس از رنگآمیزی ش رشد از عطر شامه نواز سی
شادی بخش بِه که در قرص ماه ش

که از دور میرسد و رنگ

چهاردهم روی مینمایدد غفلت نکرده و میگوید:

«
سپس از بابونهی رنگارنگ که از زردی به سرخی زعفران مایل گردیدهد سخن میگوید« :قمر
زعفران /اصفر /اصفر /یا دم االقحوان( »...همان :ج)412/5
سلمان هراتی نیز دایرهای از رنگها فراهم آورده و در کاربرد هر یک منظوری به ودی ه
نهادهد گویی هر کدام نمادی مخصوصاند .رنگ سبز در دیوان هراتی از بسامد باالیی
برخوردار است .البته تکرار کاربرد آن با سرسبزی شمال ایران و محیط زندگی شاعر ییوند
داشته و در اش ار وی صمیمیتد دوست داشتن و امید را می رساند .او در ش ر «دوزخ و
گردو» میگوید« :ایستادهایم در کنار تو سبز و سربلند .../که دستهای تو سبز است /و
آسمان تو آبی»...
رنگ آبی در ش ر وی نشانه گستردگید عظمت و آرامش است و در کنار واژههایی چون
«اقیانوس»د «دریا» قرار گرفته است« :ای آبی سیال چقدر به اقیانوس میمانی( ».هراتی )51/او
رنگ زرد را به م نای «فرسودگی» و «کهنگی» بکار میبرد و شر خارج شدن از فرسودگی
را به «رود زدن» و «غبار را شستن» میداند« :در ضیافت تولدت /خاک در شکوه جنبشی
دگر /رخت زرد خویش را درید /و تکان تازهای به خویش داد /هم بدین سب

به رود زد /تا

غبار ستمگران دهر را /در گرار آب شستشو دهد( ».همان)551 /
هراتی از رنگ سیاه به شیوهای خاص بهره گرفته و با اشاره به آن در ش ر «جریمه» از
خستگی خویش و عدم توفی در کار سخن میگوید« :من مثل عصر روزهای دبستان /یر از
کسالت و تردیدم /و دفترم /از مش های خط خورده /سیاه است /هراس من این است /فردا
که زنگ حساب آمد /با این کمینه چنین خواهند گفت /:باید هزار بار /در ش لههای آتش
دوزخ فرو روی /اینت جریمه برو! (همان)62/
شاعر رنگ سپید را نشانه روشنایی دانسته و در ش ر «صبح ان کاس لبخند توست» با ابر مرد
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عدالت به سخن می نشیند« :سپیدتر از سپیده /بر شقیقه صبح ایستادهای /و از جی

خویش

خورشید مییراکنی ...زمین فقط ینو تابستان به عدالت تن داد و سبزی این سال ها تتمه آن
جویبار است( »...همان )92 :او در «ای یاسخ سپید» از جبینی سپید که حضورش به ستاره
ط نه میزندد سخن میگوید« :ییشانیات /یاسخ سپیدی بود /برای ما /در خویش مردههای
م یوب( ».همان)41 :
 -5-2حیوانات
ش ر شمسالدین یر از تصاویری است که حیوانات بدان م نا میبخشند و شاعر در بیان
منظور خود و ترسیم فضای ش ر از چرنده و درنده بهره میجوید و احیاناً از آنها وسیلهای
میسازد تا راز مگوی خویش را بیان دارد .از همین رو برخی از حیوانات در اش ار
شمسالدین نمادهایی هستند که در یس خود حقیقتی زنده را ینهان کردهاند.
ش ر شمس الدین از طبقات گوناگون حیوانات نام برده و با آنکه از نرم تنانی مانند کرم و
حشراتی مانند ملخد مگسد یشهد عنکبوت یاد کردهد اما ت امل او با یروانه چنان است که
سرودهای را با عنوان

» به نظم کشیده و با آن در وفات مادر مرثیه سرایی میکندو

میگوید« :

شاعر در سروده هایی دیگر از خرگوش و آهو و سنجابد شتر و گاو و گوسفندد بز نام
میبرد .اما با یادآوری گوساله سامری تصویری از گمراهان عصر حاضر ارائه نموده و با
ترسیم اف های تیره زندگی در هجویهای تلخ از دنیای دون شکایت میکند و میگوید:
«
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شمسالدین در سرودهای دیگر با عنوان «

از میمون و روباه و جغد بهره جسته تا

به دگرگونی ارزشها راه برد واز تغییر ماهیتها یاد کند و در مقام عقابی که سر یرواز داردد
سب

یرسش نکردنش را باز گوید« :

ناخشنودی شمسالدین از شرایطی که بر زندگی روزمرهی آدمی حاکم است تا آنجا ییش
» انسان م اصر را مانند بدویان دانسته و فضای

میرود که او در سرودهای با عنوان

زندگیاش را بسان جنگل میشمرد و دربارهی قانون حاکم برآن میگوید« :

سپس شاعر از وقفهای حکمت آمیز در روند زندگی بدوی انسان م اصر یاد میکند .اما
طبی ت جنگل با آن وقفهی حکمت آمیز باز نیایستاده و شاعر با نظری دوباره بر روند زندگی
جنگلیان میگوید:

او آنگاه با بیان حالت مردمی که در چنین جنگلی زندگی میکنندد از انتظاری نامیمون یاد
میکند و از رهاییای باد آورده و یا یلید سخن میگوید:

شمسالدین در سرودهای دیگر با عنوان «
میگیرد و به ترسیم فضای رع

» از فضای جنگل فاصله

انگیز شهری مییردازد که ترس و وحشت از جانوران

وحشی بر شهروندانش سایه افکنده است .شاعر برای توصیف شرایط غیر م مول شهر از
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فردی غریبه سخن میگوید که از خیابانهای شهر میگررد و ناظر یریشان احوالی مردم
میگردد و فصل ها را یشت سر مینهد و عاقبت به راز شهر یی میبرد:

شاعر در «

» با فاصله گرفتن از فضای رع انگیز چنان شهری به آتشی

اشاره میکند که مانند گربه و سگ در ت قیبش است .یس با تصور یناه یافتن به منزل راه
میبردد اما امنیت از دست رفتهی اجتماعی خانه راهم نا امن نشان میدهد تا جاییکه شاعر
برای رهایی از آن شرایط دشوار آرزوی مرگ نموده و از همین رو میگوید« :

سلمان هراتی نیز شاعری جام ه گراست .او همانند یک شهروند از اوضاع نابسامان جام ه
رنو میبرد و آن شرایط یکی از دغدغههای وی به شمار میرود و برای بیان آنها از
حیوانات اعم از «گرازد بوزینهد غول و مار اف ی» یاد می کند .او در «زمستان قرن بیستم» از
حیوانات استفاده کرده تا بهتر بتواند شرایط مورد نظرش را تشریح کند .هرچند وی برخالف
آن شرایط دشوار به ییروزی حتمی امید بسته و از آن در یایان غزلش سخن میگوید...« :
گرازی با دو نیزه تیز بر ییشانی /که رد یایش را در همه مزرعه ها دیدهاند /انباری از براده
آهن و اتم /که یک بار در ناکازاکی و هیروشیما بارید /از آن یس درختان  /از موریانه انباشته
میشوند /و یرندگان م لول به دنیا میآیند .../اف ی خوش خط و خال /فرو رفته در مردار آز
و ابترال /زمستان رو به زوال /غولی با بارهای هول /که در کوچههای زندگی و شالیزار /در
کوچههای مکاشفه و م دن /در کوچههای مدرسه و لبخند /به ناهنگام ارابه مرگ میراند/
111

طبیعت و نمادهای آن در اشعار محمدعلی شمسالدین و سلمان هراتی

زالویی مسلح /به ییچیدهترین سالحهای مکنده /گرگی /با حفظ خصلت همه جانوران
درنده /هیتلر مابی در هیئت گوریل .../من از اهالی جهان سومم /و با تو با زبان تفنگ سخن
میگویم /فردا را روشنتر از سحر حدس میزنم /که خندهدارتر از مرگ نمرود /به نیش
یشهای فروخواهی ریخت /من رد یای فروردین را دیدم /بر شانههای برفی تو میرفت/
واکنون /درفکر یرنده ای هستم /که از آسمان سبز میآید( .هراتی)111/
شاعر با دقت فراوان و موشکافانه به حوادث مینگرد و از آنچه در درون جام ه میگرردد
غافل نیست .او در«یک قلم ناسزا به محتکر

» با چشمهای بیدارش موشهایی را

میبیند که بیتوجه به آن همه ایثار در فکر خود هستند و با جمعآوری سکه و زرد نان و
دوای مردم را به امید قحطی انبار میکنند .هراتی از موشد گربه و کبوتر استفاده کرده تا به
اوضاع نابسامان جام ه و مسأله احتکار بپردازدد او با اشاره به آشتی موش و گربه از هراس
کبوتران یاد کردهد اما از فرخندگی ایام کبوتر سخن میگوید «:امسال سال موش است /سالی
که هزار نقشه برای مردم کشیدی /و نیرنگ را /در محضر موش اعظم تلمر کردی .../تو در
ش

نشینیهایت /موش را با گربه آشتی دادی /تا کبوترها را بترسانی /و خیال کردی اگر

نداشته باشیم /با تو هم صدا خواهیم شد /الح که مثل موشی /از نوع موش کور .../بیشک
سال آینده سال ماست /سال را ما ت یین میکنیم /حتما باید سال کبوتر باشد /و یاد آن روز
چقدر شیرین است /که تو را در یستو دفن کنیم /و در هوای آفتابی یراز فراوانی /به خدا فکر
کنیم /السالم علیک یا آفتاب!» (همان)36/
 -2-5کاربرد نمادهای طبیعی در شعر شمسالدین و هراتی
ییشتر گفتیم که منظور از نمادها یا سمبلهای طبی ی عبور از واژهای به واژهای دیگر است.
با نگاهی به سروده «الطواف حول المنزل» درمییابیم که شمسالدین از آتشی سخن میگوید
که ابتدا آن را به گربه و سگی که ت قیبش میکنندد تشبیه کرده است .اما در ادامه شاعر به
منزل بهعنوان یناهگاه و جای امن اشاره میکند تا خصوصیت اشت ال افزون را که صفت
آتش طبی ت استد از آتش مورد نظرش بستاند و این واژه را مهیای نقش نمادینش کند و
با آن از آتش جنگی بیامان که سرزمینش را درنوردیده و گلوله و ترکش و انفجارشد
فرستادگان شوم خود را به ت قی

شهروندان میفرستدد یاد کند.

از سوی دیگر عکسال مل آدمی در برابر آتش طبی تد نه فرار و یناه بردن به منزلد بلکه
111

اقدام به اطفای حری است که همین رفتار شنونده را متقاعد میسازد تا در مورد آتش مورد
نظر شاعر بیشتر بیندیشد و م نای جنگ ش لهور را از آن دریابد .با توجه به اینکه شاعر
اش ار یادشده را در 5316م ی نی زمان جنگ رژیم صهیونیستی با نیروهای مقاومت لبنان و
اشغال بخشی از کشور توسط نظامیان صهیونیست سروده است.
سلمان هراتی اما برخالف شمسالدین در سروده «یک قلم ناسزا به محتکر

» به

صراحت از م ضلی یاد میکند که در جام ه دستخوش بحران جنگ رخ مینماید و بهجای
قراردادن سگ در کنار گربهد موش را با آن جفت میگرداند تا به وارونگی خصلت آدمهایی
راه برد که در جام ه بحران زده در صدد غارت سرمایه مردم برمیآیند .با این حال او «در
زمستان قرن بیستم» سرنخها را در شناسایی حیواناتی که نام برده تا شهر هیروشیما و
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.
شمس الدین با توجه به حضور نامشروع نظامیان رژیم صهیونیستی در شهر و دیار لبنان به
«راسو» در سروده «

» کارکرد نمادین میدهد .زیرا حضور راسوها در

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» باعث آن میگردد و باعث فرار جنبندگان ییرامونش میشود .از همین رو «راسو»
نماد شبه نظامیان مورد حمایت رژیم صهیونیستی است که با فروزان نگهداشتن آتش جنگ
داخلی باعث فرار و آوارگی و مهاجرت شهروندان لبنانی شدند( .روشنفکرد 5939ش)19/
او در سروده «

»از شهری با مردمی ستیزهجو سخن میگوید و جنگل را نماد آن قرار

میدهد .شاعر در شهر مورد نظرش نه طبقات اجتماعی آدمیان؛ بلکه طبقات حیواناتی را
میبیند که به فراخور زورمداری بر سایرین درازدستی میکنند .یس خوی ددمنشی گروه را
به تصویر میکشد تا از هویت جنگ داخلی لبنان که بیش از یک دهه کشور را درنوردیدد
یرده بردارد و با ذکر از دست رفتن یرندگان خوشرنگ عش د از قربانیان بیگناه جنگ یاد
کند و با ذکر گروه حیرتزده که بدون هیچ ترجیحی تنها درصدد رهایی خویشندد از مردمی
که نیم رمقی از انسانیت در وجودشان ماندهد انتقاد نماید.
هراتی نیز در «از بیخطی تا خط مقدم» از بیشه و جنگل که نشانه انبوهد فراوانید گنگ و
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مبهمبودن استد یاد کرده است...« :سرانجام /انسان به بیشههای نگرانی کوچید /و در یی آن
میل /جوالهای زر را /با خود به گور برد تا امروز( »...هراتی )26 /ولی در «جای احمد» دو
وجه را برای جنگل ذکر کرده و در نگاه دوم با نظر به انبوهد از شکل امیدبخش آن یاد کرده
و میگوید ...« :آسمان بغض کرده بود آن روز /آفتاب آن طرفتراز جنگل /خسته بود و دگر
نمی خندید /باد آمد میان شاخه نشست /بر لبش این کالم جاری شد/:جای احمد که میرود
جبهه؟ /جنگل دستها نمایان شد( ».همان)963 /
او در «حکایت جنگل» از تشنه کام بودنش و از یای افتادنش و بیغم ماندن با ها یاد کردهد
اما سرسبزی دوباره جنگل را نه با باران؛ بلکه با سبزشدن سروی بییروا که ابر را به حرکت
درمی آوردد ذکر نموده و به این ترتی

رمزی را در جنگل موردنظرش به ودی ه نهاده که با

تفسیری اجتماعی قابل دریافت است« :بیشه در دست عطش میمرد /باد ن ش برگ را
میبرد /جنگل ازاندوه مینالید /شاخ و برگ تشنه میبارید .../نه تمشکی بار داد آن سال /نه
رسید آن میوههای کال /وای این جنگل ز یای افتاد /هیچ باغی بر نداد داد /سالها تکرار شد
این غم /یشت جنگل زین حکایت خم /تا میان این صنوبرها /سبز شد یک سرو بییروا/
سبزتر از هر سپیداری /یاکتر از چشمه جاری /راست مثل صخره بییروا /مهربان چون آبی
دریا /سبز شد جنگل به نام او /غنچه واشد با سالم او .../ابر آمد روی جنگل خفت /گرد
روی شاخهها را رُفت /ب دِ باران کوه آبی شد /آسمان هم آفتابی شد /از تمام جنگل این آواز
 /شد به نام خوب او آغاز /مرحبا باران چهها کردی /آشنامان با خدا کردی /لطف کردی
آمدی اینجا /اجر تو با حضرت دریا /آمدی جنگل خدایی شد /با سبز آشنایی شد /آی
باران خوب یربرکت /با خود آوردی تو این ن مت( ».همان)945-941 /
به این ترتی

جنگل در ش ر هراتی دارای کارکردی سایه و روشن است .او خواننده ش رش

را به جنگل میکشاندد اما برخالف شمسالدیند او را با جانوران و درندگان روبهرو
نمیسازدد بلکه خزانش را ترسیم کرده و با حضور سروی سرسبز بدان التیام میبخشد .شاعر
با صفت «بییروا» نه تنها از درخت سرو عبور کرده و مفهومی انسانی را در آن به ودی ه
نهادهد بلکه با شمسالدین در ایفای نقش نمادین به سرو شرکت میجوید .جایی که وی
صفت آزادی را به سرو بخشیده و میگوید« :
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شمسالدین در رویکرد به گلهای طبی ت لطافت و خشونت را به هم آمیخته و زمانی که از
«گل سرخ» سخن میگویدد یک بار طبی ت ییرامون را بر فقدانش میگریاند و زمانی با لحن
توهبنآمیز از آن یاد کرده و صفت سلبی ذیش ور را به گل سرخ داده و احمقش مینامد تا
از گل سرخ نمادی بیافریند و با آن از دو فرد و دو گروه انسانی سخن گوید و نبود یکی را
بر دیگران دشوار شمرد و خرد و دانایی دیگری را نزد سایرین متهم سازد .هراتی اما از «الله»
نام میبرد و بهجای خشک شدن آن از مرگش یاد میکند و آن را نماد جان باختگانی قرار
میدهد که آرزویی متناس

با سرنوشتشان میآفرینند .از همین رو میگوید« :چنان با من از

مرگ آاللهها گفت /که روحم ت
شمسالدین در «

مرگ را آرزو کرد».
» به گنجشکی که ط مه شکارشدهد اشاره کرده و از

تکهتکه شدن یرنده بینوا توسط شکارچیان یاد میکندد نه بهخاطر آنکه درازدستی آنان را
ترسیم نمایدد بلکه با کاربرد نمادین آن از گروه کوچک سخن گوید که با کشتن یایان
نمییریرند و دشمن توانایی نداردد آثارشان را از بین برد .هراتی نیز در «یک قلم ناسزا به
محتکر» کبوتر را در م رض آزار و درازدستی قرار میدهد و در «برادری» از سال کبوتر
سخن میگوید تا نقش نمادین را به کبوتر سپارد و مانند شمسالدین از یرنده به مفهوم مورد
نظرش راه جوید.
نتیجهگیری
ییش تر بیان شد که نمادها واژگانی هستند که از راه داللت سخن از م نای خود عبور کرده و
مفهوم مدنظر شاعر را میرسانند .از همین رو اش ار محمدعلی شمسالدین و سلمان هراتی
سرشار از عناصر و موجودات طبی ت است که این دو شاعر به کمک آنها مضامینی بدیع
یدید آوردهاندد با این حال هر یک از آن دو در بهرهمندی از طبی تد از نقش م مول برخی
عناصر و موجودات صرف نظر کرده و با اشاره و داللت سخن نقشی دیگر بدانها
بخشیدهاند.
درهمین راستا منظور شمسالدین از «آتش» در «

» جنگ داخلی و تجاوز

رژیم صهیونیستی است که درطول دهههای  13و  33میالدی توأمان جام ه لبنان را
درنوردید و منظورش از «راسوها» در«

» شبه نظامیان وابسته به رژیم

صهیونیستی است .چنانکه هراتی در «در زمستان قرن بیستم» از حیواناتی یاد میکند که
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جانوران طبی ت نیستند و نتیجه نوعی دگردیسیاند که در روحیات جم ی از افراد بشر یدید
آمدهاند.
شمسالدین و هراتی هر دو با کاربرد «جنگل» به مفهوم جام ه نظر داشتهاندد اما شمسالدین
با ذکر اصناف وحوش و درندگان و اشاره به دگردیسی یاد شدهد به تیرگی شرایط جام ه
درگیر جنگ داخلی راه میبردد درحالیکه هراتی یس از ذکر خزان درختان به سبزشدن
سروی بی یروا و اقتدای همه گیاهان و درختان در سرسبزی به آن اشاره کرده و از دگرگونی
فضای جام ه و نورانی (خدایی) شدنش سخن میگوید.
شمسالدین و هراتی هر دو از مرگ گل سخن میگویندد اما شمسالدین از گل سرخ یاد
میکند و آن را نماد خردمند قرار میدهد و نبود خرد را محکوم میکندد اما هراتی از الله یاد
کرده و کیفیت فقدانش را آرزوی آرزومند قرار میدهد .آن دو از یرندهای کوچک بهعنوان
نماد مظلومیت بهره میگیرندد اما شمسالدین از گنجشک در ترسیم مقاومت استفاده کرده و
هراتی کبوتر را نماد یایداری قرار میدهد.
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بررسی تطبیقی جلوههای آزادی در شعر شوقی و بهار


دکتر صابره سیاوشی

چکیده

ملکالش رای بهار و احمد شوقی دو شاعر بزرگ ایران و مصر در دو عصر مشروطه و
نهضت به شمار میآیند .بررسی تطبیقی اش ار این دو شاعرد نشان میدهد که مضامین
مشترک فراوانی دراندیشهی آنها وجود دارد .از همین روی این مقاله قصد دارد با تمرکز بر
مفهوم آزادی و جلوههای آن ش ر این دو شاعر را مورد سنجش قرار دهد .هدف آن است
که با سنجش مفهوم آزادید دریافت تازهای از ییوستگی ادبیّات با اوضاع سیاسی و اجتماعید
در حوزهی درک بیشتر ت امل ادبی و فرهنگیِ ایران و کشورهای عربی به وییه مصر حاصل
شود .روش این تحقی از نوع توصیفی -تحلیلی است و اطالعات الزم برای سنجش نمونه-
ها به شیوهی کتابخانهای و بررسی مستقیم متون حاصل شده است .یافتههای این ییوهش
گویای این واق یت است که :الف) هردو شاعر با رویکردی انتقادی و اصالحجویانهد ش ر
خود را در خدمت گسترش آزادی قرار دادهاند .ب) آزادی زنان یکی از دغدغههای مشترک
شوقی و بهار است با این تفاوت که یرداختن به آن در ش ر شوقی بیشتر از بهار است .ج)
شوقی و بهارد سرنوشت شومی را در انتظار دشمنان آزادی میدانند.
کلیدواژهها :بررسی سنجشید ادبیات تطبیقید آزادید بهارد شوقی
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 .1مقدمه
ادبیات تطبیقی از مهمترین رویکردهای ادبی است که از جایگاه وییهای در میان
ییوهشگران برخوردار است .این گونهی ادبی قادر است آثار ادبی ملل گوناگون را در دو
سطح مضمون و محتوا مورد سنجش و تحلیل قرار دهد .س ی ما نیز در این مقاله بر آن
است که با تکیه بر مکت

آمریکایی ادبیات تطبیقی به سنجش مفهوم «آزادی» نزد دو شاعر

بزرگ ایرانی وعرب «ملکالش را بهار» و «امیرالش را شوقی» یرداخته و نتایو حاصله را
دراختیار عالقهمندان قرار دهیم.
 .1 .1پیشینهی پژوهش:
در زمینهی بررسی مفهوم آزادی در اش ار این دو شاعر م اصر زبان فارسی و عربی تا کنون
ییوهش مستقلی صورت نگرفته است .ییوهشهای مرتبط با این مضمون نیز عبارتند از:
مقالهی «بررسی تطبیقی دیدگاههای سیاسی شوقی و بهار» از علی صابری و الهه رزاقی
( )5935در نشریهی مطال ات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسالمی واحدجیرفتد دورهی6د
شمارهی 11د که در آن نکات مربو به دیدگاههای بهار و شوقی دربارهی است مار و جنگ
مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است .مقالهی «بهار و شوقی در گررگاه مضامین و م انی»
مهدی ممتحن ( )5913مجلهی ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنرکرماند سال اولد شمارهی
 1نیز اش ار سیاسی و میهنی دو شاعر یادشده را به عنوان شاعرانی ملی بررسی کرده است.
دکتر ابوالحسن امین مقدسی نیز یک صفحه و نیم از کتاب «ادبیات تطبیقی» خود (:)5912
انتشارات دانشگاه تهراند را به این موضوع اختصاص داده است که در عین ارزشمندی و
راهگشا بودن کلی و گرراست .تفاوت این مقاله با ییوهشهای یادشده درآن است که نگاه
احمد شوقی به مسالهی آزادی و انواع آن در ادبیات عربی هم یایهی بهار در ادبیات فارسی
را به تفصیل مورد نقد و کنکاش قرار میدهد.
 .2 -1سواالت اصلی و اهمیت موضوع:
با توجه به نگرش مستقل و جامع ییوهش حاضر از خالل بررسی زاویهی دید دو شاعر
م اصرعرب و ایرانی به مفهوم «آزادی» میتوان به این سؤاالت یاسخ گفت:
 در مضامین سیاسی ک اجتماعی مشترکی که در ش ر شوقی و بهار وجود داردد مفهوم«آزادی» در قال

چه مؤلفههایی طبقهبندی شده است؟
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 رویکرد این دو شاعر به مفهوم آزادی دارای چه نقا تشابه واختالفی است؟ نگاه شوقی و بهار به مفهوم آزادید به صورت فردی و سنتگراست یا اینکه با گرر زمانشکلی اجتماعی و تجددگرا به خود گرفته است؟
اهمیت موضوع نیز از آن جهت است که در آند مفهوم آزادی و جلوههای آن به عنوان یکی
از بن مایههای نوین ادبیات م اصرد به صورت تطبیقی در ش ر دو شاعر صاح

سبک و

دارای بینش مشترک در دو ادبیات یربار جهان  -ایران ومصر -مورد مقایسه و تحلیل قرار
گرفته است.
 .1نگاهی کوتاه به زندگی بهار
ملکالش رای بهار در سال  5934به دنیا آمد .تولد او در دههی آخر حکومت ناصرالدین شاه
قاجار ک درست زمانی که ایران تحت نفوذ مستقیم روس و انگلیس اسفبارترین روزهای
تاریخ خویش را سپری میکرد رخداد (نیکوهمتد « )1 :5965دیوان بهار متنوّعترین دیوان
ادب یارسی در عصر مشروطه است» (حاکمید  )13 :5916وطنیاتد وصف طبی تد مدحد
طنزد مرثیههای مرهبید مسائل سیاسی و ...ازحوزههای ش ری اوست .عالمهی دهخدا بر این
اعتقاد است که «ایران یس از حافظ شاعری به بزرگی ملکالش را بهار به خود ندیده است».
استاد فروزانفر نیز بهار را چنین میستاید« :بهار شاعری است قری

هفتصد سال مانند او در

ایران یدید نیامده است» (حائرید  )531/1 :5921دکتر زرینکوب ییرامون درونمایههای
اصلی ش ر بهارمیگوید« :بهار در همان قال های شناختهشدهی ش رفارسید مفاهیمی نو
همچون وطند آزادید دموکراسید مساواتد عدالت وحقوق زن را مطرح میسازد و در ش ر
فارسی فضایی نو با دیدگاهی جدید یدید میآورد که تا روزگار او مانندش دیده نشده بود».
(زرینکوبد  .)951 :5911او با سنت و تجدد ت املی م تدل دارد و«از سه فضیلت بزرگ
گویندگید نویسندگی و سخنوری به حد اعلی و کافی بهرهمند است» (همایید .)991 :5912
به قول شفی ی کدکنید او «بارورترین است دادی بود کهدر ش ر کالسیک فارسی -به-
روزگارما– چهره نمود( ».شفی ی کدکنید )23 :5921
 .9گرری کوتاه بر زندگی شوقی
شوقی در سال 5361به دنیا آمد .تولد او همزمان با حکومت خدیوی اسماعیل بود (مندورد
 .)92 :5323این شاعر دارای شخصیتی چندوجهی و متغیر است .همین مسأله از او
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شخصیتی عجی

و متضادد و نیز آشفته و سرگردان ساخته است« .شاعری که کمتر اتفاق

میافتد گرایشها و اعمالش به یک جان

سمتگیری کرده باشد و شخصیت دوگانهاش هم

درجادههای ادب حیران وسرگردان است و هم در جادههای سیاست» (الفاخورید
 631 :5921/5312و .)635شوقی ضیف در اینباره میگوید« :شوقی در قصرد گاه با انگلیس
بودد گاه با مردم و گاه با منص

طلبان»( .ضیفد  )11 :5321طه حسین بر این باور است که

بخش اول زندگی شوقید مت ل به خود اوست .او در این مرحلهد شاعر لرت خود بوده
است در بخش دومد شاعر موظف امیر و دربار است و در بخش سومد شاعر هنر و مردم
(حسیند  .)36 :5399با یریرفتن این نگاه شاید بتوان برخی تناقضات موجود در ش ر او را
تفسیرکرد .بسیاری از جمله عقاد م تقد بودند احمد شوقی شایستگی رسیدن به عنوان
امیرالش رایی را نداشتهد چرا که به زعم ایشان ش ر اود مصنوع و متکلف و عاری از خیال و
عاطفه است و چیزی فراتر از دیگر شاعران ندارد (ال قادد  .)16 :5313بر خالف نظر این
افرادد باید گفت درک سیاسی شوقید در سطحی فراتر از دیگر شاعران همعصر خویش قرار
دارد .او مورخ زمان خود و نیز سیاستمداری است که همواره در شیپور یکپارچگی جهان
اسالم میدمد .بهترین گواه این ادعا کتاب دول ال رب و عظماء االسالم اوست .به قول
حناالفاخوری «شوقی اگر شاعر همهی جهان نیست شاعر مشرق زمین است .او بزرگترین
ارکان نهضتی است که ش ر عربی را به سوی ارزشهای جاودانه سوق داده است»
(الفاخورید .)216 :5921/5312
 .4مفهومشناسی آزادی:
واژهی «آزادی» واژهای فارسی است که از ریشهی یهلوی «آزات» به م نای وارستهد نجی

و

جوانمرد آمده است و به مفهوم فقدان جبر و دوری از قید و بند و تنگناهاست» (آراستهخود
 .)93 :5923در اصطالح نیز آزادی امکان عملی ساختن تصمیماتی است که فرد یا جام ه به
میل و ارادهی خود اتّخاذ میکند .هرگاه شخصی بتواند همهی تصمیماتی را که میگیرد
عملی کند و کسی یا سازمانی عملکرد او را محدود نکندد دارای آزادی مطل است .آزادی
مطل در نظر اولد امری بسیار مطلوب به نظر میآیدد امّا حقیقت آن است که چون انسانها
به طور اجتماعی زندگی میکنندد نمیتوانند آزادی مطل داشته باشند .زیرا آزادی بی حد و
مرز یک شخصد باعث یایمال شدن آزادی دیگر افراد میشود .به همین دلیل است که هر
اجتماعی با وضع قوانین اجتماعید سیاسی و حقوقی خاص خودد هم آزادی افراد را
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محافظت میکند و هم برای آند حد و مرزهایی مشخص میکند .هگل فیلسوف آلمانی
م تقد است «همچنانکه کشش جوهر آب است آزادی جوهر حیات است» (دورانتد
 .)169 :5316/5941واژهی آزادی واژهی گستردهای است که از جملهی انواع موجود آن در
جهان امروز را میتوان به موارد ذیل تقسیم کرد :آزادی مره د آزادی اقتصادید آزادی
اجتماعید آزادی رأی دادن و انتخابات آزادد آزادی سیاسید آزادیهای قومی و ملیّتید
آزادیهای مدنید آزادی بیاند آزادی رسانه و مطبوعات و آزادی انتقاد از قدرت .بخش قابل
مالحظهای از انواع مزبور در ش ر شوقی و بهار ان کاس یافته که تالش میکنیم عالوه بر
یرداختن به برجستهترین موارد آند تا حد امکان به مقایسهی آنها نیز بپردازیم:
 .5 .4آزادی سیاسی
«بهار آیینه ی عصر خویش است که از یاسخ به نیاز عصر و تقاضای زمانه خاموش ننشسته و
از مبارزه برای آزادی و قانون غافل نشده است( ».سپانلود  )123 :5963انقالب مشروطه نیز
جنبش آزادیخواهانهای است که مجموعهای از تالشها در جهت دستیابی به آزادی سیاسی
را در درون خود دارد؛ تالشهایی که در دورهی مظفرالدین شاه و سپس محمدعلی شاه
قاجار برای تبدیل حکومت استبدادی به حکومت مشروطه رخ داد .دستاورد این انقالبد
تشکیل مجلس شورای ملی و تصوی

اولین قانون اساسی ایران استد که هر دو از مظاهر

آزادی سیاسی در یک کشور به شمار میآیند .بهار به عنوان یکی از شاعران آزادی خواه که
«یادگار یک دوران یر ت

و تاب ایراناند و مسئوالنه عمل کردهاند» (اسالمی ندوشند :5912

 .)195نتایو شوم استبداد را به شاه قاجار گوشزد کرده و نابودی او را در صورت ادامهی
روش مرکور ییشبینی میکند .او از محمدعلیشاه میخواهد به جای مقابله با مشروطیتد در
راه تحق آن و در نتیجه باز شدن فضای آزادی سیاسی در کشور بکوشدد تا بدین گونه مورد
ستایش مردم واقع شود:
یادشاه از استبداد چه داری مقصود
که از این کار جز ادبار نگردد مشهود
جود کن در ره مشروطه که گردی مسجود (دیواند ج )512 :5
به کارگیری واژگانی چون :جویبار آزادید مرگ آزادید طبل آزادید شاخهی آزادید گلبانگ
آزادید و بانگ یاینده باد آزادی از سوی بهار نشان از اهمیت باالی این مفهوم نزد شاعر
تجددگرای عصر مشروطه دارد .تصنیف «مر سحر» که جنبهی آزادیخواهی و وطنی داردد
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از مشهورترین اش ار بهار است که در بحبوحهی حوادث ب د از سقو قاجار و روی کار
آمدن سلسلهی یهلوی سروده شده است .اسماعیل نواب صفاد تصنیف مر سحر را مربو
به «حوادث دوران محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس شورای ملی و بالتکلیفی مملکت
در لحظات بسیار سخت» میداند (یرویند  .)525-526 :5911این تصنیف ماهیّت فلسفی
بسیار عمیقی دارد .شاعرد آدمی را به یرندهای در بند تشبیه کرده که به جور صیاد و ظلم
ظالم -که همان حاکمان مستبد عصرند – در قفس زندگی به دور از هر گونه آزادید گرفتار
است .یرنده همان شاعر – انسان آزادیخواه – و قفس – جام هی عصر مشروطه و در
نهایتد آزادید آزادی سیاسی و اجتماعی است:
مر سحر ناله سرکن /دا مرا تازهتر کن
ز آه شرربار این قفس را /برشکن و زیر و زبر کن
بلبل یر بسته ز کنو قفس درآ /نغمهی آزادی نوع بشر سرا
وز نفسی عرصهی این خاک توده را /یر شرر کن
ظلم ظالمد جور صیاد /آشیانم داده بر باد
ای خداد ای فلکد ای طبی تد /شام تاریک ما را سحر کن (دیواند ج )164 :1
«این ش ر لحن انقالبی دارد و بیان آن ساده و غنی است» (آرینیور .)911 :5912 :جنبهی
سیاسی و آزادیخواهانهی این چکامه به اندازهای قوی است که تا مدت زمانی طوالنید
شاعر آن گمنام بوده و بهار از ترس گرفتاری چندین باره در زندان نام خود را فاش نمی-
کرده است .این قدرت عجی

و توانایی خارقال ادهی بهار در ریختن مضمون آزادی در

چکامههایی از این دست که فقط خاص خود اوستد سب

شده که دکتر شفی ی کدکنی

دربارهی او بگوید «بهترین ستایشها از آزادی در آثار بهار وجود دارد( ».شفی ی کدکنید
.)93 :5913
دکتر خلیل جحا م تقد است که «شوقی در دورهی اول شاعری خودد چندان با جریان
آزادیخواهی همراه نبوده است اما یس از ماجرای تب ید و بازگشت به وطند وقتی میبیند
که ملت مصرد حتی برای آزادی او نیز مبارزه کردهاندد با جریان آزادیخواهی همراه میشود؛
بگونهای که در اواخر عمرد این ملت مصر و رویاها و آرزوهای او بوده که کانون توجه
سرودههای شاعر مصری قرارمیگیرد»( .خلیل جحاد  )41 :5333در همین راستاد شوقی
دوران استقرار آزادی سیاسی را زمانی میداند که در آن ح جلوهگری میکندد کشور آزاد
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است و قانون اساسی از ارزش و احترام برخوردار است .در یرتو آزادی سیاسی کارها به
صورت مشورتی و با استفاده از خرد جم ی اداره میشود و هیچ حاکم و قدرتمندی به
حقوق دیگران تجاوز نمیکند .بیشک سرزمینی که از این سطح از آزادی سیاسی برخوردار
باشدد به سرعت قلههای ترقی را درمینوردد و نگاه وییهی یروردگار را با خود به همراه
دارد:

 .2-4ملزومات آزادی سیاسی
 .1-2-4همراهی مردم و حکومت با جریان آزادیخواهی
از نظر شاعرد دستیابی به آزادی سیاسی در جام های همچون ایران آن روزگارد به ملزوماتی
نیازمند است که فقدان آنهاد عدم تحق آزادی سیاسی در جام ه را به دنبال خواهد داشت.
اولین مشکل در این راهد وجود یادشاهی مستبد و حریص و مردمانی تنبل و الابالی است که
با موج آزادیخواهی در جام ه همراه نمیشوند.
شاهی است در این شهر که جز زر نشناسد
خلقید که ندانند بجز چنگ و دف و نی
(دیواند ج )993 :5
کارکنان حکومت و احزاب و وزیران آند باید برخالف آنچه بهار از اوضاع آن روز جام ه
من کس میکندد انسانهایی ناشایست و بدنهاد نباشند:
اعضای اداراتید کور و کچل و لوس
احزاب و وزیرانید شوم و بد و بدیی
(دیواند ج )993 :5
شوقی نیز در مصرد مردمانی را میشناسد که به یریرش ظلم و جور خو گرفتهاند و دیگر
ارادهای برایشان باقی نمانده تا به واسطهی آن در طل
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او میگوید ارادهی آزادیخواهان و ایمان ایشان به مسیری که میییمایند و نیز شدّت
همراهی آنها با موج آزادیخواهی باید آنقدر زیاد باشدد که از جان و مال و فرزند خویش
نیز در راه آرمان واالی «آزادی» بگررند:

او در تأیید نظر خود این یرسش را مطرح میکند که اگر آزادیخواهان از جان خویش در
راه رسیدن به آرمان خود نگررندد یس چه کسی باید این کار را انجام دهد؟ او م تقد است
که هیچ چیز مانند خون دادند سرزمینها را نمیسازد و باعث احقاق حقوق یایمال شدهی
ملتها نمیگردد .شاعرد شهیدان راه آزادی را مایهی زندگی نسلها و اسیران را رمز آزادی
ایشان میداند:

 .2-2-4فرزانگی ،حمیت و ارادهی باالی آزادیخواهان
اکثر آزادیخواهان و مشروطهطلبان عصر بهارد آنگونه که از اش ار وی بر میآید افرادی بی-
دانش و جلف بودهاند که حمیّت و ارادهای در راه رسیدن به مقصودد از خود نشان نمیداده-
اند؛ حال آنکه خردمندی و ارادهی قط ی آزادیخواهاند یکی از مهمترین وییگیهای مورد
نیاز هر نهضت آزادیخواهی در راه تحق آرمانهای آن است:
مشروطه یرستانش بی علم و خل و جلف

آزادیخواهانشد بی خون و رگ و یی
(دیواند ج )993 :5

شوقی نیز م تقد است که مقابلهی دوست و دشمن در یک کشور با آزادی و قانون اساسی
جدیدد نشانهی شومی برای بیدانشی و نادانی مردمان آن سرزمین خواهد بود .از همین روی
باید روح فرزانگی و خردگرایی جم ی در رگهای چنین جام های تزری شود تا بلو
فکری افرادد راه تحق آزادی سیاسی در کشور را هموار سازد:
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 .3-2-4رعایت روابط اجتماعی و هنجارهای مطلوب جامعه از سوی آزادیخواهان
هر جنبشی که بخواهد در یک اجتماع به کامیابی دست یابدد باید رسوم ملی و تمدنی و نیز
روابط قومی و درونی آن جام ه را به رسمیّت شناخته و تا حد امکان به آن احترام بگرارد.
مشروطهخواهان عصر بهار از داشتن چنین وییگیهای مثبتی به دور بودهاند:
نه شیوهی ملیّت و نه رسم تمدن /نه رابطهی طایفهد نه قاعدهی حی (دیواند ج)993 :5
شوقی نیز گروه خودخواه و هوایرستانی را که با تندرویهای افراطی خودد نه تنها به استقرار
آزادی در جام ه کمکی نمیکنندد بلکه با اشاعهی افکار تندروانه و به دور از اعتدال و منط
خود بر ریشهی درخت نویای آزادید تیشهی جهالت میزنند اینگونه به باد انتقاد میگیرد:

 .4-2-4تالش و پشتکار آزادیخواهان
یکی دیگر از ملزومات رسیدن به آزادید دلسرد نشدن و تداوم مسیر همراه با تالش و
یشتکار است .آزادیخواه واق ی کسی است که هم مسیر آزادی را بشناسد و هم موانع و
مشکالت این راه را به خوبی از بیراهه تشخیص دهد .عالوه بر همهی آنچه گفته شدد
داشتن یشتکار و دلسرد نشدن در کنار رها نکردن مسیر و عدم بازگشت از نیمهی راهد
شخص آزادیخواه را در رسیدن به آرمان نهایی خود که همان مفهوم مقدس «آزادی» است
یاری میرساند .شاعر ایرانی م تقد است که دستیابی آدمی به عزّت و شرف تنها در سایهی
یشتکارد تقلّا و همّت واال حاصل میشود .رسیدن به اهداف واالد نیازمند دستانی توانا و
گرهگشا و شخصیتی باکیاست و نکتهسنو است:
عز و شرف به همت واال باید خواست بتقال باید خواست
فتح و ظفر به دست توانا باید خواست به مدارا باید خواست (دیواند ج)161 :1
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یشتکار و یایداری شاعر آزادیخواه ایرانی در ییمودن مسیری که به آن ایمان قلبی داردد
آنقدر زیاد است که تمام عمر خود را در آرزوی رسیدن به آزادی حقیقی به ناله و فغان
سپری میکند .جسم او آماج بالها گردیده و فرسوده گشتهد و روحش لطمات فراوان به خود
میبیند اما باز هم اشتیاق شاعر رو به کاستی ننهاده و ارادهاش سستی نمیگیرد .او در انتظار
روزی است که آزادی را به دست آورده و یا آنکه جان خویش را تسلیم خال آزادی کند:
در عرصهی گیر و دار آزادی

فرسود

بتند

تیغ

حدثان

گسست

ییوندم

ییکان

بال

ای

آزادید

خجسته

آزادی!

تا آنکه مرا به نزد خود خوانی

از

وصل

درشت

خفتانم

بسفت

استخوانم

روی

برنگردانم

تو

یا آنکه ترا به نزد خود خوانم
(دیواند ج)916 :5

بهارد خویشتن را موظف میداند که از جان و دل و همراه با جدّیت و یشتکار در مسیر
شرافت و آزادی بکوشد و از همین روی آمادهی برل جان گردیده است .او بر این باور
است که اگر جان خویش را نیز در راه رسیدن به آرمان «آزادی» از دست بدهد بهتر از آن
خواهد بود که به بندگی تن دهد:
ما بادهی عزّت و جاللت نوشیم در راه شرف از دل و از جان کوشیم
گر در صف رزم جامه از خون یوشیم آزادی را به بندگی نفروشیم (دیواند ج)111 :1
در دیگر سود احمد شوقی برای بیان مقاصد و اهداف خودد از ابزار تمثیل و داستان بهره
میبرد .داستانی که قهرمانان اصلی آن را حیواناتی تشکیل میدهد که در حقیقت نمادی از
انسانها و جام ه بشری هستند« .شوقی در این داستان به آوردن یک حکایت یا داستان کوتاه
مبتنی بر روایت حوادث اکتفا نمیکندد بلکه یا را فراتر نهاده و با واردکردن زبان گفتگو به
ش ر از تکنیک «مونولوگ» نیز بهره میگیرد و طالیهدار این نوع از نوگرایی در ادبیات عربی
لق

میگیرد» (المقالحد  .)91 :5314شوقی داستان یک «اال و شتر» را به تصویر میکشد که

از اسارت و سختی زندگی رنوآور خود به ستوه آمده و به قصد رسیدن به مکانی ایدهآل
برای زندگید سرزمین خود را ترک میکنند .در اواسط راه اال خسته و ملول از رنو مسیرد
آهنگ بازگشت میکند .همسفر او که همان شتر است به او میگوید :بازگرد و به میخ افسار
خود بچس د چرا که تو برای زندانی شدند آفریده شدهای .ییام اصلی شاعر برای خواننده
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این است که :آن کس که تنها حرف از آزادیخواهی زده و حاضر به تحمل مشکالت راه آن
نیستد در حقیقت برای اسارت و بندگی آفریده شده است:

شاعر مصری در قصیدهی دیگری به نام «المؤتمر»د با وضوح و صراحت بیشتری بر لزوم این
یشتکار و تداوم اشاره میکند .او به آزادیخواهان مصری تأکید میکند که رسیدن به آنچه
شما به دنبال آن هستیدد نیازمند یایدارید تحمّل رنوهای فراوان و ییگیری مداوم است .از
همین روی از ایشان میخواهد که با تحمل رنو فراوان و تالش بسیار یای در این مسیر
بگرارند؛ چرا که تحمّل مشکالتد راه رسیدن به هر رستگاری است:

-3 .4آزادی قومی و ملیّتی
یس از صد و بیست سال سلطهی ظالمانهی مغول بر ایراند گروهی از آزادگان در سرزمین
خراساند جنبشی را بنا نهادند که به «قیام سربداران» مشهور شد .مهمترین وییگیهای این
جنبشد تنّفر و انزجار از عنصر مغولی بود .از آنجا که «دیوان ش ر بهارد کتاب آزادی استد
(زارعد  )469 :5961این شاعر با تمجید از این دهقانهای دلیر و انقالبی که با هدف رسیدن
به آزادی ملی و قومی قیام کردهاندد در قصیدهی «آیینهی عبرت»د ایشان را سرور آزادگان
ایران میداند:
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سرور احرار ایرانندد آل سربدار

کز فشار ظلم آشفتند اندر سبزوار

شهر نیشابور بگرفتند و بس شهر و دیار

وز دهاقین لشکری کردند بیرون از شمار
(دیواند ج)64 :5

به هنگام ش لهور شدن آتش جنگ اول جهانید حکومت ایران در دست احمد شاه قاجار
بود؛ دولت مشروطهی ایران نیز ض یفترین روزگار خود را سپری میکرد .با آغاز جنگد
اوضاع آشفتهی ایران بیش از ییشد درهم و متزلزل گردید .بحران فزایندهی اقتصادید
وض یت نابسامان سیاسی و دخالتهای مهار گسیختهی روسیه و انگلیسد ایران را به یک
کشور وابستهد ورشکسته و بدبخت تبدیل کرده بود که استقالل و آزادی خود را ازدست داده
و بازیچهای در دست بیگانگان شده بود« .اش ار یرشور و گرم بهار در دوران مشروطه چنان
یرم نا و هوشمندانه سروده میشد که مردم را به خیزش و ییکار در برابر سیاستهای
است ماری وامیداشت( ».موحدفردد  )13 :5911او با تحریک حمیّت ایرانیان از ایشان می-
خواهد که دست بیگانگان را از سرزمین خود کوتاه کردهد ثروت و ناموس خود را که از
سوی این متجاوزان به یغما میرفتد حفظکنند .چنین کاری نیاز به حرکتهای جهادی و
آزادیخواهانه داشت .از همین روی بهار از مردم میخواهد با جنبشی در خورد آزادی قومی
و ملّی از دست رفتهی خود راد باز یابند:
چند به ما دشمنان حیله طرازی کنند؟
چند به ایران زمین دسیسه بازی کنند؟
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
(دیواند ج)112 :5
وی در ادامهی تشوی مردم ایران به آزادیخواهی میافزاید:
هان
به
گویی

ای
ینجهی
در

ایرانیاند
انگلیسد
این

بینم
به

میان

چنگل
گرفته

محبوستان
روستان
کابوستان
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کز

طرف میبرند ثروت و ناموستان

دو

در ره ناموس و مالد کوشش کردن رواست
مال

ایران

شماستد

ایران

مال

شماست

(دیواند ج )111 :5
شاعر ایرانی که «یس از انقالب مشروطه با سالح مستحکم ش ر به آزادیخواهان ییوست»
(آرین یورد )515 :1/5912د آنگاه که آزادی ملی سرزمین خویش را در خطر میبیند در
قصیدهای با عنوان «ییام ایران» تالش میکند غرور ملی و حس میهندوستی جوانان را
برانگیزد .او آرزو میکند که مرد یا مردان حزبی آزادیخواه و دوستدار وطند در یهنهی
ماتمزده ی سیاست این کشور ظهور نمایندد تا بتوانند آزادی از دست رفته را به فضای این
مملکت باز گردانده و دست دشمنان آزادی سرزمین خویش را از آن کوتاه نمایند:
کجاست
ز

قل

مردد

که

ظالم

شمشیر
بیدادگر

دادخواهی
نیام

را
دهد؟

کجاست حزبی از آزادگان که چون یدران
ز خصمد جان بستاند به دوست جام دهد
(دیواند ج)123 :5
بهار «با همهی ت مّقی که در گرشته داردد نگاهش به سوی آینده است»( .شفی ی کدکنید
 )161 :5912او در بحبوحهی جنگ جهانی اول که قوای روسیه خاک ایران را به اشغال خود
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-
کند که اگرچه کشورهای ارویایی در اصول سیاست و جهان یرفری

آن بسیار توانمندتر از

ایران هستندد امّا ایرانیان از نیرنگ و سیاست روسیهد یروایی ندارند و عزم خویش را بر
استیفای استقالل ارضی و آزادی ملی و قومی خویش استوار ساختهاند:
گرچه در قاعدهی حسن و سیاسات جمال
مسلک

آنست

که

خوبان

ارویا

دارند

عاشقان را سر آزادی و استقالل است
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کی ز یلتیک

5

سر زلف تو یروا دارند
(دیواند ج)912 :1

در آن سوید یکی از مسائل مهم برای شوقی نیزد استقالل مصر و حفظ آزادی قومی و ملیتی
در برابر است مار است .به همین خاطر خطاب به قوم خود که در واقع همهی مردم مصر
هستند میگوید :عصر ما دورهای است که روزگار دام خود را برای مردم گسترده و آن را
جمع نمیکند

او در ادامه میافزاید که مردم تغییر کردهاند و دیگر زیر بار زور و ستم است مار نمیروند.
این ایستادگی ملت به حدی رسیده است که شاعر ترس از آن دارد که دیگر اوامر یروردگار
را نیز نپریرند .او صدای انسانهایی را میشنود که جنازهی بندگی و انسانهای بردهمنش را
به خاک میسپارند:

باور شوقی آن است که مادامی که ملّتها به دام نادانی و جهالت درنیفتادهاندد همگان دارای
آزادی ملی و روزگار نیزد عرصهی تبلور آزادی خواهد بود .یس این نادانی است که باعث از
بین رفتن آزادی امّتها میشود:

یس از آنکه با روی کار آمدن س د زغلول و تنظیم قانون اساسید احزاب مخالف و مواف
گرد هم جمع شدند و حاکمیت قانون را یریرفتندد آزادیخواهان و اصالح طلبانی همچون
شوقی از این حادثهی مبارکد که وقوع آند ییش از ایند دور از دسترس به نظر میرسیدد به
شوق آمدند و شروع به سرودن اش اری در ستایش اوضاع و حاکمیّت موجود مصر و آزادی
ملی این سرزمین کردند .شاعر میگوید :اکنون مصر آزاد است و ح د درخشان گردیده
است .قانون اساسی عزت یافته و امور به صورت مشورتی و از طری به کارگیری خرد
جم ی اداره میشود .هیچ مسئولی از حدود قانونی خویش یا فراتر نمینهد و هیچ ستمگری

یلتیک :سیاستد نیرنگ و حقه بازی.
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فرصت جور و ظلم نمییابد .شاعرد بر این عقیده است که این طالع میمون را خواست
یروردگار برای ملّت مصر رقم زده و هرچه که خدا بخواهد خیر و نیکوست:

در اینچنین سرزمین آزادید حاکمان آزادهی آن نیز نه از روی هوا و هوسد بلکه بر اساس
م یار حقیقت و مصالح مملکتد تصمیم میگیرند:

 .4-4آزادی مدنی و اجتماعی
یکی از سیاستمدارانی که به دلیل از بین بردن آزادی مدنی و اجتماعید همواره مورد انتقاد
شاعر بودد سیدضیاءالدین طباطبایی (مدیر روزنامه رعد) است که با کودتای رضاخان به
نخست وزیری رسید .او به محض رسیدن به این مقامد اقدام به دستگیری منتقدان و مخالفان
خودد ازجمله ملکالش رای بهار کرد .شاعر در قصیدهای با عنوان «هیجان روح» ضمن اشاره
به این امرد بر مخالفت خود با شیوه و منش سید ضیاء تأکید کرده و به او میگوید :تو
مخالف واق ی آزادی اجتماعی و مدنی هستی و هر روز بر سر راه آزادید مشکلی جدید
ایجاد میکنی .نه خودت در حل مشکالت این سرزمین میکوشی و نه این مسؤلیت را به
انسانهای خردمند و فرهیخته میسپاری و در این راه همواره فری

عوام و یا بیگانگان را

میخوری:
آزادی

هر روز فکنده مشکلی دیگر

در

م نی

انتخاب

اندیشهی ملک را نه خود کرده

نه مانده به مردمان دانشور

مردم عادی

گه کرده فسون اجنبی از بر

گه خورده فری

و

(دیواند ج)913 :5
برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه در هر جام های از اصول اولیهی دستیابی به آزادی مدنی و
اجتماعی در هر کشوری به شمار میآید .درسال 5934د همزمان با تاجگراری رضا شاه
یهلوید بهارد ضمن نصایح دلسوزانهی خود در قصیدهی «دین و دولت»د از شاه میخواهد
که اگر به دنبال کامیابی است باید برای برخی مناص
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احساس آزادی و دلشادی کند .تداوم مسیر آزادی و روی برنگرداندن از آن و عدم
سختگیری به مردم از خواستههای بهار از رضاخان است که از نظر شاعر به تحق آزادی
در جام ه و در نتیجه مصونیت سیاسی -اجتماعی آن میانجامد:
مسألهی انتخابد اصل بود در حساب
تا که شوی کامیابد س ی بفرما در آن
ملت و دلشادیشد هست در آزادیش
ره چونشان دادیش سخت مگردان عنان
(دیواند ج )431 :5
در دیگر سوید آزادی مدنی و اجتماعی که یکی از آرمانهای دست نایافتنی شوقی به نظر
میرسیدد با روی کار آمدن خلیفهی عثمانید سلطان محمد رشاد 5333-5351د ملموستر و
دست یافتنیتر مینمود .همین امر باعث میشود که شاعر عرب با خوشحالی فراواند
حکومت را آزاد و یادشاه را یادشاهی آزاد در تاریخ مصر بخواند .او م تقد است که حکومت
مصرد همواره بخشنده بوده است؛ امّا بخشندگی این یادشاه آزادیخواهد چیز دیگری است .او
به حکومت جدید و نیز یادشاه میگویدد اکنون که از قید ظلم و خفقان رستهایدد آزادی را
به جام ه ببخشید.

او در ادامهد خلیفهی عثمانی را به خاطر تمکین از قانون اساسی به عنوان یکی از عمدهترین
مظاهر آزادی مدنی و اجتماعید ستوده و آن را برای یادشاه به منزلهی تاجی فراتر از تاجهای
ظاهری به حساب میآورد.

 .5-4آزادی مطبوعات
یکی از اقدامات کابینهی مستوفی الممالک (وزیر احمدشاه قاجار) در سال 5132د توقیف
تمام روزنامههای تهران بود .ازجملهی این مطبوعاتد روزنامهی نوبهار بود .ملکالش را که از
اختناق فضای سیاسی و ت طیلی مطبوعات و سانسور شدید حاکم بر آنها آزرده خاطر است
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در قصیدهای با عنوان «بث الشکوی» زبان به شکایت گشوده است .او میگوید :به خاطر
نبودن آزادی سیاسی و مطبوعاتید همیشه درحال تب ید هستم و کسی همانند مستوفی
الممالک روزنامهام را که زبان گویای من استد ت طیل کرده و مرا وادار به خاموشی نموده
است .این خاموشی بهار دستاورد عدم وجود آزادی در جام هی مطبوعاتی و سیاسی کشور
است:
آزادی

گه در ری و گاه در خراسانم

از

نقمت

دشمنان

وامروز عمید ملک شاهنشاه

بسته است زبان گوهرافشانم
(دیواند ج)911 :5

او در ادامه از اشتیاق خاص خود به آزادی و رنوهایی که در راه آن برخویش هموار کرده
استد سخن میگوید .عمر شاعر در این مسیر سپری گشته و او همیشه امیدوار بوده که به
کمک قانون بتواند به آزادی دست یابد؛ امّا نتوانسته و اوضاع به گونهای دیگرگون شده که
دیگر آزادانه نمیتواند در عرصهی مطبوعات نیز قلم فرسایی کند .با وجود همهی این
ناکامیهاد امّا یایان چکامهد برای شاعر و خواننده امید برانگیز است؛ چراکه شاعر تأکید می-
کند که هیچ گاه از رسیدن به آزادی روی نخواهد گردانید تا آن هنگام که به مطلوب خویش
در این راه دست یازد:
عمری به هوای وصلت قانون

از

در عرصهی گیر و دار آزادی

فرسود

به

ییوندم

ییکان

بال

گفتم که مگر به نیروی قانون

آزادی

را

و امروز چنان شدم که بر کاغر

آزاد

نهاد

تیغ

ای

حدثان

آزادید

گسست

خجسته

آزادی!

یا آنکه مرا به نزد خود خوانی

از

چرخ

وصل

برین

گرشت

افغانم

تند

درشت

خفتانم

بسفت
به
تو

ستخوانم
بنشانم

تخت
خامه

نتوانم

روی

برنگردانم

یا آنکه تو را به نزد خود خوانم
(دیواند ج)916 :5

قلم ابزار نوشتن است و نوشتن یکی از راههای ان کاس مشکالت هر جام ه به شمار میآید؛
البته این در صورتی است که این قلم در اختیار اهل آن قرار گرفته و ایشان در مسیر ح و
حقیقت باشند؛ از همین روی است که شاعر از یادشاه وقت (محمدرضا یهلوی) میخواهد
که با ایجاد آزادی فکر و قلم بر قدرت مملکت بیفزایدد چراکه قلمی که آزادانه بر صفحهی
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کاغر به حرکت در آیدد از شمشیر و خنجر نیز برای تحق منافع آن سرزمین نافرتر و برانتر
خواهد بود .این ابیات نشان میدهد که بهار «قدرت فرهنگی» کشور را از «تقویت توان
نظامی» آن مفیدتر و الزمتر میداند و ییشرفت فرهنگی یک کشور را زیربنای اصلی ییشرفت
نهایی آن سرزمین میشمارد.
ملک را ز آزادی فکر و قلم قوت فزای
خامهی آزاد نافرتر ز نوک خنجر است
(دیواند ج)251 :5
آزادی قلم همان چیزی است که باعث ارزش کار نویسندگان و اندیشمندان بزرگ در طول
تاریخ بوده است .همین آزادی نوشتار است که احمد شوقی را به تمجید و ستایش از آثار
نویسنده و مبارز برجستهی مصری مصطفی لطفی منظوطی وا میدارد .وی منظوطی را
اندیشمندی با قلم و بیان آزاد میداند که نوشتههایش از آغاز تا یایان عمر از جهت تازگی و
تأثیرگرارید همچون خورشیدد تابان و اثربخش است:

احمد شوقی «مطبوعات را مهمترین راهنمای مردم جهت حرکت در مسیری میداند که با
ارزشهای واالی اخالقی نشانهگراری شده است( ».الحرد  )592 :5331او م تقد است که هر
عصر و روزگاری دارای نشانهای است و نشانهی روزگار ماد مطبوعات است .مطبوعاتد اگر
آزاد ب اشند زبان گویای هر جام ه و جایگاهی برای احقاق حقوق افراد و دشمن انحراف و
دوری از حقیقت و عدالت به شمار میآیند.

 .6-4آزادی بیان
آزادی بیان شاخصی اساسی برای جوامع دموکراتیک و آزاد است .نقض این قانوند هماره
نابودی سایر موازین حقوق بشر را به دنبال داشته است .در ارویا نیز به دنبال شکسته شدن
سلطهی کلیسا و حکومتهای یادشاهید بیان فکر و اندیشه در جام ه آزاد شد .این آزادی

 5جنف به م نای دوری از حقیقت و عدالت است.
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اندیشه تب ات مثبت و منفی فراوانی برای جام ه به دنبال داشت که بهار به برخی از آنها
اشاره میکند .او در آغاز میگوید:
قلم و نط و حرفت و ییشه

گشت آزاد فکر و اندیشه

(دیواند ج)61 :1
وی سپس به یکی از تب ات مثبت این آزادی بیاند که آزاد شدن ح تحصیل و دانش
اندوزی برای همگان و خارج شدن آن از انحصار کلیسا یا برخی طبقات خاص بود اشاره
میکند:
بستهی

کلیسا

بود

ییش از این علم خاص مال بود

زندگی

علمها ز انحصار بیرون شد

زندگی زان حصار بیرون شد
(دیواند ج)61 :1

دیگر ییامد مثبت آزادی اندیشه و بیاند روشن شدن امور و شفاف شدن آن برای آحاد مردم
و مقابلهی با سانسور خبری و حقوقی افراد بود:
یرده در گشت خامهی سحار

یردهها بود بر سر هر کار

(دیواند ج)61 :1
ییامد دیگر انقالب و آزادی بیان در ارویاد یشت کردن مردم به ت الیم کلیسا و کم رنگ شدن
نقش ت الیم دینی در جام ه بود .این در حالی بود که کلیسا از قدرت م نوی خودد برای نیل
به مقاصد خود و نیز تحق خواستههای نظام حاکم و تسلط بیشتر آن بر مردم بهره میبرد:
کرد از این انقالبهای ریز و درشت
عامه

بر

نقل

الحاد

زندگانی

کلیسا

یشت

مردم
و

کفر

بیمزه

گشت

جدید

و

بامزه

گشت

(دیواند ج)61 :1
آزادی اندیشه و بیاند به آزادی هر فرد برای داشتن یک نظر و اندیشهی مستقل از
111

بررسی تطبیقی جلوههای آزادی در شعر شوقی و بهار

دیدگاههای دیگر گفته میشود .این همان چیزی است که باعث جاودانگی ندای
آزادیخواهی ملکالش رای بهار در عصر مشروطه و مس ود س د سلماند قرنها ییشترد و
در زندان نای شدهاست:
گر ز فلک فکر من آزاد نبود
در حنجرهام این همه فریاد نبود
مس ود گر اندیشهی آزاد نداشت
از قل هی ناید خل

را یاد نبود

(دیواند ج )114 :1
آزادی بیاند عاملی در دست سیستم حاکم بر هر جام ه است که میتواند از طری آن قدرت
اظهار عقیدهد شکوفایی و رشد را به افراد اجتماع بدهد و یا بال کسد هر صدایی را در گلو
خفه کرده و همگان را به سکوتی مرگبار و وحشتآفرین محکوم نماید .شوقی در این
رابطه و با بیان هنرمندانهی خودد داستان تمثیلی بسیار زیبایی ساخته که از این قرار است:
سلیمان نبی (ع) که به همنشینی با یرندگان و درک زبان ایشان مشهور استد روزی ت دادی
از بلبالن خوشآواز درگاه خود را به جغدی سپرد تا ایشان را تربیت کند .یس از مدتی که
سلیمان بلبالن را به حضور طلبیدد این یرندگان الل و گنگ به سلیمان مینگریستند و هیچ
نمیگفتند .حضرت از این رفتار بلبالن به خشم آمده و تصمیم به مجازات ایشان گرفت .در
این میان هدهد به دفاع از بلبالن برخاسته و خطاب به حضرت گفت :این بلبالن گنگ
آفریده نشدهاند و الل هم نیستند بلکه علّت این خاموشید تربیت آنها توسط جغد است:

همان طور که میبینیم در این داستان بلبالن نماد انسانهایی آزادیخواهد جغد نماد نظام
مستبد حاکم بر جام هد و هدهد نماد خردمندان و فرزانگانی است که با نیک اندیشی و
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خیرخواهید همواره در نجات آزادیخواهان و یاری ایشان کوشیدهاند.
شاعر عرب در تأیید آزادی بیان و ارزش واالی آند ش ر خود را آنگاه که در فضای آزادی
بیان سروده شود از افتخارات مصر م رفی میکند .او به وطن خود رو کرده و عرضه میدارد:
مدایح و ش رهای طرب انگیز من مادامی که آزادانه باشدد آنقدر گرانمایه و ارجمند است که
به منزلهی تاجی فروزان و تحسین برانگیز بر تارک دیگر افتخارات تو میدرخشد:

 .7-4آزادی زنان
آزادی امری ضروری و مقدس؛ و در واقع حقی است که خداوند در اختیار نوع بشر قرار
داده است .طب منط اسالم زنان نیز از این ن مت خداوند بهره دارند .بهار آزادی زن را در
دو قلمرو جام ه و خانواده الزم میداند و میگوید:
مانند یکی امیر در کشور

آزاد بود به خانه و بر زن

(دیواند ج)133 :5
او م تقد است که اگر زن آزاد باشدد صداقت و وفاد دو یاسبانی هستند که از گوهر وجودی
او در همه حال محافظت میکنند .او حجاب ظاهری را برای زن محدودیت میداند و م تقد
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:
آزادی

صدقست و وفا دو صد یاسبان در

غافل

که

در

آستان

حجاب ویند عصمت و ناموس

صد نکته بود بدین سخن مضمر
(دیواند ج)155 :5

نگاه بهار به حجاب به عنوان یکی از مظاهر آزادی به شدت تحت تأثیر ارویاییان است .او
به ییروی از غربیاند حجاب را همچون قفسی برای زن میداند که او را محدود کرده است؛
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
باید آزاد سازیش ز قفس
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(دیواند ج)592 :1
احمد شوقی در مسائل مربو به زناند دارای نگاه آزادیخواهانه و اعتدالگرا است .او م تقد
است که وارد شدن زن در اجتماع به م نای تبدیل شدن جام ه به محیط شهوترانی نیست؛
بلکه به این م ناست که زن و مرد هر دو انسانند و در انسانیت مساوی و مشابه هستند .به
همین خاطر طب سیرهی ییامبر باید حقوق ایشان که از جمله آنها آزادید علمآموزی و
حضور در عرصهی سیاستد تجارت و ...استد محترم شمرده شود:

شاعر درجهت تکمیل نظرات خودد تاریخ تمدن اسالمی را نیز به یاری میطلبد و به
شهرهایی اشاره میکند که در آنها ت داد بیشماری از زنان مسلمانی میزیستند که شاعرد
عالمد راوی حدیثد ادی

و ...بودند:

همانطور که میبینیم شوقی حضور زن در اجتماعات سیاسی – اجتماعی و کس

تخصص-

های مورد نیاز زنان در طول تاریخ تمدن اسالمی را برای خواننده ترسیم کرده و امتداد
اجرای آن را نیز در دورهی م اصر با رعایت موازین و اصول اخالقی میستاید« .به کارگیری
مضامین مربو به تمدن اسالمی همزمان با آفرینش مضامین جدیدد شیوهای است که شوقی
در اش ار خود ییوسته از آن بهره میگیرد( ».ابراهیمد )131/9 :1332
میزان حساسیت شوقی نسبت به جایگاه زن و حضور او در اجتماعد به گونهای است که از
مطبوعات میخواهد به ان کاس حقوق زنان و دفاع از این بخش آسی
برخیزند .او خواهان رعایت حقوق زنان و ازجملهی آنها آزادی متناس

دیدهی جام ه
با سطح فرهنگی

جام ه آن روز مصر است:
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 .8-4تمجید از آزادیخواهان
بهار یکی از راههای گسترش موج آزادیخواهی در جام ه را بزرگداشت آزادیخواهان و
به تمجید از بزرگان مشروطه و آزادیخواهان

یادکرد نیکوی ایشان میداند .به همین سب

تبریز و اصفهان و گیالن که در برابر استبداد حکومت مرکزی به یا خاسته و رشادتهای
فراوان به خرج داده بودندد مییردازد و از درگاه خداوندد سالمت و بهروزی ایشان و زنده
میکند.

دلی روز افزون آزادیخواهان را طل

بخت سپهدار فرخنده بادا
صمصام

ایران

برنده

اس د

سردار

بادا

یاینده

بادا

ضرغام دین را دل زنده بادا

ستارخان را بادا ظفر یار

تبریزیان

نگهدار

ساالرشان را نیکو بود کار

احرار را نیز دل باد بیدار

یزدان

را

(دیواند ج)513 :5
یس از فتح تهران و ییروزی ملیگرایان در جریان نهضت مشروطه و تشکیل مجلسد
احمدشاه قاجار به جای یدر بر کرسی یادشاهی تکیه زد .بهار که گمان میبرد مشروطه برای
همیشه ییروز شده و اهدافش نیز بطور کامل محق خواهد شدد سرخوش از جام ییروزی به
تمجید از سرداران آزادیخواه مشروطه مییردازد:
ستار

همت
فرّ

سپهدار

کار

و

اگر

1

نیز

مساواتیان

مجلس
ایزد

5

رفته

بر

قوت
آنگه

عرصهی

تأیید

گرفت

دنیا

اوج

ثریا

گرفت

یکسره

باال

گرفت

باد

باردگر

یا

ملت

آزاد

فزود
کرد

سپهبد

9

گرفت
راد

را
را

تا کند از بیخ و بن ریشهی بیداد را
 5ستارخان در کنار باقرخان سرداران مشروطهخواه آذربایجان بودند.
 1منظور سپهدار اعظمد محمدولی خان تنکابنی است.
 9منظور علیقلی خان سردار اس د بختیاری است.
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گاه

فزونی

رسید

و

م دلت

داد

را

(دیواند ج 523 :5و)525
او آرزو میکند که همواره کار جهان به کام مشروطهخواهان و آزادیخواهان باشد و احمد
شاه -که به گمان شاعر حامی حقیقی مشروطه بود -را خداوند یاری نموده و خودش حافظ
مجلس مشروطه باشد:
تا که جهان است کارد به کام احرار باد

شاه جوانبخت را فضل خدا یار باد

دانش و دانشوران ییشرو کار باد

مجلس مشروطه را خدا نگهدار باد
(دیواند ج 523 :5و)525

شیخ محمد خیابانی (5113ش /5132 /ھ .ق5133 – .ش 5991 /.ھ .ق) از روحانیان
آزادیخواه تبریز و ف االن سیاسی دورهی انقالب مشروطهی ایران است .وی از مبارزین
دوران نهضت مشروطه و نمایندهی آذربایجان در دوره دوم مجلس شورای ملی بود که بر اثر
مخالفت سرسختانه با قراردادهای است ماری دولت انگلیسد روسیه و عثمانی با ایران به
شهادت رسید( .آذرید 53 :5914تا )51بهار کشته شدن او را نشانهی یامالی آزادی ایرانیان
میداند و بر این باور است که اگر خون این آزادهی مظلوم بجوشدد همهی ایرانیان کفن
سرخ به تن خواهند کرد:
ایران

و

مسلمانی

ایران

یامال نمودند و زدودند و ستودند

آزادی

کشتند بزرگان را و ابقا ننمودند

بر شیخ حسین 5و به خیابانی ایران

گر خون خیابانی مظلوم بجوشد

سرتاسر ایران کفن سرخ بپوشد
(دیواند ج)943 :5

س د یاشا زغلول چهرهی شاخص مبارزات ضد است ماری و از مبارزان آزادیخواه مصر در
قرن سیزدهم و چهاردهم هجری برابر با نوزدهم و بیستم میالدی به شمار میآید .او در
مدت چهار سال در االزهر دانش آموخته بود و از همفکران سید جمال به شمار آمده و با
شیخ محمد عبده در تحریر روزنامهی «

» همکاری میکرد .او در انقالب ضد

انگلیسی عرابی یاشا شرکت داشت و در  5133به اتهام عضویت در یک جم یت سری برای
سرنگونی دولت مصرد دستگیر و زندانی شد و در سال  5353از سوی انگلیسیها تب ید
 5شیخ حسین خان مشهور به (چاکوتاهی) رئیس ایالت دشتی و دشتستان و مجاهد ملی م روف جنوب ایران است.
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گردید .او یس از بازگشت از تب یدد به ریاست دولت مصر رسید و نزد مردم محبوبیت
فراوان یافت (زرکلید  .)595/ 9 :5363احمد شوقی با تمجید از س د زغلولد او را یک
آزادمرد و یدر حقیقی انقالب آزادیخواهانهی مصر خوانده که جم یت انقالبیون و
دوستداران آزادی در این سرزمین همچون شیربچههایی در برابر چشمان او موج میزنند:
(دیواند ج)525 :9
یوسف الغطمه فرماندهی ارتش سوریه در برابر اشغالگری فرانسه در «جنگ میسلون» بود .او
در این جنگ شکست خورده و کشته شد .سالها ب دد شوقی در قصیدهای به نام «میسلون»
به تمجید از او و دیگر شهیدان راه آزادی مییردازد .شوقی این شهیدان آزادیخواه را برترین
مردم از جهت کردار و گفتار میداند و م تقد است که این آزادگان در راه سرزمین خویش
جان و فرزند و مال خویش را فدا میکنند:
(دیواند ج.)932 :1
همانطور که میبینیم نگاه بهار در این زمینه کامالً ملی و میهنی است .او به بزرگداشت
قهرمانان ملی سرزمین خویش و آزادیخواهان بزرگ ایران اکتفا میکند .درحالیکه نگاه
شوقی فرا ملیتی است و آزادیخواهان و شهیدان راه آزادی را که مت ل به دیگر سرزمینها
هستندد نیز میستاید.
 .9-4پیامدهای آزادیخواهی
از اش ار بهار اینگونه برمیآید که ت ریف او از آزادی سیاسی و حکومتید برخورداری نظام
حاکم از میزان م ینی از آزادی است .او م تقد است که حکومت نباید خودکامه باشد؛ بلکه
باید مردم را در زندگی خصوصی و اجتماعیشان مورد حمایت قرار دهد .او از انتخابات
آزاد و عادالنه و احقاق حقوق یکسان همهی شهروندان توسط قانون حمایت میکند .قدر
مسلم این نوع اندیشه و سهیم دانستن مردم با حکومت درمقولهی آزادید عواقبی را برای
شاعر به دنبال داشته و بهار با علم به همهی این مشکالتد دست از مبارزهی خود برنداشته
است .او به خاطر داشتن این نوع اندیشهد بارها زندان را تجربه کرد و آنگاه که برای سومین
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بار دستگیر شد در قصیدهای با عنوان «شکوه و تفاخر»د به عواق

فردی و اجتماعی این

آزادیخواهی که گریبانگیرش شده اشاره میکند:
بس که در میدان آزادی کمیتم تند راند

گیتککی کجککرو بککه زنککدان مککیدهککد کیفککر مککرا

بسکه بدخواهان بدم گفتند نزد شهریار

قیمککتم بشکسککت و کککرد از خککاک ره کمتککر مککرا
(دیواند ج)113 :5

مشکالتی که از این رهگرر برای شاعر ایجاد میشودد تنها اجتماعی و سیاسی نیست .بلکه
دامان خانواده و فرزندان او را نیز گرفته و ایشان را دچار فقر و تهیدستی میکند:
با تهیدستی و بیبرگی کند مضطر مرا

رنو حبس و دوری یاران و فکر کودکان

(دیواند ج)115 :5
البته بهار از همهی آنچه که در راه آزادیطلبی ییش خواهد آمدد به خوبی آگاه بود و
بارضایت قلبی آنها را یریرفته و در برابر آرمان واالی آزادید ناچیز میشمرد:
با چنین درویشی اکنون سخت خرسندم بهار اختر کورو نرنجاند دمادم گر مرا
(دیواند ج)115 :5
او در قصیدهی دیگری با نام «نالهی بهار در زندان»د ضمن شکایت از رفتار نیروهای
شهربانید علت زندانی شدن خود را آزادیخواه بودن خود میداند و میگوید آنانکه نوای
آزادی سر نمیدهندد آزادانه میزیند امّا اهل فضل و بزرگان و انسانهای فرهیخته و با
ارزشد به خاطر ارزشطلبی و فضل و دانش خود گرفتار زندان میشوند:
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

گلفام

شد

وزیر
ز

که
خون

از

شومی

گلویش

هنر

گریوبان

هستند اهل فضل چو طاووس یا سمور
کز بهر یر و یوست به جانشان رسد زیان
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(دیواند ج)111 :5
یکی از ییامدهای تلخ آزادیخواهی که شاعر عرب به طور ضمنی به آن اشاره میکندد
محروم ماندن آزادیخواهان و اصحاب مطبوعات از ثروت و درآمد باالستد به همین خاطر
شاعر ایشان را در ادامهی راهی که در ییش گرفتهاند دلگرمی داده و یادآور میشود که
خوشبختید در گرو داشتن ثروت زیاد و برخورداری از رفاه نیست؛ یس روزنامهنگاران و
اصحاب آزادیخواه مطبوعات باید این امر را به عنوان یک حقیقت بپریرند:
(دیواند ج)996 :5
در طول تاریخد همواره یکی از مهمترین لوازم دستیابی به آزادید خون دادن بوده است؛
گویی این ن مت عظیم الهی جز با فداکردن جان و ریخته شدن خون جویندگان آن به دست
نمیآید .شوقی برای آزادید ییکرهای سرخ رنگ قائل است که همچون گرشته که در برابر
تمثالها و بتهاد خون قربانیها بر خاک ریخته میشدد برای به دست آوردن این موهبت نیز
باید خون بیگناهان بی شماری بر زمین ریخته شود؛ و همانگونه که ییشرفت در جنگ در
زیر باران تیرها و گلولهها حاصل میشودد برای رسیدن به آزادی نیز باید از باران سختیها و
دشمنیهاد به سالمت عبور کرد:
(دیواند ج)913 :1
شاعر در قصیدهی «

» با وضوح و صراحت بیشتری به همین مطال

اشاره میکند.

او م تقد است که هر آزادی سرخی – در هر زمان و مکانی که باشد– دروازهای دارد که به
وسیلهی دستان به خون آغشتهی آزادیخواهان و مبارزان کوبیده میشود؛ (ضیفد :1332
 )26و این حرکت تا دستیابی به نتیجهد ادامه مییابد:
(دیواند ج)923 :1
 .11-4عقوبت دشمنان آزادی
در گرماگرم انقالب مشروطهد دو روزنامهی «اصفهان» و «نامهی ناهید»د به مخالفت با
مشروطه و حمایت از شهربانی یرداخته واقدام به انتشار حجم باالیی ناسزا نسبت به
آزادیخواهان نمودند .بهار در هجویهای که برای ایشان سرودهد عراب الهی را در انتظار آنان
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که ن مت مشروطه را قدر نمیدانندد دانسته و به آنها هشدار میدهد که درست است که
اکنون شاخ و برگ درخت آزادی را میشکنیدد امّا منتظر روزی باشید که عراب الهی شما را
فرا گیرد:
قدر

مشروطه

کافر

ن مت

ندانستی
را

و

وعده

غافل

خدای

که

عراب

نمودست

برشکن شاخهی آزادی و چون گاو بخور
برفکن ریشهی مشروطه و چون خرس بخواب
میشود زود ز شومی
میشود

زود

ز

بیداد

ضیا روز تو ش
رضا

قل

تو

آب

(دیواند ج)114 :1
با اینکه «شوقی به دلیل شرایط زندگی شخصیاش به استبداد کمتر یرداخته»د (امین مقدسید
 )511 :5916اما او نیز روزگاری را ییشبینی میکند که همانگونه که جریان شرک در
سرزمین مکه که مهد توحید استد نابود شدد استبداد نیز با مواجه شدن با جریان آزادی از
میان برود .چنین روزی طاغوتهای دروغین فرو ریخته و بتها و اوهام متالشی میشوند.
این روزد عقوبت ناگزیر همهی مستبدان و دشمنان آزادی خواهد بود.
(دیواند ج 913 :1و )915
 .5نتیجهگیری:
بهارد جنبش مشروطه و تصوی

قانون اساسی را از نمونههای آزادی سیاسی میداند.

تصنیف «مر سحر» او در همین راستاد دارای لحنی انقالبی و بیانی ساده و غنی است .شوقی
نیز برخی مشخصهها را برای یک کشور برخوردار از آزادی سیاسی برمیشمارد.
نیل به آزادی سیاسی ملزوماتی دارد که دو شاعر برخی از آنها را به این قرار برمیشمارند:
همراهی مردم و حکومت با جریان آزادیخواهید فرزانگید حمیّت و ارادهی باالی آزادی-
خواهاند رعایت روابط اجتماعی و هنجارهای مطلوب جام ه از سوی آزادیخواهاند
وتالش و یشتکار آزادیخواهان.
یکی از اسامی شهر مکهد صالح است.

119

شاعر یارسید قیام سربداران و جنبشهای مردمی در برابر دو کشور است مارگر روسیه و
انگلستان را تالشهایی در جهت کس

آزادی قومی و ملی میداند .شوقی نیز حرکت س د

زغلول و دیگر جنبشهای داخلی بر علیه است مار انگلیس را به عنوان گامی در راستای
رسیدن به آزادی ملی میستاید.
با یایان یافتن سلسلهی قاجارد بهار از محمدرضا شاه میخواهد با ایجاد آزادی فکر و قلمد
بر قدرت مملکت بیفزاید؛ چرا که قلم آزادد از شمشیر و خنجر نیز برندهتر است .شوقی نیز
آزادی فکر و قلم را میستاید و مطبوعات را نشانهی این عصر و زبان گویای جام ه دانسته
و روزنامهنگاران ونویسندگان آزاداندیشی چون منفلوطی را میستاید.
شوقی برای نشان دادن نتایو خفقان و سانسورد از داستانهای تمثیلی بهره میگیرد .در این
تمثیلهاد حیوانات و یرندگاند نمادی از افراد جام هی انسانی به شمار میآیند.
آزادی زنان یکی از دغدغههای مشترک شوقی و بهار است .بهار با رعایت حجاب ظاهری
ازسوی زنان مخالف است و عصمت و ناموس را حجاب واق ی زن ایرانی میداند .احمد
شوقی نیز به سیرهی ییامبر در رعایت حقوق زنان وف الیتهایی از قبیل علمآموزید تجارتد
سیاست و ...از سوی ایشان اشاره میکند .حساسیت شوقی دربارهی حجاب زن و میزان
یرداختن به آن در ش ر شوقی به مرات

بیشتر از بهار است.

هر دو شاعر زبان به تمجید از آزادیخواهان گشودهاند .ممدوحان بهارد ستارخان و شیخ
محمد خیابانی هستند .شوقی نیز س د زغلول را میستاید .نگاه بهار در این زمینه کامالً ملی
و میهنی بوده و قهرمانان او ایرانی هستند؛ حال آنکه شوقی ییشتر رفته و ممدوحان خویش
را از مبارزان عرب – اعم از مصری و غیر مصری -برگزیده است .یس نگاه شوقی از شمول
و گستردگی بیشتری برخوردار است.
بهار تاوانی را که به خاطر آزادیخواهی خود یرداخته است تجربهی بارها زنداند فقرد تب ید
و دوری ازخانواده میداند .شوقی نیز محروم ماندن از ثروتد دادن خون و تحمل مشقّت-
های بیشمار را از ییامدهای آزادیخواهی به شمار میآورد.
بهار و شوقید سرنوشت شومی را در انتظار دشمنان آزادی میدانند .بهار م تقد است که
عراب الهی در کمین دشمنان مشروطه است .شوقی نیز روزگاری را ییشبینی میکند که
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همانگونه که در صدر اسالمد شرک در سرزمین مکه نابود شدد استبداد نیز در برابر امواج
خروشان آزادی از بین برود و طاغوتها فرو بریزند.
***
منابع و مآخذ
-5

آذرید س .علی .)5914( .قیام شیخ محمد خیابانی در تبریز ،چاپ چهارمد تهران :بنگاه مطبوعاتی

صفیعلیشاه.
 -1آراسته خود محمد)5923( .د فرهنگ اصطالحات علمی -اجتماعی .تهران :نشر گستره.
 -9آرینیورد یحیی)5912( .د از صبا تا نیما ،چاپ ینجمد تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.

 -4آرینیورد یحیی)5912( .د «شعر و نثر بهار» به اهتمام میالد عظیمید من زبان وطن خویشم (نقد و تحلیل و
گزیدهی اش ار ملکالش رابهار) چاپ نخست .تهران :سخن.
 -1ابراهیمد

)1332( .د

 -6اسالم ی ش  ،محمی « .)8822( .دربارهی بهار» به اهتما مقالد ظقم  ،م زبان ط کویش ( قی
تح ق گزییهی اشرار م الشررابهار) چاپ خس  .تهران :سخ
 -2امق مقیس  ،ابوالحس  .)8826( .ادبیات تطبیقی (با تکیه بر مقارنهی ملکالشعرا بهار امیرالشعرا
شوقی) چاپ ا ل .تهران :ا تشارات دا شگاه تهران
-1بهارد محمدتقی .)5914( .دیوان اشعار .چاپ سوم .تهران :امیرکبیر
-3یرویند ناصرالدیند یادنامه ملکالشعرای بهارد مجلهی بخاراد ( )5911تهراند شماره .11
 -53حائرید هادی .)5921( .یکصدمین سالگرد میالد بهار ،تهران :نشر حدیث.
 -55حاکمید اسماعیل« )5916( .بهار ،سنت ،تجدد» مجموعه مقاالت یادی دوباره از بهار .به کوشش دکتر
س ید بزرگ بیگدلی .چاپ نخست .تهران :موسسهی تحقیقات و توس هی علوم انسانی
-51الحرد عبدالمجید .)5331( .أحمد شوقی أمیر الشعراء و نغم اللحن و الغِناءد
-59حسیند طه .)5399( .حافظ و شوقی .القاهره :منشورات الخانجی و حمدان.
-14

5333( .

-51دورانتد ویل .)5941( .تاریخ فلسفه ،ترجمهی عباس زریاب خوئید تهران :نشر دانش( .چاپ به زبان
اصلی)5316
-56زارعد غالم لی« )5916( .مفهوم آزادی از دیدگاه ملکالش رای بهار» مجموعه مقاالت یادی دوباره از
بهار .به کوشش دکتر س ید بزرگ بیگدلی .چاپ نخست .تهران :موسسهی تحقیقات و توس هی علوم انسانی
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-52زرکلید خیرالدین.)5363( .
-82زری کوب ،بیالحسق  )8811( .با کاروان حله .چاپ سقزده  .تهران :م
-53سپانلود محمدعلی ( )5963چهار شاعر آزادی .تهران :نگاه
-13شفی ی کدکنید محمدرضا ( .)5921ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما ،ترجمهی حجت اهلل
اصیلد تهران :نشر نی.
-15شفی ی کدکنید محمدرضا .)5919( .ادوار شعر فارسی .چاپ دوم .تهران :سخن
-شوقید احمد.

) .بیروت :دار الجیل.
.

-11ضیفد شوقی.)5321( .
-19ضیفد شوقی)1332( .د «
-14
-11الفاخورید حنا)5921 /5312( .د

د ترجمهی عبدالمحمد آیتید تهران :توس

-16المقالحد عبدال زیز)5314( .د

.

 -5منی ر ،محمی8920( .
 -1موحیفرد ،مقث  ،)8821( .نغمهی آزادی (پژوهشی در شعر مشروطه) ،تهران :سازمان مقراث فرهنگ
گردشگری کشور.
 -9قکو هم  ،احمی .)8868( .زندگی و آثار بهار ،چاپ د  ،تهران :گر ه ا تشارات آباد.
-93همایید جالل الدین)5912( .د «مقام بهار» به اهتمام میالد عظیمید من زبان وطن خویشم (نقد و تحلیل و
گزیدهی اشعار ملکالشعرابهار) چاپ نخست .تهران :سخن.
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بررسی تطبیقی غزلهای حسین منزوی
و شاعر عرب نزار قبانی در حوزهی عشق به زن


زهره شوریده دل /دکتر سید حسین سیدی

چکیده

حسین منزوی و نزار قبانی به عنوان دو تن از بزرگترین ش رای م اصرد در قلمرو گسترده
ادبیات فارسی و عربید جایگاه وییه و ممتازی را به خود اختصاص دادهاند .در واقع محور
اساسی آثار این دو شاعر بزرگ و مردمید عش به زن میباشد که نه به عنوان یک امر
تصنّ ی و تقلیدید بلکه به عنوان عنصر مهم تجربهی ش ری و ش وری آناند در آثارشان
حضور چشمگیری داشتهاست .هدف اصلی این ییوهش بررسی تطبیقی غزلهای حسین
منزوی و شاعر عرب نزار قبانی در حوزه عش به زن است روش خاص ییوهش توصیفی–
تحلیلی است که با تحلیل شواهد درون متنی و مراج ه به منابع کتابخانهای انجام میگیرد.
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
ییوند میدهد .م شوقه نزد منزوی و نزار قبانی م نایی گسترده و وسیع دارد .در کلد م شوقه
در ش ر منزوی و نزار قبانی صورتی جسمانی و زمینی دارد .عش نزار قبانید عشقی به ظاهر
اباحی و جسمانی است و در توصیف م شوقهد عامدانه بییرواست؛ در مقابل منزوی در بیان
حاالت عاشقانه و توصیف جسمانی م شوق بسیار محافظهکار است .منزوی به نسبت نزار
قبانی کمتر توانسته و یا خواسته که از سنتهای ادبی فراتر برود .منزوی برخالف نزار قبانی
جرأت تابوشکنی را به خود نمیدهد و یا به ت بیرید فضای اجتماعی جام ه این اجازه را به
او نمیدهد.
کلیدواژهها :عش د زند نزار قبانید حسین منزوید ادبیات تطبیقی
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)(saye.sar75@yahoo.com
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مبانی نظری
در ادبیات م اصر ایران و عرب در شاخهی ش ر غنایید حسین منزوی و نزار قبانی دو شاعر
مطرح و نام آشنا به شمار میروند .عش د کهنترین و در عین حالد ییچیدهترین مضمون
ادبیات غنایید در ش ر این دو شاعر نمودی عینی دارد .نزار قبانید شاعر زن و شرابد نگاه
سنتی و مدرن را در مورد زن و عش با هم تلفی کرده و تصویری جدید از م شوقه ارائه
داده استد تصویری که هدف غایی آن تلطیف نگاه مردساالر جام هی عرب نسبت به زن
است .زبان ش ر او نیز بسیار لطیف و عام فهم استد به گونهای که احاد جام ه در شکلهای
مختلف به خوبی با آن ارتبا برقرار کردهاند .ادبیات تطبیقی یکی از مقوالت نقد ادبی است
که در باب مناسبات بین ادبیات ملل تحقی میکند .ادبیات تطبیقی به سنجش آثارد عناصرد
انواع سبکهاد دورههاد جنبشها و چهرههای ادبی و به طور کُلید مقایسهی ادبیات در مفهوم
جامع آن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف مییردازد .در واقعد از طری ادبیات تطبیقید
میتوان به تحلیل روابط ادبید ذوقهاد عواطف و احساسات ملل مختلف و بازتاب ادبیات
یک ملّت در ملّت دیگر یرداخت .ادبیات فارسی و ادبیات عرب نیز به دلیل نزدیکی فرهنگی
و ادبی و همچنین جغرافیایید بیشترین تأثیر و تأثر را از یکدیگر گرفتهاند .ایو شورل بر این
وییگی تأکید میکند و در ت ریفی از ادبیات تطبیقی مینویسد« :ادبیات تطبیقی ی نی مطال ه
و بررسی مقایسهای آثاری که برخاسته از زمینههای فرهنگی متفاوتند (شورلد .)11 :5916
ادبیات تطبیقی سبکی نوین از ییوهشهای ادبی است اما برداشت و دریافت واحدی از این
م رفت نیست؛ بلکه میان ییوهشگران حوزه ادبیات تطبیقی برداشتهای مت ددی از این
مفهوم وجود دارد (سیدید 1 :5933و)6
مکت

امریکایی در ادبیات تطبیقی به دنبال انتقادهای شدیدی که به وییه توسط منتقد و

نظریهیرداز امریکایی «رنه ولک» در  5311به مکت

فرانسوی صورت گرفتد به منصهی

ظهور رسید .عمدهی انتقادات «ولک» بر رویکرد تاریخی مکت
آمریکایی برخالف مکت

فرانسوی به روابط میان ادبیّات مختلف بر مبنای اصل تأثیر و تأثر

توجهی نمیشود .آنچه در این مکت
تشابه و همانندی موج

فرانسه بوده است .درمکت

اصالت داردد اصل تشابه و همانندی است .همین اصل

شد که در این مکت

ادبیّات با دیگر م ارف بشری از جمله

هنرهای زیبا مثل نگارگرید م مارید رقصد موسیقی و حتّی بررسی رابطهی ادبیات با علوم
تجربی در حوزهی ییوهشهای ادبی و نقدی قرارگیرد .ادبیّات تطبیقی در این مکت
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با نقد

بررسی تطبیقی غزلهای حسین منزوی و شاعر عرب نزار قبانی در حوزهی عش به زن
مدرن گره خورده است» (عبودد 5333د .)552
از میان مفاهیم گوناگون مطرح شده در ادبیاتد بیگمان عش یکی از جرابترین و در عین
حالد چالش برانگیزترین موضوعاتی است که در اشکال مختلف به آن یرداخته شده و به
عنوان یکی از یر بسامدترین واژههای ادبید بخش عظیمی از ادبیات هر ملّت را به خود
اختصاص داده است .از آنجا که عش از احساسات انسان سرچشمه میگیرد و ش ر نیز در
وهلهی اول عرصهای برای جوالن احساسات استد بنابرایند از همان آغازد عش یکی از
مضامین اصلی ش ر به شمار رفتهاست .ادبیات ایران و عرب سرشار از منظومههایی است که
عش نقش اصلی را در آنها بازی میکند .در دورهی جاهلیتد شاعران در البهالی قصاید
بلندد گاه در باب عش و رنوها و شادیهای آن سخن میراندند .از همین رود قسمت اعظم
م لقاتِ سبعد شرح عش و دلدادگی شاعران نسبت به م شوقههای خود است( .دهقانید
)59 :5912
اهل لغت درباره م نی و مفهوم واژه عش میگویند :عش عبارت است از :دوست داشتن
افراطید دوستی مفر د محبت تام .در ت ریف و توصیف آن گفته میشود :عش یکی از
عواطف انسانی است که مرک

میباشد از تمایالت جسمانید حسّ جمالد حس اجتماعید

عزت نفس و غیره .همچنین عالقه بسیار شدید و غالباً نام قولی است که گاهی هیجانات
کدورتانگیز را باعث میشود و آن یکی از مظاهر مختلف تمایل اجتماعی است که غالباً
جزو شهوات به شمار میآید( .شری تمدارید 5969د )994
در اکثر دیوانهای ش رادب فارسید عش به نوعی بن مایهی اصلی مضامین و موضوعات
ش ری میباشد .هر کدام از ش را برحس

روحیات و نگاهی که به فلسفه هستی و خلقت و

ظواهرآن دارند عش را وسیلهای برای بیان م رفت و احساسات خویش قرار دادهاند و همین
نگاههای متفاوت موج

تقسیم عش به روحانید الهید حقیقید مجازید آسمانی و زمینی

شده است .سنایید مولوید حافظد عطار از جمله ش رایی هستند که نگاهشان به موضوع
عش

نگاهی عرفانی و آسمانی استد در کنارآنها ش رای بنام دیگری چون س دید

خواجوی کرمانی و از جمله کمالالدین وحشی بافقی با یرداختن به عش زمینی اش ار
زیبایی را خل

کردهاند و بخشی مهم از سرودههای خودد خصوصاً غزلیات را بدان

اختصاص دادهاند .عاش بودن و عاشقانه زندگی کردن را میتوان یکی از وییگیهای اصلی
و آشکار زندگی شاعران دانست «ارکان اصلی این طرز تفکّر عاشقانه که عمی ترین عاطفه
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انسانی را شکل میدهد عش د عاش و م شوق هستند که هر شاعری بسته به بینش خود به
توصیف آن می یردازد»( .روزبهد )131 :5933
از میان این شاعراند که حضور زن در افکار و آثارشان به نوعی ت الی و تکامل رسیده استد
میتوان به «حسین منزوی» در ایران و «نزار قبانی» درسوریه اشاره کرد .در واقع عش به زن
در آثار و اش ار این دو شاعر عشقی است که حتی از مرحلهی عش رمانتیک ( )Erosیا را
فراتر نهاده و به نوعی محبت محض ( )Philiaرسیده است .این عش در اصطالح «اریک
فروم» همان وابستگی یاک میان عاش و م شوق است که در آن زن به عنوان بخشی از
وجود مردد هویت و اصالت ارزشمندی ییدا میکند در واقع این عش د عشقی جامع و کامل
است که شاعر را در فراسوی مرزهای تن به ییوند با ابدیت و دریافت رسالتی نایل میسازد
که در آن سوی رسالت اندامها انجام مییریرد( .فرومد )5965 :19
در زمینه رویکرد جدید به ش ر در ادبیات م اصر ایران و عربد حسین منزوی و نزار قبانی
بیش از دیگران به عش و تب ات آن در زندگی فردی و اجتماعی یرداختهاند .در واقع در این
نگاه تازه است که با عش به زن به گونهای روبرو میشویم که زیباترین تصاویر ش ری را به
وجود آورده .در اش ار این شاعراند زن اهمیتی وییه دارد و به همین دلیل است که زیباترین
ش رهای آناند در ییوند با عش به زن سروده شدهاند .از آنجا که هر کدام از مسایل سیاسی
و اجتماعی جام ه خود سرخورده شدهاند و عش به مظاهر اجتماعی را متوجه عش به زن
میکنندد ش رشان نمودی برجسته مییابد؛ عش د باعث صالبت ش رشان شده و همچون
آغازی دیگر به آثارشان غنا و شفافیت میبخشد .حضور واق ی زن و توجه به وییگیهای او
به عنوان انسانی برابر و گاه برتر از مرد اتفاق مهمی است که برای نخستین بار در ش ر این
شاعران به وقوع میییوندد .به همین دلیل است که ستایش زن یا م شوق وارد قلمرویی تازه
شده و با رابطههای ژرف انسانی همراه میگردد .در نگاه کلی آنچه که انگیزهی اصلی این
تطبی گشتد تأثیر و تأثر ادبیات عربی و فارسی در طول تاریخ چند صد ساله خویش و
تشابهات فراوان مضمون عش در ادبیات عربی و فارسی است .اما در نگاه خاص؛ نزدیکی
اندیشههای ش ری دو شاعرد به وییه عش به زن زمینهی این مقایسه را فراهم آورد.
این تحقی کوشیده است وییگیها و طرز موضعگیری هر یک از این دو شاعر در قبال
مسأله عش به زن را بیان کند .در یایان دادهها و اطالعات گردآوری شده از هر کدامد به
صورت یکجا مقایسه میشود.
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بررسی تطبیقی غزلهای حسین منزوی و شاعر عرب نزار قبانی در حوزهی عش به زن
پیشینهی تحقیق :ییش از این ییوهشهایی نظیر :بررسی سیمیالوژی مضمون عش در اش ار
نزار قبانی و حمید مصدق از محمدباقر طاهرینیا و کولیوند (نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه
شهید باهنر کرمان)د بررسی تطبیقی مضامین عاشقانه در آثار فریدون مشیری و نزار قبانی از
دهقانیان و مالحی (همایش ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی سال )35و تجلّی عش در اش ار
حافظ و نزار قبانی از محمد کریمی (همایش ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی سال )35د نسرین
شکیبی ممتاز در مقالهای با عنوان جایگاه زن در ش ر و اندیشه «احمد شاملو» و «نزار قبانی»د
طاهره عاصم آبادی در مقالهای با عنوان تحلیل و بررسی آنیما در غزلهای حسین منزوی و
محمد جواد مهدوی به مقالهای تحت عنوان نزار قبانید تنهاد «شاعر زن» انجام شده؛ ولی
تطبی اش ار نزار قبانی و حسین منزوید از منظر عش به زن تا کنون مورد تحلیل و بررسی
واقع نگردیده است.
منشأ عشق در اشعار نزار قبانی :نزار قبانی عش را امری حتمی و غیر اکتسابی میداند که
بیشک در زندگی انسانها به وقوع میییوندد و بدون هیچ مقدمهای وارد زندگی افراد می-
شود .قبانی بر این امر تأکید میورزد که عش بیخبر و اجازهد میآید «
» «این عش که میآید بدون اجازه» و یا در جای دیگر بیان میکند« :
» «یس عش سرنوشت توست» و در جای دیگر همین امر را به صورتی
دیگر تکرار میکند:
«

(قبانید :1332

« .)565من تا این زمان عاش تو نشدهام ...ولی / ...خواهد آمد لحظهی عشقی که هیچ شکی
در آن نیست».
نزار قبانی م تقد است که عش د سرنوشتی محتوم است که تغییر نمیکند و عاش توانایی
فرار از آن را ندارد:
«

(همان« .)561 :چگونه از آن فرار

کنم؟ آن سرنوشت من است /آیا رود میتواند مسیر خود را تغییر دهد» .برای قبانی اختیار در
برابر عش م نا ندارد .او م تقد است که عش مثل قضا و قدر است که عاش و م شوق در
مقابل آن از خود نمیتوانند اختیار داشته باشند.
(همان« .)542 :چرا تو
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را دوست دارم ...از من نپرس  /...زیرا من هیچ اختیاری ندارم  /...و تو هیچ اختیاری نداری».
بسیاری از منتقدین عرب اتفاق نظر دارند که مفهوم عش

در نزد نزار قبانید مقولهای

شخصی نیست که حاصل زندگی شخصی خود شاعر باشدد بلکه تبلوری از روحیهی جم ی
انسان عربی م اصر است .انسانی که میخواهد همراه با تحوّالت سیاسی فرهنگی و
اقتصادید به درک تازهای از عش برسد .قبانی در این مورد میگوید« :حتی در حاالت
عاشقانهی شخصی هم خودم را بیشتر جهانی میدانم و آن یگانه زنی که دوستش دارمد همه-
ی زنان؛ ی نی عنصر زنانگیست» (قبانید  .)44 :5964نزار قبانی در ش رش اینگونه جغرافیا
و تاریخ سرزمین عش را درهم میشکند و آن را نامحدود ترسیم میکند« :
» «عش آن است که نه جغرافیایی برای من
باشد /و نه تاریخی برای تو» (اسوارد .)931 :5911
نزار قبانی عش را یدیدهای میداند که در جام هی عربی م نی و مفهوم واق ی و مقدس
خود را باز نیافتهد بلکه برعکسد به عنوان یک م ضل اجتماعی و حتی رسوایی بزرگ م رفی
شدهاست .طرز نگاه جام هی عرب نسبت به عش برای او یریرفتنی نیست و این نگاه را
عامل نابودی و کوروی جام ه میداندد او دیدگاه جام هی عربی را نسبت به عش و زن رد
میکند و به جام هی خود هشدار میدهد که تصوری اشتباه دربارهی عش از کودکی در
ذهن افراد شکل گرفته است و نتیجهی چنین دیدگاه بدبینانهای به عش د درک وارونهی این
مفهوم و مترادف دانستن عش با تخت خواب است:
«
» (قبانید « .)53 :1332عش را برای ما دری
خطرناک رسم کردند /اگر آن را باز کنیم  ...میمیریم /یس بار آمدیم ساده لوح /و باقی
ماندیم ساده لوح /گمان میکنیم زن گوسفند است /دنیا را جنس و تخت خواب میبینیم».

(قبانید « .)653 :5331چرا در شهر ما؟ /با عش در حالت دورویی و ناخشنودی
زندگی میکنیم؟ /چرا در شهرهای ما /گنجشکها و عواطف را میکشند؟»
نزار خسته از اجتماعد به دامن یر مهر ش ر یناه میآورد و ناامید و دلزده از همه جا
م شوقش را مورد خطاب قرار میدهد و آرزو میکند که ای کاش در زمان دیگری به او دل
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بررسی تطبیقی غزلهای حسین منزوی و شاعر عرب نزار قبانی در حوزهی عش به زن
میباخت .زمانیکه مفهوم عش در بند اسارت نبود .توجه گسترده به عش و زن در دیدگاه
نزار قبانی سب

شد اتهاماتی همچون (شاعر زن و جنس و رسوایی) متوجه او گردد .قبانی

با خردهگیری بر کسانی که عش به زن را تنها محور ش ر او میدانندد به دفاع از خویش می-
یردازد« :عشقی که من از آن میگویمد عشقی نیست که به جغرافیای ییکر زن محدود شود...
عشقی که مدنظر من استد با تمام هستی م انقه میکند .این عش در خاکد آبد ش د
زخمهای رزمندگان انقالبید چشمان کودکاند اعتصابات دانشجویان و خشم خشمگینان
وجود دارد» (قبانید  .)46 :5964نزار قبانی همواره در یی درکی جدید و نوین از عش بوده
است و س ی میکند با زبان و ترکیباتی نو اندیشههای خود را بیان کند .او به آزادی و رهایی
کامل در عش اعتقاد دارد .نزار قبانی شاعری است که در بیان عش بییروا است .هدف او
از این گستاخی و بییروایی شهوترانی و ترویو برهنگی نیستد بلکه درست برخالف آند
میخواهد زن را از قید اسارتی جنسیتی و نگاه مردساالر که توأم با لرت جنسی استد
نجات دهد و ح حیات و آزادی زن را تثبیت کند.
«
(قبانید « .)525 :1332کمی با من بنشین /...تا سر شیوهای از عش به تواف
برسیم /که در آن نه تو کنیز من باشی /و نه من مست مرهی کوچکی باشم».
زن در شعر نزار قبانی :زن یا م شوقه در اش ار نزار قبانی جایگاهی در خور توجه به خود
اختصاص داده است .بسامد باالی واژهی «حبیبتی» در آثار او گواه این امر است .محبوبه در
آثار نزار قبانی به شیوهی متفاوتی همراه زن و وطن مطرح میشود .گاه این محبوبهد مادر و
یا همسر شاعر است و گاه زن و یا دختری زیبارو و گاه وطن اوست .جنس زن محبوبهای
است که شاعر به او عش میورزد .زن موضوع اصلی ش ر نزار قبانی است و حجم وسی ی
از آثار او را به خود اختصاص داده است .قبانی خود را دوستدار و مدافع زن م رفی میکند
و همانند یک جام هشناس س ی میکند واق یتها و باورهایی که دربارهی زن در جوامع
مختلف وجود داردد مورد نقد و بررسی قرار دهد .نزار قبانی تأکید داردد اش ارش مملو از
مسائل زنان است و دربارهی تمام زنان دنیا مینویسد و علی رغم اختالف نظرهایی که با
ب ضی از زنان داردد زن برای همیشه دوست و م شوقهی او قرار میگیرد و تا لحظهی مرگ
مسئول و سریرست او باقی خواهد ماند» (حیدوشد  .)11 :1335زن برای نزار قبانی همانند
گررنامه و شناسنامه است .او زن را بازیگر اصلی تاریخ تمدن و فرهنگ و در نتیجهد موضوع
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» عش به زن را

اصلی ش ر خود میداند .نزار قبانی در ش ر «

مساوی میداند با عش به زمیند تاریخد زماند آبد گیاهاند کودکید ناند دریاد صدفهاد
کشتیهاد ستارگان .هم چنیند در دفتر ش ر «

»

» در ش ر «

زن و زنانگی را به صورت زیر ت ریف میکند:
«
(قبانید « .)561 :1332تو را زن میخواهم
زن تمدن است

چون

و قصیده زن است /و خوشهی گندم زن است /و شیشهی عطر زن است/

و یاریس در بین شهرها زن است».
نزار قبانی دربارهی زن چنین اظهار نظر میکند« :

» (الهوارید
« .)16 :1331من شاعر قضیه هستم و زن هم جزئی از این قضیه استد و زن میتواند گلی
در لباسی باشد که مرا یوشاندهد هم چنین میتواند به شمشیر کشندهی من تبدیل شود .زن
برای من سرزمینی انقالبی است و ابزاریست برای آزادی اجتماعی که میهن عربی امروزه
درگیرآن است من از زن مینویسم .برای آن که نجاتش دهم از سخنان قبیله و از شمشیر ابو
زید هاللی».
به طور کلید زن در ش ر نزار قبانی هم به صورت عاش و هم به صورت م شوق به تصویر
کشیده میشود و بر همین اساس نزار قبانی گاه خود را در قال
عاش زنی دلربا شده است و گاه خود را در قال

مردی به تصویر میکشد که

زنی با احساس تصویر میکند .در این

حالد می کوشد تمام احساسات و عواطف و روحیات زنانه را با تصاویری خالق بیان کند و
نزار قبانی بر جنس زن تأکید میکند و آن را به صورتهای متنوع در اش ارش توصیف می-
کند .دفتر ش ر «

» مجموعهی اش ار تمثیلی است که نزار قبانی ذهن و

اندیشهی زن را در آن به تصویر میکشد .این مجموعه با ش ر «

» شروع

میشود و شامل مسائل گوناگونی است که زن از آن به تنگ آمده است و در حقیقتد
تصویری از جام هی مرد ساالر عربی است .در این ش ر زن موجودی هوشیار استد خیلی
خوب واق یت را درک و تجزیه و تحلیل میکند و این جرأت را دارد که محدودهی مردان را
111

بررسی تطبیقی غزلهای حسین منزوی و شاعر عرب نزار قبانی در حوزهی عش به زن
کوچک تصور کند و قوانین آنها را یوچ و بیارزش بشمرد .در کلد این مجموعه ش ری
نزار قبانی زبان حال زن م اصر عربی استد زنی که در حال دگردیسی از سنتهای ییشین
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
سنت شاعران کالسیک عربد گاه اسمی نیز برایش انتخاب میکندد مثل فاطمه در دفتر ش ر
» یا مایاد ارویانتیاد هندد هیفاد رانیهد زین

«

و غیره .نوع دوم م شوقه

زنی است که چهرهی مشخصی دارد و همسر شاعر است .بهترین ش ری که سیمای همسر
شاعر در آن به وضوح دیده میشودد ش ر «بلقیس» استد ش ری که یک سال ب د از مرگ
همسرشد بلقیس الرواید در حادثهی منفجر شدن سفارت عراق در بیروت در سال 5315
سروده شده است.
«
» (قبانید « .)539 :1332بلقیس زیباترین شاهزادهی بابل بود/
بلقیس /بلندترین نخلهای عراق بود /هر وقت راه میرفت /طاووسها همراهیاش می-
کردند».
نزار قبانی وطن و سرزمین را نیز به عنوان م شوقی زیبا و دلربا دوست دارد و همیشه آن را
مانند زنی زیبا به تصویر میکشد؛ «
» (حیدوشد « .)11 :1335روزی وطن به م شوقهای
بدل میشود که زیباتر از تمام م شوقهها و با ارزشتر از همهی آنها خواهد بود» .موضوع
اصلی بیشتر آثار نزار قبانی را عش و زن تشکیل میدهد .یرداختن به این موضوعات بود که
برای او لق

«شاعر زن» را به ارمغان آورده است .قبانی در زمانیکه جام ه مرد ساالر عرب

یرداختن به موضوعات و مسائل زنان را اباحهگری میدانستد یا را از حد خود فراتر نهاد و
با ساختارشکنید خود را آمادهی یریرش همه تهمتها و ناسزاگوییها کرد .وی در این راهد
من شخصی و ش رش را وقف عش کرده بود و از مرگ ابایی نداشتد اما اینکه قبانی را
تنها به سب

اشاراتش به زنان و دستاویز قراردادن عش د «شاعر شراب و زن و عش »

بخوانیمد جفایی بزرگ در ح اوست؛ زیرا مطال هی زندگی و ت م در اش ار وی مبین این
حقیقت است که قبانی زبان و احساسش را دستمایهی مسائل زناند در خدمت رفع
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مشکالت جام هی عرب به وییه زنان قرار داده است .در واقعد تغییر شخصیت او با حادثهی
شکست ژوئن در سال  5326م .باعث شد که در برابر هر بیحرمتی به م شوق واق یاش
(میهند وطن و ناسیونالیسم عربی) برنتابد و با همان مختصات منحصر به فرد خودد اش ارش
را با محوریت موضوعاتی چون وطنیرستی و نوحه بر مصائ

آن بسراید.

نزار قبانی شاعری است که در عش بییرواست .اگر م شوق را توصیف میکندد بیشتر به
جنبهی جسمانی او توجه میکند تا روحانی و م نوی؛ در نتیجه در بیان عش از اعضای بدن
م شوق بسیار نام میبرد:
 /که یزشک توصیه کرده
است/

 /بیش از ینو دقیقه لبانم را در لبان تو رها نکنم/
 /و بیش از یک دقیقه در م رض آفتاب سینه-

ات ننشینم/

تا خریدار هر آن

انار سینهی زرینی شوم که میافتد (تا سبز شوم از عش د )151
زن در اشعار حسین منزوی :با نگاهی گررا به تاریخ ادبیات این مرز و بوم میتوان چنین
برداشت نمود که جایگاه زن در ش ر و ادب فارسی از دیرباز از مکانی بایسته و مناس
برخوردار نبوده است اما حسین منزوی از جمله شاعرانی است که با بییروایی و جسارت
خود و با تکیه بر زبانی قدرتمند و فرهنگی و غنی توانسته در این زمینه گوی سبقت را از
شاعران هم دوره خود برباید و بر آنان ییشی گیرد و به توصیف زند به عنوان م شوق
خویش چه آرمانی و چه زمینی بپردازد و حتی در برخی از اش ار خود تصاویری زیبا و
تأملبرانگیز از آن ارائه نماید.
توصیف م شوق در اش ار حسین منزوی به سه گونه نمودار گشته است -5 :م شوق زمینید
 -1تلفیقی از م شوق آسمانی و زمینید .-9م شوق اساطیری و آسمانی.
منزوی با بیان احساسات و عواطف خویشد عش و درونیاتش را نسبت به زن (م شوق)
محدود ننموده و هر آنچه را که در اندیشهی خود نهفته است در قال

واژهها و کلمات

نمودار میسازد و گاه ارزشی فراتر از آنچه در زندگی م مولی موجود هستند به زن
اختصاص میدهد .م شوق تلفیقی در برخی از غزلیات وید م شوقی است که دارای
شخصیتی دو ب دی است و در عین زمینی و دست افتنی بودند دارای خصوصیاتی فرازمینی
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و اسطورهای می باشد .منزوی با توجه به نوع نگرش خاص خویش و تصویری که از چنین
زنی در ذهن دارد با توصیف و تصویرسازیهای قوی توانسته که این نوع م شوق را در
برخی از غزلیات خود به تصویر بکشد و او را جاودانه نماید .م شوقی که به مانند آیینه تمام
نما میتواند در کنار زمینی بودن جلوهای از زن دلخواه و اسطورهای شاعر را به نمایش
بگرارد:
روزی اگر خواهم به چشمتد طرح نوی اندازم از عش  /تصویر خواهم کردد آن را با
صورت یک زن برایت
(با عش در حوالی فاج ه؛ )556 :5914
گویا همین تغییر سب

شده است که عش او با نظربازی آغاز نشود و تنها به زیباییهای

ظاهری جسم م شوق مانند افسونگری چشم و تن وسوسهآمیز اکتفا نکند و برای اغنای
خود به دنبال عش تازهای باشد که در «تنگنای زمان و مکان نگنجد و از قیود قوافید زن و
تن خود را رها نماید و رهاتر از همهی محدودیتهای حاکم بر کل نظام هستی باشد»
(کاظمی؛ .)11 :5911
منزوی عاش د که دیگر از دویدن در «سنگالخها و ناهمواریهای اروتیسم راه به جایی نمی-
برد» (همان )13 :به دنبال اندیشهی تازهای از ارائه زن و عش است که دست به آفرینش
چنین م شوقی میزندد م شوقی که آسمانی و اسطورهای است اما جنبهی زمینی بودن آن
بارز است .م شوقی که در اش ار او عینیّت خود را از دست داده و از مقام زنی عادی به
الههای که هر دو ب د شخصیت زن ی نی شخصیت زن زمینی و زن اسطورهای را دارد مبدّل
میگردد زنی که اگر در عالم واقع توانایی و قدرت زن اسطورهای را نداشته باشد در تفّکر و
نبو منزوی به چنین مقامیدست مییابد و منزوی در قسمتهایی از اش ار خود هم به جلوه
و شخصیت زمینی بودن او اشاره میکند و هم به جلوه اساطیری او» (عبدی؛ .)521 :5913
سرانجام شاعر در این کنکاشها به عشقی دست مییابد که در کمال زمینی بودند دارای
ماهیتی آسمانی است و این عش تلفیقید گاه او را به چنان اوجهایی میرساند که حتی می-
تواند به بن مایههای آسمانی یهلو بزند.
چه گونه بال گشایم به ناکجا که تویی /بلند مییرم اما نه آن هوا که تویی (مجموعه اش ار؛
.)456 :5913
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م شوق تلفیقی که با وجود زمینی بودن و نشست و برخاستهای روزانه با اود آرمانی و
فرازمینی است و در همهی اب اد زمانی و مکانی میتواند تجلی یابد .منزوی از چنین
م شوقی خواهان بار یافتن به دنیای اوست.
اگر باید زنی همچون زنان قصهها باشی /نه عررا دوستت دارم نه شیرین و نه لیالیت /که
من با یاک بازیهای ویس و شور رودابه /خوشت میدارم و دیوانگیهای زلیخایت (از کهربا
و کافور؛ .)24 :5922
دیدگاه اسطورهای حسین منزوی در مورد عشق به زن :در بررسی غزلیات حسین منزوی
مطاب کهن الگوی آنیمای یونگد میتوان چنین تصور کرد که در بسیاری از موارد شاعر
تحت تأثیر روان زنانهی درون خود واقع شده و شاید بتوان گفت که م شوق اساطیری در
اش ار وی به وسیلهی همین کهن الگو است که بر شاعر تجلی مینماید و از آنجایی که
شاعر در آنیما یا روان زنانه خود م شوق آرمانی خود را مییابد که نظارهگر او بوده استد
دست به آفرینش صورت ایدهآلی که از او در ذهن خود داردد میزند و چون منبع فرافکنی
اساطیری به مانند آنیماد تجربههای به ارث رسیدهی ناخودآگاه جم ی است که در طی
سالیان دراز در نهاد هر انسانی به میراث گراشته شدهاند به این واسطهد کهن الگوها در ش ر
او شکل میگیرند .زن آرمانی موجود در اش ار منزوی تبلور کامل عش و عاطفهای موجود
در ذهن و اندیشهی شاعر است که برای درک و تجسّم در ذهن مخاط د شاعر برای بهانه
نامی زنانه بر آن نهاده است.
من عاش خود توام ای عش و هر زمان /نامی زنانه بر تو نهادهامد بهانه را (با عش در
حوالی فاج ه؛  .)594 :5911تجسّم این عش به عنوان زن آرمانید زنی رؤیاوش است که در
تخیّل و اندیشه شاعر گاهگاه خود را آشکار میکند و سب

میشود تا اندیشههای عاشقانهی

خود را به اوج کمال برساند زن اساطیری که از دیدگاه او تمام مشخصه م شوق شاعران
دیگر را در خود به یک جا جمع نموده است.
زنی که چنین تویید بیشک شکوه و روح دگر بخشد /به آن تصور دیرینه که دل ز م نی زن
دارد ( از شوکران و شکر؛ )66 :5911
شاعر مطاب روایتهای اسطورهای و بنابر دالیلی از نیمهی گمگشته خودد که همان م شوق
اساطیری خویش بوده دور افتاده است :ما نیمههای ناقص عشقیم و تا هست /از نیمههای
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خویش دور افتادگانیم (از کهربا و کافور؛ .)11 :5922
زنی که شاعر او را بسان خدایان میستاید و او را به مانند مسیح سرچشمهی زایش و رویش
روان خود میداند :خدا وگرنه مسیحایید ای دوباره من /چنین که با تن بیجاند روان آموزی
(از شوکران و شکر؛ .)31 :5911
و گاه دم م شوق را گیراتر از حضرت مسیح و حتی خدا جلوهگر مینماید :کلمه گرفتم
اینکه خدا بود یا نبود /من از دم تو روح دمیدم کالم را (از کهربا و کافور.)31 :5922
از سوی دیگر م شوق وی نمادی از عش و عاطفه است که به صورت تصویر زنی تجسّم
یافته است و این آنیمای اندیشهی اوست که اوج تمامی محبّتهای عاشقانهی اوست
عنصری ماورایی که گاه در تخیل شاعر خود را مینمایاند و برای قابل یریرش شدن و به
اندیشه راه یافتن شکل زن میگیرد و او را میتوان نماد و سمبل عشقی دانست که شکل زن
به خود گرفته است (عبدی.)52 :5913 :
از مجموعه غزلیات منزوی میتوان چنین برداشت نمود که فرافکنی نمودهای مثبت آنیما در
غزلیات وی از طری اش ارش به مرز خودآگاهی رسیده و به صورت «م شوق» و «الهام
بخش بودن» به نموده درآمده است .م شوق منزوی به صورتهای مختلف توصیف میشود:
گاه توصیفات زمینی است و گاه آن را فراتر از زمان و مکان میداند و توصیفهایی که از
م شوق به کار میبردد نادر و بدیع است که این تصاویر در اش ار وی جلوه خاصی یافته
است و همین امر است که سب

تمایز وی ازشاعران دیگر میشود .بارها شاعر م شوق را با

نامهای مختلف یری خاتون غرفهای نگاریند بانوی غزلها و  ...مورد خطاب خود قرار
داده است .نگاه منزوی به عش و م شوق افکار و احساسات او را نمایان میکند .این نوع
برداشت و یرداختن به مظاهر عش موج

تقلید برخی از شاعران از غزلهای وی گشته

است.
بنابرایند درآخر میبینیم در ش ر هر دو شاعر حسین منزوی و نزار قبانید مسئلهی جسم و
جنس مطرح نیستد بلکه هر دو به مرتبهی واالیی در عش رسیده و به آن صورتی عارفانه
بخشیدهاند .البته این عش ییوند خود را با تن نبریده استد امّا شهوانی هم نیستد مگرنه
اینکه انسان به مدد عش و زیبایید واالیی مییابد و بشر غارنشین به مدد آن «انسان» می-
شود؟!
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نزار قبانی شاعری نوگرا و مدرن است که رابطهاش را با تاریخ و ادبیات کالسیک قطع نکرده
است و علی رغم تلفی این دو جریاند به ستیز با سنتهای فکری جام هی خود یرداخته
است .جسارات و بییروایی در به کار بردن مضامین و ترکیبات ش ری از وییگیهای
شاخص نزار قبانی است .باید اذعان کرد که م شوقه نزد منزوی و نزار قبانی م نایی گسترده
و وسیع دارد .در کلد م شوقه در ش ر منزوی و نزار قبانی هم صورتی جسمانی و زمینی
دارد و هم فرازمینی.
از دیگر وجوه مشترک قبانی و منزوی توس هی م نای عش در آثار این دوست .عش به
انساند زیبایید سرزمین و آزادی به محورهای اصلی ش ر آنها تبدیل شده است .هر دو
شاعر خواهان عدالت و آزادی و احترام به انسان فار از تمام مرزبندیها و ایدئولوژیها
هستند .ش ر آنها به منزلهی خل جهانی نواست که در آن عش و محبت و مهربانی و
احترام به خصوص به زند مواد اولیهی ساخت دنیای آرمانی بشر در نظر گرفته شده است.
با اینکه این دو شاعر اصالً در زندگی خود با یکدیگر مالقاتی نداشتهاند و نمیدانیم که از
آثار دیگری خبر داشتهاند یا خیرد اما یرداختن به عنصر «عش » و «زن» در ش ر هر دو بسیار
شبیه به هم است و این موضوعد شباهتهایی فکری بین آن دو بوجود آوردهاست .حسین
منزوی به عنوان یکی از نمایندگان برجستهی ش ر م اصر ایراند در اش ارش توجّه خاصی
به زند به عنوان یک مفهوم حقیقی دارد این شباهت در آثار نزار قبانی به عنوان نمایندهی
برجستهی ادبیات م اصر عرب و مشهور به «شاعر زن» که گفتهاند مخاط

اغل

ش رهایش

زنی به نام «بلقیس» بودهاستد نیز دیده میشود .یرداختن به سیمای زن و نشاندادن
چهره های اثیری و گاه حقیقی از زند برای تشریح یدیدهی مفهومی عش د در آثار هر دو
محرز است .زن در ش ر هر دو شاعرد به مثابه حقیقتی محضد تجلّیگر بسیاری از آرمانهاد
اسطورههاد مضامین و م انی وسی ید چون :زیبایید عش و نیمهی ناتمام روح آدمیاست که
نه تنها روح شاعران راد بلکه ش ر آنان را نیز به کمال نزدیک میسازد.
در نهایتد به جرأت می توان گفت که آثار قبانی و منزوی ت ریفی جدید و قابل یریرش از
یدیدهی مفهومی عش و زن به دست میدهند که برخاسته از فرهنگ و اندیشهی ادیبان و
شاعران متجدّد و نوخواه است که در جریان بحران هویّت قرن و سردرگمی انسان م اصرد
در جستجوی عشقی انسان -ملکوتی و جهانشمول هستند.
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دکتر م صومه صادقی

چکیده

«نوستالیی» در اصطالح به احساس غم همراه با حسرت هنگامیکه فرد به دوره یا اتفاقی در
گرشته میاندیشد گفته میشود .این اصطالح از علم روانشناسی وارد ادبیات شده است و
ریشه در ضمیر ناخودآگاه انسان دارد .بهعبارت دیگر نوستالیی حسرت و دلتنگی نسبت به
ایام خوش گرشته و اشتیاق بازگشت به آن روزگاراند غم غربت و دوری از وطن و خانواده
است.
نیما یوشیو (5991 –5124هک.ش) و بدرشاکر السیاب (5364 – 5316م ).از شاعران م اصر
ایران و عراق میباشند که در دوره اول شاعری خود به مکت
نوستالیی به عنوان یکی از مؤلفههای این مکت

رمانتیسم گرایش داشتهاند.

در ش ر این دو شاعر مشهود است؛ زیرا

زندگی شخصی و شرایط سیاسی و اجتماعی عصر این شاعران موج

شده است که آنان در

اش ارشان به بیان عواطف و احساسات خود بپردازند و غم غربت و دوری از وطند خانواده
و م شوق را من کس سازند .در این مقاله کوشش شده است تا نحوه بیان احساسات و
عواطف نوستالییک این دو شاعر م اصر به تصویر کشیده شود.
کلیدواژهها :نوستالیید غم غربتد نیما یوشیود بدر شاکر السیاب

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار (ایران) ()sadeghi2002@yahoo.com
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مقدمه
نوستالیی ( )nostalgiaاز دو واژه یونانی « »nostosبه م نی «بازگشت» و « »algiaبه م نی
«درد» تشکیل شده است( .رضایید  )49 :5912و در اصطالح به «احساس غم همراه با
حسرتد وقتی که فرد به یک دوره یا اتفاق در گرشته میاندیشدد اطالق میشود» (هورن
باید .)161 :1331
در ت ریف نوستالیی گفتهاند که «حس غریبی است برای بازگشت به یک وض یت از دست
رفته یا اعادهی موق یّتی دیرآشنا و کمال مطلوب که دیگر از کف رفته است؛ بهعبارتی
نوستالیی نوعی احساس فراق توأم با حسرت به گرشته است و زمانی دست میدهد که
آدمی با گرشت زمان قدر چیزی را که در گرشته از آن برخوردار بوده بهتر شناخته باشد و
بر محروم شدن از آن غبطه بخورد» (رضایید .)49 :5912
نوستالیی اصطالح روانشناسی است که وارد ادبیات شده است و ریشه در ضمیر ناخودآگاه
انسان دارد« .ضمیر ناخودآگاه شخصی شامل خاطرات فراموش شده و وایس زده و
تجسّمات ناخوشایند است » (یونگد  )11 :5919که به صورت رفتاری ناخودآگاه در شاعر
یا نویسنده بروز میکند« .هرگاه فرد در ذهن خود به گرشته رجوع کند و با مرور آن دچار
نوعی حالت غم و اندوه توأم با حالت لرّت سکرآور شود دچار نوستالیی شده که در زبان
فارسی آن را غالباً غم غربت و حسرت گرشته ت بیر کردهاند» (انوشهد  .)593 :5915این
احساس زمانی در وجود انسان شکل میگیرد که از گرشته خود فاصله گرفته باشد( .شاملود
)55 :5921
عوامل ایجاد نوستالیی در فرد را میتوان در موارد زیر ذکر کرد:
 -5از دست دادن اعضای خانواده
 -1حبس و تب ید
 -9حسرت بر گرشته
 -4مهاجرت
 -1یادآوری خاطرات کودکی و نوجوانی
 -6غم و درد ییری و اندیشیدن به مرگ (شاملود )55 :5921
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برخی محققان نوستالیی را به دو گونهی شخصی (فردی) و اجتماعی (جم ی) تقسیم کرده-
اند (همان .)55 :در نوستالیی فردید مجموعه عواملی وجود دارد که زمینهساز ایجاد غم
غربت در زندگی خصوصی فرد میشود که به عنوان نمونه میتوان به از دست دادن عزیزی
یا دوری از زادگاه دوران کودکی و یادآوری آن اشاره کرد .نوستالیی در مفهوم جم ی به
خاطرات مشترک فرد با اجتماع مربو میشود و شاعر با یناه بردن به آرمانشهری که در
ذهن خویش تصور میکند به یادآوری این خاطرات مییردازد.
نوستالیی در ش ر شاعران فارسی و عربی به صورتهای مختلف نمود یافته است .نیما
یوشیو و بدر شاکرالسیاب از شاعرانی هستند که نوستالییک در آثارشان مشهود است.
نیما یوشیو ( 5991 –5124ه .ش) از شاعران م اصر و نویرداز ایران است .دوران کودکی
نیما در «یوش» سپری شد و سپس در مدرسه «سن لویی» در تهران مشغول به تحصیل شد.
تحصیل در این مدرسه موج

آشنایی نیما با زبان فرانسه شد .نیما نخست در قال

کالسیک طبع آزمایی کرد و نخستین اش ار خود با عنوان «قصه رنگ یریده» و قط ه «ای
ش » را در قال

مثنوی و قط ه به نظم کشید .او با سرودن ش ر «ققنوس» به شکل و بیانی

تازه دست یافت و با آفرینش این اثر ش ر نو فارسی یدید آمد( .زرینکوبد .)64 :5911
نیما با کوتاه و بلند کردن ارکان ش ری و آزادی قافیه و بسط محتوا ش ر فارسی را در مسیر
جدیدی قرار داد و آن را از قیود قافیه و ارکان عروضی رها ساخت .سیر تحوّلی ش ر نیما را
در چند خصیصه کلّی در گرایش به رمانتیسمد رئالیسم و سمبولیسم میتوان تقسیم کرد
(حمیدیاند .)55 :5914
بدر شاکر السیاب (5364 –5316م ).از شاعران م اصر عراق است .او در روستای کوچکی
به نام «جیکور» متولد شد .سیاب یس از گرراندن دوران ابتدایی برای ادامه تحصیل به بصره
رفت و به تحصیل در رشتهی ادبیات عرب یرداخت( .شفی ی کدکنید )561-564 :5913
همهی ناقدان و شاعران م اصر او را ییشوای مسلم ش ر جدید عرب میدانند (همان.)565 :
سیاب در وزن ش رید واژگان و درونمایه تغییرات شگرفی را ایجاد کرد .سیر تحولی ش ر
سیاب را یس از مکت

رمانتیسم به سه مرحله میتوان تقسیم کرد :مرحلهی رئالیسم

سوسیالیستید مرحلهای که در نظر ناقدان عرب به مرحله تموزی شهرت یافته و مرحله
ایوبی یا مرحله رنو( .جحاد )516 :5333
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با توجه به نوع زندگی دو شاعر و شرایط موجود اجتماعی روزگارشان در این ییوهش بر آن
شدیم تا به بررسی احساسات نوستالییکی آن دو بپردازیم.
ییرامون این دو شاعر برجسته فارسی و عربی ییوهشهای زیادی اعم از مقالهد کتاب و
رساله نگاشته شده است از جمله نیمای دیگر :ترابید نیما یوشیو :جنتید بدر شاکر السیاب
حیاته و ش ره :بالطهد رویکردهای ش ر م اصر عرب :احسان عباسد اما مقاله یا کتابی در
زمینه نوستالییک در آثار نیما و بدر شاکر السیاب نوشته نشده است .این تحقی با تکیه بر
«مجموعه اش ار نیما» و «االعمال الش ریه الکامله» از سیاب و «آسی

شناسی روانی» از

شاملو صورت گرفته است.
 -2بازتاب فرآیند نوستالژی در آثار نیما و بدر شاکر السیاب
مهمترین مؤلفههای نوستالیی در اش ار این دو شاعر عبارتاند از:
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
 -1-2نوستالژی دوران کودکی و نوجوانی
«نوستالیی با خاطره رابطه تنگاتنگی داردد بهعبارت دیگر یکی از ستونهای نوستالیی
یادآوری خاطرات است» (انوشهد .)549 :5915
خاطرات دوران کودکی همواره در ضمیر آدمی جایگاه وییهای دارند و انسان هر چند وقت
یک بار به بهانههای مختلف تمایل دارد به آن ایام بازگردد .شاعران نیز از جمله کسانی
هستند که از این مضموند برای ساختن تصاویر ش ری زیبا بهره میبرند و آن را الهام بخش
سرایش لحظههای به یاد ماندنی و ماندگار اش ار خود قرار میدهند .نیما و سیاب نیز از این
امر مستثنی نیستند.
زندگی در طبی ت خاطرات شیرینی را برای نیما به همراه داشت .نیما تا دوازده سالگی در
یوش سکونت داشت .او در محیط روستایی با دیدن مناظر بکر طبی تد ایام را سپری می-
کرد .با یدرش به شکار میرفت و در کنار رودخانهی ماخ اوال که در منطقهای کوهستانی
قرار داشت با گوش سپردن به صدای آب آرام میگرفت .او هرگاه از زندگی روزمره
احساس خستگی میکرد یا فرصتی مییافت خاطرات دوران کودکی را مرور میکرد و
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خواهان بازگشت به آن دوران بود .یادآوری آن ایامد حس نوستالییک را در شاعر بر می-
انگیخت .نیما در مثنوی «قصه رنگ یریدهد خون سرد» با دریغ و افسوس از روزگار کودکی-
اش که دیگر باز نخواهد گشت یاد میکند .دورانی که از درد و رنو و غم و اندوه خبری
نبود و هرچه بود نشا و شادی بود:
ای دریغا روزگار کودکی
که نمیدیدم از این غمها یکی
فکر سادهد درک کمد اندوه کم
شادمان با کودکان دم میزدم
ای خوشا آن روزگاراند ای خوشا!
یاد باد آن روزگار دلگشا (یوشیود )43 :5911
این حسرت و اندوه یایان نمییریرد و در اش ار دیگر او نیز ادامه مییابد .نیما در ش ر
«یادگار» با یادآوری دوران کودکی از بخت و اقبال شکایت میکند و آن را به مرگ تشبیه
میکند:
ای دَورِ نشا بچگیها
برقی که به ساعتی سرآیی
ای طالع نحس من مگر تو
مرگی که به ناگهان درآیی
ایام گرشتهام کجایی؟ (همان)35 :
دوران کودکی بدر شاکر السیاب نیز در شادی و نشا سپری شده بود .او در این دوران از
مهر و محبت زنان در خانهی یدربزرگش برخوردار بود و بازی با دوستان و همساالن برایش
لرّت خاصی را به دنبال داشت .او به سکوت در کنار رودخانه بوی

و صدای آب عالقهی

وافری داشت و ییوسته در زمستان به صدای قطرات باران که بر نخلها میبارید گوش فرا
میداد و همواره با عش و عالقهد نظارهگر کشتیهایی بود که از اروندرود به سوی بصره در
حرکت بودند و با شور و اشتیاقی وصفنایریر به قصههای مادربزرگ گوش میسپرد.
(بالطهد )11 :1332
خاطرات خوش کودکی که نشا و شادمانی را در وجود سیاب برمیانگیخت انگیزهای بود
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:

(سیابد )539 :1333
(کودکیامد نوجوانیامد کجاست ....آن همه کجاست؟ /کجاست آن زندگی که هیچ دیواری
راه بلند آن را محدود نمیکند /دروازهای مانند سوراخهای توری را نشان بده که /به
گورستان میانجامد ؟)
 -2-2نوستالژی دوری از معشوق
یکی از مهم ترین عوامل ییدایش نوستالیید دوری از یار و ناکامی در عش است که شاعر را
برآن میدارد تا با یادآوری دلدادگیهایی که به ناکامی انجامیدد در تصاویر شاعرانهی خود به
توصیف خوشیهای دوران وصال و حضور در کنار م شوقه بپردازد« .عش د مفسر رابطهی
عاشقانه میان دو هستی واق اً زنده استد دو هستی واق اً زنده با همهی جسمیّت و ذهنیّت و
غیبت و حضور و ظاهر و باطن و خواستها و گرایشها و چشماندازهایشان( ».مختارید
)11 :5922
نیما و سیاب نیز در دوران جوانی گرفتار عش هایی شدهاند که به ناکامی انجامید.
نیما مقارن سالهای جوانی به دختری از اهالی روستا دل باخت اما چون دختر حاضر نشد
به کیش وی درآید این دلداگی بینتیجه ماند .او که در این عش شکست خورده بود به
دختری دیگر از اهالی کوهستان به نام صفورا دل بست؛ اما این عش نیز به سب

مخالف

بودن دختر با رفتن به شهر نافرجام ماند( .یاحقید )93 :5923
شکست در دو عش نافرجامد در روح و جان شاعر تأثیر عمیقی نهاد و او را به سوی
سرودن ش رهای عاشقانه سوق داد .نیما در مثنوی «قصهی رنگ یریدهد خون سرد» درد و
رنو را الزمهی عاشقی میداند:
عاشقم من عاشقم مند عاشقم
عاشقی را الزم آید درد و غم (یوشیود )91 :5911
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نیما سرخوردگی از عش را به صورت کامل و یختهتری در مثنوی «افسانه» که اوج رمانتیسم
اوستد به شکلی زیبا و شورانگیز به تصویر میکشد .شاعر از زبان افسانه در یاسخ به
یرسش عاش که او را قصهای دانستهد میگوید:
آرید آری
قصهی عاش بیقراری
ناامیدید یر از اضطرابی
که به اندوه و ش

زندهداری

سالها در غم و انزوا زیست
قصهی عاشقی یر ز بیمم( ....همان)16 :
یک زمان دختری بودهام من
نازنین دلبری بودهام من (همان)12 :
سیاب نیز در دوران جوانی چند تجربهی عاشقانه را یشت سر نهاد .او نخست شیفته دختری
به نام وفیقه شد؛ اما چون توان بازگو کردن عشقش را به او نداشت عاقبت وفیقه ازدواج کرد
و این حادثه تأثیر زیادی بر روحیه و اش ار وی داشت .ب د از آن عاش دختری چویان شد
که برای دیدار با وی گوسفندان یدربزرگش را به صحرا میبرد؛ اما این دلدادگی نیز نتیجهای
جز ناکامی نداشت .سیاب از آن دوران این گونه یاد میکند:

(سیابد )43-93 :1333
(آیا از دخترک چویان هیچ میدانی؟ /از روستا؟ از آنچه که سوز عش است هیچ میدانی؟/
ای جنگلد آیا رقص نور را دیدهای /بر قطره اشک میان یلکهایش؟)
بدر در شهر نیز چند تجربهی عاشقانه داشت که آنها نیز با ناکامی رو به رو شد .این
شکستها او را دچار غم و اندوه کرد و به ناامیدی کشاند .او در قصیدهی «آواز قدیمی» از
عشقی سخن میگوید که فقط طنین آوازش از دور میرسد و قضا و قدر و روزگار جفاییشه
اجازهی نزدیکی آن را به شاعر نمیدهد و بین آن فاصله میاندازد:
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(همان)62 :
(شبید در قهوهخانهی شلو و دوری /درحالیکه چشمان خستهام /به چهرههاد دستهاد یاها
و ش لهها مینگریست /و ساعت نیز این ازدحام را استهزا میکرد /و زنگ میزدد طنین
آوازی را شنیدم /...آواز عش است .اصواتی که مانند بادبانی دور که تصویر در آن جلوهگر
شود /دور میشوند و از میان میروند و میلرزند /...چرا سایهی دست قضا و قدر /میان دو
دل حائل میشود؟ چرا زمانهی سنگدل /دست راست تو را از میان دستها و انفاس من جدا
کرد؟ /چه طور گراشتم که تو مانند /آوازی که در گوشم اندک اندک خاموش میگرددد از
من دور شوی؟)
 -3-2نوستالژی فقدان خانواده
خانوادهد اصلیترین و سنّتیترین کانون حیات جم ید هسته بنیادی احراز هویت فردی و
مناس ترین واحد ف الیت زیستی محسوب میشود .خانواده ت یینکنندهترین نهادی استد
در جام ه که فرد را با زندگی سیاسی و اجتماعی آشنا میکند (ازغندید  .)32 :5916هر یک
از اعضای خانواده مانند یک رشتهی زنجیر به هم تنیده میمانند و نسبت به هم احساس
وابستگی و مسئولیت میکنند .فقدان عضوی در خانوادهد تأثیر عمیقی بر روح و جان دیگر
اعضا خواهد گراشت و تأثیرات خود را به طرق مختلف نشان میدهد .بازتاب این تأثیر در
شاعراند به دلیل روح لطیف و حساسی که دارند از طری اش ارشان نمود ییدا میکند .نیما و
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سیاب نیز در طول حیات خودد شاهد مرگ عزیزان خود بودهاند .این حادثه یکی از مهمترین
عوامل ایجاد غم و اندوه در اش ارشان بوده است.
مادر نیماد اوّلین م لم زندگی او بوده و در یرورش قوهی تخیّل شاعرانهاش نقش بسزایی
داشته است .شاعر در ش ر «شیر» خود را شیرد سلطان جنگلد دانسته که قدرتش در سایه
حمایت و یشتیبانی مادر بوده است:
منم شیرد سلطان جانوران
سر دفتر خیل جنگآوران
که تا مادرم در زمانه بزاد
بغرّید و غرّیدنم یاد داد
نه نالیدنم (یوشیود )13 :5911
او در نبود مادرش احساس تنهایی میکند:
نبودهست هنگام حملهوری
به سر بَر مرا یاورید مادری
دلیر اندر این سان چو تنها شدم
همه جای قهّار و یکتا شدم
شدم نرّه شیر (همان)15 :
همچنین مرگ یدر نیما برای او بسیار سنگین بود .این حادثه روح حساس او را آزرده
ساخت و شاعر را با دشواریهای زندگی رو به رو کرد .چنان که روزها برای او به سختی
سپری میشد .نیما در ش ر «یانزده سال گرشت» نشان میدهد با گرشت سالها از مرگ یدرد
تحمّل این مصیبت برای او دشوار است:
یانزده سال گرشت
روزش از ش

بدتر

شبش از روز سیه گشته سیهتر
یانزده سال گرشت
که تو رفتی ز بَرَم
من هنوزم سخنانی زتو آویزهی گوش
مانده بس نکته
191

بررسی تطبیقی نوستالیی در آثار نیما یوشیو و بدرشاکر السیاب
ای یدرد در نظرم (همان)491 :
این دا آن چنان سنگین است که هیچ گاه برای او کهنه نمیشود و او هنوز سوگوار یدر
است:
آی! بی باک یدر!
من هنوزم غم تو مانده به دل
تازه میدارم اندوه کهن (همان)494 :
نیما در دوران زندگی بسیار متأثر از برادرش الدبن بود .او در اش ار و نامههایش به الدبن
اشاره میکند .شاعر در ش ر «یک نامه به یک زندانی» که نامهای منظوم استد به غم دوری و
از دست دادن برادر اشاره میکند:
دیرگاهی است که از تو خبری
نرسیده است به من
و ز هر آن دوست که مییرسمت از حال درون
ننگریدهست به من
از برای این است
ش
وش

و روز تو در آن تنگ حصار
و روز من اندر این باز حصاری (که به ظاهر نه چنان زندانید زندانی است) (یوشیود

)254 :5911
در تجربهی شاعرانه سیاب در مرحلهی رمانتیک نیزد تراژدی مرگ زودرس مادر در شش
سالگی بازتاب یافته است که بر غم و اندوه شاعر میافزاید و او را در غمی جانکاه قرار می-
دهد .او در جایی میگوید« :من مادرم را از دست دادمد درحالیکه هنوز کودکی خردسال
بودم و محروم از مهر و عطوفت زن یرورش یافتم .زندگی من همهاش جست و جو درباره-
ی کسی بوده و هست که این جای خالی را یر کند» (بالطهد )13 :1332
اندوه شاعر زمانی بیشتر میشود که یدرش یس از مرگ مادر دوباره ازدواج میکند .سیاب از
این دو واق ه این گونه یاد میکند:
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(سیابد )415 :1333
(در یاسخ تود که آیا خانواده من /خردمند یا بیخرد بودهاندد باید بگویم /زناند یدرم را از
کنار من ربودهاند /و مرگ زودرسد مادرم را همراه خود برد /جز عش تو چیزی برایم
نمانده /فریاد از این زمان جفاییشه).
یس از چندی سیاب مادربزرگش را نیز از دست داد .این اتفاق نیز بر غم و اندوه شاعر
افزود:

(همان)433 :
(مادربزرگ! ب د از تو به که شکایت برم؟ /از بدبختیها و رنوها /دیروز تنها دریچهی دل تو
به روی من گشوده بود /ولی امروز قبر /آن دریچه را به روی من بسته است /جز ناله و
اشک چارهای ندارم).
 -4-2نوستالژی غم غربت
گریز از شهر و اشتیاق به روستا – آمیخته با اشتیاق به مادر و روزگار کودکی – جریانی
کامالً رمانتیک است (احسان عباسد .)513 :5914
توربر ( )Thurberمفهوم غم غربت را درماندگی یا اختاللی میداند که به وسیلهی جدایی
مورد انتظار یا واق ی از محیط خانه و زندگی ایجاد میشود( .توربرد )11 :5333
در مطال هی اش ار نیما و سیابد «یوش» و «جیکور» جایگاه خاصی دارند؛ زیرا اولین
خاستگاه و یایگاه اجتماعی و محل زندگی دو شاعراند.
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نیما به زادگاهش «یوش» بسیار دلبسته است و با این که از نوجوانی به شهر رفت نتوانست
به این محیط عادت کند؛ زیرا زندگی در شهر احساس غربت و تنهایی را برای او به همراه
داشت به همین دلیل هر زمان فرصت مییافتد خود را به روستایش میرساند تا در دامان
طبی تش آرام گیرد« .شاید یکی از دالیل دلبستگی بیحد و حصر نیما به یوش و فرهنگ
مردم روستاد روح جوانمردی اهل کوهستان باشد که او آن قدر به آن ایمان دارد» (ضیاء-
الدینید  .)11 :5913او در ش ر «در جوار سخت سر» به علت دوری از دیار و زادگاهش
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
ش

به من میخواند از راز نهانشد من به ش

من که نه کس با من و نه من به کس دارم سخن
در جوار سخت سر دریا چه میگوید به من؟ (یوشیود )191 :5911
او در یایان ش رد دریا را مورد خطاب قرار میدهد و آرزویش را که چیزی جز بازگشت به
وطن نیستد بیان میکند:
ای دریای بزرگ! ای در دل تو مستتر
تیرگیهای نگاه ماندهی من از مقر!
از رهی بگریختهد سوی رهی باز آمده
یهنه ور دریاد که چون من دلت ناساز آمده
میسپارم نیز من از حرف تو راه خیال
میدهم ییوند در دل هر خیالی با مالل
تا فرود آیم بدان سوهای تو یک روز من
کاش بودم در وطند ای کاش بودم در وطن (همان)194 :
عالقهی مفر نیما به روستاد نفرت از شهر را به همراه داشت .او هیچگاه در شهر احساس
امنیت نمیکرد و همیشه در اش ارش این نکته را یادآور میشد که یک روستایی است و
بدان افتخار میکرد .نیما از شهر بیزاری میجست و زندگی در آن محیط را از بخت بد خود
میدانست و ییوسته آه حسرت میکشید:
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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
چون که عادت دارم از طفلی بدان (همان)95 :
شاعر در ابیات ب دی به توصیف شهر و مردم شهرنشین مییردازد و آن جا را مرکز فساد و
شهرنشینان را مردمانی ریاکارد شرور و فاسد م رفی میکند که همنشینی با آنها نتیجهای جز
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
بس بدید بس فتنههاد بس بیهوده!
تا که این وضع است در یایندگی
نیست هرگز شهر جای زندگی (همان)91 :
سیاب نیز به رغم آمدن از روستا به شهر گوش به ندای درونی دارد و در آرزوی یاکی و
بیآالیشی دوران کودکی و بازگشت به زندگی در روستا و فرار از تنهایی است:
(سیابد )519 :1333
(ای یروردگارد آنچه که ایوب داشت به او بازگردان  /جیکورد خورشید و کودکانی که در
میان نخلستانها میدوند).
تنهایی و اندوه غربت گاه در وجود سیاب اوج میگیرد تا بدان جا که شاعر میان عش به
جیکور و م شوقهی خود هیچ تفاوتی قائل نیست:
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(همان)119 :
(چشمانت جنگلی از درختان نخلند در آغاز صبح /یا دو ایوان بلند که ماه در دور دستشان
میدرخشد /چشمانت وقت تبسم چون تاکستانی است یر از برگ /و رقص نورها در
چشمت چون رقص هزار ماه در برکه است /انگار یارویی موج انداخته است بر آنها در
آغاز صبح /و انگار ستارگان در ژرفای چشمانت میتپند)
نتیجهی این عش و دلبستگی به روستاد نفرت و گریز شاعر از شهر بوده است .او شهر را
غرق در حیلهد فری د آلودگی و فاقد آرامش میبیند .سیاب در قصیدهای به نام «جیکور و
شهر» بیزاریش را از شهر نشان میدهد و عش و عالقهاش را به روستا اظهار میدارد .او
خود را همچون زندانی در شهر توصیف میکند و دروازههای شهر را همچون ریسمانی می-
داند که به دور قلبش کشیده شدهاند:

(سیابد )111 :1333
(در اطرافم درهای شهر حلقه میزنند /ریسمانهایی از گِل قلبم را میجوند /و از آتش
درونیاش گِلی به من میبخشند /ریسمانهایی آتشین بر دستگیرههای دشتهای اندوهگین
تازیانه میزنند /و جیکور را در ژرفای جانم میسوزانند /و در آن خاکستر کینه را میکارند).
شاعر در ادامه به سکوت مرگبار شهر اشاره میکند و با اینکه سالیان زیادی است در آن
سکونت دارد در ضمیر ناخودآگاه خود به دنبال نقایصش میگردد:
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(همان)111 :
(راههای شهر این است :آنطور که اسطورهها روایت میکنند /که هیچگاه آنکه بر آنها گرر
کرده /از ساحل مرگبار آن بازنگشته است /گویی آوا و آرامش در آن /بالهای ابوالهول است
بالهایی از سنگی مدفون در خاک آنها)
نیما و سیاب در شهر وییگیهای روستای خود را جست و جو میکنند و چون آن را نمی-
یابند دچار یأس و ناامیدی و در نتیجه غم غربت میشوند.
 -5-3نوستالژی اندیشیدن به مرگ
عوامل و انگیزههای گوناگوند زمینهساز اندیشیدن و به تصویر کشیدن جلوهی مرگ در ش ر
شاعران است :ض ف جسمانید درد و رنو ناشی از شرایط دشوارد مشاهدهی رنو همنوعان
و .....از جملهی آنهاست .نیما و سیابد از شاعرانی هستند که هر یک با نگرش خاص خود
به مرگ مینگرند.
نگاه نیما به مرگ نگاهی متفاوت است .در نگاه او مرگ مفهوم اجتماعی دارد و «تمام
مصادیقی که زندگی اجتماعی انسان را به مخاطره میاندازدد دربر میگیرد .مرگ اجتماعی
عبارت از هر چیزی است که با تحمیل کردن یا تحمیل شدنش بر انساند دوام زندگی
اجتماعی را از بین میبرد و هستی را برای او غیر قابل تحمّل میگرداند» (باقرید :5913
 .)519او در «خانوادهی سرباز» زندگی خانوادهای را به تصویر میکشد که سریرستشان
برای جنگ با روسها اعزام شده است و خانوادهاش در شرایط سخت به سر میبرند .آنها
در شرایط هولناکی به سر میبرند به گونهای که مرگ را در کنار خود احساس میکنند .در
بخشی از داستان مادر خانواده با مرگ گفت و گو میکند:
یشت درها گوش میدهم من هم
روی دلها دست مینهم هر دم
شد دل تو خون در چنین خواری
باز ای ابلهد آرزو داری!
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یس مرا بشناسد مرگ سر برداشت
دستها افراشت
لرزشی افتاد در تن مادر
یس ز جا برداشت بیاراده سر
چه در آن دم دید؟ دید چنگالی
و ز سر چنگالد خون سیالی
ن رهای برداشت :مرگ آمد! مرگ! مرگ آمد! مرگ! (یوشیود )591 :5911
مرگ در اش ار نیما گاه جلوهای زیبا مییابد و آن هنگامی است که نیما مرگ را با شهادت به
تصویر میکشد که مرگ برای آرمانخواهی است .او در ش ر «شهید گمنام» به مبارزانی اشاره
میکند که در جهت هدف بزرگی که ییش رو دارند و برای تأمین آسایش مردمد از جان خود
میگررند تا تحت سلطهی شاه و استبداد نباشند:
این سیالخورها گر خصم منند
عنکبوتند همه بر سقف تنند
چه هراسی استد چه کسی در یی ماست
ما بمیریم که یک ابله شاست؟
مرگ با فتح مرا بهتر است از این ننگ (همان)522 :
سیاب نیز دیدگاه خاصی در زمینه مرگ دارد .او در آخرین مرحلهی سیر تحول ش ری خودد
دورهی ذاتی یا درونگرایی را تجربه میکند .مرحلهای که در آن رنو و شبح مرگ بر زندگی
او سایه افکنده است.
مرگ در آغازد در نظر او نوعی فدا شدن در راه زندگی بزرگتری بود؛ ولی اندک اندک امری
شخصی و خصوصی شد و مرگاندیشی و یأس به حوزهی واژگان او نیز نفوذ کرد (شفی ی
کدکنید )524 :5913
با توجه به آنچه گفته شد در اش ار سیاب دو دیدگاه در مواجهه با مرگ وجود دارد .دیدگاه
اول به زمانی اشاره دارد که بیماری و در نتیجه مرگ در نظر او موهبت الهی به شمار میآید
و باید شاکر خداوند باشد .در قصیدهی «کتاب ایوب» شاعر احساس میکند همچون «ایوب
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نبی» است که اسطورهی صبر و مقاومت در برابر رنو و عراب بود و بیماری و درد را
بخشش الهی میدانست:

(سیابد )513 - 543 :1333
(هر قدر بال طوالنی شد /و هر قدر رنو شدت گرفت /و مصائ

بخششی است /خدایاد

سپاس تو راد سپاس تو راد گرفتاریها نوعی کَرَم است).
این اندیشه در قصاید دیگر نیز همراه شاعر است .او مرگ خود را همچون ییروزی میداند
که زندگی دوباره را برای بشر به ارمغان میآورد:

همان)191 :
(دوست دارم که در گرداب خون خویش غرق شوم /تا همراه با انسان بار او را بر دوش
گیرم /و زندگی دوباره را برانگیزم که مرگ من خود ییروزی است).
نگرش دوم شاعر به مرگ یس از بیماری سل بروز کرد .در این شرایط او مرگ را تنها
داروی درد خود میداند و از یروردگار طل

مرگ میکند و آن را گلولهی رحمت و رهایی-

بخش زندگی مشقت بار و جانکاه به شمار میآورد:

(همان)961 :
(مرگ را بیاورد میخواهم بیارامم /میان گورهای یراکندهی خویشانم /در یس ش
خداوندا گلولهی رحمتت را دریغ مدار).
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گورستان/
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طنین صدای مرگ در تب ید نیز با او همراه است و زمانی که در بیروت در تنهایی و غربت
به سر میبرد شاد باش مرگ را میشنود تا یایانی باشد برای محرومیّتها و ناکامیهای او:

(همان)919 - 911 :
(ش

رنوآور و دردناک بیروت به من شادباش میگوید /تا در آن صورت مرگ را ببینم و از

شرابی که تمام ناکامیها در آن حل شده بنوشم /محرومیتهایی که از آوای بلبالن نوحهگر
بر شاخساران مایه میگیرد /ش های دردناک دوران بیماری را هرگز فراموش نمیکنم /در
غربت بودم حتی در حال خواب احساس غربت میکردم).
 -3نتیجهگیری
نوستالیی یکی از مؤلفههای مهم مکت

رمانتیسم است که فرد در آن با مرور خاطرات

گرشته دچار غم و اندوه گشتهد آرزومند بازگشت به آن روزگاران است.
نیما یوشیو و بدر شاکر السیاب به عنوان شاعرانی که در دورهای از زندگی ش ری خود در
مکت

رمانتیسم ش ر سروده اند مؤلفههای این مکت

شخصی و اجتماعی این دو شاعر موج

در اش ارشان نمایان است .نوع زندگی

شکلگیری اندیشههای مشترکی در آنان گشته که

به خوبی در آثارشان من کس شده است .اش ار این دو شاعر نمونهی برجستهی ارائه دهنده-
ی نوستالییک یا غم غربت در ادب فارسی و عربی است .درونمایههای فراوانی در کنار هم
قرار گرفتهاند تا زمینهساز این حس باشند .یناه بردن به دوران کودکی و یاد کرد حسرتآمیز
آند ناکامی در عش د از دست دادن اعضای خانواده یا عزیزید شور و شوق بازگشت به
روستا و گ ریز از شهرد زندگی توأم با درد و رنو و اندیشیدن به مرگ از مهمترین مؤلفههای
این مکت

در اش ار آنان است.
***
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بررسی تطبیقی سبک دو شعر «رحله حول الکلمات» و«خفته»
عبدالوهاب بیاتی ،مهدی اخوان ثالث
دکتر کلثوم صدیقی* /5عاطفه طاهری

**1

چکیده

عبدالوهاب بیاتی و مهدی اخوان ثالث از شاعران م اصر و نوگرای عراق و ایران هستند که
دغدغههای اجتماعید بخش مهمی از افکار و اش ار آنها را به خود اختصاص میدهد .ش ر
«

» بیاتی و «خفته» اخوان ثالث از نمونههای اش ار اجتماعی این دو شاعر

است که دارای وییگیهای مشترک و گاهی متفاوت سبکی میباشند؛ بررسیهای تطبیقی
میان ادب عربی و فارسی به دلیل مشابهتهای فرهنگی زمینهی دستیابی به نقا ض ف و
قوت در آثار ادبی شده و به شناخت جامعتر این آثار کمک میکند که خود زمینهساز بهبود
و رشد در این عرصه خواهد شد .ییوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی تالش دارد تا به
شناخت کاملی از اب اد مختلف زبانی ادبی و فکری دو اثر دست یابد .برآیند نهایی جستار
حاضر بیانگر این موضوع است که هر دو شاعر برای انتقال ییام خود از ابزار مشابهی مانند
موسیقید به کارگیری نمادهای یکسان و واژگان همسنخ برای به تصویر کشیدن وض یت
نابهنجار جام ه و عدم وجود عدالت اجتماعی استفاده کردهاند.
کلیدواژهها :زباند اندیشهد عبدالوهاب البیاتید مهدی اخوان ثالث

* 5استادیار و عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
)(seddighi@ferdowsi.um.ac.ir
** 1دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
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 .5مقدمه
انسان های آزاده در هر شرایط زمانی و مکانی که باشند و با هر قومیت و نیادی که باشند
دغدغهی برقراری عدالت میان همهی انسانها را داشته و تحمل ظلم و سکوت در برابر آن
برایشان بسیار مشکل و بلکه ناممکن است .این افراد با ابزار و امکاناتی که در دست دارند
در جهت رفع این ظلم و ستمها تالش میکنند و خود را وقف این عمل مینمایند تا به
نتیجهای برسند .در این میان شاعران و نویسندگان نقش بسیار مهمی داشته و همواره در
عرصهی این میدان با قلم خود ظاهر شده و اندیشههای عدالتجویانه خود را به زیبایی به
زبان ش ر و نثر به تصویر کشیدهاند و بدین وسیله توانستهاند عقلها را بیدار و دلها را
مجروب نمایند .بیاتی و اخوان دو شاعر از دو کشور مختلف اما با دیدگاههایی شبیه به هم
هستند که زندگی خود را وقف بیدارسازی مردم و بیان ظلم و ستمهایی که توسط برخی
فرصتطلبان بر مردم ض یف میرود نمودند؛ آنها در راه مبارزات خودشان سختی تب ید و
اسارت را نیز به جان خریدند .ادبیات فارسی و عربی دارای مشابهتها و نقا

مشترک

فراوانی هستند که عالوه بر وییگیهای زبانید وجود زمینههای مشابه فرهنگی و جغرافیایی
و سیاسی نیز بر این امر افزوده است .بررسی سبکشناسانه آثار با توجه به مؤلفههای زبانید
ادبی و فکری یک اثر زمینهی دریافت مقصود نویسنده را به شیوهای دقی تر فراهم میآورد؛
مقایسهی تطبیقی سبک دو نوشته نیز برای دستیابی به نقا اشتراک و افتراق دیدگاههای
خال هر اثر و ابزاری که برای بیان مقصود خویش به کار گرفته ضروری به نظر میرسد.
 .1-1پیشینه
در موضوعات مشابه با ییوهش حاضر باید گفت تنها مقالهای که به بررسی تطبیقی اش ار دو
شاعر فوق یرداخته مقالهی («دغدغههای اجتماعی ش ر عبدالوهاب بیاتی و مهدی اخوان
ثالث»د فرهاد رجبید مجله زبان و ادبیات عربی) است که با نگاهی کلی به آثار این دو شاعرد
وجوه مشترک در زمینهی مسائل اجتماعی را توصیف نمودهاست .مقاالت دیگری نیز در
حوزهی ادبیات فارسی و عربی وجود دارد مانند («ییغامهایی به هیچکجا» بررسی
مشابهتهای زندگی و ش ر بلند الحیدری و مهدی اخوان ثالثد منییه عبداللهید نشریهی
علمی ییوهشی گوهر گویا) و همچنین مقالهی («بررسی ش ر محمدرضا شفی ی کدکنی و
عبدالوهاب بیاتی از منظر ادبیات تطبیقی»د ناهده فوزی؛ مریم امجد؛ کبری روشنفکرد
دوفصلنامه علمی ییوهشی ییوهشهای ادبیات تطبیقی) که این دو مقاله نیز به بیان وجوه
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اشتراک و افتراق اش ار و اندیشههای این ش را به صورت مقایسهای یرداختهاند .از میان سه
اثر نامبرده هیچیک رویکرد سبکشناسانه نداشتهاند گرچه مقالهی دوم (ییغامهای به
هیچکجا) به صورت محدود به مقایسهی برخی مؤلفههای سبکی مانند وزن اش ار و
درونمایهی مشترک یرداخته است اما صریحاً به این مطل
رابطه با دو اثر «

اشارهای نشده است .همچنین در

» و «خفته» تاکنون به زبان فارسی هیچ مقالهای به رشتهی

تحقی در نیامده است.
 .2-1طرح مسأله
توجه و دقتنظر در این دو سروده نقا مشترکی را به ما مینمایاند که موج

نزدیکی و

همانندی سبک دو شاعر در این دو ش ر میشود .بیاتی و اخوان در دو جام هی مختلف اما
مشابه به جهت شرایطی اجتماعی و فرهنگی زندگی میکنند و همین امر زمینهی ییدایش
دیدگاههای مشترک و استفاده از ابزارهای مشابه برای سرودن ش ر شدهاست.
مهمترین سؤالی که به عنوان یرسش بنیادین مطرح است این مسأله میباشد که آیا شباهتی
میان دو سروده ی بیاتی و اخوان در سطوح زبانید ادبی و فکری در این دو سروده وجود
دارد؟
نگارنده جهت یاسخ به این یرسش یس از ذکر مقدماتی در رابطه با ادبیات تطبیقی و م رفی
مختصر دو شاعرد با استفاده از روش تحلیلی توصیفی در  4فصل این دو سروده را با
رویکردی سبکشناسانه و با تکیه بر خود متن مورد دقت و بررسی قرار داده است.
 .1ادبیات تطبیقی
به دلیل وجود اختالف نظرها در زمینهی ادبیات تطبیقید نمیتوان آن را در چهارچوب یک
ت ریف مشخص تبیین نمود اما دیدگاههای مختلف در حوزهی این رشتهی ادبی را بطور
کلی میتوان در قال
 .5-1مکت

دو مکت

بنیادین گنجانید.

فرانسوی

«نظریهیردازان فرانسوید ادبیات تطبیقی را شاخهای از تاریخ ادبیات به حساب میآورند و
وظیفهی ییوهشگر ادبیات تطبیقی را بررسی روابط ادبی بین فرهنگهای مختلف –عمدتا
بین فرهنگ فرانسه و سایر فرهنگها -میدانند ...و هر گونه مطال هی تطبیقی را مشرو به
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اثبات رابطهی تاریخی بین دو فرهنگ مورد نظر میداند( ».انوشیروانید )51 :5913
«در واقع تطبی گران فرانسوی به ادبیت یا ب د زیباشناسی آثار ادبی توجهی ندارندد برای آنان
تجزیه و تحلیل ادبی خود اثر حائز اهمیت نیستد بلکه در جستجوی عوامل خارجیای
هستند که منجر به تأثیرات ادبی میشود( ».بزرگچمید )542 :5912
طب این نظریهد آثار ادبی که به یک زبان نوشته شدهاند از چهارچوب ییوهشهای تطبیقی
خارج میباشند هر چند که متاثر از هم باشند .مقایسهی میان دو ادی

که از زبان مشترک

برخوردارندد در حیطهی ییوهشهای ادبیات تطبیقی قرار نمیگیرد( .ر .ک نداد )51 :5913
 .1-1مکت

آمریکایی

ادبیات تطبیقی از دیدگاه آمریکایی دامنهی وسیعتری را در بر میگیرد؛ «مالک در این مکت د
ملیت و فرهنگ است و نه زبان؛ و ارتبا تاریخید تأثیر و تأثر و اختالف زبان دو اثرد شر
مقایسه و تطبی نیست .در این مکت د ادبیات تطبیقی از فلسفهی ییشین خود ی نی یی بردن
به روابط تاریخی و تأثیر و تأثر آثار ادبی جدا شده و به تدریو به نقد ادبی نزدیک میشودد
بهعبارت دیگر در این مکت د ب د زیباشناسی آثار ادبی و تجزیه و تحلیل ادبی خود اثر
مطرح است( ».بزرگ چمید )541 :5912
با توجه به اینکه نوشتهی حاضر بیشتر به تجزیه و تحلیل دو اثر یرداخته شده و تأثیر دو
شاعر از یکدیگر مدنظر نبودهاست میتوان گفت در حوزهی مکت

آمریکایی ادبیات تطبیقی

جای میگیرد.
 .3مروری بر زندگی بیاتی و اخوان
«عبدالوهاب بیاتی در سال  5316در بغداد به دنیا آمد در سال 5313د در رشتهی زبان و
ادبیات عربی فار التحصیل گردید و به شغل م لمی یرداخت .به خاطر گرایشهای تند
سیاسی اخراج شد و آوارهی کشورهای دیگر گردید .یس از انقالب سال  5311به عراق
بازگشت و سپس در سال  5364و به دعوت جمال عبدالناصر رئیس جمهور وقت مصرد به
آن کشور رفت .وی دوران یایانی زندگی خود را در اردن گرراند و سپس به دمش رفت و
در سال 5333در این شهر بدرود حیات گفت و در همان جا دفن گردید .بیاتی از بزرگان
ش ر م اصر عربی و از یرچمداران نوگرایی است .او زبانی ساده و صریح را برمیگزیند تا
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بهسادگی با مخاط

خویش ارتبا برقرار نماید .گفته شده که بیاتی تمام وجود خود را

صرف سخن گفتن از دغدغههای انسان م اصر عربی نمود( ».ن متی؛ امیری؛ سلیمید :5931
)111
هر دو شاعر به لحاو اجتماعی و سیاسی تقریبا در شرایط یکسانی به سر میبرندد حاکمیت
استبداد در جام ه و آغاز جنگها و درگیریهای منطقهای زمینه ساز ایجاد بیعدالتی به وییه
در قشر ض یف و آسی دیدهی جام ه گردید و همین امر بود که باعث شد شاعران مت هد
گرایش به سرودن اش اری برای رهایی از این وض یت و آگاه کردن مردم برای بیدارشدن
نمودند.
 .4تعریف سبک و سبکشناسی
در ابتدا به عنوان مقدمهای برای ورود به بحث اصلید به طور مختصر مفهوم سبک و
سبکشناسی بررسی میگردد.
«سبک در لغت به م نای گداختن زر و سیم و در اصطالح ادبید وییگیهای مشترک و
متکرر در آثار شاعر یا نویسنده یا دورهای خاص است( ».انوشهد )411 :5921
«سبکشناسی در واقع گونهای از تحلیل ادبی است که با تکیه بر روشهای زبانشناسید
جنبههای موثر زبان مجازی و زیباییهای صور زبانی را بررسی میکند و به زبان ییچیده و
نفیس ادبی بیش از زبان ساده عالقه نشان میدهد( ».فتوحید )31 :5935
«برای آن که بتوانیم متنی را به لحاو سبکشناسی تجزیه و تحلیل و بررسی کنیم باید روش
داشته باشیم .یکی از سادهترین و در عین حال عملیترین راهها این است که متن را از سه
دیدگاه زباند فکر و ادبیات مورد دقت قرار دهیم تا بدین وسیله بتوانیم به اجزای متشکله
متن اشرافی ییدا کنیم و ساختار متن را –با توجه به رابطهی اجزا با یکدیگر -دریابیم».
(شمیساد )159 :5914
 .5سطح زبانی
این سطح خود شامل سطوح آوایی واژگانی و نحوی میشود.
 .1-5سطح آوایی:
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سطح آوایی در اش ار به عنوان یکی از مسائل مهم و تاثیرگرار میتواند در رساندن مقصود
شاعر مؤثر باشد و همگام با سطح ادبی و فکری ش ر مفاهیم را به خواننده القا نماید« .بخش
عمدهی زیباییهای موسیقایی حاصل الیهی آوایی سبک است .تغییرات آوایی به برونهی
زبان مت ل اند اما بر ساختهای م نایی نیز تاثیر میگرارند( ».فتوحید )141 :5935
«کنش زبانی و هویت موسیقید دو مقولهی منفک اما در خدمت همدیگرند؛ بهعبارت دیگرد
دو روی یک سکه اند که هدایت کامل ش ر را تا ذهن و درک خواننده بر عهده دارند».
(خسروی شکی د جوادی نیاد )35 :5935
الیهی آوایی ش ر در دو بخش قابل بررسی است:
 .1-1-5موسیقی کناری (قافیه)
« 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
سرتاسر بیت و مصراع یکسان است .جلوههای موسیقی کنارید تنوع گستردهای دارد و
آشکارترین نمونههای آن قافیه و ردیف است» (براتی؛ نافلید .)61 :5933
قافیهها در ش ر «خفته» عبارتند از:
(فرودین/زمین)د (شتاب کن /خراب کن)د (خویش /میش)د (چرا ها /ایا ها)د (مستقیم/
نسیم)د (عزیز /گریز)د (قدمزنان/تیره جان)د (حصارها/سارها)د (قبهاش/جبهاش)د
(کهکشان/بیکران)د (شوم /بوم)د (رفیع /وسیع)د (کوزهها /عجوزهها)د (نشان /عیان)د (نوش/
وحوش)د (این /قرین)د (مسکنت /مقدرت)د (آن /توأمان)د (خبر /حرر)د (آفتاب /آب)د
(است /نشست).
این قافیهها با آهنگین کردن ش رد تاثیر بیشتری در القای مفهوم بر خواننده دارد« .قافیههای
درونی از رعایت عنصر قافیه بین کلمات داخل متن یا واژگان درونی مصراعها یدید میآیدد
که به لطافت ش ر میافزاید( ».ترابید )591 :5915
در ش ر «رحله فی الکلمات» نیز قافیههای زیبایی به کار رفته است:
(مصباحد صباح)د (ذئاب/ذباب)د (هضاب/ضباب)د (حبه/قربه)د (االسمال/االقوال)د
(الحصار/االبار)د (االسالف /السیاف /االضیاف /االصداف /اطیاف)
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آوردن قافیهی (ایند قرین)د (آند توأمان)د (آفتابد آب) در ش ر اخوان و قافیهی (مصباحد
صباح) در ش ر بیاتی که شاعر از درون یکی از قافیهها قافیهی دیگری را ساخته هنرمندی
خاصی نیاز دارد و به ش ر جلوهی وییهای میبخشد.
هر دو شاعر از قافیههای زیبا و هماهنگ برای آهنگین نمودن کالم خویش بهره بردهاند.
 .2-1-5موسیقی درونی (بدیع لفظی)
«موسیقی درونی حاصل هماهنگیها و نسبت ترکیبی کلمات و طنین خاص هر حرفی در
مجاورت با حروف دیگر است .آن چه در حوزه این موسیقی قرار میگیردد آرایههایی نظیر
انواع جناسد ردالصدرد رد ال جزد واجآرایید طردد عکس و ...است .در بررسی موسیقی
درونی آرایه تکرار از نقشی وییه و بسزا برخوردار است تا آنجا که آرایههای حوزهی
موسیقی درونید همگی زیرمجموعهای از آرایه تکرار به شمار میروند( ».براتی؛ نافلید
)69 :5933
«تکرار در سطوح مختلف در ش ر شاعران م اصر نمود یافته است و میتوان آن را در سطح
واکد هجاد واژه و جمله یا عبارتد یافت« .تکرار در سطح واک» را میتوان به صورت
آرایهای قابل اعتنا به نام «واجآرایی» دید( ».روحانید )513 :5933
تکرار واک:
« :وجود صفت نبر در همزه که تیزی و سنگینی مخصوص این واج را
هنگام ادا نشان میدهدد تسلط و برتری قدرت آن را بر سایر واجها نمایان میکند( ».زارع؛
بیات؛ دیانتد  )19 :5933گویا شاعر در این بیت با تکرار این حرف میخواهد نوعی اصرار
و تأکید البته همراه با استیصال و درماندگی خود را به خواننده القا نماید.
کاخی قشنگد مظهر بیدادهای شوم  /مهتاب رنگ و دلکش و جان یرور و رفیع :استفاده
متوالی از واو عطف در کنار وجود مصوت آ در مهتاب و جان و مکث روی ب و ن در این
دو کلمهد ضمن افزایش مدت زمان خواندن این ن ماتد زیادی رفاه و آسایش این افراد بی
درد جام ه را تداعی میکند.
تکرار «واژه»
تکرار واژه میتواند به شکل صنای ی چون :رد ال جز الی الصدرد ردالصدر علی ال جزد طرد
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و عکسد تکریرد تشابه االطراف و ...به آهنگین نمودن نوشته بیفزاید.
نمونه:

آن یک به فوق مسکنت از ظلم و جور این /این یک به تخت مقدرت از دسترنو آن.
همچنین تکرار «مرد نبرد» «حرر» «زنهار» در ش ر خفته عالوه بر ایجاد تناس

آوایی در

ش رد به نوعی تأکید بر هریک از این مفاهیم و برجسته سازی مضمون نیز میباشد.
تکرار عبارت «بر هم نهاده چشم» شاید به نوعی داللت بر تداوم این عمل نیز داشته باشد.
به نظر میرسد بیاتی در ش ر خویش از این آرایهها استفاده ننموده و به جناس و سجع برای
ساخت موسیقی درونی ش رش اکتفا نمودهاست.
جناس:
رحله حول الکلمات( :المصباحد الصباح)د (الرئاب/الرباب)د (اضیاف/اطیاف)
خفته( :نیش /نوش)د (جدّ /جهد)د (جبّه /قبّه)د (زنگ /رنگ)
هر دو شاعر به کمک این آرایه به غنای موسیقی سرودهی خویش افزودند .ضمن این که
م نای مورد نظر را نیز به زیبایی بیان نمودهاند.
به صورت کلی میتوان گفت اخوان در بهرهگیری از موسیقی درونی برای ایجاد تناس
آوایی در کنار القای مفاهیم مورد نظرش (در این سرودهها) موف تر عمل نمودهاست.
 .2-5سطح واژگانی
«امکانات واژگانی اخوان به گستردگی ادب فارسی از قرن سوم تا زمان م اصر است.
ممارست مداوم اخوان با متون ادب فارسی گنجینهی بسیار گسترده ای از واژه برای او فراهم
آورده بود بطوری که هنگام گزینش واژه نیازی به تأمل و جستجو نداشت( ».فرو د :5914
)515
«یکی از انواع برجسته سازیهای اخوان در ش ر استفاده از زبان محاوره و بهعبارت دیگر
زبان مردم کوچه و بازار است که میتوان آن را تحت عنوان «هنجارگریزی سبکی» قرار داد».
(همان)516 :
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شاید او با استفاده از این واژهها اعالم میکند که مخاط

اصلیاش عامهی مردم است و

روی سخنش با آنهاست و بدین وسیله نوعی جرابیت و همچنین احساس صمیمیت بین
خود و خواننده برقرار میکند که زمینهی تأثیرگراری بیشتر را فراهم مینماید.
مثال:
آمد به سوی شهر از آن دور دورها

روز از نهاد چرخ چو شیطان شتابکن

زنهارد بی گدار نباید به آب زد

تا کی تو خفتهای؟ بنگر آفتاب زد

«بخش عمدهای از سرشت یک سبک را نوع گزینش واژهها میسازد .واژهها ایستا و منجمد
نیستندد بلکه جاندار و یویایندد تاریخ و زندگینامه دارند حتی شناسنامه و بار عاطفی و
فرهنگی دارندد برخی ثابت و ان طافیریرند ....انبوهی هر یک از طیفهای واژگانی در
متنهای ادبی و کاربردهای زبانید زمینهی تنوع سبکها را یدید میآورد .از این رو برای
سبکشناس کاربردهای برجستهد م نادار و نقشمند یک نوع واژه یا یک طبقهی واژگانی در
متن اهمیت دارد ( ».فتوحید )113 :5935
واژههای تیره و روشن
واژههای روشن:
رحله حول الکلمات:
مصباحد صباحد ح د مطارد ورد
خفته:
سحرخیزد روزد تبسمد زهدد اختراند جدّ و جهدد عدلد چرا هاد تاج تابناکد عزیزد چشمه
سارهاد رفیعد قشنگد مهتاب رنگد جان یرورد قهقههد شوقد خندهد سرورد شادید عیشد
طربد آفتابد زندهد
واژههای تیره:
رحله حول الکلمات:

.
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خفته:
آشفتهد وسوسهد شیطاند خرابد گریختهد بیدادد گرگد شوریده مود گریزد تیره جاند توفاند
زارد فقیرد غمد شومد اسیرد دوزخد گم شدهد نالهد آهد عجوزهد بیعدالتید ظلمد جورد مسکنتد
عرابد ذلتد اندوهد بینواد جهلد محالد خوابد غفلتد بیچارگی.
همانطور که مشاهده میکنید بسامد واژههای تیره بیش از بسامد واژههای روشن است و
واژههای روشن هم م موال در کنار واژههایی قرار گرفته که به آنها جنبه منفی داده مثالً در
بیت

و فرمانروا نه عدلد نه بیدادد گرگ و میش و کاخی قشنگد مظهر

بیدادهای شومد نمود این مطل

کامال مشخص است .همچنین در ش ر خفته که وض یت دو

قشر مرفه و فقیر جام ه به تصویر کشیده شدهد در توصیف وض یت گروه بیدرد و مرفه
م موال از واژههای روشن (قهقههد شوقد خندهد سرورد شادید عیشد طرب) و برای بیان
وض یت گروه بیچاره و فقیر از واژههای تیره (زارد فقیرد غمد شومد اسیرد دوزخد گم شدهد
نالهد آهد عجوزه) استفاده شدهاست .البته این فضای تاریک که از کل ش ر برداشت میشود و
غم و اندوهی که به خواننده القا میکند در واقع توصیفی از وض یت اجتماع دو شاعر و
نمایانگر عدم وجود عدالت اجتماعی است که به زیبایی قابل درک است.
بسامد واژههای خاص:
خواب :از جمله واژه هایی که در این ش ر تکرار شده خواب است که یک بار در توصیف
مرد فقیر و بیچاره آمده و در دو جای دیگر به همراه صفت جهل و غفلت آمده که این امر
داللت بر توجه شاعر به مسألهی غفلت مردم و بیتوجهیشان نسبت به مظالمی است که به
آنها از سوی جام ه و برخی افراد وارد میشود .به وییه این که در دو مورد آخر نسبت به
این خواب سرزنش کرده و دعوت به بیدار شدن میکند .همچنین در این ش ر عالوه بر
اینکه عنوان آن «خفته» استد سه مرتبه دیگر هم به کلمه «خفته» اشاره شده که این مسأله
نیز تاکیدی بر مضامین بیدارسازی مردم ستمدیده است.
از دیگر واژههایی که در این قصیده جل

توجه میکندد کلمه بیداد 1مرتبه و کلمه ظلم

وجور هم 1مرتبهد و یک مرتبه واژه بیعدالتی است که در واقع شاعر به وسیلهی این واژهها
تصویری از واق یت جام هی خودش را ییش چشم خواننده میگرارد و به بیعدالتی موجود
در آن اشاره میکند.
101

بررسی تطبیقی سبک دو ش ر «رحله حول الکلمات» و «خفته» عبدالوهاب بیاتید مهدی اخوان ثالث

می توان گفت محور اصلی در ش ر خفته همین دو مفهوم است؛ ی نی شاعر به عدم وجود
عدالت اجتماعی در این جام ه اشاره میکند که افرادی از جهل مردم ساده سوء استفاده کرده
و دسترنو آنها را مایهی خوشگررانی خود قرار داده و به عیش و طرب مییردازند.
در ش ر بیاتی نیز واژهی موت و میت به چشم میخورد که واژهی «موت» بیانگر محیط
خفقان آور آن دوره است اما در انتهای ش ر بیاتی با ناامیدی تنها راه نجات از این وض یت
وحشتآور را مرگ میداند.
نمادپردازی:
«نماد و رمز م ادل واژه سمبول است« .در زیباشناسی رمز عبارت است از یک شئ که
گرشته از م نی وییه بالواسطهی خودش به چیزی دیگرد به وییه یک مضمون م نویتر که
کامال قابل تجسم نیستد اشاره کند» (مرتضوی؛ شوقید .)511 :5913
«در ش ر م اصر می توان سمبولیسم را هنر بیان افکار و عواطفد نه از راه شرح مستقیم و نه
به وسیله تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموسد بلکه از طری
اشاره به چگونگی آنها و استفاده از نمادهایی بی توضیح برای ایجاد آن عواطف و افکار در
ذهن خواننده دانست» (همان.)519 :
شرایط سیاسی دوران زندگی اخوان ثالث در ایران و عبدالوهاب بیاتی در عراق به گونهای
بود که جوی از خفقان جام ه را فراگرفته و کار برای شاعران مت هد که دغدغهی بیدارسازی
اذهان برای مقابله با ظلم و جور را داشتند سخت شد به گونهای که بسیاری از این شاعران
از جمله اخوان و بیاتی تب ید و زندانی شدند؛ به همین دلیل این ش را مجبور شدند برای
بیان عقاید خود از زبان نمادین و رمزی استفاده نمایند.
ش

نماد ظلم و ستم

ش

همچو زهد شیخ گرفتار وسوسه

گرگ نماد افراد زورگو و ستمگری که از دسترنو افراد ض یف ارتزاق میکنند.
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فرمانروا نه عدلد نه بیدادد گرگ و میش
این دو شاعر از نمادهای یکسانی برای توصیف وض یت جام ه استفاده نمودهاند.
 .3-5نحوی
ساختار جمله
ساختارهای نحوی در هر زبانی چهارچوبهای خاص خود را دارندد اما ممکن بنا به دالیلی
این چهارچوب ها و ترتی

چیدن کلمات کنار هم به هم بخورد یا شیوهی خاصی به خود

بگیرد؛ از جملهی این دالیلد حفظ توازن آوایی کالم است؛ «ساختارهای نحوی در اکثر
موارد تاب ی از زمینهی موسیقایی کالم است نه بر عکس» (زرقانید .)111 :5935
در بسیاری از موارد در این دو ش ر ترتی

ف ل و فاعل م مول در جمالت رعایت نشده؛

مثالً در ش ر خفته ابتدا ف ل آمده و ب د فاعلد آمد به سوی شهر از آن دور دورها/آشفته حال
باد سحرخیز فرودین.
در ش ر رحله حول الکلمات نیز تقدیم و تاخیر عناصر جمله م موال به دالیل آوایی صورت
یریرفته:
زمان افعال
در ش ر خفته زمان بیشتر اف ال حال است و این امر شاید به این علت باشد که اخوان در
حال ت ریف صحنههایی است که هماکنون در جام ه در جریان است و او مشاهده نموده و
آن را برای خواننده ت ریف میکند اما در قسمت انتهایی ش ر اف ال حالت امری و تخاطبی
نیز ییدا میکند زیرا اخوان در یایان ش رش میخواهد با توجه به سخنانی که در طی ش ر
داشتهد مخاط

را تشوی به عمل نماید.

در ش ر بیاتی نیز در قسمتی که شاعر وض یت جام ه را توصیف میکند با آوردن اف ال
ماضی از به تاراج رفتن جام ه توسط برخی افراد ظالم خبر میدهد و سپسد با ف ل امری
درخواست کمک میکند.
 .6سطح ادبی
در ش ر بیاتی تشبیه به صورت خیلی م دود استفاده شده در حالی که است اره و مجاز بسامد
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»

بیشتری در آن دارند .از همان ابتدای ش ر الفاظی مانند «

نمونههایی از این است ارهها هستند .همچنین میتوان گفت «خبز» که به عنوان مجازی برای
اموال و داراییهای فقرا استفاده شده بطور غیر مستقیم در صدد رساندن م نای مورد نظر
شاعر است.
اما در قصیده اخوان موارد مت ددی تشبیهات زیبا به کار رفته که در اکثر قری

به اتفاق آنها

ادات تشبیه (همچود چود چوند گفتی) هم ذکر شده است .از جمله این تشبیهات بر تاج
تابناک ستونهای مستقیم /چون موج باده یشت بلورین ایاغها و از کاخ رفته قهقههی شوق تا
فلک /چون خندههای باده ز حلقوم کوزهها را میتوان ذکر نمود.
وییگی این آرایه در ابیات این ش ر این است که بیشتر تشبیهات اخوان در این قصیده جدید
هستند و به نوعی اخوان در ساخت آنها ابتکار نشان داده است .نمونهای از این تشبیهات
زیبا در بیت زیر آمدهاست:
آن اختران چو لشکریان گریخته/هر یک به جد و جهد یی استتار خویش.
با توجه به این نکات میتوان گفت ابهام و یوشیده سخنگفتن در سخن بیاتی بیش از سخن
اخوان است .اخوان مطل

مورد نظر خودش را با آوردن تشبیهات مت دد تشریح نموده و به

صورت مفصلتر بیان کرده در حالی که بیاتی م موال از است اره که ابهام بیشتری دارد
استفاده نموده و به صورت مختصرتر نیز سخن گفته است .این امر ممکن است به دلیل
شرایط اجتماعی که بیاتی در آن ش ر سروده باشد و یا از تفاوت مخاط

مورد نظر بیاتی

منشأ گرفته باشد .زیرا از آنچه از ش ر این دو شاعر برمیآید میتوان چنین نتیجه گرفت که
مخاط

اصلی ش ر اخوان عامهی مردم هستند و لرا زبان و بیان متناس

با سطح آنها تنظیم

شدهاست در حالی که میتوان با توجه به جملهی
چنین برداشت نمود که بیاتی افراد دیگری (قشر ستمگر و ظالم) را (به
صورت غیر مستقیم و کنایی) مورد خطاب اصلی خود قرار داده است.
همچنین نکتهی دیگری که قابل ذکر است این که اخوان در ش ر خود بارها از صن ت
تشخیص استفاده نمودهاست .این مسأله با بسامد کمتری در ش ر بیاتی نیز به چشم میخورد.
رحله حول الکلمات:
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خفته:

دیدم به یای کاخ رفی ی که قبه اش /راحت غنوده بود به دامان کهکشانآشفته حال باد سحرخیز فرودینهمچو زهد شیخ گرفتار وسوسه

-ش

روز از نهاد چرخ چو شیطان شتابکن...
از دیگر آرایههای ادبی که به زیبایی ادبی در دو ش ر افزودهاست مراعات نظیر است؛
) در رحله حول

واژههای (

الکلمات و همچنین واژههای (زهدد شیخد وسوسهد شیطاند عفیفد تقوا) در ش ر خفتهد
دارای مراعات نظیر هستند .وییگی مهم دیگری که در ش ر بیاتی میتوان اشاره نمود وجود
«تناص» یا اقتباس حرفی در آن است آنجا که میگوید

در

حقیقت اشاره به این ش ر حالج دارد که میگوید« :
»( .ر .ک کندید )962 :1339
در واقع نقاب (

) را میتوان از وییگیهای سبکی ش ر البیاتی برشمرد که در این ش ر

نیز به کار گرفته شده است« .شاعر م اصر نقاب را به کار میبندد تا اوالد صدایش لحنی
عینی و تقریبا بیطرفانه به خود گیرد و ثانیا از فوران مستقیم عواطف و احساسات درونی
خود دور گردد( ».حبیبی؛ بهروزید  )21 :5933به نظر میرسد منشأ استفاده از این ابزار
همان فضای خفقان و بستهی جام هی شاعر است.
«او از یس نقاب حالجد آزادگی اندیشه و سرکشی در برابر سنتهای موروثی را فریاد کرد و
با او در طرد انواع ستمدیدگی و در جستجوی آزادی همنوایی کرد( ».فوزید )115 :5919
 .7سطح فکری
با توجه به نزدیکی مرزهای جغرافیایی و همچنین مشابهتهای فرهنگی بین ایران و
کشورهای عربید میان هنرمندان این کشورها به لحاو تفکرات و نگرش در مسائل مختلفد
مشابهتهایی یافت میشود که این مشابهتها لزوما در اثر تأثیریریری یک شاعر یا نویسنده
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ایرانی از شاعر یا نویسنده عربی و بال کس نمیباشد.
عبدالوهاب بیاتی و اخوان ثالث در دو جام ه با شرایط اجتماعی نزدیک به هم زندگی
میکنند و همین امر زمینه سرودن اش اری با مضامین یکسان یا مشابه را برای این دو شاعر
فراهم نمودهاست.
مشابهتهای گوناگون در ش ر این دو شاعر بسیار چشمگیر است که برخی از آنها طی
بررسی سبک زبانی و ادبی مشخص شد؛ به عنوان نمونه میتوان به استفاده از نمادهای
مشابه برای توصیف جام هد یا استفاده از واژههای سرد و تاریک و برای نشان دادن خفقان
جام ه و بینشاطی آن و همچنین به کارگیری سطح آوایی واژگان برای القای مقاصد خاص
به ذهن خواننده اشاره کرد.
اما در بحث فکری نیز میتوان گفت محور کلی این دو ش ر حول مفهوم عدالت اجتماعی و
فقدان آن میچرخدد بطوری که موارد زیر را جزو اشتراکات م نایی این دو ش ر به شمار
آورد:
 .5توصیف وض یت نابهنجار جام ه و خبر از وجود افرادی فقیر و مظلوم

خوابیده مرد زار و فقیری که جبهاش /غربال بود و هادی غمهای بیکران
 .1وجود افرادی زورگو و مرفه که ح فقرا و مردم ض یف را میخورند و دسترنو آنها را
دستمایهی
خوشگررانی خود قرار میدهند.

آن یک به فوق مسکنت از ظلم و جور این /این یک به تخت مقدرت از دسترنو آن /این با
سرور و شادی و عیش و طرب قرین /و آن با عراب و ذلت و اندوه توأمان
مجموع دو نکته ذکر شده به عدم وجود عدالت اجتماعی در اجتماع م اصر دو شاعر اشاره
دارد.
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 .9نکتهای که قابل ذکر است این که ش ر «خفته» به گونه ای مفصلتر به شرح و توصیف
جام هاش یرداخته و ابتدا با بیان مقدماتی وارد بحث اصلی میگردد در حالی که بیاتی از
همان ابتدا با عبارت «

» وض یت وحشتناک جام ه را به

نمایش میگرارد .همچنین اخوان عالوه بر بیان وض یت جام ه یکی از دالیل آن را غفلت و
بی خبری مردم میداند و در ابیات یایانی از آنها میخواهد از خواب غفلت و بیخبری بلند
شده و منف ل نباشند به گونهای که به جای این که منتظر اصالح امور به صورت خودبه
خودی و طبی ی باشند باید خودشان انقالبی به یا کنند و وض یت خود را بهبود بخشند.

همدرد من! عزیز من! ای مرد بینوا /آخر تو نیز زندهاید این خواب جهل چیست /مرد نبرد
باش که در این کهن سرا /کاری محال در بر مرد نبرد نیست
البته بیاتی نیز با گفتن جملهی
درخواست کمک میکند و در ادامه میگوید همهی
امکانات خود را وقف رسیدن به نجات از این وض یت نابهنجار و رسیدن موفقیت نموده و
( .ر.

چیزی برای از دست دادن ندارد
ک کندید )125-121 :1339
اما در یایان ش رد گویا بیاتی از کس

موفقیت و دستیابی به عدالت ناامید شده به گونهای که

تنها راه حل این مشکل را مرگ و مردن میداند و در خیالش در همه جا به دنبال آن است؛

.
نتیجهگیری
در بررسی سبکشناسانه ش ر خفته از اخوان ثالث و ش ر

از بیاتی

میتوان گفت که هر دو شاعر از ابزارهای موسیقیساز مانند قافیه بهره بردهاندد در سطح
واژگانی نیز در هر دو ش ر واژگان سرد و تاریک غلبه دارد که نمایانگر جو حاکم بر
جام هی آنهاست و استفاده از این واژگان در جهت بیان مقصود دو شاعر به کار گرفته
شدهاست .بیاتی بیشتر از آرایهی است اره و مجاز بهره برده و به همین دلیل نوشتهی بیاتی
نسبت به اخوان که بیشتر بر تشبیه تکیه دارد ابهام و غموض بیشتری دارد .هر دو شاعر در
صدد توصیف عدم وجود عدالت اجتماعی و فقر ناشی از ظلم و ستم عدهای چپاولگر در
جام ه هستند.
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***
منابع و مآخذ:
انوشهد حسند (5921ش)د دانشنامه ادب فارسید انتشارات دانشنامه :تهرانانوشیروانید علیرضاد (5913ش)د «ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران»د ادبیات تطبیقید ییایی.5براتی محمودد نافلی مریمد (5933ش)د «موسیقی درونی در ش ر یایداری»د ادبیات پایدارید سال سوم شماره دومد .5933بزرگ چمید ویداد (5912ش)د «کلیت ادبیات تطبیقی»د نامه انجمند ش93بهمنی مطل حجت اهللد یورنامداریان تقید (5935ش)د «تاملی در زبان قصاید اخوان ثالث»د پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگید سال دوم شماره اول
ترابید ضیاءالدیند (5911ش)د امیدی دیگر ،دنیای نو :بیجا.حبیبید علیاصغر؛ بهروزید مجتبید (5933ش)د «کاربرد-دوگانه-موازی-م کوس-نقاب سندباد در ش رعبدالوهاب بیاتی»د لسان مبیند سال دومد شماره سوم.
-خسروی شکی

محمدد مجتبی جوادی نیاد ( 5935ش)د «دیالکتیک شکل و محتوا در ش ر «زمستان» اخوان

ثالث»د بوستان ادب دانشگاه شیرازد ش1
روحانید مس ودد (5933ش)د «بررسی کارکردهای تکرار در ش ر م اصر»د مجله بوستان ادب دانشگاه شیرازدسال سومد شماره دوم
زارعد آفرین؛ بیاتد موسی؛ دیانتد لیالد (5935ش)د «تحلیل آوایی در صحیفه سجادیه (با تأکید بر دعایاست اذه»د پژوهشهای قرآن و حدیثد 5935د ش.6
زرقانید مهدید (5935ش)د چشم انداز شعر معاصر ایراند نشر ثالث :تهران.شمیساد سیروسد (5914ش)د کلیات سبکشناسید میترا :تهران.فتوحید محمودد (5935ش)د سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشهاد سخن :تهران.-فرو د صهباد (5914ش)د «برجسته سازی واژه و ترکی

در ش ر اخوان»د پژوهشنامه علوم انسانید شناختد

5914د ش46و.41
فوزید ناهدهد (5919ش)د «نگاهی به زندگی و ش ر عبدالوهاب بیاتید شاعر م اصر عراقی :تکنیکگر نقاب»دگوهراند شماره.4
-کندید محمدعلید (1339م)د الرمز و القناع فی الشعر العربی الحدیثد بنغازی :دارالکت

الوطنیه.

مرتضوی سید جمالالدیند زیبا شوقید (5913ش)د « نمادیردازی در ش ر مهدی اخوان ثالث»د مجله دانشکدهادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکردد سال ینجمد شماره 51و .53
ندا طهد ادبیات تطبیقید (5913ش)د ترجمه زهرا خسروید تهران :نشر و ییوهش فروزانفرن متید فاروقد امیری جهانگیرد سلیمی علید (5931ش)د «جلوههای یایداری در ش ر عبدالوهاب بیاتی»دنشریه ادبیات پایداری دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرماند سال چهارم شماره
هشتم.
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محمد الماغوط و قیصر امینپور


دکتر عباس طال زاده  /سکینه صارمی گروی

چکیده

دورهی رمانتیسم زمانی شروع شد که نویسندگانی خوش قریحه و جسور طرز بیان جدیدی
برای بیان احساسات خود ابداع کردند .رمانتیسم در حقیقت یک نوع عکسال مل در برابر
مکت

کالسیسم بود .از مهمترین اصول این مکت د آزادید طبی تگرایید احساس و هیجاند

سفر تاریخید جغرافیایی و ...را میتوان نام برد.
محمد ماغوط ( )1336 -5394از شاعران مشهور و توانمند سوری است که در زمرهی
شاعران خوش قریحه رمانتیک به شمار میرود و اصول مکت

رمانتیسم از جمله طبی ت-

گرایید سفر تاریخی و ....در اش ارش به خوبی نمایان است.
قیصر امینپور ( 5916 -5991ه .ش) در گتوند از توابع دزفول متولد شد و از شاعران
م اصر و توانای ادبیات فارسی است .گفته شده که قیصر شاعر درد و اندوه است؛ چرا که
بازتاب این عواطف و اندوه در اش ارش نمایان است.
ییوهش حاضر کوششی تطبیقی است در بازیابی نحوهی به کارگیری اصول و مبانی مکت
رمانتیسم و بیان وجوه تفاوت و تشابه آن در آثار ماغو و قیصر امینیور .این ییوهش بر
چند فرضیه استوار است -5 :ماغو و قیصر هر دو از میان گونههای مختلف رمانتیسم به
رمانتیسم آرمان شهری یایبند هستند -1 .سفر جغرافیایی و گریز از محیطی که در آن هستند
و اشتیاق برای رسیدن به وطنشان در آثار آنها مشهود است -9 .بیان احساسات مثل درد و
رنو و عش و ...در آثار آنها نمود یافته است .روش ییوهش بر اساس مکت

آمریکاست؛

چرا که دو شاعر بدون تقارن تاریخی و یا ارتباطی که در بین آنان استد آثارشان مورد تطبی
و بررسی قرار میگیرد .در این مقالهد تفاوت و شباهت فکری این دو شاعر ییرامون مکت
رمانتیسم به تصویر کشیده خواهد شد.
کلیدواژهها :ادبیات تطبیقید رمانتیسمد ماغو د قیصر امینیور
دانشیار زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد (ایران) ()shoshtari@ferdowsi.um.ac.ir

دانشجوی دکترا زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد (ایران) ()s.saremi66@yahoo.com
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بیان مسأله
ادبیات تطبیقی یکی از کاربردیترین گرایشهای ادبیات نوین است که در یکی از شاخههای
خود به بررسی و مطال هی آثار ادبی فرهنگهای گوناگون مییردازد و سب

ت امل متقابل و

گسترش مرزهای ادبی کشورهای مختلف میگردد .بهعبارت دیگر در ادبیات تطبیقی روابط
و مناسبات ادبیات ملتها و اقوام مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و از
تأثیریریری ادبیات یک ملّت از ادبیات سایر ملل سخن به میان میآید .زرینکوب در جلد
اوّل نقد ادبی دربارهی ادبیات تطبیقی چنین میگوید :ادبیات تطبیقی در واقع عبارت است از
تحقی در باب روابط و مناسبات بین ادبیات ملل و اقوام مختلف جهان( .زرینکوبد :5963
)511
در این مقاله س ی بر آن است با تکیه بر مناب ی مانند مجموعهی اش ار محمد ماغو و
مجموعه اش ار قیصر امینیور به یرسشهایی یاسخ داده شود -5 :آیا ماغو

و قیصر از

یکدیگر متأثر هستند؟  -1بازتاب مؤلفههای رمانتیسم در اش ار آنها چگونه است؟  -9کدام
یک از دو شاعر در بیان مفاهیم عصر خویش موف تر بوده است؟
ییوهش حاضر کوششی تطبیقی است در بازیابی نحوهی به کارگیری مؤلفههای م نایی
سهگانه در آثار محمد ماغو و قیصر امینیور .البته به نظر نمیرسد قیصر با جبران آشنایی
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.
پیشینهی تحقیق
اندیشههای این دو شاعر هر کدام به صورت جداگانه در قال

کتاب و مقاالتی مورد بررسی

قرار گرفته اما به صورت تطبیقی تاکنون ییوهشی انجام نشده است .در رابطه با افکار و
اندیشههای محمد الماغو کتبی با عنوان

و ...و در مورد قیصر

امینیور و اندیشههای وی کتبی با عنوان مجموعه اش ارد یادنامه قیصر و همچنین مقاالتی
مانند ش ر کودکانهد بررسی زمینههای دلتنگید انجام شده است.
روش تحقیق
بررسی این دو اثر بر مکت

آمریکایی استوار است این مکت

برخالف مکت

فرانسه بر آن
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عقیده است که برای تطبی دو اثر ادبی نیازی به تقارن تاریخی میان آن دو نیست بدین
مفهوم که بدون اینکه مبادلهای میان دو اثر صورت گرفته باشد یا اینکه ارتباطی میان دو
نویسنده برقرار شده باشد نیز میتوان به تطبی دو اثر ادبی یرداخت (کفافید )54 :5911
در این ییوهش از روش تحلیلی -توصیفی و کتابخانهای استفاده شده است .بر همین اساس
در این مقاله یس از م رفی ماغو

و قیصرد رویکرد م نایی اندیشههای این دو شاعر و

نویسنده بزرگ را مورد بررسی و واکاوی قرار میدهیم.
مکتب ادبی رمانتیسم
« از اواخر قرن هفدهم و نیمه اول قرن هجدهم میالدی که وضع اجتماعی و افکار عمومی
مردم ارویا دستخوش تغییرات شگرفی شدد ارویائیان دریافتند که زبان ادبی مکت
کالسیکد قال

اندیشه ادبی و هنری نویسندگان یونان و روم باستاند قادر به ان کاس و

انتقال اندیشهها و مکنونات آن نیست و شیوه کالسیکی که مبتنی بر تقلید از نویسندگان
سنتی بودد مانع آزادی فکر بیان شده است .به همین دلیل در یی آن شدند تا در کیفیت
احساس و ذوقد سلیقه هنری و شکل تخیل خود تغییراتی ایجاد نمایند» (وان تییمد :5923
 12و.)11
« رمانتیسم در واقع نهضتی فلسفی و ادبی است که در زمینه ادب به رجحان احساس و تخیل
به جای احساس و ت قل تأکید دارد و منادی آزادی مطل هنرمند از قیود ش ری از جمله
بندهای عروضی است .ییدایش این مکت

ادبی م لول زمینههای اجتماعی گوناگونی بوده

است که از میان آنها میتوان به تبدیل شدن بافت جام ه ارویایی از شکل فئودالی به
بورژوازید ییروزی انقالب کبیر فرانسه و تأثیر آن بر نویسندگان و سرخوردگی از عقل
گرایی صرف یاد نمود» (دادد .)144 :5911
اصول کلی مکت

رمانتیسم به شرح زیر میباشد:

 -1آزادی :رمانتیسم «مکت

آزادیخواهی در هنر» است .ی نی ادبیات و هنر میتواند هر

گوشه از زندگی چه زیبا و چه زشتد چه عالی و چه دانی را موضوع خود قرار دهد .از
ش ارهای ییروان این مکت د آزادی اندیشه و آزادی بیان را میتوان نام برد.
 -2فردیت :یکی از مشخصات بارز آثار ادبی رمانتیکها در قال

ش ر یا رمان استفادهی

مکرر از کلمات من و خود است .به بیان دیگر ش ر یا نثر در قلمرو مکت
111
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ای برای بیان عش و عالقهی فردید دردها و به طور کلی احساسات درونی شاعر یا
نویسنده میشود.
 -3هیجان و احساسات :در این مکت

ابراز احساسات و بیان هیجانات شخصی یک اصل

است .به عقیدهی رمانتیکها عقل و منط در هنر جایی ندارد و این احساس است که بر
روح بشر تسلط دارد» (سید حسینید .)513 :5966
-4گریز ،سیاحت و سفر« :آزردگی از محیط و زمان موجود و فرار به سوی زمانهای دیگر
از مشخصههایی است که در آثار رمانتیکها دیده میشود .از نظر رمانتیکها باید از ناکامید
دلتنگی و اندوه و سرخوردگی فرار کرد؛ فرار به رؤیاد به گرشته و فرار به سرزمینهای دور.
 -5کشف و شهود :رمانتیکها به دنبال کشف چیزهای ناشناخته و موضوعات جدید
هستند .کشفوشهود که با متافیزیک و جهان ماوراءالطبی ه ارتبا برقرار میکندد از عالی
وییه رمانتیکها است» (الیوتد .)121 :5921
-6طبیعتگرایی« :رمانتیکها عاش طبی تند و طبی ت را مادر خویش میدانند .همدلی و
یگانگی انسان با طبی ت از اصول بنیادین هنر رمانتیک است .رمانتیکها میگویند :ش ر
ت بیری است از همدلی و مهربانی حواس با طبی تد ش ر زبان دلبردگی و جرابیت است.
خاستگاه ش ر تأثیرهای متقابل میان حواس و آثار طبی ی است و هدف آن شکیبایی و
آرامش یافتن با طبی ت»(الیافید.)531 :5319
زندگینامهی محمد ماغوط
محمد الماغو در سال  5394در شهر سلمیه واقع در استان

کشور سوریه متولد شد.

آنچه ماغو از این شهر به خاطر میآورد گل و الی و سرما است .ماغو در یک خانوادهی
فقیر و تهیدست متولد شد .حوادث زیادی در زندگی ماغو رخ داده است که میتوان به
کار روزنامه به عنوان رئیس هیأت تحریریه
اشاره کرد (

و زندانی شدنش در سنین جوانی
)99 :1331

او در مدرسه ابتدایی سپس در مدرسه کشاورزی به تحصیل یرداخت و ب د از گرفتن
گواهینامهی دیپلم کشاورزی به دمش رفت اما با وجود توفی در این زمینه ترک تحصیل
کرد زیرا م تقد بود که تخصصش حشرات بشری بود نه حشرات زراعی و دیگر به
تحصیالت آکادمیک نپرداخت (آدمد .)513 :1335
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محمد الماغو در آغاز جوانی به اتّهام همکاری با فئودالیستها زندانی شد .ماغو تا آن
زمان چیزی از اصول آن حزب نخوانده بود ولی به دلیل ییوستنش به حزبد دوبار زندانی
شد .میگوید :به طور ذاتی انسان سیاسی نیستم و غمهایی بزرگ تر از سیاست دارم .سیاست
راه شهرت را برای او هموار کرد چون او با شاعران بزرگی مثل ادونیس آشنا و همکاری
داشت (صویلحد
ماغو

د .)21 :1331

با سنیه صالح ازدواج و صاح

دو فرزند شد .در زندگی اختالف زیادی داشتند

چون دنیای سنیه صالح رمانتیک بود و دنیای ماغو یر از سیاهی و گل والی .فلسفهی
زندگی ماغو بدبینی و یأس و بدبینی است .ماغو خدا را قبول داشت و میگفت به شی ه
ارادت دارد .از مهمترین آثار و اندیشههای محمد ماغو میتوان
و ...میتوان نام برد و ماغو در سال  1336در دمش دیده
از جهان فرو بست (صویلحد .)61 :1331
زندگینامه قیصر امینپور
قیصر امینیور در دوم اردیبهشت سال 5991ه.ش .در روستای «گتوند» دزفول به دنیا آمد.
وی تحصیالت ابتدایی و متوسطهی خود را در گتوند و دزفول به یایان برد (صدری و
دیگراند  .)946 :5919در همان زمان خواهرش را که بیمار بود به دلیل عدم امکانات در
روستا از دست داد و این در روحیه و عواطف شاعر تأثیر بسیاری گراشت .چندی ب د
گتوند را ترک کرده و به دزفول آمد و امینیور محصول تالش فکرى سالهاى 5912هک .ش
و نسل دوم انقالب است .او که در همان سال زادگاهش را براى تحصیل در رشته دامپزشکى
در دانشگاه تهران ترک کرده بود یس از مدتى از این رشته انصراف و به رشتهی علوم
اجتماعى تغییر داد و باز هم این رشته را یس زد و در رشتهی مورد عالقهاشد ادبیات فارسی
سرانجام گرفت .در همان سالها در شکلگیری حلقهی هنری و اندیشهی اسالمی در حوزه-
ی هنری با افرادی چون سید حسن حسینید سلمان هراتید محسن مخملباف و حسامالدین
سراج و ...همکاری داشت .قیصر ضمن ادامه تحصیل دکترای خود را در رشتهی زبان و
ادبیات فارسی از دانشگاه تهران در سال 5926ه.ش اخر کرد .وی ف الیت هنری خود را به
طور جدی از حوزهی اندیشه و هنر اسالمی در سال  5911هک.ش آغاز کرد» (امینیورد
دردوارههاد .)51 :5916
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«در سال  5962هک.ش سردبیر مجله «سروش نوجوان» شد و از همین سال در دانشگاه الزهرا
و دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد .در سال 5911هک.ش نیز به عنوان عضو فرهنگستان
ادب و زبان فارسی انتخاب شد .اولین مجموعهی ش رش را با عنوان «تنفس صبح» که بخش
عمده آن غزل بود و حدود بیست قط ه ش ر آزاد بود؛ از سوى انتشارات حوزه هنرى در
سال 5969هک .ش منتشر کرد و در همین سال دومین مجموعه ش رش «در کوچه آفتاب»
توسط انتشارات حوزه هنرى وابسته به سازمان تبلیغات اسالمى به بازار فرستاد» (حکاکد
.)13 :5912
«در سال 5961هک .ش «منظومه ظهر روز دهم» به چاپ رسید که شاعر در این منظومه 11
صفحهای ظهر عاشوراد غوغاى کربال و تنهایى عش را به عنوان جوهره این سروده بلندش
در نظر مىگیرد .سال 5963هک.ش .برگزیده دو دفتر «تنفس صبح و در کوچه آفتاب» با عنوان
«گزیده دو دفتر ش ر» منتشر مىشود .ش ر و اش ار این دفتر نشان از تفکر و اندیشهاى
مىدهد که در ساختارى نو عرضه مىشود« .آینههاى ناگهان» امینیور را به عنوان شاعرى
تأثیرگرار در طیف هنرمندان ییشرو انقالب تثبیت مىکند و از آن سو نیز موجودیت شاعرى
از نسل جدید به رسمیت شناخته مىشود .در اواسط دهه هفتاد دومین دفتر از اش ار امینیور
با عنوان «آینه هاى ناگهان  »1منتشر شد که حاوى اش ارى است که به عنوان نمونه هایى از
ش رهاى موف نسل انقالب مىآید» (امینیورد آینههای ناگهاند .)2 :5921
«در همین دوران است که برخى از اش ار وى همراه با موسیقى تبدیل به ترانههایى مىشود
که زمزمه ل هاى ییر و جوان مىگردد« .گلها همه آفتابگردانند» جدیدترین کتاب امینیور
نیز در سال 5915هک .ش منتشر شد .دکتر قیصر امین یور در سال  5911هک.ش علی رغم
تمایلش از سردبیری سروش نوجوان است فا دادد و ضمن عضویت در فرهنگستان زبان و
ادبیات فارسید در دانشگاه تهران و الزهرا تدریس میکرد و به کارهاى ییوهشى مشغول بود.
قیصر یس از تصادفد سالها گرفتار بیماری کلیه بود و بیماری قلبی هم مزید بر علت شد.
عاقبت در یکی از بیمارستانهای تهران در سال  5916هک .ش چشم از جهان فرو بست .از
مهمترین آثار این شاعر گرانقدر میتواند آینههای ناگهاند تنفس صبحد بیبال یریدند گزیده
اش ارد گلها همه آفتابگردانند و ...را نام برد» (امینیورد رسم شقای د .)56 :5916
در ادامهی برشمردن اصول مکت

رمانتیسم و م رفی دو شاعر به بررسی چند مؤلّفه

رمانتیسم -طبی تگرایید سفر جغرافیایی (وطنگرایی)د هیجانات و احساساتد آزادی و
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عش در آثار دو شاعر م اصر عرب زبان و فارسی زبان محمد الماغو و قیصر امینیور
مییردازیم.
 -1آزادی در اندیشهی ماغوط و قیصر
الف -آزادی در اندیشهی ماغوط
آزادی یکی از مهمترین موهبتهای زندگی بشری و همچنین از موضوعاتی است که با
زندگی فرهنگی و اجتماعی بشر ییوند خورده است .آزادی مانند دین و عدالت و ...برای
انسانها امر مقدّسی است .گرشت زمان و تحوالت از ارزش آن نکاسته است .تحق آن با
فراهم شدن زمینههای رشد و بالندگی و شکوفایی است دادهای خدادادی است .محمد
ماغو منادی آزادی است؛ چرا که او سالهای سال در زندان بوده و ط م اسارت را چشیده
و به خوبی آزادی را به م نای رها شدن از بند زنداند بلکه به م نای کرامت انسانی بیان
کردهاست .او آزادی را به برف تشبیه میکند و از سر یناهی سخن میگوید که سالها از آن
محروم بوده است:
آه مادر من /اگر آزادی برف بود /سالها بی سر یناه میخوابیدم.

( ماغو د .)136 :5331
او به خوبی از آزادی و از جام های فاقد آزادی که یک عمر سهم ملتش ترس و ترور و...
بوده است؛ سخن میگوید .او در قصیده «الیتیم» از آزادی نداشته مردم میگوید که در
حسرت آزادی هستند :اما من هنگامی که به آزادی میاندیشم /دشنه بود که چونهاله چرا
گردنم را میفشرد.

(همان)532 :
این شاعر عرب زبان تنها راه مبارزه با دشمن و کس
در تمام نوشتههایش از آزادیخواهی میگوید:
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قلمم را رها میکنم تا هر کجا میخواهد بچرخد  /زیرا من از آزادی مینویسم.

(ماغو د بدوی االحمرد )993 :1336
آه! ای وطن سیمهای خاردار و مرزهای بسته و خیابانهای خالی و یردههای آویخته و
ینجرههای خاموش!
آیا راه حل میانهای بین کلمه و شمشیر جز سنگ قبر نیست.

(همان)453 :
او انسان را آزاد میخواهد و هدف او بیدار کردن انسان دردمند آسیایی است تا آزادی سل
شده خود را باز یس گیرد و تنها به انتظار لقمهی نانی ننشیند.
تو ای آسیایی زخم خورده /ای گل خشک شده در قل

من /تنها نان کافی نیست

( ماغو د .)42 :5331
ماغو از آزادی و مبارزه در راه آزادگی میگوید و همه را به مبارزه علیه ظالمان و آزادی
خواهی دعوت میکند و میگوید:
اگر بخواهی در هریک از کشورهای عربی شاعر بزرگی باشی باید راستگو باشی و برای
آنکه صادق بمانی باید آزاده باشی و برای آزادگی نیز میباید زندگی کنی (کامبلد بیتا:
.)5561
ب -آزادی در اندیشهی قیصر
آزادی در سرودههای قیصر در مفهوم اوّلیه نجات از اسارت دشمن خارجی و جغرافیایی و
در مفهوم رهایی از ت لقات و خواستههای نفسانی و در نهایت مفهوم اجتماعی آند رهایی در
م نی عام و مطل دیده میشود .در قط هی «دریای آزادی» چنین میسراید:
دم بککککککه دم در یهنککککککه دریککککککا

مکککوج شککککل تکککازه مکککیگیکککرد
110

یککک نفککر بککا خککط کشککی کوچککک

مککککوج را انککککدازه مککککیگیککککرد

از یککککی هککککر مککککوج سککککرگردان

روز و شک ک

بیهکککوده مکککیتکککازد

تککککا بککککککریزد مککککوج دریککککا را

در قفککسهککایی کککه مککیسککازد

در قککککککفس دریککککا نمککککیگنجککککد

زانکککه کککار مککوج یککرواز اسککت

مککککا همککککککان دریککککای آزادیککککم

دشککمن مککا آن قفککس سککاز اسککت
(امینیورد مثل چشمه مثل رودد )54 :5911

در جایی دیگر با عنوان «ترانه برای آشتی» آزادی را رهیدن از خاک و در مفهوم عرفانی
رهایی از ت لقات بیان کرده است.
چه

میشد

اگر

مثل

یروانهها

به هر جا دلت خواست سر میزدی

کمی دست و یای دلت باز بود
از این خاک امکان یرواز بود
(همان)95 :

و دوباره چنین یاد آور میشود:
دگر این دل سر ماندن ندارد
هوای در قفس ماندن ندارد
چنان در دوزخ دنیا دلم سوخت
که دیگر بار سوزاندن ندارد (هماند گزینه اش ارد .)564 :5916
قیصر چنان اعتقادی دارد که خداوند انسان را آفرید تا در آسمان آزاد و رها باشد:
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
گلویی داد تا آواز باشد
خدا میخواست با آسمانها
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
ولی مردم قفس را آفریدند (امینیورد 5916د .)566
قیصر به آزادی به زبان نمادین توجه دارد و تصویری از جام هی آن روزگارد حسرتها و
آرمانهای شاعر را در خود دارد.
روزی که /...یروانه خشک شد آن روز
از ال به الی برگهای کتاب ش رم  /یرواز میکند( .هماند .)33 :5921
شاعر آزادی را برای طبی ت نیز آرزو میکند .آرزوی شاعر برای گل این است تا هرجا که
دلش میخواهد بشکفد و هر رنگی که مییسنددد همان باشد .دلهای انسان هر جا که
محبوب هستد شکسته شود.
روزی که سبز زرد نباشد /گلها اجازه داشته باشند /هر جا که دوست داشته باشند
بشکفند /دلها اجازه داشته باشند /هر جا نیاز داشته باشند /بشکنند (همان)59 :
در جایی دیگر از ش رش به آزادی فردی و جام ه آرمانی تاکید میکند.
آن روزد روز آزادیاست.
آن روز /یرواز دستهای صمیمی /در جستجوی دوست /آغاز میشود
روزی که روز تازهی یرواز /روزی که نامهها همه باز است (همان.)53 :
در قط هی «الهی» از آزادی نفس و رهیدن از بند ت لقات سخن میگوید:
الهی به زیبایی سادگی /به واالیی اوج افتادگی
رهایم مکن جز به بند غمت /اسیرم مکن جز به آزادگی (همان.)16 :
در مجموعهی «دستور زبان عش » در قط هی «نیمه یر لیوان» از شادی و آزادی محدود خود
سخن میگوید که سخت آزاردهنده است و یک حالت برزخی میان آزادی و خفقان است.
این روزها که میگررد /شادم /زیرا /یک سطر در میان /آزادم
و میتوانم /هر طور و هر کجا که دلم خواست  /جوالن دهم  /در بین این دو خط.
(امینیورد دستور زبان عش د )16 :5916
111

او در قط هی «آرمانی  »5به آزادی یرنده اشاره دارد:
یرنده
نشسته روی دیوار
گرفته یک قفس به منقار (هماند گلها همه آفتابگردانند.)61 :5916 :
محمد ماغو یک شاعر اجتماعی و انسانگراست و در سرودههایش برای رسیدن به آزادی
و مبارزه در راه به دست آوردن آن اش ار بسیاری را دارد و خواهان جام های آزاد و عاری از
ترس و هراس است .در نگاه قیصر امینیور این شاعر توانمند آزادیطل د آزادی مصادی
فردید اجتماعی و فکری دارد .او آزادی را برای همه در نظر دارد و آزادی را رهایی از دنیا
و مت لقات آن و ...میداند.
 -2وطن در اندیشهی ماغوط و قیصر امینپور
الف -وطن در اندیشهی ماغوط
شاعر هر کجا باشد وطن و دردهای وطن او را آسوده نمیگرارد .وطن زیباترین انگیزه هر
شاعر برای سرودن ش ر است؛ زیرا هموطنان شاعرد ییامآور هستند و درد او را بهتر درک
میکنند و میفهمند .تنها وابستگی ماغو د به وطن است و هیچ فاصلهای بین ماغو و وطن
نیست تا جائیکه چنین احساس میشود که ماغو جزئی از این وطن است .او از عش
خویش به وطن میگوید:
هنگام نواختن سرود و سالم یرچم همچون مجسمه ثابت خواهیم ایستاد.
( ماغو د )111 :5331
ماغو م تقد است که انسان با وطن م نا ییدا میکند و وطن هم با انسان:
چگونه تنها نباشم در حالیکه وطنم تنهاست؟ چگونه زندانی نباشم در حالیکه وطنم زندانی
است؟ چگونه اندوهگین نباشم در حالیکه وطنم اندوهگین است؟ چگونه دردمند نباشم
درحالیکه وطنم مینالد و کمک میخواهد؟

(آدمد )914 :1335
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در جایی دیگر چنین میگوید:
در زیر ابرهای شاه بلوطی آبی رنگ /بین آوازهای سیاهان /به دریایی قدم میگرارم که رو به
جزیرهها و جنگلها دارد /جاییکه اشکهای قهرمانان همچون علفها /بر هم انباشته شده
است /و کلمات بیگانه /همچون میوه انجیر از درختان آویزان شده /من همچون طاووسی
میخرامم /و دفترهای روستاییام را همچون /شمشیر براق در برابر جهان باال میگیرم

ماغو در مجموعهای دیگر از اش ارش از دمش میگوید و او را ارابهی اسرار میداند:
ای دمش ! ای ارابه صورتی رنگ اسیران /تو از آن منی /و این اشتیاق از آن توست

( ماغو د البدوی االحمرد )55 :1336
ب -وطن در اندیشهی قیصر
قیصر نیز زاده و یرورشیافته روستای گتوند اهواز است .بهترین دوران کودکی و نوجوانی را
در آنجا سپری کرد .او هنگام مهاجرت و انتقال به تهران دوست دارد روستای خود را با
خود ببرد و این چنین میسراید:
دلم میخواست همه روستا را توی خورجین یدرم بگرارم و به شهر ببرم
من دوست داشتم مثل کوچههای روستا باشم
مثل کوچهها در روستا بپیچمد دور بزنم و محلهها را به هم ییوند بدهم
دوست داشتم مثل کوچهها باشم و در روستا بمانم
111

نه مثل جاده که از روستا بیرون میرفت (امینیورد بیبال یریدند .)94 :5921
شاعر فارسیزبان امکانات رفاهی و ییشرفت در شهر را تقبیح میکند و همان سادگی روستا
را مییسندد:
من دلم میخواهد /دستمالی خیس /روی ییشانی ت دار بیابان بکشم /دستمالم را اما
افسوس /نان ماشینی /در تصرف دارد /آبروی ده ما را بردند
(هماند تنفس صبحد )592 :5962
در جایی دیگر از فاصله گرفتن از مردم روستا نارحت است و فکر میکند مردم روستا زبان
او را نمیفهمند .چنین میگوید:
این درد کوچکی نیست /در روستای ما /ش ر مرا به شور نمیخوانند /گویا زبان ش ر مرا
دیگر این صادقان ساده نمیدانند /و برگهای کاهی ش رم را /ش ری که در ستایش گندم
نیست /یک جو نمیخرند (همان.)516 :
اما دل خویش را همچنان روستایی میداند:
از من گرشت /اما دلم هنوز /با لهو هی محلی خود حرف میزند
با لهو هی محلی مردم /با لهجه فصیح گل و گندم (امینیورد تنفس صبحد .)511 :5962
قیصر تصویرهای ساده زادگاهش را هیچ وقت فراموش نمیکند:
خوب یادم هست من از دیر باز /باز جان میگیرد آن تصویرد باز
گرگ و میش صبح ییش از هر طلوع /قامت مرد دروگر در رکوع
خوشهها را با نگاهش میشمرد /داس را در دست گرمش میفشرد
قطره قطره خستگی را میچشید /دست بر ییشانی دل میکشید
(هماند گزینه اش ارد .)514 :5916
در نظر قیصر در همه چیزد حتی عش م امله میشود:
در شهر شما باری اگر عش فروشی است /هم غیرت آبادی ما را نفروشید (هماند دستور
زبان عش د .)62 :5916
ماغو از عش به وطن و یرچم کشورش میگوید که به نشانهی احترام و وفاداری در برابر
او استوار و ثابت میایستد .قیصر نیز نسبت به روستا و وطن خود ت ص
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مدینهی فاضله میشمارد و در برابر آن از زندگی شهری و شهرنشینی انتقاد میکند و به
دنبال نقطه ض ف آنهاست.
 -9ظلمستیزی در اندیشهی ماغوط و قیصر امینپور
الف -ظلمستیزی در اندیشهی ماغوط
ماغو شاعر و نویسندهی سوری است که از کودکی با رنو و درد ملت آشنا شده و در
دوران نوجوانی اشغال فلسطین و اوضاع نابسامان کشورهای منطقه را نظارهگر بوده است .در
نتیجه از همان ابتدای شکلگیری شخصیت او نشانههایی از تمرد در وجود او شکل میگیرد.
این تمرد در نوع ش ری که برمیگزیند  -ی نی قصیدهی النثرکه خروج از قواعد و قوانین
ش ری و عدم رعایت وزن و قافیه است نمود مییابد .او که با دردها و رنوهای ملّت زیسته
و نظارهگر وضع و حال عرب بوده است به عنوان یک ناقد اجتماعی به انتقاد از وضع
موجود عرب و سکوت و سستی آنها در برابر سلطهجویان و بخصوص اسرائیل یرداخته
است و تنها راه نجات را در وحدت و یکپارچگی و مقاومت میداند و در آثار خود به
شیوههای مختلف خواننده را متوجه این مسأله میسازد .ماغو نه به عنوان یک شاعر عربد
بلکه به عنوان شاعر انسانیت که درد بشریت را درد خود میداندد حاضر است تمامی آنها را
به جان بخرد و برای تخفیف آالم آنان از آنان میخواهد تا رنوهای خود را برای او بفرستند.
ماغو از شاعرانی است که مردم و اوضاع اجتماعی زمانش مهم است و او به مبارزه با ظلم
و ستم مییردازد و از مردم میخواهد که فریاد بزنند و دست خود را باال بگیرند:
برادرانم! من حتی چهرههایتان را فراموش کردهام .ای چشمان برانگیزنده!
ای خداوند! میان سینهام چهار قاره زخمی است
و من میینداشتم که با چشمان آبی و نگاه شاعرانهام جهان را تسخیر خواهم کرد.
ای لبنان .ای زن سپید زیر آب
ای کوههایی از سینه و ناخند فریاد بزن ای الل و دستهایت را باال بگیر
چنانکه زیر بغلها منفجر شوند و به دنبالم بیا
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)
ماغو از زمان کودکی هجوم دشمنان را به وطنی که در آن متولد شده میبیند .در جوانی
غص

و اشغال فلسطین را با چشمان خود شاهد است .مبارزه و فداکاری در راه وطن

بخشی از وجود او میشود .او به عنوان یک انسان آزادیخواه نمیتواند ظلم ظالمان و
است مارگران را نظارهگر باشد از این رو خل را به مبارزه با ظلم و ستم فرا میخواند .این
فراخوان زمانی صورت میگیرد که او رسالتش را به عنوان نیروی ییشرو انجام داده است .اما
قادر نیست که یک تنه به تغییر وضع موجود بپردازد .از لبنان میخواهد که فریاد زنان به
دنبال او حرکت کند:

ای لبنان ای زن سفید زیر آبها فریاد بزن ای الل /دستانت را باال ببر و به دنبال من بیا.
در قصیده «بکاء السنونو» خطاب به مردم آنها را به انقالب دعوت میکند و میگوید:
( ..همان)13 :
ای ملت مرا در آغوش بگیر .تو یدر حکیمی /و من طفل گمراه /تو سیل خروشانی
و ب د از اینکه به دلیل مشغول شدن به مسائل جزئی یکدیگر را فراموش کردند احساس
گناه میکن د و در مورد ضرورت وحدت و حضور در میدان مبارزه و رویارویی واق ی برای
نابود کردن حضور ظالمان میگوید:
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(ماغو د .)114 :5331
اما به یکدیگر بدی کردیم /باید انگشتانمان را مجروح کنیم /باید هریک از ما قطرهای از
خون دیگری را بنوشد /باید با هم برادر شویم /باید هر دومان حرکت کنیم علیه زمانهد علیه
طوفان.
در بخشی دیگر از سرودههایش از رنو انسانی میگوید:
ای زندانیان در هر کجا که هستید هر چه ناله و وحشت و فریاد دارید را برایم بفرستید/.
ماهیگیران هر ساحلد هر چه تور خالی و دریازدگی داریدد برایم بفرستید /دهقانان هر زمین
هر چه گل رز و لباس کهنه و سینه شکافته و  /شکم دریده و ناخن کشیده دارید را برایم
بفرستیدد به نشانیام /هر قهوهخانه در هر خیابان جهان /دارم از رنوهای انسانی بایگانی
عظیمی را فراهم میآورم.

ماغو با هرچه ظلم و جور و ستم مخالفت میکند و همه را به مبارزه با ظلم دعوت میکند
و از کسانی که ظلم و رنجی را متحمل شدند میخواهد که دردش را با او در میاننهد.
ب -ظلمستیزی در اندیشه قیصر
در البه الی اش ار قصیر در رابطه با چنین مضمونی چیزی به چشم نمیخورد.
 -4نوستالژی در اندیشهی ماغوط و قیصر
نوستالیی یک احساس طبی ی و عمومی و حتی غریزی در میان نیادهای گوناگون و
بهطورکلی تمام انسانهاست و از دوران گرشته نشأت میگیرد .این یدیده هرچند به تازگی
119

وارد علوم مختلف فلسفید ادبید هنری و ...شده اما از دیر باز در رفتار انسانها متجلی شده
است و شاعران و نویسندگان بارها در آثار خود به آن اشاره کردهاند .از مهمترین عوامل این
احساس میتوان مهاجرتد از دست دادن عزیزاند خاطرات دوران کودکی و  ...را نام برد
(شاملود.)52 :5921
«نوستالیی با خاطره رابطه تنگاتنگی دارد؛ بهعبارت دیگر یکی از ستونهای نوستالیی
یادآوری خاطرات استد البته یادآوری خاطره ما را با تاریخ و گرشته ییوند میدهد .داشتن
خاطره برای هر فرد طبی ی استد اما وقتی یادآوری خاطرات برای شخص به حدی برسد
که او را نسبت به واق یت موجود بدبین کندد شخص احساس نوستالیی و دلتنگی میکند.
خاطره یادآوری گرشته است و میتواند فردی یا اجتماعی باشد» (انوشهد .)549 :5915
انسان در این دوران تمدن و صن ت و زندگی شهرنشینی و از دست دادن یاکی و روی
آوردن به گناه و فری

و مکر و ...همچنان به ذات و فطرت اصلی خویش بر میگردد و در

آرزوی یاکی و بیآالیشی دوران کودکی خویش میباشد .غمگرایی (نوستالییک) در سبک
ش ر رمانتیک توأم با ناراحتی و احساس آزار نیست؛ بلکه بر عکس غمی دلنشین و جراب
ش ر شاعران رمانتیک را در بر گرفته است (شمیساد .)511 :5924
الف -نوستالژی در اندیشهی ماغوط
محمد ماغو به عنوان یک مبارز سیاسی که تحت ت قی

است از سوریه به لبنان میگریزد

و سالها را در آنجا به سر میبردد در نتیجه دوری از خانواده و دوستان و فرزندان ستمدیده
امت نوعی احساس غربت و تنهایی در او به وجود میآید و وقتی کسی را نمییابد که حامی
او بوده احساساتش را درک کندد میگوید:
ای مادرم من تنها و غریبم
( ماغو د )53 :5331
ماغو خاطرات خوش کودکی را فراموش نمیکند و از خوشیهای آن دوران میگوید:
در کودکی آرزوی لباسی با راه راههای طالیی /و اسبی که مرا به تاکستانها و تپههای سنگی
ببردد داشتم
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( همان)54 :
در جایی دیگر میگوید:
در دوران گرشته خورشید گرد تر و لطیف تر بود /و آسمان آبی مثل رشتههای ابریشم /از
ینجرههای قدیمی نفوذ میکرد /روزگاری که آزادانه زیر ستارگان میخوردیم و میخوابیدیم
و میمردیم /روزگاری که تاریخمان /خون بود و تپههای فرش شده از جسدها و کتابها

زیباترین لحظات زندگیم دوران کودکیم بود که به سرعت گرشت و دردناکتر و غیرقابل
تحملتر آن بود که آن دوران هرگز باز نمیگردد .در این دوران به دو چیز امید بستهام :شام
و سالفه دو دخترم (کامبلد بی تا.)55563 :
ماغو میگوید :در حالت عادی من یک شخص کامالً م مولی هستم و در بحرانها محمد
الماغو  .انسانها بزرگ میشوند و فراموش میکنند اما من بزرگ میشوم و به یاد میآورم
(آدمد  .)25 :1335نشانههای غربت ماغو در غربت و ییری به وضوح دیده میشود و آنجا
این احساس به اوج خود میرسد که میگوید:
هزاران چشم زرد /این ساعات خوفناک عق

مانده /فاجری به نام انسانیت را جستجو می-

کنند
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( ماغو د االعمال الش ریهد )62 :1336
در بخشی دیگر از سرودههایش چنین میگوید:
و ابری از چشمان آبی غم زدهام ,مرا محاصره کرده است  /تاریخ خفته در لبانم

د )59 :1336
ماغو غربت خود را دوری از وطن میداند .وطنی که فرزندانش از آن غافل شده و به تقلید
از تمدن های غربی و یر زرق و برق مشغول استد چنین وطنی غری

است و باید برای

حفظ امنیت خود به عنوان تنها راه حل این وض یت نقشه را ترک کرد.
به همین مناسبت /این وطن قدیمی و افسرده را نصیحت میکنم /که همین کار را انجام دهد
و دو ش

یشت سر هم در نقشهاش نخوابد:

نوستالیی یا غم غربت این شاعر م اصر عربی دوری از هموطناند دوران کودکی و نوجوانی
و دوری از وطن است .او وطن را مثل خود غری

مییندارد چرا که ملتش به او توجه نمی-

کنند و اسیر تمدن غرب شدهاند.
ب -نوستالژی در اندیشهی قیصر
قیصر خاطرهی مبهم و مهآلودی را که از دوران کودکی از یدرش دارد را چنین بیان میکند:
با گربههایش کودکی در حیا خانه بازی میکند /مادر کنار چرخ خیاطی /آرام رفته در نخ
سوزن /عطر بخار چای تازه در خانه میییچد /صدای شاید یدر( ...امینیورد دستور زبان
عش د .)56 :5916
قیصر نیز دوران کودکی خود را با غم از دست دادن خواهرش یاد میکند که ب د از مرگ او
مجبور به ترک زادگاه شد و از سادگی آنجا و نگرانی کودکانهی خود میگوید:
از همان روز یدرم گفت باید به شهر بروی
مادرم بقچههایش را میبست
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من دلم میخواست گوشهای از آسمان صاف روستا را بردارم
در بقچه مادرم بگرارمد تا هر وقت دلم تنگ شد به آن نگاه کنم
من دلم میخواست صدای خروسها را الی لحاف کوچک بپیچمد
تا هر روز صبح با آن بیدار شوم (امینیورد بیبال یریدند .)41 :5921
دوران کودکید دورانی است که هر کس با حسرت از آن یاد میکند و قیصر میگوید:
کودکی شاعرانه ترین ایام زندگی است و از این رو ییوند بسیار نزدیکی با شاعر دارد (هماند
ش ر و کودکید .)19 :5911
قفل صندوقهای قدیمد عکسهای کودکی را باز کردن /ناگهان با کشف یک لحظه /از یس
گرد و غبار سالهای دور /بار مهم کودکی آغاز کردن (هماند گلها همه آفتابگردانندد :5916
.)59
دوران کودکی برای شاعر بسان عشقی است که گم شده ست:
در خوابهای کودکیام /هر ش

طنین سوتهای قطار /از ایستگاه میگررد /انگار هیچگاه

به یایان نمیرسد /انگار بیش از هزار ینجره دارد /و در تمام ینجرههایش /تنها تویی که دست
تکان میدهی (همان.)99 :
یادآوری دوران کودکی برای شاعر م اصر -قیصر -سرشار از غم و اندوه است:
سوزد به دل دوباره غم کودکانهای /آهسته میتراود از این غم ترانهای
باران شبیه کودکیام یشت شیشههاست /دارم هوای گریهد خدایاد بهانهای
(هماند دستور زبان عش د .)12 :5916
قیصر در جایی دیگر چنین میگوید:
من بودم و اوج بال مند کودکیام /دریا دریاد زالل مند کودکیام
دنباله بادبادکی در کف باد /من بودم و بیخیال مند کودکیام ( همان.)39 :
قیصر از جمله شاعرانی است که بسامد باالی ش ر غمگرا در مجموعههای وی موج
تشکیک منتقدان به وجود نشانههای برخی از مختصات یأس فلسفی در ت دادی از آثار او
شدهاند .از مهمترین وییگیهای رمانتیک قیصر احساسگرایید وجود غم و اندوه در اش ار
وی میباشد.
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نتیجهگیری
ماغو و قیصر هر دو در زمره شاعران رمانتیک و م اصر هستند که از یکدیگر متأثر نیستند
اما وجوه اشتراک زیادی با یکدیگر دارند .هردو وطنگرا هستندد ماغو و قیصر به خوبی
توانسته اند از زادگاه و وطن خویش سخن بگویند؛ چرا که سوریه و اهواز برای این دو شاعر
آرمانشهر است .قیصر مانند ماغو در آرزوی بازگشت به گتوند است و در اکثر اش ارش
به زادگاهش اشاره میکند؛ زندگی در تهران او را آزار میدهد و از قیل و قال زندگی شهری
خسته و ملول گشته است .گریز از محیط و سفر جغرافیایی یکی از اصول رمانتیکهاست که
در آثار آنها مشهود است .یکی دیگر از اصول رمانتیکها آزادی است .ماغو و قیصر به
خوبی توانستهاند آزادی را برای انسان و حیوان و طبی ت به تصویر بکشند .آزادی در نگاه او
رهیدن از قید و بند ت لقات دنیوی است .آزادی را ح همه میداند .از مشترکات این دو
شاعر غم و اندوه را میتوان نام برد .حسرتد آه و رنو و ...از وییگیهای مکت

رمانتیسم

است چرا که آنها بر احساسات و عواطف تکیه دارند و هر دو احساسات نوستالییکی خود
را به خوبی توانستهاندد ابراز کنند .آنها از غم عزیزان و خاطرات کودکی آمیخته با غم سخن
گفتهاند .ماغو و قیصر دو شاعر توانمند م اصر رمانتیک و نوستالییک هستند .انسانگرایی
و مبازه با ظلم و ستم از مهمترین اندیشههای آنان میباشد و هر دو تالش میکنند تا بنای
هر چه جور و ستم و فقر است را از میان بردارند.
***
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 -11ککککککککککککد کککککککد 1336مد سیاف الزهورد دار المدید دمش د چاپ دوم.
 -13ککککککککککککد کککککککد د 1336مد البدوی االحمرد دار المدید دمش د چاپ اول.
 -93ککککککککککککد کککککککد د 1336مد االعمال الشعریهد دارالمدید دمش د چاپ اول
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دکتر شیرزاد طایفی  /حجت بوداقی

چکیده

یکی از مهمترین و یربسامدترین موتیفهای ادبیاتد عش استد که در آثار نویسندگاند به-
خصوص شاعران جایگاه برجستهای دارد؛ بطوریکه برای اغل
اش ار عاشقانهی آنها ترتی

شاعران میتوان دفتری از

داد .در نوشتهی ییشرو به روش توصیفی -تحلیلی و با تأکید

بر مطال ات کتابخانهاید مضامین عاشقانهی دو شاعر ایرانی و سوری_ سهراب سپهری و
علی احمد س ید (أدونیس) -را بررسی نموده و با استخراج شواهدی از انواع عش د به
تحلیل آنها یرداختهایم .از نتایو به دست آمده در این ییوهشد میتوان به تأثیر تصوّف و
سوررئالیسم در نگاه دو شاعر به عش اشاره کرد .با این حالد نباید تفاوتهای بارز عش
روحانی و عش مجازی را در ش ر سپهری و علی احمد س ید نادیده گرفت .عش سهراب
منف ل و عاری از ف الیت و کنش است؛ اما عش در اش ار أدونیس با ف الیت و کنش و حتی
فلسفهورزی همراه است.
کلیدواژهها :سهراب سپهرید أدونیسد عش روحانید عش مجازید تصوّفد سوررئالیسم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علّامة طباطبائی (ایران) )(sh_tayefi@yahoo.com



دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی دانشگاه علّامة طباطبائی (ایران)
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مقدّمه
از موتیفهای رایو در ادبیاتد بهخصوص ش رد عش است .عش در سنت ادبی فارسی و
همچنین عربی دو نوع است :عش مجازی و عش م نوی .عش م نوی یا الهید عش به
حقیقتد خدا و کمال انسان است که در تمام هستی سریان دارد و همین نیروی عش است
که هستی را به سمت غایت خود میبرد .از آنجا عش الهی شباهت زیادی به عش مجازی
داردد عرفا از است ارات موجود در عش مجازی در متون عرفانی بسیار استفاده میکنند و در
تشبیه حاالت عش ربانی یا الهید از احساسات موجود در عش زمینی کمک میگیرند .در
ش ر عرفانی نیز با زبانی عاشقانه مواجه هستیم که ظاهراً به عش زمینی اشاره دارد؛ اما در
حقیقت عناصر زمینی مطرح در عش عرفانید نمادین و رمزی هستند .این زبان عاشقانه به
نحوی است که تمییز بین ش ر عاشقانهی عرفانی و ش ر عاشقانهی زمینی بسیار دشوار است.
نیکلسون در اینباره میگوید« :اگر کلیدی برای فهم نیت شاعر در دست نداشته باشیمد در
فهم م انی اش ارد دچار حیرت و سرگردانی میشویم( ».نیکلسوند )532 :5921
چکیدهی سخن عارفان دربارهی عش مجازی این است که عش های صورید یرتوی از
عش حقیقی الهی استد خواه عاش بدین م نا توجه داشته یا نداشته باشد .چنین بیانی در
آثار عارفاند بسیار شایع و یربسامد است .به عنوان نمونهد مولوی با اینکه در بسیاری
مواضعد عش صوری و مجازی را نکوهش میکندد اما باز در جای دیگری همین عش های
صوری را جلوه و یرتو عش الهی میشمارد؛ با این تحلیل که حسند در هر صورتی که
محق گرددد جلوهای است از حسن ذاتی ح که در مظاهر جسمانی متجلی و دلها را صید
میکند؛ ی نی در ظاهر چنان میبینیم که جربه و کشش از جمال صورت است؛ اما در
حقیقتد ح دلها را به سوی خود میکشاند؛ حتی بدون اینکه خود عاش از این راز الهی
آگاهی داشته باشد.
روزبهان بقلی یکی از عرفایی است که در باب عش مجازی آرای درخشانی دارد .این بحث
یکی از مواضع غامض و دشوار در عرفان اسالمی است .اهمیت روزبهان در این عرصهد از
آنجا است که وی نه تنها از به کاربردن اصطالح رایو «عش مجازی» ت مداً امتناع و به
جای آن از ت بیر «عش انسانی» استفاده میکندد بلکه تجربهی عش انسانی را برای تحق
عش ربانی اجتنابنایریر میداند .در واقع نقش عش مجازی در عرفان اسالمید لطیف
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کردن وجود آدمی و از بین بردن نفسانیت او است تا با کنار رفتن خودخواهید زمینهی
شکوفایی محبت الهی فراهم آید.
ابن عربید فیلسوف بزرگ اسالمید دربارهی عش زمینی میگوید« :کسی که قدر زنان و سرّ
آنها را بداند نه تنها از آن دوری نمیکندد بلکه عش به زن را کمال عارف میداند و
میگوید دوستی با زنان ما را به خدا نزدیکتر میکند( 5».بخشی از سخنرانی علی باباچاهید
تحت عنوان «عش مؤلف -ش ر مؤلف» (دانشکدهی علوم اجتماعی تهراند  )5933مجلهی
الکترونیکی عقربه)
در این ییوهشد هدف ما این است که عش زمینی و عش عرفانی را در ش ر سهراب
سپهری و علی احمد س ید (أدونیس) بسنجیم و وییگیهای عش را در ش ر این دو بازگو
کنیم.
در تبیین عش مجازی ضرورت دارد دیدگاههای مختلفی را که دربارهی زن وجود داردد
بررسی کنیم .برای رسیدن به اف روشنتری دربارهی نگرش سپهری و أدونیس به زن و
عش مجازید الزم است آرای دو گروه را در این باره بررسی کنیم .یکی از این دو گروهد
عرفا و دیگری سوررئالیستها هستند که در شکلگیری اندیشهی هر دو شاعر سهم بزرگی
دارند.
پیشینهی پژوهشی
جستوجوی ما نشان میدهدد مقاله یا کتابی که به مقایسهی عش در اش ار سهراب سپهری
و أدونیس یرداخته باشدد وجود ندارد؛ اما دربارهی سهراب سپهری مقالهای با عنوان «سهراب
سپهری متهم به زنانگی در عواطف و تصاویر ش ری» به قلم مهری بهفر نوشته شدهد که به
موضوع عش

مجازی در ش ر سهراب هم اشاراتی کرده است .همچنین مریم حسینید

مقالهای با عنوان «زن سوفیایی در رؤیاهای عارفان» نوشته که به عش مجازی از دیدگاه عرفا
یرداخته است .در قسمتی از مقالهی «

«کتاب

» به قلم ابوالحسن امینمقدسی و ادریس امینید دربارهی
عش در ش ر أدونیس اشاراتی رفته است .همچنین علیرضا قائمینیاد عش زمینی و عش
آسمانی را در مقالهای با عنوان «عش زمینی و عش آسمانی» مقایسه کرده است .جالل
http://www.aghrabe.com/archives/481
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ستاری کتاب «عش صوفیانه» را از منظر اسطورهشناسی و رمزشناسیِ عش نوشته است .این
کتاب از سوی نشر مرکز چاپ شده است .در قسمتی از مقالهی «بررسی تطبیقی اساطیر در
ش ر شاملو و أدونیس»د به اساطیر عش و بارآوری در ش ر أدونیس مانند عیشتار و ایزیس
اشاره شده است.
آرای عرفا و سوررئالیستها دربارهی زن
دیدگاه عرفا
یکی از محوریترین واق ههای صوفیهد ماجرای دیدار سالک با یکی از فرشتگان راهنما است
که از عالم باال به صورت یکی از اولیا (خضر)د ییر راهنماد جوان داناد یا زن هدایتگر در این
عالم بر سالک ظاهر میشودد و یاسخگوی یرسشهای وی دربارهی طریقت است .این
مالقاتد در حقیقت دیدار سالک با نفس خویش است .در ب ضی ترکرههای صوفیهد از
گفت وگوی مرد صوفی با زنی عارفد که در بیشتر مواردد بدون نام است و با عنوان
از وی سخن رفتهد یاد شده است .در برخی روایتهاد این زن شکلی رؤیایی دارد و
در یکی از احواالت عرفانی که در آن صوفی در حال درونبینی و یا تمرکز قرار میگیرد
(نظیر شرایطی که در هنگام طواف ک به بر آنها حادث میشده است)د با عارف دیدار
میکند و مشکلی از وی میگشایدد و یا راهنمای طریقی روحانی برای وی میشود .تجربهی
دیدار با زن را میتوان در متون عرفانی و دینی زرتشتی نیز یافت .دئنا در متون زردشتید
فرشتهی زنی است که یس از مرگد بر روان فرد مؤمن ظاهر میشودد و او را بر سر یل
چینوت هدایت میکند .سیرلوت هم در

سمبولها ادعا میکند که دئنای

ایرانید مظهری از همان آنیمای یونگی و یا نیمه زنانهی هر مرد است« :در مره

قدیم

ایرانیاند دئناد سمبل وجه زنانه (آنیما) روح بشری است .در عین حال او را با مجموعهای از
اعمال خوب و بدد که انسان در طول زندگیاش انجام میدهدد هویتبخشی میکند .روز
سوم یس از مرگد مرد تازه درگرشته بر روی یل چینوت با دختری که به طرز شگفتآوری
زیبا و جوان استد دیدار میکندد و با او تا ابدیت یکی میشود و از نود به شکل سامان یافته
دوجنسی ازلی تبدیل میشود ... .دئنا به ب د زنانهی مرد در روانشناسی یونگد یا همان آنیما
نزدیک است( ».حسینید )513-543 :5911
ابن عربید شیخ اکبرد دربارهی عش به زنان میگوید« :هرکس که زنان را بشناسد و به آنان با
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عش ورزی و محبت خود نشا و شادمانی دهد در عش و محبت آنان بیرغبت نخواهد
شدد بلکه عش ورزیدن به زن از کمال عارف است؛ زیرا محبت به زن میراث نبوی و محبت
الهی است( ».محمود الغرابد .)31 :5931
هم او میگوید« :زمزمهی عش مرد به زن زمزمهی محبت انسان است به خودش؛ زیرا حوّا
آفریده شد در حالیکه سخت مشتاق آدم شد .زمزمهی عش زن به مرد زمزمهی محبتی
انسانی است به وطن و اقامتگاه حقیقی خود .با این بیان باید بگوییم که زن آفریده شده
است؛ در حالیکه مرد را جرب و جل

میکند تا نغمه و ییام عش را به جان

او بفرستد؛

سرود و ییامی که سیادت و شخصیت واالی مرد به وسیلهی محبت زن آشکار میگردد .در
نتیجه مرد به زن عش میورزد؛ عش کسی که نشان و درجهی سیادت و کرامت به اعطا
شده است .زن هم ییام عش را به مرد میدهد؛ ییام جزء به کل که زمزمه و ییام وطن است؛
همراه با آنچه به این ییام اضافه میشود که هر یک از این دو یایگاهی برای التراذ و میل
جنسی دیگری است( » .همان)36 :
نکتهی مهم دیگری که ابن عربی دربارهی عش مجازی میگویدد مربو به خواص و مرات
این عش است .او اعتقاد دارد انسان در محبت به خودش نمیتواند به فنا برسد .حتی
محبت به فرزند و اعضای خانواده مانند یدر و مادر همد این خاصیت را نداردد بلکه فقط در
عش به همسر است که رشد و ترقّی شخصیتی به وجود میآیدد و این میل به همسر و زن
با علوّ طبع و اندیشهی شخص عالقهمند راه ت الی را در ییش میگیردد و با دونهمتید
شخص راه تنزل را میییماید( .همان)39 :
دیدگاه سوررئالیستها
سوررئالیستها اعتقاد داشتند که عش امکانی برای گرشتن از شکلهای وجودی سهگانهد
ی نی جنوند رؤیا و نوشتار است و با آنها هستی با حقیقت تالقی یافتهد از همه طرق
شناخته شدهی قابل ییشبینی آزاد و رها میشود .این نظریهی سوررئالیستها در عش
مستند به مبدأ ناهنجاریهای میل و رغبت است و از سه متفکر الهام میگیرد« :ساد» که
خواستار آزادی خواستههای انسانی است و «فروید» که ابزار آزادی نقادانه آن را ییش
میکشد و «مارکس» که منادی آزادیهای اجتماعی است( .أدونیسد عرفان غربد عرفان
شرقد )511-515 :5911
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«عش در سوررئالیسم مبدأ ف الیتی است که فرصت آزادی و شیداوارگی را به انسان میدهد
و از سوی دیگر قدرت غلبه بر ش ور گناهآلود منتو از این شیدایی را در انسان بر
میانگیزاند .جنبههای اروتیک عش همد از دید سوررئالیستها مورد توجه واقع شده است.
از نظر یک سوررئالیستد در اروتیسم (تنکردشناسی) انسان شیفتگی خود را بروز میدهد و
ذاتش را به وسیلهی هیجانهای شهوانی کشف میکند .به اعتقاد سوررئالیستهاد عش ما را
به جوهرهی انسانی می رساندد به طبی ت عمی انسانی که در رابطه با آن دیگری تجلی
مییابد .عش نوعی انقالبیگری است؛ از آن جهت که محرمات و قید و بندهای تحمیلی
جام ه را نابود میکند( ».أدونیسد عرفان شرقد عرفان غربد .)511 :5911
سوررئالیستها زن را به شکلی ت بُّدی تمجید میکنند و او را مخلوقی مختار میدانند .زن
موجودی بهشتی است و جایگاه مهمی در عرفان انسانی دارد و خود اصولش را میشنود و
میفهمد .زن برای شاعراند دروازههای بهشتی شکل و ماهیتها را در هستی میگشاید.
تنشناسی از نگاه سوررئالیستهاد تنها مقولهای اخالقی به حساب نمیآیدد بلکه فلسفهای
فراسوی اخالق و باعث نو شدن نگاه انسان به جهان است .زن به مرد منفرد و تکهتکه شده
این فرصت را میدهد تا با ذات خودش به مجموعیت برسدد تا عش به صورت ص ودی به
تقدّس برسد .با شیدایی انسان از ذات خود در میگرردد و در این مسیر زن نجات دهندهی
اوست؛ چون با زن رازی بزرگد راز مشارکت در هستی تجسم بخشیده میشود .زن
رؤیاهای سوررئالیستها را جهت وصول به ذات انسانی محق میسازد؛ ذاتی که گرچه
دست یافتنی نیستد اما آزادی کامل در آن تجسد یافته است( .همان)519 :
فار از سوررئالستها ارتگای گاستد از فالسفه اگزیستانسیالیست م اصرد تحلیل مهمی
دربارهی عش دارد .به نظر او عش نوعی توجه خاص به م شوق است .برای روشن شدن
مقصود او باید مرادش از «توجه» بیان شود.
به گفتهی اود «جهان اطراف ما از اشیای زیادی تشکیل شده است و چهبسا نتوانیم به بسیاری
از آنها توجه کنیم .همهی این اشیا برای جل

توجه ما تقلّا و کشمکش میکند .وقتی به

چیزی آگاهانه توجه میکنیمد در واقع آن چیز فضایی از شخصیتمان را یر میکند .آن چیز
با یر کردن فضای شخصیت ماد نسبت به چیزهایی که در کانون توجه ما قرار نگرفتهاندد
«واق یت بیشتری» ییدا میکند .یا به ت بیر دیگرد نسبت به آنها «وجود سرزندهتری» میشود.
آن اشیا یسزمینهای کمرنگ و غالباً وهمی را تشکیل میدهند که در حاشیهی ش ور ما ینهان
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میماند .در مقابلد آن چیزی که برای ما واق یت بیشتری داردد ارزشد صالحیت و اهمیت
بیشتری ییدا میکند و جای مابقی جهان گمنام را برای ما یر میکند( ».قائمی نیاد 5916 :554
عشق در اشعار سهراب سپهری و أدونیس
عشق الهی در اشعار سهراب سپهری و أدونیس
عین القضات همدانی دربارهی عش ربّانی گفته است« :روح و عش هر دو در یک زمان
موجود شدند و از مکوّن در ظهور آمدند .روح را بر عش آمیزشی یدید آمد و عش را با
روح آویزشی ظاهر شد .چون روح به خاصیت در عش آویختد عش از لطافت بدو
آمیختد به قوت آن آویزش و آمیزش میان ایشان اتحاد یدید آمد .ندانم که عش صفت روح
شد و روح ذاتد یا عش ذات شد و روح صفتد حاصل هر دو یکی شدند .چون تابش
جمال م شوق از او دل ربّانی یدید آمدد عش با روح در گفت و شنید آمد .چون یکی به باد
نسبت داشت و دیگری به آتشد باد آتش میافروخت و آتش مر او را میسوخت .حاصلد
آتش غال

شد و هوا مغلوب بماند .عش غال

مغلوب شد .بدین سب

شدد چون به یرتو انوار م شوق رسیدد

نتوان دانست که عش با عاش ساختهتر از آن بود که با م شوق؛

زیرا که عش به عاش امیر است اما در قبضهی اقتدار م شوق اسیر است( ».همدانید بیتا:
)111-431
در ش ر سهراب سپهری بهندرت سخن از عش مجازی استد که البته در برخی از اش ار او
ردّ یای عشقی مجازی را میتوان دید؛ اما عش عرفانی یا الهی در ش ر او فراوان است .آغاز
حاالت عرفانی و تا حدودی حالت رسیدن به وصال در ش رِ «تنها باد»د قابل مشاهده است.
«و ندا آمد :بر تو گوارا باد تنهایی باد!» (سپهرید « )131 :5933در این ش ر عاش و م شوق
یکی میشوند و شاعر همانند آن موجودِ اسطورهای ()Hermaphroditusد از ییوند جسمانی
با انسان دیگرد بینیاز و در نتیجه تنها میشود( ».مقدادید )5922 :43
شمیسا دربارهی وییگی عرفانی ش ر سپهری در کتاب نگاهی به سپهری مینویسد« :عرفان
سهراب ادامهی زندهی عرفان مکت

ایرانی ی نی مکت

مشایخ خراسان (در مقابل مکت

مشایخ عراق) است و آرای او به آرای بزرگانی از قبیل ابوس ید ابوالخیرد خصوصاً موالنا
شبیه است .مکت

خراسان در عرفاند خود آمیزهای از افکار بودائی و چینی و آیینهای کهن

ایرانی و اسالم است .خراسان قرنها با هند و چین در تماس بوده است .اساس مکت
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خراساند عش و جنبش و شادی است؛ حال آنکه مکت

عراق یا بغداد بیشتر مبتنی بر زهد

و انزوا و ریاضت بوده است( ».شمیساد  )5926 :13در واقع شمیسا در این دیدگاهد به وییگی
عاشقانه و توأم با شور و مستی عرفان خراسانی و به تبع آن عرفان سپهری تأکید کرده است.
سهراب با بینش وحدت وجودی خود اعتقاد داردد زمانی میتوانیم به کل هستی عش
بورزیم که با کشف و شهود به دنبال رسیدن به حقیقت باشیم نه عقل جزئی .او در قط های
از ش ر مسافر میگوید« :خوشا به حال گیاهان که عاش نورند /و دست منبسط نور روی
شانهی آنهاست» (سپهرید )141 :5933؛ چرا که گیاهد هرگز از راه فلسفه و استدالل عاش ِ
نور نمیشودد عش گیاه به نورد عشقی شهودید غریزی و طبی ی است.
تمایزی که عرفان کالسیک با عرفان سهراب داردد این است که در عرفان کالسیک عش به
م شوق ازلی و اتصال با او نهایت و غایت است؛ یس آنچه در بیرون میگررد و هست و
نیستِ بیروند مورد عنایت عارف نیست؛ در حالیکه سهراب بیرون از ذهن و ضمیر خودد به
طبی ت و جزءجزء هستی توجه دارد و آن را همانگونه که هست مییریرد .در اش اری از
سپهری که مملو از عشقی عارفانه هستندد یگانگی و ییوستگی سرشار شاعر با جزءجزء
طبی ت و هستی آشکار است .در این اش ارد جزء به جزء طبی ت و هستی نمود یگانگی
سپهری با بیکرانگی کل است:
میروم باال تا اوجد من یر از بال و یرم /راه میبینم در ظلمتد من یر از فانوسم /من یر از
نورم و شن /و یر از دار و درخت /.یرم از راهد از یلد از رودد از موج /.یرم از سایهی برگی
در آب / :چه درونم تنهاست( .همان)164 :
سهراب در مجموعهی شرق اندوهد تصاویری مولویوار ارائه کرده است .این مجموعه از
چندین جهت ذهن خواننده را به سمت اش ار دیوان شمس سوق میدهد و آن بیخودی و
شوریدگی عارفانهی مولوید و ضربآهنگ تند عش و هیجان (موسیقی ش ر) و کوبههای
دل و شوق طل

و اندوه عاشقانه را به یاد میآورد .در اش ار زیر از مجموعهی شرق اندوه

سپهرید این وییگیها عیان است .در واقعد این قط ات یادآور موسیقی عاشقانهی اش ار
مولوی است:
اینجاستد آییدد ینجره بگشاییدد ای من و ای دگر منها /:صد یرتو من در آب! (همان:
)514
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از خانه به درد از کوچه برون تنهایی ما سوی خدا میرفت( .همان)539 :
آمدهامد آمدهامد بوی دگر میشنومد باد دگر میگررد ...آمدهامد آمدهامد درها رهگرر باد عدم.
(همان)133 :
سهراب در جایی دیگر از همین مجموعهد عاشقانه م بود خود را صدا میزندد و عاشقانه با
م شوق نیایش میکند و از او طل

حاجت میکند:

و به من یک قطره گوارا کند شورم را زیبا کن /بادانگیزد درهای سخن بشکند جا یای صدا
میروب /.هم دود چرا میبرد /هم موج من و ما و شما میبر /.از شبنم تا اللهی بیرنگی یلی
بنشاند زین رؤیا در چشم گل بنشاند گل بنشان! (همان)531 :
ش ر بسیار لطیف و عاشقانه -عارفانهی سهراب با نام «نیایش» بهترین شاهد این مدعا است:
ما بیتاب و نیایش بیرنگ /از مهرت لبخندی کند بنشان بر ل

ما /باشد که سرودی خیزد

در خوردِ نیوشیدن تو ... /.ای دور از دست! یر تنهایی خسته است /.گهگاه شوری بوزان/
باشد که شیار یریدن در تو شود خاموش( .همان)132 :
در اش ار أدونیس نیز اش ار عاشقانهای نسبت به خدا و حقیقت وجود داردد که این اش ار
گویای تأثیریریری أدونیس از صوفیه است .از دید أدونیس انسان عش به بینهایت دارد و
دوست دارد ناشناختههای این جهان را در شرق و غرب و شمال و جنوب کشف کند؛ اما
میداند که ساحل و انتهای این جهان را برداشتهاند.

د )31-36 :5331
ترجمه :روزگارم کشتیای داردد که سواحل را با خود میبرد /اما آن ساحلی که موجش
نگهبان استد چگونه آرام گیرد؟! /ای آفتابِ آفتاب! از من چه میخواهی /دنبال چیزی
میگردم که گمشدهاش هستم من /به نام اوست که میکارم گل باد را در /شمال و جنوبد
شرق و غرب /به جستجوی هر عمقی میافزایم و از همه باالتر.
أدونیس در نهایت سفر عرفانیاش در کتاب «المسرح و المرایا» با نور کامل روبهرو میشود.
همه چیز را بالی برای یرواز میبیند .وس ت دید ییدا کردهد در آستانهی یرواز قرار دارد.
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فضای این مجموعه را میتوان در رنگ و بوی کتاب «حجم سبز» سهراب دید که تازه و
زنده است و خبر از صبح دمیده میدهد .او در این دیواند اش اری در زیبایی وصال دارد و
عش را خوب وصف کرده است.

.)531 :5311
ترجمه :نه رودی برای آینهها است و نه گلی در مسیر باد /برای هر چیزی بالی است /که در
خونمد در مزارع طلوع میکند /همهی اشیاء راه و طری است.
تفاوتی که در عاشقانه -صوفیانههای سهراب با أدونیس بارز استد عش سهراب برای
وصول به حقیقت و م رفتی است که در عرفان و تصوّف مطرح است .شاعرِ «ما هیچ ما
نگاه» در نهایت سلوک خود به وجود خود هیچ اعتقادی ندارد و خود را هیچ انگاشتهد
میگوید :وظیفه ما در این دنیا این است که نگاهی به هستی انداختهد بگرریم؛ اما أدونیس
غایت سلوک عاشقانه را رسیدن به یک نگاه نمیداند و نگاه اود توأم با فلسفهورزی ف الی
است که به عرفان او رویکردی اجتماعی– سیاسی بخشیده استد نه نگاه و شهودی منف ل.
همین تفاوت است که أدونیس را به یک خردهفیلسوف تبدیل کرده است.
عشق مجازی در اشعار سهراب سپهری و أدونیس
عش

مجازی در ش ر سهراب جنبههای مختلفی دارد و صرفاً به م نی عش

به جنس

مخالف نیست .سپهری با تمام وجودد جریان عش را در ذره ذرهی عالم هستید حتی در
ناییدای اشیاء به خوبی حس میکند و میداند که عش در هر حالی با کائنات همراه است و
این جنبش و تأثیر همهگیرد در مسیر تکاملی هستی با احساسات و زندگی آدمی در میآمیزد
و بدین سان وحدتی ستودنی را به نمایش در میآورد:
و عش تنها عش  /تو را به گرمی یک سی

میکند /مأنوس /و عش تنها عش  /مرا به

وس ت اندوه زندگیها بردد  /مرا رساند به امکان یک یرنده شدن (سپهرید )5933 :145
سپهری دربارهی عش در جایی دیگر از هشت کتاب میگوید :بهترین چیزها رسیدن به یک
نگاه و برداشت عاشقانه از هستی است .در ش ر «ش

تنهایی خوب» از مجموعهی حجم

سبز چنین میخوانیم:
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یارسایی است در آنجا که تو را خواهد گفت:
بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثهی عش تَر است( .همان)135 :
همچنین در منظومهی مسافر میگوید :عش است که تو را به گرمای حاصل از رسیدن به
م رفت مأنوس میکندد و اندوه را الزمهی عش میداند که به زندگی وس ت میدهد.
و میزبان یرسید /:قشنگ ی نی چه؟ - /قشنگ ی نی ت بیر عاشقانهی اَشکال /تو را به گرمی
یک سی

میکند مأنوس /.و عش د تنها عش  /مرا به وس ت اندوه زندگیها بردد /مرا رساند

به امکان یک یرنده شدن( .همان)145 :
زندگی رسم خوشایندی است /زندگی بال و یری دارد با وس ت مرگ /یرشی دارد اندازهی
عش (همان)193 :
هر کجا هستمد باشم /آسمان مال من است /ینجرهد فکر هواد عش د زمین مال من است.
(همان)195 :
از مهم ترین اش ار سپهری که در آن از عش مجازی در م نی عش مرد به زن سخن رفتهد
صدای یای آب است .سهراب به دیدار کسی میرود که او را خیلی دوست دارد و عش
سهراب به او عش یک مرد عاش به یک زن است .او در این ش رد عش را از دریچهی
ارتبا خوشایند بین یک زن و یک مرد و لرت جسمانی میداند .در این ش رد هدف و
منظور مشخص است؛ اما در زندگی و در اش ار سهرابد عش زمینی به مفاهیم مختلف
ت بیر و تفسیر گردیده است؛ گاهی در زندگی انسان را به اوج میرساند و گاهی آدمی با
نردبان این نوع عش میتواند به ملکوت برود و تنها با چنین نردبانی میشود به آنجا رفت.
سهراب در صدای یای آبد  6بار از کلمهی عش استفاده کرده که فقط یکبار عش به کار
رفته حالت کامجویی جسمانی را ت ریف و توصیف میکند .به عقیدهی سهرابد عش دو
سر دارد؛ سری به سمت مهربانی و گرشت و فداکارید دوست داشتن آنچه در طبی ت است
و مورد عالقهی آدمی است و سری دیگر به سرچشمهی حیات آدمی؛ حیات همه چیز .حتی
صدای فاصلهها نزدیکی به م بود ابدی است .با در نظر گرفتن این منظومه میبینیم که شاعر
دید مت الی نسبت به زن ارائه کرده است که در این دید حتی جنبههای جسمانی عش نیز
غایتی مت الی مییابند.
تا ته کوچه شکد /تا هوای خنک استغناد /تا ش
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خیس محبت رفتم /.من به دیدار کسی
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رفتم در آن سر عش  /.رفتمد رفتم تا زند /تا چرا لرتد /تا سکوت خواهشد /تا صدای یر
تنهایی( .همان)113 :
شاعر یس از گرشتن از عرفاند دانشد مره

و عش به زن و چرا لرت میرسد .از سه

سطر انتهای کالم بر میآید که شاعر لرت جسمانی و زمینی را در نظر داشته و عش زمینی
را در زمرهی مراحلی قرار داده است که من ش ری در طی مراحل روحانی و جسمانی
خویش به آن رسیده است؛ اما سؤال این است که چرا مرحلهی لرت و زن یس از عش و
استغنا آمده است؟ در صورتی که طب قواعد ظاهری مراحل عرفان و رسیدن به مرحلهی
استغنا و بی نیازید ابتدا باید از خویش و ت لقات تهی شد و آنگاه به هوای خنک استغنا
رسید .به نظر میرسد سهراب این مراحل را به توالی ذکر نکردهد بلکه آنها را با توجه به
قراین زندگی شخصی خود در ضمن سطور فوق آورده و ب د از آن هم به تنهایی خاص
خویش رسیده است؛ به آن انزوای ملکوتی که وی را از این خاکدان به سپهر بلند مرتبهی
محبت و استغنا رساند .در ادامهی منظومهد سپهری میگوید:
و بلو خورشید /.و همآغوشی زیبای عروسک با صبح /.یلههایی که به گلخانهی شهوت
میرفت / .یلههایی که به سردابهی الکل میرفت( .همان)123 :
شاعر شهوت را به منزله گلهایی دیده است که در یایین واقع شده و به جای نردباند باید از
یله استفاده کرد و با این سطورد قسمتی دیگر از جهانبینی اخالقگرای سپهرید آشکار
میگردد .بام ملکوت را م راج عش قرار داده است و شهوت را جایی که باید به آن سقو
کرد و اما چرا گلخانه؟ گل با همه زیبایی و لطافتش گاه فاسد میشود .در سطر ب د
میگوید« :یلههایی که به قانون فساد گل سرخ» و آیا همان گلهای گلخانهی شهوتی که باید
به آن سقو کردد همان گلهای سرخی نیستند که به قانون فساد رسیدهاند؟ اگر خیلی به
ظاهر حکم کنیمد شاید سردابهی الکل که بین این دو سطر آمده استد همان قانونی باشد که
منجر به فساد گل سرخ شده و آن را در گلخانهی شهوت زمینگیر کرده است.
عش ییدا بودد موج ییدا بود /.برف ییدا بودد دوستی ییدا بود /.کلمه ییدا بود /.آب ییدا بودد
عکس اشیا در آب /.سایهگاه خنک یاختهها در تف خون /.سمت مرطوب حیات /.شرق
اندوه نهاد بشری /.فصل ولگردی در کوچهی زن( .همان)114 :
باز میبینیم در ابتدا و انتهای یاراگرافد دو نوع نگاه مختلف به زن و کالً جنبهی مؤنث
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حیاتد در مقابل هم قرار گرفتهاند :عش و ولگردی در کوچهی زن .در ابتدا عش از نوع
مت الی و موّاج آن و در انتها عش زمینی که به ولگردی در کوچهی زن ختم میشود و نقش
زن در این سطر با توجه به تشبیه او به کوچهای که در آن میشود ولگردی کردد شاید
زمینیترین صفتی باشد که سهراب به زن داده است .البته به کلیت نگاه لطیف شاعر به زن
خللی وارد نمیکند؛ بلکه آن را وسیلهای ساخته در جهت بیان مناظری که در طری طوالنی
حیات روحانی خویش مشاهده کرده است .به هر حال با در نظر گرفتن این منظومه میبینیم
که شاعر دید مت الی نسبت به زن ارائه کردهد که در این دید حتی جنبههای جسمانی عش
نیز غایتی مت الی مییابند.
سهراب در ش ر «دروگران یگاه» از مجموعهی آوار آفتابد با حسرت از فراقی حرف میزند
که باعث رخوت و خستگید تاریکی و مردگی و ابهام شده است و لحظهی دیدار م شوق با
بیدار کردن آب که مظهر روشنید جوشش و طراوت استد تمام این کاستیها را برطرف
میکند:
ساقه نمیلرزدد آب از رفتن خسته است :تو نیستید نوسان /نیست /تو نیستی و تپیدن گردابی
است /تو نیستی و غریو رودها /گویا نیستد و درهها ناخواناست /میآیی :ش

از چهرهها

برمیخیزدد راز از هستی مییرد /میروی :چمن تاریک میشودد جوشش میشکند/
چشمانت را میبندی :ابهام به علف میییچد /سیمای تو میوزد و آب بیدار میشود( .همان:
)512
در ش ر «نزدیک دورها» از مجموعهی «ما هیچ ما نگاه»د سهراب دربارهی زنی حرف میزند
که دیدار با او باعث رسیدن به اشراق و فراآگاهی و روشنایی است:
زن دم درگاه بود /با بدنی از همیشه /رفتم نزدیک /:چشم مفصل شد /.حرف بدل شد به یُرد
به شورد به اشراق /.سایه بدل شد به آفتاب( .همان)915 :
در مجموع دربارهی جایگاه عش زمینی در ش ر سهرابد شاید بتوان حرف مهری بهفر را
صادق دانست« :عاشقانه -عارفانههای سهراب همچون کلیتِ دستگاهِ اندیشگی– عاطفیاشد
منحصر به اوست و چیرگی بینش عارفانه و نگرش طبی تگرایانه گونهای ذهنیت غنایی بر
فضای شهر سهراب افکنده است که بر مبنای آن عش نه رابطهی خصوصی فردی و شاعر
با انسانی دگر که عش به کلِ هستی – طبی ت ابراز شده است و عش به م شوقِ زند در
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مرحلهی میانی رسیدن به عش مطل و در واقع راهنمای وصال به م شوق حقیقی است».
(بهفرد )5921 :23
ش رهای به با همسفراند جهنم سرگردان و یاداشد تنها ش رهای عاشقانهی سهراب است
که گمانه ی م شوقی غیراثیری و غیر اساطیری و غیرازلی بلکه م شوقی زمینی را در ذهن
قوت میبخشند .در این اش ارد زمینی بودن عش صراحت بیشتری دارد .در اش ار عاشقانهی
دیگر سهرابد عش به زن در طول عش به همهی هستی و کل طبی ت ابراز شدهد یا به زنی
اثیری -اساطیری یا م شوقی ازلی .حمید سیاهپوش اعتقاد دارد« :عش به هستی و طبی تد
عش به کل و اصلد از توجه و حساسیت او به رابطه با جزء و رابطه با انسان کاسته است».
(سیاهپوشد .)61 :5921
بهفر اعتقاد دارد در ش ر عاشقانه– عارفانهی سهرابد زن نه تنها حضوری مثبت و مؤثر دارد
که عش به او از حلقه های اتصال شاعر است با کل و در نقش دئنای اساطیر ایران و وجدان
و راهنمای شاعر است که انسان را به اصل خود واصل میکند« .این زن اثیری -اساطیری در
ش ر سهراب به گونهای همتای مرشد و مراد ش ر عرفانی کالسیک است( ».بهفرد )5921 :25
زن در جادهای میرفت /ییامی در سر راهش بود /:مرغی بر فراز سرش فرود آمد /زن میان
دو رؤیا عریان شد /مر افسانه سینهی او را شکافت /و به درون رفت /.زن در فضا به یرواز
درآمد( ».سپهرید  )31 :5933در بند ب دی همین ش ر– مر افسانه -میخوانیم که مرد در
اتاقش بود و انتظاری در رگهایش صدا میکرد  ...و سرانجام زنی آمد که همهی خوابهای
مرد و در ته چشمانِ او جا مانده بود .در این قط ه با توجه به نمادِ ینجره که به ارتبا با
عالم فراوقع اشاره دارد و تاریک بودن زن که میتواند به سایه بودنش اشاره کندد میتوان
گفت که شاعر با آنیما در خیال یا رؤیا مالقات میکند؛ ب دی از وجود شاعر که آرمانها و
افکار ایدهآلیستی شاعر به آن ب د وابسته است:
زنی از ینجره فرود آمد /تاریک و زیبا / .../مرد به چشمانش نگریست /همه خوابهایش در
ته آنجا جامانده بود( .همان)31 :
یکی از اش ار سهراب که در آن زن اثیری سایه انداختهد با عنوان شاسوسا م روف است.
شاسوسا در عرفان بودایید به م نی ب د زنانهی مرد است .سوررئالیستها نیز به زن و ب د
زنانهی وجود مرد توجه داشتند .شاعر در منظومهی شاسوساد که در کنار یک مشت خاک
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تنها نشسته استد همزاد یا سایهی خود -شاسوسا -را میبیند و همراه او گام به گام از
روزگار دیرین به امروز میآید و دگرگونیهای آدم نوعی را مینمایاند .ابتدا برگ اقاقیا که
نماد نوزایی و جاودانگی و نامیرایی استد روی دستاش میافتد و به روزگار کودکی
میرود و غرق خاطرات افسونآمیز آن میشود و آنگاه احساس میکند که من دیرین اود
انسان نوعید بر روی شبکههای سبز سفالی خاموش شده است (تناسخ) و یس از گرشت
سالها و شاید قرنهاد دوباره میمیرد و از خاکستر او کس دیگری به وجود میآید .شاعر از
شاسوساد که شبیه تاریک اوستد میخواهد که این دشت آفتابی را مانندش بسازد تا او در
تاریکی این ش د که سر هستی او را فرا گرفتهد از مرز تاریکی بگررد و به زندگی جاوید که
یر از آرامش و آسایش استد برسد( .صفیزادهد 63د )5919
به با همسفراند عنوان یکی از اش ار سهراب سپهری استد که شاید بتوان آن را از جملهی
برجستهترین ش رهای عاشقانهی شاعر خواند .استفاده از کلمات خاص با کارکردهای وییه
موج

شده تا ش ر از حیطهی ش ر عرفانی خارج شود و مخاط

ش ر با مکالمه شروع میشود و شاعر از مخاط

شاعر زمینی به نظر آید.

خود میخواهد تا او را بخواند؛ زیرا

صدایش همانند لحظات سبز صمیمیت خوب است؛ یس با بیانی نوستالییک به تنهایی خود
اشاره میکند و عاش شدن خود را به شبیخون خوردنی تشبیه میکند که خاصیت عش
است .سپس به استفادهی مناس

از وقت مییردازد و اینکه زندگی همان فاصلهی بین دو

دیدار است و اگر غیر از این باشدد عمر تلف شده است .در ادامه باز با همین زباند شاعر به
مکالمه خود ادامه دادهد در انتها نیز میگوید که اگر وجودش از تابش عش گرم شودد
م شوق را در سرسبزی یک با خواهد نشاند .در عاشقانه بودن این ش ر شکی نیست و
همانگونه که گفتیمد طیف وسی ی از کلمات موج

شدهاند تا شاعر از حال و هوای

عارفانهی صرف فاصله گرفتهد اب اد دیگر برسد؛ ولی نکتهای که باز قابل تأمل استد
مشخص نشدن مخاط
و فردیت مخاط

شاعر است؛ ی نی از هیچ یک از سطور ش ر نمیتوانیم به جنسیت

یی ببریمد و ظاهراً باز باید به همان نکتهی قدیمی برگردیم که شاعر

گفتوگو را با «منِ» شاعرانهی خود برقرار کرده استد و اصوالً در یی انسان زمینی نبوده
است تا با او از این همه دلتنگیها حرف بزند.
صدا کن مرا /.صدای تو خوب است .صدای تو سبزینهی آن گیاه عجیبی است /که در انتهای
صمیمیت حزن میروید /.در اب اد این عصر خاموش /من از ط مِ تصنیف در متنِ ادراک یک
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کوچه تنهاترم /.بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است /و تنهایی من شبیخون
حجمِ تو را ییشبینی نمیکرد /.و خاصیت عش

این است /.../.بیا زندگی را بدزدیمد/

آنوقت /میان دو دیدار قسمت کنیم / .../.بیا آب شو مثل یک واژه در سطرِ خاموشیام /.بیا
ذوب کن در کف دست من جرم نورانیِ عش را( .سپهرید )931-932 :5933
برخی از منتقدان اش ار سهرابد جنبههای عش جسمانی به ش ر او نسبت میدهند .کامران
جمالی در یادداشتی که برای یادنامهی سهراب سپهری نوشتهد قسمتی از ش ر مسافر را
تفسیر اروتیک کرده است:
من از کنار تغزل عبور میکردم /و موسم برکت بود /و زیر یای من ارقام شن لگد میشد/ .
زنی شنید /کنار ینجره آمدد نگاه کرد به فصل /.در ابتدای خودش بود /و دست بدوی از
شبنم دقای را /به نرمی از تن احساس مرگ بر میچید( .همان)111 :
کامران جمالی این قط ه از ش ر مسافر را وصف یک همآغوشی میداند( .مرادی کوچید
)552-551 :5913
سپهری در ش ر «نزدیک دورها»د مصراعهایی شبیه به همین قط ه از مسافر دارد .ش ر با
توصیف زنی آغاز میشود که شاعر او را دم درگاه دیده است .شیوهی روایت ش رد شباهت
تامی دارد به سطرهایی از منظومهی «مسافر»د با این تفاوت که در اینجا اهمیت لفظ بر م نی
ییشی گرفته است و شاعر بیشتر در یی بیان بازیهای لفظی خویش است تا بیان صریح
واق یت .به هر حالد همانند ش ر مسافر در این ش ر نیز وجود طیفی از کلمات باعث
میشود تا ش ر بین بیان واق ی یک خاطره و یا فراواق یت (م شوق اثیری یا ب د زنانهی
وجود) و گردش در دایرهی اوهام در نوسان بماندد و ظاهراً در این ش ر کلمهی زن برای
بیان حرفهای شاعر از لحظات مکاشفهای است که سایه بدل به آفتاب میگردد و تا
وعدههای کودکی ییش میرود.
زن دم درگاه بود /با بدنی از همیشه /.رفتم نزدیک /:چشمد مفصل شد /.حرف بدل شد به یرد
به ش ورد به اشراق /.سایه بدل شد به آفتاب /.رفتم قدری در آفتاب بگردم /.دور شدم در
اشارههای خوشایند /:رفتم تا وعدهگاه کودکی و شند /تا وسط اشتباههای مفرحد /تا همه
چیزهای محض /.رفتم تا نزدیک آبهای مصورد /یای درخت شکوفهدار گالبی /با تنهای از
حضور /نبض نی آمیخت با حقای مرطوب /.حیرت من با درخت قاتی میشد /.دیدم در
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چند متری ملکوتم /.دیدم قدری گرفتهام /.انسان وقتی دلش گرفت /از یی تدبیر میرود /.من
هم رفتم /.رفتم تا میزد /تا مزهی ماستد تا طراوت سبزی /.آنجا نان بود و استکان و تجرع/:
حنجره میسوخت در صراحت ودکا /.باز که گشتمد /زن دم درگاه بود /با بدنی از
همیشههای جراحت /.حنجره جوی آب را /قوطی کنسرو خالی /زخمی میکرد( .سپهرید
)5933 :915
در این ش رد شاعر عروج خود تا چند متری ملکوت را با زن آغاز کردهد با زن ختم میکند:
زنی که در آغاز با بدنی از همیشهد دم درگاه بوده است و در انتها با بدنی از همیشههای
جراحت ایستاده است.
« عش در ش ر أدونیسد عش به محبوبی غیر موجود است؛ بنابراین در حالت ثابتی نیست و
دائماً در حرکت و تحول است .او در جستوجوی عش جاوید است و از آن به ش رش
ت بیر میکند و با آن به کمال میرسد( ».ابوعلید )526 :1333
عش در دیدگاه أدونیسد اتحاد میان عاش و م شوق است؛ اتّحادی که بسیار شبیه آرای
سوررئالیستها است .نزد أدونیس نیز این اتحاد از طری عش جسمانی انجام مییریرد؛
چنان که ش ر تحوالت عاش او از این امر حکایت میکند .نیز ممکن است از این اتحادد هر
چیزی متولد شود :طبی تد فصلهاد کودکان و م جزهای که مقید به قوانین طبی ت نباشد و
نیزد «عش دیگری در این عش »:

)31 :5311
ترجمه :جسم من مانند اف سرکش است و اعضای من به کردار درختان نخل /در من
میچرخی /زیر سینهات میوه میچینمد خشک میشوم و تو ریحان و آب من هستی /هر
میوهای جراحت است و راهی به سوی تو /از تو عبور میکنم /حال آنکه باشیدنگاه منی /در
تو مسکن میگزینم /و تو امواج منی /جسم تو دریا و هر موجی بادبان /جسم تو بهار و هر
دنداند کبوتری نام مرا ب بقو میکند.
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بر این اساسد در این دیوان میان عش و زندگی تناس
یگانگی است که به آن ت ل

داردد و برگزیدن عش

برقرار میشود و عش دوام همان
در نظر أدونیس چنانکه نظر

سوررئالیستها استد ی نی برگزیدن زندگی و فرار از مرگ و نابودی؛ بنابراین در این
فاصلهای که شاعر میان خود و نیمهی گمشدهاش میبیندد م نای عش و زندگی نهفته است
و بر او واج

است تا نیمهی گمشدهاش را بیابد؛ زیرا او به هیچ وجه مایل نیست به تباهی

و مرگ برسد:

د )116 :1331
ترجمه :میان من و جانم فاصلهای است /که در آنجا هم عش و هم مرگ در انتظار من
نشستهاند /و جسم من تکیهگاه من است /از ژرفای یدیدههای فنایریرد عش آشکار است.
اینجا است که سوررئالیستها به تفصیل به بحث دربارهی مسائل جنسی مییردازند و
میکوشند که برتری مسائل جنسی و لرت آن را به عنوان مهمترین مسأله نشان دهند و
چارهای برای نجات از سرکوب شدن این امیال ییدا کنند؛ بنابراین میبینیم که أدونیس در
این ش ر تحوالت ال اش د چگونه بییروا اعتقادش به این تفکر را مطرح میکند و به
توصیف لرتهای جنسی مییردازد:

د )133 :5311

(همان)156 :
ترجمه :آنجا تختی انتظارم را میکشید که بر روی آن خیالی بیدارکننده نشسته بود /.مانند
یستان و باسنی یوشیده شده و سینهای و آنچه باقی مانده بود /.و جسمم بیدار شد در
حالیکه اسیر آن سوراخها و نگین چشمها و شادی بود /.و طبی ت دومی که در آن
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خشخاشها باور میشوند /و گلهای خوشبو و دیگر گلهای نر و ماده /و جسمم را گرفتم
برای آماده شدن سقو آخرین ستاره در چین و چروکهایش /جسم غری

افتاد /دگرگونی

او را فراگرفت /مفصلها در اطراف استخوانهای یا درد گرفت و از کار سر باز زد /گرفتگی
رهایی از فراخی بود /نشستنگاه جسم یلههای اوج گرفتن آن است و رسیدن به یلههای
باالرفتن آن /زمین لگن یر از ستاره بود و نیمی از آن زانوهای درخشان بود /سفید /با
آبشارهای سرکش و شهوت /ب د از این خیمهی لگن را لبریز کردیم /آنجایی که ستارهی
جنس میدرخشد /دگرگونی را کامل کردیم /یستانهایت روز و ش

بود.

عش به زند در اش ار أدونیس جلوهی سوررئالیستی دارد .حتی عش الهی نیز در ش ر او با
عش به زن ییوند مییابد .با واسطهی زنان است که زمین را دوست داریم .این جملهی ابن
عربی دربارهی زن م روف است که میگوید :هر مکانی که زن در آن نباشدد غیر قابل اعتماد
است .أدونیس در این زمینه تالش میکند خود و جام ه را از تسلط قوانین حاکم برهاند و
به همین سب

در عشقی سوزناک نسبت به زنان زندگی میکند:

)41 :5311
ترجمه :دوستت دارمد تو گویی زندگی ابتکاری است برای این عش  /دوستت دارمد نور در
چشمانت م تکف و غرقه شد /و موهایت آبشاری از یخ است که بر شانهات ریخته /گویا
دارم به دنبال خویش میکشمد سالهایی که درباختم /یکساله شد در خانهیمان صندلی و
تخت و خوابت /و آن یالتوی سیاهت /و آن آتش و آن اجاقت.
عش جسمانی نزد أدونیس– به مانند سوررئالیستها« -تمام شگفتیهای هستید نیروهای
خودآگاه و تمام ارت اشات احساس را در خود خالصه میکند( » .امین مقدسی و امینید
 )56 :5931این عش

برای عاش د امکان دوری جستن از خویشتن و خروج از عش

نرگسانه را یدید میآورد« .از زمین بیزاری میجویم و به نزد او میآیم تنها و وابسته به
خویشتن( ».همان) و زن در این عش قادر استد  -مانند زن در ش ر الوار -به صورت
حقیقی و الهی جلوه کند .أدونیس حرکت متضادی را به آن میافزایدد وقتی مرد را نیز قادر
بر خل
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او میداند« :چنان که تو را آفریدمد میل و هوای من میکنید چنانکه تو را
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میخواهمد در من میریزی( » ...همان)
در این ییوند و ازدواج جسمانی (وقتی هر یک از دو زوج لباس دیگری میشود)د از چند
جهت م امله با مرگ شکل میگیرد :یوشیدن جامهی مرگد انتقام از مرگد اتحاد با مرگد
انفصال از مرگ در مرگ .در امثال این دو رویکرد مرد به نتیجهای یگانه میرسد؛ اینکه مرگ
و عش یکساناند و اگر چنان نباشدد المحاله دو قلمرو نزدیک و مجاور هماند:

)31-32 :
آیا عش را مکانی یگانه هست /که مرگ را در آن راهی نیست /آیا انسان فانی میتواند عش
را بیاموزد؟ /تو را چه نام نهم ای مرگ؟! /میان من و خویشتنم مسافتی است /که عش در آن
به کمین نشسته و مرگ نیز هم /جسم بارگاه من است /از اعماق اشیاء فانید عش را آشکار
میکنم /لیبیرا لیبیرا فالوس. ...
در چنین تغزلی جسم متالشی میشود (بلکه ناگریز از متالشی شدن است)؛ اما قانون آن
جاودانه است و هنگامی که در آن از عش یرسیده میشود که
«ای عش چه میکنی؟ میگوید :در برابر زمین ایستادگی میکنم( ».أدونیسد اعمال
د ج 5د )116 :5311
از دیدگاه أدونیس وصول به عش جسمانی و مجازید همانند رسیدن به مبدأ آفرینش است:
تقدّمتُ /نحو جسدِکِ /راج اً الی ما قبله فیه( .أدونیسد اول الجسد أخر الجسرد )133 :1331
ترجمه :به سوی بدنت ییش رفتم /به قبل از ییدایش بازگشت.
أدونیس در قصیدهای با نام «

» از مجموعهی

د خطاب به خالدهد

همسرشد اش ار عاشقانهای سروده است که نگاه او را به زن نمایان میکند:
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:5311
)521-526
ترجمه :خالده! /تویی آن شاخسارِ یربارد تویی آن سفرِ دریایی که غرق میکند روزها را در
چشمهساران چشمانت .موجی که مرا یاری میدهدد تا ببینم نور ستارگاند ابرهاد و شنهای
رها در بادد چگونه یگانهاند...
روانداز من و تو در بسترد تار و یودش از خرمنهایِ ش  .آه ش

غبارد سنوها و آواهای

آسمانی در خون ما .خورشیدهای زیر آبید تأللؤ میبخشندد تاریکی را تا سپیده دم...
تنها به این خاطر /خاطرات را میخواهم /که روزی /به تو نفرت ورزیدم /ای یگانه /که با
تنت چندگانهای! /آه /چه عمقی دارد عش در نفرت /چه عمقی دارد نفرت در عش .
عاشقم بر بستری که روزهایمان را /روانداز خود کرده است /چه خیالها و آههاد چه رازها
و نیازها /که بر تنش نینداختیم /.او را میبینم /که در ما مینگرد و انگار جویای حال ماست/.
حال ما؟ /غرق تلخیها است /به حال این بستر دلم میسوزد /و عاشقم /بر فریاد
انفجارآمیزی /که در سکوتش نشسته است.
بخشی از اش ار أدونیس که رنگ و بوی عش مجازی دارندد در دیوان
آمده است .در این دیواند میان عش و زندگی تناس

برقرار میشود و

عش دوام همان یگانگی است که به آن ت ل دارد و عش در نظر أدونیس چنان که نظر
سورئالیستها استد ی نی برگزیدن زندگی و فرار از مرگ و نابودی .أدونیس میگوید :در
این فاصله و جدایی که شاعر میان خود و نیمهی گمشدهاش میبیندد م نای عش و زندگی
نهفته و بر او واج
تباهی و مرگ برسد:
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د )116 :5311
ترجمه :میان من و جانم فاصلهای است /که در آنجا هم عش و هم مرگ در انتظار من
نشستهاند /و جسم من تکیهگاه من است /از ژرفای یدیدههای فنایریرد عش آشکار است.
سوررئالیستها به تفصیل به بحث دربارهی مسائل جنسی مییردازند و میکوشند برتری
مسائل جنسی و لرت آن را به عنوان مهمترین مسأله نشان دهند و چارهای برای نجات از
سرکوب شدن این امیال ییدا کنند؛ تا جاییکه «در سالهای  5311تا  5313جلسات مناظره-
ای دربارهی عش و غریزهی جنسی برگزار کرده بودند» (شمیساد )5935 :521
أدونیس در ش ری با عنوان «

» از مجموعهی

که متن و ترجمهی آن در صفحات قبل ارائه شد أدونیس در این ش ر تصاویری
سوررئالیستی از عش زمینی ارائه کرده و به صراحت از تن و جسم حرف زده است.
أدونیس در قصیدهی

(آیینهای برای تن عاش )د عش جسمانیاش را

توصیف کرده است .از نظر أدونیسد عش جسمانی باعث میشود رؤیاها مانند بخار ص ود
کنند و بزرگتر شوند .عش جسمانی از دیدگاه او باعث ص ودش شده است؛ به طوری که
در این ص ود سرباالییها و سختی مسیر را نادیده میگیرد.

:5311
)516
ترجمه :تنم وقت عش ورزیدن /روز را میگدازد در گردباد توفندهاش /.رایحهی عطر بر
میخیزد از بسترش /جایی که رؤیاها بخار میشوند همچون بخور /و همچون بخورد عطر
میافشانند /ترانههای کودکان سوگوار /ترانههای تن من /گمشدهی سرگردان بر رؤیای
یلهاد /من انکار میکنم /سرباالیی جادهای را که ساحل به ساحل /سر راهم سبز میشود.
از دیدگاه أدونیسد عش الهی با زن کامل میشود و در کنار زن است که مرد به فراآگاهی
میرسد .او زمانی در یکی از مصاحبههایش گفته است« :من گفتمان مهمی با ابن عربی دارم.
ابن عربی میگویدد حتی اگر میخواهی به «قاف» سفر کنید باید زنی همراهت باشد .جهان
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در بنیاد از نظر من شکلی مؤنث دارد( ».عامرید  )61 :5913أدونیس این م نی را در قسمتی
از

گفته است:
د )53 :5331

گفت /:تن سرآغاز م نا است.
أدونیس در این قط هد به قابلیت عش جسمانی برای رسیدن به فرآگاهی اشاره میکند و
اعتقاد دارد با عش زمینید میتوان به اب اد دیگر وجود راه یافت .او نیز مانند سپهری در
برخی اش ارشد به طبی ت و هستی عش میورزد و عش را در تمام مظاهر هستی در
مییابدد و آن را در ش رش در حال گفتوگو با یدیدهها میبیند:

:1331
)14
ترجمه :گمان میکنم عش من در ریهی اشیا به تنفس در میآید .به ش ر وارد میشود در
گل یا غبار و با هر چیزی راز میگوید؛ مثل کاری که خورشید و باد میکنند.
رجا ابوعلی از ناقدان اش ار أدونیس اعتقاد دارد« :عش در ش ر أدونیسد عش به محبوبی
غیر موجود است؛ بنابراین در حالت ثابتی نیست و دائماً در حرکت و تحوّل است .او در
جستوجوی عش جاوید است و از آن به ش رش ت بیر میکند و با آن به کمال میرسد».
(ابوعلید  )526 :1333أدونیس به عش اسطورهای توجه دارد؛ اما نگاه به اسطورهها در قال
آنیما یا دئنا و ب د زنانهی وجود خود شاعر نیستد بلکه عش را در الهههای عش نشان
میدهد .م شوق او در این دسته از اش ارشد خدایانی هستند که به وسیلهی آنها افکارش را
بیان میکند .یکی از این الهههاد عشتار استد «عشتار اسمی بابلی است به م نای زندگی
زمین» (همان« )521 :ایشتار الههی عش د جرابیت جنسی و جنگ به مهمترین الهه در سراسر
آسیای غربی تبدیل شد ...او دختر بانو ایزد آسمان است و روسپیگری مقدس بخشی از
آیین ایشتار بود( ».میرقادری و غالمید )111 :5913
أدونیس از داستانهای ایشتار فرود آمدن او به جهان زیرین و زندانی شدن او و سپس آزادی
او را مدّ نظر دارد .بازگشت او به زمیند باعث خرمی و سرسبزی است .أدونیس ایشتار را
صدا میزند و از او میخواهد که ظهور کند و تیرگیها را بشوید:
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ترجمه :تو را می خوانیم ای ایشتارد ای نیرومندی که مادر تنگدستی تو را حمل کرده است/
ایشتار تو را دوست داشته استد مردم تو را دوست داشتهاند /تو را میخوانیم /:همهی مردم
در سبدهایی از خار و خاشاک هستند /آبی نیست /بلکه آتش است.
أدونیس خود را محتاج عمری دیگر میداند تا با عش به شایستگی زندگی کند و نو و تازه
شود:

د )16 :1331
ترجمه :به عمر دیگری نیاز دارم تا بفهمم چگونه با عش با شایستگی زندگی کنمد و چگونه
با آن نو شومد ایشتار به شقای سرخ وحی کرد که در جسم او رشد کند.

(همان)596 :
« کتان ایشتار در این ش رد رمز عش بین عاش و م شوق است که خیر و ن مت فراوان و
سرسبزی را برای آیندهی زمین میآورد .کتان ایشتارد هویت فرهنگی و میراث انسانی است.
آن عشقی با خون شهادت و قربانی است .آن ریسمانی است که از چاه شیطان نجات
میدهد( ».ابوعلید 521 :1333و)522
ترجمه :زمین عاش امش

چه خواهد یوشید .کتان ایشتار یا حریر نیویورک؟ و با کدام

آسمان خواهی رقصید ای عاش ؟
نتیجهگیری
با بررسی مضامین عاشقانه در اش ار سهراب سپهری و أدونیسد هم میتوان شاهد عش
الهی یا عارفانه که دغدغهی رسیدن به حقیقت استد بود و هم عش مجازی را مشاهده
کرد .عش الهی یا عارفانه در ش ر هر دو شاعرد به دو شکل دیده میشود .5 :عشقی عرفانی
به مظاهر طبی ت و هستید از آن رو که ساخته و یرداختهی م شوق ازلی است .1 .عش به
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حقیقت و افرادی که منادی حقیقت هستند؛ مانند عش به حالج در ش ر أدونیس و بودا در
ش ر سهراب.
همچنین عش زمینی در ش ر هر دو شاعر به دو شکل نمود دارد .5 :عش به زن از دید یک
عارفد که عش به زنان باعث رشد و کمال و رسیدن به اب اد دیگر وجود است .این بخش
از اش ار سهرابد تحت تأثیر ادبیات کالسیک فارسی و مشایخ خراسان و همچنین آرای
رمانتیستها و سوررئالیستها میتواند باشدد و این دسته از اش ار أدونیس هم تحت تأثیر
عرفان اسالمی و عرفایی مانند ابن عربید نفری و روزبهان بقلی است .1 .در برخی از
عاشقانههای هر دو شاعرد عش به م شوقی غیر موجود و اثیری است .در اش ار سهرابد
این اش ار با آنیما یا ب د زنانهی مرد نمود ییدا کرده است؛ اما در اش ار أدونیسد عش به
م شوق غیر موجود با اساطیر عش و الهههای عش و بارآوری بیان شده است .9 .دیگر از
اش ار سهراب و أدونیس که به عش زمینی اشاره دارندد ارائهی تصاویری اروتیک است .این
دسته از اش ارد در ش ر سهراب صراحت ندارند و ت دادشان بسیار کم است؛ اما در اش ار
أدونیس وضوح بیشتری دارند و مانند شطحیات صوفیانه در حالتی ناخودآگاهانه سروده
شدهاند.
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مؤلف  -ش ر مؤلف» (دانشکدهی علوم اجتماعی تهراند  )5933مجلهی الکترونیکی

آب در ظروف مرتبطه (بررسی تطبیقی تاریخی-ادبی مشروطهی ایرانی و نهضت مصری)

آب در ظروف مرتبطه
(بررسی تطبیقی تاریخی -ادبی مشروطة ایرانی
و نهضت مصری)


دکتر حبی اهلل عبّاسی /شهره م رفت

چکیده

ایران و مصر از تمدّنهای کهن بشرید از روزگار باستان تا عصر م اصر با یکدیگر ییوند
داشتهاند .از اعصار تأثیرگراری که ساختار جام هی ایرانی و مصری را تغییر دادد مشروطهی
ایران و نهضت مصر بود .عصر مشروطه و نهضتد روزگار دگرگونی ساختار جوامع ایران و
مصر و نقطهی عزیمت این دو کشور از سنّت به تجدّد بود .مشروطه و نهضتد تحتتأثیر
ارتبا با غرب در ایران و مصر یدید آمد و گسترش یافت .در این نوشتار با ییوهشی
تطبیقید بر اساس مکت

تطبیقی فرانسه که رابطهی تاریخی را زمینهساز ییوهشهای تطبیقی

میداندد با مقایسهی عناصر تاریخی همسان مشروطه و نهضتد به همسانیهای این دو دوره
یرداخته شده است .این همسانیها جلوههایی متکثّر دارد؛ از جمله :سیاسید اجتماعید
فرهنگی و ادبی .این همسانیها در این روزگارِ هنجارگریز و ساختارشکن در جام هی ایران
و مصرد شباهتهایی را در این دو کشور آفرید که زمینهساز ییوهشی تطبیقی گردید .با
وجود ایند تفاوتهایی نیز بود؛ برای مثالد مست مره بودن مصر و برخورد مستقیم آن با
تمدّن غربد موج

ورود بسیاری از نمودهای تمدّن و عناصر سیاسید فرهنگی و ادبی از

غرب به مصر شدد حال آنکه ایران به واسطه آنها را درمییافت .گرشته از آند مرگ
شخصیّتی چون عبّاس میرزا موج

گردید تا تاریخ سیاسی -فرهنگی ایراند مسیری دیگر را

بپیمایدد حال آنکه محمّدعلی یاشا که نقش همسانی در مصر داشتد به حکومت رسید و
اندیشهها و تئوریهای خویش را تا حدّ امکان در آن کشور به مرحلهی عمل درآورد.
کلیدواژهها :تاریخ ادبیّات تطبیقید مشروطهد نهضتد ایراند مصرد عبّاس میرزاد محمّدعلی
یاشا


استاد زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تربیت م لّم تهران (ایران) )(abbasi@khu.ac.ir
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 -1درآمد و طرح مسأله
ایران و مصر از تمدّنهای کهن بشرید از روزگار باستان با یکدیگر ییوند داشتهاند و تا عصر
م اصر با هم در ت امل بودهاند .از اعصار تأثیرگراری که ساختار جام هی ایرانی و مصری را
تغییر دادد دورهی مشروطه در ایران و عصر نهضت در مصر بود .دورهی مشروطه و عصر
نهضتد آغاز گریز جام هی ایرانی و عربید از سنّتهای ییشین خود و گام نهادن در راهی
است که نشانههای تجدّد در آن رو به افزایش است .این روزگارد آغاز گریز جام هی ایرانی
و عربید از سنّتهای ییشین خود و گام نهادن در راهی است که نشانههای تجدّد در آن رو
به افزایش است .مشروطه و نهضتد تحتتأثیر ارتبا با غرب در ایران و مصر یدید آمد و
گسترش یافت .همسانیهای سیاسی -اجتماعی -فرهنگی در این دو دورهد تمهیداتی را
فراهم کرد تا زمینهی ییوهشی تطبیقی فراهم آید.
ییشینهی روابط ایران و مصر به ییش از تاریخ مدوّند ی نی به دورههای اساطیری میرسد.
ایرانیان در روزگار باستاند سه بار بر سرزمین مصر تسلّط یافتند؛ دو بار در زمان هخامنشیان
(111-434ق .م) و (945-999ق .م) و یکبار در اواخر دورهی ساسانیان ( 656تا 613م).
(نک .آذرید  .)5915 :593در سال 991ق .مد زمان یادشاهی داریوش سوم (993-913ق .م)د
اسکندر مقدونی (919-916ق .م) سرزمین مصر را تصرّف کرد .یس از اسکندرد ایران به
عنوان جزئی از متصرّفات او تحت تصرّف سلوکوس (سردار اسکندر) درآمد .مصر را
بطلمیوسد سردار نامی دیگر تصرّف کردد امّا حکومت سلوکیدها در ایران دوامی نیافتد حال
آنکه بطالسه نزدیک سه قرن در مصر ماندند .در این دوره رابطهی میان ایران و مصر
گسسته شد و مصر از نظر سیاسی -فرهنگید تابع یونان گردید و ایران بی هیچ رابطهای با
مصر به دورهی اشکانیان رسید .روابط ایران و مصر در دورهی اشکانیان و نیز ساسانیان
چندان روشن نیست .در روزگار ساسانیاند انوشیروان به علّت عالی

فرهنگی خویشد

شماری از دانشمندان مصری را برای تدریس در دانشگاه گندیشایور به ایران فراخواند .در
زمان خسرو یرویز (611-133م ).نیز خسرو برای توس هی سرزمین خود به مصر لشکرکشی
کردد امّا دربارهی کیفیّت حکومت ایرانیان در آنجا اطّالعی در دست نیست.
برگزاری برخی از آیینهای ایران باستان در جام هی مصر نمودی از ارتبا میان این دو
سرزمین است؛ از جمله برگزاری مراسم نوروز (النیروز) در مصر و بریایی جشن مهرگان
(مهرجان) که نویسندهی
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نیز بدان اشاره دارد .چنین نفوذ و تأثیری را در
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جام هی ایرانی از فرهنگ مصری نمییابیم.
از نکات قابل توجّه تمدّنهای شگرف و کهن ایران و مصرد نوع برخورد آنها با اسالم
است .نمودهای این رویارویی در این دو کشور متفاوت است .اسالم در سال 53هک .ق
(645م ).سرزمین مصر و در سال 93هک .ق (615م ).تاریخ ایران باستان را دچار تزلزل
ساختد ایرانیان به دلیل یایگاه فرهنگی خویشد بهتدریو عوامل حکومتی عرب را تحتتأثیر
خود قرار دادند و راه تازهی حکومت را به آنان آموختند؛ در حالیکه مصریان با اینکه در
عهد باستان از تمدّنی درخشان برخوردار بودندد تحتتأثیر حکومت عرب قرار گرفتند و
فرهنگ خودی و ییوند میان خود و تمدّن خویش را فراموش کردند و به تمام م نا به تب یّت
عامالن حکومت عرب درآمدندد چنانکه زبان خویش را نیز فراموش کردند .یس از اسالمد
روابط ایران و مصر ادامه یافت و عناصر مشترک قوّت گرفتد چنان که کار مره
ب دها مره

تشیّع که

عمدهی ایرانیان گردیدد شاخهی اسماعیلی آن در مصر قوّت ییدا کرد و سالها

فاطمیانِ اسماعیلی بر مصر حکومت کردند؛ برای مثالد ناصر خسرو (415-934هک .ق) به
عنوان حجّت خراسان نمایندهی اسماعیلیان بود و در حقیقت مره

آنان را در خراسان

تبلیغ میکرد .یس از مغول و انتقال مرکز خالفت عبّاسی از بغداد به مصر و تسلّط ایّوبیّان
شام بر خالفت فاطمی و حملهی تیموریان به ممالیک مصر (ح 319-641هک .ق)د با این که
بسیاری از مراکز فرهنگی ایران از سیر فرهنگی خویش بازماندد امّا رابطهی فرهنگی این دو
سرزمین قطع نشد؛ از جمله در طول این سالها تا روزگار صفویاند ییوسته شخصیّتهای
علمی و ادبید عوامل ارتبا ایران و مصر بودند و بسیاری از شخصیّتهای فرهنگی ایران
به مصر که خود نوعی یناهگاه فرهنگی بودد سفر کردندد شخصیّتهای بزرگی که مورّخان از
آنان به عنوان مسافران فرهنگی نام بردهاند.

5

در روزگار ییشامشروطه و ییشانهضتد در ایراند قاجاریان ( 5524تا 5934هک .ش) و در
حوزهی مدیترانهد از جمله مصرد عثمانیان ( 5133تا 5311م ).حکومت داشتند .روابط ایران و
مصر در روزگار مشروطه و نهضت گسترش یافت .از سویی اندیشههای سیاسی -اجتماعی
مشترکی در ایران و مصر جریان یافت؛ به عنوان نمونهد سیّد جمالالدّین اسدآبادی (-5152
«روابط خارجی ایران با مصر در عهد باستاند به وییه در دوران هخامنشیاند همانند روابط ایرانیان با بسیاری از ملل در آن
دوراند به برکت وجود منابع و ماخر به جا مانده و نیز به مدد تحقیقاتی تاریخی که عمدتاً توسّط ایرانشناسان غربی تاکنون
انجام گرفتهاستد تا حدّ زیادی از وضوح و روشنایی برخوردار است» (رووند .)5915 :511
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5121هک .ش /اندیشمند سیاسی) که ظاهراً اصلش ایرانی بود و نسبت افغانی نیز برای او
یریرفتنی استد در یاریس با همکاری شیخ محمّد عبده (5919-5166هک .ق /فقیه و
حقوقدان مصری) روزنامهی

را منتشر میکردد ی نی وی میتوانست در یک

زمان افغانستان و ایران و مصر را به هم ییوند دهد و جریان واحدی یدید آرد .یس از
اسدآبادید شخصیّتهایی دیگری چون عبده و سیّد رشید رضا (5914-5111هک .ق)
حلقههای ییوند ایران و مصر را تقویّت کردند .از سوی دیگرد حضور زبانی و ادبی ایرانیان
در مصر قابل توجّه بود و از نیمههای نخست قرن نوزدهم میالدید زبان فارسی در دربار
یادشاهان عثمانیِ مصر رون داشت و شخصیّتهای فرهنگی مصرد چنان توجّهی به زبان و
ادبیّات فارسی داشتند که بسیاری از کت

و نسخ خطّیِ متون فارسی را بهتدریو گردآوری

کردند و امروز گنجینههایی از متون فارسی در آن سرزمین وجود دارد .از نمونههای این
حضورد تربیتیافتگانی بودند چون عبدالوهّاب محمّد حسن عزّام (5313-5134م /.شاعر و
نویسندهی مصری) که آثار وی در حوزهی زبان فارسی برای ادیبان ایرانی نیز قابل توجّه
است .همزمان با ف ّالیّتهای فرهنگی این شخصیّتهاد در مصر روزنامههایی چون حکمت
(5131م).د ثریّا (5131م ).و یرورش (5333م ).به زبان فارسی منتشر میشد« .این روزنامهها
چنان مؤثّر واقع شد و مورد توجّه روشنفکران و افراد باسواد ایرانی قرار گرفت که ورودشان
به ایران به وسیلهی شاه [محمّدعلی شاه] و دولت منع گردید» (حائرید  .)5911 :23این
روزنامههاد فضای سیاسی -اقتصادی -اجتماعی -فرهنگی ایران را من کس میساختند.
گرشته از آند چایخانهی م روف مصر –بوالق  -نیزد به چاپ آثار اصیل فارسی چون
گلستاند بوستاند مثنوی و برخی از آثار عطّار مییرداخت .بهعالوهد مراکزی برای تدریس
زبان فارسی در دانشگاههای مصر یدید آمد که تا امروز همچنان ادامه دارد.
ما در این نوشتار برآنیم تا بدین یرسشها یاسخ دهیم:
 آبشخورهای مشترک این همسانیها چیست؟ همسانیهای دورهی مشروطه و عصر نهضت دارای چه منظرهای مختلفی است؟ شخصیّتهای تأثیرگراری که در ورود و ییدایش این همسانیها مؤثّر بودندد چهکسانیاند؟
ییش از یرداختن به این یرسشها بایسته استد از دو شخصیّت تاریخی که نقشی بسزا در
ورود و ییدایش زمینههای سیاسید تاریخید فرهنگی و ادبی داشتندد سخن گفته شود .از آن
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رو که دو چهرهی شاخص سیاسی این روزگارد ی نی عبّاسمیرزا و محمّدعلی یاشاد نقشی
محوری در ییدایش دگرگونیها داشتندد محور این مقایسه و تحلیلد ف ّالیّتهای این دو
شخصیّت خواهد بود.
عبّاسمیرزا (5151-5561هک .ش) از شاهزادگان قاجارد فرزند چهارم و ولی هد فتح لیشاه
(دومین شاه قاجار /ح5159-5526 .هک .ش) بود که در الریجان به دنیا آمد .است داد و دلیری
عبّاس میرزا موج

شد تا به والیتعهدی ایران منصوب شود .در دورهی فتح لیشاهد

شخصیّتهای تأثیرگرار بسیاری در تحوّالت سیاسی -اجتماعی نقش داشتند؛ به گفتهی
برخی ییوهشگراند «بی هیچ گمان بزرگترین مصلح ایران در این عصرد عبّاس میرزای نای
السّلطنه است که وزیرش میرزا عیسی قائم مقام (م 5192هک .ق)د از ییشروان جدّی
اصالحات است» (شفی یکدکنید  .)5933 :95عبّاس میرزا ییش از آنکه اصالحات خویش
را در ایران به یایان برساند و از مقام والیتعهدی به شاهی رسدد بر اثر بیماریای وفات
یافت و راه اصالحات را در ایران ناتمام گراشت.
محمّدعلی پاشا ( 5143-5263م /.ح 5141-5131 .م).د خدیو مصر (و سودان) را بنیانگرار
مصر نوین خواندهاند .محمّدعلید از خانوادهای آلبانیاألصل و ترک بود که در کاواال (یونان
کنونی) زاده شد .وی برای بیرون راندن فرانسویان از مصرد در سال 5223م .با سپاهیان
عثمانی همراه شد و شجاعتهایی از خود نشان داد .محمّدعلی یس از آنکه در سال 5135م.
فرانسویان مصر را ترک کردندد در مصر صاح

نفوذ نظامی گردید و از سال 5136م.د رسماً

حکو مت مصر را در انحصار خود گرفتد هر چند اسماً از حکومت عثمانی تب یّت میکرد.
وی سلسلهی خدیوان مصر را بنیان نهاد که حدود  513سال بر آن سرزمین حکومت کردند.
اوج قدرت محمّدعلی در سال 5193م .بودد امّا بر اثر اختالفی که میان وی و عثمانیان به
وجود آمدد بخشی از قلمرو تحت حکومت خویش را (شام و کرت )5را از دست داد.
محمّدعلی در سالهای حکومت خود هر چند با مخالفتهایی روبرو شدد امّا موج
ییشرفت و آگاهی مصریان گردید .مشکل اساسی وی مقاومت مردمی در برابرش بود که
اصالحات را نمییریرفتند .از سوی دیگرد «قدرتهای ارویایید محمّدعلی را خیلی
خطرناکد خیلی مستقل تشخیص داده و برای سد کردن راه ترقّیاش با هم ائتالف میکنند»
بَطالِسَه :جِ بطلمیوسد این سلسله یس از اسکندر توسّط بطلمیوس اوّل در مصر تأسیس شد و از  933تا 93ق .م ادامه
یافت.
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(م لوفد  .)5931 :11با همهی دشواریها محمّدعلی تأثیری ماندگار بر مصر گراشت.
حکومت مصر از سال 5145م.د به عنوان جزئی از امپراتوری عثمانی در خاندان وی موروثی
گردید .وی در سال 5141م.د به سب

بیماری حکومت را به یسر بزرگش ابراهیم یاشا سپرد.

مطال هی جنبههای گوناگون زندگی عبّاسمیرزا و محمّدعلی یاشا نشانگر آن است که
اندیشهی تغییر و تحوّلد از دغدغههای ییوستهی این دو شخصیّت بوده است؛ برای مثالد
عبّاسمیرزا خطاب به ارنست ژوبر (نمایندهی نایلئون در ایران) چنین میگوید« :نمیدانم این
قدرتی که ارویاییها را بر ما مسلّط کرده چیست و موج

ض ف ما و ترقّی شما چه؟...

مگر جم یّت و حاصلخیزی و ثروت مشرقزمین از ارویا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از
رسیدن به شما بر ما میتابدد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که
مراحمش بر جمیع ذرّات عالم یکسان استد خواستهی شما را بر ما برتری میدهد؟ گمان
نمیکنم .اجنبی حرف بزن! بگو من چه باید بکنم که ایرانیان را هوشیار نمایم؟» (ژوبرد :34
5942و)31؛ چنین یرسشهایی بود که نخستین جرقّههای اصالحگری را در ذهن عبّاس
میرزا ش لهور ساخت .محمّدعلی نیز چون عبّاسمیرزا در اندیشهی تغییر بود .وی با
اصالحات سیاسید اجتماعی و فرهنگی خویشد تاریخ مصر را دگرگون کردد هر چند که
غرب اجازهی این ییشرفت را بدو نداد و از این رو محمّدعلی با اندوه مییرسید« :من هم
دینشان نیستمد امّا انسان هستم و باید با من به شیوهی انسانی رفتار شود» (م لوفد :13
.)5931
شکلگیری جریان همسانِ تغییر ساختارها
در ایران و مصرد تحت تأثیر ارویاد جریانهای سیاسی -اجتماعی -ادبیِ همسانی یدید آمد.
«ایران و عثمانی (= ی نی ملّت ترک) و کشورهای عربی (که در آن روزگار جزئی از
امپراطوری عثمانی بودند) و کشورهای دیگرد حتّی هند از این تغییرات برخوردار بودند و با
تفاوتهای اندکد دگرگونی را به طور یکسان در زندگی همهی این ملّتها میتوان مالحظه
کرد؛ بهخصوص که ب ضی از عوامل دگرگونید در همهی سرزمینهاد یک چیز بود و حتّی
افراد هم بهطور یکسان در مجموعهی این سرزمینها تأثیر بخشیده بودند» (شفی ید :96
5933و)92؛ با این تفاوت که دنیای شرق میخواست بدون تجربهی مبانی فکری و فلسفی
غربد به ناگهان به نتایجی دست یابد که غربیان با ییمودن مسیری طوالنی بدانها دست
یافته بودند و این مسأله گاه انقالبهای شرقی را با شکست روبرو میساخت .در ادامه به
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شماری از این همسانیها که تحتتأثیر غرب یدید آمدد در ایران و مصر یرداخته خواهد
شد.
 -1-2همسانیهای سیاسی
 -1-1-2جنگهای خارجی
جنگهای خارجی در ایران و مصرد یکی از عوامل زمینهساز تحوّل در این دو کشور بود.
ایران از روسیه شکست خورد و مصر از فرانسه و انگلیس5؛ با این تفاوت که مصر یس از
که قرنها تحت سیطرهی عثمانی بودد مست مرهی فرانسه و انگلیس گردیدد امّا ایران رسماً
مست مرهی هیچ کشوری نشدد هر چند که آثار است ماری ینهان در ایران نیز وجود داشت.
شکستهای ایران و مصر از قدرتهای آن روزگارد موج

1

شد تا این کشورها با یی بردن

به ناتوانیهایی خویشد برای جبران وایسماندگیهایشان به تکایو بیفتند.
عبّاسمیرزا در دوران جنگهای ایران و روسد فرماندهی کلّ سپاه در جنگ بود .وی زودتر
از دیگران متوجّه ضرورت اخر تمدّن شدد امّا بیشتر کوشش او توس ه و تکمیل قوای نظامی
کشور بود .وی کارشناسان نظامی فرانسوی و انگلیسی را به ایران آورد و در تبریز
کارخانههای توپ و تفنگسازی دایر کرد .عبّاسمیرزا به سپاه ایران نظم بخشید و با رواج
لباسهای متّحد الشّکلد نظمی ظاهری نیز در سپاه یدید آورد .جنگ میان ایران و روسیهد
بهواقع جنگ دنیای سنّتی ایران با جهان رو به تجدّد روسیه بود که نتیجهای جز شکستِ
سنّت از تجدّد نداشت .این جنگهاد زمینهساز برخورد دو فرهنگ و اندیشهی متفاوت و
موج

آشنایی ایرانیان با ییشرفتهای روسیه شد و این آشنایی زمینهی دگرگونی در

عرصههای مختلف را در ایران فراهم آورد و بر جریان مشروطهی ایران تأثیر گراشت.
در مصر نیز محمّدعلی یاشاد نظام سیاسی آن کشور را دگرگون ساخت .در هنگام حملهی
فرانسه به مصرد محمّدعلی به مبارزه با نایلئون یرداخت .محمّدعلی با کشورگشایی س ی در
اتّحاد کشورهای عرب داشت .چنانکه گفتهاند وی بخش بزرگی از درآمدهای دولت را
برای آگاهی بیشتر نک .آذرید .5915
«

.)411/1
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صرف سپاه میکرد و ب د که دولتهای ارویایی از کشورگشاییهای او بیمناک شدند و
نیروی نظامی او را در هم کوبیدندد از اصالحاتش نیز دلسرد شد و دنبالهی آنها را به جدّ
نگرفت (نک .عنایتد .)5911 :54
 -2-1-2نارضایتیهای داخلی
در سالهای ییشامشروطه و ییشانهضتد در ایراند سیاست حکومت قاجار و در مصرد
حکومت عثمانی موج

نارضایتیهایی در این دو کشور گردیدد نارضایتیهایی که نتیجهای

جز تحوّل در یی نداشت .این نارضایتیها از سویی به سیاستهای نابسامان داخلی
بازمیگشت و از سوی دیگر نتیجهی مقایسهی فضای سیاسی شرق با غرب بود.
نابسامانیهای اقتصادی نیز این سیاست نابسامان را شدّت میبخشید.
در ایران از سویی ارتبا با ارویا و آشنایی با جهانی دیگرد به این نارضایتیها دامن زد و
شرقیان را خواستار نظام سیاسی تازهای گردانید؛ برای مثالد به نوشتهی زرّینکوبد ارتبا با
غرب در آن دورهد سلطنت ناصرالدّین شاه (5121-5153هک .ش) را در م رض مقایسه با
سلطنتهای ارویای ب د از انقالب قرار میداد (نک .زرّینکوبد  )5935 :131یا میرزا صالح
شیرازی یس از بازگشت به ایراند در سفرنامهی خویشد با برشمردن وییگیهای سیاسی
شاخص انگلیسد این کشور را «والیت آزادی» خواند (نک .شیرازید  .)5942وی در
احساس خویش نسبت به شرایط حکومت موجود چنین میگوید« :مادام که سلسلهی علّیّهی
ملّاها خود را مُدخِل به دولت عثمانی نمایندد هرگز دولت مزبور ترقّی نخواهد کرد .سلطان
را اراده این که نظام فرنگستان را در اسالمبول آوردد ملّاها از راه حماقت نظام را خالف شرع
دانستهد از راه غرض او را منع نمودهاند» (نک .آدمیّتد  .)91-12 :5943چنین مقایسههایید
زمینهساز نارضایتی بیشتر مردم شد و در یی این نارضایتیهاد انقالب مشروطهد ساختار نظام
استبدادی حکومت را در هم ریخت.
در مصر نیز از سویی وض یّت نابسامان حکومت خدیوان یس از محمّدعلید اقتدار زمان وی
را از میان برد .مدارس و مراکز علمی ت طیل شد و سیر فرهنگی رو به قهقرا رفت و از سوی
دیگر ارتبا و وابستگی مصر به ارویا بیش از ییش گردید و از این رود زمینههای مقایسهی
جام هی شرقی و غربی فراهم گردید .نمونههای این نارضایتی در آثار مصری نیز فراوان
است؛ به عنوان مثالد طهطاوی در تخلیص اإلبریز إلی باریزد انسانها را در سه دسته
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طبقهبندی کرد :حیواناتی وحشید وحشیانی خشن و اهل تمدّن .وی اعراب بادیه و مسلمانان
را در جایگاه دوم قرار داد (نک .طهطاوید  .)51-56 :5339زیدان نیز در سفرنامهی خود با
عنوان

5351د به مسألهی آموزشد آزادید زن و دیگر

عناصر جهان تجدّد که در دنیای غرب با آن روبرو گردیدد توجّه نشان داد (برای آگاهی
بیشتر نک .زیداند  .)5319مجموعهی عوامل مرکور نارضایتیهای عمومی را شدّت بخشید
و زمینه را برای عصر نهضت فراهم کرد.
 -2-2همسانیهای علمی -فرهنگی
عبّاسمیرزا شخصی درسخوانده و با مطال ه بود .موریر (از همراهان سر هارفورد جونزد
سفیر انگلیس در ایران در زمان فتح لیشاه) در سفرنامهی خود دربارهی وی چنین میگوید:
عبّاسمیرزا «عش سرشاری به مطال هی کت

و کس

اطّالعات داردد مخصوصاً تاریخ وطن

خود را خوب میداند و کتاب شاهنامهی فردوسی را بسیار دوست دارد و همیشه آن را
مطال ه میکند» (محمودد )512-516/5 :5919؛ بر خالف عبّاسمیرزاد محمّدعلی یاشا
درسناخوانده بودد امّا با فراست خود و مطال هی چهرهی افرادد بسیاری از مسائل را
درمییافت .عبّاسمیرزا و محمّدعلی یاشاد با وجود چنین تفاوتی هر یک به ضرورت
تحوّالت علمی -فرهنگی یی برده بودند و تا آنجا که میتوانستند میکوشیدند تا این
دغدغهها را عملی سازند.
 -1-2-2تأسیس چاپخانه و انتشار روزنامه
صن ت چاپ به ایران (5191هک .ش) زودتر از مصر (5231م ).وارد شد .عبّاسمیرزا و
محمّدعلی یاشاد هر دو اهمّیّت و ضرورت تأسیس چاپخانه را دریافته بودند؛ از این رود از
نخستین اقدامات فرهنگی آناند تأسیس و گسترش چاپخانهها در ایران و مصر بود .در یی
ورود صن ت چاپ به ایران و تأسیس چاپخانهد نگارش روزنامهها و نشریّات رواج یافت.
روزنامهها و نشریّات فارسیزبان از ییشامشروطه انتشار مییافتد امّا تا ییش از آن در دورهی
قاجار روزنامهی غیر دولتی به م نای واق ی وجود نداشت .یس از مشروطه و آزادی
مطبوعاتد شمار روزنامهها رو به فزونی نهاد و دهها روزنامه در تهران و رشت و تبریز و
دیگر شهرهای ایران منتشر شد .این روزنامهها و نشریّات بیشتر جنبهی سیاسید اجتماعی و
گاه علمی داشت و ارزش ادبیشان ناچیز و جزیی بود .البتّه در این میان روزنامهها و
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نشریّات ادبی نیز منتشر میشد و بخشهایی از آنها به مسائل ادبی اختصاص داشتد امّا
هنوز داستان جایگاه چندانی که الزمهی ییشرفت و تحوّل آن بودد نداشت .یس از استقرار
مشروطهد دو روزنامهی تئاتر و صور اسرافیل انتشار یافت .روزنامهی تئاترد با انتقاداتی که در
قال

صحنههای دراماتیک آنها را عرضه میکرد و صور اسرافیل با هجویههای منظوم و

ترانههای عامیانه و قط ات ادبی این جریان را به ییش برد .یس از سال 5933هک .شد ادبیّات
داستانی در نشریّات و روزنامههای ادبی جایگاه ممتازتری یافت .این روزنامهها و نشریّات
مجال نشر داستان را فراهم آوردند و این مسأله خود جریان داستاننویسی را به ییش برد.
عصر روزنامهنویسی در مصر با روزنامههای خارجی بهوییه روزنامههای فرانسوی شروع
شدد نه با روزنامهی عربی؛ هر چند که این روزنامهها به زبان اصلی مردم نبودد امّا همین
روزنامههای فرانسوی هم در جام هی مصر تأثیری بسزا داشت .اندیشهی انتشار روزنامهی
عربی نخستین بار در ذهن عبداهلل مِنو یدید آمد و قرار بود به فرمان وی روزنامهای با عنوان
«التنبیه» منتشر شودد ما امروز هیچ مأخر تاریخی دربارهی زمان و کیفیّت انتشار این روزنامه
در دست نداریم (نک .بستانید 5993 :514و .)511محمّدعلی یاشا به صن ت چاپ و
روزنامهنگاری اهمّیّت فوقال ادهای میداد تا آنجا که میتوان آغاز حرکت جدید را در
نگارش نویند تأسیس روزنامهی «

» دانست که محمّدعلی آن را با همراهی

رفاعه طهطاوید در سال 5111م .دایر کرد .بزرگان فرهنگی نامبرداری چون الشیخ حسن
ال طّارد الشیخ محمّد عبدهد س د زغلول و الشیخ عبدالکریم سلمان و ...در تحریر این روزنامه
مشارکت داشتند (نک .عمراند  )1335 :56و تأثیر آن در ییشبرد اهداف محمّدعلی قابل
مالحظه بود .این روزنامه در ابتدا به دو زبان ترکی و عربی منتشر میشدد امّا یس از مدّتی
تنها به زبان عربی چاپ شد (نک .زیداند  .)69/9 :5312انواع ادبید از جمله داستاند در
روزنامهها و نشریّات مصرید جایگاه واالتری نسبت به ایران داشت .در میان جمع
روزنامهنویسان مصرید عبداهلل الندیم در مجلّهی التنکیت و التبکیت (5113م).د برای بیان
انتقادات تلخ خویش به شکل داستان یناه میبرد .یس از وید افراد دیگری نیز چون
هاشمد منصور فهمی و خلیل مطران از این شیوه سود میبردند و مجلّهی الهالل نیزد
رمانهای تاریخی زیدان را منتشر میکرد که جریان داستاننویسی را گسترش میداد .در آن
روزگار هنوز در روزنامههای فارسیزبان داستان جایگاه چندانی نداشت.
 -2-2-2اعزام محصّالن به خارج
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نخستین بار در ایران به همّت عبّاسمیرزاد در سال 5116هک .ق (5155م).د محصّالنی به
خارج (بهوییه انگلیس) اعزام شدند .این حرکت در ایراند  12سال زودتر از مصر شکل
گرفت .محمّدعلی یاشا نیز که ضرورت اخر دانش جدید را دریافته بودد شماری از محصّالن
مصری را به ارویا (بهوییه فرانسه و ایتالیا) فرستاد .شمار دانشجویان مصری بسیار بیشتر از
دانشجویان ایرانی اعزام شده به خارج بود .بازگشت این دانشجویان به ایران و مصرد ییروزی
مشروطه و نهضت را شتاب بخشید.
 -3-2-2تأسیس مدارس جدید و دانشگاهها
مدارس و دانشگاههای تازه تأسیس وطنی و خارجی در ایران و مصرد در ابتدا با هدف
آموزشهای نظامید مهندسی و ط ّ تأسیس شدد امّا یس از چندی در آنها به زباند ادبیّات
و دیگر شاخههای علوم نیز یرداخته شد .ف ّالیّت مصر در این زمینه بیش از ایران بود.
ارزشهای غربی بر فضای این مدارس و دانشگاهها حاکم بود؛ این مسأله از یکسو به
حضور استادان فرنگی یا فرنگ رفته در این مراکز بازمیگشت و از سوی دیگر نتیجهی
حضور دانشجویان این مدارس و دانشگاهها بود که با فضای ارویا ناآشنا نبودند .در ایران
(5131هک .ش) حدود یک دهه یس از مصر (5111هک .ش) دانشگاه تأسیس شد .انجمنهایی
نیز که شمار آنها در مصر بیش از ایران بودد روندی رو به رشد به جریان تجدّد ایران و
مصر میبخشید.
 -4-2-2نهضت ترجمه
نهضت ترجمه از ییشامشروطه و ییشانهضت در ایران و مصر آغاز گردید و در دورهی
مشروطه و نهضتد یایههای نخستین آن نهاده شد؛ این نهضت در سالهای یس از مشروطه
و نهضتد بسیار مورد توجّه قرار گرفت .سیر تقریباً همزمان ترجمهد زبان مبدأ مشترک
(بهوییه ترجمه از زبان فرانسه به فارسی و عربی) و درونمایههای یکسان (ترجمهی متون
نظامید فنّید تاریخی و سپس داستانی)د از جمله همسانیهای آثار مترجَم این روزگار در
ایران و مصر بود .ترجمههای نخستیند هم از منظر شکل و هم محتواد دارای مشکالتی بود؛
این مشکالت گاه از سیاستهای حاکم بر جام ه و دخالتهای طبقهی حاکم یا از
دغدغههای اجتماعی یا مسائل اقتصادی مترجماند نشأت میگرفت و گاه در مشکالت ادبید
چون ض فهای زبانی مترجماند ساختار و محتوای ض یف متن ترجمه شدهد ریشه داشت.
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دورهی مشروطه و عصر نهضت مرزی بود میان نثر ییشین که از نشانههای سنّت سرشار بود
و نثر دورهی جدید؛ از این رود نثر آثار ترجمه شدهی این عصر ناهمگون بودد چرا که از
سویی آرایههای لفظی در آن فراوان مالحظه میشد و از سویی نثر عامیانه و منشیانه در آن به
هم میآمیخت و این مسأله در متون ادبی بیش از دیگر انواع متون مالحظه میشد .آثار
ترجمه شدهد در این روزگارد با وجود آسی های راهیافته به آنهاد یایههای آثار تصنیفی یس
از خود را گراشتد آثاری که هر چند در آغاز به تقلید از غرب نگاشته میشدد امّا آرام آرام
رنگ تقلید در آنها بیرنگ شد و اسلوبی نو با شاخصههای شرقی در آنها یدید آمد.
 -5-2-2همسانیهای ادبی
مجموعهی این عوامل سیاسید اجتماعی و فرهنگید موج

تغییر در ساختار نظام ادبی ایران

و مصر نیز گردید .ییدایش ساختارهای جدید و درونمایههای نود زبان و اشکال ادبی
جدیدی را طل

میکرد .نظام سنّتی ادبیّات فارسی و عربی مبتنی بر ش ر بودد امّا نظام جدید

ادبید نثر را جانشین ش ر کرد .نثری با زبانی ساده و محتوایی انتقادی که به زبان و ذهن
مردم نزدیکتر بود .نثر فارسی و عربید در ابتدای راه خود در این روزگارد هر چند هنوز
گرفتار لفظیردازی و تقلید بودد امّا بهتدریو خود را از قید لفظیردازی و تقلید رهانید و در
اشکال جدیدی نمود یافت .نثر دورهی مشروطه و عصر نهضت بهسادگی گرایید و این
مسأله تحتتأثیر عواملی بودد از جمله:
 انتشار روزنامهها و نشریّات به زبان ساده و نزدیک به فهم عمومی ترجمهی آثار غربی با زبانی ساده -تغییر مخاط

و رهایی ادبیّات از اختصاص به یک طبقهی یا گروه خاص

 ییدایش اشکال جدید منثور و نیاز این اشکال به زبانی جدیدنتیجه ی این سادگی در نثرد کاهش خطاهای دستورید ورود زبان عامیانه به نثرد یرهیز از
اطناب و ترادفسازید یرهیز از ابهام و کنایه و گرایش به صراحت گسترش آفاق نثرد کثرت
م انید یرهیز از واژگان مهجورد رعایت تسلسل منطقی افکار و مضامیند سالمت عبارات و
سهولت فهم آنها بود؛ به بیان دیگرد نثر این دوره گریز از زبانبنیادی به سوی م نامحوری
بود.
نشانههای دگرگونی و تحوّل نثر فارسی از روزگار قاجار آغاز شد .به باور خانلری (-5131
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5963هک .ش)د نثر فارسی در هیچیک از ادوار ادبی ایران به اندازهی دورهی م اصر یربار
نبوده است و «تا این درجه از حیث مضمون و مطل

تنوّع نداشته است ...ادبیّات ایران از آن

زمان تاکنون تجلّی آرزوی ییشرفت و ترقّی و رفع مفاسد و اصالح م ای

اجتماعی و

سیاسی است» (ناتلخانلرید 5916 :593و .)595در مصر نیز از اواخر قرن نوزدهم میالدی
کمکم شیوههای نوشتاری تغییر یافت و سادهنویسی مورد توجّه نویسندگان قرار گرفتد امّا
هنوز هم نثر ادبی این دوره با دورهی انحطا ادبی تفاوت بارزی نداشت و نویسندگان در
آغاز دورهی نهضت ادبی همچنان به آرایههای لفظی بهوییه سجعیردازی توجّه داشتند.
نتیجهگیری
ییوندهای دیرینهی ایران و مصر از روزگار باستان تا عصر م اصرد زمینهی ییوهشهای
تطبیقی را فراهم آورده است .از جمله اعصار م اصر تأثیرگراری که ساختار جام هی ایرانی
و مصری را تغییر دادد دورهی مشروطه در ایران و عصر نهضت در مصر بود .این دو دورهد
روزگار دگرگونی ساختار سیاسید اجتماعید فرهنگی و ادبی ایران و مصر و نقطهی عزیمت
این دو سرزمین از سنّت به تجدّد بود .مشروطه و نهضتد تحتتأثیر ارتبا با غرب در ایران
و مصر یدید آمد و گسترش یافت .این ارتبا و ورود تقریباً همزمان عناصر غربی به این دو
شرزمین شرقید همسانیهایی را آفرید؛ از جمله همسانیهای سیاسی (نبردهای خارجید
نارضایتیهای داخلی)د اجتماعید فرهنگی (تأسیس چاپخانهد انتشار روزنامهها و نشریّاتد
اعزام محصّالن به خارجد تأسیس مدارس جدید و دانشگاهها) و ادبی (شکلگیری نهضت
ترجمهد گرایش به نثرنویسی و سادگی نگارشد گرایش از لفظیردازی به م نیگرایی) .با
وجود چنین همسانیهایید تفاوتهایی نیز وجود داشت؛ به عنوان نمونهد مست مره بودن
مصر و برخورد مستقیم این کشور با تمدّن غربد موج

شد تا بسیاری از نمودهای تمدّن و

عناصر سیاسید فرهنگی و ادبی مستقیماً از غرب به مصر وارد شدد حال آنکه ایران به
واسطه آنها را درمییافت .گرشته از آند مرگ شخصیّتی چون عبّاس میرزا موج

گردید تا

تاریخ سیاسی -فرهنگی ایراند مسیری دیگر را بپیمایدد حال آن که محمّدعلی یاشا که نقش
همسانی در مصر داشتد به حکومت رسید و اندیشهها و تئوریهای خویش را در آن کشور
به مرحلهی عمل درآوردد با وجود ایند غربیان یویایی محمّدعلی را برنتافتند و مخالفتهای
آنان با او سرانجام موج

شکست نهضتش گردید.

گفتنی است ایران و مصر هر چند با دغدغههای همسانی در طول تاریخ خود در ت امل با
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فرهنگها و تمدّنهای مختلفد از جمله اسالم و تمدّن غرب روبرو بودندد امّا واکنشهای
متفاوت این دو سرزمیند نتایو متفاوتی را در این دو کشور یدید آورد؛ برای مثالد ورود
اسالم به این کشور نتایو یکسانی نداشت؛ آن زمان که ایرانیان به حفظ هویّت خود
مییرداختند و زبان فارسی را گرامی میداشتندد زبان قِبطی مصریان و هویّت آنان در فرهنگ
اسالمی و زبان عربی هضم شد .مصر مملکتی اسالمی با زبان عربی گردید و قبطی به
فراموشی سپرده شد .این زبان در روزگار م اصر از فارسی ییشی گرفت و جایگاهی جهانی
یافت .در روزگار م اصر نیز هر چند که سیاست و جنگد یایهگرار ارتبا فرهنگید ادبی
شرق و غرب بودد امّا برخورد مستقیم مصر با کشورهای ارویایی چون فرانسه و انگلیس
تأثیر متفاوتی در این ت امل بر جا گراشت؛ تأثیری که نشانههای آن را میتوان در آثار ادبی
مصر که جایگاهی جهانی یافتهاندد بهروشنی مالحظه کرد.
یادداشتها:
 -5دولت ممالیکد یس از فرویاشی ایّوبیان در قرن هفتم هجری در مصر به قدرت رسید و نزدیک سه قرن
قدرت را در دست داشت .نیاد ممالیک از بردگان سفید آسیایی ترک و چرکسی بود که زادگاه اصلی آنان
سرزمین قبچاق و اطراف رود ولگا در شمال دریای سیاه و قفقاز بود (برای آگاهی بیشتر نک .باگت گالبد
 5916و نیز شبارود .)5913
 -1از جمله این شخصیّتها میتوان به این افراد اشاره کرد :افضلالدّین خونجی (646-133هک .ق)د
فخرالدّین عراقی (م 611هک .ق)د س دی (م 635هک .ق)د شهابالدّین خویی (639-616هک .ق)د قط

شیرازی

(253-699هک .ق)د شمسالدّین محمود اصفهانی (م246هک .ق).
 -9عزّامد در مدرسهی زبانهای شرقی لندند ادبیّات فارسی خواند .وی در سال 5399م.د «سلسله مقاالتی را
در مجلّهی الرسالة منتشر کرد و در آنها به مقایسهی ادبیّات عربی و فارسی یرداخت» (الخطی د .)5331 :523
عزّامد یایاننامهی خود را با عنوان «األدب الفارسی و األدب ال ربی» در این زمینه نوشت .وی یایهگرار آموزش
زبان فارسی در مصر بود .عزّام رسالهی دکتری خود را دربارهی نسخهی عربی شاهنامه برگزید و دانشکدهای به
نام لغات الشرقیّة تأسیس کرد که در آن زبان فارسی تدریس میشد (برای آگاهی بیشتر نک .آزادید :111
.)114-5926
 -4مطب ة بوالق (در بندر بوالق در ساحل نیل)د از قدیمیترین چایخانههای جهان اسالم است که تأثیری
بسیار بر صن ت چاپ در مصر داشت.
 -1زبان فارسی در دانشگاههای مصر از جمله قاهرهد عین الشمسد اسکندریهد األزهر و سوحاح (در جنوب
مصر) تدریس میشده است.
 -6سلطان سلیم اوّل سلطان عثمانی در سال 5152م319( .هک .ق) خاک مصر را تصرّف کرد و از آن یس
حاکمانی با عنوان «یاشا» به آنجا میفرستادد یاشاها موظّف به اطاعت از حکومت قسطنطنیه بودند.
Creta -2د از بزرگترین جزایر یونان و مرکز کهنترین تمدّن در ارویا است.
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 . -1جنگهای میان ایران و روسد شامل دو دوره جنگ (دورهی نخست از  5151تا 5111هک .ق و دورهی
دوم از  5145تا 5149هک .ق) بود که در زمان فتح لی شاه روی داد و با شکست ایران به یایان رسید« .روابط
ییوسته میان ایران و غربد با یایان جنگهای ایران و روسیه آغاز شد» (بهنامد ( .)5963 :911برای آگاهی بیشتر
دربارهی نبردهای ایران و روسد نک .دُنبُلی).
 . -3مصر به مدّت سه قرن تا اواخر قرن هجدهم میالدی (5152-5192م ).تحت سیطرهی عثمانیان بود .در
اواخر سال 5231م5159( .هک .ق) نایلئون بنایارت (5115-5263م ).با حمله به مصرد قاهره را اشغال کرد و
اینگونه نخستین برخورد شرق با غرب روی داد .این حمله جنبشی را در مصر و سرزمینهای شرقی بر یا کرد.
ابتدا قدرت صن تی و نظامی و علمیِ ارویا بود که مصریان را تحتتأثیر قرار داد و یس از آن فرهنگ و ادبیّات
نیز بر آن افزوده شد .حضور کوتاه نایلئون در مصر که حدود سه سال و دو ماه بودد باعث رواج زباند ادبیّات و
فرهنگ فرانسه در مصر شد و ساختار ذهنی مصریان را دگرگون ساخت.
 -53انگلیسد از همان زمان که فرانسه به مصر حمله کردد در صدد تسلّط بر مصر بود و تمهیدات این تسلّط را
آرام آرام فراهم نمود تا سرانجام در سال 5111م .این سرزمین با شکست عرابید به اشغال انگلیس درآمد (برای
آگاهی بیشتر نک .الراف ید .)5343
 -55دخالتهای شبهاست ماری کشورهای ارویایید بهوییه روسیهد بر جریان مشروطهی ایران تأثیرگرار بود .در
روزگار شکلگیری مشروطهد بخشهای بسیاری از قارهی آسیا تحت سیطرهی کشورهای ارویایی بودد از جمله
سایهی امپراطوری بریتانیا بر شبهقارهی هندد برمهد قارهی اوقیانوسیه و قسمتهایی از شبه جزیره عربستان و
چین قرار داشت و آسیای جنوب شرقی نیز تحت سلطهی فرانسه و هلند بود .تنها کشور آزاد در این روزگار
ژاین بود .در آسیای غربی نیز تنها ایران و عثمانی ظاهراً از سلطههای است ماری بر کنار بودندد امّا به واقع این
کشورها نیز از دخالتهای است مارگران رها نبودند.
 -51محمّدعلی یاشاد در  41سالگی خواندن و نوشتن را فراگرفت (نک .نجاتید .)5915 :6
 -59الوقایع المصریةد نخستین روزنامهای بود که در خاورمیانه منتشر شد.
 -54الندیمد برای بیان انتقادهای خویش در داستاند زبانی نمادین را برگزید و مصر را در قال

جوانی بیمار

عرضه کرد که علّت بیماریش دختری است بیمار و از آن دختر بیمار مرادش است مار انگلیس و فرانسه بود
(نک .الطال د .)5934 :93
 -51نخستین شمارهی این نشریه در  53صفر 5953هک .ق منتشر شد.
 -56رمانهای زیدان یس از مشروطهد در نشریّات ایران نیز به چاپ میرسید؛ به عنوان نمونهد از سال 5953هک.
ش رمان امین و مأمون زیدان با ترجمهی اشراق خاوری در نشریهی ارمغان به منتشر میشد (نک .زیداند
.)5953
 -52نکتهی شایان ذکر آن که ایران در زمینهی اعزام محصّالن به خارجد از دیگر کشورهای شرقی ییشی
گرفتد « شاید ایران نخستین کشور شرقی بود که برای کس

تمدّن و علوم جدید به ارویا دانشجو فرستاد؛ 12

سال زودتر از مصر و  13سال زودتر از ژاین» (مرادینیادد .)5919 :33
 -51محمّ دعلی به شدّت نیازمند متخصّصانی آگاه به علوم و فرهنگ غرب بودد وی در ابتدا دانشمندان بزرگی
را از غرب دعوت کردد امّا سرانجام به این نتیجه رسید که خود دانشجویانی را در قال

هیئتهای علمی برای
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فراگیری علوم مختلف به کشورهای ارویایی اعزام کند؛ از این رود افرادی را برای فراگیری دانش به فرانسه
اعزام کرد .این جریان یس از محمّدعلید در روزگار اسماعیل (5111-5169م ).نیز ادامه یافت (نک .ضیفد :54
5365و.)51
 -53نخستین بار در دورهی قاجارد دو نفر با نامهای محمّد کاظم (برای تحصیل در رشتهی نقّاشی) و حاجی
بابا افشار (برای تحصیل در رشتهی داروسازی) برای تحصیل به انگلستان اعزام شدند .این دو نفر که از
خانوادههای م تبر ایرانی بودندد هیچیک بهخوبی سواد خواندن و نوشتن فارسی را نداشتند (نک .مینوید
 .)5991یس از این دود هیئتی ینو نفری روانهی انگلستان شدند .مسافرت آنان که از 5193هک .ق (= 5151م).
آغاز شدد از طری روسیه بود به لندن .در میان این جمع ینو نفری میرزا صالح شیرازی و میرزا ج فر خان
مهندس سرآمد بودند؛ در مقابل این جمع اندک ایرانید محمّدعلی یاشاد حدود سیصد نفر دانشجو را به خارج
از کشور اعزام کرد.
 -13مصر در کمتر از ربع قرن دو دانشگاه تأسیس کرد .از سال 5169تا 5123م .نزدیک به  12مدرسهی
فرانسوىد آمریکایىد ایتالیایىد یونانى و آلمانى در مصر تأسیس شد .نزدیک به  11درصد از محصّالن این
مدارس مصرى بودند که در محیطى سرشار از ارزشهاى غرب به تحصیل یرداختند .محمّدعلی نخستین کسی
بود که به تأسیس مدرسه به مفهوم جدید آن یرداخت .این مدارس بیشتر جنبهای نظامی داشت .این حرکت به
دست خدیو س ید رو به رشد نهاد و در روزگار اسماعیل مدارس ابتدایید دبیرستان و دخترانه گسترش یافت
(نک .الزیّاتد .)5333 :955
 -15مسألهی گرایش به نثر و گسستگی از ش ر در این روزگار گاه تا حدّی است که میرزا ملکم خاند شاعران
را «دیوانههای یاوهسرا» میخواند (میرزا ملکمخاند .)5911/5 :5911
 -11نثر فارسی در دورهی قاجار و نثر عربی در دورهی عثمانی طری انحطا را میییمود .بهار م تقد است نثر
در دورهی قاجارد دچار هرج و مرج بسیار گردید؛ از جمله دالیل این امر عبارتند از :نشر کت

خطّید توجّه

علمای دین به سوادد رشد صن ت چاپد آشنایی مردم با روزنامهها و نشریّاتد اعزام دانشجو به ارویاد یریرش
تمدّن غربید جنگها و مکاتبات سیاسی با دیگر کشورها (نک .بهارد  .)993/9 :5926نثر ادبی در اواخر دورهی
عثمانی نیز به جای یرداختن به رنوهای اجتماعی و سیاسید گرفتار آرایههای لفظی و م نوی بهوییه سجع

گردید .مورّخ نامی عبدالرّحمن جبرتی (5111-5214م ).در عجائ

اآلثار فی التراجم و األخبار نمونههای

زیادی از این نوشتهها را آورده که بیانگر انحطا شیوهی نگارش نثر در این دوره است .عبارتهای سست و
کاربرد الفاو عامیانه و غیر عربی و گرایش شدید به آرایههای لفظی و تقلید از گرشتگان از جمله وییگیهای
نثر دورهی انحطا است.

***
منابع و مآخذ
 -5آدمیّتد فریدوند ()5943د فکر آزادی و مقدّمهی نهضت مشروطیّتد تهران :سخن
 -1آذرید عالءالدّیند ()5915د «روابط ایران و مصر در عهد باستان»د بررسیهای تاریخید شمارهی 45د
صص 561-512
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 -9آزادی کنارید ش باند ()5926د «زبان و ادب فارسی در جهان»د نامهی پارسید شمارهی 1د صص -533
116
 -4باگت گالبد جاند ()5916د سربازان مزدور :سرگذشت ممالیکد مترجم مهدی گالجاند تهران:
انتشارات امیرکبیر
 -1بستانید صالحالدّیند ()5993د «نخستین چایخانهها و روزنامهها در مصر»د

د شمارهی

1د صص 516-561
 -6بهنامد جمشیدد ()5963د «دربارهی تجدّد ایران»د ایراننامهد شمارهی 95د صص 924-942
 -2بهارد محمّد تقید ()5926د سبکشناسی (تاریخ تطوّر نثر فارسی) ،تهران :مجید
 -1حائرید عبدالهادید ( .)5911تشیّع و مشروطیّت ایراند تهران :امیرکبیر
 -3الخطی د حسامد (.)5331
 -53دنبلی (مفتون)د عبدالرّزّاق بن نجفقلید ( .)5919مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای ایران و روس) ،تهران:
چاپ غالمحسین زرگرینیاد
 -55الراف ید عبدالرّحمند (5343
 -51رووند گستد ()5915د «روابط ایران و مصر از اسالم تا دورهی فاطمیان»د ترجمهی نصراهلل صالحید
تاریخ اسالم (دانشگاه باقر ال لوم)د شمارهی 53د صص 514-134
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دکتر آیگون علیزاده

چکیده

دربارهی صوفیان کتابهای زیادی به زبانهای فارسی و عربی نوشته شده است .از آنها
میتوان کتاب اللمع ابونصر سراجد کشفالمحجوب هجویرید

االولیای عطار

نیشابورید طبقات صوفیه ابو عبدالرحمن سلمی و خواجه عبداهلل انصاری را نام برد .در این
مقاله بر اساس سه اثر تصوف طبقات الصوفیه سلمید طبقات الصوفیه انصاری و نفحات
االنس عبدالرحمن جامی تحقی به عمل آمده است .یس از ییوهش این اثرها به چنین نتیجه
رسیده ام که این دو اثر فقط از نظر ظاهری با هم شبیهند اما در اصل هر کدام اثری است که
یکی بیشتر جنبهی تاریخی داردد دیگری بیشتر جنبهی ادبی و عرفانی دارد .به این خاطر هم
طبقات صوفیهی خواجه عبداهلل انصاری را میتوان شاهکار عرفان ایران شمرد که ب د از آن
کتاب نفحاتاالنس جامی و نسایم المحبت علی شیر نوایی به وجود آمده است .ی نی اثر
خواجه عبداهلل انصاری بین تصوف عربی زبان و ترکی زبان یک یل بوده است .زیرا
عبدالرحمن جامی آن را به زبان فارسی ترجمه کرده و علی شیر نوایی به زبان ترکی
جغاتایی ترجمه کرده است.
کلیدواژهها :طبقاتالصوفیهد ابو عبدالرحمن سلمید خواجه عبداهلل انصارید صوفید مشایخ



آکادمی ملی علوم آذربایجان (آذربایجان)
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مقدمه:
دربارهی صوفیان کتابهای زیادی به زبانهای فارسی و عربی نوشته شده است .از آنها
میتوان کتاب اللمع ابو نصر سراجد کشف المحجوب هجویرید

االولیای عطار

نیشابورید طبقات صوفیه ابو عبدالرحمن سلمی و خواجه عبداهلل انصاری را نام برد .اما
بحث ما دربارهی طبقات الصوفیه سلمی و انصاری است .بهطور کلی اهل تصوف را از چند
لحاو به طبقات تقسیم میکردند .مثالً در رساله قشیریه میخوانیم« :بدانید
مسلمانان یس از رسول
بنام عَلَم جز صحبت رسول
ایشانرا اصحاب رسول

که

نام نکردند اندر زمانهی خویش فاضلترین ایشانرا
از بهر آنک هیچ نام نبود فاضلتر از آنک
خواندند و چون اهل عصر ثانی اندر رسیدند

آنرا که با صحابه صحبت کرده بودند تاب ین نام کردند و آن بزرگترین نامی دیدند .یس آنک
از یس ایشان آمدند أتباعالتاب ین خواندند .یس ازین مردمان مختلف شدند و رتبتها جدا
باز شدد یس آنرا که ایشان خاص بودند و عنایت ایشان به کار دین بزرگ بود ایشانرا زهّاد
و عباّد خواندند یس بدعتها ظاهر شد» .از گفتههای قشیری صوفیان را به طبقات زیر
تقسیم میکنند:
 -5اصحاب
 -1تاب ین
 -9اتباع التاب ین
 -4زهاد
 -1عباد
 -6بر همین اساس در شکلگیری طبقات راهیان طری
المحجوب ترتیبی است بدینسان:
 – 5صحابه
 – 1ائمه اهل بیت
 – 9اهل صفه
 – 4تاب ین و انصار
 – 1اتباع التاب ین
 – 6ائمه متاخر صوفیه
191

ح

هجویری را در کشف

طبقات الصوفیه
 – 2رجال متاخر صوفیه
هدف تحقیق:
هدف تحقی ما مقایسهی دو اثر گران قیمت ابو عبدالرحمن سلمی و خواجه عبداهلل انصاری
است.
موضوع تحقیق:
در کتاب طبقات الصوفیه ابو عبدالرحمان سلمی صوفیان را به طبقات تقسیم میکند و در این
باره مینویسد:

(سلمید )5363
میبینیم که سلمی هم وجه تسمیهی کتابش را و هم ساختار اثر را برای خواننده روشن می-
کند .اما م لوم است که در ادبیات فارسی کتاب دیگر به این نام وجود دارد که این هم کتاب
خواجه عبداهلل انصاری است .اما جال

است که در دیباچهی انصاری وجه تسمیه آن کتاب

نوشته نشده است .ی نی چون این کتاب را شاگردانش نوشته بودند این کتاب طبقات
الصوفیه نامگراری شده است .در این مقاله میخواهیم اشتراکات و اختالفات این دو اثر را

مقایسه کنیم .یس ما از کجا میتوانیم بفهمیم که اسم کتاب انصاری هم طبقات الصوفیه
است؟ فقط بر اساس ذکر متصوفه و در یک جا مینویسد از طبقهی اول استد در یک جا
مینویسد از طبقهی خامسه است .فقط بر اساس طبقات میتوانیم ادعا کنیم که این بر اساس
طبقات الصوفیه سلمی نوشته شده است .از طرف دیگر انصاری هم مانند سلمی صوفیان را
به ینو طبقه تقسیم میکند .این هم نشانه ییروی انصاری از ساختار سلمی محسوب میشود.
ی نی انصاری چرا مانند سلمی صوفیان را به ینو طبقه تقسیم میکند و چرا مثالً به شش و
هفت تقسیم نمیکند؟ از این جا م لوم میشود که انصاری هم اسم کتاب و هم ساختار
کتاب سلمی را ییروی کرده است .اما باید گفت که طبقات صوفیه انصاری بارها از طبقات
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سلمی وسیعتر و گستردهتر است .ی نی ترتیبی که سلمی در کتابش رعایت کرده است در
کتاب طبقات الصوفیه انصاری هم هست .فضیل عیاضد ذوالنون مصرید بشر حافی و
دیگران در طبقه اول قرار گرفتهاند .ابو س ید بن ال ربید ابو عمر الزجاجی در طبقه خامسه
جا گرفتهاند .فقط بر اساس این ترتی

میتوان گفت که انصاری از کتاب سلمی استفاده

کرده است.
رابطهی بین این دو اثر را عبد الرحمان جامی در کتاب نفحات االنس خود نوشته است و
مفصالً تاریخچهی این دو اثر گرانقیمت را مینویسد :اما ب دد میگوید یای شکستهی زاویه-
ی خمول و گمنامی
که :شیخ امامد عالم عارفد
در بیان سیر و احوال مشایخ طریقت
که کبرای دین و عظمای اهل یقیناند و جامعاند میان علوم ظاهر و علوم باطند
کتابی جمع کرده است و آن را طبقات الصّوفیه نام نهاده و آن را ینو طبقه گردانیدهد و طبقه
را عبارت از جماعتی داشته که در زمان واحد یا در ازمنهی متقاربه انوار والیت و آثار
هدایت از ایشان نموده و سفر و رحلت مریدان و مستفیدان به ایشان بوده و در هر طبقه
بیست تن از مشایخ و ائمه و علمای این طایفه ذکر کرده و به حس

اقتضای وقت و مقام از

کلمات قدسیّه و شمایل مرضیّهی ایشاند آنچه داللت میکند بر طریقت و علم و حال و
سیرت ایشاند در بیان آورده.
و حضرت شیخ األسالمد کهف األنامد ناصر السّنّهد قامع البدعهد
آن را در مجالس صحبت و مجامع ترکیر و موعظت
امال میفرموده اندد و سخنان دیگر ب ضی از مشایخی که در آن کتاب مرکور نشده و ب ضی
از اذواق و مواجید خود بر آن میافزودهد و یکی از محبان و مریدان آن را جمع میکرده و
در قید کتابت میآورده و الح آن کتابی است لطیف و مجموعهای است شریف مشتمل بر
حقای م ارف صوفیه و دقای لطایف این طایفهی علیّهد اما چون به زبان هروی قدیم که در
آن عهد م هود بوده وقوع یافته و به تصحیف و تحریف نویسندگان به جایی رسیده که در
بسیاری از مواضع فهم مقصود به سهولت دست نمیدهدد و ایضاً مقتصر است بر ذکر ب ض
متقدّماند و از ذکر ب ضی دیگر و از ذکر حضرت شیخ االسالم و م اصران وی و متأخران
ازوی خالی استد بارها در خاطر این فقیر میگشت که به قدر وسع و طاقت در تحریر و
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تقریر آن کوشش نماید.
آنچه م لوم شود بهعبارتی که مت ارف روزگار است در بیان آردد و آن را که مفهوم نشود در
حجاب ستر و کتمان بگراردد و از کت

م تبرهی دیگر سخنان چیده و م ارف سنجیده

اضافهی آن کرده بر لوح تبیان نگاردد و شرح احوال و مقامات و م ارف و کرامات و تاریخ
والدت و وفات جماعتی که در آن کتاب مرکور نشده با آن منضمّ گرداند .امّا به واسطهی
وفور عالی و هجوم عوای میسّر نمیشدد تا آنکه در تاریخ سنهی احدی و ثمانین و ثمانه
مائه مح ّ درویشان و م تقِد م تقَد ایشاند آن از همه شغل سیر و بر فقر دلیرد امیر نظام
الدین علی شیر
اعلی مرات

طری وصوله که به طوع و اختیار از

جاه و اعتبار اعراض نمودهد و به قدم تسلیم و رضا بر سلوک جادّهی فقر و فنا

اقبال فرمودهد از این فقیر مثل آن صورتی که بر دل گرشته بود و در خاطر متمکّن گشتهد
استدعا کردد داعیهی قدیم صورت تجدید یافت و دغدغهی ساب سمت تقویت و تأکید
یریرفتد الجرم به صدق همت و خلوص طویّت در امضای آن نیّت و استقصای آن اُمنیّت
شروع افتاد( .جامید نفحات االنس)
جامی در کتاب خود هم دربارهی خواجه عبداهلل انصاری و هم در بارهی سلمی نوشته است.
عالوه بر اینکه ذکری به نام سلمی هست در اثر جامی گاه گاه نام این عارف را میخوانیم و
چندین بار اسم سلمی و کتابهایش را میآورد .اول میخواهیم قسمتهایی که در بارهی
سلمی است آنها را بیاوریم:
نام وی محمد بن حسین بن محمد بن موسی السُّلَمی است .صاح

تفسیر حقای و طبقات

مشایخ استد و غیر آن مصنّفات بسیار دارد .مرید شیخ ابوالقاسم نصرآبادی است و خرقه از
دست وی داردد و نصرآبادی مرید شبلی است و شیخ ابوس یدابوالخیر ب د از وفات ییر
ابوالفضل به صحبت وی رسیده و از دست وی خرقه یوشیده.
شیخ ابوس ید گفته که« :نزدیک شیخ ابوعبدالرحمان سُلمی درشدیمد اول کرّت که او را
دیدیمد مرا گفت :ترا ترکرهای نویسم به خط خویش .گفتیم :بنویس! بنوشت به خط خویش:
سم ت جَدّی ابا عمروبن نُجَید
واحسن ما
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صاح

کتاب فتوحات مکیّه
د میگوید که« :در محرّم سنهی سبع و تس ین و

مقام درآمدم و من در سفر بودم در بالد مغربد حیرت بر من غال

د به این

شد و به جهت تنهایی و

انفراد وحشتی عظیم روی نمودد و نمیدانستم که نام آن مقام چیست با وجود آن که مرا
حاصل بود .یس با آن حیرت و وحشت از آن منزلی که بودم رحلت کردمد و ب د از نماز
دیگر به خانهی شخصی که میان من و وی مؤانست تمام بود فرود آمدم و از آن حیرت و
وحشت با وی سخن میگفتم .ناگاه دیدم که سایهی شخصی ظاهر شد .از جای خود
برجستمد گفتم :شاید که کسی باشد که نزدیک وی مرا فَرَجی حاصل آید .مرا م انقه کرد.
چون تأمّل کردمد دیدم که شیخ ابوعبدالرّحمن سُلَمی است که روح وی در صورت جسدانی
متمثل شده است و ح ّ سبحانه به جهت رحمت بر من وی را به من فرستاده .با وی گفتم
که :ترا در این مقام میبینم! گفت که :در این مقام قبض روح من کردهاندد و در این مقام از
دنیا به عقبی رفتهام و همیشه در این مقامم .یس ذکر وحشت و عدم مؤانست خود در آن
مقام کردم .گفت :الغری ُ مُستَوْحِشُ .یس گفت:
! و راضی باش به آن که با خضر علیه السّالم در این مقام
مشارک باشی! وی را گفتم :یا اباعبدالرحمان! این مقام را هیچ نامی نمیدانم که به آن نامش
خوانم .گفت:

!»

شیخ ابوعبدالرحمن گفته است« :

از نوشتههای جامی م لوم میشود که سلمی عارف بزرگی بوده است و عالوه بر طبقات
الصوفیه تفسیر حقای را نوشته است .عارف نامی ابو س ید ابوالخیر خرقه را از دست او
یوشیده و حتی روح او به ابن عربی هم تأثیر گراشته است.
در کتاب اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی س ید دربارهی خرقه یوشی ابوس ید ابوالخیر از
دست سلمی نوشته شده است:
و شیخ ما خرقه از دست شیخ بو عبدالرحمن السملی دارد و او از دست بلقسم نصر آبادی
دارد و او از دست شبلی و او از دست جنید و او از دست سری سقطی و( ...اسرار التوحیدد
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این جمالت نشان میدهد که ابو عبدالرحمن سلمی عارف و شیخ بزرگ زمان خود بوده
است و کتاب طبقات الصوفیه او واق اً یک بنیان محکم برای آثار دیگر صوفیه بوده است .به
این خاطر هم خواجه عبداهلل انصاری از کتاب سلمی به عنوان مرجع اصلی استفاده کرده
است.
در جاهای دیگر نفحات االنس اسم سلمی را میبینیم .مثالً:
نسوهی

«

کتابی جمع کرده است و شرح احوال بسیاری از ایشان در
بیان آورده.
شیخ ابوعبدالرحمان سُلَمی وی را درتاریخ صوفیه ذکر کرده است و گفته که« :وی از قدمای
مشایخ نشابور است( ».نفحات االنس)
شیخ ابوعبدالرّحمان سُلَمی

در کتابی که در بیان مبادی ارادت مشایخ و اوایل

احوال ایشان جمع کرده استد میگوید که ابوعبداللّه جلّا گفته است که ابوس ید خراز گفت.
(نفحات االنس)
نام وی محمدبن عبداللّه الرازی است .به نشابور بوده از کبار مشایخ خراسان است .مرزوق
بوده از لقای مشایخ .استاد ابوعبدالرحمان سُلَمی است و سُلمی تاریخ خود بنابر تاریخ وی
کرده( .نفحات االنس)
شیخ سُلَمی وی را درتاریخ صوفیان ذکر کرده و گفته که عمر وی صد و بیست و چهار سال
بکشیدد و به آخر عمر مُق َد شد( .نفحات االنس)
وی را گفتند که« :شیخ سُلَمی طبقات کرده مشایخ را ».گفت« :نام من در آن میان نیاورده؟»
گفتند« :نه ».گفت« :هیچ نکرده».
دکتر شفی ی کدکنی دربارهی آثار سلمی مینویسد« :آثار سلمی را در مجموع تا صد مجلد

یاد کرده اند که مهمترین آنها عبارت است از طبقات الصوفیهد حقای التفسیرد رساله مالمتیه
و کتاب الفتوه و اگر سخن محمد بن منور درست باشد وی کتابی هم به نام طبقات ناسکات
در احوال زنان عارف داشته است که در هیچ جای دیگر اطالعی در باب آن نیامده .مخالفان
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سلمی و ب ضی از مخالفان تصوف مانند ابن جوزی در صحت روایات سلمی تردید کردهاند
و شیوه او را در تفسیر قرآن نیز مورد نقد قرار دادهاند( ».اسرارالتوحیدد )5925
بر اساس نوشتههای جامی سلمی کتابهایی به نام طبقات الصوفیهد طبقات المشایخد تاریخ
صوفیاند تاریخد تفسیر حقای دارد .البته م لوم است که طبقات الصوفیه و طبقات المشایخ
یک کتاب است .اما در اصل اسم کتاب طبقات الصوفیه است.
اما در مورد خواجه عبداهلل انصاری مینویسد :لق

وی شیخ االسالم است و مراد به شیخ

االسالم هرجا که در این کتاب مطل واقع شده است وی استد چنانچه در صدر کتاب به
آن اشارت رفته است.
وی از فرزندان ابومنصور مَتّ األنصاری استد و مَتّ انصاری یسر ابوایّوب انصاری است که
صاح

رحل رسول است

د در آن وقت که به مدینه هجرت کردند و

متّ انصاری در زمان خالفت امیرالمؤمنین عثمان

با احنف بن قیس به خراسان

آمده بود و در هرات ساکن شده.
شیخ االسالم گفته است که« :یدر من ابومنصور در بلخ با شریف حمزهی عقیلی میبوده
است .وقتی زنی با شریف گفت که :ابومنصور را بگوی که مرا به زنی کند! یدر من گفته
است که :من هرگز زن نخواهمد و آن را ردّ کرده است .شریف گفته است که :آخر زن
بخواهی و ترا یسری آید و چه یسری! چون به هرات آمده است و زن خواسته و من به
زمین آمدهامد شریف در بلخ گفته است که :ابومنصور ما را به هِری یسری آمد چنان هَن» .
با اینکه جامی دربارهی خواجه عبداهلل انصاری یک فصل نوشته است اما از اول تا آخر
گفتههای خواجه را در نفحات االنس میخوانیم.
از همهی این مطال

به این نتیجه میرسیم که ابوعبدالرحمن سلمی کتاب طبقاتالصوفیه را

به زبان عربی نوشته و خواجه عبداهلل انصاری در زبان فارسی شاهکاری ایجاد کرده است.
قبل از آنکه این دو اثر را مقایسه کنیم الزم به ذکر است که دکتر محمد سرور موالئی
مقدمهای کوتاه دربارهی این دو اثر نوشته است:
«نه تنها از اشارات جامی در نفحات االنس بلکه از اشارات موجود در طبقات الصوفیه نیز بر
میآید که یکی از کتابهایی که ییر هرات به هنگام تقریر احوال و اقوال مشایخ بدان نظر
داشته است طبقاتالصوفیه شیخ عبدالرحمن سلمی نیشابوری (م 413هجری) بوده است.
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درست است که برخی از جمالت به هنگام ترجمه حال مشایخ در طبقات الصوفیه ترجمه
عبارات عربی سلمی است و مشابهتهایی میان این دو کتاب وجود دارد با این همه این
داوری که مبنای کار ییر هرات طبقات سلمی یا به گفته ییر هرات تاریخ سلمی بوده است
بدون آنکه تاملی شایسته در طبقات الصوفیه ییر هرات به عمل آمده باشد نادرست است» .
(انصارید )5916
م لوم است که خواجه عبداهلل انصاری زمان تدریس تنها از کتاب سلمی استفاده نکرده است
و در خود اثر اسم بیش از ده کتاب را میخوانیم .این مطل

را دکتر موالئی هم ذکر کرده

است و چنین مینویسد« :چه در طبقات ییر هرات صرف نظر از آنکه روش طبقه بندی
سلمی رعایت نشده استد اطالعات بسیاری از منابع دیگر که قری

ده تای آن در متن ذکر

شده است و همچنین اطالعاتی که ییر هرات با آن حافظه شگفتی انگیز خود از دوران
کودکی تا زمان تقریر طبقات از استادان و مشایخ خویش و افرادی که با آنها طی این مدت
درازد دیدار و صحبت داشته است به یاد داشته استد در این کتاب وجود دارد که در طبقات
سلمی نیامده است .نگاهی کوتاه به فهرست مشایخ در این دو کتاب افزونی بیش از سه برابر
مشایخ را در طبقات ییر هرات نشان میدهد و این افزونی شمار مشایخ را بر ذگر برخی از
مشایخ چون شیخ ابو ال باس قصاب آملی و ابو بکر طرسوسی که در طبقات سلمی نیامده
است باید افزود( ».انصارید )5916
اوالً باید گفت که در طبقات الصوفیه سلمی شرح حال صد و ینو صوفی ذکر شده است .اما
در اثر انصاری ت داد صوفیان سه برابر است .اما از مقایسهی دو کتاب به چنین نتیجه رسیده-
ایم که خواجه عبداهلل انصاری ترتی

طبقات سلمی را رعایت کرده است .برای مثال می-

توانیم طبقهی اول را مقایسه کنیم .در کتاب سلمی در طبقه اول اسم بیست نفر ذکر شده
است که نامهای آنها به ترتی

زیر میباشد :الفضیل بن عیاضد ابراهیم بن ادهمد ذوالنوند

بشر بن الحارثد سری بن المغلس السقطید الحارث بن اسد المحاسبید شقی بن ابراهیمد ابو
یزید طیفور بن عیسید ابو سلیمان الدارانید م روف الکرخید حاطم االصمد احمد بن
ابیالحوارید احمد بن خضرویه البلخید یحیی بن م اذ بن ج فر الرازید ابوحفص
النیسابورید حمدون بن احمدد منصور بن عمارد احمد بن عاصم االنطاکید عبداهلل بن خبی
بن ساب االنطاکید ابوتراب النخشبی( .سلمید )5363
در کتاب خواجه عبداهلل انصاری هم تمام این صوفیان در طبقه اول آورده شدهاند .مثالًد در
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مورد صوفیان اینطور نوشته شده است:

انصارید )5916
اینک میخواهیم ب ضی از ذکرها را مقایسه کنیم .الزم به ذکر است که خواجه عبداهلل
انصاری فقط مقدمه نوشتهها را از کتاب طبقات الصوفیه سلمی گرفته است و مطال

دیگر

در کتاب سلمی وجود ندارد .در ادبیات فارسی قبل و ب د از انصاری کتابهای زیادی
نوشته شده است .یکی از آن کتابها

االولیای فریدالدین عطار است .کتابهایی که

در مورد اولیاءاللّهد صوفیان و مشایخ نوشته میشود آنها هم سبک خاصی دارند .مثالً
ذکرهای

االولیا را به سه قسم میتوان تقسیم کرد .مقدمه هم از به دنیا آمدن اولیاد

چیزهای شگفتانگیز و غیره عبارت است .ب د از مقدمهد گفتههاد صحبتهای اولیا است و
آخر هم وفات اولیا .این ساختار را میتوان به اکثر آثار صوفیه شامل کرد از جمله به اثر
سلمی و انصاری هم .فرق این اثرها با اثر عطار در این است که آنها س ی کردهاند که
نوشتههایشان بیشتر مستند باشد .به این خاطر هم تاریخهاد اسمهای مکاند اسم مشایخ دیگر
را آوردهاند .این هم به نظر ما تأثیر اثر سلمی بر اثر انصاری است .چون اگر یک ذکر را از
طبقات الصوفیه سلمی بخوانیم انگار یک مطل

تاریخی را میخوانیم تا اینکه در مورد یک

صوفی .سلمی هم تاریخ تولدد هم تاریخ وفات و حتی جمالتی که از یک صوفی نقل میکند
سندهای آنها را هم میآورد .این روش هم به اثر سلمی بیشتر جنبه تاریخی میدهد.
انصاری هم با تاثیر سلمی هر ذکر را با تاریخ و اسم دقی مکانها شروع میکند .مثالً در ذکر
فضیل عیاض میخوانیم:
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(سلمی )5363
چنانچه م لوم است در یک ذکر فقط این همه جمالت برای بیان محل تولد فضیل عیاض
اختصاص یافته است .این هم جنبه تاریخی طبقات الصوفیه را یک بار دیگر به اثبات می-
رساند .سلمی مانند محدثین س ی کرده است که استنادها را یکی یکی ذکر کند که این برای
اثر ادبی آنچنان مرغوب محسوب نمیشود .اما خواجه عبداهلل انصاری در این مورد چه
گفته است:

فضیل بن عیاض بن مس ود بن بشر التمیمی ثم

الیربوعی کنیه ابو علی الکوفی امام است از ائمهی دین و شرعد از اقران ثوری و مالکد از
استادان عبداهلل مبارک .به اصل از کوفه است و در مکه بوده مجاور سالهاد سید بوده و
بزرگ .در شرع امامد و در زهد یگانه به زهد صوفیان و محبت و گفتهاند :به اصل از
خوراسان بوده از ناحیت مرود از دیه قندین و گفتهاند :وی به سمرقند زاده و به باورد بزرگ
شده و کوفی اصل است و نیز گفتهاندد بخاری اصل است
بودهد

 .وفات وی در محرم

(انصارید )5916

عبداهلل انصاری این همه نوشتههای سلمی را در یک جمله خالصه کرده و نوشته است و
انصاری فقط قسمت مقدمه را از اثر سلمی اقتباس کردهاست .چون مطال

دیگر در هر دو

کتاب خیلی متفاوت است و نشان میدهد که انصاری یک کتاب جدید را درس داده است.
مقدمهی ذکر ابراهیم ادهم این گونه شروع میشود:

ابراهیم بن ادهم شیخ االسالم گفت:

که :کنیت او

ابو اسحاق است و نسبت ابراهیم بن ادهم بن سلیمان بن منصور البلخی ال جلی .از اهل بلخ
است از ابنای ملوک .امیرزاده بود .به نوجوانی توبه کرده .وقتی به صید بیرون رفته بود هاتفی
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ویرا آواز داد گفت :ابراهیم نه بهر این کار آفریدند ترا .ویرا غفلت یقظت یدید آمد و
دست در طریقت نیکو زد و به شام رفت .آنجا کس

میکرد .در طل

حاللد ناطوربانی

میکرد و به شام برفت از دنیا( .انصارید )5916
انصاری باز هم مقدمه را از اثر سلمی اخر کرده و مطال

ب دی را خودش گفته است .عالوه

بر اینکه ت داد صوفیان انصاری سه برابر اثر سلمی است گفتههای وی هم دربارهی مشایخ
صوفیه چند برابر سلمی است .این هم روشن میکند که انصاری فقط با مقدمه سلمی اکتفا
کرده و بقیه مطل ها را از کتابهای دیگر یا از حافظهی قوی خود تدریس کرده است.
ترتی

نوشتههای سلمی از این قرار است :م رفی صوفی ی نی محل تولد و زندگید و

وفات .از آن ب د جمالت کوتاه صوفیان دربارهی حالها و مقامهای آنها میآید .اما انصاری
س ی کرده است که صوفی را بیشتر م رفی کند .حتی در مورد برادران و یدرشان زیاد اطالع
بدهد .البته در اثر انصاری هم کلمات قصار صوفیان هست .اما حکایتها در مورد زندگی
یربرکت آنهاد کراماتها و رفتارهای آنها خیلی زیاد است .در طبقات صوفیه سلمی
ذوالنون م رفی میشود و ب د جمالت نصیحتآمیز آن داده میشود .اما در اثر انصاری
آنچنان نیست.

( .سلمید
)5363
از طبقه اول است .متاخرتر و به تصوف
م روفتر .شیخ االسالم گفت:
الفیض و ذوالنون لق

که :نام وی ثوبان بن ابراهیم استد کنیت وی ابو

است و گفتند :نام وی فیض بن ابراهیمد االخمیمی مولی االقریش.

یدر وی مولی قریش بودهد نوبی و ذو النون به مصر بوده به اخمیم مصرد آنجا که گور
شاف ی استد

( .انصارید )5916

عالوه بر اینها فصلهای مستقلی از دریافتها و مواجید و مناجاتهای ییر هرات در این
کتاب وجود دارد که نه تنها از موجبات تمایز این دو کتاب بلکه از مهمترین بخشهای
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طبقاتالصوفیه به شمار میآید .یکی از تفاوتهای عمدهی طبقات الصوفیه خواجه عبداهلل
انصاری با متنهای دیگر عرفانی و از جمله طبقات سلمی این است که در این کتاب نه تنها
احوال و اقوال مشایخ یاد شده است بلکه این حاالت و گفتهها مورد نقدد تفسیر و تحلیل
قرار گرفته است و باریکیهای طریقت و احوال و مقامات طی این نقد و تفسیر و تحلیل به
مریدان نموده شده است و نظر عقیدهی ییر هرات در اینگونه موارد و دربارهی مسائل و
موضوعات مهم عرفان و تصوف بیان شده است .مجموعه این تفاوتها طبقات صوفیهی او
را به صورت کتابی مستقل و در شمار یکی از منابع اساسی و مهم عرفان و تصوف درآورده
است( .انصارید )5916
نتیجهگیری
از مقایسهی کوتاه دو اثر به چنین نتیجه میرسیم که با اینکه کتاب انصاری هم
طبقاتالصوفیه نام دارد و ت داد صوفیان اثر سلمی در این کتاب جا گرفتهاند این کتاب یک
اثر جداگانه عرفانی است و شاهکار ادیبات تصوف فارسی است.
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 .تهراند 5911

 -2هجورید ابوالحسن علیبن ابی علی جالبید کشفالمحجوب ،به کوشش :محمد حسین تسبیحید
انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و یاکستاند اسالمآبادد 5924د  632ص.
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بررسی تطبیقی اصطالح تجلّی در عرفان پیش و پس از ابنعربی
دکتر احسان قبول

*5

چکیده

اصطالحات عرفانی یکی از بخشهای مهمّ آثار عرفانی است که بنیان اندیشههای صاحبان
آثار عرفانی را شکل میدهد .از این روی با مقایسهی اصطالحات مهمّ عرفانی در طول
تاریخ عرفاند میتوان به چگونگی تحوّل و تطوّر اصطالحات و اندیشههای عرفانی و از این
رهگرر سیر تاریخ عرفان ییبرد.
یکی از این اصطالحات مهمّ عرفانید تجلّی است که با بررسی تطبیقی آن بر بنیان نظریهی
فرانسوی ادبیات تطبیقی در آثار مهمّ عرفانی تحوّل مفهومی آن آشکار میشود .تجلّی در آثار
عرفانی ییش از ابنعربی در جایگاه اصطالح و مفهومی بنیادین مطرح نیست؛ امّا در آثار ابن-
عربی و افرادی که تحت تأثیر اندیشههای وی بودهاندد در جایگاه اصطالحی بنیادین و
اساسی قرار میگیرد؛ به گونهای که این اصطالح خود بستر ییدایش اصطالحات و مفاهیم
تازهای در عرفان میشود و با مفهوم «وجود» قرین میشود و دیگر اندیشههای عرفانی به
طور مستقیم یا غیر مستقیم با این اصطالح ارتبا ییدا میکنند.
کلیدواژهها :تجلّید اصطالحد عرفان اسالمید ابنعربید ادبیات تطبیقی

* 0
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بررسی تطبیقی اصطالح تجلّی در عرفان ییش و یس از ابنعربی
 -1مقدّمه
اصطالحات در هر دانشی از مبانی شکلگیری آن است به گونهای که برای ورود به هر
دانشی و شناخت دقی و تخصصی موضوعد مسائل و مبادی آند نخست باید با ت اریف و
مفاهیم اصطالحات آن دانش آشنا شد .در این میان برخی از اصطالحات در سیر
تاریخیشاند بنا به عللی با تغییرات و دگرگونیهایی روبهرو شدهاند .این علل میتواند در
دو حوزهی علل درونی و برونی آن دانش بررسی شود.
عرفان اسالمی در درازنای تاریخ خود با دگرگونیها و تغییرات ساختاری و مفهومی زیادی
روبهرو گشته است .این مسأله از رهگرر بررسی آثار نوشته شده در حوزهی عرفان نظری و
تغییراتی که در دیدگاههاد ت اریف و ییدایش اصطالحات و موضوعهای جدید در این حوزه
شکل گرفتهد قابل تأیید است .با بررسی تطبیقی اصطالحات عرفانی در آثار و ادوار مختلف
عرفان اسالمی میتوان روند تحوّل و تطوّر احتمالی ساختار و محتوای آن را دریافت و به
بنیانهای نظری عرفان در هر دوره دست یافت.
اصطالح تجلّی ( )5یکی از اصطالحات مهمّ عرفانی است که از نخستین آثار عرفانی تا آثار
متاخّر نمود داشته است و در طیّ این نمود و حضورد تغییرات و تحوّالت اساسی در حوزه-
ی مفهومی این اصطالح قابل مشاهده است .این تحوّل اساسی خصوصاً با محوریت عرفان
ابنعربی قابل مشاهده استد به گونهای که در آثار عرفانی ییش از ابنعربی این اصطالح و
مفهومش دارای جایگاه بنیادین نیست؛ اما در آثار ابنعربی و ییروانش به عنوان اصطالح و
مفهومی اساسی مطرح میشود .در این مقاله کوشش بر آن است ضمن توصیف و طبقهبندی
فرایند تغییر مفهومی این اصطالح در آثار مهمّ نثر عرفانی ییش و یس از ابنعربی به ت ریف
و تبیین اصول نظری این تغییرات مفهومی و محتوایی دست یابیم .مسألهی این ییوهش از
دیدگاه نظریهی فرانسوی ادبیات تطبیقی و حوزههای تأثیر نویسندهای بر ادبیات ملّتی دیگر
و نیز تحقی در موضوعهای ادبی قابل بررسی است (غنیمی هالل5929 :د .)513

رابطهی تاریخی میان آثار مورد بررسی شامل شرح الت رّف لمره

التصوّفد مستملی

بخارید آثار خواجه عبداهلل انصارید کشف المحجوب هجویرید آثار نثر ابنعربید مصباح
د آثار قیصرید

راز الهیجی و آثار نثر جامی از

یک سو و تفاوت زبانی میان این آثار از سوی دیگر انجام این ییوهش را از منظر نظریهی
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فرانسوی ادبیات تطبیقی موجه میسازد.
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در کتاب شرح الت رّف لمره

التصوّفد مستملی بخاری (متوفی  494هک.ق)د عقاید کلّاباذی

را دربارهی اصطالح تجلّی به صورت یراکنده شرح میدهد .او یس از ریشهشناسی این
اصطالح به صورتی سطحی و محدود آن را همراه با اصطالح استتار مورد بررسی قرار می-
دهد (مستملی بخارید .)5119 -5142 :5996
در مجموعه آثار ابوعبداهلل سلمی (متوفی  451هک.ق) نیز به ذکر نامی از اصطالح تجلّی
بسنده شده و تجلی از اصطالحات مهمّ عرفانی در آثار وی به شمار نمیآید (سلمید :5963
.)51
جایگاه و حوزهی مفهومی و ت ریفی اصطالح تجلّی در آثار خواجه عبداهلل انصاری (متوفی
 415هک.ق) نیز محدود است؛ هر چند نخستین طبقهبندیها از این اصطالح در آثار وی
مشاهده میشود .او در مجموعه رسایل خویش دربارهی اصطالح تجلّی میگوید« :تجلّی
برقی است که چون تابان گرددد عاش از تابش وی ناتوان گردد .تجلّی ناگاه آید ولی بر دل
آگاه آید .هر که را خبر بیشد تجلّی را بر دل وی اثر بیش .تجلّی صفاتد عاش را یست کند
و تجلّی ذاتد عاش را مست کند .تجلّی صفات وی را نیست کند و تجلّی ذات وی را
هست کند و به محبوب خود وصل کند (انصارید  .)64 :5953در منازل السائریند نیز آن را
به عنوان مقامات و در کنار استتار با مفهومی محدود مطرح میکند« :مقامات یکی نور است
و یکی ظلمتد ی نی یکی تجلّی و یکی استتارد یکی جمع و یکی تفرقت» (انصارید :5961
.)43
اصطالح تجلی در کشف المحجوب هجویری (متوفی 461هک.ق) که یکی از نخستین آثار
مهمّ عرفانی به زبان فارسی استد نیز آمده است .هجویری اصطالح تجلی را اینگونه
ت ریف میکند« :تأثیر انوار ح باشد به حکم اقبال بر دل مقبالن که بدان شایستهی آن شوند
که به دل مر ح را ببینند» (هجویرید  .)161 :5919بنابراین هجویری ضمن آنکه همچون
خواجه عبداهلل م تقد است عارف باید به مرحلهای از شایستگی و آگاهی برای دریافت نور
تجلی دست یابدد اما آن را نوعی رؤیت میداند؛ اگرچه او میان تجلی و رؤیت عیان تفاوت
قایل است و رؤیت تجلی را رؤیتی غیر مستمر میداند« :فرق میان این رؤیت و رؤیت عیان
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آن بود که متجلّی اگر خواهد ببیند و اگر خواهد نبیندد یا وقتی ببیند و وقتی نبیند؛ باز اهل
عیان اندر بهشت اگر خواهند که نبینند نتوانند؛ که بر تجلّی ستر جایز بود و بر رؤیت حجاب
روا نباشد» (همان .)166 -161 :هجویری ضمن بحث دربارهی انس و هیبت تجلی را به دو
نوع جمالیه و جاللیه تقسیم میکند .او هیبت را نتیجهی تجلّی جاللیّه و انس را نتیجهی
تجلّی جمالیّه میداند (همان.)113 :
بهطور کلّی میتوان گفت ریشهی ورود اصطالح تجلّی به آثار عرفانی آیهی  549سورهی
اعراف قرآن کریم است که خداوند در برابر خواست حضرت موسی کعک برای دیدنش بر
کوه تجلّی مییابد ( .)1مجموعه آثار عرفانی ییش از ابنعربی بر بنیان همین آیه
مفهومسازیهایی داشتهاند؛ اما نه در جایگاه اصطالحی و مفهومی بنیادین در مبانی فکری و
نظری ایشان.
 -9بررسی اصطالح تجلّی در آثار مهمّ نثر عرفانی پس از ابنعربی
 -1-3تجلّی از نظر ابنعربی

بنا به نظر جهانگیری در کتاب محیی الدین ابنعربی چهرهی برجستهی عرفان اسالمی
«عرفان ابنعربی عرفان تجلّید و جهانبینی وی جهانبینی تجلّی الهی است که در نظر وی
اگر ح ت الی در اطالق و اختفایش میماند و متجلّی نمیشدد اعیان ثابته ظهور و وجود
نمییافتند و عالم به وجود نمیآمد .در واقع تجلّی ح باعث ظهور اعیان در علم و وجود
احکام آنها در خارج استد بنابراین در این صورت عدم تجلّی ح و عدم ظهور و سریان
او به اشیا ی نی در صورت غی

اود جهان تمام م نای خود را از دست میداد» (:5921

.)924-929
نصر حامد ابوزید نیز در کتاب چنین گفت «ابنعربی م تقد است که از سه عنصر تشکیل
دهندهی اندیشهی ابنعربی در تفسیر ییدایش وجود و تحلیل مرات

آن دو عنصر آن «تجلّی

اسمائی» و «تجلی در نفَس االهی» است» (ابوزیدد .)113-153 :5933
ابنعربی (متوفی  691هک.ق) تجلی ح را بر دو گونه میداند :اول «تجلی علمی غیبی» که
«تجلّی ذاتی حبّی» نیز خوانده شده و به «فیض اقدس» ت بیر گشته است .آن عبارت است از
ظهور ح در صورت اعیان ثابته در حضرت علم .دوم «تجلی شهودی وجودی» که «فیض
مقدس» نامیده شده و در این تجلّید ح به احکام و آثار اعیان ثابته ظاهر میشود و در
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نتیجهد این عالم خارج وجود مییابد .تجلی ثانی مترتّ

بر تجلّی اوّل و مظهر کماالتی است

که با تجلّی اوّل در قابلیّات و است دادات اعیان مندرج شده است .به بیان دیگرد این که
ح ت الی نخست به تجلّی ذاتی و به حس

فیض اقدس به صورت است دادات و قابلیّات

تجلّی یافت و خود را در مرتبهی علم به رنگ اعیان نمایان ساخت و به این ترتی
حضرت احدیّت به حضرت واحدیّت نزول فرمودد یس از آن به حس

از

فیض مقدس به

احکام و آثار اعیان برابر است دادات و قابلیات آنها هستی بخشید و این عالم را یدید آورد.
یس هم قابل از فیض اوست :فیض اقدسد و هم مقبول از فیض اوست :فیض مقدّس.
بنابراین فیض اقدسد تجلّی ذاتی ح است که باعث ظهور اعیان است و فیض مقدسد
تجلّی وجودی اوست که باعث وجود احکام و آثار اعیان است .خالصه وجود عالمد اثر
تجلّی ح و از برکت فیض اوست( .جهانگیرید .)921-924 :5921
عبارت فصوص الحکم که میگوید« :
مطال

مرکور است که کاشانی در شرح آن نوشته است :تجلّی ذاتی غیبید است داد ازلی

میبخشد که ذات ح با این تجلّی در عالم غی
و غی

» ناظر به
به صور اعیان و احوال آنها ظاهر میشودد

مطل د حقیقت مطل و هویّت مطل که ح با آنها از خود ت بیر میفرماید همین

ذات متجلّی در صور اعیان است .اما تجلّی شهادتد تجلّی ح است در عالم شهادت که در
اثر آند اشیا را برابر است دادشان ایجاد مینماید .قیصری شارح دیگر فصوص الحکم عبارت
مرکور راد به این گونه شرح کرده است که :برای اهلل به حس
تجلّی است :تجلّی غی

و تجلّی ذاتی که تجلّی او به حس

اسم «الباطن و الظاهر» دو
اسم «الباطن» استد هویّت او

با آن ظهور مییابد و در نتیجه او به صورت اعیان ثابته و است داداتشان در میآید .و تجلّی
شهادتد و آن تجلّی او به حس

اسم «الظاهر» است که مترتّ

بر تجلّی اوّل است (همان:

.)921
ابنعربی از رهگرر دیدگاه های عارفان ییش از خود اما بر بنیان نگرشش به وجودد تجلّی را
به سه نوع تقسیم میکند:
5ک تجلّ ی ذاتی که خود مکاشفه است و م نی این نه آن است که ذات ح د بنده را کشف
افتدد تا عیان به وی نگرد .لیکن چون سلطان بر سر او جز ح چیزی نماند و از غلبه
سلطنت ح چنان گردد که گویی ح را میبیند.
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 1ک تجلّی صفات ذات است و آن جای نور است و آن م نی صفات علم و قدرت و دیگر
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.
 9ک تجلّی حکم ذات باشد که به آن جهان باشد که میان س ید و شقی تمیز کند و ایشان را از
یکدیگر جدا گرداند چنانکه خدای گفت« :
از یکدیگر جدا گشتند ندا آید« :

» (یس )13 /و چون
» (شوری .)2 /حکم خدا به

عنایت م اینه خواهد گشتند عام به نظارهی آن حکماند تا چه خواهد بود .امّا خاص خبر
ح را از مشاهده خویش قویتر دارند و چون ح ایشان را از مخبر عنه خبر داده که چه
خواهد بودد اگر چه آن مخبر عنه غای

بودد به صدق خبر حاضر گشت و اگر چه م دوم

بودد موجود گشت و اگر چه محجوب بودد منظور گشت (ابنعربید [ )151 /1 :5321به نقل
از :س یدید .]516 :5919
ابنعربی از منظری دیگرد تجلّی را عبارت از ظهور نورانی به ذات الهی و صفات و امور
روحی میداند و به جای رمز حجاب در مکاشفه به رمز نورد اشاره میکند و بر آن است که
خدای بزرگد مرکز نور است و نفس انسانی مخلوق خداست .از این رو هستی او از نور
خداست ولیکن نورش از جهت اتّصاف به بدند خفیف استد جز این که نور الهی همیشه
کامالً با اوست .و در نور ح چیزی است چون دود که از فتیلهی شمع یا چرا متصاعد
میشود که مدّتی نور خاموش میگردد .یس اگر این دود به نور فروزان چرا نزدیک گشته
تا به فتیلهی چرا برسد در اثر مباشرت این دود یایین میآید .همچنین نور الهی که متّصل به
نفوس است به اندازهی درجهی آن نور در کمال و نقصان است واین تجلّید یا از طری
روحد یا مباشرت از سوی خدای بزرگ کامل میگردد .جز این که از نظر ابنعربید روح
مخلوق حیوانی است و نمیتواند تابشهای نور از سوی خدای را تحمّل کند .از این رو در
هنگامی که نور به قل
موج

برسد به جنبش و تموّج خود ادامه میدهد آن نور میدرخشد و

وجد و حال میگردد( .همان.)516 :

همانطور که مالحظه شد تجلّی در عرفان ابنعربی اساس نگرشی او را تشکیل میدهد و او
به همهی ساحات وجود از منظر تجلّی مینگرد .به عبارتی ابنعربی بنیان وجود را تجلّی
میداند و این اصطالح در عرفان او مفهومی وجودی به خود میگیرد.
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 -2-3تجلّی از نظر عزّ الدین محمود کاشانی
عزّالدین محمود کاشانی (متوفی  291هک.ق) در کتاب

تجلّی را

این گونه ت ریف میکند« :مراد از تجلّی انکشاف شمس حقیقت است ک ت الی و تقدّس ک از
غیوم صفات بشری به غیبت آن» او نیز تجلّی را به سه نوع ذاتد صفات و اف ال تقسیمبندی
میکند و تحت تأثیر ابنعربی به آن مفهومی وجودی میدهد (( )9کاشانید .)39 -31 :5911
بر بنیان همین تقسیمبندی کاشانی مرات

وقوعی را برای تجلّی در نزد سالک قائل میشود

«اوّل تجلّی که بر سالک آید در مقامات سلوکد تجلّی اف ال بود و آنگاهد تجلّی صفات و
ب د از آن تجلّی ذات؛ زیرا که اف ال آثار صفاتاند و صفاتد مندرج در تحت ذات؛ یس
اف ال به خل نزدیکتر از صفات بود و صفاتد نزدیکتر از ذات .و شهود تجلّی اف ال را
«محاضره» خوانند و شهود تجلّی صفات را «مکاشفه» و شهود تجلّی ذات را «مشاهده».
مشاهدهد حال ارواح است و مکاشفهد حال اسرار و محاضرهد حال قلوب» (همان.)39 :
کاشانی ییشنیاز مشاهده را در این میداند که مشاهدهکننده به وجود مشهود قائم باشد و نه
به خود .همانطور که مشاهده میشود اصطالح تجلی نزد کاشانی خود بستر ییدایش
اصطالحات مهمّ دیگر عرفانی همچون محاضرهد مکاشفه مشاهده و  ...میشود.
کاشانی به ییروی از آثار عرفانی ییش از ابنعربی به تحلیل رابطهی تجلّی و ستر مییردازد و
میگوید« :تجلّی ح ک سبحانه ک سب

استتار خل است و استتارشد موج

ظهور خل ؛

یس هرگاه که ح ک سبحانه ک به اف ال خود متجلّی شودد اف ال ح در آن مستتر گردد و
هرگاه که به صفات متجلّی شودد صفات و اف ال خل در آن مستتر گردد و هرگاه به ذات
متجلّی گرددد ذات و صفات و اف ال خل در آن مستتر گردد» (همان.)34 :
 -3-3تجلّی از نظر قیصری
داوود بن محمود قیصری (متوفی  215هک.ق) که از شارحان فصوص الحکم ابنعربی است
به ییروی از ابنعربی نظری وییه به اصطالح تجلّی دارد او نیز تجلیات خداوند را به مانند
ابنعربی تقسیم میکند؛ اما به جای تجلی اف ال به تجلی اسماء قائل است« :ح را تجلّیّاتی
است :ذاتی و اسمایی و صفاتی؛ و اسماء و صفات را دولتهایی است که حکم و سلطنت
آن به گاه ظهور در عالم یدیدار آید .و شکّی نیست در اینکه آخرت همانا به ارتفاع حج
و ظهور ح و وحدت حقیقیه به حصول رسدد بدانگونه که هر شیء در آند به صورت
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حقیقی خویش ظاهر گردد و ح از باطل جدا شودد که یوم فصل است و یوم قضاء .و محلّ
این تجلّی و مظهر آن روح است؛ و از اینجا بایسته آید که به گاه وقوع این تجلّی در آن
فانی گرددد و به فنای آن جمیع مظاهر آن نیز به فنا رسد .قالَ اهللُ ت الی« :
» (زمر )61 /و آنان کسانیاند که قیامت
کبری بر ایشان سبقت یافته است .و از اینجاست که گفتهاند :هر شیء به اصل خویش
» (آلعمران )513 /د «

بازگردد .قالَ اهللُ عزَّ وَ جَلَّ« :

» (قصص .)11 /و این به زوال ت یّنات خلقیّه و فنای
وجه عبودیّت در وجه ربوبیّت بود .همچون ت یّن قطرات به گاه وصول به دریاد و ذوبان
جلد به گاه طلوع شمس حقیقت (قیصرید .)21 :5969
 -4-3تجلّی از نظر عبدالرحمن بن محمد جامی
جامی (متوفی  131هک.ق) از دیگر شارحان آثار ابنعربی است و سخت ارادتمند و ییرو
اندیشههای وی .او تجلّی خداوند را تحت تأثیر دو اصطالح «فیض اقدس و مقدس» ابن-
عربی به دو نوع تقسیم میکند -5 :تجلّی غیبی علمی :که صوفیه ت بیر از آن به «فیض
اقدس» کردهاند و آن عبارت از ظهور ح است ک سبحانه ک ازالً در حضرتِ علمِ بر خودش
به صور اعیان و قابلیّات و است دادات ایشان -1 .تجلّی شهادی وجودی :که م بّر میشود به
«فیض مقدّس» و آن عبارت است از ظهور وجود ح ک سبحانه ک منصبغ به احکام و آثار
اعیان و این تجلّی ثانی مترتّ

بر تجلّی اوّل است و مظهر است مر کماالتی را که به تجلّی

اوّل در قابلیّات و است دادات اعیان اندراج یافته بود( .جامید  )532 :5929د (جامید :5963
.)595
جامی در

تقسیمبندیهای دیگری از تجلّی ارائه دادهاست .او به

تجلّی صورید نورید ذوقی و ذاتی اشارهای دارد( .جامید  )21 :5911همچنین به تجلّی ذات
و تجلّی صفات و اف ال (جامید  )556- 551 :5914و نیز به تجلّی قهری و لطفی.
(جامید )595: 5911از رهگرر همین تجلّی قهری و لطفی یا جاللیّه و جمالیّه به موضوع
تنوّع تجلّیّات مییردازد (همان .)533 :مشاهده میشود که اصطالح تجلّی نیز در نزد جامی
جایگاه اساسی دارد و وی انواع تقسیمبندیها و مفهومیردازیها را از این اصطالح ارائه
میدهد.
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 -5-3تجلّی از نظر محمد بن یحیی الهیجی
الهیجی (متوفی 351هک.ق) از دیگران ییروان ابنعربی است که شرحی بر گلشن راز شیخ
محمود شبستری (متوفی  213هک.ق) با عنوان مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز نوشته
است .او شرحش را از منظر ابنعربی نوشته و روشن است اصطالح تجلّی در اندیشه و اثر
وی جایگاهی اساسی دارد به گونهای که در جای جای این شرح به شیوههای مستقیم و غیر
مستقیم به اصطالح تجلّی و مفاهیم مرتبط روبهرو میشویم.
الهیجی در تفسیر بیت  513گلشن رازد تجلّی را «ظهور ح بر دیدهی دل یاک سالک» می-
داند (الهیجید )513 :5915د و نیز در ذیل بیت  513گلشن راز در این باره میگوید« :
( ».همان )13 :و م تقد است که در کتاب گلشن راز هر جا
که اصطالح تجلّی واقع است بیشتر به همین م ناست نه آن تجلّی اوّل و تجلّی ثانی و تجلّی
شهودی که مصطلح و مت ارف است (همان) .بنابراین مشاهده میشود الهیجی در عین

وابسته بودن به نگرش ابنعربی در حوزهی تجلّید اما نگرشهای خویش را در شرح گلشن
راز دخیل کرده است.
الهیجی به تقسیمبندی سهگانهی کالسیک تجلّی نوعی دیگر با عنوان تجلّی آثاری را در
جایگاه نخستین مرحله میافزاید و آن را این گونه ت ریف میکند5 :ک تجلّی آثاری :آن است
که به صور جسمانیّت که عالم شهادت است از بسایط علوی و سفلی و مرکّبات به هر
صورت که حضرت ح را بیند و در حین رؤیت جزم داند که حضرت ح استد آن را
«تجلّی آثاری» میخوانند .و از جمیع تجلّیّات آثارید تجلّی صورید ی نی در صورت انسان
مشاهده نمودند اتمّ و اعالست (همان  .)513-593:وی تجلّیای را که بنابر آیهی شریفهی
«
» بر موسی ک ع ک گردیدد از تجلّیّات آثاری میداند (همان.)591 :
سه گونهی دیگر تجلّی را این گونه ت ریف میکند:
2ا تجلّی افعالی :آن است که حضرت ح به صفتی از صفات ف لی که صفات ربوبیّتندد
متجلّی شود و اکثر آن است که تجلّیات اف الید متمثّکل به انوار متلوّنه نماید؛ ی نی حضرت
ح را به صورت نور سبز و نور کبود و نور سرخ و نور زرد و نور سفید بیند (همان .)593:
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3ا تجلّی صفاتی :آن است که حضرت ح به صفات سب هی ذاتیّه که حیات و علم و
قدرت و ارادت و سمع و بصر و کالم استد متجلّی شود و گاه باشد که تجلّی صفاتید
متمثّکل به نور سیاه نماید؛ ی نی ح ّ را متمثّل به صورت نور سیاه بیند (همان).
4ا تجلّی ذاتی :آن است که سالک در آن تجلّی فانی مطل میشود و علم و ش ور و ادراک
مطلقاً نماند (همان).
مالحظه میشود که الهیجی عالوه بر افزودن تجلّی آثارید رنگها را نیز در شناخت و تمییز
انواع تجلّی وارد میکند.
تجلّی ذاتی بیش از انواع دیگر تجلّی در مفاتیح األعجاز نمود دارد و الهیجی به انحاء
مختلف آن را شرح میدهد .به عنوان نمونه در بیت  534گلشن راز که میگوید:
تجلّی گر رسد بکر ککوه هسکتی شود چون خاک ره هستی ز یستی
اقتضای تجلّی ذاتی را مظاهر و کثرات میداند.
الهیجی م تقد است :تمنّای حضرت موسی مشاهدهی ذات احدیّت را در عالم م نی بوده و
آن کوه که به چشم حضرت موسی مینمود و حضرت ح ّ بر آن تجلّی فرمودد هستی موسی
بود که متمثّل به صورت آن کوه گشته بودد فامّا حضرت موسی کوه میدید و از این جهتد
یاره یاره گشتن کوه سب

بیهوشی و فنای آن حضرت شد .چون مقتضای تجلّی ذاتید

نیستی و فنای مظاهر باشدد یس حضرت موسی و دیگری راد دیدن ذات ح میسّر نباشد و
حکم «لَن تَرانی» مطل باشد؛ فامّا در تنزّل ذات به مرات

اسما و صفاتد مشاهدهی آن

حضرت میسّر است و به صورت شجرهی «وادی ایمن» بر موسی تجلّی فرمود و با موسی از
یس یردهی اسما سخن گفت که« :

» .از این سخنان م لوم

میشود که کسانی که گفتهاند نمیتوان دید راست گفتهاند؛ ی نی من حیث الرّاتد و آنها که
میگویند که میتوان دید هم راست گفتهاند؛ ی نی من حیث االسماء و الصفات (همان
.)591:
در همین راستا الهیجی از اصطالحی با عنوان «توحید شهودی عیانی» نام میبرد که آن
نهایت کمال واصالن کامل است و مقام محمود ک ص ک است .او توحید شهودی عیانی
وجدانی ذوقی را دارای سه مرتبه میداند5 :ک تجلّی اف الید 1ک تجلّی صفاتید 9ک تجلّی ذاتی.
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اوّل آنکهد حضرت ح به تجلّی اف الی بر سالک متجلّی شود و سالک صاح

تجلّید جمیع

اف ال اشیا را در اف ال ح ّ فانی یابد و در هیچ مرتبه و هیچ شیء غیر ح ّ فاعل نبیند و
غیراو را مؤثّر نشناسد:
نیست اندر بحر شکرک و یکیچ یکیچ

لیک با احوال چه گویم هیچ هکیچ

چونکه جفت احوالنیکم ای شمککن

الزم آیککککد مشکرککانککککه دم زدن

و در اصطالح این را «مقام محو» میخوانند.
دوم مرتبه آن کهد حضرت ح به تجلّی صفاتی بر او متجلّی گردد و سالکد صفات جمیع
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 او نککدارد هیککچ از اوصکاف خویککش
چکون بکرهنکه رفت ییش شکاه فکرد شاهش از اوصکاف قدسکی جامکه ککرد
خل کتی یکوشیکد از اوصککاف شککاه بکر یکریکد از چکاه بکر ایککوان و جککاه
این دویی اوصاف دیکداحول اسکت ور نککه اول آخککر د آخککر اول اسکت
و در اصطالح محقّقان این را «مقام طمس» مینامند.
مرتبهی سیّمد آن است که حضرت ح به تجلّی ذاتی به او متجلّی شود و سالکد جمیع
ذوات اشیا در یرتو تجلّی ذات احدیّت فانی یابد و ت یّنات عدمی وجودد به فنا در توحید
ذاتی مرتفع شود که «

» و هیچ شیء را به غیر ح وجود نبیند و وجود

اشیا را وجود ح داند و در دیدهی ح ّ بین عارف «

» جلوهگری

نمودهد به جز وجود واج د موجودی دیگر نبیند و خیال غیریّت نزد وی محال گردد:
زان نکمکایکد ایکن حقکایکک ناتمککام که بریکن خامکان بکود فهمککش حکرام
چشم من چکون دیککد روی آن قبکاد ککثکرت اعککداد از چکشکمکم فکتککککاد
ایکن جهکان منکتظککم محشککر بککود گکر دو دیکده مبکککدل و انککور شککود
هی ز چه م لوم گکردد ایکن ز ب کث ب ث را جو ککم کن اندر ب کث بحکث
شکر روز ب ککث اول مکردن اسکت زانکه ب کث آن مکرده زنده ککردن است
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و به اصطالح این طایفه «مح » عبارت از این فناست و صاح

این مقام جمیع ذوات و

صفات و اف ال اشیا را مضمحل و متالشی در اش هی ذات و صفات و اف ال ح مییابد»
(همان.)111-112 :
الهیجی نیز به مانند دیگر ییروان ابنعربید انواع تقسیمبندی از اصطالح تجلی را به ارائه
میدهد و آن را ت ریف و تبیین میکند؛ همچون تجلّی ظهوری و ش وری که کل دایرهی
نظام آفرینش را حاصل این دو تجلّی میداند.
1ا تجلّی ظهوری :تجلّی رحمانید تجلّی رحیمی.
کثرات عالم غی

و شهادت در مقام وحدت وجود مطل یکی است چه غیر از وجود عدم

است و در تجلّی ظهورید آن یکی که وجود واحد استد بسیار نموده و به صورت جمیع
اشیاء ظاهر گشته (همان.)56 :
الهیجی در ذیل تفسیر بیت دوّم گلشن راز اقسام تجلّی ظهوری را شرح میکند« :تجلّی
ظهوری بر دو نوع واقع است :یکی عام و دوّم خاص .عام را «تجلّی رحمانی» مینامند که
» بر تمامت موجودات فرمود و در این تجلّی همهی

اضافهی «
موجودات مساویاند «

»و

»د «

این رحمت را «رحمت امتنانی» میخوانند؛ چه به محض منّت و عنایتد بیسابقهی عمل بر
اشیا افاضهی این رحمت فرموده و «فضل» عبارت از این تجلّی است و هر دو عالم را که
عبارت از غی

و شهادت و دنیا و عقبی استد بدین تجلّی به انوار وجود روشن ساخته:
ایکن بکود مکر ذوات را شککامل نکاقکص از وی بکرابککر کامککل
کافر و کفر و مکؤمن و ایمککان همکککه را انکککدرو مسکککاوی دان

و در ب ضی نسخد به جای «ز فضلش»د «ز نورش» واقع است و آن نیز همین م نی دارد که
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:
مظهر حُسن با کمال تکو بود هر چه دیکدم نهان و ییکدایی
و تجلّی دوم را که خاص است «تجلّی رحیمی» میگویند که فیضان کماالت م نویّهد بر
مؤمنان و صدّیقان و ارباب القلوب میفرمایکد؛ مثل م رفت و توحید و رضا و تسلیم و توکّل
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و متاب ت اوامر و اجتناب از نواهی .و از این تجلّی ت بیر به «فیض» نموده و در این تجلّید
کافر از مؤمن و عاصی از م طیع و ناقص از کامل ممتاز گشته است و این فیض خاصّ است
که طینت انسان را گلشن گردانیده و صد هزار گل رنگارنگ خوشبوی م ارف و یقینیّات در
آن گلشن شکوفانیده است (همان.)1-4 :
2ا تجلّی شعوری :در تجلّی ش وری که سیر عروجی استد بسیار که نمود کثرت عالم مراد
استد «اندکی شد» ی نی به وحدت حقیقی که مبدأ و م اد کثرت استد بازگشت و ت یّنات
موهومه نماند .تجلّی ش وری را میتوان برابر با سفر سوم در اسفار ارب هی صدرالمتألّهین
دانست .این سفر «

» میباشد .در این سفر عارف در عین حالی

که به عالم کثرات بازگشته امّا دیگر عالم کثرات را عین عالم وحدت میبیند و به نگاهی
وحدت بین رسیده است .همچنین در تجلّی ش وری عارف به این بینش میرسد که هیچ
چیز جز وجود ح اعتبار ندارد و «عالم غی
مرات

و شهادت» وجود واحد است که به سب

تجلّیات به صورت کثرات نموده و در هر مظهرید به ظهوری خاص ظاهر گشته

است (همان .)56 :به طور خالصه میتوان بیان داشت که تجلّی ظهوری همان وحدت در
عین کثرت و تجلّی ش وری کثرت در عین وحدت میباشد.
از مطالبی که گرشت برمیآید اصطالح تجلّی در اندیشهی الهیجی همچون تنهی اصلی
فکری اوست که دیگر شاخههای فکری و اندیشهی او از آن برمیآید و از این رهگرر انبوه
اصطالحات و مفاهیم نو عرفانی حاصل میشود.
عالوه بر تجلّی ظهوری و ش وری و زیرشاخههای آند الهیجی به اقتفای ابنعربی به تجلّی
اقدس و مقدس مییردازد و نگرشها و تفاسیرش را از آن بیان میکند .وی در ذیل تفسیر
بیت  541گلشن راز این دو نوع از تجلّی را شرح میدهد.
1ا تجلّی اقدس :ح در تجلّی اقدس به صور اعیان ثابته که صور م قولهی اسمای الهیهاند
که در علمندد به صفت قابلیّت ظهور یافته است (همان .)31 :بنابراین تجلّی اقدس همان
تجلّی حبّی ذاتی میباشد (همان.)939 :
2ا تجلّی مقدّس :به تجلّی مقدّس که تجلّی شهودی مراد استد به صورت آن اعیاند
بحس

است دادهای ایشان در عین ظاهر شده است (همان .)31 :کمال ظهور الهی در تجلّی

شهودی است که عبارت از تجلّی ح ّ است به صور مظاهر جهت حصول م رفت .بر این
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اساس الهیجی همهی هستی را چیزی جز تجلّی ح نمیداند که به جمیع صور ظاهر گشته
و هر جا به تجلّی دیگر نمود یافته است و این مقام «جمع الجمع» و مقام «محمّد» ک ص ک
است که حقیقت وحدانیّت در مظهر فردانیّت ظاهر شود که «

»و«

» (همان).
الهیجی بر بنیان آیهی  91سورهی نور ( )4و از رهگرر شرح بیت  132گلشن راز ()1
تقسیمبندی دیگری از اصطالح تجلّی ارائه میدهد و آن را به دو نوع تجلّی اف الی و نوری
تقسیمبندی میکند:
1ا تجلّی افعالی« :

و

» آن صور مظاهر حسنیّهاند که ح در عالم مثال که برزخ غی

شهادت و صورت و م نی استد از برای تأنیس سالک مبتدی که هنوز به مرتبهی شهود
جمال مطل نرسیده استد به آن صور ظاهر میگردد و این را «تجلیات اف الی» مینامند؛ زیرا
که ح به صور اسباب ظاهر شده است و این تجلّی را دراصطالح صوفیکّه «تأنیس» مینامند
(همان.)131 :
2ا تجلّی نوری :شمع آن مصباح و نور تجلّی است که در صورت
است؛ چه

ظهور نموده

د وقایهی مصباح است .و شاهدد فرو و روشنی نور ارواح است؛ ی نی

فرو نور تجلّی است که مخصوص ارواح طیّبه است و این را «تجلّی نوری» مینامند و
مرتبهی ایند اعال از تأنیس است (همان) .الهیجی تجلّیای را که موسی ک ع ک از شجره
مشاهده نمودد تجلّی نوری میداند (همان).
الهیجی نگرشهای خود را از رهگرر تقسیمبندی سنّتی از تجلّی به «جمالی و جاللی» شرح
و بسط میدهد .او در شرح بیت  213گلشن راز که میگوید:
تجلّی گه جمال و گه جالل است

رخ و زلف آن م انی را مثال است

تجلّی جمالی را مستلزم لطف و رحمت و قرب الهی میداند و تجلّی جاللی را موج
و غض

قهر

و بُ د« .و به حقیقت هر جمالی مستلزم جاللی است و در یس یردهی هر جالل نیز

جمالی است؛ زیرا که جالل احتجاب ح است به حجاب عزّت و کبریایی از عباد تا هیچ
کس او را به حقیقت و هویّت چنان چه هستد نشناسد که «
«

»د

» و «جمال» تجلّی ح ّ است به وجه و حقیقت خود از برای ذات

خود؛ یس جمال مطل را جاللی باشد و آن قهّاریّت ح ّ است مر جمیع اشیا را به افنا در
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تجلّی وجه مطل و این مرتبه ی علوّ جمال است و این جمال را دنوّی هست که به آن اشیا
نزدیک میگردد و آن دنوّد ظهور جمال مطل است به صورت جمیع اشیا و این دنوّ جمال را
نیز جاللی هست و آن احتجاب جمال مطل است به ت یّنات اکوان» (همان .)466:
الهیجی در ادامه به ارائهی نظر شیخ ناظم صاح

کتاب ح ّ الیقین مییردازد و نقل میکند:

«ظاهر و باطن و اول و آخرد چون هر یک از
عالم شهادت و غی

تنزّل کرد به ف لد از ظهور و بطون

و دنیا و آخرت ظاهر گشت وجه نسبت این دو اسم با مبدأد مظهر

صفات متقابله شد؛ چون رضا و غض

و لطف و قهر و بسط و قبضد و از شایبهی ت لّ به
»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
جسد «

» .یس هر آینه روی مهرویان به مناسبت

»د «

نور و لطف و رحمت با تجلّی جمالی مشابهت داشته باشدد و زلف بتان شوخ دلربا را به
مشابهت ظلمت و یریشانی و حجاب با تجلّی جاللی نسبت تام بوده باشد .و روی و زلف
عین تجلّی جمالی و

محبوباند مثال و نمودار تجلّی جمالی و جاللی باشد؛ بلکه
جاللی است» (همان .)462-466:
الهیجی حدیث «قرب بالنوافل» ( )6را یکی از بسترهای مناس

برای شرح و تبیین اصطالح

تجلّی میداند و در شرح بیت  549گلشن راز دربارهی این حدیث میگوید« :بدان که نزد
کامالن عارفد محبّت حضرت و صمدیّت بنده را عبارت است از تجلّی نفحات الطاف ربّانی
که از مه ّ بوادی عنایتد بواسطهی تالطم امواج دریای ارادت که برزخ غی
از اصول ایجاد اکوان و مفاتیح غی

و شهادت و

اعیان استد منب ث میگردد و با مظاهر طاهره و مجالی

زاکیه که قوابل آثار قدسی و حواصل اسرار انسیاندد ت لّ میگیرد و مرایای بواطن مست دّان
قبول فیض جمالی را از کدورات آثار مجالی جسمانی و ظلمت غبار شهوات نفسانی یاک
میگرداند و به واسطهی رفع حجاب عوای و غالی دفع ذاب قوا و موانعد به بسا قرب
میرساند و جانهای مت طّشان زالل وصال را در مقام شهودد لرّت شراب روح انس می-
چشاند .و میل باطن طال
سب

به درک نتایو این حقای که جمال طال

از زیور آن عاری و به

فقدان این دولت بستهی بند مرلّت و خواری است .این حدیث قدسی بیان این م نی

نموده که دیده و بینندهد به حقیقت اوست؛ چه «

» این را ظاهر کرده؛ زیرا

که ا نسان به حقیقت همین قوا و اعضا و جوارح است که ح به خود منسوب داشته؛ یس
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همه او باشد:
نامی است ز من بر من و باقی همه اوست
و این مقام «بقای ب د الفناء» است و اشارت به این مرتبه است «
» (همان .)33:
الهیجی میان تجلّی و تناسخ تفاوت قائل است و در شرح بیت  966گلشن راز ( )2به بیان
تفاوت تناسخ و تجلّی مییردازد« :تناسخ ت لّ روح است به بدنی ب د از خراب بدن اوّلد و
مستلزم تکرار است؛ زیرا که همان روح است که ب د از مفارقت از بدنی مت لّ به بدن دیگر
میگردد به زعم جماعتی که روح را قدیم میگویند و قائم به نفس خود نمیدانندد بلکه
جهت بقا محتاج به بدن میدارند .و «تجلّی» ظهور حقیقت است در هر مظهری به
خصوصیّتی و صفتی و نوعید نه بر سبیل تکرارد فلهرا میفرماید که« :تناسخ نیست این کز
روی م نی» ی نی ظهور حقیقت در نشئهی کاملی و ب د از اتمام دوره و وصول به مبدأ به
واسطه ی رعایت مراسم شری ت و طریقت و عبادتد ظهور در مظهر دیگر تناسخد نیست؛
بلکه این را بروزات کمّل میگویند که خرق حج

ظلمانی نمودهد از نهایت به بدایتد و از

بدایت به نهایت سیران و دوران مینمایند .و «تناسخ» ت لّ روح ب د از خراب بدن اوّل به
بدن د یگر است و این ت لّ موقوف به خرابی بدن اول است و این که در ظهور حقیقت در
مظهری و از او در مظهری دیگر گفته آمدهد از روی م نی و حقیقتد ظهوراتی است در عین
تجلّید و در تجلّی الزم نیست که مظهرد اول نیست گردد تا در مظهر دیگر ظاهر گردد؛ بلکه
در تجلّی نیست که «

» و در حالت واحدهد واحد مطل به صورت

چندین مظاهر هر جا به نوعی ظهور مییابد:
هر لحظکه به شککل آن بکت عیّککار بککرآمد هر دم به لبکاس دگکر آن یکار برآمکد
القصّکه همکو بود که می آمککد و مکیرفکت تا عاقبت آن شکل عکرب وار برآمکد
این نیست تناسخ سکخن وحکدت صکرف اسکت کافر شود آن کس که به انکار برآمکد
(همان)169-161 :
الهیجی در شرح بیت  544گلشن راز سرّ تجلیات را اشتمال جزئی بر کلّ بیان میدارد و
میگوید« :بدان که عالم من حیث المجموعد مثال آینهای است که ح به تمامت وجوه
اسمایی به تفصیل در او نموده؛ و هر ذرّه از این عالمد باز آینهای است که ح به یک وجهی
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از آن وجوه اسمایی در آن من کس شده؛ چه هر ذرّه صورت اسمی است از اسمای الهیّه که
وجه آن اسمد در آن صورت ظاهر شده .و مقرر است که هر اسمی از اسمای جزویّه یا کلّیّهد
متّصف است به جمیع اسما؛ زیرا که تمامت اسما به ذات احدیّت متّحدند و از یکدیگر
ممتاز به خصوصیات صفات و نسبند .و مطلقاً صفات و نس

بالقوّه الزم ذاتند و از ذات

منکفّ نمیشوند؛ یس در هر چیزد همه چیز باشد؛ چنانچه در خردلی تمامت موجودات به
حقیقت هست؛ فامّا ت یّن او همان ظهور است واین را «سرّ تجلّیات» میگویند که عارفد
مشاهدهی همهی اشیا در هر شیء نماید» (همان .)533 :بنابراین از این دیدگاه در یک قطرهد
صد بحر صافید در هر جزء خاک هزاران آدمد در هر یشه فیل و درون ارزنی جهانی نهفته
میباشد.
 -4نتیجهگیری
از جمعبندی مقایسهی آثار مهم نثر عرفانی ییش از ابنعربی و یس از وی میتوانیم به نتایو
زیر دست یابیم:
ک تحوّل اصطالح تجلّی از اصطالحی غیر اصلی به اصطالحی مهمّ و بنیادین :از دیدگاه
م نایی و محتوایید تجلّی در آثار نخستین و ییش از ابنعربی اصطالحی غیر اساسی به شمار
میآید؛ درحالی که در آثار ابنعربی و یس از آن جزو مهمترین اصطالحات عرفانی است.
زیرا مبحث تجلّی و مباحث مربو به آن چون :اعیان ثابته در قدمد فیض اقدس و مقدّسد
تنوّع تجلّیّات و  ...اساس عرفان نظری ابنعربی را شکل میدهد و با مفهوم «وجود» قرین
میشود به گونهای که وجود را در عرفان ابنعربی تنها از طری تجلّی میتوان تصور کرد و
ابنعربی اثری مستقل دربارهی تجلّی با عنوان

را مینویسد.

ک تأثیر عرفان ابنعربی بر آثار یس از وی :کلّیّهی آثار یس از ابنعربی در رابطهی با اصطالح
تجلّی و تقسیمبندی آن تحت تأثیر آثار و آرای ابنعربی قرار گرفتهاندد به صورتی که یا
همان مطال

گفته شده توسط ابنعربی را بازگو کردهاند و یا مبانی فکری ابنعربی را شرح

و بسط دادهاند.
ک گسترش و تنوّع ساختاری اصطالحات :از لحاو ساختاری تقسیمبندیهایی که از تجلّی در
آثار ابنعربی و یس از آن آمدهد بسیار متنوّعتر و گستردهتر از تقسیمبندی آثار ییش از ابن-
عربی میباشد و از این رهگرر اصطالحات جدید عرفانی نیز یدید آمدهاند؛ اصطالحاتی
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چون اعیان ثابته در قدمد فیض اقدسد فیض مقدّس و . ...
یادداشتها
 )5تجلّی در لغت به م نی ظاهر شدند روشن و درخشنده شدن و جلوه کردند میباشد .در
عرفان نظری و حکمت اشراقی و ذوقید خلقت جهان عبارت از تجلّی ح است که همه
چیز را آفرید .در تجلّیّات نیز مانند حکمتد بحثی که قائل به ترتی

در نظام خلقت استد

نظم خاصّی برقرار است و انواع و اقسامی دارد مانند :تجلّی اوّل و دوم و سومد تجلّی
جمالید تجلّی جاللید تجلّی اسمایید تجلّی اف الی و ( ...سجادید  :5919ذیل اصطالح
تجلّی).

« )9و تجلّی بر سه قسم است :یکی تجلّی ذات و عالمتش اگر از بقایای وجود سالک
چیزی ماندهبودد فنای ذات و تالشی صفات است در سطوات انوار آن و آن را ص قه خوانند؛
چنانکه حال موسی ک علیه السالم ک ؛ او را بدین تجلّی از خود بستند و فانی کردند  ...قسم
دوم از تجلّیّاتد تجلّی صفات است و عالمت آند اگر ذات قدیم به صفات جالل تجلّی کندد
از عظمت و قدرت و کبریا و جبروتد خشوع و خضوع بود «

»و

اگر به صفات جمال تجلّی کندد از رأفت و رحمت و لطف و کرامتد سرور و انس بود .و
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
اختالف است داداتد گاهی صفت جالل ظاهر بود و صفت جمالد باطند گاهی بر عکس آن
 ...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
خل را از اضافت اف ال به خود م زول گرداند» (کاشانید .)39 -31 :5911
-
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بکود شککاهد فککرو نککور ارواح

 )1شراب اینجا زجاجهی شمع مصباح
 )6متن حدیث قرب بالنوافل این است« :
» و فی روایه «

» (الهیجید .)31 :5915

 )2تناسخ نبود این کز روی م نی

ظهوراتی است در عین تجلّکی
***

منابع و مآخذ
 -5ابنعربید محیی الدیند ()5321د
 -1ابنعربید محیی الدیند (5962

.
(همراه با ت لیقات ابنسودکین)د تحقی  :عثمان

اسماعیل یحیید تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
 -9ابوزیدد نصرحامدد ()5933د چنین گفت ابنعربید مترجم :احسان موسوی خلخالید تهران:
انتشارات نیلوفر.
 -4انصارید خواجه عبداهللد ()5961د

د مصحّح :محمد سرور موالیید مشهد :انتشارات

توس.
 -1انصارید خواجه عبداهللد ()5953د مجموعهی رسائل ،تهران :ارمغان.
 -6جهانگیرید محسند ()5921د محیی الدین ابنعربی چهرهی برجستهی عرفان اسالمید تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 -2سجادید سید ج فرد ()5919د فرهنگ اصطالحات و ت بیرات عرفانید تهران :انتشارات طهوری.
 -1س یدید گل باباد ()5919د فرهنگ اصطالحات عرفانی ابنعربید تهران :انتشارات شفی ی.
 -3سلمید ابوعبداهلل الرحمند ()5963د مجموعه آثار (بخشهایی از حقای التفسیر و رسائل دیگر)د
جلد5د مصحّح :نصر اهلل یورجوادید تهران :مرکز نشر دانشگاهی.

 -53غنیمی هاللد محمدد ()5929د ادبیّات تطبیقی (تاریخ و تحوّلد اثریریری و اثرگراری فرهنگ و
ادب اسالمی)د ترجمهی سید مرتضی آیت اهلل زاده شیرازید تهران :انتشارات امیر کبیر.
 -55قیصرید داوودد ()5969د ترجمهی مقدّمهی قیصرید مترجم :منوچهر صدوقید تهران :انتشارات
مؤسسهی مطال ات و تحقیقات فرهنگی.
 -51قشیرید عبدالکریم بن هوازند ()5915د رسالهی قشیریّهد مترجم :ابوعلی حسین بن احمد عثمانید
مصحّح :بدیع الزمان فروزانفرد تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 -59کاشانید عزّالدین محمودد ()5911د
محمدرضا برزگر خالقید تهران :انتشارات زوّار.
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د مصحّح :عفت کرباسید

بررسی تطبیقی اصطالح تجلّی در عرفان ییش و یس از ابنعربی
 -54الهیجید شمس الدین محمدد ()5915د مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز د مصحّح :محمد رضا
برزگر خالقید عفت کرباسید تهران :انتشارات زوّار.

 -51مستملی بخارید محمّدد ()5996د شرح التّ رّف لمره

التصوّفد (ربع چهارم)د مصحّح :محمد

روشند تهران :انتشارات اساطیر.
 -56هجویرید علی بن عثماند ()5919د کشف المحجوبد مصحّح :محمود عابدید تهران :انتشارات
سروش.
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بررسی تطبيقی طبيعتگرايی در اشعار
سهراب سپهری و نزار قبانی
دکتر ابوالقاسم قوام*/5زهرا یزداننیاد

**1

چکیده:

توصیف طبی ت و بیان جلوههای آند یکی از وییگیهای بارز ادبیات فارسی و عربی به
شمار میآید .طبی ت ییوسته اولین الهامبخش شاعران در طول ادوار گوناگون بوده است.
چرا که شاعر طی عصرهای مختلف از ابتدا با مظاهر و عناصر آن در ت امل بوده و خود را با
آن سازگار کرده است و چه بسا یکی از عمده عوامل خل ش ر و یدیدارشدن قریحه و ذوق
شاعری در آدمید طبی ت و مظاهر آن بوده است .یکی از مهمترین شاعران ایرانی که در
اش ارش به وصف طبی ت و مصادی آن یرداخته استد سهراب سپهری و در بین شاعران
عرب نزار قبانی میباشد .در این مقاله برآنیم تا جلوههای طبی تگرایی در اش ار سهراب
سپهری و نزار قبانی را مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم.
کلیدواژهها :بررسی تطبیقید طبی تد ادبیات م اصرد سهراب سپهرید نزار قبانی.

* 5دانشیار زبان و ادبیات فارسید دانشگاه فردوسی مشهدد (ایران))(ghavam@tvro.um.ac.ir
** 1کارشناس ارشد ادبیات تطبیقید دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
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بررسی تطبیقی طبی تگرایی در اش ار سهراب سپهری و نزار قبانی
 -1مقدمه
طبی ت از جمله موتیفهای تکرارشونده در ش ر شاعران جهان است .به دلیل ییوند زندگی
بشر با طبی ت حضور یررنگ عناصر طبی ت در ش ر قابل درک استد اما نگاه شاعران به
طبی ت همواره یکسان نبوده است .در دورهی کالسیک نگاه شاعران به طبی ت نگاهی
بیرونی بوده است و با یاری گرفتن از تشبیهات و است اراتد جزئیات عناصر طبی ت را
وصف میکردند .شاعران کالسیک فارسی طلوع صبحد آمدن ش د رسیدن فصل بهارد گل و
گیاه و سبزه و دشتد درختاند مهتاب و  ...را به اشکال مختلف توصیف میکردهاند؛ چنانکه
خاقانید منوچهرید کسایید رودکی و ...در دیوان ش ری خود دارند .شاعر کالسیک عرب
نیز وصف بیاباند دشتد صحراد شترد گیاهاند درختاند ابرد ش د روز و  ...را در ش ر خود
د

آورده است .مثال

د ابنکلثوم و دیگر شاعران سب هگوی به

توصیف طبی ت یرداختهاند.
در دورهی م اصر به دلیل سهل شدن رفتوآمد بین کشورها و نزدیکشدن روابط بین
انسانهاد تأثیریریری مکات

فکری و فرهنگی از یکدیگر امکانیریر شده است .این امر نگاه

شاعران را نیز دگرگون کرده و رنگوبوی تازهای به اش ار داده است .آشنایی شاعران فارسی
و عربی با مکت

رمانتیسم هویت تازهای به طبی ت در ش ر ایشان داده است .رمانتیکها

عاش طبی ت هستند و طبی ت را مادر و استاد خویش خواندهاند .همدلی و یگانگی انسان
با طبی ت از اصول بنیادین هنر رمانتیک است .چنانکه این باور در نظر ایشان به صورت
ییوندی کامال برابر بین ش ر و طبی ت برقرار است« .خاستگاه ش ر رومانتیک تأثیرهایی
متقابل میان حواس و آثار طبی ی است و هدف آن شکیبایی و آرامش یافتن با طبی ت است»
(الیافید :5319ص .)531لرا برخورد شاعر م اصر با طبی ت برخوردی درونی است.
این ییوهش به دنبال بررسی طبی ت در ش ر م اصر فارسی و عربی با تأکید بر ش ر سهراب
سپهری و نزار قبانی است .طبی تگرایی از وجوه اشتراک این دو شاعر است .سپهری و
قبانید متأثر از مکت
ابزاری مناس

رمانتیسم بودند و به صورت هنرمندانه و دلنشین از طبی ت بهعنوان

برای بیان درونیات خود و نیز آرمان و آرزوهای نوع بشر بهره بردهاند.

طبی ت در ش ر این دو شاعر به مثابه م شوق آنیمایی شاعر رمانتیک است که ییوندی درونی
و حسی با شاعر دارد .این یگانگی در ش ر سهراب سپهری فقط در حد همان م شوق
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طبی ت باقی مانده استد اما در ش ر نزار قبانید با جلوهی دیگری از این برخورد روبهرو
میشویم .طبی ت به مثابهی م شوق اولیهی شاعر نقش خود را به زن واق ی و حضوری داده
است .م شوق ظاهری و آنیمای برونی با طبی ت که همان م شوق نمادین رمانتیک استد
یکی شده و صورت دیگری ییدا کرده است .هر آنجایی که قبانی توصیفی از م شوق زمینی
داردد عناصر طبی ی نیز دیده می شود .کوهد دشتد باراند دریاد ماسهد ستارهد ش د ابرد مهتاب
و  ...همه در انگار و عقاید قبانی به نوعی نماد روح و جسم م شوق است .چشماند اندامد
حاالت رفتارید زیبایی ظاهری و گاه عش بییروا به م شوق را در توصیفاتی که از طبی ت
دارد چنان یرداخته است که یگانگی با م شوق دارد و یکی شده است .قبل از یرداختن به
بحث بهتر است به زندگینامهی شاعران به طور گررا اشاره شود تا از رهگرر آن به
جنبههای دیگری از شخصیت شاعران بپردازیم.
-2زندگینامه
«نزار قبانی» در  15آذار (مارس)  5319در دمش

به دنیا آمد .یدرش «توفی قبانی»د

فلسطینیاالصل و مادرش «فائزه» زنی دمشقی بود .در مدرسه ملی علمی دمش درس خواند
و در  51سالگی گواهینامهی اول رشتهی ادبی آن مدرسه را گرفت .سپس در مدرسهی
«التجهیز» نائل به دریافت گواهینامهی دوم در رشتهی فلسفه شد .در خالل سالهای جنگ
جهانی دومد تحصیالت متوسطه و عالی خود را به یایان رسانید و در سال  5341به دریافت
درجهی لیسانس حقوق از دانشگاه سوریه نائل شد.
در سال  5344نخستین دفتر ش ری خود را با نام «

» (آن زن سبزه به من

گفت) با یول تو جیبی خود منتشر کرد .او هرگز در وکالت کار نکرد .شغل رسمی او
نمایندهی دیپلماتیک سوریه بود و از سال  5341تا  5366به مدت بیست سال در شهرهای
گوناگون و کشورهای مختلف زندگی کرد .نزار ابتدا (احتماال در سال  )5366با خانم
دمشقی از آل بیهم به نام «زهره» ازدواج کرد و حاصل آن دو فرزند به نامهای «توفی » و
«هدباء» بود .بند 5در سال  5323از زن سوری خود جدا شد و با «بلقیسالراوی» که زنی
0

بند :1در سایت  nizar.ealwan.comهمسر اول قبانید به نام «

» آمده است .اما در منبعهای دیگر یا اسمی

از او برده نشده است یا «زهره آل بیهم» آمده است .از آنجا که نزار خود در هیچ اثری از او نام نمیبردد اسم او در هالهای
از ابهام قرار دارد.
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بررسی تطبیقی طبی تگرایی در اش ار سهراب سپهری و نزار قبانی
عراقی و آموزگار عربی بودد ازدواج کرد« .بلقیس»د محبوبهی بیشتر ش رهای عاشقانه اوست
و در حادثهی بم گراری سفارت سوریه سال  5315در بیروت کشته شد« .زین » و «عمر»
فرزندان و حاصل ازدواج دوم او هستند .یس از درگرفتن جنگهای داخلی در لبنان و مرگ
«بلقیس»د راهی سوئیس شد و یس از آن مدتی در فرانسه ماند .سرانجام به لندن رفت و تا
یایان عمر در همانجا ماندگار شد .او در  93آوریل  5331در لندن از دنیا رفت.
آثار نزار قبانی:
قبانی در طول ینجاه سالد ینجاه کتاب ش ر و نثر از خود بر جای گراشتهاست .عمدهترین

مجموعههای ش ر عاشقانهی او عبارتند از :زیبای گندمگون به من گفت ()5344د طفولیت
یک ناریستان ()5341د سامبا ()5343د تو از آن من هستی ()5313د ش رها ()5316د دلدار
من ()5365د نقاشی با کلمات ()5366د یادداشتهای روزانه یک زن الابالی ()5361
دفترهای نثر او عبارتند از :ش ر چراغی است سبزد داستان من و ش رد ش ر چیستد کلمات
نیز با خشم بیگانه نیستندد چیزی از نثرد از برگهای ناشناختهی من و زن در ش ر و زندگی
من نام دارند( .قبانید :5916ص 513و دراویشد  :1333ص)14
سهراب سپهری:
سهراب سپهری در 51مهر  5932در کاشان به دنیا آمد .تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در
شهر خود گرراند و در سال  5912وارد دانشکدهی هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد.
سپهری اولین مجموعهی ش رش را با عنوان مرگ رنگ در سال  5993منتشر کرد و تا سال
 5916دیگر مجموعههای ش ری خود را به دست چاپ سپرد .او در سال  5911تمام دفاتر
ش ر خود را در مجموعهای واحد به نام هشت کتاب تجدید چاپ کرد که شامل این
مجموعههاست :مرگ رنگد زندگی خوابهاد آوار آفتابد شرق اندوهد صدای یای آبد
مسافرد حجم سبز و ما هیچد ما نگاه.
ییشهی اصلی سهراب نقاشی بود و برای برگزاری نمایشگاهد سفرهای زیادی به نقا مختلف
دنیا داشت .او به ژایند هندد یاکستاند افغانستاند آمریکاد فرانسهد ایتالیاد هلندد اسپانیاد اتریش
و ...سفر کرد و تحتتأثیر اندیشههای شرقی از جمله آیین بودا و درک خاص خود از اسالم
به عرفانی فردی دست یافت که ش رهایش از آن رنگوبو گرفته است .آشنایی او با هایکوی
ژاینی و رمانتیسم غربی و مکات

نقاشی از جمله کوبیسم و امپرسیونیسم در شکلگیری زبان
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ش ری سهراب و نوع نگرش او به طبی ت بیتأثیر نبوده است .سپهری در سال  5913در اثر
ابتال به سرطان خون در بیمارستان یارس تهران درگرشت و در صحن امامزاده سلطان علی
در قریه مشهد اردهال کاشان به خاک سپرده شد.
 -3آنیما
یکی از مهمترین و ییچیدهترین آرکیتایپهاد آنیما  Animaاست .آنیما روان مؤنث درون
مرد یا طبی ت زنانه مستتر در مرد است .آنیما از مهمترین کهنالگوهای یونگ استد چنانکه
در کالم یونگ میتوان آنیما راد بزرگ بانوی روح مرد دانست (یاورید  :5924ص .)533این
بزرگ بانوی روح مرد همان است که در ضربالمثل آلمانی به حوّا م روف است« :هر مردی
حوا را درون خود دارد»( .گوریند  :5923ص)536
کهنالگوی آنیما تجسم تمامی گرایشهای روان زنانه در روح مرد است .همانند احساساتد
خل وخوهای مبهمد مکاشفات ییامبرگونهد حساسیتهای غیرمنطقید قابلیت عش شخصید
با خدایان و

احساسات نسبت به طبی ت و سرانجام روابط با ناخوداگاه مثالً ارتبا

ییشگویی که اهمیتش از آنهای دیگر کمتر نیست .این کهنالگو در طول زندگی از طری
تماسهای واق ی که با زنان برای مرد روی میدهدد خودآگاه و قابل لمس میشود .نخستین
و مهمترین تجربهی یک مرد نسبت به زن به وسیلهی ارتبا با مادر حاصل میشود و مادر
نخستین حامل تصویر ذهنی آنیماست (یونگ :5915:ص.)43
نمادهای آنیمایی را که در ش ر شاعران رمانتیک مطرح میشودد میتوان به چهار دسته تقسیم
کرد :اول طبی ت به م نای عام و جلوههای آن .دوم مادر و احساس نسبت به او .سوم وطن
و زادگاه شاعر و چهارم م شوق زمینی .طبی ت در ش ر سپهری و قبانی با چهار جلوهی
متفاوت آنیما همخوانی دارد .در ادامه نوع برخورد این شاعران با طبی ت و تناس

توصیفات

آنها با تجسم آنیما در وجودشان مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.
-1-3طبیعت به معنای عام
جنبهی مثبت آنیما به صورت احساسات مرد نسبت به طبی ت نمود ییدا میکند .آنیما در این
نمودد بروز تمامی احساسات و عواطف جنس مرکر نسبت به طبی ت است که گاه چنان به
مرتبهی واالیی میرسد که جنبهی عش به طبی ت میگیرد .به این ترتی

ابراز احساسات

مردان به وییه شاعران به طبی تد نمود جنبهای زنانه در روان مرد یا آنیماست.
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این احساسات و عواطف ظریف که وییه ذات زنانه است و از ذهن مردان تراوش میکندد
به اعتقاد یونگ «حاصل تجاربی است که اجداد ما در حدود صدها هزار سال همنشینی با
زنان داشتهاند و در ناخودآگاه جم ی ما چونان مردهریگی به یادگار مانده است» (یونگد
 :5923ص .)513
آنیما در این نمود در ش ر به صورت توصیفات سرشار از احساس شاعران از طبی ت تجلی
ییدا کرده است .این نمود در ش ر سپهری بسیار برجسته است .او غرق در طبی ت است و
ش رش را فقط وقف توصیف آن کرده است:

«کاجهای زیادی بلند /زا های زیادی سیاه /آسمان به اندازه آبی /سنگچینهاد
تماشاد تجرد /کوچهبا فرا رفته تا هیچ /ناودان مزین به گنجشک /آفتاب
صریح /خاک خشنود» (سپهرید :5915ص .)441-442
«در جهانبینی سپهری تنها یک نوع قرارداد وجود داردد آن هم قراردادهای طبی ی است .او
تنها با قوانین طبی ت به شناخت طبی ت خویش و اطراف خود مییردازد» (رحمانید
:5911ص  .)541یریدخت سپهری (5911:52ص) خواهر سهراب دربارهی اُنس او با طبی ت
میگوید:
«سهراب در آغوش طبی ت زنده و ملموس و همگون با وجودش میبالید و سالها را یشت
سر میگراشت ...گیاهان در زندگی کودکانهی ما جایی مهم و مؤثر داشتند .ما تمام درختان و
گیاهان را میشناختیم و با آنها اُنس و الفت داشتیم؛ درخت انارد خوشههای انگورد درخت
عرعرد بید و ...گیاهانی چون ختمید ینیرک و گل همیشه بهار».
نوع برخورد سپهری با طبی ت متفاوت از برخورد دیگر شاعران است .او به توصیف و
ستایش جلوههای طبی ت اکتفا نمیکندد بلکه چنان در طبی ت غرق گشته که همه چیز را با
الفاو دال بر مظاهر طبی ت توصیف میکند و همه چیز را با توجه به میزان دوری یا نزدیکی
با طبی ت میسنجد و ارزشیابی میکند:
«من کتابی دیدمد واژههایش همه از جنس بلور /کاغری دیدمد از جنس بهار /موزهای دیدم
دور از سبزه /مسجدی دور از آب» (سپهرید .)121 :5915
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شاعران طبی ت گرا نوعاً از جدایی میان خود و طبی ت آگاهند و ادعای وحدت با طبی ت را
ندارند؛ اما سپهری به دنبال ییوستن و یکیشدن با آنیمای خود ی نی طبی ت است؛ لرا
اینگونه از وحدت خود با طبی ت سخن میگوید« :من یر از نورم و شن /و یر از دار و
درخت /یرم از راهد از یلد از رودد از موج /یرم از سایهی برگی در آب» (همان.)992-996 :
«سپهری در طبی تگراییاش بر آن است که خود را به عنوان تنها انسان ش رشد چنان هضم
و محو در طبی ت کند که هیچ نشانهای از هویت انسانی در وجود او نماند» (زرقانید
:5914ص  .)429از دیگر سو طبی ت تا مرتبهی انسانی باال میبرد و به آن جان میبخشد .او
«نبض گلها» را میگیردد با «عادت سبز درخت» آشناست و «صدای نفس باغچه» را
میشنود .طبی ت م شوق و آنیمای سهراب است .همانطور که هستی عاش به م شوق گره
خورده استد زندگی او نیز به طبی ت وابسته است:
«دیدم که درخت هست /وقتی که درخت هست ییداست که باید بود /باید بود» (سپهرید
 :5915ص )453-451
و «تا شقای هست /زندگی باید کرد» (همان)913 :
قبانی نیز مشاهدات خود از طبی ت و تأثرات رمانتیک آن را به رشتهی نظم کشیده است؛
لیکن همچون دیگر شاعران به ذکر زیباییها بسنده کرده و با طبی ت به یگانگی نمیرسد:
«عش خویش را به یای مطلع بی قانون خورشیدی که از زبان م شوق برمیآیدد نثار میکنم/
مقلد ش ر دست نوشتهی کودکانم /و قصیدهی خرگوش و آهو و زنبور عسل مینگارم/
قصیدهی مرغابی و طاووس و سنجاب /و راسم قصیدهی آسمان و ماهم /راقم قصیدهی
روزگارانم /و تصویرگر قصیدهی جنبش /زمین را به شایرک برمیگردانم /و دنیا را به
خواستهای میرانم» (قبانید:5911ص)54
 -2-3طبیعت ،مادر
دومین ف لیتی که آنیما در توصیفات ییدا میکندد حس شاعر نسبت به مادر و والد اوست.
احساسات شاعر نسبت به مادر و دوست داشتن او به واقع همان بروز و ظهور آنیما در کالم
است .زمین از قدیماالیام در اسطورهها و کهنالگوهاد نماد باروری و زن بوده است و در
ارتبا
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با آنیما قرار میگیرد .گاه شاعر نماد زمین را برای مادر خود برمیگزیند و لرا
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عش ورزی او به زمین و طبی تی که از آن یدید میآیدد با عش ورزی به مادر برابر است.
«سپهری فرزندی است که به مادر خود – زمین -وفادار است .از اینرو همزادان خویش را
یاس میدارد و با دست مهر مینوازد .در کنار آنها میماند و میآرامد و به گفتگوی
خاموششان گوش فرا میدهد و از حالت آنها یر میشود .او زبان وزش نسیمد ریزش آبد
خزیدن مارمولکد رویش گلد یرواز یرنده و سکوت سنگ را میفهمد و میتواند برای ما
حکایت کند .او با یاسداشتن حریم چیزهای کوچک ییرامون خویشد حریم سپنتایی هستی
را مییاید» (آشورید :5922ص  .)592در ش ر او حتی میتوان م نای عمی تری از ارتبا
طبی ت با مادر را دریافت کرد و آن اشارات سپهری به «گیاه تباری» است:
«نَسبَم شاید برسد /به گیاهی در هند /به سفالینهای از خاک سیَلک» (سپهرید :5915ص
.)124
سپهری طبی ت را مادر خود میداند و به دامن آن یناه میبرد و از آن آرامش میگیرد .گرشته
از توصیفات عامی که از آغوش سبز و بانشا این مادر ارائه میدهدد نام بسیاری از گلها و
گیاهان در ش ر او نمادی از مادر نباتی محسوب میشود؛ از جمله نیلوفر و کاج و به
خصوص ریواس بند.5
سهراب در بخش یایانی ش ر «مسافر» به خلقت آغازین انسان از ریواس اشاره دارد .او با
زنی اساطیری (مادر /م شوق) همراه میشود و از دوران مهرگیاهیاش سخن میگوید:
« من از کنار تغزل عبور میکردم /و موسم برکت بود /و زیر یای من ارقام شن لگد میشد/
زنی شنیدد کنار ینجره آمدد نگاه کرد به فصل /در ابتدای خودش بود /و دست بدوی او شبنم
دقای را /به نرمی از تن احساس مرگ بر میچید /من ایستادم /و آفتاب تغزل بلند بود /و
من مواظ

تبخیر خوابها بودم /و ضربههای گیاهی عجی

را به تن ذهن شماره میکردم/

خیال میکردیم /بدون حاشیه هستیم /خیال میکردیم /میان متن اساطیری تشنو ریباس/
شناوریم /و چند ثانیه غفلتد حضور هستی ماست /در ابتدای خطیر گیاهها بودیم /که چشم
زن به من افتاد» (همان :ص .)916-914

بند :2طب اسطورههای ایرانی نخستین انسانها «مشی و مشیانه» از بوته ریواسبنی یدید آمدند .گل نیلوفر نیز بنابر
گروهی از اسطورهها منشأ هستی و مظهر تجدید حیات شمسی است .میترا (خدای خورشید) نیز چنانکه از برخی نقشهای
کهن برمیآیدد از کاج زاده شده است( .ر.ک :ضرابیهاد  :5914ص 142و صص )261-241
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نکتهی قابل تأمل دیگر در ش ر سهراب حضور مادر خود او به عنوان جلوهای از آنیما در
اش ارش است که همواره او را در دل طبی ت – مثالً در باغچه و در حال چیدن ریحان
وصف کرده است .گاه نیز طبی ت خاطرهی مادرش را برایش زنده میکند:
«برگی روی فراموشی دستم افتاد :برگ اقاقیا! /بوی ترانهای گمشده میدهد /بوی الالیی که
روی چهرهی مادرم نوسان میکند» (همان :ص.)593
در ش ر قبانی این جنبهی آنیمایی شخصیت درونیاش امکان ظهور و بروز در اش ارش را
یافته و با اشتیاق و عشقی زایدالوصف دربارهی مادرش در اش ارش سخن میگوید .حضور
مادر در ش ر نزار همانند ش ر سهراب در ییوند با طبی ت است:

 « /خدا رحمت کند مادرم را/

«

 /که سرزمین شام و آب را/
 /و گل یاسمن را دوست داشت
 /بکت الشام علیها /و استقالت ب دها/
وقتی از دنیا رخت بربست/سرزمین شام بر او گریست/
و ب د از او /همه نهرهای شام/
و ستاکهای یاسمن یکجا وایس گراییدند»(.قبانید  : 5911ص)552
قبانی به مانند سهراب نمی تواند آن بخش از وجودش را که او را به مادر طبی ت ییوند
میدهدد شکوفا کند .با این حال در ش ر زیر تاحدی به این نوع نگرش نزدیک شده است:

«همه شهرهای عرب مادر منند/

د

دمش د بیروتد قاهرهد دمش د بیروتد القاهرهد
د
بنغازید تونسد عماند الریاضد الکویتد بنغازید تونسد عماند ریاضد کویت

 ...جزائر ابوظبی و اماراتش/
همه درختان خانواده منند/
همه این شهرها مرا از زهدان خویش بدر افکندهاند ا
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و از یستان خویش سیرابم کرده و جی هایم را از انگورد انجیر و آلوچه
انباشتهاند .و

( ».قبانید:5911ص .)522

او در این ش ر که «ام الم تز» نام داردد از مرگ مادر خود فائزه در دمش سخن میگوید و
همزمان از مرگ بیروت شهر محبوبش که اکنون ساکن آن استد خبر میدهد .او در این ش ر
به دنبال ستایش وطن و زادگاه خود نیستد بلکه م نای وسیعتری را میجوید .هرچند با
عبارت «شهرهای عربی» نگاهش را محصور و محدود کردهد کالمش بیارتبا با مادرینداری
زمین نیست.
 -3-3زادگاه و وطن
وطن نیز یکی دیگر از جلوههای ینهان آنیما در ش ر این شاعران است .وطن که به سان مادر
و مام حتی گاه با همین واژه نیز آمده استد به خوبی جنبهی دیگری از بروز آنیما را تبیین
میکند .طبی تی که سپهری وصف میکندد عمدتاً طبی ت زادگاه او کاشان است .کوچهبا هاد
کوهستاند درهد بیاباند ریگزارد نمکزارد کویرد رودد چشمه و کوچه و باغچه مکانهایی است
که در آنها زیسته است و حتی اگر به صراحت نامی از کاشان و روستاهای آن نبردد ش رش
گواه لمس تجربی او از محیط آن است .گلها و درختای که سپهری نام میبردد گیاهان بومی
زادگاه اوست :انارد بیدد ینیرکد انگورد یونهد الدند ش بود ریحاند میخکد نارنود گالبید
ناروند سی د یاسد شقای د تبریزید اطلسی و ...
طبی ت زادگاه قبانی نیز با وصف گیاهان خاص لبنان نشاندار شده است .نزار قبانی از لیمود
نارنود ش بود گل مارگریتد نیلوفرد ماگنولیاد گاردنیا و ...نام میبرد؛ سهراب در «صدای یای
آب» از زادگاهش کاشان سخن میگوید و در مجموعهی حجم سبز به توصیف زیباییهای
نقا دیگر زادگاهش از جمله گلستانه مییردازد:
«دشتهایی چه فراخ! /کوههایی چه بلند! /در گلستان چه بوی علفی میآمد! /یونجهزاری سر
راه /ب د جالیز خیارد بوتههای گلرنگ /و فراموشی خاک» (سپهرید  :5915ص.)943-941
همچنین دهکدههای دیگر کاشان و تفرجگاههای زیبای آن همچون ارون د خونچهد سرنو و
مشهد اردهال که اگرچه از آنها نامی نیستد اما نشانی هست.
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نزار قبانی نیز در اش ارش با این نمود آنیمایی مواجه است و از دمش و بیروت عاشقانه یاد
میکند .او در قصیدهای بیروت را بانوی جهان خطاب قرار میدهد و میسراید:

«ای بانوی جهان ای بیروتد
؟

دستبندهای یاقوت نشانت را که فروخت؟
چون شکوفه های بادام بن در آوریلد

د

از زیر ویرانه ها برخیزد

د
».

از زیر بار اندوه خود برخیزد که انقالب از زهدان اندوهان زاده می شود د
برخیز یاسداشت بیشه ها را رودها را د درهها( .قبانید 511 : 5914ص)
در اینجا نمونههای دیگری از عش ورزی قبانی به زادگاهش ذکر میشود:

« آنگاه که ش

هنگام چشمانت /ای بانوی من/

سبز با سیاهد آبید زیتونی و گلی درمیآمیزد /حالتی نادر بر من میرود /مرا به با هایی میبرد
که با هایی دیگر یس آنهاست /و بهشتهایی که بهشتهایی دیگر در یس آنهاست... /و
خود را در باغی از با های دمش میبینم /و ییرامون من یرندگانی زرین /و آسمانی زرین /و
فوارههایی که با صدای زرین یرگویی میکنند» (قبانید :5914ص )593

» که در ابتدای کتاب

قبانی همچنین در قصیدهی طوالنی «

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:

دسالم دارمد

«
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د برای خانهای که عش و مهرمان نوشاندد

د برای گلهای سپید و شاد میدان نجمهد
د برای تختمد کتابهایمد
بچههای محلماند
د و دیوارهایی که خطخطی میکردیم( .قبانید
 5916الف591 :ص)
 -4-3معشوق زمینی
طبی ت اولین م شوق شاعران بود که از سر شیفتگی زیباییهای آن را وصف میکردند.
کمکم با تطور ش رد م شوق شاعر نیز تغییر ییدا کرد .طبی ت بهعنوان اولین م شوقد جای
خود را به م شوق مرکرد م شوق مونث و ب د م شوق عرفانی داد .با توجه به بحث
کهنالگوهایی که یونگ مطرح میکندد سه م شوق نخست نمود مستقیم آنیماست و با اندکی
مساحمه میتوان م شوق عرفانی را نیز تجلی جنبهی دیگری از آنیما دانست.
تمایز آشکاری بین سه شاعر در مواجهه با این وجه از آنیما وجود دارد .زن یا م شوق زمینی
در ش ر سپهری هویتی مبهم و اسرارآمیز دارد و بیشتر به زنی اسطورهای میماند که نمود
بیرونی ندارد:

«ناگهان تو از بیراههی لحظههاد میان دو تاریکید به من ییوستی /صدای
نفسهایم با طرح دوزخی اندامت در آمیخت /همهی تپشهایم از آن تو بادد
چهرهی به ش

ییوسته! همه تپشهایم» (سپهرید:5915ص .)511-515

در ش ر قبانی این زن تشخص ییدا میکند و صورت فردی مییابد .م شوق ش ر قبانی
تصویری است از زنهایی که در جهان واق ی در تجربهی او از عش شریک هستند .م شوق
ش ر سیاب نه به مانند م شوق ش ر سپهری هویتی اسطورهای دارد و نه مانند م شوق ش ر
قبانی تشخص یافته و چهرهای آشکار دارد .زن در ش ر قبانی یک زن نوعی است که
همچون دیگر جلوههای آنیمایی شخصیت شاعر مورد ستایش و عش ورزی قرار میگیرد.
«میدانها /قهوهخانههای بیروت /بندرها /هتلها /کشتیهایش/
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همه و همه در چشمهای تو جا دارند /چشم که ببندی /بیروت گم میشود.

یا سهراب می گوید:

«میآیی :ش

از چهره برمیخیزدد راز از هستی مییرد /میروی :چمن تاریک

میشودد جوشش چشمه میشکند /چشمانت را میبندی :ابهام به علف
میییچد /سیمای تو میوزد و آب بیدار میشود» (سپهرید :5915ص .)511
«یروای چه دارید مرا در ش

بازوانت سفر ده /انگشتان شبانهات را میفشارمد و باد شقای

دوردست را یریر میکند /به سقف جنگل مینگری :ستارگان در خیسی چشمانت میدوند/
بی اشکد چشمان تو ناتمام است و نمناکی جنگل نارساست» (همان519-511:ص).
در ش ر هر دو شاعر توصیفاتی که از م شوق ارائه میشودد تأثیر یریرفته از عناصر طبی ت
است .از آنجایی که طبی ت و م شوق ظاهری هر دو نمودی از آنیما هستندد ادغام این دو
چهره چنین توصیفاتی را یدید میآورد .قبانی می گوید:
«ش ر همیشه با باران میآید /و رخسار زیبای تو همیشه /با باران میآید /و عش آغاز
نمیشود /مگر آن هنگام که موسیقی باران آغاز میشود
(قبانید
ج:5914ص )913

«دوباره باران گرفتد باران ی نی برگشتن هوای مهآلود /شیروانیهای شاد /ی نی
قراردادهای شاد /ی نی قرارهای خیس /ی نی تو بر میگردد /ش ر برمیگردد/
عش در موسیقی باران دگرگون میشود.

سهراب هم چنین توصیفی در مورد باران دارد:
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بررسی تطبیقی طبی تگرایی در اش ار سهراب سپهری و نزار قبانی
«چترها را باید بست /زیر باران باید رفت... /دوست را زیر باران باید دید /عش را زیر باران
باید جست /زیر باران باید با زن خوابید» (سپهرید  :5915ص.)131
«از تو تا اوجد زندگی من گسترده است /از من تا مند تو گستردهای /مرا راهی از تو به در
نیست /زمین باران را صدا میزندد من تو را /ییکرت را زنجیری دستمانم میسازمد تا زمان را
زندانی کنم» (همان :ص .)513
هرچند در ش ر سپهری این نمود از آنیما مشاهده میشود؛ اما آن جلوهگری که در ش ر قبانی
دارد در ش ر سهراب نیست .قبانی آنیمای خودد م شوق زمینیاش را با عاشقانهترین واژگان
میستاید و چنان او را توصیف میکند که گویی روح طبی ت است

«بلقیس زیباترین شاه بانوی تاریخ بابل بود /بلقیس رعناترین نخل عراق /وقتی راه میرفت
طاووسها همراه او و آهوان در یی /تو درد منی و درد ش ر /وقتی که انگشتان برتنش دست
میکشند /یس از گیسوان تود آیا سنبلهها قد میکشند؟ /ای نینوای سبز کولی طالیی رنگ
من /ای که موجهای دجلهد در بهاران زیباترین خلخالها را ارمغان تو می کرد /بلقیس ای
ش رد ای شهیدد ای یاکیزه و ای ناب!» (قبانی به نقل از دراویشد  :1333ص)919-931
نتیجهگیری:
طبی تگرایید وجه مشترک سهراب سپهری و نزار قبانی است .این دو بهعنوان شاعران
رمانتیک به طبی ت به مثابه م شوق مینگرند .طبی ت در ش ر ایشان جنبهی آنیمایی ییدا
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کرده که در چهار شکل نمودار است -5 :طبی ت به م نای عام آن  -1مادر  -9وطن و زادگاه
 -4م شوق زمینی.
نمود آنیمایی طبی ت در ش ر وجه اشتراک دو شاعر است؛ اما آنچه باعث تمایز آنها
میشودد شدت و ض ف تأثیریریری ایشان از هر یک از چهار نمود آنیماست .در سپهری
عش به طبی ت در م نای عام آن اصلیترین مشخصهی ش ر اوست .وی با طبی ت یکی
میشود و به آن عش میورزد .او با طرح گیاهتباری انساند طبی ت را با مفهوم مادر ییوند
میدهد و از طری آن با نمود دوم آنیما ارتبا برقرار میکند.
یادکرد سپهری از مادرش نیز با توصیفات طبی ت همراه است .مشابه این رویکرد در ش ر
قبانی نیز دیده میشود؛ با این تفاوت که قبانی نمیتواند آنیمای مادرش را به آنیمای مادر
طبی ت گسترش دهد و صرفاً به عش ورزی به مادر خود از طری توصیفات طبی تگرایانه
بسنده میکند.
نمود سوم طبی ت /آنیما ی نی وطن و زادگاه بین دو شاعر مشترک است و از نقا قوت
ش ر ایشان محسوب میشود .قبانی ش رهای زیادی در وصف دمش و بیروت سروده و
سپهری طبی ت کاشان و دهکده های اطراف آن از جمله گلستانه را وصف کرده است.
توصیفاتی که این دو شاعر از وطن و زادگاه خود ارائه دادهاندد به گونهای است که اگر نامی
از آن هم نبرندد هویت جغرافیایی آشکاری دارد؛ زیرا در توصیف آن از عناصر بومی همچون
نام گلها و درختها و بستر آب و هوایی و اقلیمی خاص استفاده شده است.
نقطهی اشتراک دیگر در ش ر آنها تطور چهرهی آنیمایی طبی ت به م شوق زمینی است .در
اش ار آنها همواره توصیف م شوق با توصیف عناصر طبی ت همراه است .گویی زن واق ی
و حضوری که شاعر به آن عش میورزد با روح طبی ت اینهمانی دارد .با وجود این
شباهت و اشتراکد دو شاعر ایرانی و سوری در نمایش م شوق زمینی همسنگ و همرده هم
نیستند .زن ظاهری اجازهی ورود به حریم ش ر سپهری را ندارد و اگر جایی از زنی سخن
میرودد جنبهی اسطورهای دارد« .تو»یی که مخاط

عش ورزیهای سپهری استد وجودی

مبهم دارد که می تواند م شوق ظاهرید یک دوست یا م شوق عرفانی باشد .ش ر قبانی
ستایش شورانگیزی است در رثای م شوق زمینی که در سیمای م شوقگان مختلف تشخص
یافته و فردیت دارد.
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بررسی تطبیقی طبی تگرایی در اش ار سهراب سپهری و نزار قبانی
به این ترتی

میتوان نتیجه گرفت که سپهری در یگانگی خود با م شوق آنیمایی شاعر

رم انتیکد نگاه خود را متوجه طبی ت عام کرده و در آغوش مادرانه آن غرق شده و لرا به
م شوق زمینی توجهی ندارد؛ اما قبانی بین طبی ت (م شوق اولیه) و زن (م شوق زمینی)
وحدت ایجاد کرده و وصف او از طبی ت در راستای ستایش زیباییهای زنانه م شوق
ظاهری است.
***
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گذری بر کتاب «اتجاهات الغزل فی القرن الثانی»
ضمن مقایسه آن با برخی پژوهشهای همسان در ادب فارسی
صفا کاظمیان مقدم* /5دکتر احسان صادق اللواتی

**1

چکیده:
نزدیکی دو فرهنگ ایرانی و عربی و اختال گاه تفکیکناشدنی برخی از وییگیهای آن دود
در مواردی نویسندگان و محققان این دو حوزه عظیم فرهنگی و زبانی را در بیان تقدم و
تأخرِ تأثیرات متقابل فرهنگی و ادبی به بیراهه میبردد لرا روشن شدن زوایای جریانهای
مختلف فرهنگی و ادبی از سوی محققان (در دو سویه این تمدنها) که از احاطه کاملی بر
فرهنگ و زبان خود برخوردار هستند و آنگاه تطبی منصفانه این تحقیقاتد میتواند بیانگر
حقایقی قابل بحث درباره آن جریان خاص باشدد دکتر یوسف حسین بکار محق د نویسنده
و منتقد اردنی که سالها در دانشگاه فردوسی مشهد نیز کرسی استادی داشته استد در کتاب
«اتجاهات الغزل فی القرن الثانی» با بیان جزئیات کاملی از سیر تطور غزل عربی در قرن دوم
هجری به عنوان یکی از تأثیرگرارترین ادوار تاریخ ادبیات عرب بر شاعران فارسی زباند این
فرصت را برای محققان ادبیات تطبیقی فراهم میسازد تا با نگرشی کاملتر میزان تأثیر و تأثر
غزل را در ادبیات فارسی و عربی جستجو کنند.
کلیدواژهها :یوسف حسین بکارد اتجاهات الغزل فی القرن الثانید غزلد رویکرد

* دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
)(safakazemian@gmail.com
** 1عضو هیأت علمی دانشگاه سلطان قابوس مسقط (عمان)
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مقدمه:
تقریباً از آغاز دورهی اموی تا یایان سدهی نخست عباسی در ش ر عربی تحولی چشمگیر
دیده میشودد غزل بدوی و حضری جایگاه ممتازی مییابد و تحت تأثیر اوضاع بوجود آمده
در مکه و مدینه و ب دها در بغداد نوع دوم آن از اقبال بسیاری برخوردار میشودد قصاید
طوالنی به سوی مقطوعات گراییده و اوزان کوتاه تحت تأثیر موسیقی زمان مورد توجه قرار
میگیرندد درنگ بر اطالل و دمن کاهش مییابد و سرانجام اینکه شاعری چون
عمربیابیربی ه (د39ق255/م) یدیدار میشود که جز عاشقانه سرایی سخنی دیگر به نظم
نمیکشد و یک قصیده و یا یک مقطوعه تمام را به تشبی

و غزل اختصاص میدهد.

یکی از نکات مهم دربارهی فرهنگ عربی در این دوره که میتوان آن را بر تأثیرات متقابل
فرهنگ های اختال یافته با فرهنگ عربی در نتیجه فتوحات مسلمان منطب دانستد روی
کار آمدن اسلوبی نویا در اواخر قرن اول هجری بود که دارای وییگیهایی است که با
اسلوب زبان عربی اصیل که عربهای مهاجر آن را از سرزمینهای فتح شده آورده بودند
تفاوت داشتد از دیدگاه آقای دکتر مصطفی هداره آنچه به ییدایش سبک جدید کمک کرد
ظهور شاعران غیرعرب در نیمه دوم قرن اول هجری بود شاعرانی همچون؛ زیاداالعجم و
ابوعطا سندید از وییگیهای این سبک جدید و تفاوت آن با زبان عربی اصیل اسلوب جدید
آن از نظر بکار بردن الفاو است زیرا زبان عربی اصیل در اسلوب قدیمی خود الفاو را به
گونهای دیگر بکار میبرده است( .هدارهد 531 :5911ک)559
این مقاله بر آن است تا با م رفی فصول مختلف کتاب آقای دکتر یوسف بکار نمایی از تطور
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
میان قوم ایرانی و عرب به حد چشگیری رسیده بودد روشن سازدد آنگاه امکان تطبی
مؤلفههای قابل تأمل ادبیات فارسی که شرایط تأثیرگراری و یا تأثیریریری از ادبیات عرب
بخصوص بر شیوه غزلسرایی را دارد فراهم نمایدد سپس نمونههایی از ییوهشهای صورت
گرفته مشابه در ادب فارسی را که آبشخوری یکسان دارند ارائه نماید.
اگرچه در مباحث ادبی هرگاه سخن از تأثیر و تأثر به میان میآیدد گروهی ناخودآگاه چهره
در هم میکشند و در مقام قدح و انکار بر میآیند با این حال تأثیر متقابل در میان ادبیات
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فارسی و عربی قابل انکار نیست هرچند شاید بسیاری از موارد ادعایی از باب توارد باشد.
(ابنالرسولد )99 :5913
برای نمونه طهحسین دراینباره میگوید « :اگر قائل شویم که ادبیات فارسی بر ادبیات عرب
تأثیرگرار بوده است باید برای این مدعا سندی ذکر کنیمد حال آنکه چنین چیزی وجود
ندارد  »...او در نهایت به این نتیجه میرسد که در واقع ادبیات فارسی و این تأثیر تنها در
کتابهایی همچون کلیله و دمنهد ادب الکبیر و ادب الصغیر و نیز در حکمتهایی که در
اش ار ب ضی از شاعران یافت میشود خالصه میگرددد عبدال زیز دوری نیز با نظر طهحسین
مواف بوده و میگوید« :درباره نقش ایرانیان در فرهنگ عباسی مبالغه شده این مبالغه در اثر
تالش ش وبیان به خاطر دشمنی دیرینهشان با عربها بوجود آمده است تا از این طری
بتوانند تمام دستگاه خالفت عباسی و نیز فرهنگ آنان را به ایرانیان منتس

کنند».

5

در طرف مقابل نیز برخی محققان ایرانی ریشه غزل را در آوازخوانی به شیوه گوسانان و
چامهسرایان کهن ایرانی جستجو میکنندد اگرچه ایشان بر دگرگونی غزل در طول دوران
مختلف متف بوده و دگرگونیهایی را در شیوه غزلسرایی از دید ییکره برونی و وییگیهای
سبکی و زبانشناختی ساختار همچنین از دید درونمایه و بنیادهای یندارشناختی یادآور شده
و به این ترتی

تنها شیوه باستانی را مقوم غزل نمیدانند( .کزازید )54 :5921

با وجود چنین آرایی اهمیت انجام یک کار محققانه برای بیان میزان تأثیر و تأثر یک جریان
ادبی در دو یا چند کشور و در دورهای خاص که از انطباقیریری بیشتری برخوردار هستند
روشن میشود .بیشک این تحقیقات منصفانه که میبایست در دوسوی دو فرهنگ مختلط
صورت گیردد شاخههای اتصال و تأثیرات متقابل این دو را برای محققان حوزه ادبیات
تطبیقی به راحتی روشن خواهد ساخت.
پیشینه تحقیقات ادبی با موضوع کتاب

 5البته در مورد فوق به نظر می رسد منتقدان از روی ت ص

عربی قضاوت کردهاندد بهگمان ایشان مسئله

تأثیرگراری زبان فارسی درنتیجه یک جریان ش وبی بوده است حال آنکه خود این جریان به دنبال تأثیرگراری
زبان فارسی بهوجود آمده که بالفاصله یس از فتوحات در روزگار عمربنخطاب آغاز شد .عجی

است که

صاحبان این آراء کمترین تأثیرگراری فارسی را نیز که همان تأثیر زبانی است انکار میکنند.
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تا قبل از تألیف این کتاب و البته تا به امروز در ادبیات عرب تحقی جامع دیگری درباره
غزل عربی بخصوص در تاریخ مورد نظر که دوران قوام و تحول این گونه ش ری است
صورت نگرفته استد با این حال کتابهای ارزشمندی چون« :غزل در عصر جاهلی» از
دکتر احمد محمد الحوفید و کتاب «شاعر غزل ک عمر بن ابی ربی ه ک و جمیل بثینه» از
مرحوم عباس محمود ال قاد و کتاب «عش عررایی ک منشا و تحول آن» از احمد عبدالستار
الجوارید بهکار تحقی در این زمینه یرداختهاند.
از دیگر کتابها «تطور غزل بین دوران جاهلیت و اسالم» از دکتر شکری فیصل است که در
آن به بحث غزل در عصر جاهلی و صدر اسالم و عصر اموی اکتفا شده و در واقع تنها بیان
الگوهایی از متون ش ری در هر دوره است؛ کتاب «عش ایدهآلی نزد عرب» از دکتر یوسف
خلیف نیز به این یدیدهی عشقی در نزد عرب و تنها در دو عصر جاهلی و اموی مییردازدد
و تصویری عمومی برای عفت عشاق جاهلی و دوشیزگی دوشیزگان اموی ترسیم میکندد
کتاب «غزلد تاریخ و نشانهها و بزرگانش» از جورج غری

کتاب کوچکی است که بر

اساس روشی محققانهای تألیف شده است و با سرعت و ایجاز غزل را در زمانهای مختلف
به صورتی گررا عرضه کرده است و ب ضی از بزرگان این نوع را به صورتی کلی و مختصر
م رفی میکند.
«عش و غزل در دوران جاهلیت و اسالم» از عبداهلل انیس الطباعد کتابی است که در آن غزل
به گونهای سریع و گررا در عصر جاهلی و اموی مورد بررسی قرار میگیردد اما کتاب «غزل
نزد عرب» از حسان ابی رحاب به صورت جدی به موارد زیادی اشاره میکند؛ ولی در واقع
(این کتاب شامل) فصل های کوتاه و عمومی از غزل از عصر جاهلی تا زمان حاضر است و
نصف آن اختصاص داده شده به م نی لغوی غزل و کلمات و محل ورود آن و انگیزههاد آثار
و نیمه یایانی به تحول غزل یرداخته شده استد سپس انواع غزل را به گونهای سریع عرضه
و بررسی میکندد البته کتاب اتجاهات الغزل ...د تحلیل و نتیجهگیری این کتاب را نقض
میکند.
مطاب نظر قط ی نویسنده کتاب اتجاهات الغزل ...تنها کسی که بحثی را در این زمینه در حد
علمی مطرح کردهد «دکتر محمد مصطفی هداره» است که غزل قرن دوم را در کتابش
«رویکردهای ش ر عربی در قرن دوم هجری» در  93صفحه مطرح کرده است ایشان در این
مجموعه موضو عات را به صورت عام مطرح کرده است و در بیشتر رویکردهای آند بدون
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تفصیل تنها اشاره گررایی داشته استد البته کتاب اتجاهات الغزل ...ضمن رعایت امانت در
برداشتهای خود از این کتاب نظریات متفاوتی را نیز ارائه نموده است( .بکارد 3 :5315ک
)51
موضوعات طرح شده در هر فصل
در فصل اول کتابد غزل دو دوره جاهلی و اموی به دو رویکرد بارز تقسیم میشود؛ اول
غزل حسی فاحش و حسی غیرفاحش و دوم غزل عفیف و یاکد سپس آراء محققان درباره
ریشه سرایش نوع فاحش بررسی شده و این اعتقاد بیان میشود که سروده شدن اینگونه از
اش ار ریشه در فرهنگ غیر عربی داردد همچنین به غزل عفیف اشاره شده و ریشه آن در
دوره جاهلیت جستجو میشود.
در فصل دوم به غزل تقلیدید (شیوهای که در ابتدای قصاید رعایت شده) و ریشه در اطالل
و خرابهها و یاد کردن از سرزمینها دارد یرداخته میشود .در این فصل غزل ابتدایی نوعی از
قصاید هجویه و فخریه نیز بررسی شده و نوع فخریه آن نزدیکتر به نوع سرایش غزل
عنوان میشودد همچنین در این فصل به شکل مبسوطی به مقدمات (غزل ابتدای قصاید)
مدحی نیز یرداخته میشود.
در این فصل به تغییر در دیدگاه شاعران و انقالب در توصیفات آنان نیز اشاره میشود و
ابونواس به عنوان یکی از اولین کسانی که داعیه استفاده از توصیفات بدیع را دارد م رفی
میشودد در این بخش دلیل این تغییر رویکرد بررسی شده و ریشههای آن در ش وبیگری و
اختال تمدنهای بزرگ ایران و عرب جستجو میشودد برای مثال؛ جایگیر شدن رویکرد
جدید در بین شاعران را به اندازهای میداند که از شاعران خواسته میشود که برای قصاید
مدحی که خالی از غزل هستند غزلی فراهم سازند و از آن میان میتوان به ولید بن یزید و
خلیف رشید اشاره کرد.
در فصل سوم به دو نوع غزل حسی یرداخته شده و به انتشار ابترال و امور یست در مسائل
اجتماعی که تا آن زمان به ندرت موضوع غزل قرار میگرفت اشاره میشودد سخن در این
غزلیات به خانه های کنیزکان و بردگان کشانده شده و در بیشتر شهرهای دولت آن روزگار
انتشار می یابد به نوعی که حتی شاعرانی از میان بردگان و کنیزکان به سرودن اش اری با
مضامین یست مییردازند.
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در بخش دوم از این فصل به شاعرانی یرداخته میشود که در سرودن موضوعاتی با رویکرد
حسی میانه روتر بودند چرا که به سخن گفتن درباره زیبایی زن و ذکر فریبندگی آنان با
تشبیهاتی چون تشبیهات قدیم یرداخته میشود و بشار به عنوان نمونه کاملی از این نوع
م رفی میشود.
در این فصل گونه دیگری از غزل حسی بررسی میشود که عش در آنها شکلی ظاهری و
دروغین دارد و تنها به خاطر هنر و دنبالهروی از شیوه ییشینیان است که جایی برای خود
دست و یا میکند.
نشانههای ییشرفت و شهرنشینی در غزل حسی و در این فصل نیز بررسی میشود و آن را
در ییشکشهاد توصیفها و برخی نشانههای یراکنده نشان میدهد .یکی از بارزترین چیزهاد
جابجایی نامهها و نامهنگاری میان شاعران و اربابانشان است .این یدیده اگرچه کامالً نو نبود
اما در غزل سده دوم بسیار گسترش مییابد.
در فصل چهارم غزل نادر ی نی غزل مرکر را که صرفاً آن را در قرن دوم باید جستجو کرد
بررسی میشود و یس از بیان نظریات مختلف به این نتیجه میرسد که عربها در سده دوم
ییش از آمدن در نزد ایرانیان اینگونه ازغزل را نمیشناختندد مگر در شرایط خیلی خاصد که
در دوره راشدی و اموی آشکار شده است.
زمانیکه به بررسی این نوع خاص در سده دوم یرداخته میشود رواج و شیوع آن را در نزد
عالماند دانشمندان و به وییه ادیبان نیز بیان میشود تا جایی که خلیفه از ترس برخی از آنان
به آنها اجازه نمیدهد فرزندانشان را تربیت کنند .اما ییرامون دالیل انحراف جنسی افزون بر
دلیل اصلی که وارد شدن این مفهوم و ف ل از سوی تمدن ایرانی ذکر میشودد چهار دلیل
دیگر نیز برای آن شمرده میشود.
موضوع غزل مرکر و نظر محققان در این زمینه از جهات مختلف در این فصل بررسی شده
و رأی برخی از ییوهشگران را درباره بازتابهای غزل در جاهلیت یا غزلسرایی شاعران در
سده دوم به تأثیر از نمونههای شاعران ایرانی بررسی میشود.
اما فصل ینجم به بررسی غزل عفیف اختصاص دارد جاییکه در آغاز آن ییوستگی این
گرایش در سده دوم با رواج بیبند و باری و غزل غیرعفیف آشکار میشودد در این فصل
روشن میشود که بسیاری از شاعران تصویرهای واق ی یا نزدیک به واق یت را ییرامون
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رویدادهای سده دوم و بخشهایی مشخص از آن را روایت میکردند و این درغزل مرکر و
غزل حسی آشکارا با رعایت مبالغهها و اغراقها و تصویرهای خیالی قابل لمس است.
اما یکی از خصیصههای بررسی شده این است که شاعران در غزل حسی به آنچه از ییشنیان
به ارث برده بودندد بسنده نکرده و بسیاری از نشانههای توصیفی جدید را در گونه حسی
وصفی وارد کردند و به گونه غزل امروزی نزدیک شدند .برای مثال غزل مرکر صرف نظر از
م یارهای غیراخالقیش از تازهترین موضوعات بودد البته این تازه بودن به دلیل آن بود که
شاعران آن را با مولفههای زیادی از غزل مؤنت ییوند میدادند .همچنین این غزل ارتبا
زیادی با موضوع دیرها داشته و میتوان آن را ادبیات دیرها نیز نامیدد زیرا شاعران در
غزلشان به یسربچههای دیرها اشاره میکردند .این غزل گونه تازه دیگری را به نیز دنبال
میکند که به غزل دختربچهها شناخته شد.
در این فصل همچنین وزنها به اعتبار اینکه یایهای از یایههای مهم ش ر است بررسی شده و
گررا به ییشرفتهای وزن در قرن دوم اشاره میشود .برای وزنهای م رفی شده یک جدول
آماری ارائه شده و نتایجی ارائه میشود؛ از جمله نسبت ارتبا رواج وزنها و کاربرد آن.
فصل ششم و انتهایی این کتاب اختصاص به بررسی تصویرهای ش ری و عناصر خیالی دارد
و بیان میشود اساس خیال در ش ر عربی بر برخی فنون بالغی و در رأس آن است ارهد تشبیه
و انواع گوناگون آن بنا شدهاست.
با بررسی ش ر شاعران این دوره آشکار میشود که زیباترین و نیکوترین تصویر بر یایه
تشخیص بنا شده استد به نظر نویسنده نیز این همان مفهوم گسترده است اره است و جز این
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
آن تا اندازهای ییروی از غزل سنتی و مقدمات آن به شیوههای قدیم رها شده و اسلوب
مولدی شکل میگیردد در این اسلوب استفاده از طباق (تضاد) بیشترین نوع را به خود
اختصاص میدهند و یس از آن جناس قرار میگیرد.
اقتباس از قرآن کریم چه از نظر لفظ و چه م نا در این دوره از بسامد بسیاری برخوردار
استد اما از حدیث شریف کمتر اقتباس شده استد در این دوره قصه و سبک داستانی در
غزل کمتر وجود دارد به گونهای که فقط نمونههای کمی هست که با غزل حسیِ آشکار
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ارتبا

دارد و البته دربردارنده عناصر سبک داستانی نیز نیست .اما درباره غلو یا مبالغهد

نمونههای بسیاری در همه گرایشها قابل بررسی است و این صن ت به طور کلی حول
محور زیبایی زن و توصیف او حرکت میکند( .بکارد 432 :5315ک)413
شیوه و اسلوب کتاب
اسلوبی که در این کتاب برای فصلبندی ییریزی شده است شیوهایست شناخته شده که
نمونههای آن را در تحقیقات ادبی زبان فارسی نیز میتوان یافتد برای مثال؛ کتابهای
ارزشمند تاریخ ادبیات دکتر ذبیحاهلل صفا و سبکشناسی محمدتقی بهار از این دست هستندد
در این کتابها در فصل های مربو به هر دوره تاریخی ابتدا شرایط اجتماعی و سیاسی
حاکم بر آن دوره بررسی شده سپس به عوامل ادبی آن روزگار یرداخته میشودد شیوهای که
در کتاب اتجاهات الغزل نیز مورد استفاده قرار گرفته استد با این وجود برش کوتاهی از
تاریخ ادبیات عرب به خصوص در غزل که در این کتاب مورد بررسی قرار میگیرد حجم و
دقت بررسی این بخش را یر بار و قابل اعتنا میسازد.
تقسیمبندیهای دیگر فصول نیز چنانکه در ییشینه تحقی و به نقل از خود نویسنده کتاب
ذکر گردید ریشه در سایر تحقیقات ادبی به خصوص در ادبیات عرب دارد اگر چه
نمونه های آن در تحقیقات ادبی زبان فارسی نیز وجود داردد با این حال یرداختن به جزئیات
کامل درباره تمام گویندگانی که در این برههی تاریخی و در رویکرد مورد نظر به طبعآزمایی
یرداختهاند از دستآوردهای مهم این کتاب محسوب میشودد کاری که با وسواس بسیار و
بررسی تکتک دواوین و ارجاع به اش ار بسیاری از شاعران این دوره صورت گرفته است.
التبه شیوه حرکت و بررسی مولفههای ادبی در این کتاب نیز حائز اهمیت استد چنانکه در
ینو بخش نخست به رویکردهای موضوعی و مفهومی غزل در قرن دوم یرداخته شده است
(جائیکه از رویکردهای حسید عفیف و  ...سخن به میان میآید) و در بخش ششم به ظواهر
و زینتهای کالمی توجه میشودد لرا در این بخش از کتاب بررسی اوزان و قوافی غزل در
این قرن همراه با جدولی دقی ارائه میگردد.
نکته قابل ذکر دیگر در این کتاب بیان دالیل ایجاد هر یک از رویکردهای مختلف گسترش
یافته در این نوع ش ری استد بهشکلی که ریشه هر یک از آنها با دالیل متقن و مفصل از
سوی نویسنده به یکی از عوامل اجتماعید فکرید سیاسی و خارجی (زبان و ادبیات فارسی)
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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.
اندیشههای مشترک در دو سویه ادبیات فارسی و عرب
یریرش این قاعده کلی که محق و اندیشمند زبان فارسی و عربی به دلیل اختال بیش از
اندازه این دو فرهنگ و زباند بینیاز از بررسی تحقیقات ادبی و فرهنگی یکدیگر نیستندد این
مهم را آشکار میسازد که قط اً نمونههای از تحقیقات یکسان و مشابه در دو سویه ادبیات
فارسی و عربی قابل جستجوستد جدای از آنکه کدامیک از این تحقیقات بر دیگری
تأثیرگرار بوده است نزدیکی نگاه محققان ادب فارسی و عربی در این مورد بسیار حائز
اهمیت است.
در کتاب اتجاهات الغزل ...میتوان دو فصل را از دیگر فصول از چالش و نوآوری بیشتری
برخوردار دانستد جائیکه موضوعات مشابه آن در تحقیقات ادبی زبان فارسی نیز از بدعت
و نوآوری همچنین چالش و بحثبرانگیزی برخوردار هستندد این دو بخش عبارتند از؛
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
دو کتاب ارزشمند در زبان فارسی است که با مضمونی مشابه و البته به شکلی کاملتر و
مشبع به بحث در این دو زمینه یرداختهاندد این دو کتاب با نامهای صور خیال و شاهد بازی
در ش ر فارسی دو کتاب شناخته شده و قابل استناد در زبان فارسی هستند که به موضوعی
مشترک با بخشهایی از کتاب اتجاهات الغزل ...یرداختهاند.
غزل مذکر یا شاهدبازی
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
در ادبیات این دو تمدن ضرورت بررسی آن آشکار میشودد اما یکی از چالشهای اساسی
در بررسی این مفهوم موضوع تأثیر و تأثر همچنین تقدیم و تأخیر بیان آن در دو زبان فارسی
و عربی است که بررسیهایی را نیز در این زمینه به خود اختصاص داده است.
دکتر یوسف حسینبکار در فصل کاملی از کتاب خود اتجاهات الغزل ...به این موضوع که از
رویکردهای غزل در قرن دوم هجری در زبان عرب محسوب میشود یرداخته استد در این
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فصل بدور از ت ص

و غرضورزی تاریخ این مفهومد گویندگان مشهور و نمونهای از کالم

آنان بررسی شده و به تقسیمبندی اش ار سروده شده با این مفهوم نیز یرداخته شده استد
سپس ریشهها و دالیل سروده شدن آن در ضمن بیان نظریات سایر محققان عرب زبان مورد
بررسی قرار میگیرد و در انتها این نتیجه بدست میآید که حضور فرهنگ ایرانی یکی از
دالیل عمده ورود این مفهوم به زبان عربی بوده است(.بکارد 519 :5315ک )534
در سوی دیگر و در کتاب محققانه آقای دکتر سیروس شمیسا ی نی شاهد بازی در ادبیات
فارسی نیز به شکلی کامل و در فصلهایی متنوع به این موضوع در ادبیات فارسی یرداخته
شده و تمام جوان

آن برای محققان زبان و ادبیات فارسی روشن میشودد با این حال تنها

به بیان ریشههای ایجاد این مفهوم در ذهن و زبان دو فرهنگ فارسی و عربی یرداخته شده و
س ی شده است بر خالف نتیجهگیری تقریباً قط ی کتاب اتجاهات الغزل ...نتیجهگیری دقیقی
در اینباره ارائه نگرددد اگرچه یس از دقت و بررسی عوامل زایش این مفهوم (که در این
کتاب بر شمرده شده است) میتوان به این نتیجه رسید که کاربرد غیرزبانی این مفهوم یس
از اسالم و برقراری حکومت اسالمی در بالد عرب از سوی فرهنگ و تمدن ایرانی به این
فرهنگ رخنه کرده است( .شمیساد )54 : 5915
نکتهای که در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار استد موضوع کاربرد زبانی این مفهوم
است جائیکه گویندگان عربزبان بر فارسیزبان ییشیگرفته و سرمشقی برای آنان محسوب
میشوندد در تحقیقات هر دو محق ارجمند هیچگونه شاهدی بر بیان این نوع ش ری در
زبان فارسی و در دوران مقارن قرن دوم هجری و حتی قبل از آن در ادبیات فارسی بر این
مفهوم ذکر نمیشود و تنها بر کاربرد عملی آن در میان ایرانیان اشاره میشود.
با این وجود موضوع مهمی که میبایست در تحقیقات زبانی بررسی گردد بیان و ابراز این
موضوع به خصوص در یهنه ادبی است جائیکه این مفهوم میتواند در کنار سایر مفاهیم
نایسند و مرموم انسانی (که میتواند در میان همه انسانها و تمدنها مشترک باشد) به
صورت یک راز (که گاه از آن گریزی نیست) یوشیده و سر به مهر باقی بماند و یا بر سر
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.
جال
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اینجاست که تمامی شواهد ش ری و نمونههای ذکر شده در کتاب اتجاهات الغزل...

مفهومی مستقیم و حسی نسبت به موضوع دارند و با چشمیوشی از تمامی مرزهای اخالقی
اصل موضوع (همجنسگرایی) را هدف کار خود قرار میدهندد درحالیکه شاعران و
گویندگان فارسی زبان تنها در موارد خاص و نادر به شکلی مستقیم به آن یرداختهاند.
تفاوتهای زبانی و رویکردهای مفهومی به این موضوع در زبان فارسی از زمانی آشکارتر
میشود که با بررسی ش ر شاعران ایرانی روشن میشود که این مفهوم در زبان فارسی
م نایی مغلوب یافتهاست و جنبهای م نوی به خود گرفته و از بنمایههای ذهنی خود که
ریشه در فلسفه افالطونی دارد نشأت میگیرد و استفاده صریح از آن در موارد خاص و
منحصر به جنبه های تفننی و گاه برای بیان زشتی و افول هنجارهای اجتماعی مورد استفاده
قرار میگیرد.
صور خیال یا عناصر خیالی
همزمان با روزهایی که کار محققانه آقای دکتر شفی یکدکنی در ایران در حال تدوین بود و
باب جدیدی را در نقد علم بالغت در زبان فارسی گشودد این موضوع در ذهن دکتر بکار
نیز به عنوان موضوعی که میتواند جنبههای بالغی و تصویری ش ری را بیان سازد در کتاب
اتجاهات الغزل ...مورد توجه قرار گرفت.
آقای دکتر شفی ی کدکنی در این کتاب و در بخش نخستیند به طرح کلی و عمومی مسائل
مربو به صور خیال  Imageو نقد و تحلیل آراء علمای بالغت اسالمی در باب بیان و
شیوه های مختلف آند یرداخته و کوشیده است که سیر عقاید متفکران اسالمی را در این
زمینه به طور تاریخی نشان دهد و تازگیهای فکری و نکته یابیهای ایشان را با توجه به
شرایط تاریخی و اجتماعی روزگارشان بررسی کند و بیش و کم میراث ارسطویی و یونانی
را در این دگرگونی و تطور نشان دهدد و گاه به مقایسهی آراء ایشان با نظرات ب ضی از
منتقدان دورهی اخیر و م اصر فرنگ نیز بپردازد.برای مثال در بخش اولد بسیاری از
نکتههای مربو به نقد ش ر و تصویرهای ش ری از نظرگاه فالسفه و ادیبان اسالمی بررسی
شده است .در بخش دومد همان مباحث و ب ضی مباحث دیگر راد در مورد ش ر یک یک
شاعران برجستهی زبان یارسی از آغاز ییدایش ادب دری تا یایان قرن ینجم هجری مورد
نظر قرار داده و در سراسر ش رهای موجود این دوره بررسی کرده است .شاعرانی را که
دیوان و دفتری قابل مالحظه بر جای ننهادهاندد در فصول خاصی در مقدمهی هر یک از
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ادوار مورد نقد و نظر قرار داده است و از برای شاعران بزرگ و برجستهی هر کدامد فصلی
جداگانه یرداخته شده است( .شفی ی کدکنید 5 :5921ک )3
اما در بخش کوچکی از کتاب اتجاهات الغزل ...تنها به بررسی عینی صور خیال در غزل قرن
دوم هجری یرداخته شده است با این مشابهت که عناصر تشکیل دهنده صورتهای خیالی
از جمله است ارهد تشبیهد اغراقد تشخیص و  ...در ش ر چند تن از شاعران برجسته این دوره
بررسی شده است.
اما آنچه در این دو تحقی از اهمیت وییهای برخوردار است یی بردن و ضرورت یرداختن به
این موضوع و توجه هر دو محق به جنبهی خیالی زبان استد تا قبل از این محققان حوزه
ادبی تنها وییگیهای عمومی از ش ر شاعران را بررسی مینمودند و حال آنکه در این دو
تحقی ظرافتهای بالغی کالم شاعران که نشأت گرفته از صورتهای خیالی ذهنی آنان
است نیز مورد بررسی قرار میگیردد جائیکه شکلهای مختلف و نمونههایی از آن در کالم
شاعران همراه با سیر تطور آن در دوره خاصی از تاریخ ادبی دو کشور بررسی میشود.
تفاوت عمده تحقی دکتر شفی ی کدکنی بررسی موشکافانه و الیهبهالیه موضوع صورخیال
همچنین شرح و نقد آن در بیان ادبای بالغی است به شکلی که چیستید کلیت و ضرورت
این مهم در آراء مختلف بررسی و یس از تبیین آن در ذهن خوانندهد نمونههای کاربردی آن
در زبان بررسی می شودد حال آنکه در فصل ششم از کتاب آقای دکتر بکار تنها به بحث
درباره صورتهای بیرونی این مهم یرداخته میشود.
نتیجهگیری:
چنانکه در مقدمه نیز ذکر شد در هم تنیدگی فرهنگ و زبان فارسی و عربی به خصوص در
دوران ابتدایی حکومت عرب بر ایرانیان از یکی از کلیدیترین موضوعاتی است که نه تنها
محق زبان فارسی و عربی را بر آموختن و دانستن جزئیات زبانی فرهنگ مقابل تشوی
مینمایدد بلکه عدم توجه به آن گونهای از خالء را در ارائه نظریات ادبی برای تحقیقات او
ایجاد میکندد از طرفی احاطه محققان هر کشور به جزئیات فرهنگی و تحقیقات علمی
صورت گرفته در آن فرهنگ و انجام تحقیقات منصفانه و بدور از غرض در دو سوی
فر هنگ فارسی و عربی فرصت بسیار مغتنمی برای محققان حوزه ادبیات تطبیقی و چه بسا
سایر محققان در حیطههای مختلف زبانی فراهم میسازد تا با در اختیار داشتن این تحقیقات
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به مقایسه جزئیات بررسیهای صورت گرفته و میزان تأثیر و تأثر این جریانهای خاص را
بر یکدیگر بپردازند.
با این نگاه میتوان برای تحقیقات صورت گرفته در زمینه علوم ادبی در دو سویه فرهنگ
فارسی و عربی درجه بندی و اعتباری وییه قائل بودد چراکه نمیتوان سیر تطور و تغییرات
زبان را در این دو فرهنگ بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در فرهنگ مقابل بررسی
نمودد لرا نتایو زیر با نگاهی به این نکته کلیدی (انجام تحقیقات منصفانه و توجه به میزان
اختال زبانی) در مورد کتاب اتجاهات الغزل ...و برخی تحقیقات همسان با آن در زبان
فارسی ارائه گردیدهاست:
الف :بررسی کتاب اتجاهات الغزل ...نشان میدهد این کتاب گزارشی کامل از سیر تطور
ش ر عرب در تاریخ اموی و عباسی است تاریخی که به دلیل اختال فرهنگ عربی و فارسی
می توان از آن به عنوان دوران داد و ستد زبانی و فرهنگی دو تمدن یاد کردد در این کتاب
ضمن مطال ه تحوالت اجتماعید سیاسی و فرهنگی تمدن عرب به تأثیرات این موضوعات
بر ادبیات نیز یرداخته شدهاست و از این حیث میتوان ریشه تحوالت زبانی را به روشنی در
این تحقی دریافت.
ب :رویکردهای جستجو شده در البالی تاریخ مورد نظر نویسنده با توجه به تغییرات
ساختاری و درونی اش ار به خصوص غزل به درستی انتخاب شده و نمیتوان خارج از
الگوهای ارائه شده شکل دیگری از غزل را برای این دوران متصور بودد این مولفهها چنان
با نمونهها و مثالهای ش ری متناس

عجین شدهاند که جای یرسشی برای انتخاب این

عناوین در رویکردهای نامگراری شده باقی نمیماند.
ج :شیوه کتاب در بررسی برخی موضوعات چالش برانگیز منجمله بررسی موضوع غزل
مرکر نشان میدهد کار تحقی در زمینههای مختلف با شناخت از آراء بخش عمدهای از
محققان در حوزه ادب صورت گرفته استد با این حال به دلیل فرصت اندک هر فصل برای
بررسی الیههای جزئیتر این موضوعات همچنین یرهیز از قضاوت تنها به اشارهای به کلیات
بسنده شده است.
د :اسلوب و شیوه بررسی ادبی در این کتابد از نوعی همخوانی با تحقیقات ادبی در تاریخ
ادب فارسی حکایت داردد شاید بتوان حضور دکتر بکار در صحنه تدریس در دانشگاههای
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ایران و آشنایی ایشان با کتابهای و تحقیقات مختلف ادبی را دلیل این نزدیکی اسلوب
دانستد اگرچه نویسنده این مقاله بر صحت این فرضیه اصراری نداردد با این حال نمیتوان
از نزدیکی شیوه تحقی ادبی ایشان به نوع و شیوه تحقیقات ادبی قبل از ایشان در ادب
فارسی چشم یوشید.
ج :فصل مربو به موضوع غزل مرکر به دلیل ارائه نمونههای کامل از غزلیات عربی که با
این مضمون سروده شدهاند همچنین م رفی نویسندگان این آثار که با ارائه بیوگرافی کوتاهی
از زندگی آنان همراه استد امروزه فرصت مناسبی را برای انجام تحقیقات همسان در زبان
فارسی فراهم ساخته استد چنانکه نمیتوان از تأثیرات آن بر کتاب شاهد بازی در ادب
فارسی چشم یوشیدد اگرچه در کتاب آقای دکتر شمیسا به دلیل فرصت مناسبی که محتوای
کتاب در اختیار ایشان قرار داده است با جزئیات بیشتری از این مفهوم ادبی آشنا میشویم.
د :آبشخورهای ذهنی همسان در ادب فارسی و عربی بیشک محققان این حوزه را نیز به
سرچشمهای یکسان رهنمون میسازدد بطوریکه نمیتوان از همسانی ایده و نظرگاههای
ذهنی آقای دکتر بکار و آقای دکتر شفی ی کدکنی جائیکه با کالمی یکسان سخن از
صورخیال در ش ر فارسی و عرب به میان میآورندد چشم یوشیدد با این حال همچنان
فرصت اندک در کتاب اتجاهات الغزل ...امکان بررسی الیههای زیرین این مفهوم را فراهم
نمیسازدد با این وجود آقای دکتر شفی ی کدکنی با فرصتی مناس

و دقتی کامل در آراء

محققان بالغت فارسی و عربی کتابی تأمل برانگیز در این زمینه ارائه مینمایند.
***
منابع و مآخذ:
ابنالرسولد سید محمدرضا؛ ()5913د «تأثیر فرهنگ عربی در غزل فارسی»د فصلنامه لسان مبیند سال دومد
شماره5
بکارد یوسف حسین؛ ()5921د«بازتاب زبان و ادبیات فارسی در جهان عرب»د کتاب ماه ادبیات و فلسفهد
شماره22
بکارد یوسف حسین؛ ()5315د اتجاهات الغزل فی القرن الثانی الهجرید بیروت :داراالندلسد چاپ دوم
شفی یکدکنید محمدرضا؛()5921د صورخیال در ش ر فارسید تهران :انتشارات آگاهد چاپ هفتم
شکی د محمود؛ ()5929د «سخنی از ش ر فارسی و عربی»د مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهراند بهار 29د شماره  513و 591
شمیساد سیروس؛()5915د شاهد بازی در ادبیات فارسید تهران :انتشارات فردوسد چاپ اول
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کزازید میرجاللالدین؛ ()5921د «یرنیان یندار غزل»د مجله ش رد سال5د شماره 1
هدارهد محمدمصطفی؛ مترجم :علی رباب هد()5911د«تأثیر فرهنگ ایران در ادبیات عرب و قرن دوم هجری»د
نامه یارسید سال هشتمد شماره 5
همدانید آزیتاد ()5911د«خیمه خیام در اردن»د مجله سخن عش دیاییز و زمستان11د شماره95
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بررسی تطبیقی سنتهای زبانشناسی اسالمی و غربی
5

محمد الیقیان جوان*  /منصوره الیقیان جوان** /1دکتر محمدحسین قرشی

***9

چکیده

در این ییوهش که با هدف بررسی تأثیر زبان و ادبیات فارسی و عربی بر ادبیات جهان
صورت گرفتهد سنتهای زبانشناسی غرب و اسالم از منظر مسایل نحوی و م ناشناسی
مورد تطبی

قرار گرفتند .هدف از انجام این ییوهش آشنایی با گسترش نظرات و

ییوهشهای اندیشهگران تمدنهای غربی و اسالمیدرباره زبان بود که به عمی ترشدن بینش
و دانش ما در این زمینه کمک میکند و تصویری واضحتر و عمی تر از علم زبانشناسی به
دست میدهد و همچنین با شناخت ییشینهی بومی علم زبانشناسی در فرهنگ اسالمی-
ایرانی زمینه برای بومیسازی این علم در سطح آکادمیک فراهم میشود .در ییوهش حاضر
جنبههای محدودی از نحو و م ناشناسی در دو سنت زبانی یاد شده مورد مقایسه قرار گرفت
و نشان داده شد که با وجود تمایز خاستگاه و دستاوردهای زبانشناختی آنهاد در بسیاری از
موارد نیز به هم شباهت دارند .ییوهشگران تالش کردند ضمن بررسی و توصیف ارتبا
متقابل آرای دانشمندان اسالمی و زبانشناسان غربید نشان دهند که سنت زبانشناسی
اسالمیتا چه حد به زبانشناسی نوین نزدیک استد طوریکه میتوان خاستگاه انقالب
علمیزبانشناسی را در میان آرای دانشمندان مسلمان ایرانید به وییه سیبویهد جست .در این
ییوهش به دلیل جلوگیری از گستردگی و یراکندگی مطال د به ذکر نمونههای محدودد اما
برجسته و مهم در حیطههای نحوی و م نایی یرداختند و آنها را در دو سنت مورد ارزیابی
و تطبی قرار داد.
کلیدواژهها :سنت زبانشناسی اسالمید سنت زبانشناسی غربید زبانشناسی نویند نحود
م ناشناسید سیبویه

* 5کارشناس ارشد ادبیات عربد ادارهی کل آموزش و یرورش خراسان رضوی (ایران) ()mljavan@yahoo.com
** 1کارشناس ارشد زبانشناسی همگانید اداره آموزش ویرورش شهرستان تربتحیدریه (ایران)
()mlayeghianjavan@yahoo.com
*** 9استادیار دانشگاه بیرجندد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند (ایران)
()mhghorashi@yahoo.com
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مقدمه
زبانشناسی یا علم مطال هی زبان یکی از مهمترین دانشهای بشر است که از قدیم مورد
توجه همه اقوام و ملل بوده و شاید بیش از هر علم دیگری دانشمندان را به سوی خود
کشیده است .در حقیقت همهی مردمد شاید به سابقهی فطرت خویشد به مسایل زبان به
طور کلی یا به مسایل زبان خود توجه نشان میدهند و از این جهت میبینیم که در همهی
نقا جهان بین ملل متمدن از دیرزمان علوم زبانید از قبیل علم لغتد صرفد نحود اشتقاقد
م انی و بیاند م ناشناسید بدیعد عروضد قافیهد نقد ش رد نقد نثرد تجوید و امثال آنها رشد
بسیار کرده است .در این میان عجی

آن است که با وجود آنکه مستشرقین به کت

تحقیقی

علمای زبان عربی (که همان زبان اسالم و سنت زبانشناسی اسالمیاست) دسترسی یافتند و
حتی در چاپ و نشر آنها بر خود عربها هم تقدم یافتند؛ این تحقیقات را در بررسیهای
زبانشناسی خود مسکوت گراردند و هنگامیکه تاریخ تحول زبانشناسی را مینویسند گویی
که محققان مسلمان وجود نداشتهاند .در حالیکه شاید کمتر اصلی از اصول یا نظریات جدید
زبانشناسی را میتوان یافت که در کت

زبانشناسی اسالمیدر گرشته به نحوی مورد بحث

واقع نشده باشد .لرا در این مقالهد نگارندگان س ی دارند نشان دهند که سنت زبانشناسی
اسالمیتا چه حد به زبانشناسی نوین که سرچشمه آن را در میان آرای نوظهور دانشمندان
ارویایی میدانندد نزدیک است .دانشجویان ما برای ییبردن به موشکافیهای علمای اسالم
در زمینه زبانشناسی میتوانند به کتبی چون
اصلی صرف و نحو عربی هم چون

سیبویه و

ابنجنید

سیوطی و منابع

مبرّد و امثال آنها مراج ه

کنند تا دریابند که تحقیقات مسلمانان اگر از غربیان بیشتر نباشدد از آن کمتر هم نیست.
بیگانگی جام ه زبانشناسی امروز ایران و عامهی مردم با زبانشناسان مسلمان و مفاهیم
زبانشناسی به مرات

بیشتر از بیگانگی جام ه چند دهه ییش با زبانشناسی جدید است؛

زیرا در آن روزگار رشتهی زبانشناسی رشتهی دانشگاهی نویایی بود که به تدریو میرفت تا
جای خود را در جام ه دانشگاهی ایران بیابد .حال آنکه هم اکنون هیچ رشته دانشگاهی در
ایران وجود ندارد که گروهی را به دانشهای مورد نیاز برای تحقی در تاریخ زبانشناسی
اسالمی تربیت کند .چنین شرایطی اقتضا میکند که بسترسازی عمومی الزم جهت آشنایی
فرهیختگان با تاریخ این علم در جهان اسالم انجام یریرد تا شاید با شناخت ییشینهی بومی
علم زبانشناسی در فرهنگ اسالمید زمینه برای بومیسازی این علم در سطح آکادمیک
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فراهم گردد.
اصل بحث و بررسی
 -1نحو از دیدگاه زبانشناسی غربی و اسالمی
با وجود شباهتهایی که دو سنت زبانشناسی اسالمی و زبانشناسی غربی در مسایل نحوی
دارندد تفاوتهای زیادی نیز در این دو سنت به چشم میخورد .به نظر میرسد این
تفاوتها از متفاوتبودن خاستگاه زبانشناسی اسالمی و غربی مایه میگیرد .در این راستا
باید گفت قرآند خاستگاه زبانشناسى اسالمىد بهعنوان یک عامل برون زبانى منشأ
ییوهشهاى زبان عربى است .تأثیر عمی این م جزهی الهى بر مسلمانان و عالقهی آنان
براى قرائت صحیحد ت بیر و درک اعجاز آن و نیز ترس از تحریف این کتاب مقدس از یک
سو و آموزش زبان عربى به تازه مسلمانان غیرعرب از سویى دیگرد سب

شد تا مسلمانان

به مطال هی دقی زبان عربى بپردازند .عربها قبل از هر چیز به یایهگراری «علم نحو» روی
آوردند و به تدوین اصول و قواعد آن یرداختندد زیرا انتشار لحن و اشتباه در سخن گفتن
نخستین یدیدهی کشورگشایی و آمیزش آنان با دیگر ملتها بود .لحن و غلطگویی
بزرگترین دشمن اعراب به شمار میآمد؛ چرا که آسیبی برای بیان و فصاحت که برای آنها
بسیار مهم بودد به حساب میآمد (نجدی ناصفد  .)3:5916علم نحو در زبانشناسی عربی به
علت و انگیزهای دینی مورد بحث قرار گرفت .بنابراین در مراحل اولیه مطال ات زبانشناسی
اسالمید جنبهی کاربردى و آموزشى آن بر جنبهی نظرى آن غال

بود .ب داًد نظریردازى نیز

در باب دستور زبان عربى رایو شد .اما فلسفهد خاستگاه زبانشناسى غربىد بهعنوان یک
عامل درون زبانى بر یونانیان تأثیر گراشت .در روزگار یونان باستان فلسفه تمامی قلمرو
دانش انسان را فرا میگرفت .از همین رو بررسی زبان نیز بخشی از فلسفه محسوب میشد.
در آثار به جا مانده از فالسفه یونان باستان به وییه افالطون و ارسطود مالحظات و
بررسیهایی درباره زبان باتوجه به زبان یونانی مشاهده میشود (روبینزد  .)96:5923یونانیان
با از خود یرسیدن در مورد زبان و درک و توجه آگاهانه به آن و گوناگونىهاى زبانى (لهجه
و گویش)د زبان را مطال ه کردند .از اینرود جنبه نظریردازى زبانشناسى بر جنبه کاربردى آن
غال

بود .مطال ات نحوى زبان در هر دو سنّت زبانى فوقد از اهمیت چشمگیرى برخوردار

بوده است .به نظر میرسد ساخت واژه در ابتداى مطال ات زبانى در یونان و رومد حرف اول
را مىزده استد سپس به نحو یرداختهاند .در رابطه با این نکته باید یادآور شد که بیشتر
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دستورنویسان و زبانشناسان سنتی که درباره مسایل زبانشناسی و زبان التین و یونان از
آنها آثاری به جا مانده بیشتر مالحظات صرفی را در تحلیلهای خود گنجاندهاندد برای مثال
وارو 12( 5تا  556قبل از میالد)د از بزرگترین دستورنویسهای التیند برای اولینبار میان
ساختهای اشتقاقی و تصریفی تمایز ایجاد کرد .او برای اولینبار ساخت واژگانی و
دستهبندی واژهها را در زبان التین به دست داد( .

د)16:5929

درحالیکه این امر در سیر زبان شناسى عربى صدق نمىکند و ساختواژه و نحو از همان
ابتدا همگام با هم مورد بررسى قرار گرفتهاند .محققان زبانشناسی اسالمی در قرنهای اول
هجرید اصطالح نحو را به م نای عام به کار میبردند .نحو در نظر بسیاری از دانشمندان
مسلمان (مانند ابنجنی) شامل ییوهشهایی است که در چارچوب ساختمان کلمه و
ساختمان جمله انجام میشود( .فهمی حجازید )69:5923
در اصلد نحو در دو سنّت زبانى فوق دو مفهوم متفاوت داشته است .مفهوم اولیه نحو از دید
زبانشناس بزرگ اسالمىد سیبویهد روشى است که مردم بدان صحبت مىکنند و به م ناى
جاده و راه مىباشد .ب داًد نحو به دستور زبان اطالق شد که به بررسى ساختهاد روابط
عناصر سازنده جمله (سازه) و نقش هریک از آنها در جمله مىیردازد .این مفاهیم ساختارى
در دستور زبان عربى تحتعنوان مقوالتى نظیر عمل (حاکمیت)د اِعرابد بناء و… مطرح
گردیدند .در کتاب
لفظ مفرد ترکی

قواعد مربو به الفاو مرک

و جملههایی که از دو یا چند

شده و اهل یک زبان خاص به وسیله آن میتوانند مقصود خویش را به

دیگران انتقال دهند یا منظور دیگران را درک کنندد علم نحو نامیده شده است( .فارابید
 )93:5964منظور فارابی از الفاو مرک

همان کالم است که ابزار تفهیم و تفاهم در میان

آدمیان است .علم نحو از نظر قدما علم به قواعدی است که به وسیلهی آنها حالتهای آخر
کلمات عربی از نظر اعراب و بنا شناخته میشوند( .دین محمدید )569:5913
نحو در زبانشناسى غربى در مراحل اولیه تکوینش در چارچوب ساختواژه بررسى شده
است .سرمایه نحو یونانىد ساخت (بخش اسمى و بخش ف لى جمله) و روابط سازههاى
جمله نسبت به یکدیگر است .به طور کلىد بحث نحو در این زبانشناسى صورىتر و به
دور از مسایل کاربردى است؛ اما بحث نحو در زبانشناسی اسالمى با مسایل کاربردى گره
خورده است .به طورىکه سیبویه نظریهی یاره گفتار خود را با توجه به مفاهیم نحوى و
.varro
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کاربردشناختى ارائه کرده است.
بحث مهمى که در هر دو سنّت زبانى مطرح شدد قیاس و سماع در زبانشناسى اسالمى و
بحث متناظر آن سامانگرایى و سامانگریزى در زبانشناسى غربى بود .قیاس در علوم
اسالمى این است که به دلیل شباهت بین دو موضوعد حکم یکى را بر دیگرى مىتوان ییاده
کرد .سماع به بىنظمىها و استثنائات در زبان اشاره مىکند .بر یایه همین دو اصلد دو مکت
زبانى اسالمى تحت عنوان مکت

بصره و مکت

کوفه یدید آمد که اولى طرفدار قیاس بود و

دومى بیشتر به بىنظمىهاى زبانى توجه داشت .همین بحث در زبانشناسى غربى هم به
طور جدى مطرح شد و در واقعد مبناى این زبانشناسى بود .بحث سامانگرایى بر
نظاممندىهاى زبان تأکید دارد و نظم قیاسى را در زبان مىیریرد .به طور مثال در دستور
زبان یونانى واژههایى که نقش دستورى یکسانى در جمله دارندد وندهاى تصریفى همانند
مىگیرند و به لحاو م نایى همسنگ هم یا قیاسیریرند (روبینزد  .)11:5923به نظر مىرسد
که این مفهوم از سامانگرایى مش ابه مفهوم قیاس در علوم اسالمى و از جمله در دستور زبان
است .همچنیند بحث سامانگریزى مطاب با بحث سماع است .ارسطو و ییروان مکت
اسکندرانى در یونان و نیز ییروان مکت

بصره در سرزمینهاى اسالمى سامانگرایى و قیاس

را اصل زبان مىدانستندد درحالى که رواقیان و ییروان مکت

کوفه بیشتر به سامانگریزى و

سماع یایبند بودند.
تاکنون برخى مباحث نحوى در هر دو سنّت زبانشناسى اسالمى و غربى مطرح شد .اما
مىتوان به طور کلى به چند نکته در مورد زبان و زبانشناسى در این دو سنّت اشاره کرد.
زبان عربى قرآن به علت

بودنش مقدس شمرده شده و از صدر اسالم تاکنون

موق یت ممتاز خود را حفظ کرده است و بهعنوان زبان اول دنیاى اسالم محسوب شده است
و مىشود .از سویى دیگرد زبانى را با چنین موق یتى در دنیاى غرب نمىتوان یافت .زبان
کتاب مقدس انجیلد عبرى است و موق یت واالیى در تمدن مسیحیت به دست نیاورده
است .به این علت که شرایط اجتماعى و سیاسى ارویاییان در امپراطورى روم به صورتى بود
که زبان التین (زبان رسمیکلیسای روم) را در مقام زبان دین و دانش و آموزش برگزید.
ب دهاد زبان عبرى بهعنوان یک زبان حاشیهاى مورد توجه قرار گرفت .از اینرو مىتوان
گفتد زبان التین در قرون وسطى هم طراز با زبان عربى در دنیاى اسالم بوده است تا اینکهد
این زبان در دوره رنسانس و عصر جدید اعتبار انحصارى خود را از دست مىدهد و
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زبانهاى دیگر نظیر زبانهاى محلى در ارویاد هندىد عربى و… بررسى مىشوند .مطال ه
این زبانها در ارویاد نگرش زبانشناسان غربى را نسبت به زبان تغییر دادد اما چنین وض یتى
براى زبانشناسى اسالمى ایجاد نشد و زبانییوهان مسلماند عمدتاً زبان عربى را بررسى
مىکردند و توجه چندانى به زبانهاى فرهنگهاى دیگر نداشتند .زیرا قرآند کتاب آسمانی
مسلمانان که محور و موضوع اصلی تحقیقات زبانشناسی بودد به زبان عربی ابال شده بود.
(آذرنوشد )63:5922
مطال ه زبان در قرن بیستم در غرب شکل جدیدى به خود گرفته است .ارائهی نظریات و
مکات

زبانى در چارچوب علمى و نظاممند نشانگر ییشرفت زبانشناسى غربى است؛

برخالف زبانشناسى اسالمى که محدود به همان نوآورىها و بررسىهاى زبانى هفت یا
هشت قرن اول یس از اسالم مىشود .البتهد بسیارى از مفاهیم زبانشناسى جدید غربىد در
مطال ات زبانى مسلمانان در همان دوره مطرح شدهاند؛ برای مثال مفهوم توانش 5و کنش 1در
مطال ات زبانى مسلمانان تحت عنوان خرد زبانی (حکمت) و رفتارهای زبانی م رفى
شدهاند( .دین محمدید  )22:5913همینطور مفهوم شم زبانى 9در زبانشناسی غربی با
مفهوم حس که از سوى ابنجنى مطرح شدد برابر است( .هماند  )24زبانشناسى نوین غربى
به مفاهیمى نظیر جهانىها4د صراحت قواعد دستورى و مسایلى از این قبیل توجه دارد .این
مفاهیم را میتوان در آرای زبانشناسان مسلمان هم (به وییه فارابی) یافت.
 -1-1صرف
علم صرف از جمله علوم اساسی و بسیار مهم در سنتهای زبانشناسی غرب و اسالم است.
در زبان عربی اهمیت علم صرف در جهت فهم زبان قرآن است .علت گنجاندن بحث صرف
در این قسمتد همیوشانی درخور توجه این بحث با مسایل نحوی میباشد .هیچ کتابی
درباره نحو نمییابیم مگر اینکه تصریف در آن جای گرفته باشد( .ابنجنید  )4:5311علم
صرف را می توان از آغاز ییدایش آن تا وقتی که مباحث آن در حد گستردهای به ظهور
رسیدد در سه مرحله مورد بررسی قرار داد( .نجفید  )511:5911یک :مرحله ادغام صرف و
نحو .دو :آغاز جدایی و فرآیند استقالل علم تصریف .سه :مرحله تکمیل و ییدایش علم
.Competence
.Performance
. intuition
. universals
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مستقلی به نام صرف .تصریفد بخشی از قواعد عربی در بارهی ساختمان و وییگیها و
دگرگونیهای کلمات بدون نظر به ساختار جمله است (بیهقید  .)591:5913هنگامی که
لغتشناسان خواستند واژهها را گردآوری کنند و ساختهای گوناگون آنها را توضیح دهندد
قوانینی تدوین کردند تا بتوانند ساختمان کلمات را تجزیه و تحلیل کنند؛ بدینساند دانش
تصریف یا صرف به وجود آمد .همانگونه که نحویان در گردآوری قوانین ساختاری زبان
عربی تأثیری بسزا داشتندد کار دانشمندان علم صرف نیز درخصوص وضع قوانین ساختمان
واژگان و چگونگی اشتقاق کلمات بسیار مهم بود؛ زیرا بدون تردید عربها از ابتدا همهی
مشتقات یک مادّه را به کار نمیبردند و وضع قوانین اشتقاق و قیاس (که م یارهای
واژهسازی نیز بود) سب

اصلی گسترش لغویِ زبان عربی گردید .به نوشتهی سیبویه در سده

دومد با بهرهگیری از قوانین تصریف میتوان واژهای ساخت که در زبان وجود نداشته استد
آنگاه آن واژه را با مقیاسهای موجود در کالم عرب هماهنگ نمود.
علم صرف ترازوی واژگان عربی است و به وسیلهی آن ریشه از حروف زائدی که به آن
افزوده شده شناخته میشود (ابنجِنّید  .)1:5314دانش تصریف در آغاز با نحو (که نقش
واژگان را در جمله بررسی میکند) آمیخته و بخشی از این دانش بود و نحویانی چون
سیبویه در آثار خود مباحث صرفی را در کنار مباحث نحوی مطرح میکردند (طنطاوی
د .)16:5332ولی بهتدریو با افزایش مسایل صرفید این شاخه مستقل شد و کتابهای
بسیاری در این زمینه تألیف گردید( .دینمحمدید )595:5913
در سنت زبانشناسی غربی این همگامی مسایل صرفی و نحوی مشاهده نمیشود .یونانیان
در آغاز بررسیهای دستوری خود فقط به ساخت واژه (صرف) مییرداختند و نمونه یا قالبی
که در غرب باستان بهعنوان چارچوب اصلی توصیفهای دستوری به کار گرفته میشدد
همان نمونه واژه یا صیغگان بود( .هاکتد  )94:5314دالیل فراوانی وجود دارد که این نظر را
توجیه میکند که روابط نحوی بخش اصلی و مرکزی زبان را تشکیل میدهندد ولی با همه
اینهاد در تاریخ نظریههای دستوری غرب عمال میبینیم که بخش صرف ییش از نحو
صورتبندی شده است .تاریخ تدوین نخستین توصیفی که از ساخت واژه یونانی به دست
ما رسیدهد 133سال مقدم بر تاریخ تدوین نخستین توصیفی است که از نحو یونانی شده
است( .روبینزد )66:5923
با توجه به توضیحات باال میتوان به شباهت سنت زبانشناسی اسالمی و زبانشناسی نوین
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غربی در زمینه یرداختن به مسایل نحوی یی برد .در زبانشناسی اسالمی از همان ابتدا به
مباحث نحوی توجه فراوانی شده است و نحو مرکز اصلی مطال ات زبانی به شمار میآمده
است .همین توجه را میتوان در دستور زایشی غرب هم مشاهده کرد .بیشترین توجه دستور
زایشی به نحو م طوف بوده و یک دستور جملهمحور به حساب میآید( .دبیرمقدمد
)11:5919
-2-1آرای سیبویه و زبانشناسی معاصر
بررسی و ییوهش ییرامون زبان عربی و شاخههای گوناگون آن با نزول قرآن کریم آغاز شد.
این کتاب مقدس همچون محوری بود که تمامی این تحققیات مختلف بر گرد آن
میچرخید .ایرانیان نیز به حکم یک انگیزهی مقدس دینی به خدمت زبان عربی همت
گماشتندد طوری که خدمات ایرانیان به زبان عربی بیش از خود اعراب به این زبان بوده
است .ایرانیان زبان عربی را زبان قوم عرب نمیدانستندد بلکه آن را زبان قرآن و زبان
بینالمللی اسالمی میدانستندد لرا بدون هیچگونه ت ص

و غرضورزی و با شور و عالقه

فراوان به فراگیری و ضبط و تدوین این زبان یرداختند .از میان ایرانیان صاح نظر در زبان
عرب و به طور کلید علم زبانشناسید نقش سیبویه بسیار برجسته است و کتاب م روف او
در نحو عربید

د از بهترین کت

جهان در فن خود تلقی شده است .بسیاری از

زبانشناسان م اصر م تقدند که سیبویه را باید یدر روش توصیفی سنتی دستور زبان عربی
دانست و خاستگاه انقالب علمی زبانشناسی غربی را در آثار او جست .سیبویه در کتاب
خود دستور زبان عربی را به دقت و شیوهای علمی تدوین کرد .او همهی جنبههای صرفی و
نحوی زبان عربی را به صورت گسترده و دقی مورد بررسی قرار داد و توصیف کرد .از
همین رود کتاب او در سدههای ییایی مورد بحثد بررسی و آموزش قرار گرفته
است(.

د )1:5929

در تاریخ زبانشناسی اسالمید کتابی چون

سیبویه نیامده است که این اندازه بلندیایه

بوده و مورد بزرگداشت قرار گرفته باشد و نیز نویسندهای در اطمینان و یریرش مانند
سیبویه شناخته نشده است (نجدی ناصفد  .)561:5916سیبویه بررسی دستور زبان عربی را
بر یایهی برخی اصول و تمایزهایی به انجام رساند که دقت روش او را در توصیف نشان
میدهد .از شیوهی عمل سیبویه در الکتاب میتوان گفت که به یقین روش سیبویه بسیار
توصیفی است .منظور «توصیف» در مقابل «تجویز» است؛ ی نی مشاهده واق یتهای زبانی و
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ت ریف ساختمان آنها و کشف قواعد حاکم بر ساخت آنها .سیبویه و استادان وی آنگاه که
به زبان و مطال هی آن روی آوردندد بدون تقلید از الگویی خاص و از ییش ت یینشده به
تحلیل و بررسی دادههای زبانی یرداختند و نظام آن را توصیف نمودند و آغازگر راهی بودند
مبتنی بر مشاهدهد مطال ه و توصیف که به لحاو ماهیت همان روش علمی و توصیفی است
که زبانشناسان عصر حاضر به آن یایبندند.
سیبویه در بررسی و توصیف زبان وییگیهای ساختی را در نظر گرفته است؛ ی نی تحلیل
نحوی را بر یایهی جایگاه و نیز مشخصههای ساختی قرار داده و از این راه سازهها و نیز
روابط نحوی موجود میان آنها را ت یین کرده است .روش تجزیه و تحلیل سیبویه در
وجوه تشابه زیادی با همان فنون تجزیه به سازههای ییایی را دارد که هریس 5در
روشهای زبانشناختی ساختگرا مطرح کرده است .کارتر برای اثبات این مشاهدات دالیل
زیادی آورده و م تقد است سیبویه در تحلیل گفتار منسجم و آگاهانه زبان را به مجموعهای
از نقش های مختلف تقلیل داده است و روشی که به کار برده است ذات و ماهیتش همانند
ذات و ماهیت تجزیهی سازههای ییایی است( .کارترد )515:5329
از آشکارترین اصول بررسی زبان در الکتاب توجه به نمونههای گفتاری است .به این م نی
که سیبویه در بحثهای دستوری خود نمونههایی از گفتار زبان عربی را ارائه میکند .سیبویه
در الکتاب بارها به کالم عرب و قول عرب استناد میکند یا از مشتقات صرفی دیگر مانند:
 ...در استنادات خویش بهره میگیرد .واژههای «کالم» و «قول» که به
م نای گفتار هستندد نشان میدهند که سیبویه در تحلیلهای خود بر گفتار شفاهی عرب
تکیه داشته و از زبان عربی توصیفی صوت شناختی ارائه کرده است .در

میتوان دید

که سیبویه ساخت یا کاربرد زبانی خاص را به طور مشخص به گفتار قبیلهای خاص نسبت
میدهد و در این راستا از 54قبیله نام میبرد که مشهورترین آنها اهل حجاز و بنی تمیم
هستند و در کنار این دو به گویشها و گفتار قبایل نیز ارجاع میدهد .این ییوهشهای
سیبویه مشابه تحقیقات حوزهی گویش شناختی 1م اصر است .سیبویه حتی برای اصطالح
گویش9د م ادل خاص ی نی لغت را که در عربی امروزی م ادل زبان استد ابداع کرده است.
میبینیم که آرای سیبویه دربارهی گفتار روزمرهی بادیهنشینان حکایت از برتری گفتار بر
1Zellig

Harris
.Dialectology
.Dialect
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نوشتار در نزد او دارد .اما این نکته مورد غفلت دستوریان سنتی غرب بود .سیبویه گفتار را
به عنوان نوعی ف الیت اجتماعی در نظر میگیرد که از راه آن میان گوینده و شنونده ارتبا
برقرار میشود .او همچنین اظهار میدارد که در یایان هر گفتاری که از لحاو ساختی درست
است میتوان سکوت (مکث یا وقف) کرد و به همین ترتی

آن گفتار را «خوب یا مجاز

برای سکوت» مینامد .او م تقد است که چنین گفتاری از لحاو م نایی نیز درست یا کامل
(مستقیم) است .به عالوه سیبویه تشخیص میدهد که ییش از شروع هر گفتار نیز سکوت
است .با مالحظهی فرض باالد میتوان مشاهده کرد که ت ریف گفتار توسط زلیگ هریسد
زبانشناس ساخت گرای م اصر آمریکایی که آن را با وییگی سکوت در آغاز و نیز یایان
مشخص میکندد با ت ریفی که سیبویه ارائه میدهدد مشابه است .به این م نی که هریس نیز
هر گونه گفتار را رشتهای از ف الیتهای زبانی میداند که در ییش و یس آند از جان
سخنگو سکوت است( .کارترد )513:5329
نظریهی تصریحی سیبویه نیز از نظریههای مهم در زبانشناسی اسالمی است که در مورد
ت بیر یاره گفتار به کار میرود .شرایط و موق یت ارتباطی مطرح شده در نظریه سیبویه تقریباً
همانند شرایط کاربردی و بافتاری تجزیه و تحلیل گران کالم غربی در ت بیر گفتار است .در
هر دو مواردی نظیر قصد و نیت گویندهد تأثیر مخاط

در ارتبا گفتارید رابطهی گویندهد

لحن کالم و  ...در نظر گرفته میشوند تا مفهوم واق ی جمله به دست آید .همچنین سیبویه
مطال هی م نا را در چارچوب یارهگفتار و موق یت ارتباطی آن فرض کرده است.
زبانشناسان غربی هم نظیر مایکل هالیدی 5و جی .آر .فرث 1همانند سیبویه به م نای بافت
عالوه بر م نای صوری جمله توجه داشتهاند .سنت زبانشناسی عربی برخالف بسیاری از
سنتهای زبانشناسی مثالً التین که به تقلید صرف مسایل در زبانشناسی یونانی
مییرداختندد مستقل و خودبنیاد است .زبانشناسان مسلمان خودشان بینش و برداشتی را که
در سازمانبندی و تدوین زبانشان به کار بردندد یی افکندند و انگارههای زبان یونان را بر
زبان خود تحمیل نکردند( .روبینزد )159:5923
 3-1نظریهی حاکمیت و مرجعگزینی و نظریه حالت در سنت زبانشناسی اسالمی
بحث اِعراب و بِناء در دستور زبان عربى از اهمیت وییهای برخوردار است .اعراب که همان
1.M.A.K.Halliday

. John Rupert Firth
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به کاربردن حرکات آخر کلمه است به م نای «ادای سخن به آیین درست عربی» میباشد
(سیوطید .)26:5913اعراب بر حرکت یایانی کلمه تأثیر مىگرارد و کلمات یس از حضور
در جلمه به واسطهی عواملد این حرکات را مییریرند .چنین کلماتی م رب نامیده میشوند.
) .بناء عبارت است از

مانند« :

تغییرنکردن حرکات یایان کلمات .حتی این کلمات یس از حضور در جمله نیز شکل ثابت
دارند .چنین کلماتی مبنی نامیده میشوند مانند » « :و «

».

سنگ اصلى در بناى دستور زبان عربىد همبستگى متقابل اِعراب در اجزاى مختلف جمله بر
بنیاد نظریهی عامل است؛ ی نى علتى کافى که گویى در یکى از اجزاى جمله وجود دارد و
بر همه آن جمله عمل میکند( .شریفد  )11:5962دستوریان عرب کار خود را با بررسی
جایگاههای مختلف واژه در جمله و اعرابهای متفاوت آن در جایگاههای مزبور آغاز کردند
(فوکد  .)51:5315در واقعد مفهوم عمل در دل مقولهی اعراب نهفته است .به صورتى که
اگر عنصرى در یک جمله بر عنصر دیگرى تأثیر گرارد و حالت آن را عوض کندد بر حرکت
یا وند تصریفى عنصر دوم عمل مىکند .بحث حاکمیت 5در دستور زبان غربى با همین بحث
عمل در عربى رابطه دارد .این مقوله (عمل) در ابتداى مطال ات زبانى مسلمانان مورد توجه
قرار گرفت و در قرن بیستم در نظریه حاکمیت در دستور زبان گشتارى مطرح شد.
بحث حاکمیت در دستور زبان غربی با بحث عمل در دستور زبان اسالمی رابطهی نزدیکی
دارد .سیبویه بر وجود عنصری با نقش «عامل» در روابط عناصر زبانی که «نظریهی عمل»
خوانده میشودد تأکید فراوانی داشت .امروزه نقش عامل با حاکم و نظریهی حاکمیت و
مرجعگزینی 1سازگاری دارد .سیبویه با اصل قراردادن عاملیتد توانست واق یتهای زبانی
مهمی را توجیه نماید .بنابر نظریهی عمل هر عنصری از کالم روی عنصر همجوار خود
عمل میکند و درنتیجهی آن عمل بر عنصر تغییر صورید نحوی یا ت بیری م نایی ییدا
میشود و درنتیجه در سطح رو ساخت کالم به دو واحد اصلی عامل و م مول تقسیم
میشود .به این ترتی

نظریهی عمل بر آن میشود تا علت و ماهیت نشانههای نقشی واژگان

را در کالم توجیه و توضیح نماید و نیز به کمک همین نظریه برخی تمایزات کاربردشناختی

9

1.

Government
). Government and binding theory (GB
3 .Pragmatics
2
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بررسی تطبیقی سنتهای زبانشناسی اسالمی و غربی
و منظورشناختی 5در کالم گوینده میتواند شناسایی و توصیف شود( .نجدی ناصفد
)196:5916
اصول ذکرشده در بحث عمل را میتوان با اصول نظریهی حاکمیت و مرجعگزینی در کتاب
چامسکی 1و هگمن 9قابل انطباق دانست که به برخی از آنها اشاره میشود.
 -5نظریهی عمل نیز مانند نظریهی حاکمیت و نظریهی حالت 4به توزیع نشانههای نقشی
(اعراب) داللت دارد و به همان شیوهی نظریهی حالت به تحلیل مییردازد.
 -1هیچ عنصری بدون اعراب نمیتواند باشدد مگر آنکه عاملی برای اعراب آن شناسایی
شود .همین کافی است تا هم اصل صافی حالت 1و هم لزوم تحت حاکمیت بودن عنصر
دارای اعراب را از آن استنبا کرد.
 -9همانطور که در نظریهی حاکمیت ف ل و حرف نقش حاکم را دارندد در نظریهی عمل
نیز ف ل عامل بالقوه و حرف نیز میتواند عامل باشد.
 -4ف ل در نظریهی عمل همانند نظریهی حالت به اسم کنشگرد اعراب فاعلی (رفع) و به
اسم کنشیریر اعراب مف ولی (نص ) میدهد.
-1همانطور که وابستهها یا توابع به تب یت از هستهد نشانه نقشی میگیرند در نظریهی
حاکمیت و مرجعگزینی نیز طب اصل نمایش 6وییگی هسته در کل گروه و وابستههای آن
فرافکن میشود.
 -6از اینکه عامل در کالم ضرورتاً قبل از گیرندهی عمل میآیدد میتوان به اصل فراسنو
هسته 2یی برد که مؤید این مطل

است که هر زبان همواره هسته را در تمامی گروههای

خود در سمت م ینی قرار میدهد.
 -2معناشناسی از دیدگاه زبانشناسی غربی و اسالمی
مطال ات م نایى در زبان شناسى اسالمى و غربى مراحل متفاوتى را یشت سر گراشته است.
مطال ه م نا در زبانشناسى غربى با بحث درباره منشأ زبان و رابطهی واژه و م ناى آن شروع
.Discourse analysis
. Chomsky’s universal grammar
3 . Haegeman
4 .Case Theory
5 . Case filter
6 . Projection principle
7 . Head parameter
1
2
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شد؛ که آیا این رابطه طبی ى یا قراردادى است .بحث راجع به طبی ى یا قراردادىبودن رابطه
لفظ و م نا به سامانگرایى و سامانگریزى منجر شد( .روبینزد )49:5923از این رو مطال ات
م نایى در یونان باستان رنگ فلسفى به خود گرفتد اما مطال ات م نایى در زبانشناسى
اسالمى ریشهی ادبى داشت .مسلمانان به منظور درک اعجاز قرآن به بررسى م ناى آن
یرداختند و این بررسىها با عنوان «فنون بالغت» مطرح شدند که در آغاز به صنایع ادبى
قرآن محدود شد( .علوی مقدمد )54:5915
علوم بالغی س یر تکاملی خود را ییمودند تا درنهایت شامل سه فن م انىد بیان و بدیع
گشتند .رابطه لفظ و م نا هم در این مطال ات مورد توجه قرار گرفتد به طوری که برخى آن
را قراردادى و ب ضى آن را طبی ى فرض کردند .نکتهی قابل قیاس در م ناشناسی غرب و
اسالم در این است که م ناشناسى یونانیان عمدتاً تحتتأثیر فلسفه بر مسایل ریشهشناختى
متمرکز بودد اما مطال ات م نایى مسلمانان بیشتر جنبه ادبى بالغى داشت و با مسایل
کاربردشناختى گره خورده بود و هدف آن ت بیر

بود .کمکمد در ارویاد مباحث

ریشهشناختى جاى خود را به ت بیر و تفسیر متن مقدس انجیل و بررسىهاى م نایى محض
داد و مطال ات فلسفی یونانیان به مالحظات ادبی تبدیل شد (روبینزد .)49:5923
سیر تحوّل مطال ات بالغى مسلمانان را در قرن چهارم و ینجم هجرى باید جستجو کرد و
در این حوزه باید از افرادى نظیر عبدالقاهر جرجانىد جاراهلل زمخشرىد سکاکى و تفتازانى
نام برد .دانشمندان مسلمان در مطال ات بالغى خود موضوعات گوناگون را به دقت
موشکافى کردند و بسیارى از مفاهیم را طبقهبندى نمودند .به طورى که این اصطالحات و
تقسیمبندىها در مطال ات بالغى ارویاییان دیده نمىشود .به طور کلی شاید بتوان گفت که
مطال

کتابهای بالغت ارویایی از طبقهبندی منظمتری برخوردار استد ولی آنچه در میان

مسلمانان به عنوان فنون بالغت مطرح بودهد با موشکافی بیشتری مورد تبیین قرار گرفته
است( .صفوید .)553:5925
نتیجهگیری
مهمترین نتیجهای که از مقاله حاضر بر میآیدد این است که هر دو سنت زبانشناسی غرب
و اسالم از هم تأثیر یریرفتهاندد اما به نظر میرسد تأثیری که ارویاییان از مسلمانان گرفتندد
بسیار بیشتر از تأثیری است که مسلمانان از ارویاییان یریرفتند .این مسأله مورد توجه خود
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غربیان نیز قرار گرفته است .بهعنوان نمونه روبرت ایروین 5در بررسی متون ادبی و تاریخی
و دستور نویسی در غربد با ارائه شواهدی به اثبات میرساند که چگونه ادیباند ش را و
حتی تاریخنویسان ارویایی تحتتأثیر شیوه نظاممند و ساختگرایانه دانشمندان اسالمی قرون
اولیه هجری و شاگردان و ییروان آنها قرار گرفتهاند .اینکونند مؤلف کتاب «تاریخ جهانی
زبانشناسی» بر آن است که خاستگاه زبانشناسی در شرق است و اشارهی مشخص او به
«زبانشناسی در جهان اسالم» است و تصریح میکند که چقدر نقش زبانشناس ایرانی
سیبویهد در این مقطع اساسی بوده است .ال 1نیز به تأثیرگراری زبانشناسی اسالمیو
همچنین سایر علوم مسلمانان بر ارویاییان اعتراف میکند .او م تقد است آنچه ارویاییان از
مطال ه جنبه صوری زبان دریافته بودندد به عصر نوزایی برمیگشت و برای مسلمانان تازگی
نداشت .چرا که زبانشناسی در بین مسلمانان همین راه را قرنها ییش طی کرده بود و
اهمیت مطال ه صورتگرای زبان مدتها بود که برای اینان بدیهی انگاشته میشد .ال تصریح
میکند که عصر نوزایی نتوانست اطالعات تازهای در اختیار مسلمانان قرار دهد و این
مسلمانان بودند که دانششان را در اختیار ارویاییان قرار دادند .مطال ه زبان عبری نیز زیر
نفوذ آثار زبانشناسان مسلمان و ییوهشهای آنان درباره زبان عربی شکل گرفت .نحویان
یهود در اندلس اسالمینحو عربی را فرا گرفتند و براساس شناختشان از روش تحلیل نحوی
عربد نحو عبری را نوشتند (هرچ فلدد .)2:5361
***
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عناصر نوستالییک در ش ر «آن روزها»ی فرو فرخزاد و ش ر «نهایه السلم» نازک
المالئکه

عناصر نوستالژیک در شعر «آن روزها»ی فروغ فرخزاد
و شعر «نهایه السُّلَّم» نازک المالئکه


دکتر سولماز مظفری

چکیده

نوستالیی یکی از مباحث مطرح در نقد روانشناسی است که در فارسی به حسرت سروده
یا دلتنگی بازگردانی شده است .حسرت گرشتههای شیرین و تقابل زمان حال با گرشتهد
نوستالیی نامیده میشود .غم غربت و دوری از وطند یادکرد مرگد حسرت دوران کودکی و
جوانید جدایی م شوقد یاد دوران باشکوه تاریخد باستانگرایی و آرزومندی آرمانشهر از
مؤلفههای آن به شمار میروند .فرو فرخزادد شاعر م اصر یارسی و نازکالمالئکهد شاعر
م اصر ادبیات عربد اشکال و اب ادی از دردمندید حسرت و دلتنگی را در ش ر خود به
نمایش گراشتهاند .این مقاله در رویکرد نوستالییک به گرشتهد عش د خاطرات کودکی و
جوانی و آرزومندی آرمانشهر با تکیه بر ش ر «آن روزها» از فرو و «نهایه السّلّم» سرودهی
نازک المالئکه تامّلی نموده و درصدد برآمده با نگاهی تطبیقی تجلیّات هریک را تبیین سازد.
کلیدواژهها :فرو فرخزادد نازک المالئکهد ش رد نوستالیید خاطرهی فردید خاطرهی جم ی
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مقدمه
مقایسهی ادبیات ملل مختلف اعم از تطبی انواع ادبی یا تطبی آثار دو نویسنده تنها در
صورتی ارزنده خواهد بود که اشتراکات فرهنگی ینهان میان ملتها را آشکار کند و به
وحدت اندیشهی بشری در هر نقطهای از جهان ییبرد .مقایسههای تطبیقید جامعتر و فراتر
از مقایسههای ادبیات دو یا چند کشور است؛ چرا که مقایسههای محدود به ادبیات تنها
نشاندهندهی بالندگی و شکوفایی است داد نویسنده هم نیاد یا هم زبان با یکدیگر است؛
حال آنکه در ییوهشهای تطبیقی گونههای تأثیر و تأثر مفاهیم ادبی و هنری که از مرزهای
ادبیات قومی فراتر رفته باشدد بررسی میشود( .کفایید  )13 :5911ازین رو تطبی آثار فرو
فرخزاد و نازک المالئکه از چند جهت دارای اهمیت استد یکی به این دلیل که هر دو از
شاعران ادب م اصر هستند و دیگری از دو ملیّت مختلف هستند که از اب اد گونه گون
فرهنگید اجتماعید دینی و ادبی ییوند تنگاتنگی با یکدیگر دارند .دلیل دیگر اینکه با
مطال هی آثار هر دو میتوان به وجوه تراژیک و نوستالییکی دست یافت که مشابهات
نزدیکی با یکدیگر دارند .در این جستار س ی بر این است که به توصیف و تبیین مولفههای
نوستالییک در دو اثر از این دو بانوی شاعر م اصر یرداخته شود که از نظر محتوایی و زبانی
مشابهات بسیاری به یکدیگر دارند.
نوستالیی ( )Nostalgiaیا «غم غربت» (آشورید  )146 :5915روایت دلتنگید احساس
بیگانگی و بیزاری از واق یات موجود و ممکند همچنین مجالی برای ورود به ساحات
خوشایند از بین رفته و دستیابی به خوشیهای گمشدهی انسان است .ناسازگاری با محیط
ییرامون و واق یتهای آن و نارضایتی از بودن در عرصهی واق یات نامطلوب زندگید می-
تواند بازتابهای گونهگون در زندگی انسان یدید آوردد «یکی از آنها تالشی ذهنی برای
انکار واق یتها و جبران آنچه از دست رفتهد است .چنین تالشی غالباً ناخواسته و
ناخودآگاه است و عواملی ینهاند در شکلگیری آن نقش ایفا میکنند .قابلیّتهای مختلفی که
ذهن در اختیار داردد در این حرکت به ابزارهای مؤثری برای التیام حسرت و دلتنگی انساند
بدل میشوند( ».علیزاده و باقسی نیادد  )521-526 :5935یکی از این توانمندیهای بشرد
«تخیّل» استد او برای تحق آرزوهای فروکوفته و نومیدیهایی که با آنها روبرو شدهد به
تخیّل یناه میبرد و با حسرت به وقایع ییرامون خود مینگرد و به مسیر آرزومندی و آرمان
جویی یا میگرارد؛ هرگاه ذهن راه رهایی از غم و اندوهی که حیات ذهنی و انتزاعیاش را
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در برگرفتهد در گرشته جست و جو کندد حسرت و دلتنگی که «نوستالیی» خوانده میشودد
در او یدید میآید .نومیدیها و ناکامیهای حیات این فرصت را به ذهن بشری میدهد که
به گرشته بازگردد و حسرت خود را در آن و از آن نشان دهد .این مسأله تنها در حیطهی
یزشکی و روانشناسی توأم با ذهن بشر نیستد بلکه هنر و ادبیات نیز بستری برای تجلّی
چنین بازگشتی در انسان ایجاد نمودهاند .آثار هنری نیز «جلوهگاه صادق اضطراب و حسرت
بوده اند» (مندورد  )51 :5963و تناقضات درونی بشر را در خود در قال های مختلفی نشان
دادهاند و مجسّم نمودهاند .همچنین ادبیات به مثابهی آیینهای دیگرد بیگانگی انسان با روزگار
خود و ناسازگاری با واق یتهای حیات را در خود نمایان ساخته و تجلیگاه دیگری برای
روایت حسرت و دلتنگی بشری گردیده است .ادبیات م اصر نیز از این امر مستثنی نبوده و
«بیش از هر عصر دیگرید م بر تضادهای درونی و برونی» (براهنید  )55 :5925بشری بوده
است .حسرت و تأسف بر گرشته از موتیفهای رایو در ادبیات به خصوص ش ر فارسی
استد «شاعران دورهی سلجوقی به دورهی محمودی حسرت میخورند و شاعران دورهی
محمودی از دورهی رودکی با حسرت یاد میکنند( ».شمیساد  )592 :5922قابل بیان است
نوستالیی محدود به ش ری خاص و سبک مشخصی نیست و غال

گونههای ش ر عرصهای

برای بازتاب دلتنگی و غم و اندوه شدهاند .شاعر م اصر نیز دلتنگی و احساس غربت را جان
مایهی کالم خود قرار داده و آن را مایهی تسکین خاطر میداند و با این شیوه و نس د
اعتراض خود را به شرایط موجود عصر بیان میکند .از جمله شاعرانی که در ادبیات م اصر
فارسی و عربد ش رشان با دغدغههای نوستالییک همراه استد «فرو فرخزاد» و «نازک
المالئکه» هستند که در این مقالهی تحلیلی و توصیفی به بیان برخی از مولفههای نوستالیی
در ش ر آنان با تکیه بر دو ش ر «آن روزها» 5و «

» 1یرداخته میشود .ییوهشگر

درصدد است مولفههای نوستالیی را در اش ار این دو سراینده یافته و برای آنها شواهدی
ذکر نماید .در تبیین ییشینهی این موضوع میتوان گفت در مورد نوستالیی و مولفههای آن
در ادبیات م اصر مقاالتی نوشته شده که بیشتر در زمینهی اش ار شاعران ادبیات فارسی
م اصر به تحریر درآمده است و برخی از آنها به عنوان منب ی برای این مقاله ذکر گردیدهاند
مانند «رویکردهای نوستالییک در ش ر م .سرشک» ( )5931نوشتهی الیاس نورایید مهدی
شریفیان و علی اصغر آذرییراد «بررسی فرآیند نوستالیی در اش ار سهراب سپهری» ()5916
به قلم مهدی شریفیاند «غم غربت در ش ر م اصر» ( )5912نوشتهی یوسف علی عباس آباد
و «نوستالیی در ش ر منوچهر آتشی» ( )5931به قلم محمود عباسی و ی قوب فوالدی و
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«قیصر امینیور و رویکرد نوستالییک» ( )5935نوشتهی ناصر علیزاده و عباس باقینیاد و
در راستای تحلیل اش ار ادب عربد مقالهای با عنوان «بررسی یدیدهی نوستالیی در اش ار
ابن خفاجه» به قلم علی باقر طاهری نیا و نسرین عباسی ( )5933به چاپ رسیده استد اما
در مورد رویکرد نوستالییک اش ار نازکالمالئکه و فرو فرخزاد نوشتهای توسط ییوهشگر
مشاهده نگردید.
 -2بحث و بررسی
 -1-2نوستالژی و مولفههای آن:
نوستالیی واژهای فرانسوی است که برای آن م انی همچون میل به بازگشت به خانه و
کاشانه و غم غربت (یورافکارید  )5355 :5911و حسرت گرشته (باطنید  )121 :5913و
فراقد درد دورید درد جدایی و آرزوی گرشته (آریان یورد  )9193 :5913آمده است .م ادل
این کلمه در زبان عربید االغترابد الغربه و الحنین است( .فیروزآبادید  919 :5436و )693
این اصطالح مربو به حوزهی روانشناسی بوده و در مورد «سربازانی به کار میرفته که بر
اثر دور شدن از خانه و خانواده دچار نوعی افسردگی و بیماری شدندد رفته رفته وارد سایر
حوزهها مخصوصاً علوم انسانی و از جمله ادبیات شده است( ».تقیزادهد  )131 :5915از
مهم ترین و تأثیرگرارترین عوامل در ایجاد حالت نوستالیی در شاعر و نویسندهد «مسائل
سیاسی و اجتماعید مشکالت فردید وییگیهای روحی و روانید تأثیر مدرنیسم و صن ت
جهان م اصر بر روابط و روحیهی انسانهاست( ».عالی عباس آبادد )511-523 :5912
ادبیات م اصر و مکت

ش ری رمانتیسم به سب

داشتن اصولی همچون طبی تگرایید

آزردگی از محیط و زمان ف لی و گرر به خاطرات و گریز به بازآوری خوشیهای از دست
رفتهد بسامدگاهی برای فرایند روانی نوستالیی است .به نظر میرسد شاعر یا نویسندهی
م اصر این اصول را به عنوان یک اندیشه و مضمون ش ری به محتوا و درونمایهی کالم
خود وارد کرده است .توجه به این مقوله در ش ر م اصر فارسی بهطور وییهای دنبال شده
است .از علل توجه میتوان به «اوضاع سیاسید اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جام هد تغییر
خلقیات و روحیات شاعراند مهاجرت و تب یدد نحوهی زندگی شاعراند مسائل خاص
زندگید غم و حسرت از دست دادن اطرافیاند غم و درد ییری و اندیشیدن به مرگد یادآوری
خاطرات دوران کودکی و نوجوانی و ...اشاره کرد( ».شریفیاند  )11 :5916نوستالیی میتواند
فردی یا جم ی باشد؛ دوری از زادگاه و وطند جدایی از یارد خاطرات دوران کودکی و
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نوجوانی و جوانی و یادکرد حسرتآمیز آند یادکرد مرگد غم و حسرت از دست دادن
عزیزان مربو به حوزهی نوستالیی فردی است و یادکرد دوران با شکوه و صالبت تاریخ
یک قوم و سرزمین و خاطراتی که ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد و با اسطورهیردازی و
باستانگرایی توأم استد در حیطهی نوستالیی جم ی قرار میگیرد.
 -2-2فروغ فرخزاد
فرو فرخزاد (5959-5941ه .ش) شاعر م اصر یارسید با مجموعههای «اسیر» ()5995د
«دیوار» ( )5991و «عصیان» ( )5996در قال

ش ر نیمایی کار خود را آغاز کرد .سپس

آشنایی با ابراهیم گلستاند نویسنده و فیلمساز ایرانی و همکاری با اود موج

تحول فکری و

ادبی در فرو شد .وی در بازگشت دوباره به ش رد با انتشار مجموعهی «تولدی دیگر»
( )5945تحسین گستردهای را برانگیختد سپس مجموعهی «ایمان بیاوریم به آغاز فصل
سرد» ( )5941را منتشر کرد .ب د از نیما یوشیود فرو د در کنار احمد شاملود مهدی اخوان
ثالث و سهراب سپهری از ییشگامان ش ر م اصر فارسی است .ش ر «آن روزها» از
مجموعهی تولدی دیگر برگزیده شده که اولین بار در سال  5941منتشر گردید و ش رهایی
را از سال  5991تا  5941در بر دارد .این مجموعه شامل  91ش ر است که دربردارندهی
دغدغههای یک زن در جام هی خود است .در این ش ر فرو «از رفتن و تمام شدن
روزهایی خبر میدهد که یر از خوشید خوبید فراوانی و شادابی و تازگی است .سوژهی
ش ر فرو از تمام شدن فصل یربار و شاداب زندگی خود خبر میدهد که آرامش و شادی
در آن متجلّی بوده است( » .علوی و ابراهیمید  )31 :5935این سروده با اینکه یادآور
خاطرات شاد و یرنشا استد دلتنگی و گالیهی شاعر را از گرر و کوچ از دنیای م صومیت
و ورود به دنیای بزرگسالی و تنهایی زنانهی خود بازگو میکند .میتوان در این ش ر مولفه-
هایی همچون حسرت و دلتنگی ناشی از خاطرات گرشتهد دوری و فراق م شوق و خاطرات
دوران کودکی و نوجوانی و جوانی را مشاهده نمود.
 -3-2نازک المالئکه
از جمله شاعرانی که در ادب م اصر عربد ش رش توأم با دغدغههای نوستالییک استد
نازک المالئکه است .نازک صادق المالئکه (5319-1332م) شاعر م اصر عربی است که
م موالً وی را در کنار بدر شاکرالسیاب و عبدالوهاب البیاتی یکی از بنیانگزاران ش ر نو
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عربی میدانند .وی در دانش سرای عالی م لمان در بغداد در رشتهی ادبیات عربی تحصیل
کردد سپس به آمریکا رفت و از دانشگاه وسکونسد کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی گرفتد
یس از آن به عراق بازگشت و به تدریس یرداختد وی سالهای زیادی از عمر خود را در

مصر سپری کرد و در همان کشور بدرود حیات گفت .از آثار ییوهشی وی میتوان به قضایا
الش ر الم اصر ( )5361در نقد ادبید التجزیئیه فی المجتمع ال ربی ( )5324با موضوع
جام هشناسی جوامع عربی و سیکولوجیه الش ر ( )5323در نقد ادبی ش ر عرب اشاره کرد.
از وی چندین مجموعه ش ر نیز به یادگار مانده استد مانند:
()5343د
و

()5316د

()5361د
( .)5321ش ر «

()5342د
()5322

» وی با مضمونی احساسی از

دیوان اش ار وی ( )5316برگزیده شده است .این سروده یادآور آالم شخصی شاعر و لبریز
از اندوه و حزن زنانهی اوست .فضایی تاریک و غمگین در این ش ر به تصویر کشیده شده
است که گویی شاعر در بیزمانی رها گردیده و تنها با غم و اندوهی که او را محصور
ساختهد سرگرم است .در این ش ر میتوان مؤلفههای نوستالییِ غم ناشی از خاطرات گرشتهد
یادکرد جدایی و فراق م شوق و خاطرهی جم ی آرمان شهر را دریافت.
 -4-2مولفههای نوستالژی در شعر «آن روزها» سرودهی فروغ فرخزاد
 -1-4-2خاطرهی فردی :عش و زندگی عاشقانه و سفرهایی که به نوعی در زندگی فرد
تأثیر گراشته استد همه خاطرات فردی است که «تکرار آنها به سب

نارضایتی از وضع

موجود است و منجر به حس دلتنگی میشود» (عباسی و فوالدید  .)41 :5931خاطره و یاد
همهی حوادث و رخدادهای گرشته که در زندگی ادبا ییش آمدهد به شکل بارز در آثار آنها
من کس شده استد «برخی از این ییشامدها به گونهای است که شاعر تماماً در فضای آن به
سر میبرد( ».شریفیاند  )16 :5916به نظر میرسد اش ار فرو فرخزاد از حضور این
خاطرات خالی نیستد از جمله مؤلفههای خاطرهی فردی که میتوان در ش ر «آن روزها»ی
وی دیدد میتوان به حسرت و اندوه جدایی و دوری از م شوقد یادکرد خاطرات دوران
کودکی و جوانی و دلتنگی برای گرشتهای که سپری شده اشاره نمود .در زیر برای هر کدام
از این موارد شواهد و مصادیقی از ش ر مورد بحث ذکر میشود و مورد تحلیل قرار میگیرد.
الف) جدایی از معشوق« :عش ورزیدن وییگی خاص دنیای انسانهاست که از آغاز
آفرینش تاکنون با جلوههای رنگارنگد نامکرر و دلنشین خودد رنو حیات را برای انسان
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تحملیریر کرده است( ».مختارید  )61 :5922یکی از اب اد نوستالییک ش ر فرو عش و
حسرت بر گرشتهی عشقی اوست .فرو از اینکه لحظات خوش با یار بودن سپری گردیده
و از آن لحظات تنها خاطرهای ماندهد اظهار ناخشنودی و نارضایتی میکندد نومیدی وی
نسبت به دیدار دوبارهی م شوق در یایان ش رش با بیان «تنها بودن او و گم شدن کوچههای
گیو از عطر اقاقی در ازدحام یرهیاهوی خیابانهای بی برگشت» بازتاب مییابد و تنها به
خیال م شوق خشنود است و آن خاطرات را مرور میکند« :ما عشقمان را در غبار کوچه
میخواندیم /ما با زبان سادهی گلهای قاصد آشنا بودیم /ما قل هامان را به با مهربانیهای
م صومانه میبردیم /و به درختان قرض میدادیم /و توپد با ییغامهای بوسه در دستان ما
میگشت /و عش بودد آن حس مغشوشی که در تاریکی هشتی /ناگاه /محصورمان میکرد/
و جربمان میکرد /در انبوه سوزان نفسها و تپشها و تبسمهای دزدانه» (فرخزادد :5961
)121-123
به کار بردن اف ال گرشته همگی حاکی از گرشت روزها و لحظاتی است که اکنون فرو در
حسرت آنها به سر میبرد .در بخشی دیگر از ش ر نیز شاعر به آشنایی محتاطانه و عشقی
شرمگین اشاره میکندد گویی درد او از عشقی است که دیگر این صفات از آن رنگ باخته و
همچنان در حسرت آن آشنایی به سر میبرد« .آن روزها رفتند /آن روزهای خیرگی در
رازهای جسم /آن روزهای آشناییهای محتاطانهد با زیبایی رگهای آبی رنگ /دستی که با
یک گل /از یشت دیواری صدا میزد /یک دست دیگر را /و لکههای کوچک جوهرد بر این
دست مشوشد مضطربد ترسان /و عش  /که در سالمی شرمآگین خویشتن را بازگو می-
کرد( »...همان)121 :
ب) یادکرد حسرتآمیز دوران کودکی و جوانی :این مدعا که «ش ر کودکی است که در
هزارتوی اعصابد روان و تخیل ما خوابیده» (آتشید  )54 :5913و ادعاهایی همچون ش ر
گفتند نوعی «بازگشت به کودکی» (براهنید  )19 :5925است (علیزاده و باقی نیادد :5935
)531د به گونهای در ش ر فرو نیز نمود یافته است .یادآوری دوران کودکی و جوانی و
نشانههایی از آنهاد همواره توانستهاند ساحتی برای ظهور عواطف ینهان فرو فرخزاد فراهم
کنند .او در اش ارش رج تی به خاطرات کودکی داشته و دلتنگی خود را نشان داده است.
وی با بیان عبارات و ترکی هایی چون «بادبادکهای بازیگوش» و «یاک کردن خطهای باطل
از مش های کهنه» و «رنگ زدن گونه با برگهای شم دانی» دست به دامان دنیای کودکی
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میشود و دریغاگوی روزهای رفتهی خود میگردد .در حقیقت با یادآوری این دوران که
اکنون «در ازدحام یرهیاهوی خیابانهای بیبرگشت» گم شدهاندد به دنبال مجالی برای
فراموش کردن واق یات تلخ و گریز از آنهاستد هرچند که این رویدادها ناگریزند و خود را
مقهور آنها میداند و به تنها شدن کنونی خود م ترف است .واژههایی همچون «بادبادک»د
«عروسک» و ...هریک نشانی از ت ل ذهنی فرو به کودکی و میراثهای کودکی هستند که
بار م نایی وییهای دارند .فرو عالوه بر اینکه تصاویری را با این واژهها خل میکندد به
مدد آنها مجالی برای ایجاد ییوندی دگرباره با کودکی فراهم میآورد .او خوشیهای دوران
کودکی و نوجوانی را شادمانی سطحی نمیخواند بلکه آن را تجربهای ناب از زیستن می-
خواند که اکنون سپری شده و دلتنگ آنهاست .به یاد آوردن نشانههای کودکی به عنوان
تسلیبخش خاطرد گاهی اعتراض شاعر را نسبت به هر آنچه روزگار بر او تحمیل کردهد
نشان میدهد و آرزوی برگشت به کودکید با اینکه مقولهای تحق نایریر استد دستاویزی
در مفهوم اعتراض نسبت به رخدادهای زمانه و بیان آزردگی خاطر شاعر از ییرامون خودد
قرار میگیرد .فرو کامالً واقعبینانه به این مسأله نگاه میکند و گرر روزهای کودکی را با
حسرت بیان میکند و در صدد بازگشت به آن برنمیآید و آن را یایان یافته میخواند« .آن
روزها رفتند /آن روزها مثل نباتاتی که در خورشید مییوسند /از تابش خورشیدد یوسیدند /و
گم شدند آن کوچههای گیو از عطر اقاقیها /در ازدحام یر هیاهوی خیابانهای بیبرگشت/
و دختری که گونههایش را /با برگهای شم دانی رنگ میزدد آه /اکنون زنی تنهاست /اکنون
زنی تنهاست» (فرخزادد )123 :5961
در ش ر روزهاد فرو با یادآوری دوران کودکی و نوجوانید حسرت خود را از گرر آنها
نشان میدهد و دلتنگیش را با یادآوری و مرور بیان میکند .هرچند ترکی هایی غمگین
همچون «گلدانهای خشک یاس» و «گنجشکهای مرده» در بند زیر آمدهد اما نشان از
خاطراتی دارد که شاعر در حسرت آنهاست و برایش روزهای خوشایندی را رقم میزده
است« .گرمای کرسی خواب آور بود /من تند و بییروا /دور از نگاه مادرم خطهای باطل را/
از مش های کهنهی خود یاک میکردم /چون برف میخوابید /در باغچه میگشتم افسرده /در
یای گلدانهای خشک یاس /گنجشکهای مردهام را خاک میکردم( »...همان )126 :از سوی
دیگر شروع فردا را نیز با نگاهی کودکانه با برخاستن مادر بزرگ برای نماز صبح میبیند
«فردا /حجم سفید لیز /با خش و خش چادر مادربزرگ آغاز میشد /و با ظهور سایهی
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مغشوش اود در چارچوب در /که ناگهان خود را رها میکرد در احساس سرد نور» ...
(همان )126 :حسرت بازیهای کودکانه و تجسسهای کودکی نیز در ش ر او آمده است و
فرو از سپری شدن آن لحظات احساس ناراحتی میکند« :آن روزها رفتند /آن روزهای
جربه و حیرت /آن روزهای خواب و بیداری /آن روزها هرسایه رازی داشت /هرج بهی
سربسته گنجی را نهان میکرد /هر گوشهی صندوقخانهد در سکوت ظهر /گویی جهانی بود/
هر کس ز تاریکی نمیترسید /در چشمهایم قهرمانی بود( » ...همان )126-122 :حضور
عروسکها و رفتن با مادر به بازار و فراوانی که در زندگی دیده و اکنون از آنها خبری
نیستد دلتنگی او را بیشتر میکند« :بازار در زیر قدمها یهن میشدد کش میآمدد با تمام
لحظههای راه میآمیخت /و چرخ میزدد در ته چشم عروسکها /بازار مادر بود که میرفت
با سرعت به سوی حجمهای رنگی سیال /و باز میآمد /با بستههای هدیهد با زنبیلهای یُر/
بازار باران بود که میریختد که میریختد که میریخت( » ...همان)122-121 :
زمینهی دلتنگی دیگر او را میتوان در حسرت گرر جوانی نیز دید .یکی دیگر از دغدغههای
ذهنی او «تنهایی» است که با گرر کودکی و نوجوانی و جوانی به آن گرفتار آمده است و با
ترکی

«زنی تنها» و تکرار آن در یایان ش ر این دغدغه را نشان میدهد.

د) دلتنگی برای گذشته :بُ دی دیگر از نوستالیی ش ری فرو مربو به دلتنگی و حسرت
برای گرشته و روزگارِ سپری شده است؛ روزهایی که یی در یی میگررند و زمینهی دل-
تنگی او را فراهم میسازند .حس دردمندی او در یس مضامینی چون گرر روزها و سپری
شدن لحظات حضور دارد .خاطرات خوشایند و ناخوشایندی که در روزگار ییشین برای او
رقم خوردهد همگی در ذهن او نقش بسته است .آوردن ترکی هایی چون «روزهای خوب»د
«روزهای سالم سرشار»د «آسمانهای یر از یولک»د «شاخساران یر از گیالس»د «خانههای
تکیه داده در حفاو سبز ییچکها به یکدیگر»د «بامهای بادبادکهای بازیگوش»د «کوچههای
گیو از عطر اقاقیها»د «خرگوش ناآرام شاد»د «روزهای جربه و حیرت»د «روزهای عید»د
«انتظار آفتاب و گل»د «رعشههای عطر» و «زیبایی رگهای آبی رنگ» همگی نشان از
خاطرات شاد و شیرینی دارد که اکنون دیگر از آنها فقط خاطرهای مانده است .روایات
فرو از زندگی در این ش ر از کودکی تا تنهایی زنانهاشد با خاطره یا خاطراتی خوشایند و
ناخوشایند درمیآمیزد .دلبستگی فرو به خاطراتش -چه تلخ و چه شیرین -در این سروده
تبلور یافته است .فرو دلتنگ خاطرات خوشایند و ناخوشایند گرشته است تا از تنهایی
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خود دور شود .وی با یقین به اینکه فقدان این میراثهای گرشته خود ضای های جبراننایریر
است و آنها «از تابش خورشید»د «مثل نباتاتی که در خورشید مییوسند» یوسیده و از بین
رفتهاندد بهمرور آنها مییردازد.
کاربرد ترکیباتی چون «آواز چون حبابی از هوا لبریز»د «آخرین صبح زمستانی»د «طرح
سرگردان یرواز کبوترها»د «نباتاتی که در خورشید مییوسند» و «ظهرهای گرم دودآلود»
همراه با تصاویری همچون «بارش برف بر نردبام کهنهی چوبی و بر رشتهی سست طناب
رخت و برگیسوان کاجهای ییر»د «گم شدن کوچههای گیو از عطر اقاقیها در ازدحام یر
هیاهوی خیابانهای بیبرگشت» و ...به فضاسازی حزنآمیز گرر زمان و حسرت گرشته می-
افزاید .در این ش ر می توان استمرار درد و اندوه را با تصاویری لبریز از دلتنگی شاعر نسبت
به گرشتهای که سپری شده و شاعر مرثیهسرای آن استد با تکرار عبارت «آن روزها رفتند»
مشاهده کرد .تکرار ضمیر اشاره به دور «آن» در بسیاری از مصراعهای ش ر و کاربرد اف ال
گرشتهد حسرت شاعر را از سپری شدن روزها و لحظات و دلتنگی برای دیداری که دیگر
میسر نیست و او خود به این امر واقف استد دو چندان میسازد« .آن روزها رفتند /آن
روزهای خوب /آن روزهای سالم سرشار /آن آسمانهای یر از یولک /آن شاخساران یر از
گیالس /آن خانههای تکیه داده در حفاو سبز ییچکها به یکدیگر /آن بامهای بادبادکهای
بازیگوش /آن کوچههای گیو از عطر اقاقیها /آن روزها رفتند( » ...همان)124 :
فرو در یایان ش رد «ازدحام یرهیاهو»یِ زندگی و یوسیدگی لحظات و از بین رفتن شادیها
را به باد نکوهش میگیرد و گم شدن و یوسیدگی را دلیل از بین رفتن لحظات شاد خود
میداند و گرر زمان را یادآور میگردد و تنهایی زنانهی خود را بیان میکند« .و دختری که
گونههایش را /با برگهای شم دانی رنگ میزدد آه /اینک زنی تنهاست /اینک زنی تنهاست»
(همان)123 :
 -2-4-2خاطرهی جمعی فروغ فرخزاد :هرچه ت داد افرادی که قادر به یادآوری خاطرات
هستندد افزایش یابدد خاطره از قلمرو فردی خارج و به حوزهی جم ی وارد میشود« .واژهی
خاطرهی جم ی که برای اولین بار توسط موریس هالبواکس در سال  5311در کتاب
چارچوب خاطرهی اجتماعی به کار رفتهد به م نای خاطراتی است که گروهی از انسانها در
آن سهیم بودهد آن را به دیگران انتقال داده و در شکلگیری آن دخالت دارند( ».میرمقتدایید
 )51-52 :5912از میان مولفههای خاطرهی جم ی که شامل اسطورهگرایید باستانگرایی و
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آرکائیسمد یادکرد دوران باشکوه تاریخ و آرمان شهر استد در این سروده نمیتوان مولفهای
برای فرو یاد کرد .به نظر میرسد حسرت و دلتنگی فرو کامالً شخصی است و فرو
س ی در بیان حقیقت وجودی خود داشته است .خاطراتی که سب

دلتنگی او گشتهاندد

یشتوانههایی هستند که به فرو در تصویر حسرتهایش یاری میرساند .او تا جایی که
ممکن است از این خاطرهها برای آفرینش ش ری نوستالییک بهره میجوید .وی جنبهای از
موجودیت و حقیقت وجودی خود را در قال

مختصهای ش ری بیان میکند .بنا به شواهدی

که در ش ر استد میتوان روند زندگی فرو را دنبال کرد:
الف) روزهایی با بادبادکهای بازیگوش (دوران کودکی)
ب) روزهایی که تند و بییروا دور از نگاه مادر خطهای باطل را از مش های کهنه یاک می-
کرد (نوجوانی)
هر ج بهی سربسته گنجی را نهان میکرد /هر گوشهی صندوقخانه در سکوت ظهر /گویی
جهانی بود /هرکس ز تاریکی نمیترسید /در چشمهایم قهرمانی بود (نوجوانی)
ج) روزهای خیرگی در جسم /آن روزهای آشناییهای محتاطانهد با زیبایی رگهای آبی
رنگ (جوانی)
د) اکنون زنی تنهاست /اکنون زنی تنهاست (دوران پس از جوانی)
 -1-1مولفههای نوستالژی در شعر «

» سرودهی نازک المالئکه

 -1-5-2خاطرهی فردی :با مطال هی اش ار نازک المالئکه میتوان بسیاری از مؤلفههای
نوستالیی فردی را دریافت .ش ر نهایهالسّلّم نیز از این امر مستثنی نیست .این ش ر بیانگر
آالم و رنوهای شخصی نازکالمالئکه است؛ درد فراق و جدایی و مرور خاطراتی که دیگر
باز نمیگردد .احساسات زنانهی وی به این یأس و رنو عمی دامن زده است .نوع بیان نازک
»

المالئکه در اش ارش شباهت بسیاری به سرودههای فرو دارد؛ تکرار جملهی «

(روزها گرشت) در ش ر «نهایه السّلّم» یادآور ش رِ «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» نیز
است که فرو در این ش ر با تکرار «زمان گرشت و ساعت چهار بار نواخت»د گرشت زمان
را با استمرار و اندوهی ژرف بیان میکند و با هر بار تکرارد یأس و ناامیدی خود را با
توصیف و تصویرسازیهای ییایی بیان میکند؛ این تکرار را میتوان در ش ر «آن روزها»ی
فرو فرخزاد نیز با تکرار «آن روزها رفتند» مشاهده کرد .در ش ر «نهایه السّلّم» (انتهای
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یلکان) میتوان مشابهات بیانی و فکری نازکالمالئکه و فرو را با ییگیری مؤلفههای
نوستالیی مشاهده کرد .دغدغههای نوستالییکی نازک المالئکه در این ش ر به دغدغههای
فرو شبیه است؛ هرچند مفارقاتی نیز رویت میگردد .نازک المالئکه در ش ر «نهایه السّلّم»
با حسرتی عمی از دوری محبوب و نیامدنش اندوهناک است و این اندوه که تا یایان ش ر
همچنان ادامه داردد ساحتی نوستالیی به ش ر میبخشد .به نظر میرسد میتوان مولفههای
حسرت دیدار یار و جدایی از اود حسرت و دلتنگی ناشی از گرشته و خاطرهی جم ی
آرمان شهر را در آن بررسی کرد.
الف) جدایی از معشوق :یکی از اب اد نوستالییک ش ر نازکالمالئکه عش و حسرت بر
گرشتهی عشقی اوست .نازکالمالئکه از اینکه خود را در فراموشی عش

و بیوفایی

م شوق گرفتار میبیندد اظهار ناخشنودی و نارضایتی میکندد نومیدی وی نسبت به دیدار
دوبارهی م شوق در ش رش بازتاب مییابدد وی عواطف و احساسات خود را نابود شده
میبیند و تنها به خیال م شوق خشنود است .نازکالمالئکه م ترف است روزها و لحظاتش
در نبود م شوق گرشته و نالههای جدایی او را از بین بردهد اما در حسرت بازگشت آن
دوران به سر میبرد و امید به فردایی دارد که «به گرشتهی گمشده میگریزد»د وی در ش ر
» با تکرار عبارت «

«

» در ابتدای هر بند ش ر که حاکی از گرر زمان است

و خاطرات را با حسرت و تالّم بیان میکندد این دلتنگی را بیان میکند که« :
» (المالئکهد « )555 :5316روزهایی خاموش
گرشتند /هیچ دیدار نکردیم نه حتی رؤیای سرابی ما را گرد آورد /و منم تنهاد از صدای
گامهای تاریکی توشه میگیرم /در یس شیشهی ناهنجارد یس یشت در /و من تنها تن» ...
(اسوارد  )525 :5915فضای مأیوس و اندوهگینی که بر ش ر حاکم استد دلتنگی شاعر را از
فراق م شوق بیشتر نشان میدهدد از ابتدای ش ر تا انتهاد نازک المالئکه در حسرت دیدار
م شوق به سر میبرد و میداند که این اتفاق روی نمیدهد .بازگشت م شوق برای او
آرزویی دست نیافتنی است و او در مقام گالیه و شکوهد م شوق را مورد خطاب قرار می-
دهد و اندوهش را بیان میکند.
(المالئکهد « )551 :5316روزهایی گرشتند /هیچ
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دیدار نکردیمد تو در یس کرانِ رؤیاهایی /در افقی که ناشناختهاش فراگرفته است /و من ره
میسپارم و میبینم و در خواب میشوم /روزهایم را به سر میآرم و فردای شیرینم را
برمیکشم /و او به گرشته از کف رها میگریزد /روزهایم سوده و فرسودهی آه کشیدن-
هاستد تو چه /هنگام باز خواهی گشت؟» (اسوارد )529 :5915
عشقی که نازک المالئکه را غمگین و اندوهگین ساخته استد عشقی است ترسان و زهر
خاربنان چشیده و متضرع که با التماس و التجا از م شوق میخواهد که آن را رهایی بخشد
و نورانی سازد .یادآوری این عش با اندوه و غم توام است و گویی خاطرهای خوش را برای
او رقم نزده و تنها خواهان آن است که دیدار دوباره روی دهد و او از ش

نجات یابد.

(المالئکهد )551 :5316
«روزهایی گرشتندد هیچ نیاوردی به یاد /که در گوشهای از قلبت /عشقی است جدا افتاده که
خاربنانش در یای خلیدند /و خود بیتاب ترس رو به تضرع مینهد /تو نورش بخش/
بازگرد .یاره ای از دیدار /ما را یر و بالی میبخشد که به آن از ش

درمیگرریم( »...اسوارد

)529 :5915
ترکی هایی همچون «
و ...و تصویرهایی همچون «سودگی و فرسودگی روزها با آه
کشیدن»د «خلیدگی یای عش

با خاربنان»د «در یس شیشهی ینجرهی ناهنجار بودن» و

«خیرگی در یلکانی» که یایانی نداردد همگی به فضای اندوهگین عش شاعر و تاریکی که بر
آن حاکم گردیده و یأس و نومیدی که بر آن خیمه زدهد یاری میرسانند .شاعر خود م ترف
است که دیگر یار باز نمیگردد و تنها ییواکی خوابزده حسرت او را همراهی میکند که
«به نجوایم میگوید :باز نخواهد گشت /نه باز نخواهد گشت» (همان)521 :
ب) دلتنگی برای گذشته :بُ دی دیگر از نوستالیی ش ری نازکالمالئکه مربو به دلتنگی و
حسرت برای گرشته و روزگارِ سپری شده استد روزهایی که یی در یی میگررند و زمینه-
ی دلتنگی او را فراهم میسازند .حس دردمندی او در یس مضامینی چون گرر روزهاد
سپری شدن لحظاتد غم و اندوه منتو از گرر زماند تلخیهای حیاتد اندوه زیستند تیرهای
سهمگین زندگی و بار سنگین رویاها و آهها و دردها حضور دارد .شاعر با هرچه ییرامون
خود میبیندد «لبریز از اندوه و نومید از خوشایندهای زندگی» (المالئکهد  )153 :5316می-
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شود و در «سایهی تنهایی مبهم» (همان )154 :به زیستن خود ادامه میدهد .در ش ر «نهایه
السّلّم» گرر عمر خود را در نهایت دلتنگی و اندوه اینگونه مجسم میسازد« :روزهایی
خاموش گرشتند /هیچ دیدار نکردیم نه حتی رؤیای سرابی ما را گرد آورد /و منم تنهاد از
صدای گامهای تاریکی توشه میگیرم /در یس شیشهی ناهنجارد یس یشت در /و من تنها
تن /روزهایی گرشتند /سرد میخزیدند و مالل گمان آلودم را با خود میکشیدند /و من
گوش میسپردم و دقای مضطربشان را میشمردم /آیا زمان بر ما گرشته است؟ یا در بی
زمانی رفته ایم؟» (اسوارد )525 :5915
نازکالمالئکه در این ش ر با آوردن کلماتی نظیر «خاموش»د «تاریکی»د «سرد»د «اضطراب»د
«سرگردانی»د «گمان آلود» و ...س ی دارد از روزهایی سخن بگوید که در غم و اندوهی
عمی سپری شدهاند و او تنها با «آه کشیدن» ییایی و «در خواب شدن» و بی تابی و تضرّع و
امید واهی به دیدار دوباره این روزها و لحظات را سپری کرده است .گرشتهای که شاعر از
آن سخن میگویدد مملو از اندوهیست گزیرنایریر و گریزنایریر که خود اقرار بر این دارد
که یایانی خوش در انتظار او نیست و در ابهام گم میشود« .
»
(المالئکهد « )555 :5316همچنانم خیره در یلکان /یلکان آغاز میشود اما یایانش کجاست؟/
در دلم آغاز داردد جای سرگردانی و تاریکیاش /آن در مبهم کجاست؟ /در یلکان کجاست؟»
(اسوارد  )525 :5915آرزومندی نازک المالئکه برای رهایی از گرشتهای که غم دیدار
م شوق برایش رقم زدهد در بسیاری از مصراعها خود را نشان میدهدد او با درخواست
بازگشت م شوق امید خود را نشان میدهدد اما آنچه در یایان ش ر برایش رقم میخوردد
یقین ییدا کردن به عدم بازگشت م شوق است.
 -2-5-2خاطرهی جمعی
از میان مؤلفههای خاطرهی جم ی نوستالیی آرمان شهر در سرودههای نازک المالئکه به
شکل بارزی مشهود است .در بسیاری از سرودههای وی دریغ و حسرت نسبت به
رویدادهای حال با یأس و نومیدی ییوند میخورد9د «ما با نومیدیها و آرزوها و اجساد
دیروزمان آمدیم /و میلیونها نفر /رویاهای آینده و ض یفشان را /با غم و اندوه میفرستند»
(المالئکهد  )933 :5316اما در برخی دیگر از سرودههایش میتوان رگههایی از امید نیز
یافت4د امید به غروب اندوه و حزن و فرا رسیدن آیندهای روشن« :حزن و اندوه حیات مارا
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هدف تیرهای سهمگین خود قرار دادهد /ولی ما در مقابل آن همه سختیهاد /شکیبایی ییشه
ساختهایم /و به غروب غمها و اندوهها امیدواریم( ».همان )615 :شاعر در آرزوی رفتن به
مدینهی فاضله و آرمانشهری است که همهی انسانها به وعدهی آن دل خوشند و یایان
دردهای خود را در آن میبینند .در ش ر «جزیره الوحی» میتوان آرزوی رفتن به این آرمان
شهر را دیدد «شهری یشت دریاها» و«هیچستان» سهراب سپهری و«با زرین» منوچهر آتشید
در ادب م اصرفارسی نیز نمونههایی از این نوع اش ارِ در آرزوی رفتن به آرمان شهر است:
«یشت دریاها شهری است /که در آن ینجرهها رو به تجلی باز است /.بامها جای کبوترهایی
است که به فوارهی هوش بشری مینگرند /.دست هرکودک ده سالهی شهرد شاخهی م رفتی
است /.مردم شهر به یک چینه چنان مینگرند /که به یک خواب لطیف /خاکد موسیقی
احساس تو را میشنود /و صدای یر مرغان اساطیر میآید در باد( ».../سپهرید -964 :5913
 )961و «من در سفر زیستهام /من در سفر زاده شدهام /شگفتا! که اینک توقفی نامیمون یس
از سفری مقدس /مرا فرسوده کرده است /من دلبسته شدهام /دلبستهی باغی زرین در
سرزمینی دور /باغی زرین /با ساقههای لطیف لبخندهاد شکوفهی آشتیهاد جویبار ینجهها/
که از نسیم نفسها و نوازشها متالطم است /باغی زرین /که من میوهی شاداب چشمهایش
را بیتاب شدم /بهار تپشهای مزرعهی یرآفتابش را گرمتر سرودم /و فصل یردوام انتظارها
را زندگی کردم( ».آتشید  )12 :5916نازکالمالئکه نیز آرمان شهر خود را جزیرهی وحی
میخواندد جاییکه جایگاه آرزوهای دور دست است و نومیدی و بیبهرگی در آن به خواب
رفتهاند و نومیدی به امیدواری بدل یافته است« .خرنی الی ال الم الب ید /یا زورق السحر و
الخلود /و سر بقلبی الی ضفاف /توحی الی القل

بالقصید/جزیره الوحید من ب ید /تلوح

کالمامل الب ید /قد ضحک ال مر و استنامت /عواصف الیاس و النکود /وانقبی الیاس
بشریات /و امنیاتد فای عید!» (المالئکهد )114 :5316
به نظر میرسد وی در ش ر «

» نیز با اینکه مخاط

را با یک فضای احساسی

اندوهگین مواجه میسازدد به این آرمان شهر اشاره میکندد به مکانی که در یس جنگلهای
ییچاییچ و دریاهای ناییدا کرانه جای دارد و نور آن را در برگرفته است و شاعر با دیدار
م شوق میتواند به آن راه یابد« .
» (همان)551 :
 -3نتیجهی بحث
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نوستالیی در اصطالح ادبی به شیوهای از نگارش اطالق میگردد که بریایهی آن خال اثرد
گرشتهای که در ذهن داشته یا «سرزمینی که یادش را در دل دارد» (نورایید )131 :5931
حسرتآمیز و حزنانگیز ترسیم میکند .با نگاهی تطبیقی به دو سرودهی «آن روزها» از فرو
فرخزاد و «

» نازک المالئکه به دلیل تشابه فکری هر دو شاعر و مشابهات بیانی

آنها میتوان مؤلفههایی از نوستالیی را در هر دو ش ر مشاهده نمود .نمونههای موف
نوستالیی در ش ر «آن روزها» فرو یادکرد م شوق و جدایی اود یاد گرشته و دلتنگی ناشی
از گرر لحظات و خاطرات دوران کودکی و جوانی است و مؤلفههای یافت شده در «نهایه
السّلّم» سرودهی نازکالمالئکه عبارتند از یادکرد خاطرات گرشتهد اندوه جدایی از یار و
خاطرهی جم ی آرمانشهر .از میان این مؤلفههاد هر دو شاعر در ش رهای مورد بحث به
نوستالییِ یادکرد گرشته توجّه خاصی دارند و حسرت و دلتنگی ناشی از رخدادهای
روزگار و ییش آمدهای خوشایند و ناخوشایند در کالم هر دو بیشتر نمود یافته است .قابل
بیان است که فضایی که فرو برای ش رش برگزیدهد فضایی شاد و صمیمی و مملو از
خاطراتی شاد و روشن است که همواره ییش رویش بوده و حتی اگر خاطرهای اندوهگین
مانند حضور «گلدانهای خشکیدهی یاس» یا مرگ گنجشکان و به خاک سپردن آنها را بیان
میکندد در فضای شاد آن گم میشود .تکرار عبارت «آن روزها رفتند» نیز ماللآور بودن
مضمون را کمتر میسازد و این مطل

نشان میدهد که فرو از گرشتهی خود رضایت

داشته و خرسند بوده استد حال آنکه نازکالمالئکه فضایی سرد و خاموش و مملو از غم و
دلتنگی را برای ش ر خود برگزیده و با تکرار «

» مالل و اندوه را به مخاط

سرایت میدهدد او از خاطرات گرشتهی خود شکوه دارد و مرور آنها هیچ آرامشی را
برایش رقم نمیزند .هر دو ش ر با یأسی عمی و اندوهی ژرف به یایان میرسدد اما ترکی -
هایی که فرو برای خود برمیگزیندد خواننده را با خود به فضایی نه چندان دور از عمر و
زندگی خود میبرد و او را وادار به مرور زندگی و مراحل آن میکندد حال آنکه نازک
المالئکه ناراحتی و غم منتو از فراق یار را چکشوار به ذهن مخاط

وارد میسازد.

خاطرهی فردی دوری از م شوق نیز در هر دو ش ر نمود یافته است .فرو به شرح خاطرات
آشنایی و عشقی ساده از دوران گرشته مییردازد که ب دها «مثل نباتاتی که در خورشید می-
یوسند»د آن لحظات محو میشوندد اما نازک المالئکه تنها دلتنگی و سردی و خموشی و
ماللی گمانآلود را که از دوری یار عایدش گشتهد به تکرر بیان میکند و تنها خواهان
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بازگشت م شوق است که یقین دارد که بازگشتی در کار نخواهد بود .در هر دو ش ر امیدی
نقش میبندد که هر دو شاعر به بیرنگ شدن آن در یایان ش ر اشاره میکنند .تنهایی هر دو
شاعر با تصویرسازیهایی عمی بیان میشودد فرو «اکنون زنی تنهاست» و نازکالمالئکه
«از صدای گامهای تاریکی» توشه گرفته و در «یس شیشهی ینجرهی ناهنجار»د «منِ تنها تن»
خود را رها ساخته است .غالباً اندوه و دردی ژرف به عاشقانههای وی رسوخ یافته است که
تأثیری عمی بر ذهنِ حُزن یرورش گراشته است.
مؤلفهی یادکرد خاطرات دوران کودکید نوجوانی و جوانی در ش ر فرو تبلور مییابد و با
تصویرهایی که به آنها ییش از این اشاره گردیدد خود را نشان میدهد .فرو س ی بر این
داشته که گرر زمان را در مراحل گونهگون زندگی خود نشان دهد و خاطرات خود را با
تصویرهای مربو به هر مرحله مرور کند .این مؤلفه در ش ر نازک المالئکه دیده نمیشود و
شاعر تنها به زمان خاصی از زندگی خود اشاره میکند .به دلیل فضای شخصی ش ر فرو
نمیتوان حسرتهای خاطرهی جم ی را یافتد اما در ش ر نازک المالئکه اشاره ای کوتاه به
آرمان شهری میشود که لبریز از نور است و شاعر قصد دارد با دیدار م شوق به آن دست
یابد .در یایان اینکه فرو با تصویرسازیهای عمی و گزینش فضایی که برای بیان دلتنگی
خود برگزیدهد توفی بیشتری در خل زبان شاعرانه و ناب در حوزهی نوستالیی و طرح
مؤلفههای آن داشته است.
به نظر میرسد هر دو سراینده هرگاه در حوزهی رمانتیک طبعآزمایی نمودهاندد بیشک به
مؤلفههای نوستالیی توجه داشتهاند .با یک چشمانداز کلی بر اش ار فرو و نازکالمالئکهد
میتوان آنها را از بزرگترین شاعران نوستالییسرای م اصر دانست که به خل تصاویری
در کالمشان دست میزنند تا عم آزردگید حسرت و دلتنگی خویش را نمایش دهند.
***
پینوشتها:
 -5آن روزها رفتند /آن روزهای خوب /آن روزهای سالم سرشار /آن آسمانهای یر از یولک /آن شاخساران یر
از گیالس /آن خانههای تکیه داده در حفاو سبز ییچکها به یکدیگر /آن بامهای بادبادکهای بازیگوش /آن
کوچههای گیو از عطر اقاقیها /آن روزها رفتند /آن روزهایی کز شکاف یلکهای من /آوازهایم چون حبابی از
هوا لبریز میجوشید /چشمم به روی هرچه میلغزید /آنرا چو شیر تازه مینوشید /گویی میان مردمکهایم/
خرگوش نا آرام شادی بود /هر صبحدم با آفتاب ییر /به دشتهای ناشناس جستجو میرفت /ش ها به جنگل-
های تاریکی فرو میرفت /آن روزها رفتند /آن روزهای برفی خاموش /کز یشت شیشهد در اتاق گرمد  /هر دم
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به بیرون خیره میگشتم /یاکیزه برف من چو کرکی نرم /آرام میبارید /بر نردبام کهنهی چوبی /بر رشتهی
سست طناب رخت /بر گیسوان کاجهای ییر /و فکر میکردم به فرداد آه /فردا /حجم سفید لیز  /با خش خش
چادر مادر بزرگ آغاز میشد /و با ظهور سایه مغشوش اود در چارچوب در /که ناگهان خود را رها میکرد در
احساس سرد نور /و طرح سرگردان یرواز کبوترها /در جامهای رنگی شیشه /.فردا /...گرمای کرسی خواب آور
بود /من تند و بی یروا /دور از نگاه مادرم خطهای با طل را /از مش های کهنهی خود یاک میکردم /چون برف
میخوابید /در باغچه میگشتم افسرده /در یای گلدانهای خشک یاس /گنجشکهای مردهام را خاک میکردم/
آن روزها رفتند /آن روزهای جربه و حیرت /آن روزهای خواب و بیداری /آن روزها هر سایه رازی داشت/
هر ج بهی صندوق خانه سربسته گنجی را نهان میکرد /هر گوشهد در سکوت ظهر /گویی جهانی بود /هرکس
از تاریکی نمیترسید /در چشمهایم قهرمانی بود /آن روزها رفتند /آن روزهای عید /آن انتظار آفتاب و گل /آن
رعشههای عطر /در اجتماع ساکت و محجوب نرگسهای صحرایی /که شهر را در آخرین صبح زمستانی/
دیدار میکردند /آوازهای دوره گردان در خیابان دراز لکههای سبز /بازار در بوهای سرگردان شناور بود /در
بوی تند قهوه و ماهی /بازار در زیر قدمها یهن میشدد کش میآمدد با تمام لحظههای راه میآمیخت /و چرخ
میزدد در ته چشم عروسکها /بازار مادر بود که میرفت با سرعت به سوی حجمهای رنگی سیال /و باز می-
آمد /با بستههای هدیه با زنبیلهای یر /بازار باران بود که میریختد که میریختد که میریخت /آن روزها
رفتند /آن روزهای خیرگی در رازهای جسم /آن روزهای آشناییهای محتاطانهد با زیبایی رگهای آبی رنگ/
دستی که با یک گل از یشت دیواری صدا میزد /یک دست دیگر را /و لکههای کوچک جوهرد بر این دست
مشوشد مضطربد ترسان /و عش  /که در سالمیشرم آگین خویشتن را بازگو میکرد /در ظهرهای گرم
دودآلود /ما عشقمان را در غبار کوچه میخواندیم /ما با زبان سادهی گلهای قاصد آشنا بودیم /ما قل هامان را
به با مهربانیهای م صومانه میبردیم /و به درختان قرض میدادیم /و توپد با ییغامهای بوسه در دستان ما
میگشت /و عش بودد آن حس مغشوشی که در تاریکی هشتی /ناگاه /محصورمان میکرد /و جربمان میکردد
در انبوه سوزان نفسها و تپشها و تبسمهای دزدانه /آن روزها رفتند /آن روزها مثل نباتاتی که در خورشید
مییوسند /از تابش خورشیدد یوسیدند /و گم شدند آن کوچههای گیو از عطر اقاقیها /در ازدحام یر هیاهوی
خیابانهای بی برگشت /و دختری که گونههایش را /با برگهای شم دانی رنگ میزدد آه /اکنون زنی تنهاست/
اکنون زنی تنهاست (فرخزادد )124-123 :5961
-1
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عناصر نوستالییک در ش ر «آن روزها»ی فرو فرخزاد و ش ر «نهایه السلم» نازک
المالئکه

(المالئکهد
)555-551 :5361
 -9نازک المالئکه در ش ر «فی وادی الحیاه» یاس و نومیدی را به وضوح نشان داده استد در بخشی از آن می-
گوید« :و الموج من حولنا جبال /سدت علی خطونا السبیال /حسبک یا زورقی مسیرا /لن یخدع القل
بالسراب» موجهای اطرافمان بسان کوهها راه را در مقابل گامهایمان بستند /ای قایقمد راه را ادامه مده /قل
هرگز با سراب فری

داده نمیشود» (المالئکهد )113 :5316

 -4در ش ر «نداء الس اده» سروده ی نازک المالئکه امید به فردایی بهتر و رهایی از دردها را میتوان مشاهده
کردد شاعر در این سروده برای رهایی از تأ لمات روحی فردی و اجتماعید امید به سرزمینی تهی از درد می-
دهد( .همان)951 :
منابع و مآخذ
الف) کتابها
 -5آتشید منوچهر ( )5913هر اتاقی مرکز جهان است (گفت و گوهایی با اهل قلم)د به کوشش سایر
محمدید تهران :نگاه
 -1آتشید منوچهر ( )5916مجموعه اشعارد تهران :نگاه
 -9آریانیورد منوچهر ( )5913فرهنگ پیشرو آریانپور (انگلیسی – فارسی)د تهران :جهان رایانه
 -4آشورید داریوش ( )5915فرهنگ علوم انسانید تهران :نشر مرکز
 -1اسوارد موسی ( )5915از سرود باران تا مزامیر گل سرخ (ییشگامان ش ر امروز عرب)د تهران:
سخن
 -6باطنید محمدرضا ( )5913فرهنگ معاصر ( انگلیسی -فارسی)د تهران :فرهنگ م اصر
 -2براهنید رضا ( )5925طال در مسد تهران :انتشارات نویسنده
 -1یورافکارید نصرت اهلل ( )5911فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکید تهران :فرهنگ
م اصر
 -3سپهرید سهراب ( )5913هشت کتابد تهران :طهوری
 -53شفی ی کدکنید محمدرضا ( )5913شعر معاصر عربد تهران :توس
 -55فرخزادد فرو ( )5961مجموعه اشعار فروغ فرخزادد آلمان غربی :نوید
 -51فیروزآبادید مجدالدین ( )5436القاموس المحیطد بیروت :موسسه الرساله
 -59کفایید محمد عبدالسالم ( )5911ادبیات تطبیقید بازگردان سیدحسین سیدید تهران :نشر آستان
قدس رضوی
 -54مختارید محمد ( )5922هفتاد سال عاشقانههاد تهران :تیراژه
 -51المالئکهد نازک ( )5316الدیواند ج 5و1د بیروت :دارال وده
 -56مندورد محمد ( )5963در نقد ادبد بازگردانی علی شری تید تهران :انتشار
ب) مقاالت
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 -5تقیزادهد صفدر ( )5915نوستالژید مجلهی فرهنگ و هنر بخاراد شمارهی 14د صص 135-131
 -1شریفیاند مهدی ( )5916بررسی فرآیند نوستالژی در اشعار سهراب سپهرید مجلهی زبان و
ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاند سال ینجمد شمارهی 1د صص 15-21
 -9عالی عباس آبادد یوسف ( )5912غم غربت در شعر معاصرد مجلهی گوهر گویاد شماره 6د صص
99-61
 -4عباسید محمود و ی قوب فوالدی ( )5931بررسی نوستالژی در شعر منوچهر آتشید ادبیات
یارسی م اصرد سال سومد شمارهی 1د صص 49-29
 -1علوید رقیه و سیدرضا ابراهیمی ( )5935خوانش اسطوره شناختی ش ر «آن روزها» اثر فرو
فرخزاد از دیدگاه نورتروپ فراید فصلنامهی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
سنندجد سال چهارمد شمارهی 59د صص 12-534
 -6علیزادهد ناصر و عباس باقینیاد ( )5935قیصر امینپور و رویکرد نوستالژیکد مجلهی بوستان
ادب دانشگاه شیرازد سال چهارمد شمارهی ( 1ییایی )51د صص 521-134
 -2میرمقتدایید مهتا ( )5912معیارهای سنجش شکل گیری ،ثبت و انتقال خاطرات جمعی در شهر
تهراند نشریهی هنرهای زیباد شمارهی 92د صص 1-52
 -1نورایید الیاسد مهدی شریفیان و علی اصغر آذرییرا ( )5931رویکردهای نوستالژیک در شعر م.
سرشکد ییوهش نامهی ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستاند سال یازدهمد شمارهی 13د
صص 123-131
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مشق خیالی :ترکیب تطبیقی از خوشنویسی و عرفان
**1

فرناز م صومزاده جوزدانی* /5دکتر حسن لی یورمند

چکیده

«مش خیالی»د اصطالحی است که نخستین بار در رسالهی

باباشاه اصفهانی (تألیف

در قرن یازدهم ق / .هفدهم م ).مطرح شده است و از تطبی مفاهیم عرفانی با ت الیم
خوشنویسی خبر میدهد .با توجه به اینکه جنبههای عرفانیِ هنر خوشنویسی فقط از طری
زبان قابلضبط استد بنابراین با افول رسالهنویسی و در یی آن ثبت نشدن تجربیات عارفانه
خوشنویسد نه تنها روندِ رشد مبانی نظری خوشنویسی کند شدهد بلکه بسیاری از مفاهیم
عرفانیِ خوشنویسی بهراحتی درک نمیشود .از اینرو این مقاله به روش تحلیلی و تطبیقید
برای یافتن م نای اصطالح «مش خیالی»د جنبههای عرفانی رساالت خوشنویسی را تحلیل و آن
را با اندیشه ابنعربی تطبی میدهد .در نتیجهد مش خیالی را سلوک عرفانی خوشنویس برای
یافتن اصل و منشأ خوشنویسی مییندارد که سلسله مراتبی دارد .چنانکه هنرمند برای ییمودن
این مسیر میتواند از طری خودشناسی به وجود «خوشنویس کامل» و از تأمل در جهان هستی
به «خوشنویس کبیر» یی ببرد و بهکمک این دو خوشنویسد مرات مش خیالی را بپیماید تا در
بازگشت بتواند تجربه این سفر را از زبان عرفانی به زبان خوشنویسی ترجمه کند.
کلیدواژهها :خوشنویسی اسالمید عرفان اسالمید مبانی نظری خوشنویسید مش خیالی.

* 5دانشجوی دکتری ییوهش هنرد دانشکده هنر و م مارید دانشگاه تربیت مدرس (ایران)

)(farnaz.masoumzadeh@gmail.com
** 1استادیار گروه ییوهش هنرد دانشکده هنر و م مارید دانشگاه تربیت مدرس (ایران) )(hapourmand@modares.ac.ir
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مقدمه
نگارش مباحث مربو به کتابت و کتابآرایی در زبان فارسی از اواخر قرن ششم تا هشتم
ق .به هیأتی منظم رواج یافت و به سرعت در عصر تیموریان و صفویان به شکوفایی رسید
(مایل هروید  :5921سی وچهار) .این آغاز با تکامل عرفان نظری در جهان اسالم همزمان
بود که ورود این مفاهیم را به رساالت خوشنویسی به همراه داشت .البته کاتباند
اصطالحات عرفانی را با ت اریف خوشنویسی درآمیختند و آنها را مختص هنر
خوشنویسی ساختند .از آن جمله میتوان به صفاد شأن و مش خیالی اشاره کردد که اگرچه
به صورت مفهومی در آثار ییشین به کار رفته بودد هر سه اصطالح و بهخصوص مورد اخیر
در رساله

جنبه کاربردی یریرفت .مش خیالی که در این رساله یس از مش

نظری و قلمی مطرح شدهد این نکته را به ذهن متبادر میکند که هنرمند در جهت نیل به
کمال هنر نهتنها مهارت های عملی خود را باید ارتقا دهدد بلکه فراتر از آن باید به شناخت
مبانی نظری این هنر بپردازد .این اصول بنیادین کمابیش در رساالت مطرح شدهد ولیکن
عالوه بر یراکندگی آند گاه بیت لقی آن به دنیای خوشنویسید شناخت آنها را مختل
گردانده است .با توجه به اینکه این مراحلد شباهت بسیاری به سیروسلوک عارف داردد
نگارنده بر آن است که به روش تحلیلی و تاریخی مبانی نظری خوشنویسی را در تطاب با
این سیر عارفانه بررسی و درجات مش خیالی را در هر یک از این مرات

مشخص کند.

بهگونهای کهد ابتدا به اصل و منشأ عرفانی خوشنویسی با تکیه بر رساالت مییردازد و
سپس نقش هنرمند و چگونگی سیرکردن این مسیر را برای رسیدن او به این اصل و منشأ
تشریح میکند و درنهایت چگونگی به اشتراکگراشتن تجربه این سفر را بیان میکند.
تجلی خوشنویسی
براساس تفسیر ابنعربی از حدیثی مشهور5د این عالم و هر چه انسان از آن درک میکندد به
مثابه رؤیا تلقی شده است و همانطور که رؤیاهای خوابِ انسان نیاز به تأویل دارندد این
رویاها هم نیازمند آن هستند .با در نظر گرفتن اینکه رؤیاها صورتی تخیلی از واقع هستند و
از این رو آنها را باید به جایگاه آغازین و درست آن بازگرداندد م نی تأویل مشخص
میشود (ایزتسود  .)11 :5923این تأویل در رساالت خوشنویسی با تکیه بر آیات و احادیث

)
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م روف به گونهای صورت گرفته است که بیشتر آنها با سوق دادن طال

هنر به سرچشمه

تجلی خوشنویسی آغاز میشوند .از جمله این آیات آیه اول سورهی

است؛ «

» (ند سوگند به قلم و آنچه با قلم مىنویسند).
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

د نهری

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

سه از نور دانسته شده است .در تفاسیر دیگر این هر سه به فرشتگان یا همان نور ت بیر
شدهاند (طباطبایید .)69 :5969
از آیات دیگری که همواره در رساالت از آن در شناخت منشأ خوشنویسی استفاده شدهد
آیات ابتدایی سوره عل است.

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر
بخوان به نام یروردگارت که جهان را آفرید ( )5انسان را از خونى بستهشده آفرید ()1
بخوان که یروردگارت از هر کریمى کریمتر است ( )9کسى است که به وسیله قلم ت لیم کرد
( )4آرى انسان را ت لیم کرد چیرهایى را که نمىدانست (( )1همان.) 241 :
در این آیات کلمه قرائت بیش از همه میتواند به تجلی اولیه خوشنویسی اشاره داشته
باشد .بر مبنای نظر راغ

در ت ریف این کلمه به م نای ضمیمهکردن حروف و کلمات به

یکدیگر در زباند میتوان از آن عالوه بر خواندند مفاهیم مطال هد تلفظ و همچنین شنیدن را
نیز برداشت کرد (همان .)246 :دربارهی این مورد اخیر روایتی درباره ییامبر اکرم(ص) وجود
دارد که ایشان یس از اولین دریافتهای وحی به خدیجه فرمودند که در هنگام تنهایی ندایی
میشنوند (مکارمشیرازید  .)519 :5922به همینخاطر میتوان این ت بیر نصر را یریرفت که
نقطه نخستین سرآغاز خوشنویسید کلمه نخستین همان «کُن» (باش!) است که ییواکش
تمامی «عالم» را خل کرده و در قرآن به صورت صدا مندرج است (نصرد  .)19 :5921این
کلمه به نظر ابنعربی همان رحمت و محبت الهی است که به صورت نفس از جان

ح
119

صادر شده و آن را به «بازدم» تشبیه میکند .به این م نا که او آنچه در درون او بودهد به
وسیلهی کلمه «کن» به برون میفرستد تا بدینوسیله از آنچه در درون بوده بیرون آید و
موجود باشد (ایزتسود  542 :5923و .)541
این خل از عدم اولین مرحله تجلی ح در قال

اسماء است که در قیاس با عوالم ینوگانه

تصوف در مرحله دوم قرار میگیرد .تجلی این صفات به صورت رحمت یا نور در مرحله
سوم بر ییامبر آشکار میشود .مرحله ب دی درک ییامبر از صور مثالی و قال های جهانی این
صفات است که در «لوح محفوو» متجلی شده است .این تجلی باید بر ذهن یاکی روی
مینمود تا جوهر راستین محفوو بماند 5و این نکته به صراحت در آیه  41سوره عنکبوت
بیان شده است.

تو ییش از قرآن هیچ کتابى را نتوانستى بخوانى و نیز خودت آن را ننوشتى وگرنه مبطالن در
نبوت به شک مىافتادند (طباطبایید .)513 :5969
بنابراین ییامبر مشمول فیض مقدس شده؛ ی نی کسی که به عالم شهادت راه یافته و اعیان
یافته است .درک او از لوح

ثابته خوشنویسی در صورتهای محسوس بر وی تحق

محفوو باید بهگونهای تجلی مییافت که نه تنها در آن زمان بلکه یس از او در سالهای
مدید تداوم یابد و غیاب او را جبران کند .خوشنویسید بهترین شکل وجودی این تجلی
منسوب به حضرت علی است .رساالت خوشنویسی نیز با تأکید بر این نسبتد کمال
هنرمند را از اصول بنیادین ظهور این تجلی میدانند .خوشنویس برای رسیدن به کمال باید
مدام قوس ص ود و نزول را بپیماید و به اصطالح مش

خیالی کند تا در بازگشت و

نهاییترین بخش قوس نزولید مش قلمید حاصل کشف خود را متجلی سازد.
جدول  -5مراحل تجلی خوشنویسی
عوالم

صور تجلی در عالم

صور تجلی در
خوشنویسی

شیفتگی عارفان بر باور امیبودن ییامبرد این گمان را در آنها برانگیخت که حروف میان آنان و فیض مقدس حجابی
ایجاد کرده است (شیملد .)519 :5911
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حضرت ذاتد عالم غی

مطل یا

ح (مطل )د بدون تجلی
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عدم

غی الغیوب
حضرت دوم :اسماء و صفات الوهیت

تجلی به عنوان خدا

اسماءالحسنی

حضرت سوم :اف ال یا حضرت ربوبیت

تجلی به عنوان رب

رحمت /نور

حضرت چهارم :مثال و خیال

تجلی به صورت اشیاء نیم

لوح محفوو

روحانی و نیم جسمانی(اعیان
ثابته)
حضرت ینجم :حواس و مشاهده

تجلی به عنوان جهان

خوشنویسی

محسوسات

خوشنویس
خوشنویس برای رسیدن به کمالد نخست باید ح را بشناسد .ابنعربی تنها راه شناخت
ح (مطل ) را خودشناسی میداند .او با تکیه بر حدیث شهیر استناد میکند که هر کس
خود را شناختد یروردگارش را شناخته است .او به طور کلی م تقد است وصول به م رفت
رب از طری م رفت نفس به دو روش میسر است؛  .5استدالل  .1کشف .در روش اول
شخص ابتدا به خصایص مرتبط با طبی ت مخلوقی (خود) م رفت مییابد و آنگاه به م رفت
ح از طری نفی همه نواقص و نسبت دادن همه کماالت به او نائل میآید .در روش دوم
تجربه کشف بر شخص روشن خواهد ساخت که این خود ح و نه عالم است که دلیل بر
وجود و الوهیت او به عالم است .در این مرحله او همچنین درمییابد که عالم چیزی جز
تجلی ح از مجرای صور اعیان ثابته اشیاء عالم نیست (ایزتسود .)65-9 :5923
هر یک از این روشها براساس نقطه شروع مشخص میشوند؛ ی نی اگر خوشنویس به
ا عتبار مش نظری بر این عرصه یا گرارد به روش استدالل وارد شده استد ولی اگر مش
خیالی دلیل حضور او در این عرصه باشد روش مکاشفه را ییش گرفته است .به نظر میرسد
امروزه بیشتر روش اول تحق مییریردد ولیکن در گرشته خوشنویس بیشتر از طری دوم
حقیقت را کشف میکرده است .برای مثال میتوان به سلطان لی مشهدی ( 316-145ق).
اشاره کرد که شروع مشاقی خود را نه با مش نظری بلکه با مش خیالی آغاز کرده و ب د از
مدتها به صور خوشنویسی دسترسی ییدا کرده است:
100

در جککوانی بککه خککط بککدی مککیلم

عشکک خککط رانککدی از مککیه سککیلم

بککر سککر کککوی کککم قککدم زدمککی

تککککا توانسککککتی قلککککم زدمککککی

گککه ز انگشککتهککا قلککم کککردی

بکککه خیک کال خطک کی رقکککم زدمک کی

از قضکککا میکککر مفلسکککی روزی

ییشکککم آمکککد بسکککان دلسکککوزی

قلککم و کاغککر و دواتککم جسککت

بیسککت و نککه حککرف را ز حککرف نخسککت

بنوشکککککت و روان بدسکککککتم داد

شکککککدم از التفکککککات او دلشکککککاد
()53 :5929

به هر حال سرچشمه اصلی این دو شروعِ متناقض خودشناسی است .انسان کاملترین بخش
عالمی است که ح را متجلی ساخته .اگر کاملترین بخش عالم خود را از طری علم یا
م رفت به نفس خود بشناسدد قادر خواهد بود تا ح را در باالترین حدی بشناسد که او
خود را در عالم جلوهگر میکند (ایزتسود  .)65-9 :5923انسان در نوع بشر در ذات خود
کامل است .انسان کامل به این مفهوم عصاره کامل جهان بودهد همان روح کل جهان هستی
و به طور خالصه «جهان کوچک» است .از طرف دیگر ح در جهان نیز تجلی یافته که هر
فرد موجود در آن نماینده جنبهای خاص (فقط یک صفت) از خدا است .ابنعربی جهان را
در این سیاق «انسان کبیر» یا همان عالم بزرگ میخواند (ایزتسود .)195-4 :5923
با این ت ریفد خوشنویس میتواند از دو طری به شناخت ح (منشأ خوشنویسی) نائل
آید یکی با رجوع به «خوشنویس کامل» که در خود او است و به یکی از دو روش استدالل
یا کشف به آن خواهد رسید .دیگری در ارتبا با «خوشنویس کبیر»د از طری تأمل در
جهان هستی.
الف .خوشنویس کامل
در بیشتر رساالت خوشنویسی بخشی به راهنمایی هنرمند در جهت کس

ملکات نفسانی

اختصاص یافته است .در این میان برخی از آنها این آداب را جزئی از اصول خط م رفی
کردهاند .از جمله م روفترین آنها رساله آدابالمش و رساله تحفهالمحبین است.
باباشاهاصفهانی در فصل یکم رساله آدابالمش در بیان صفات هنرمند به اختصار خصلتی
بنیادین ی نی اعتدال را ترکر میدهد که به طور جامع میتواند تمام رفتار و آداب
خوشنویس را شامل شود.
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را از صفات ذمیمه احتراز میباید کرد؛ زیرا که صفات ذمیمه در نفس

عالمت بیاعتدالیست و حاشا که از نفس بیاعتدال کاری آید که در و اعتدال باشد .یس
کات

باید از صفات ذمیمه به کلی منحرف گردد و کس

صفات حمیده کند تا آثار انوار این

صفات مبارک از چهره شاهد خطش سرزند و مرغوب طبع ارباب هوش افتد (-59 :5929
.)151
این میانهروی یکی از صفاتی است که ابنعربی در اغل

مراحل به آن اشاره دارد .این

اعتدال گاه چنان بین دو امر متضاد اتفاق میافتد که حالت «حیرت» به انسان دست میدهد و
این حالت یکی از اصطالحات فلسفه او است .او حرکت انسان حائر را دورانی میینداردد
چرا که حرکت این شخص ان کاسدهندهی دوران تجلی الهی است .ح خود حرکتی
دورانی را دنبال کرده استد به این مفهوم که از حال احدیت به حضرت محسوسات نزول
کرده در مجالی اشیاء و حوادت ظهور میکند و آنگاه دوباره به حضرت عدم ت ین باز
میگردد .انسان حائر هم همین چرخه را داردد مسیر او

و

و

است .سیر او

است که آغاز از اوست و نهایت به سوی او (ایزتسود .)31 :5923
مش خیالی نیز آشکارا این حرکت دورانی را در یی خواهد داشت .حرکت خوشنویس
برای شناخت اسماء الهی و تجلی بخشیدن به آن در قال

خوشنویسید و باز گرر از صور

خوشنویسی و حرکت به سوی واحد مطل  .شاید به همین خاطر باشد که اقلیدس در
ت ریف خط چنین گفته :خطّ هندسهای است روحانید اگر چه با آلت جسمانی ظهور ییدا
کرده است (ابن ندیمد  .)52 :این حرکت دوار شاید یکی از منابع الهام ابنمقله در سنجش
حروف براساس دایره بوده باشد.
ی قوببنحسن سراجشیرازی در رسالهی «تحفهالمحبین» به گونهای دیگر رعایت اعتدال را
مترکر میشود .او کات

را در به کارگیری م انی که درخور حسن خط باشد ترغی

میکند

و با بیتی دلیل آن را شناخت افراد مختلف از عوالم وجود بیان میدارد؛
بیان عالم حسنش دل و جان تازه میدارد
به رنگ ارباب صورت راد به بو اصحاب م نی را
(:5926
از صفات دیگری که در رساله

)42

برای هنرمند ذکر شدهد صفا و شأن است .اما این

بار این خصوصیات به عنوان اصول دوازدهگانه خط م رفی شدهاند .او تحصیل این صفات را
در گرو تصفیه قل

خوش نویس دانسته و ییوند آن را با شأن به اصطالح مزه مینامد.
101

همچنین در بیان حالت کاتبی که صاح

شأن شده چنین بیان میکند که از بنابراین عالم

مستغنی گشتهد روی دل به سوی مش میکند و یرتو انوار جمال شاهد حقیقی در نظرش
جلوه مینماید (باباشاه اصفهانید  .)152 :5929این همان مش

خیالی است که حرکت

دورانیاش میتواند از هر دو نقطهای شروع شود که ییشتر گفته شد.
به جز صفات باطنید صورتهای جهانی انسان را نیز خوشنویسان مرج ی برای حسن
کمال به حساب میآورند .در بیشتر رساالت حروف و کلمات به انسان تشبیه شدهاند و
بدینگونه صورتهای انسانی را تجلی خوشنویسی ح میانگارند .برای مثال :میرعلی
هروی در رسالهی «

او را خوشنویس عالم و

» در مدح و ستایش

خال اثر «ورق گلگونگونه لیلی صفتان» بهصورت نثر و نظم توصیف میکند:
سریعالقلمی که چون در ازل قلم بر لوح نهاد و حاالت ابد را به

به دو حرف کاف

و نون بر صحیفه هستی شرح داد که «

خطاطی که ورق

گلگونگونه لیلی صفتان را به خط و سواد خال و خط مخلل و مخطط ساخت و مجنون و
شأن سودائی نامه سیاه را به عش آن سواد در خط انداخت.
صفحه روی بتان از خال و خط
لوح

کات

و

قلم

زیبا

نهاد

چشم صاد و زلف دال و قد الف
طره

المست

و

دهان

کلک

استاد

ازل

زین

صد

الم

بر

روی

جان

میم
ینو
من

مراد
حرف
نهاد

()9 :5929
در خالل این خودشناسید خوشنویس از صفات ذاتی و عینی خود مش میکند تا ضمن
شناخت سرچشمه آن بتواند آنها را در حد توان خود جلوهگر سازد .او این مش را با
شناخت جهان بزرگ تکمیل میکند .به عبارتی دیگر او نزد دو استاد «خوشنویس کامل» و
«خوشنویس کبیر» شاگردی میکند.
ب .خوشنویس کبیر
ح در احدیت خود مجموعه همه اسماء است و بدینترتی
101
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کامل) نمیتواند آن را در برگیرد .تنها جهان بهعنوان یک کل متکامل میتواند احدیت اسماء
را متحق کرده و همتای وجودی آن را فراهم آورد .هر جزئی از عالم مجموع عالم است؛
ی نی هر جزئی یریرنده حقائقی است که در سراسر عالم به طور متفرق وجود دارد .هر
موجود یا هر چیزد در هر لحظه خاص تنها یک اسم از میان اسماء را میگزیند و آن اسم
گزیده «رب» او یا آن به حساب میآید (ایزتسود .)514-3 :5923
» را با قلمی خوشنویسانه

درویش محمد بخاری از همین دیدگاه رسالهی «
چنین میآغازد:

مدح و ثنای بیقیاس فراوان سپاس و ستایش بییایاند کاملی را که از نقطه نیستی دایره
هستی مکمل گردانیده و به قلم قدرت نقش چندین هزار خط بر سطح لوح وجود هر یکی
را به صفتی و هیأتی نیک آراست (.)931 :5929
ی قوببنحسن سراج شیرازی در رساله «

» با اشاره به مؤخرهی آیه 535سوره

آلعمران به صراحت این جهانبینی را ارائه میکند:
» [ ...و در اسرار

و در هر آن که به مقتضای «

آفرینش آسمانها و زمین میاندیشند] تفکر نمایندد از لوح خیال ایشان را این م نکی روی
نماید که:
هر نقش که بر تخته هستی ییداست
ییدایی آن کس است کان نقش آراست
دریای کهن چو برزند موجی نو
موجش خوانند و در حقیقت دریاست

(3)43:5926

در میان آموزههای استاد کبیر آنچه بیش از همه توجه خوشنویسان را به خود جل

کردهد

ابزار خوشنویسی است .تقریباً هیچ رساله خوشنویسی نیست که از جنبه نمادین قلمد کاغر
و مرک

برای درک مبانی عرفانی خوشنویسی بهره نگرفته باشد .این اشارات گاهی در

حمد و ستایش یروردگارد ائمه و امامان ابراز شده که بیشتر ملهم از آیاتد احادیث و روایات
است و گاه در بیان ابزار کتابت و در ضمن آموزش عملی به ظرافت گنجانده شده است .از
این رو میتوان گفت صاح

رساله قصد داشته طالبان هنر را به مش کردن خیال تشوی

نماید .به عنوان مثال :سراجشیرازی در رسالهی «

» تشریح قطزدن قلم را با بیتی
101

به یایان رسانده که صدای برخاسته از قلم به نشانه نوای شکایت نی از اصلش تفسیر
میشود؛
من سر چو قلم بر خط سودای تو دارم بکا آن ککه من سرزده را سرزده ای بکاز
(همان)19 :
در فرازهای عرفانی رساالتد کاغر جلوهای از ب د عینی لوح محفوو متصور شده و بدین شکل
نه تنها خوشنویس را برای درک جایگاه کاغر به تجلی اصلی لوح ی نی جهان بزرگ ارجاع
میدهد بلکه به او یادآوری میکند که محصول این تجلی است .بیت آغازین رساله «آداب الخط»
مجنون رفیقیهروی این مطل
ای کات

را چنین بازمینمایاند:

هر صحیفه راز

لوح قلم تو خامه یرداز
()521 :5929

میتوان گفت آخرین مرحله تجلی در عالم عرفانی خوشنویسی بدون مرک

امکانیریر نیست؛

زیرا که حروف به وسیلهی آن تجسم مییابند .احتمال میرود تصور حروف به صور انسانی نیز
ناشی از همین تفکر باشد .در این باره سراجشیرازی سیاهی حروف را جنبه ظاهری آن ت ریف
میکند و در حقیقت آن را نورگستر میبیند؛ چرا که دانش از آن حاصل میشود .در ادامه برای
شکل حروف طولد عرض و عم در نظر میگیرد و این عم را در غایت رقت به مرتبهای
نزدیک میداند که ادراک نتوان کرد .در عوض آنچه را از این اشکال به صورت بدیهی برداشت
میشودد سطحی طوالنی میانگارد (.)553 :5926
بنابراین تحصیل مفاهیم عرفانی بدون شاگردی نزد خوشنویس کامل و خوشنویس کبیر میسر
نیست .مراج هی خوشنویس به این دو استاد همان مش خیال است .ارزش این مش هنگامی
آشکار میگردد که در قال

مش قلمی نمایانده شود .ی نی همانطور که ح د صفات خود را در

صور جهانی متجلی کردهد هنرمند نیز باید مکشوفات بهدستآمده از مش خیالی خود را در
اشکال حروف صورت بخشد تا حرکت دورانی شناخت را کامل کند.
زبان خوشنویسانه
خوشنویس مترجم زبان عرفانی به زبان زیباییشناسی است و ترجمه ی نی تسلط به زبان
مبدأ و مقصد .حال هنرمند باید آنچه را از سفر به عوالم غیر به دست آوردهد به صور حروف
ترجمه کند .این سوغات چیزی نیست مگر اسماء الهی و از جنس اعیان ثابته .این اعیان
چنانکه گفته شد وجودی واسط دارند؛ ی نی میان ح مطل و جهان اشیاء محسوس قرار
101
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گرفتهاند .هر کدام از آنها عین یک چیز ممکن هستند و همه اشیاء ممکن بر حس
مقتضای عین ثابته خود در دنیای مشهود تحق

مییابند (ایزتسود  .)526 :5923یس

خوشنویس باید ممکنات را خل کندد همانطور که استادانش این امر را تجسم بخشیدند.
تجلی اسماء در قال های خوشنویسی چنان نزد خوشنویسان عینیت ییدا کرد که کمکم نام
خطو بهعنوان یک وییگی یا اصطالح در توصیفات کات

بهکار گرفته شد .از آن جمله

میتوان به این مقطع از مقدمه رساله «مداد الخطو » اشاره کرد:
طرفه دستی که اگر کرامالکاتبین به دستیاری و امداد سپر بوقلمون تا به قیامت به کتابت مصحف
جمالش بپردازند محق است که ثلثی از توقیع کمالش در نامه و رقاع درج نتوانند ساخت
(میرعلی هروید .)4-9 :5926
خوشنویس همچنین باید به زبان مقصد تسلط داشته باشد .او باید از طری مش نظری و
مش قلمی این مهارت را کس

کند .باباشاه اصفهانی این دو را ییشنیاز مش خیالی ت ریف

کرده است؛ او اعتقاد دارد مبتدی باید با مش نظری به کیفیات روحانی خط آشنا شود تا
زمانیکه مت ل به طبع او شود .سپس به مش قلمی از روی یک الگو بپردازد و یس از تسلط
نسبید آن را با مش خیالی همراه سازد ( .)151-53 :5929این سلسله مرات

نشان میدهد

که خل ِ گونهای جدید از خوشنویسی به یکباره میسر نیست؛ زیرا هنرمند تا به ظرایف
خطو موجود شناخت حاصل نکندد نمیتواند صفتی جدید به آن بیفزاید .حتی امکان دارد
وییگیهایی از آن را حرف کند که تجلی کشفیات چندین هنرمند باشد .در واقع کسی که
به مرحله کشف رسیدهد همه چیزهای موجود را در آینه ح و هر کدام را ظهور یافته در
دیگری میبیند .همهی این چیزها چنان در هم سریان و نفوذ یافته که در عین آن که کامالً
برای یکدیگر شفاف شدهاند هر کدام فردیت خود را حفظ میکنند .کاشانی از این افراد به
اهل کمال یاد می کند که چشمانشان را جالل الهی از جمال الهی و جمال الهی از جالل الهی
محجوب نداشته است (ایزتسود  .)61-6 :5923یس خوشنویس برای تجلی این کشف باید
به نحوی عمل کند که در آیینه اثر او تمام نتایو دیگران رخ نمایاند .مهمتر آن که او نباید از
آفرینش هنری غفلت کند و چنانکه کاشانی میگوید به همان صورتی که توجه به عوالم
دیگر نباید او را از یرداختن به عالم محسوسات مبری سازدد مشاقی از جلوههای بصری خط
نباید او را از مش خیالی غافل کند.
از منظر عرفان ظهور اقالم گوناگون خوشنویسی را با راز قضا و قدر میتوان توضیح داد.
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قضا هر چیزی است که دارای تکوینی غیرقابلتغییر و به هنگام عدم و در حالت اعیان ثابته
تحدید یافته است .خداوند از ازل این تکوین را در ذاتش میشناسد و براساس این علم
کامل بر آن چیز حکم میکند .قدر آنچه توسط قضا تحدید شده بیشتر ت ین میبخشد .این
ت ین برخالف قضا زمانی است .به عبارت دیگر هر حالتی که قرار باشد در شیئی واقع شود
توسط قدر عیناً دارای زمان مشخص گردیده و حتی یک دقیقه دیرتر یا زودتر رخ نخواهد
داد (همان .)533-5 :صورتهای مثالی خوشنویسی که در عالم اعیان ثابته ثبت شدهد در
طول زمان به مدد تجربیات شهودی با ترجمان متفاوت به صور خوشنویسانه در عالم
محسوسات تبدیل شدهاند .این سیر به اشتراکگراری یافتههای خوشنویسان در بستر زمان
به کندی ییش رفته و در هر مقطع بخشی از این وییگیها به اشکال خط افزوده شده است؛
زیرا ترجمه و تفسیر زمان میطلبد .از طرف دیگر ماندگاری این صفات متناس

با ارزش آن

و تشخیص قابلیتهای آن توسط دیگر خوشنویسان امکانیریر گردیده است .نتیجهی این
اشتراک و ماندگاری است که تنوع را ایجاد میکند .البته همین سیر کند نیز مستلزم این است
که زمان آن هم برای خوشنویس و هم برای صور حروف رسیده باشد .تفسیر تحوالت
خوشنویسی براساس قضا و قدر در رساله «اصول و قواعد خطو سته»د فتحاهلل سبزواری
نیز مورد توجه قرار گرفتهد بهگونهایکه او تالش نافرجام متأخرین ابنبواب را در رسیدن به
خط او چنین بیان کرده است:
خدای ت الی داناتر است که ب د از این چگونه باشدد چه در خزانه غی
حکم «

عجای هاست که به

» در وقت خویش به ظهور میآید (.)193 :5929

آگاهی از راز قضا و قدر در کنار درک اهمیت تجلید ارزش اقالم گوناگون خط را بر هنرمند
روشن میکند و ییچ و خم مسیر آفرینش را به او مینمایاند .هنرمند میبایست حیطه
مطال ات خود را تا عالم ذات بگستراند و زبان عرفانی را بیاموزد .ولی ییش از فراگیری یک
زبان دیگر می بایست بر زبان خود تسلط یابد و ییوسته آن را تقویت کند .یس از کس
مهارت میتواند به مش خیالی بپردازد تا با درک عوالم برتر وس ت نظر ییدا کند .ولیکن
نباید فراموش کند که به قصد ترجمه این زبان را میآموزدد بنابراین باید با تالشی مضاعف
بر کیفیت مش قلمی بیفزاید.
نتیجهگیری
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مبانی نظری خوشنویسی درطول تاریخ بر مبنای عرفان اسالمی تألیف شده است.
بدینجهت است که خوشنویسان س یکردهاند با طرح اصطالحات جدیدِ خوشنویسی ک
عرفانی آن را از آنِ این هنر سازند .این مقاله نیز با ییگیری این روند و ییروی از مراحل سیر
و سلوک عارفانهد مش خیالی را چنین ت ریف میکند:
مش خیالید سفر خوشنویس به عوالم برتر برای تحصیل زبان عرفانی است .او در این
مسیر به سرچشمه خوشنویسی دست مییابد و در خالل تجربه کشفد جریان آن را در
عالم اعیان ثابته دنبال میکند تا در زمان مقدر آن را در صور حروف جاری سازد .در این
مسیر با دو استاد آشنا میشودد خوشنویس کامل و خوشنویس کبیر .رهاورد این آشنایی
م رفت است که آن را به هنر خوشنویسی عرضه میدارد تا در آیینه این هنرد خود یا به
ت بیری دیگر تجلی ح را بنمایاند .بدینترتی

با برگشت به حضرت اول حرکت دایرهوار

خود را کامل میگرداند .مرکز این حرکت همیشه نقطه مطل (ح ) استد ولیکن در هر
مش چرخشی حول محور عمودی نیز رخ میدهد .ی نی خوشنویس در هر مش خیالید
رازی از رموز این کره هستی را کشف میکند .به نظر میرسد هر کسی قادر به ییمودن تمام
سطح این کره نیست .یس هنرمند با تکیه بر تجربیات ییشین نه تنها میتواند مسیرهای طی
شده را تخیل کند بلکه میتواند طرح یافتن اسرار ینهان را در ذهن بپروراند .اینجا نقش
خوشنویس عارف مشخص میشودد هموست که عوالم برتر خوشنویسی را میشناسد .او
با بهرهگیری از آموزههای عرفانی و بهواسطه مش

خیالد حقای را دریافت و به زبان

خوشنویسی ترجمه میکند؛ زیرا در این مسیر به ارزشهای تجلی در عالم محسوسات یی
برده و حاصل نتایو خود از عوالم دیگر به دیگران تقدیم میکند.
به طور خالصه میتوان نتیجه گرفت که مبانی نظری خوشنویسی در رساالت به صورت
کلی بیان شده و موشکافی آن به عهده مخاط

گراشته شده است .البته این ت امل هنگامی

ارزشمند است که آراء و نظرات مخاطبینِ هنرمند هم در قال

خوشنویسی و هم در قال

نگارش ثبت گردد .این مورد اخیر کمتر در آثار م اصر دیده میشود.
***
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نگاهی انتقادی به وام گيری اصطالحات دستور زبان فارسی
از صرف و نحو عربی
**1

دکتر محمد جواد مهدوی /*5سمانه شکاری

چکیده
از همان ابتدای تدوین دستورزبان فارسید اصطالحات به کار رفته در این حوزه از دانش
زبانید تحت تأثیر اصطالحات صرفی و نحوی عربی بوده است .جدای از آثاری که در خالل

مباحث دیگر به مباحت دستوری فارسی یرداخته اند-همچون دانشنامه عالیید اساس
االقتباسد الم جم فی م اییر اش ار ال جمد فرهنگ جهانگیری و  - ...از نخستین اثر مستقل

دستور فارسی که در حال حاضر موجود است و چاپ شده (منهاج الطل

محمد بن الحکیم

الزینیمی الشندونی الصینی مت ل به قرن یازدهم هجری قمری) تا آخرین آثار دستوری
امروزید همگی به لحاو کاربرد اصطالحات به نوعی از صرف و نحو عربی تأثیر یریرفته
اند؛ اصطالحاتی همچون ف لد مسند و مسند الیهد صفتد مف ولد تمییز و  . ...هدف نوشتار
حاضر بررسی انتقادی این گونه اصطالحات مشترک و میزان درستی یا نادرستی کاربرد آنها
در مورد موضوعات دستوری فارسی است.
کلیدواژهها :صرف و نحو عربی د دستور فارسید وام گیرید اصطالحات دستوری

* 5استادیار گروه زبان و ادبیات فارسید دانشگاه فردوسی مشهد (ایران) ()mahdavy@um.ac.ir
** 1دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی فارسی و عربی دانشگاه فردوسی مشهد (ایران)
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درآمد
از نخستین زمانی که براساسی منابع مکتوبد مباحث دستوری زبان فارسی در آثار فارسی
مطرح شده حدود هزار سال میگررد .به اعتقاد برخی صاح نظران (رک :فرشیدوردد :5911
 )9نخستین کسی که به قواعد دستور زبان فارسی اشاره کرده ابن سینا ( 411-923ق) است
که در بخش منط دانشنامه عالیی به تب یت از نحو عربی لفظ مفرد را به سه قسم اسمد ف ل
(کلمه) و حرف تقسیم میکند (ابن سیناد  .)13 :5919خواجه نصیر ( 621-132ق) نیز در
اساس االقتباس ( )51 :5965لفظ مفرد را به سه قسم اسمد ف ل و حرف تقسیم کرده است.
شمس قیس رازی (ف .یس از  611ق) در کتاب الم جم فی م اییر اش ار الم جم (-533
 )149در ضمن بحث از قواعد ش ر و ادب به شکلی مفصلتر به برخی مباحت دستوری
فارسی یرداخته است .دیگرد کتابی است از ابن مهنا که بنا به مقدمه کتابش در روزگار تیمور
لنگ می زیسته و کتاب خود به نام حلیة االنسان فی حلبة اللسان را درباره قواعد سه زبان
فارسید ترکی و عربی نگاشته است (رک :فرشیدوردد همان؛ صنیعد  .)9 :5925عالوه بر ایند
ب ضی از فرهنگ ها در مقدمه خود درباره قواعد دستوری فارسی توضیحاتی دادهاند که
میتوان از فرهنگ جهانگیری (قرن  )55و برهان قاطع (قرن  )55نام برد .از قرن یازدهم به
ب د شاهد نگارش کتبی با محوریت دستور زبان فارسی هستیم که به طور مستقل به این
موضوع یرداختهاند .بنابر آنچه در دست است نخستین اثر مستقل دستوری کتابی است به نام

منهاج الطل

تألیف محمد بن الحکیم الزینیمی الشندونی الصینی که بنا به نوشته مصحح

کتاب در مقدمهد در قرن یازدهم هجری در چین نوشته شده است (رک :زین
یمی الشندونید 5963د مقدمه مصحح .)9 :در هند نیز نگارش دستورهای مستقل فارسی
انجام گرفته است که از قدیمیترین آنها کتابی است به نام تحقی القوانین از حاج محمد
یحیی حیران که در سال 5161ق نوشته شده است .در همین سالد عبدالکریم بن قاسم
تبریزی م روف به مال باشید در ایران قواعد صرف و نحو فارسی را مینویسد و یس از آن
در سال 5121ق محمد کریم خان کرمانید صرف و نحو فارسی را به رشته تحریر در
میآورد .در سال 5113ق (5121م) میرزا حبی

اصفهانی دستور سخن در زبان فارسی را در

استانبول تألیف و چاپ می کند .برخی صاح نظران این کتاب را یایه دستورهای فارسی
امروزی میشمارند و اصطالح «دستور» به م نای قواعد زبان را نیز بر گرفته از نام این کتاب
میدانندد اما از آنچه میرزا حبی
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(اصفهانید  )13 :5934بر میآید که این اصطالح ساختة او نیست .گرچه او در ابتدای این
کتاب کلمه را به سیاق آتار نحو عربی به سه قسم اسمد ف ل و حرف تقسیم کردهد اما اعتقاد
بر این است که این دستور تحت تأثیر دستور زبانهای فرنگی نوشته شده است (فرشیدوردد
همان .)96 :البته میرزا حبی

در کتاب دبستان یارسی خود که حدود ده سال یس از دستور

سخن نوشته تقسیم بندی سهگانه اسم و ف ل و حرف را کنار گراشته است .یس از این
زماند شیوه جدیدی در دستورنویسی فارسی یدید میآید و آتار دستوری فراوانی به این
شیوه نوشته می شود( .برای اطالع بیشتر از تاریخچه دستور نویسی فارسی رک :صنیعد
5925؛ صدر حاج سیدجوادید 5921؛ جهان ختکد 5926؛ فرشیدوردد .)91-94 :5911
با نگاهی به آتار دستوری زبان فارسید چه قبل از قرن  55و چه ب د از آن تا روزگار ماد
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.
برجستهترین تأثیری که از صرف و نحو عربی بر دستور زبان فارسی دیده میشودد
تأثیریریری اصطالحی است که شامل وامگیری دستور زبان فارسی از اصطالحات صرف و
نحو عربی است :اصطالحاتی که مناس

با زبان فارسی وارد دستور شده و در آن مصداق

دارند؛ مانند فاعلد مف ولد م رفه و نکره و ...یا اصطالحاتی که کاربرد آنها در دستور زبان
فارسی نامناس

است و در آن مصداق ندارند؛ مانند کاربرد اصطالح حرف جر به جای

حرف اضافه.
نویسندگان نخستین آثار دستوری زبان فارسید برای دستورنویسید کتابهای صرف و نحو
عربی را الگویی مناس

میدانستهاند و س ی میکردهاند مطاب با قواعد صرف و نحو عربی

نکات دستوری زبان فارسی را بیان کنند .حکیم رامپوری در مقدمه کتاب نهو االدب در
م رفی کتاب میگوید« :این رسالهد جامع مسائل مهمه نحو و صرف و حاوی نکات و قواعد
شگرف که موسوم به نهو االدب ...لغات و صرف و نحو اقتباس و انتخاب کرده به عبارت
سهل و الفاو زود فهم بر قیاس قواعد عربی به یایان آوردم ».و در یاورقی در توضیح این
مطل

آورده« :و مراد از قیاس قواعد عرب آن است که ت یین اصطالح و تفصیل ب ض

چیزها مواف عربی نوشتهام نه آنکه جمیع قواعد عربی را در فارسی دخل دادهام:5353( ».
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 .)4همین مسئله ی نی مطابقت دستور فارسی با عربی در آغاز دستورنویسید باعث ورود بی
رویه اصطالحات صرفی و نحوی عربی در زبان فارسی شده است و از آنجا که کتابهای
اولیه در دستور فارسی یایه نگارش کتابهای دستوری ب د از خود قرار گرفتهاندد این
اصطالحات وارد کتابهای دیگر نیز شدهاند؛ اما با تخصصی شدن مسئله دستور زبان و نیز
به سب

آشنایی نویسندگان با زبانهای دیگرد از شدت تأثیریریری دستور زبان فارسی از

زبان عربی کاسته و استفاده از اصطالحات نامناس

با زبان فارسی در کت

دستوری کمرنگ

شد و یا این تأثیریریری تحول یافت .برای مثال ب ضی از اصطالحات نامناس
مناس

با محتوایی

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
اصطالحات گررا و ناگررا به جای مت دی و الزم در دستور وحیدیان و عمرانی (البته با
تفاوت در حوزه شمول).
در این نوشتار کوشیده ایم که مسئله وام گیری اصطالحی دستورهای زبان فارسی از
اصطالحات صرفی و نحوی عربی را با نگاهی انتقادی بررسی کنیم .در این ییوهشد
اصطالحات وام گرفته شده از صرف و نحو عربی در دو دسته بررسی خواهند شد:
 -5اصطالحات مناس

با زبان فارسی ی نی اصطالحاتی که در دستور زبان فارسی یریرفته

شده و محتوای آنها در زبان فارسی مصداق دارد.
 - 1اصطالحات نامناس

ی نی اصطالحاتی که وارد دستور زبان فارسی شده و در زبان

فارسی مصداق ندارند.
به علت گستردگی منابع دستوری زبان فارسید ده اثر مستقل را از میان این آثار برگزیده و
این موضوع را در آنها بررسی کردهایم .این آتار عبارتند از:
 -5منهاج الطل د محمد بن حکیم زینیمی
 -1نهو االدبد نجم الغنی رامپوری
 -9دستور سخند میرزا حبی

اصفهانی

 -4دستور زبان فارسی ینو استاد
 -1دستور زبان فارسید عبدالرسول خیامپور
ا -دستور زبان فارسید یرویز ناتل خانلری
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 -2دستور زبان فارسید حسن انوری و حسن احمدی گیوی
 -1دستورنامهد محمد جواد مشکور
 -3دستور زبان فارسی ()5د تقی وحیدیان کامیار و غالمرضا عمرانی
 -53دستور مفصل امروزد خسرو فرشیدورد
 .1اصطالحات متناسب با زبان فارسی
این گونه اصطالحاتد گرچه از صرف و نحو عربی گرفته شده اند اماد چه از نظر ت ریف و
چه از نظر کاربردد با دستور زبان فارسی سازگاری دارند :اصطالحاتی همچون حرفد
مف ولد اسمد ف لد م رفهد نکرهد م لومد مجهولد ضمیرد صفتد مشت و  ...در این دسته جای
می گیرند .با توجه به مجال اندک در این نوشتار و در نظر داشتن این مسئله که در میان
اصطالحات مناس د اصطالحاتی هستند که از آغاز دستورنویسی تا امروز بدون اشکال
آفرینی و ابهام در دستور فارسی به کار رفتهاند؛ مانند م رفه و نکرهد م لوم و مجهولد
مف ولد حرف و ...د در این جا تنها به ت دادی از اصطالحاتی می یردازیم که گرچه با زبان
فارسی مناسبت دارند اما کاربرد آنها در ب ضی موارد مبهم و سؤال برانگیز است؛ مانند
اصطالحات جامد و مشت د صفت و مسند.
 .1-1صفت :در صرف عربید «صفت» اسمی است که داللت بر احوال ذات یا حدث داشته
باشد (رک :زمخشرید بی تا46 :؛ شرتونید بی تا .)33 :م نای این ت ریف آن است که صفت
از نظر صرفی کلمهای است که قابلیت حمل یا نسبت دادن به اسم دیگری را داشته باشد.
مشابه این ت ریف را در دستور فارسی نیز درباره صفت بهعنوان یکی از مقولههای صرفی
میبینیم؛ البته با این تفاوت که در دستورهای متأخرتر که انواع کلمه را در زبان فارسی هفت
یا نه مقوله دانستهاندد صفت کلمهای غیر از اسم است که حالت و چگونگی اسم را بیان می
کند (برای نمونه رک :قری

و دیگراند 46 :5962؛ مشکورد 91 :5941؛ فرشیدوردد :5911

111؛ انوری و احمدید  .)544 :5933تا این جای کار ایراد چندانی دیده نمیشودد اما ایراد
در آنجا خود را نشان میدهد که در نحو فارسی ی نی بررسی کلمه به عنوان یکی از اجزای
جملهد اصطالح صرفی صفت را به مفهومی م ادل آنچه در عربی ن ت نامیده میشود به کار
میبرند .در نحو عربید وقتی صفتی صرفی همراه اسم دیگری به کار میرود و آن را
توصیف می کندد برای تمایزگراری از اصطالح ن ت و من وت استفاده میکنندد اما در نحو
فارسی باز هم همان اصطالح صرفی صفت را به کار میبرند (برای توضیح این نکتهد ر.ک:
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انوری و احمدید همان) و این امر در کار یادگیری مشکل ایجاد میکند؛ البته تا آنجا که
نگارندگان دیده اند در نهو االدب رامپوری (ص  )621و دستور خیامپور (ص  )44به این
نکته توجه شده و برای صفت نحوید اصطالح ن ت یا وصف به کار رفته است.
 .2-1جامد و مشتق :در دستور زبان فارسی ناتل خانلری ( )523 :5929مشت د اسم یا صفتی

دانسته شده که از ماده ماضی یا ماده مضارع ف لی ساخته شده باشد .سپسد در دستور زبان
فارسی انوری و احمدی ( :5933ج )14 :1اسم به دو نوع جامد و مشت تقسیم شده و در
ت ریف اسم مشت آمده است« :اسمهایی را که با بن ماضی یا مضارع ف ل فارسی ساخته
میشوندد مشت مینامند؛ مانند بینشد یویهد دلدارید رفتار» و سپس در ت ریف اسم جامد
آمده است« :اسمهایی که در ساختمان آنها بن ف ل وجود نداردد جامد نامیده میشوند؛ مانند
یرستود اس د دخترد یسرد قلم» .در همین کتاب (ص  )564صفت نیز به دو نوع جامد و
مشت تقسیم شده و مالک تفاوت آنها باز هم داشتن بن ماضی و مضارع یا نداشتن آن
دانسته شده است .این ت ریف از جامد و مشت تا حد زیادی تحت تأثیر صرف عربی است
که در آن همه مشتقات هشتگانه ریشه ف لی دارند .مشکل در صرف فارسی در آنجا خود
را نشان می دهد که کلماتی مانند موشکد سفیدهد ت میرگاه و بسیاری دیگر از کلمات که
ریش ه ف لی ندارندد اما شکل مفرد آنها با افزوده شدن یک وند تغییر کرده بر اساس این
ت ریف جامدند یا مشت ؟ دکتر فرشیدورد نیز در مقدمه دستور مفصل امروز (ص )11د
موضوع جامد و مشت به مفهوم عربی را تنها برای صرف عربی مناس

دانسته و م تقد است

که در فارسی که از زبانهای هندوارویایی است بهتر است به شیوه همان زبانهاد مشت را به
کلمهای بگوییم که با ضمیمهها (وندها) ساخته شودد خواه از ف ل گرفته شده باشد متل توانا
خواه از غیر ف ل مانند نامرد.
 .3 -1مسندالیه و مسند :این دو اصطالح در زبان عربی بیشتر اصطالحاتی بالغی هستند تا
دستورید ولی در منابع فارسی به عنوان اصطالح دستوری به کار رفته اند .اما مشکل در
اینجا نیستد بلکه در این مسئله است که کاربرد اصطالح مسند در دستورهای فارسی شکل
مبهم و مشکلسازی یافته است .در دستور ینو استاد (قری

و دیگراند )151-159 :5962

مسند کلمهای دانسته ش ده که مفهوم آن را به مسندالیه نسبت داده باشند که ممکن است ف ل
باشدد مانند علی رفت یا ممکن است صفت باشدد مانند فریدون خوب جوانی است و یا
ممکن است مصدر یا اسم مصدر باشدد مانند دینداری کمآزاری است .بهتدریو در طی
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تحول دستور زبان فارسید اصطالح مسند فقط به جملههایی اختصاص مییابد که در آنها
ف لی اسنادی یا ربطی وجود داشته باشد (رک :خیامپور 96 :5945؛ انوری و احمدید 5933د
ج  .)514 :1خانلری هم در دستور خود (ص  )131برای مسند همین ت ریف را داردد اما در
مقابل مسند اصطالح «بازبسته» را وضع می کند که بر خالف دیگر اصطالحات او همچون
نهاد و گزارهد استقبالی از آن نمیشود .اصطالح مسند هنوز هم در دستورهای فارسی کاربرد
واحدی نیافته و مثالً در دستور وحیدیان و عمرانید هم در مورد یکی از اجزای جملههای
سه جزئی با ف ل اسنادی (ص  )56-52و هم در مورد یکی از اجزای جملههای چهار جزئی
دارای مف ول و مسند که در آنها ف لهایی مانند ینداشتند دانستند قلمداد کردن و ( ...اف الی
م ادل اف ال قلوب عربی) وجود داردد به کار رفته است (ص  )13و این در حالی است که
انوری و احمدی این نوع مسند در جملههای چهار جزئی راد از آن جهت که نسبت مبهمی
را در جمله روشن میسازدد تمیز نامیده اند (ج  .)513 :1به نظر میرسد کاربرد مسند در این
جملهها مناس تر باشد زیرا در واقع مفهوم اسناد در این جملهها هم وجود دارد .دکتر
فرشیدورد نیز ابتدا مسند را م ادل خبر عربی دانسته و در ت ریف آن آورده است که «مسند
یا خبرد ف ل یا گروه ف لی یا عنصر دیگری است که به مسندالیه اسناد داده میشود مانند
هوشنگ رفت که مسندالیه تنها از یک اسم و مسند (خبر) از یک ف ل ساخته شده است».
(همان )552 :و در یاورقی همان صفحه برای رفع ابهامد مسند را دو نوع کامل و ناقص
میداند که منظور از مسند کاملد خبر و ف ل است که م ادل گزاره در دستور خانلری است و
منظور از مسند ناقصد مسندی است که به وسیله ف لی ربطی به مسندالیه نسبت داده می
شود؛ مانند فریدون زیرک است .او در جای دیگر این نوع مسند را مکمل ف ل ناقص نیز
دانسته است و توضیح می دهد که «اسم مسند یا مکملد آن است که م نی ف ل ناقص را
تمام کند مانند :منوچهر انسان است که «است» ف ل ناقص الزم و «انسان» مسند یا مکمل آن
است» (ص  .)91او نیز با این کاربرد دوگانه نه تنها مشکلی را حل نمیکند بلکه مشکلی هم
بر مشکالت موجود میافزاید.
 .2اصطالحات نامتناسب با زبان فارسی
وام گیری نامناس

از اصطالحات صرفی و نحوی عربی در دستور زبان فارسی شامل

اصطالحاتی است که با وییگیهای زبان فارسی سازگاری ندارند و مصداق آنها در زبان
فارسی ییدا نمی شود .از آن جمله می توان به اصطالحاتی اشاره کرد که با اعراب ارتبا
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دارند که با توجه به نبود اعراب در زبان فارسید کاربرد آنها نادرست است .برخی از این
موارد عبارتند از:
 .1-2حرف جر :در منهاج الطل

زینیمی (ص  )43در ضمن بحبت از حروفد یکی از انواع

آن حرف جر دانسته شده و در ت ریف آن آمده است« :از آن حروفد جر است و وی آن

است که م نی ف لی به مدخول او کشید و آن شش است :باءد ازد درد برد تاد مر» .در نهو
االدب (ص  )631هم این گونه آمده است« :از جمله حروف م نوی بای موحدهد براید از و
در ...و این حروف را جاره از آن گویند که ف ل یا آنچه در م نی ف ل است را کشند به
سوی اسمی که ف ل و م نی ف ل توسلی بدان دارد و از اینجاست که بر اسم داخل
میشوند» .با توجه به این نکته که در عربی حروف جر به حروفی گفته میشود که اسم یس
از خود را مجرور میکنندد به کار بردن چنین اصطالحی (هرچند با م نایی متفاوت) در
دستور فارسی که اساساً اعراب کلمات در آن جایگاهی نداردد نامناس

به نظر می رسد.

 .2 -2مفعول مطلق ،مفعولٌفیه ،مفعولٌمعه ،مفعولٌله :این چهار اصطالح در نحو عربی در
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
ت داد دف ات انجام ف ل به کار میرود؛ مف ولٌَفیه یا ظرف اسم منصوبی است که زمان یا
مکان وقوع ف لی را میرساند و متضمن م نی حرف فی میباشد؛ مف ولٌَم ه نیز اسم
منصوبی است که متضمن حرف مع به م نی همراه است و مف ولٌَله یا مف ولٌَ الجله نیز اسم
منصوبی است که علت وقوع ف ل را می رساند و در یاسخ لماذا می آید (زمخشرید بی تا:
 .)16-12این اصطالحات در برخی از کت

دستور فارسی نیز دیده میشود (رک رامپورید

913-911 :5353؛ مشکور )111 :5941د با این تفاوت که در این کتابد کلماتی مف ولٌَفیه و
مف ولٌَم ه و مف ولٌَله دانسته شدهاند که ب د از حرف اضافه درد با و برای بیایند .مشکور در
دستور خود از این هم فراتر رفته و از مف ولٌَالیه (قبل از اسمد حرف به بیاید) و مف ولٌَمنه یا
عنه (قبل از اسم حرف از بیاید) نیز نام میبرد .با در نظر داشتن این مسئله که این کلمات در
عربی از این جهت مف ول نامیده میشوند که منصوبند و ارتباطی با مف ول غیر صریح
(متمم) فارسی ندارند (گرچه ممکن است این مف ولهای عربی در هنگام ترجمه به فارسید
به متممی به همراه یکی از حروف یادشده ترجمه شوند)د به نظر می رسد که استفاده از این
اصطالحات در دستور فارسی نادرست است.
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 .3 - 2جمله اسمیه و جمله فعلیه :جمله در نحو عربی از لحاو ساختار به دو نوع اسمیه و
ف لیه تقسیم می شود .جمله اسمیه آن است که از دو جزء مبتدا و خبر تشکیل شده باشد و
چون از نظر رتبهای جمله با یک اسم (مبتدا) آغاز میشودد آن را جمله اسمیه مینامند .ارکان
اصلی جمله اسمیه عبارتند از :مبتدا و خبر .در مقابلد جمله ف لیه آن است که آغازگر واق ی
جمله یک ف لی استد حتی اگر مثال مف ول جمله هم قبل از ف ل آمده باشد .در این گونه
جمالتد ارکان اصلی جمله ف ل و فاعل یا ف ل و نای

فاعلاند (زمخشرید بیتاد  .)59این

دو اصطالح به تأثیر از نحو عربی در دستورهای فارسی نیز دیده میشوند که با توجه به
ساختار جمله در زبان فارسی م یار که ف ل همواره در یایان جمله می آیدد م یار شروع
جمله با ف ل برای تقسیمبندی نادرست است .نکته قابل ذکر این است که کتابهای
دستوری که این دو اصطالح را به کار بردهاندد مبنای تقسیمبندی خود را وجود ف ل ناقص
(جمله اسمی) یا تام (جمله ف لی) قرار دادهاند نه شروع جمله با اسم یا ف ل (ر.ک :خیامپورد
14-19 :5945؛ مشکورد )113 :5941د اما این مالک مناس

به نظر نمی رسد و در هر

صورتد جمله در فارسی م یار با اسم یا جایگزینهای آن آغاز میشود.
با دقت در منابع دستوری فارسی باز هم میتوان بر فهرست این گونه وامگیریها از صرف و
نحو عربی افزودد اما برای جلوگیری از طوالنی شدن سخن به همین مقدار بسنده میکنیم.
حاصل سخن
دستور زبان فارسی از آغاز تا امروز همواره متأثر از صرف و نحو عربی بوده است که
برجستهترین شکل این تأثیریریرید تأثیریریری اصطالحی است که شامل وامگیری
اصطالحات دستور زبان فارسی از اصطالحات صرف و نحو عربی میباشد .اصطالحات وام
گرفته شده را میتوان در دو دسته بررسی کرد -5 :اصطالحات مناس
فارسی مانند مف ولد صفتد مسند و  -1 . ...اصطالحات نامناس

و سازگار با زبان

با وییگیهای زبان فارسی

مانند حرف جرد مف ولٌَفیهد جمله اسمیه و جمله ف لیه.
***
منابع و مآخذ
 -5ابوعلی سیناد ()5919د دانشنامه عالیید رساله منط د با مقدمهد حواشی و تصحیح دکتر محمد م ین
و محمد مشکوهد تهراند کتابفروشی دهخدا.
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 -1انورید حسن و احمدی گیوید حسند ()5933د دستور زبان فارسید ج 1د تهران :انتشارات فاطمید
ویرایش چهارمد چاپ اول.
 -9جهان ختکد شفقتد ()5926د دستورنویسی فارسی در شبه قاره هند و یاکستاند تهران :مرکز نشر
دانشگاهی.
 -4خیامپورد عبدالرسولد ()5945د دستور زبان فارسید تبریز :کتابفروشی تهراند چاپ چهارم.
 -1رازید شمس قیسد ( )5991د الم جم فی م اییر اش ار ال جمد به تصحیح مدرس رضوید تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 -6رامپورید نجم الغنید ()5353د نهو االدبد لکنهو :مطبع نؤل کشور.
 -2زمخشرید محمودبن عمرد (بیتا)د المفصل فی النحو.
 -1زینیمی د محمد بن الحکیم ()5963د منهاج الطل د به کوشش محمدجواد شری تد اصفهان:
مؤسسه مطبوعاتی کشور.
 -3شرتونید رشیدد ( بیتا)د مبادئ ال ربیهد ج 4د بیروت :المطب ه الکاتولیکیهد الطب ة الحادیه عشره .
 -53صنیعد مهین بانود ()5925د سیری در دستور زبان فارسید تهران :کتابسرا.
 -55طوسید نصیرالدیند ()5965د اساس االقتباسد تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 -51فرشیدوردد خسرو د ()5911د دستور مفصل امروزد تهران :انتشارات سخند چاپ سوم.
 -59قری د عبدال ظیم و دیگراند ()5962د دستور زبان فارسی (ینو استاد)د به کوشش امیر اشرف
الکتّابید تهران :اشرفید چاپ ینجم.
 -54مشکورد محمدجوادد ()5941د دستورنامه در صرف و نحو یارسید مؤسسه مطبوعاتی شرقد چاپ
چهارم.
 -51ناتل خانلرید یرویزد ()5929د دستور زبان فارسید تهران :انتشارات توسد چاپ چهاردهم.
 -56وحیدیان کامیارد تقی؛ عمرانید غالمرضاد ()5912د دستور زبان فارسی 5د تهران :سمتد چاپ
یازدهم.
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بررسی تطبیقی -معنایی چند ضربالمثل اقتصادی
در زبان فارسی ،عربی و انگلیسی
عباس ناجی حسیندوست* /5زهره جاللی امیری



چکیده

ضربالمثلها ریشه در فرهنگ و رسوم ملل دارند و جزیی از دانش عامیانه اقوام به حساب
میآیند .اندیشههای هر قومی را کمابیش با جستجو و دست بندی امثال آن ملت میتوان
دریافت .گسترهی موضوعی ضربالمثلها آنقدر وسیع و متنوع است که تقریباً میتوان
راجع به هر مفهومی نمونههایی از ضربالمثل را در زبانهای مختلف یافت .یکی از این
مضامیند اقتصاد است .موضوعی که همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته و خواهد
داشت .در زبان فارسی ضربالمثلهای فراوانی وجود دارند که با تکیه بر مفهوم اقتصاد و از
قِبَل ذوق و قریحهی سرشار گرشتگاند برای ما به ارث باقی ماندهاند .از آنجا که نمود
مسائل اقتصادی و م انی مربو به آن را میتوان در آثار فرهنگی و تاریخیِ هر زبان و ملّتی
به وضوح دید؛ برآن شدیم تا با مقایسهی تطبیقی چند ضربالمثل فارسی که مفهوم اقتصادی
دارند؛ با م ادلهای مشابه در زبان عربی و انگلیسید به نوع نگاه سه زبان از بُ د ادبی راجع
به این مقوله دست یابیم .در ابتدا مقایسه را از لحاو م نایی شروع کرده و در آخر رویکرد
فرهنگی را در مورد این مقوله بررسی خواهیم کرد.
کلیدواژهها :ضربالمثلد تطبیقید فارسید عربید انگلیسید اقتصاد
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 .5مقدمه
ضربالمثل به عنوان یک مفهوم یا م نای کاربردی در افواه عامّه ت ریف شده که به کمک آن
یک تجربهد مورد اخالقید اندرزد حقیقتد هنرد و امثال آن شناخته میشوند .عقل و ش ور
یک ملّت را میتوان در این ضربالمثلها درک کرد .فرهنگ ایرانی غنی از ضربالمثلهایی
است که نمونههایش را بهندرت میتوان در زبانهای دیگر ییدا کرد .در ترجمهی
اصطالحات است اری نظیر ضربالمثلهاد نظریهی م ادلیابی یک به یک یا ترجمه لغتبه-
لغت را شکست خورده میدانند( .حاتیم و میسوند  )54 :5333زیرا واژگان ِضربالمثلها در
دو زبان متفاوتد دارای م انیضمنیِ ( )Connotative meaningغیرمستقیم و نمادین
هستند؛ که در فرهنگ همان زبان م نا ییدا میکنند .اگرچه در م ادلیابی ضربالمثلید ممکن
است در چند زبان شباهتهای واژهای ییدا شوندد اما نکته اینجاست که این شباهتها بهطور
متفاوتی در فرهنگ آن زبانها م نی ییدا میکنند .برای مثالد حیوانات در فرهنگهای
مختلف هر یک به عنوان نماد خاصی مطرح میشوند .مثالً در زبان فارسی خرگوش نماد
ذکاوت و زرنگید اما در انگلیسی نماد فراموشکاری و سهلانگاری و در عربی نماد داشتن
فرزند زیاد است .این مفاهیم آنچنان خاص و بومی یک زبان هستند که گاه گویشهای
متفاوت یک زبان واحد نیز ضربالمثلهای خاص خودشان را راجع به یک مفهوم ارائه می-
دهند که کامالً با یکدیگر متفاوتند .این تفاوتها از دالیل خاصّی سرچشمه میگیرند که
ریشههای تاریخید جغرافیایید اجتماعید فرهنگید مرهبید جم یّتی و غیره دارند .بر اهل فن
یوشیده نیست که برابریابی واژگانی یا ترجمهی ضربالمثلهاد بنا به دالیلی که ذکر آن رفتد
میّسر نیست .الجرم نگاه ما در این تحقی بیشتر جنبهی تطبیقی دارد؛ و نه برابریابی م نایی
صرف .میتوان ادّعا کرد که اقتصاد از جمله مفاهیمی است که دغدغهی مشترک تمامی
فرهنگها و تمدّنهای بشرید از آغاز تاکنون بوده است و قومی نبودهاند که با مفهوم یول و
ثروت و اقتصاد آشنا نباشند .از این رو قصد داریم تا در این تحقی د م ادلهایی عربی و
انگلیسی برای چند ضرب المثل اقتصادی زبان فارسی از لحاو تطبیقی و م نایی ییدا کنیم و
با بررسی م نایی و واژگانی آنان و همچنین با نگاهی از منظر نمادشناسی ( )Semioticsبه
کنکاشِ نگاه دو زبان و فرهنگ عربی و انگلیسی راجع به این مقوله بپردازیم .در ابتدا کار را
با م رفی چند ضربالمثل اقتصادی فارسی و توضیحی راجع به آنان از نگاه فرهنگی و
است اری در زبان فارسی شروع میکنیم .سپس م ادلهای عربی و انگلیسی مربوطه را م رفی
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نموده و آن ضربالمثلها را نیز از همین مناظر در زبان عربی و انگلیسی مورد بررسی قرار
میدهیم؛ و در یایان از لحاو تطبیقی و فرهنگی نگاه هر سه زبان راجع به مقوله اقتصاد را در
این حوزه به فراخور توان و بضاعتمان بررسی میکنیم.
 .1پیشینهی تحقیق:
در این زمینه کارهای زیادی صورت گرفته که بیشتر م طوف به برابریابی م نایی بوده است.

مهدی صداقتییشهد ()5931د «گزیدهای از ضربالمثلهای عربی با م ادل فارسی»د رشد
آموزش معارف اسالمید شماره 33د صفحهی  96تا  91چندین ضربالمثل فارسی را با

م ادلهای م نایی آنها در زبان عربی به دست آورده است .مهدی ناصرید ()5933د فرهنگ
ضربالمثلهای فارسی -عربید قم :بوستان کتابد چاپ اول .م ادلهای م نایی بسیاری از

ضربالمثلهای فارسی به عربی را جمعآوری کرده است .مهدی محقّ د ()5916د «ینجاه
ضربالمثل مشترک در زبانهای عربی و فارسی و انگلیسی»د مطالعات ادبیات تطبیقی،
دوره1د صفحهد  .594-519ینجاه ضربالمثل عربی را با م ادلهای تطبیقی فارسی و
انگلیسی عنوان کرده است.
 .9معرفی ضربالمثلهای اقتصادی فارسی
در زبان فارسی ضربالمثلهای فراوانی با تکیه بر مفهوم اقتصاد در متون کهن و امروزی
وجود دارند که اگر بخواهیم از دید زیباییشناسی و ادبی زبان فارسی به آنها نگاه کنیم؛
میتوان دستهبندیهای زیادی برای این نوع از ضربالمثلها متصوّر شد .امّا در این تحقی
نگاه ما صرفاً تطبیقی -م نایی است و از بُ د فرهنگی به ضربالمثلها نگاه میکنیم .لرا فار
از جنبههای زیباییشناختید چند ضربالمثل اقتصادی در زبان فارسی را بیان کرده و دید
فرهنگی فارسی زبانان را نسبت به این ضربالمثلها توضیح میدهیم .سپس به همین شیوه
م ادلهای عربی و انگلیسی را با نمونههای فارسی تطبی میدهیم.
 ضربالمثل شماره یک:«حساب به دینارد بخشش به خروار»
زمینهی ییدایش:
روایات مت ددّی راجع به این ضربالمثل وجود دارد که م روفترین آنها به شرح زیر
است:
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روایت شمارهی یک
نمایندگان سازمان خیریهای برای دریافت اعانهد به خانه بانوی مالداری رفتند که به
بخشندگی و نیکوکاری شهره بود .امّا در آن ساعت که به انتظار دیدارش نشسته بودند
ناگهان شنیدند که جایی در اندرونِ سراد بانو با آشپز خویش ماجرا میکند که چرا برای
افروختن اجاقد کبریتی دیگر افروخته است؛ حال آنکه میتوانست نیمسوخته کبریت
نخستین را با ش له اجاق روشن کند .با این همه حیرت نمایندگان که از شهرت بخشندگی
اینچنین کسی به شگفت آمده بودندد هنگامی به اوج رسید که بانوی صاح خانه از
حضورشان آگاه شد و چون مقصود ایشان را دریافت در نهایت گشادهرویی و دریادلی
مبلغی چشمگیر در برابر ایشان نهاد! چون بانوی خیّر از سب

حیرت ایشان یرسید گفتند« :به

دریافت دیناری امید نداشتیم؛ چرا که آن جنجال لحظهای ییش را به تصادف شاهد بودیمد و
اکنون درماندهایم که چگونه آنکه دمی ییش از این از چوب کبریتی نمیگرشت؛ چه طور از
چنین مبلغی میگررد« :بانوی نیکوکار خندید» و گفت« :حساب به دینارد بخشش به خروار».
(ذولفقارید )415 :5911
روایت شمارهی دو:
شخصی را قرض بسیار آمده بود .او را به نزدیکی کریمی نشان دادند .در بازار او را بازیافت
که به درمی م امله و به حبّهای مکاس میکرد؛ بازگشت .خواجه دانست که به کاری آمده
است؛ در عق

وی برفت و گفت« :به چه کار آمدهای؟ » :گفت« :بدانچه آمده بودم بیفایده

بود!» به غالم اشارت کرد؛ صرهای هزار دینار به وی داد .مرد را عج

آمد؛ گفت« :آنچه

بود و اینچه؟» گفت« :آن م املت و این مروّت؛ اهمال آن بیمزد و منّت است و امهال ایند
دور از فتوّت» (خوافید تصحیح وفایید 5913د .)514
ییامها
 نباید دوستی و بخشش مانع از حسابرسی و حساب و کتاب باشد. در حسابرسی دقی و سختگیر و در بخشش گشادهدست و فراخنظر باید بود. هر چیزی را بای د در جای خود مالحظه نمودد حساب به جای خودد بخشش به جایخود.
ضربالمثلهای هم مضمون در زبان فارسی:
ا برادری بهجاد بزغاله یکی هَفصَنّار.
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ک برادریمان به جاد جو بده آلوزرد ببر.
ک حسابد حساب استد کاکاد برادر.
ک دوستی چون برادرد م امله چون غریبه( .حیدری ابهرید 5911د ج)944 :5
ک دوستی به جای خودد حساب و کتاب به جای خود( .شهرید 5915د ج)593 :4
اش ار هم مضمون:
در سخاوت هر آنچه خواهی ده * لیکن اندر م املت بِستِه ستد و داد را مباش زبون * مرده
بهتر که زنده و مغبون (شهرید 5915د ج)593 :4
م رّفی م ادل عربی ضربالمثل شماره یک:
«ت اشروا کاالخوان و ت املوا کاالجان »
م نی لغوی ضربالمثل عربی در فارسی« :مانند دو برادر م اشرت کنید و مانند دو غریبه
م امله».
م رّفی م ادلهای انگلیسی ضربالمثل شمارهی یک:
" 1. "A hard gathering, a wide scattering
"2. "Short accounts make long friends

"3. "Business is business
م نی لغوی ضربالمثلهای انگلیسی در فارسی:
« .5به سختی جمع کردند به آسانی یراکنده کردن».
« .1م املهی کوتاه و سریع (بدون چانهزنی) باعث بقای دوستی است».
« .9م امله م امله است».
بررسی فرهنگی مثالها از دید سه زبان:
با نگاهی اجمالی به این سه ضربالمثل از جنبهی دستوری درخواهیم یافتد ساخت زبانیِ
ضربالمثلهای انگلیسی و فارسی بهنسبت شبیه به هم است و از لحاو محتوایی و م نایید
باهم فرقی ندارند؛ این بررسی مبیّن این مطل

است که اهل این دو زبان راجع به مسئلهی

اقتصاد نگاهی محکم و بیت ارف دارند .امّا در مورد زبان عربی مسئله کمی متفاوت است.
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در نمونهی عربی مفهوم کار و زندگی (ت اشروا -ت املوا) کامالً از هم مجزّا شدهاند؛ و آشنا
از خودی (االخوان  -االجان ) منفک گشته .انگار که در م امله هم ممکن است بین این دو
تفاوتی باشدد بیگمان میتوان این مسئله را به فرهنگ و اخالق حاکم بر جام هد عربزبان
دانست که از دیرباز به سخاوت و میهماننوازی شهره بوده است و درست نقطهی مقابل آن
فرهنگ انگلیسی استد فرهنگی بهدور از ت ارف و رُک .این صراحت تا آنجا ییش میرود
که امتداد دوستی را در گروی م املهی کوتاه و بیچکوچانه میبیند .در این میان زبان
فارسی حالتی بینابین دارد .نه آن بخل و خسّت فرهنگ انگلیسی در آن کامالً مشهود است و
نه گشاده دستیِ زبان عربی .تنّوع این نوع مثلها در فارسی هم بخاطر همین فرهنگ بینابین
است .فارسیزبان گاهی صریح میگویدد «حساب حساب استد کاکا برادر» .گاهی کمی
کالم را ت دیل کرده و باز راجع به همین موضوع اینگونه میگوید « :حساب به دینارد
بخشش به خروار»
 ضربالمثل شمارهی دو:«از کیسهی خلیفه بخشیدن»
زمینه ییدایش:
ییرامون رویداد مربو به این اصطالح در کت

«داستانهای امثال» تألیف مرتضویاند « از

عرب تا دیالمه» و «تاریخ تمدن اسالم» نوشتهی جرجی زیدان داستانی آمده است که همگی
شبیه به هم هستند و کوتاه شدهی آن چنین است :عبدالملک بن صالح از امیران و بزرگان
خاندان بنی عباسد مردی فاضلد دانشمند و یرهیزکار بود .وی ییش از به خالفت رسیدن
هارونالرشید به فرمان هادید خلیفهی وقتد حکومت موصل را در اختیار داشتد ولی یس
از دو سالد در زمان خالفت هارونالرشید از حکومت برکنار و در بغداد خانهنشین شده بود.
وی چون دستیگشاده داشت یس از چندی مقروض گردید .ولی عزتنفسش مانع از آن بود
که از هر مقامی درخواست کمک نماید .از سوی دیگر چون از سخاوتمندی ج فر برمکید
وزیر مقتدر هارونالرشید آگاهی داشت و میدانست که ج فر مردی دانشمند است و قدر
فُضال را بهتر میداند؛ نیمهشبی با چهرهی ناشناس راه خانهی ج فر را درییشگرفت و
اجازهی دخول خواست .اتفاقاً در آن ش
ترتی
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ج فر با جم ی از خواص و محارمد بزم شرابی

داده بود .هنگامی که خادم به ج فر گفت :عبدالملک بر درِ سرای است و اجازهی
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حضور میطلبد .ج فر وی را دوست خود عبدالملکد که اغل

اوقات خود را در مصاحبت

وی میگرراندد ینداشته و اجازهی دخول داد .هنگامی که عبدالملک صالح وارد شد و ج فر
برمکی او را دیدد چنان منقل

شد که از جای خود جهید .میگساران باده بریختند و

رامشگران نیز دست از چنگ و رباب برداشتند و یا به فرار گراشتند .عبدالملک چون
یریشانحالی ج فر بدید با کمال خوشرویی در کنار بزم نشست و فرمان داد تا مغنیان
بنوازند و ساقیان جام شراب را در گردش آورند .ج فر چون آن همه بزرگمردی از
عبدالملک صالح دید بیش از ییش شرمنده گردیده و یس از ساعتی اشاره کرد تا بسا
شراب را برچیدند و همهی حضار را مرخص نمود و گفت :از این که بر من منّت نهادی و
بزرگواری کردی بینهایت شرمنده و سپاسگزارم .اکنون در اختیار تو هستم .هر چه بفرمایی
به جان خریدارم .عبدالملک حال خود باز گفت و از ج فر برمکی درخواست یاری نمود.
ج فر بیدرنگ درخواست عبدالملک را برآورده نمود و صبح آن ش

عبدالملکد خانهد

ج فر را با شادی ترک گفت .بامدادان ج فر همچون هر روز به دارالخالفه رفت و به حضور
هارونالرشید بار یافت .خلیفه با کنجکاوی نظری به ج فر انداخت و گفت :ییداست که
امروز خبر مهمی داری .ج فر گفت :آری امیرالمومنیند ش

گرشته عموی بزرگوارت

عبدالملک صالح به خانهی من آمد و تا صبح با یکدیگر گفتگو کردیم .هارونالرشید که
نسبت به عبدالملک بیمهر بود با غض

گفت :این ییر سالخورده هنوز از ما دست بردار

نیست .قط اً توقع نابجایی داشته است .ج فر با خونسردی یاسخ داد :اگر ماجرای ش
گرشته را به عرض برسانم امیرالمومنین خود به گرشت و بزرگواری این مرد شریف و
دانشمند اذعان خواهند کرد .آنگاه داستان بزم و شراب و حضور غیر مترقّبهی عبدالملک را
مفصالً شرح داد .خلیفه با شنیدن سخنان ج فر بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و گفت :از
عمویم ب ید بهنظر میرسید که تا این اندازه جوانمردی نشان دهد .از مردانگی و بزرگواری
او خوشم آمد و آن چه کینه از وی در دل داشتم یکسره زائل گردید .ج فر چون خلیفه را بر
سر نشا دید به سخنانش ادامه داد و گفت :ضمن گفتگو م لوم شد که ییرمرد در این اواخر
مقروض شده است که دستور دادم قرضهایش را بپردازند .هارون الرشید به شوخی گفت:
قط اً از کیسهی خودت! ج فر با لبخند گفت« :از کیسهی خلیفه بخشیدم» .چه عبدالملک در
واقع عموی خلیفه است و ح نبود از بنده چون این جسارتی سر بزند .هارونالرشید که
ج فر برمکی را چون جان دوست میداشت چیزی نگفت و با تقاضایش موافقت کرد.
ج فر دوباره گفت :چون عبدالملک دستی گشاده دارد و مخارج زندگیاش زیاد است مبلغی
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هم برای تأمین آیندهی وی حواله کردم .هارونالرشید به شوخی گفت :این مبلغ را حتماً از
کیسهی شخصی بخشیدی .ج فر یاسخ داد :چون از اعتماد کامل برخوردار هستم «از کیسهی
خلیفه بخشیدم» .هارونالرشید لبخندی زد و گفت :این را هم قبول دارمد به شر آنکه دیگر
گشادبازی نکرده باشی .ج فر گفت :امیرالمومنین بهتر میدانند که عبدالملک آفتاب ل

بام

است و دیر یا زود افول میکند .آرزو داشت که وایسین سالهای عمر خود را در جوار مرقد
حضرت رسول (ص) بگرراند .وجدانم گواهی نداد که این خواهش وی را تحق نبخشم.
لرا فرمان حکومت و والیت مدینه را به نام او صادر کردم .هارون به خود آمد و گفت:
راست گفتید عبدالملک شایستگی این مقام را دارد و صالح است حکومت طائف را نیز به
آن اضافه کنی .ج فر یس از قدری تأمل ادامه داد :ضمناً از حسن نیت و اعتماد خلیفه نسبت
به خود استفاده کردهد آخرین آرزوی عبدالملک را نیز وعدهی قبول دادم .هارون گفت :با
این ترتی

و تمهیدی که شروع کردید قط اً آخرین آرزوی او را هم از کیسهد خلیفه

بخشیدی؟! ج فر برمکی رندانه یاسخ داد :اتفاقاً بخشش در این مورد به خصوص جز از
کیسهی خلیفه عملی نبودد زیرا عبدالملک آرزو دارد فرزندش صالح به افتخار دامادی خلیفه
امیرالمومنین نائل آید .من هم با استفاده از اعتماد و بزرگواری خلیفه این وصلت فرخنده را
به او تبریک گفتم و حکومت مصر را نیز برای فرزندشد ی نی داماد آیندهی خلیفهد درنظر
گرفتم .هارون گفت :ای ج فرد تو نزد من به قدری عزیز و گرامی هستی که آنچه از جان
من تقبّل و ت هّد کردی همه را یکسره قبول دارم .برو از هم اکنون ترتی

کارهای عبدالملک

را بده و او را به سوی مدینه گسیل دار( .آملید 5941د ریشه تاریخی امثال و حکمد ج 2د
).24-22
ییامها:
 -5هنگامی که اختیار مال شخصی به انسان واگرار میشودد نباید در بخشش آن بیش از
سخاوت به خرج داد.
 -1هرچن د که صاح

مالی که اختیارش با انسان است سخی و ثروتمند باشدد باز نباید در

بخشش مال وی افرا کرد.
ضربالمثلهای هم مضمون در زبان فارسی:
«خرج که از کیسهی مهمان بودد حاتم طائی شدن آسان بود».
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م رّفی م ادل عربی ضربالمثل شماره دو:
».

«

م نی لغوی ضربالمثل عربی در فارسی« :امیر چیزی را میبخشد که مالک آن نیست».
م رّفی م ادل انگلیسی ضربالمثل شمارهی دو:
1- Rob the Peter to pay Paul .
م نی لغوی ضربالمثلهای انگلیسی در فارسی« :از علی میدزده که بده به قلی».
بررسی فرهنگی مثالها از دید سه زبان:
با کمی دقّت در این سه ضربالمثل به نتایو جالبی دست خواهیم یافت که بیانگر نگاه
است اری و ادبی اهل این سه زبان در مورد بخشش و گشادهدستی از اموال دیگراند میباشد.
سخنگوی زبان فارسی بخشش و گشادهدستی را از اموال کسی روا میداند که اوضاع مالی
وی از خودش بسیار بهتر است؛ مثل خلیفه یا فرمانروا «ازکیسهی خلیفه میبخشد» .در واقع
سخاوت و بخشش اموال کسی را که از لحاو اقتصادی در سطح یایینتری از خودش قرار
بیشتر نشانگر فرهنگ فارسی است که همواره حاکمان را

دارد راد نمییسندد .این مطل

بسیار ثروتمند میبیند و انباشت این ثروت را در نزد ایشان از کیسهی ملت مییندارد .در
زبان فارسی اش ار و کنایههای زیادی حول این مضمون وجود دارد که حاکمان را همواره
منشاء جمع آوری ثروتهای نامشروع دانستهاند؛ به نمونههای زیر توجّه کنید:
گررگهی

فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

روزی

گرشت

یرسید

زان

یتیم

کاین تابناک چیست که بر تاج یادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست

گرانبهاست

نزدیک

میانه

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است

این گرگ سالهاست که با گله آشناست

آن یارسا که ده خرد و ملکد رهزن است

آن یادشا که مال رعیت خورد گداست

کن

تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست.

سرشک

کوژیشت

یتیمان

و

ییداست

آنقدر

که

متاعی

گفت

قطرهی

ییرزنی

یکی

کودک

این اشک دیدهی من و خون دل شماست

بر

رفت

یادشهی

از

نظاره

(یروین اعتصامی  5913 -5111ه .ش)

هرکس زخزانه برد چیزی گفتند :مبر که این گناه است
ت قی

نموده و گرفتند دزد نگرفته یادشاه است( .ایرج میزراد  5934-5115ه .ش)

آری به سب

این نگاه است که حتّی بخشش بیحساب کتاب در فرهنگ فارسی فقط از

کیسهی خلیفه ممکن شده است.
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در مورد نمونهی عربی موضوع قدری متفاوت است و بُ د فرهنگیِ آند دقیقاً برعکس دیدِ
زبان فارسی است .در این مثل «وه

االمیر ما ال یملک» امیر و فرمانروا چیزی را میبخشد

که مت ل به خودش نیست؛ ی نی حتی از کیسه خودش هم نمیبخشد .این بینش و نقطهنظر
را میتوان به این موضوع نسبت داد که در فرهنگ عربد که نشأت گرفته و به وجود آمده
از دل اسالم و ت الیم آنست؛ امیر و فرمانروا شخصی است که بیتالمال مسلمین در دست او
امانت است؛ و خالفتد فرمانروایی و مواه

آن ییوسته به عنوان امانت نزد خلیفهاهلل میماند

تا به خلیفهی ب دی منتقل گردد و امانتدار ح برل و بخشش امانت را نداردد و شاید
تخطّی از این اصل اهل زبان را که دارای شمّ و قریحه زبانی هستند واداشته تا اینگونه کنایه
بزنند که «

».

در نمونهی انگلیسی نکتهای وجود دارد که کامالً آن را از دو مثال عربی و فارسی مجزّا می-
کند .با کمی دقّت در مثال انگلیسی« - "Rob the Peter to pay Paul" :از علی میدزده که
بده به قلی»د متوجه این موضوع میشویم که بخشش و گشادهدستی در نگاه انگلیسی زبان
کامالً بیم ناست و بسته به یک شخص خاص یا یک مقام اجتماعی یا طبقاتی نیست و همه
افراد در این زمینه از لحاو اجتماعی برابر میباشندد به همین دلیل است که در این مثال
اسامی عام « »Peter&Paulبه کار رفتهاند و نه شاه یا رعیّت یا امثالهم .در واقع کاربر زبان
انگلیسیِ یرورش یافته در فرهنگ غربد بهدور از ت ارفات و لفافهگوییهای زبان فارسی و
عربید بخشش و موهبت «وه » را در مثال خودد به یرداختن « »payت بیر میکند و صریحاً
ایهام ش ر ایرج را (دزد نگرفته یادشاه است)  5واضح و بدون ت ارف بیان میکند و ابزار می-
دارد که فالنی از فالنی میُدزدَد و تا بتواند به دیگری یرداخت کند و نه بخشش .اصوالً خود
لغت «( »Munificenceبخشش و گشادهدستی) در فرهنگ انگلیسی بسیار کمکاربرد است و
به جای آن بیشتر واژهی «( »Merciترحم و عفو) .زیرا ترحم و عفو همواره با منّت و خفّت
در فرهنگ فارسی م نا ییدا میکند و کسی که به او رحم میشود یا مورد عفو قرار میگیرید
یا آدم بدبختی است و یا خطاکار .در عوض واژهی «وه » در عربی به م نای بخشیدن
بدون منّت و یادآوری است .توجه داشته باشید که حتی اگر امیری هم بخواهد سخاوت

8مصرع را به دو صورت میتوان خواند .زیرا ایهام دارد.
-5

دزدی که دستگیر نشده مثل یادشاه میماند.

-

تنها دزدی که دستگیر نشدهد یادشاه است.
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داشته باشدد در زبان عربی موهبت میکند نه اعطاد که این دو در لغت عرب کامالً دو
مضمون جدا از هم میباشند.
 -9 .9ضربالمثل شمارهی سه:
«سرکهی نقد به از حلوای نسیه».
زمینهی ییدایش:
مردی از حلوافروشی درخواست کرد تا یک کیلو حلوا به او نسیه بدهدد حلوافروش گفت:
کمی از این حلوا را مزه کن که بسیار عالی است .مرد گفت :من روزه هستم و قضای روزه
سال ییش را میگیرم .حلوافروش گفت :به خدا یناه میبرم از این که با تو م امله کنم .تو که
قرض خدا را یک سال عق

میاندازید با من چه میکنی؟ و گفت« :سرکهی نقد به از

حلوای نسیه»( .آملید 5941د ریشه تاریخی امثال و حکمد ج 1د )22
ییامها:
 -5یک نفر اگر چیزی را داردد بهتر است آن را نگه دارد و به دنبال چیز دیگر که غیر قابل
دسترس به نظر میرسدد نرود.
ضربالمثلهای هم مضمون در فارسی:
«سیلی نقد از عطای نسیه به».
«کاچی 5به از هیچی».
م رّفی م ادلهای عربی ضربالمثل شمارهی سه:
 -5فصیح رایو در اکثر بالد عرب« :عصفور فی الید افضل من عشره علی الشجره».
 -1فلسطین« :عصفور فی ایدک و ال حمامه فی لید غیرک».
 -9امارات« :طیر فی الید احسن من عشره فوق الشجره».
 -4سودان« :جراده فی الکف و ال ألف طائره».
م نی لغوی ضربالمثلهای عربی در فارسی:
« -5یک گنجشک در دستد بهتر از ده گنجشک روی درخت است».
 « -1گنجشک در دست تو باشد و کبوتر در دست دیگری نباشد».
 « -9یک یرنده در دستد بهتر از ده تا روی درخت است».
نوعی خوراک
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« -4ملخی در دستد بهتر از هزار یرنده است».
م رّفی م ادل انگلیسی ضربالمثل شمارهی سه:
"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 .

م نی لغوی ضربالمثلهای انگلیسی در فارسی:
« -8یک یرنده در دست بهتر از دو تا روی درخت است».
« -8بهتر است گنجشکی در دست داشته باشی تا کبوتری روی بام».
« -8امروز تخم مرغی داشته باشید از جوجهی فرا بهتر است».
« -4ینجاه تای امروز از صدتای فردا بهتر است».
بررسی فرهنگی مثالها از دید سه زبان:
کنکاشِ مثالهای هر سه زبان تقریباً نتیجهی یکسانی را بهدنبال دارد؛ امّا در این میان ظرائفی
وجود دارد که ذکر آنها الزم به نظر میرسد .با دقّت در نمونههای فارسی درمییابیم که
کاربرِ زبان فارسی در تحمّل سختی برای حفظ آنچه که دارد؛ یا نِیل به موفّقیتی کوچک امّا
قط ید نسبت به کاربرِ عربزبان و همتایِ انگلیسی خود موفّ تر و صبورتر است .سرکهی
تند و تُرش را به حلوای شیرین ارجح میداند؛ گاه حاضر است سیلیِ نقدی نوشجان کند
امّا بخششی را که منو به آیندهای نام لوم است؛ برنمیتابد و گاه نیز خوراک سادهای را به
هیچ ترجیح میدهد .نگاه کاربرِ عربزبان به این مورد گاهی متفاوت از بینش کلّی حاکم بر
جام هی عربی است .مثال فلسطینی آشکارا بیان میکند که« :من داشته باشم و دیگری نه».
البتّه این موضوع را میتوان به اخالق حاکم بر جام هی فلسطین نسبت داد که سالها تحت
قیّومیت انگلیس بودهاند و ب ید نیست اخالق و فرهنگ انگلیسی بر این جام هی کوچک
تأثیر گراشته باشد .در مورد نمونهی سودانی است ارهی مفهومی که در اکثر مثالها گنجشک
بوده و به عنوان «نمونه اعالء» 5در میان یرندگان درنظر گرفته میشود؛ و در اینجا نماد
کوچکی و ناچیز بودن به شمار میآیدد به ملخ تبدیل شده است .احتماالً در سرزمین خشک
و بیآب و علفِ سودان بهدست آوردن یک ملخ هم میتواند موفّقیتی بهحساب آید.
امّا نمونههای انگلیسی در این بین بیشکد نمودار فرهنگ خودشان میباشد .که حاویِ
prototype
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ییامهایی از دید فرهنگ و زبانشناسی برای ما هستند .به عنوان مثال عدد ده در مثالهای
عربی در نمونهی مشابه انگلیسی به عدد دو تقلیل یافته استد «یک گنجشک در دست بهتر
از دوتا بر روی درخت است» .شاید کاربرِ محترم انگلیسی زبان اگر ده گنجشک بر روی
درخت میدید؛ حتماً در جهت بهدست آوردنشان کاری میکرد .یا ینجاه تای امروز را به
صدتای فردا ترجیح میدهدد در واقع اگر قرار است به داشتهی اکنون خود بَسَندهِ کند؛ به
کمتر از نصف آنچه قرار است فردا گیرش بیایدد راضی نیست و این مثالها بیگمان مؤید این
مطل

است که میزان سخاوت و حسابگری تا چه حد در فرهنگ عربی و انگلیسی متمایز از

هم است.
 -4 .9ضربالمثل شمارهی چهار:
«قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود».
ییامها:
 -5با صرفهجویی و یسانداز کمکم میتوان ثروتمند شد.
م رّفی م ادل عربی ضربالمثل شمارهی یک:
«

».

م نی لغوی ضربالمثل عربی در فارسی:
« -5دانه دانه کمکم کوهی میشود».
م رّفی م ادلهای انگلیسی ضربالمثل شمارهی چهار:
"1- " A penny saved is a penny earned .
"2- "Many a little makes a mickle .

م نی لغوی ضربالمثلهای انگلیسی در فارسی:
« -5هر سکّهای که بهدست میآورید سکّهای یسانداز کردهای».
« -1ت داد زیاد از هر چیز کوچکد تبدیل به تودهی بزرگی میشود».
بررسی فرهنگی مثالها از دید سه زبان:
با بررسی اجمالی مفهوم یسانداز در این سه ضربالمثل درمییابیم که نگاه کاربران سه زبان
راجع به این مقوله تقریباً یکسان است و تفاوت چشمگیری در بینش زبانی و فرهنگی آنان
مشاهده نمیشود .نکتهی جال

بازهم در مورد است ارههای مفهومی است که ت بیر بزرگ

بودن و حجم زیادد در نگاه کاربرانِ سه زبان بسته به شرایط جغرافیایی و اقلیمی متفاوت
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است .در نظر کاربر زبان فارسید دریا میتواند مفهوم بزرگی و وس ت داشته باشدد در نگاه
یک عربزبان کوه یا قبّهای بزرگ این مفهوم را دارد .البتّه با توجه به موق یّت جغرافیایی و
وجود صحراهای صاف و ریگزارهای الیتناهید در اقلیم اکثر کشورهای عربید مفهوم یک
کوه یا یک برجستگیِ بزرگد بهتر و ملموستر در ذهن یک عربزبان ت ریف و مفهوم ییدا
میکند؛ تا یهنه و وس تِ دریا که ممکن است اصالً در دسترس وی نباشد .در مورد کاربرِ
انگلیسی نیز این نکته صدق میکندد او که محصور در میان آبهاست و در سرزمینی یست
و بدون بلندی زندگی میکند؛ مفهوم عظمت و بزرگی را در یک تودهی بزرگ میبیند
( )Mickleکه مسلّ ماً کمتر آن را دیده است؛ تا دریا که تقریباً جزء همیشگیِ زندگی اوست.
اما از لحاو فرهنگی باز به یک ت ارض همیشگی برمیخوریم که همان تفاوت نگاه دو زبان
است .کاربرِ انگلیسی زباند تصدی میکند که یساندازش همان اندازه است که درآمد دارد؛
بدون کم و زیاد .امّا هیچیک از دو کاربرِ فارس یا عربد اینچنین نمیگویند .در حقیقت
حدّی برای یسانداز ت یین نمیکندد همانطور که بخشش هر دو زیاد و بیحساب است؛ در
مورد یسانداز ناچیزترینها را برمیشمُرند.
 .4نتیجهگیری:
بررسی مثالهای فوق که بر یایهی اقتصاد و با تکیه بر مفاهیم دادوستدد بخشش و سخاوتد
قناعت به داشتهها و یساندازد صورت یریرفتد مبیّن مطال

در خور توجهی میباشد که در

این بخش بهصورت جدا ازهم به آنها اشاره خواهیم نمود.
 -5 .4مفهوم دادوستد و نگاهِ اهلِ سه زبان:
نتایو بهدست آمده در این مورد بیانگر این مطل

است که در فرهنگ انگلیسید م امله

ت ارفبردار نیست و دوست و آشنا نمیشناسد و حتّی چکوچانه ممکن است به اتمام
دوستی بیانجامد .چیزی شبیه به همین با اندکی تقلیل در فرهنگ فارسی نیز وجود دارد که
حساب وکتاب را از برادری و خویشاوندی جدا میداند؛ اما شر نمیگرارد که رفاقت یا
برادری در م امله بر اثر چکوچانه ممکن است بههم بخورد .در مقابل فرهنگ عربی بین
این دو تمایز قائل میشود و میگویدد مانند غریبهها م امله کنید و نه مثل برادرهاد گویی که
فرقی میان این دو استد و م امله و چکوچانه در م امله بین دو برادر و دو غریبه متفاوت
است و این مفهومی است که در دو فرهنگ انگلیسی و فارسی مشاهده نمیشود.
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 -1 .4مفهوم بخشش و نگاهِ اهلِ سه زبان:
در این مورد نتایو بررسی حاکی از آنست که در فرهنگ عربی و فارسی بخشش و سخاوت
بیحسابد مربو به افراد عادی نیست و اگر کسی چنین میکند مطمئناً دارای مقام و منزلتی
است و یول بیحساب و فراوان دارد که این شخص یا یادشاه است یا امیر یا از وابستگان و
ایادیِ آنان .در واقع این دو نگاه در لفّافه و با متانت دزدی حاکمان و یادشاهان را با بیانی
است اری بیان میکند و کاربرِ فارسی آن بخشش بیحساب را جایی دیگر به این سب
میداند که «آسمان زر نباریده به سَرِشد یا خودش دزد بوده یا یدرش» و عربزبان موهبت
بیحساب را از مال که در تملک فرد نیست بیان میکند؛ بدون بیان اینکه این مال از کجا
آمده .لیکن کاربرِ انگلیسی با صراحت و بدون ت ارف این بخشش را به یرداخت و آن
مالکیت در مال غیر را به درستید به دزدی ت بیر میکند و در ثانی شر طبقهی اجتماعی و
مقام و منزلت را نیز حرف کرده و این نوع گشادهدستی را در میان تمامی افراد جام ه
مُحتمِل میداند .موضوعی که شاید کاربران فارسی و عرب زبان ریاکارانه خود را از آن مبرّا
کردهاند و آن را به حاکمانِ خود نسبت دادهاند و این مطلبی است که ریشه در جهانبینیِ
شرق و غرب دارد و ذکر آن در حوصلهی این مَقال نمیگنجد.
 -9 .4مفهوم قناعت و رضایت از داشتهها در سه زبان:
در این مورد نگاه هر سه زبان تقریباً متفاوت از هم است و هرکدام دیدی جداگانه و خاصِ
خود را در این زمینه دارند .کاربر فارسیزبان سختی و صبر بر داشتههای موجود را تا آنجا
تاب میآورد که سیلیِ نقدی را به عطا و بخششی نام لوم در آینده ترجیح میدهد؛ یا تیزیِ
سرکهی نقد برایش گواراتر از شیرینیِ حلوای نادیده است .کاربرِ عرب زبان بسته به فرهنگ
منطقهای که درآن رشدونمو یافتهد ت ابیر متفاوتی از قناعت و رضایتد دارد .گاه ملخی در
دست را بهتر از هزار یرنده در آسمان میداند؛ گاه گنجشکی در دستش برای وید بِه از ده-
تای آن روی درخت است؛ وگاه بهصورت ت جّ برانگیزی که بهدور از فتوّت و فرهنگ
سخاوتییشهی جام هی عربی استد داشتهها را فقط برای خود میخواهد و نه دیگران .البته
این مورد خاص را میتوان به سرایت فرهنگ انگلیسی در آن سرزمین به علّت تماس
طوالنی و مداوم دانست .امّا دید انگلیسی در این زمینه بسیار جال

استد مقایسهی ضرب-

المثل گنجشک در دستد که در دو زبان عربی و انگلیسی وجود دارد و در ظاهر با هم
مشابهت دارند به دریافت ذهنی ما از عم نگاه دو زبان نسبت به مقولهای واحدد بسیار
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کمک میکند .بخل و خسّت فرهنگ انگلیسید هرگز به کاربَرَش اجازه نمیدهد که به
گنجشکی در دستش قناعت کند و ده گنجشک روی درخت باشد؛ و عدد ده را به دو تا
کاهش دهدد چه بسا که اگر واق اً ده گنجشک روی درخت بودد کاربر انگلیسی تمهیدی
برای تصاح

آنان میاندیشید.

 -4 .4مفهوم یسانداز در سه زبان:
در این مورد تقریباً تفاوتی در نگاه سه زبان مشاهده نمیشود؛ جز در مورد است ارههای
مفهومی که بسته به سرزمیند جغرافیا و اقلیم آبوهوایی از هم متفاوتند .گاه مفهوم بزرگی
در فرهنگی خاص بهوسیلهی کوه بیان میشودد گاه دریاد و گاه تودهای عظیم .از بُ د
است اری هر سه زبان نگاهی ثابت و همسان نسبت به یسانداز دارندد و قطره یا حبّه را می-
توان یکی دانست .فقط نگاه انگلیسی باز صراحتاً شر یسانداز را بهدست آوردن بیان می-
کند؛ آنهم به اندازهی یکسان.
سخن یایانی:
در یایان ذکر این نکته الزم میآید که بایستی دوباره نسبت به این موضوع تفکّر کنیم که آیا
زبان زاییدهی فرهنگ است یا بال کس؟ در واقع این سؤالی است که از دیرباز ذهن
زبانشناسان را به خود م طوف داشته است و خواهد داشت.
***
منابع و مآخذ:
 -5ناصرید مهدید ()5933د فرهنگ ضربالمثلهای فارسی -عربید قم :بوستان کتابد چاپ اول.
 -1ابریشمید احمدد ()5926د فرهنگ مثلهای فارسی و انگلیسید تهران :زیورد چاپ اول.
 -9یرتوی آملید مهدید ()5963د ریشههای تاریخی امثال و حکمد تهران :سنایید چاپ اول.
 -4امینید امیر قلید ()5914د داستانهای امثالد تهران :شرکت سهامی چاپد چاپ اول.
 -1دهخداد علی اکبرد ()5965د امثال و حکمد ج 1د تهران :چایخانه سپهرد چاپ ینجم.
 -6صداقتییشهد مهدید ()5931د «گزیدهای از ضربالمثلهای عربی با م ادل فارسی»د رشد آموزش
معارف اسالمید شماره 33د صفحهد  96تا .91
 -2محقّ

مهدید ()5916د «ینجاه ضربالمثل مشترک در زبانهای عربی و فارسی و انگلیسی»د

مطالعات ادبیات تطبیقی ،دوره1د صفحهد  519تا .594
8- Hatim, B. , & Mason, I. (1990). Discourse and the translator. London
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رمانهای تاریخی در ادبیات عربی و فارسی
(از نیمه دوم قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم)
دکتر هومن ناظمیان



چکیده

رمان تاریخید اولین نمونه ژانر رمان بود که در در دههی هفتاد قرن نوزدهم در ادبیات عربی
و حدود سی و چند سال ب د در آغاز قرن بیستم در ادبیات فارسی ظهور کرد و تا مدتها
گونهی غال

و مطرح رماننویسی محسوب میشد .عالوه بر ادبیات فرانسه و الکساندر دوما

که الهامبخش نویسندگان ایرانی و عرب بودندد رمانهای تاریخی جرجی زیدان نیز تأثیر
فراوانی بر رمان تاریخی فارسی داشت .در این مجالد کوشیدهایم سیر تحول رمان تاریخی را
در ادبیات فارسی و عربی در سه کشور ایراند لبنان و مصر در فاصلهی زمانی نیمهی دوم
قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم مورد بررسی قرار دهیم .از جمله نتایو این مقایسهی
تطبیقی این است که نخستین نسلهای رماننویسان ایرانی و عربد رمان تاریخی را نوعی
ابزار آموزشی میدانستند؛ اما به تدریود توجه به اب اد داستانی و انگیزههای میهنیرستانه
جانشین رویکردهای ت لیمی شد .رماننویسان در این سه کشور در فرایند تجددخواهی و
رویارویی سنّت و مدرنیتهد دغدغهی هویت داشتند و این هویت را در دورههای عظمت و
شکوه ملّتهای خود جستجو میکردند .تالش برای احیاء هویت ملید بیگانهستیزی و
برانگیختن احساسات ناسیونالیستی از جمله اهداف مشترک نویسندگان ایرانی و عرب در
این دوره بود.
کلیدواژهها :رمان تاریخید ایراند لبناند مصر

 استادیار گروه زبان و ادبیات عربید دانشگاه خوارزمی (ایران) ()houmannazemyan@yahoo.com
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مقدمه
رمان تاریخید رمانی است که در آند اشخاص برجسته تاریخی و سلسله حوادث و نهضت
یا روح و م نویت عصر گرشتهای بازسازی شودد غالباً در این رمانها عصر و دورهای
تصویر میشود که در آند دو عامل فرهنگی با هم در کشمکشاند و فرهنگی در حال مردن
و فرهنگی در حال زادن است .از میان این کشمکشها شخصیتهای تاریخی برمیخیزند و
در حوادث واق ی شرکت میکنند( .میرصادقید  )412 :5926نویسنده در این میاند
شخصیتهای خیالی خود را میآفریند و در کنار شخصیتهای واق ی به تالش و تکایو
وامیدارد .این شخصیتهای خیالی که به شدت تحت تأثیر حوادث داستان هستند مستقیم یا
غیر مستقیمد گرشته را برای خواننده نقل میکنند( .سلیمانید  99 :5924و )94
در یک تقسیمبندید رمان تاریخی به دو نوع رمانس تاریخی سنتی و رمان شخصیت تقسیم
میشود .در رمانس سنتید نویسنده از تاریخ به عنوان زمینهای برای آفرینش حوادث مهیّو و
یا ماجراهای عاشقانه استفاده میکندد در حالیکه در رمان شخصیتد نویسنده تالش خود را
بر روی نمایش و عرضه شخصیتها متمرکز میکند و زمان و مکان وقوع حوادث در درجه
دوم اهمیت قرار میگیرد (سلیمانید  94 :5924و )91
ییدایش رمان تاریخی در ادبیات عربی و یس از آن در ادبیات فارسید بازتابی از یک تحول
فرهنگی ادبی بود که ریشه در تحوالت اجتماعی ایراند لبنان و مصر در قرن نوزدهم میالدی
داشت .در هر دو ادبیات فارسی و عربید ظهور رمان که با ژانر رمان تاریخی آغاز شدد ثمره
تالقی میراث ادبی فارسی و عربی با ادبیات ارویا بود و جلوهای از تالش فرهیختگان و
روشنفکران برای ایجاد جنبشهای ترقی خواهانهی فکرید علمی و ادبی در جوامع خویش
به شمار میرفت.
رمان تاریخی در ادبیات عربی
ییدایش رمان تاریخی در ادبیات عربی بخشی از رویکرد کلی توجه به تاریخ بود که از اوایل
قرن نوزدهم و در قال

جنبشی که به عصر نهضت م روف شد در بین نویسندگاند شاعران

و فرهیختگان دو کشور لبنان و مصر ظهور کرد .ریشهی این توجه را باید در چهار عامل
جستجو نمود -5 :ترجمه از ادبیات غرب و آَشنایی ادبای عرب با انواع جدید داستانی مانند
رمان -1 .گسترش صن ت چاپ و رشد مطبوعات  -9استبداد داخلی سالطین عثمانی و
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حاکمان محلی -4 .است مار خارجی به وییه انگلستان.
حمله نایلئون بنارت به مصر و اشغال آن کشور به مدت سه سال از  5231تا  5135سرآغاز
تحول بزرگی در مصر به خاص خاص و جهان عرب بطور عام به شمار میرود .مردم مصر
در این مدت کوتاه با ییشرفتهای علمی فراوانی آشنا شدند .تأسیس فرهنگستان علومد
کتابخانهد چایخانهد انتشار روزنامهد تأسیس مراکز علمی و تحقیقاتید آزمایشگاههای علمید
همه و همه یدیدههایی بود که مصریان را بیدار کرد و سب

شد فرهیختگان و بزرگان قوم

به خود بیایند و از خود بپرسند چرا ما همانند آنها ییشرفت نکردهایم؟ این جرقهها بود که
جنب شی را در مصر به راه انداخت که در تاریخ ادبیات و فرهنگ عربی به عصر نهضت
م روف شد.
از سوی دیگرد محمد علی یاشا که از سال  5131آخرین سلسله یادشاهی را بنیان نهاد
تالشهای فراوانی برای ترقی مصر -البته در راستای اهداف شخصی خود و نه مردم -آغاز
کرد که تأسیس مدارس جدید و اعزام دانشجو به ارویا از جمله آنها بود .عصر نهضت و
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
یکی از آنها رمان تاریخی بود (ضیفد  93-55 :5333و هیکلد .)95-11 :5334
بیداری تدریجی حس ناسیونالیستی در بین روشنفکران و فرهیختگان عرب که مخالف تسلط
ترکان عثمانی بر خاورمیانه عربی و دخالتهای است مارگران غربی بودند و رؤیای استقالل
ملتهای عرب و احیاء عصر طالیی دوران خالفت را در سر مییروراندند از مهمترین
انگیزههایی بود که بسیاری از روشنفکران نیمه دوم قرن نوزدهم لبنان و مصر را به سمت
رمان تاریخی سوق داد .موضوعات رمانهای تاریخی عربی را میتوان به دو محور کلی
تقسیم کرد :دورههای تاریخی ب د از اسالم به وییه دورهی عباسی که به عنوان عصر طالیی
تمدن اسالمی مورد توجه قرار داشتد دوران تمدن اسالمی در اندلس و دوران قبل از اسالم
به خصوص تمدنهای باستانی بینالنهرین و مصر باستان .البته نویسندگان عربد تاریخ را از
دو منظر مورد توجه قرار میدادند :گاه تاریخ قوم عرب بطور کلی و گاه در چارچوب تاریخ
ملی به وییه تاریخ ملی لبناند سوریه و مصر( .الدی د )49 :5331
مرحله شکلگیری
119

رمان تاریخی عربی نخست توسط نویسندگان لبنانی متولد شد و سپس به مصر راه یافت.
مهمترین چهرههای یایهگرار رماننویسی تاریخی عربید دو ادی

مسیحی به نامهای سلیم

بستانی و جرجی زیدان بودند.
سلیم بستانی ( )5114-5141نخستین رمانهای تاریخی عربی را به رشته تحریر درآورد.
اولین اثر او با نام «زنوبیا» به سال  5125منتشر شد و موضوع آن به تاریخ شام و قرن سوم
میالدی باز میگردد .دومین رمان او با نام «بدور» در سال  5121نوشته شد و موضوع آن
استقرار حکومت بنیعباس و قلمع و قمع بازماندگان بنی امیّه در قرن دوم هجری بود.
» درباره فتح شام به دست مسلمین

سومین رمان تاریخی او تحت عنوان «

به سال  5124منتشر شد( .نجمد التا 521-513 :و الدی د )16-42 :5331
او از قال

داستان برای ت لیم تاریخ و وعظ و ارشاد مخاط

و گاه انتقاد از وضع موجود

جهان عرب بهره میگیرد و هر فرصتی را برای اندرز دادن به مخاط

غنیمت میشمرد

(نجمد التا )564 :دیگر وییگی داستانهای اود استفاده از داستانهای عاطفی و عاشقانه بین
قهرمانان عمدتاً خیالی برای جرب مخاط

عام بود .این دو وییگی تقریباً در همهی رمان-

های تاریخی عربی در نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به چشم میخورد .او
توانست اسلوب داستاننویسی عربی را از سلطهی سجع و سبک مقامهنویسی برهاند
(الم وشد  996 :5333و الدی د .)11-42 :5331
جمیل

( :)5332-5161هر چند او به اندازهی بستانی و زیدان م روف نبود و فقط یک

اثر داستانی با موضوع تاریخ نوشتد اما اثری یدید آورد که در نوع خود بسیار قابل توجه
در سال  5113منتشر شد .موضوع آند

است .کتاب او با نام

توصیف تمدن اسالمی در اوج اقتدار بنیعباس و دوران خالفت هارونالرشید از زبان
جهانگردی ایرانی است و در قال

نگارش نامه انجام میشود .این نامههای خیالی دارای

تاریخ نگارش هستند و در فاصلهی سالهای  516تا  512نوشته شدهاند .ی نی همان سالی
که خاندان ایرانی برمکی به فرمان هارون الرشید قتل عام میشوند( .الدی د )69-13 :5331
ا ز جمله نکات جال

توجه در این داستان که باعث شده منتقدان عرب بر آن خرده بگیرند

این است که نویسندهد شخصیت اصلی کتاب خود را فردی ایرانی انتخاب کردهد از
شخصیتهای ایرانی داستان ی نی جهانگرد ایرانی و برمکیان جان داری میکندد بر حقانیت
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آل علی (ع) بر حکومت یای میفشرد و عملکرد و سیاستهای هارونالرشید را مورد انتقاد
قرار میدهد( .همان)21-23 :
جرجی زیدان ( )5354-5165م روفترین نویسنده رمانهای تاریخی است که آثار مت ددی
در عرصه های تاریخ و جغرافیا نوشت؛ از جمله نُه کتاب با موضوع تاریخ عمومید تاریخ
ارویا و چهار کتاب درباره تاریخ تمدن عربی-اسالمی و تاریخ زبان و ادبیات عربی به رشته
تحریر درآورد .او اوّلین نویسندهی عرب بود که درباره تاریخ ادبیات عربی کتاب نوشت
(حسند  96-93 :5323و  .)12-11او نقش کلیدی در ترویو رماننویسی تاریخی عربی ایفا
نمود و الهامبخش نسلهای ب د به خصوص در مصر شد .در واقع او قبل از آنکه به نوشتن
داستان تاریخی روی بیاوردد تاریخنویس بود و میکوشید همانند یک م لمد تاریخ را به
دیگران آموزش دهد .به همین منظور دست به تألیف دو نوع آثار زد :کتابهایی با موضوع
علم تاریخ برای فرهیختگان و خواص جام ه و مجموعه داستانهای تاریخی برای عوام و
تودههای مردم .او م تقد بود بهترین روش آموزش تاریخ به تودههای عامید رمان تاریخی
است( .نجمد التا )522 :به همین دلیل در فاصله سالها ی  5135تا زمان وفات ی نی 5354
بیست و یک رمان تاریخی با عنوان کلی سلسله رمانهای تاریخ اسالم نوشت مانند

د 52
و کوشید موضوع آنها را طوری انتخاب کند که دورههای
مختلفی از صدر اسالم تا عصر امپراتوری عثمانی را در برداشته باشد که در نوع خود اقدامی
کمسابقهد بینظیر و جسورانه بود( .همان)515 :
او در سبک داستاننویسی خود بیشتر از الکساندر دوما الهام میگرفتد ولی بر خالف او به
جنبهی آموزش تاریخ بیشتر از داستانیردازی و عنصر خیال اهمیت میداد( .الدی د :5331
 )34ساختار این رمانها همه شبیه به هم است و دو محور تاریخی و تخیلی دارد؛ جنبهی
تاریخی داستان عمدتاً از دورههایی انتخاب شده که در آند میان دو گروه یا دو قدرت
سیاسی یا اجتماعی کشمکش و درگیری وجود داشت و بخش خیالی همواره شرح ماجرای
عاشقانه میان دو قهرمان اصلی داستان بود که گاه یکی از آنها از شخصیتهای تاریخی و
دیگری از شخصیتهای خیالی انتخاب میشد و جرجی زیدان از آن برای جرب مخاط
عام و برقراری ارتبا میان قسمتهای مختلف داستان استفاده میکرد .عشقی که زیدان در
رمانهای خود به تصویر میکشد عشقی است یاک و رمانتیک که اغل

یایانی خوش دارد.
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مدتها از این شیوه ییروی میکردند (الدی د  31 :5331و حسند .)531-31 :5323
بسیاری از نویسندگانی که در دهههای آغازین قرن بیستم در حوزهی رمان تاریخی عربی
قلم میزدندد لبنانی بودند و به نوعی تحت تأثیر جرجی زیدان قرار داشتند مانند :فرح انطوان
را دربارهی فتح بیت المقدس به دست مسلمانان

که در سال  5334رمان

نوشت .ی قوب صروف در سال  5332رمان

را با موضوع جنگ داخلی لبنان به

سال  5163بین مسیحیان و مسلمانان به رشتهی تحریر درآورد .امین ناصرالدین در سال
 5355داستانی با نام

دربارهی اختالفات و درگیریهای مرهبی در لبنان بین

طایفهای از مسلمانان و مسیحیان نوشت (نجمد التا .)153-131 :نقوال حداد داستانهای
را نوشت و کرم ملحم کرم :از جمله داستانهای او
میتوان به

اشاره کرد( .الم وش  )946 :5333نکتهی مهم دربارهی

بسیاری از این رمانها انتخاب موضوع از دورهایی است که ارتبا نزدیکی با دوران حیات
مؤلف و مشکالت جام هی او دارد.
مرحلهی رشد و نمو
نسل دوم رماننویسان تاریخی عرب در مصر تحت تأثیر جرجی زیدان و شیوهی داستان-
نویسی او بودند .آنها به تدریو از حادثهمحوری به شخصیتمحوری و توجه به تحلیل
شخصیتها روی آوردند و کوشیدند به موضوعاتی بپردازند که با مشکالت روز جام ه آنها
در ارتبا باشد .این رمانها در دو دههی اول قرن بیستم نوشته شدندد دورانی که مقارن بود
با آخرین سالهای حیات امپراتوری عثمانی و سپس تجزیهی آن یس از شکست در جنگ
جهانی اول .در این دوران که احساسات و گرایشهای ناسیونالیستی عربی در حال شکوفایی
بودد ملیگرایان عرب طب وعدههای انگلستان امیدوار بودند سرزمینهای عربی به استقالل
واق ی دست یابند .ابراهیم رمزی ( )5114-5342نخستین نویسندهی مصری بود که بنا به
خواست شیخ محمد عبده دربارهی تاریخ اسالم با تأسی از جرجی زیدان سه داستان تاریخی
نوشت .رمانهای

او نیز همانند جرجی زیدان به

دنبال اهداف ت لیمی و آموزش تاریخ از طری داستان است (الدی د .)519-529 :5331
علی الجارم ( )5343-5115یایهگرار مکتبی در رماننویسی تاریخی است که برای لفظ و
111

رمانهای تاریخی در ادبیات فارسی و عربی از نیمه دوم قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم

انشا اهمیت زیادی قائل است .او هشت رمان تاریخی نوشت و چوند خود شاعر و ادی
بود برای نخستینبار از شخصیتهای ادبی هم در آثار خود استفاده کرد .اگر چه او نیز ییرو
جرجی زیدان استد ولی او را جزء ییشگامان رمانتاریخی ملّیگرا در ادبیات عربی دانسته-
اند .رمانهای او عباتند از5 :

د درباره زندگی ولید بن یزید بن عبدالملکد خلیفه

د -9

هر دو رمان درباره متنبی م روف ترین شاعر

اموی 1

عرب در عصر عباسی-4 .
-1

د درباره ابوفراس شاعر هم عصر و رقی

درباره آخرین روزهای خالفت فاطمیان مصر -6
د هر دو درباره تاریخ اسپانیای مسلمان -1

متنبی.
و2

رشید دربارهی حملهی نایلئون به

مصر (الدی د .)111-141 :5331
محمد س ید ال ریان از بارزترین ییروان مکت

رماننویسی علی الجارم که توانست آن را

تکامل بخشد و رمان تاریخی را به سمت تاریخ ملی سوق دهد .در فاصلهی سالهای 5341
تا  5341چهار رمان تاریخی نوشت که عمدتا به تاریخ مصر در دوره اسالمی مییردازد:

در سال  5341با موضوع سقو حکومت بنی طولون در مصرد

در سال

 5342درباره آغاز عصر ممالیک در مصر .رمان

که در همان سال و درباره

یایان عصر ممالیک در مصر نوشته شد و رمان

در سال  5341با موضوع

ازدواج دختر امپراتور روم شرقی با عبدالملک بن مروان خلیفه اموی( .الدی د -113 :5331
)915
مرحلهی شکوفایی
نسل سوم نویسندگانی که در دهههای سوم و چهارم قرن بیستم به خصوص در مصر و لبنان
ظهور کردند هم در عرصهی رمان و داستان قلم میزدند و هم نمایشنامه .در این دورهد
عملی نشدن وعدههای است مارگران انگلیسی در خصوص استقالل سرزمینهای عربید
تقسیم میراث عثمانی بین انگلستان و فرانسهد اشغال عراق و فلسطین از سوی انگلیسیها و
اشغال سوریه و لبنان توسط فرانسویها سب

شد نهضتهای آزادیخواهانه و ضد-

است ماری در جهان عرب شکل بگیرد .مانند قیام سال  5353مردم مصر و قیام مردم عراق در
سال  5313بر ضد سلطه و اشغالگری انگلستان و مبارزات مردم سوریه با اشغالگران
فرانسوی در دههی  5313از جمله عواملی بود که روحیه و افکار ناسیونالیستی را به شدت
در بین روشنفکران و آزادیخواهان عرب برانگیخت و سب

شد در سایر کشورها مانند
111

عراق و سوریه نیز داستاننویسان به رمان تاریخی روی بیاورند .از سوی دیگر با تجزیه و
مستقلشدن تدریجی کشورهای عربید بار دیگر جنبشهای آزادیخواهانه متوجّه حکام
عرب شد که زیر نفوذ انگلستان یا فرانسه قرار داشتند .مانند نظام سلطنتی عراق و مصر که
گرایشهای ملیگرایانه که به دنبال احیاء گرشته

وابسته به انگلستان بودند .بدین ترتی

د نجی

بودند یس از جنگ جهانی دوم در آثار بسیاری از رماننویسان مانند م روف

محفوود عادل کاملد فرید ابوحدید و باکثیر ظهور نمود (طه بدرد  36 :5326و الطال د
.)61-13 :5934
لبنانی که از چهرههای تأثیرگرار رمان تاریخی در

م روف األرناؤو ( )5341-5139ادی

بین سالها ی  5313تا  5341به شمار میرود .نخستین رمان تاریخی او در سه مجلد به نام
در

به سال  5313نوشته شد .دومین رمان او در دو مجلد با نام

سال  5396که دربارهی قهرمانان صدر اسالم نوشته شده است .سومین اثر او تحت عنوان
در سال  5345دربارهی فتوحات اسالمی در شمال آفریقا و اندلسد آخرین
دربارهی کشمکش میان امام علی (ع) با م اویهد خالفت یزید و قیام

رمان او

امام حسین (ع) است .او در رمانهای خود س ی کرده از هم از تاریخ اسالم و هم عرب
دفاع کند (ارناؤو د  959 :5451و  954و الطال د )91 :5934
محمد فرید ابو حدید ( )5362-5139او را یایهگرار رماننویسی تاریخی در مصر به م نی
واق ی کلمه میدانند .او م تقد بود در نگارش رمان تاریخی باید به حوادث و شرایط امروز
جام ه توجه داشت و خود تاریخد فی نفسه نمیتواند هدف باشد و صرف بازآفرینی تاریخ
در قال

داستان فایده و ارزشی ندارد در آثار او روحیهی ملّیگرایی تجلّی یافت (غیمی

هاللد  .)532 :1335او هشت رمان تاریخی و چند نمایشنامه با موضوعات تاریخی نوشت.
رمانهای او عبارتند از
نایلئوند داستانهای
دو

در سال  5316با موضوع مصر یس از خروج ارتش
در سال 5393د
در سال  5341و

تاریخ عرب قبل از اسالم نوشته شده است .همچنین

در سال 5343
در سال  5341که درباره
و

همچنین داستانهای مت ددی دربارهی عصر ممالیک در مصرد تاریخ مصر باستان و عصر
جاهلی و اموی به رشته تحریر درآورد (

د  26-24 :5361و الدی د .)961-912 :5331

علی احمد با کثیر ( )5363-5353او نیز نمایشنامههای مت ددی با موضوعات مختلف
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اجتماعی و تاریخی و سه رمان تاریخی نوشت به نامهای
درباره قیام قرامطه در قرن سوم هجری و

امیهد

درباره دوران بنی
دربارهی حمله مغول

به جهان اسالم .او توانست اف های داستاننویسی تاریخی عربی را از محدوده قومگرایی به
انسان گرایی توس ه دهد و از دایره ایدهآلگرایی تصن ی نسلهای قبل به واقعگرایی برسد
(الدی د .)912-962
نجی

محفوو ( )1336-5355م روفترین رماننویس عرب در قرن بیستمد کار خود را با

رمانی تاریخی و با صبغهی ناسیونالیستی آغاز کرد .او را یایهگرار واق ی رمان ملّیگرا – به
نام

م نی توجّه به تاریخ ملّی و نه قومی -میدانند .نخستین رمان تاریخی او

داشت که در سال  5393دربارهی دوران خوفو فرعون قدرتمند مصر باستان نوشت (هیکلد
 .)116-149 :5319او در این مرحله از مصر م اصر و مسائل آن در چارچوب رمز و تمثیل
تاریخی سخن میگوید .او در این رمان میکوشد تا از اندیشههای بنیادی خود را که به آن
اعتقاد داردد رونمایی کند :اینکه حکومت مصر باید به دست فرزندان ملتش ساخته شود.
در دومین رمانش ی نی

که در سال  5349نوشته شدد میخواست فساد رایو در

قصرهای یادشاهی و توطئههایی را که در آنها جریان دارد نشان دهد و آن را رمزی از
دورهی م اصر و حکومت فاسد مصر قرار دهد .در سومین رمان به نام

به سال

 5344روح مبارز مصر را در برابر است مار انگلیسد از میان تمثیلی تاریخی ترسیم نمود .او
در این سه رمان میکوشدد روح ملّیگرایید میهنیرستی و بیگانهستیزی را به تصویر بکشد
(عامرید  5933و موسید  .)24-23 :5361این سه رمان در دوران جنگ جهانی دوم نوشته
شد و در شرایطی که نیروهای انگلیسی و آلمانی در شمال آفریقا برای تصرف مصر با هم
میجنگیدند در حالی که مصر ظاهراً کشوی مستقل بود و ملک فاروق بر آن حکومت می-
کردد ولی در واقع از سال  5111به مست مرهی انگلستان مبدل شده بود.
بدین ترتی

رمان تاریخی عربی از رمانسهای عاشقانه تاریخی مربو به گرشتههای دور

به رمانهایی تکامل یافت که ضمن توجه به تحلیل شخصیتها و حوادثد س ی میکردند
موضوعات تاریخی را به مشکالت روز جوامع خود ییوند دهند و راهحلهایی را از زبان
قهرمانشان ارائه نمایند.
رمان تاریخی فارسی
111

عواملی که سب

ییدایش رمانفارسی شدند در بسیاری موارد همان عواملی هستند که در

ادبیات عربی به ظهور رمان کمک کردند :گسترش صن ت چاپد گسترش مطبوعاتد ترجمه
آثار ادبی ارویا و آَشنایی تدریجی ادبا و ادب دوستان با انواع تازه ادبید و رشد افکار
آزادیخواهانه در راستای مبارزه با استبداد داخلی و است مار خارجی .رمان تاریخی فارسی
را باید یکی از نتایو بیداری ایرانیان یس از شکستهای یی در یی از روس و انگلیس در
قرن نوزدهم میالدی دانست .این شکستها و آشنایی با ییشرفتهای تمدن غربی به تدریو
ایرانیان را برآن داشت تا از خود بپرسند چرا ایران به کشوری عق

مانده تبدیل شده است؟

(واحدد .)515 :5933
در ایران تالش های ترقی خواهانه و البته ناتمام عباس میرزا و امیرکبیر چند سال یس از
اقدامات محمد علی یاشا در مصر شروع شدد ولی تحوالت جدی فرهنگی ادبی از انقالب
مشروطه اتفاق افتاد تا جایی که میتوان گفت ییدایش رمان ایرانید محصول م نوی تفکرات
مشروطه خواهانه است (میرعابدینید 5913د ج 5و.)56-11 :1
رماننویسان تاریخی فارسی همانند رماننویسان عرب بیشتر تحت تأثیر ادبیات فرانسه به
وییه سبک نویسندگی الکساندر دوما قرار داشتند .البته آشنایی نویسندگان ایرانی با رمانهای
دوما بیشتر از طری ترجمه بود .ادبیات فرانسه عمدتاً از سه مسیر قفقازد ترکیه عثمانی و
ادبیات عربی وارد ایران میشد .حتی گاهی رمانهای الکساندر دوما از ترجمهی عربی به
فارسی برگردان میشد .رمانهای تاریخی جرجی زیدان نیز منبع الهام نویسندگان ایرانی به
شمار میرفت .عالوه بر اینها روزنامهنگاران ایرانی که در کشورهای عراق و مصر
مطبوعات فارسی زبان منتشر میکردند نیز تحت تأثیر جریانهای فرهنگی ادبی نوین در
ادبیات عربی به خصوص در مصر قرار داشتند و یل ارتباطی میان این جریانها با ادبیات
فارسی درون ایران بودند (باالیید  14-11 :5922و  .)25بنابراین ادبیات عربی یس از ادبیات
فرانسوی و انگلیسید نقش مهمّی در ظهور و رواج رمانتاریخی در ادبیات فارسی ایفا نمود.
یکی از مترجمان یرکار عصر قاجار ی نی عبدالحسین میرزا در زبان عربی چیرهدست بود و
به آثار جرجی زیدان عالقهی فراوانی داشت .او رمانهای هرمس مصرید سرگرشت
ارما نوس مصرید عروس فرغانهد روایت هفدهم رمضاند عباسه خواهر هارون الرشیدد
ابومسلم خراسانید دوشیزهی شامی و سلمی دختر عبدالرحمن را به فارسی ترجمه کرد
(یارسانس د  .)31 :5933سادگید شیوایی و جرابیت نثر جرجی زیدان از یک سو مترجمان
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عربیدان را به سوی ترجمه آثار او سوق میداد و از طرف دیگرد موضوع داستانهای او که
عمدتاً دربارهی تاریخ اسالم و خلفای اسالمی بود خود عاملی بود که سب
محتوای قصههای او برای مخاط

میشد درک

ایرانی که تا حدی با تاریخ اسالم آشنایی داشت آسانتر

رمانهایی تاریخی با موضوع تاریخ ارویا باشد (غالمد .)513-519 :5913
سیر تحول رماننویسی به خصوص رمان تاریخی در ادبیات عربی و فارسی شباهتهای
فراوانی با هم دارد؛ در مراحل اوّلیه و تحت تأثیر رماننویسان ارویایی به وییه الکساندر دوما
رمان میخواست شکل تازه از شکلهای داستانی سنتی مانند قصه و حکایت را در داستان-
های تاریخی که بیشتر حال و هوای عاشقانه دارد ارائه کند (باالیید  53 :5922و  .)55رماند
وسیلهی ت لیم و تربیت اخالقی نیز تلقی میشد .آثار الکساندر دوما تیپهایی ارائه میکرد
که خوانندگان ایرانی را شدیداً تحت تأثیر قرار میدادند .آنها مظهر فضیلتد شجاعت و
جلوههایی ایدهآل از انسانهای آزادهای بودند که با قدرتهای خودکامه مبارزه میکردند
(همان 23 :و .)25
شکست انقالب مشروطهد وقوع جنگ جهانی اوّل و تاخت و تاز قوای عثمانی و روس در
شمال غرب کشورد به اوج رسیدن دخالتهای روس و انگلیس در ایراند قحطی و گرسنگی
در مناط مختلف به دلیل جنگ جهانید ض ف روز افزون حکومت مرکزید شکست قیام-
های ضداستبدادی و ضداست ماری همه و همه عواملی هستند که در دومین دههی قرن
بیستمد بر عم مشکالت اجتماعی اقتصادی ایران میافزایند و فضای یأس عمومی را در
جام ه ایجاد میکنند .در این شرایط بحرانی که روشنفکران و آزادیخواهان به دنبال منجی-
ای هستند که اوضاع آشفتهی ایران را سروسامان دهد رمان تاریخی به عنوان مطرحترین ژانر
ادبی ظهور میکند و طرز بیان هنری تجلیل از مردان بزرگی میشود که در گرشتهد منجی
ایران بودهاند .جستجوی هویت و امنیتد مهمترین عاملی است که در این برهه سب

ظهور

رمان تاریخی میشودد امنیتی که اکنون وجود ندارد و باید آن را در گرشته و به خصوص
شکوه ایران باستان جستجو کرد (میرعابدینید 5913د ج5و.)13-12 :1
امّا این توجه به تاریخ در بین نویسندگان ایرانی خیلی زود به صورت باستانگرایی افراطی و
تا حدی عرب ستیزی تجلی یافت .علّت این رویکرد را باید در گسترش آگاهی از تاریخ
ایرانباستاند تمرکز بر نقش اعراب در فرویاشی امپراتوری ساسانی و جدایی میان تاریخ
ایران از تاریخ اسالم دانست .در این میان روشنفکرانی مانند میرزا آقاخان کرمانی که اعراب
111

را مسئول اصلی نابودی عظمت ایران باستان میدانستندد نقش مهمی در ترویو احساسات
ملیگرایانهی افراطی و ضدّیت با اعراب داشتند( .میرعابدینید 5913د ج5و 13 :1و )93
مرحله شکلگیری
این دوره بین سالهای  5114تا  5933شمسی رخ میدهدد مهمترین رمانهای این دوره
عبارتند از :شمس و طغرا نوشته محمد باقر میرزا خسروی به سال 5114؛ موضوع آند یک

دورهی بیست و چهار ساله از حاکمیت ایلخانان مغول در ایران است .عشق و سلطنت
نوشته موسی نثری به سال 5131؛ روایتی از بیست و ینو سال زندگی و فتوحات کورش
هخامنشی .داستان باستان یا سرگذشت کورش نوشته محمد حسن خان بدیع شیرازی به

سال 5133؛ روایتی از سی سال نخست زندگی کورش هخامنشی .دامگستران یا انتقام
خواهان مزدکد نوشته عبدالحسین صن تی زاده به سال 5933؛ موضوع آن به هفده سال
یایانی حکومت ساسانیان اختصاص دارد.
همانطور که میبینیم این داستانها جزء رمانهای تاریخی دورهای هستند که در آنها
نویسنده دورهای از تاریخ گرشته را به عنوان موضوع رمان خود انتخاب میکند .نویسندگان
نسل اول بیشتر هدف آموزش را دنبال میکردند و رمان تاریخی را کتابی میدانستند که باید
به وسیله آن تاریخ را به تودههای مردم آموزش داد (یارسانس د .)562-564 :5933
مرحله دوم :رشد و شکوفایی
در این دوره که بین سالهای  5933تا  5913هجری شمسی اتفاق میافتد مقارن با به قدرت
رسیدن رضا شاه و تغییر سلطنت از قاجار به یهلوی است .به دنبال شکست انقالب مشروطه
و بحرانهای سیاسی اقتصادی ایران در فاصلهی سالهای  5911تا  5933خورشیدید
ناسیونالیسم باستانگرا در میان روشنفکران رواج مییابد و گرشتهی آرمانی و ایدهآل به
یناهگاه روشنفکران سرخورده از واق یات موجود تبدیل میشود .آنها آرزوی شکوه و
عظمت گرشته کشور را در سر مییروراندند .بسیاری از رمانهای فارسی که در آخرین

سالهای سلطنت قاجار و در آستانه ظهور سلسله یهلوی نوشته شدند مانند عشق و
سلطنتد داستان باستان و دامگستران به وضوح اندیشه ملیگرایی باستانگرا و انتظار یک
منجی و قهرمان ملّی را رواج میدادند .یس از به قدرت رسیدن رضا شاه س ی شد چنین القا
شود که شاه جدیدد همان منجی است که قرار است عظمت ایران باستان را احیا کند (واحدد
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.)565 :5933
به دلیل سیاستهای فرهنگی حکومت یهلوی و تشوی های مادی و م نوی کارگزاران
فرهنگی آن از آثار تاریخید شاهد رون کمّی و کیفی رمانهای تاریخی فارسی در آن دوره
هستیم .بسیاری از رمانهای تاریخی فارسی در این برهه بر اساس بزرگنمایی اغراقآمیز
یک شخصیت تاریخی نوشته شدهاندد دربارهی امیران مبارز و م شوقههایشان خیالبافی می-
کنندد خواننده را در حسرت شکوه گرشته ایران باستان غوطهور میسازندد به ستایش اعصار
طالیی مییردازند و به یادآوری گرشتهها دل خوش میکند .بسیاری از این رمانها در
جستجوی منجی هستند و به ستایش از قهرمانانی مییردازند که در لحظات حساس و
سرنوشتساز تاریخد به نجات ایران آمدند .به همین دلیل رماننویسان میکوشیدند قهرمانانی
را به تصویر بکشند که در دورههای خطیر و یس از شکستهای ملی ظهور کردند و نظم و
امنیت را به ارمغان آوردند .این وییگیهای رمان تاریخی فارسی در آن دورهد بازتابی بود از
تمایالت روشنفکران سرخورده یس از شکست انقالب مشروطه (میرعابدینید 5913د
ج5و.)42-43 :1
در این دوره حدود چهارده نویسنده دست به تألیف هفده رمان تاریخی زدند از جمله:
داستان مانی نقاش نوشته عبدالحسین صن تیزاده در سال  5931موضوع آن ظهور مانی در
قرن سوم میالدی است .مظالم ترکان خاتون نوشتهی حیدرعلی کمالی در سال  5932به
روایت سالهای یایانی حکومت خوارزمشاهیان مییردازد .شهربانو اثر علی اصغر رحیمزاده
صفوی به سال 5953؛ موضوع آن حمله مسلمانان به ایران و انقراض سلسله ساسانی است.
دلیران تنگستانی نوشته محمد حسین رکنزاده آدمیت در سال 5953؛ موضوع آن دالوری-

های مردم جنوب در برابر متجازوان انگلیسی در دروان جنگ جهانی اول است .جفت پاک
نوشتهی حسینقلی سالور عماد السلطنه به سال  5955درباره والدین فردوسی و تولد او.
سلحشور نوشتهی عبدالحسین صن تیزاده در سال 5951؛ دربارهی شکلگیری حکومت
ساسانی توسط اردشیر بابکان .عشق و ادب نوشتهی علی محمد آزاد همدانی به سال 5959
درباره زندگی حکیم ابوالقاسم فردوسی .پیامبر نوشته زین ال ابدین رهنما به سال 5956
درباره زندگی و رسالت نبی اکرم (ص) .آشیانه عقاب اثر زین ال ابدین مؤتمن به سال
 5951داستان رقابت حسن صباح و خواجه نظامالملک توسی در دروان سلطنت ملکشاه
سلجوقی (یارسا نس د .)531-562 :5933
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در بین این رمانها دو رمان شهربانود و ییامبر موضوع متفاوتی دارند .نویسندهی رمان
شهربانو که خود فردی مرهبی و متدین استد اگر چه موضوع کتابش را از آخرین سالهای
حکومت ساسانیان و حمله اعراب مسلمان به ایران انتخاب کردهد ولی بر خالف سایر
نویسندگان ناسیونالیست که تالش میکردند تصویری منفی از اعراب را به مخاطبان ارائه
کنندد ایران یس از دورهی ساسانی را با هویت شی ی به تصویر میکشد و عالقهمندی مردم
ایران به اهل بیت (ع) را دستمایهی اثر خود قرار میدهد .رمان سه جلدی ییامبر هم بسیار
جال

توجه است .هم از این لحاو که به زندگی و نبوّت رسول اکرم (ص) اختصاص دارد

و هم توسط کسی نوشته شده که خود از صاح

منصبان ارشد دولتی بوده است.

دورهی سوم :در مسیر افول
یس از شهریور  13و سقو رضاشاه رمان تاریخی هم به تدریو رون و رواج خود را از
دست داد و در حاشیه قرار گرفت .یکی از دالیل این امرد رماننویسانی بودند که به وقایع
م اصر جام هی خود بیتوجه بوده و به مسائل و وقای ی مییرداختند که حتی اگر هم واق اً
رخ داده باشد ارتبا خود را با واق یات اجتماعی و شرایط روزگار نویسنده کم و بیش از
دست دادهاند .البته این روند از اواخر دوران سلطنت رضاشاه آغاز شده بود؛ نیما یوشیو در
سال  5951دربارهی افول رمان تاریخی مینویسد« :امروز دیگر رمان نویسی مخصوصاً رمان
تاریخی روبه انحطا و زوال میرود .این بحران و تحول ادبی بیعلت نیست ...علت آند
شکل مناسبات اجتماعی است که تغییر میکند» (میرعابدینید 5913د ج5و.)13 :1
عوامل دیگری مانند ظهور احزاب به وییه حزب تودهد ظهور اندیشههای ایدئولوژیک در
ادبیات داستانید توجه به سایر انواع ادبی به خصوص رشد فزایندهی داستان کوتاهد توجه به
ش ر نود افت کیفی رمانهای تاریخی به وییه کثرت رمانهایی که به صورت یاورقی
روزنامهها منتشر میشدند از جمله عواملی بودند که در فاصله سالهای  5913تا 5991
موج

افول رمان نویسی تاریخی شدند( .یارسانس د )513-541 :5933

در این دوره رمانهای بسیاری به صورت یاورقی در روزنامهها و مجالت منتشر میشدند.
ژورنالیسم بر کیفیت رمان تاریخی اثر منفی گراشت و بسیاری از آنها را تا سطح رمانس-
های بازاری تنزل داد .بسیاری از این رمانها شخصیت محور و قهرمان محور هستند که
واکنشی بود به ناتوانی یهلوی دوم در سروسامان دادن به اوضاع آشفته ایران در دههی 5913
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(غالمد  )94 :5923از جمله مهمترین رمانهای تاریخی این دوره که به صورت کتاب منتشر
شدند میتوان به این موارد اشاره کرد:
در راه نجات میهن در سال  5915توسط علی جاللی نوشته شد .موضوع آن به قدرت
رسیدن داریوش هخامنشی است .سیاهپوشان نوشته عبدالحسین صن تیزاده به سال .5919
موضوع آن قیام ابومسلم خراسانی است .بابک و افشین اثر عبدالرحیم همایون فرخ در سال

 5912با موضوع قیام بابک خرمدین علیه خلفای عباسی نوشته شد .شرارههای خاموش
شده تألیف ناصرالدین شاه حسینی در سال  5912به شرح دالوریهای لطف لی خان زند در
مقابل آقا محمد خان قاجار مییردازد .پنجه خونیند نوشته ابراهیمی زمانی آشتیانید سال
 5912درباره قساوتهای شاه صفید جانشین شاه عباس صفوی .قهرمان ایرانشهر توسط
علی شیرازیرتو در سال  5991نوشته شد .موضوع آن قیام ی قوب لیث صفاری علیه خلفای
عباسی است .قَرّان یا سرگذشت لطفعلی خان زند اثر حسن مسرور در سال  5991درباره
آخرین یادشاه سلسله زندیه( .یارسا نس د  155-531 :5933و غالمد )94 :5923
در دورهی دوم و سومد رمان تاریخی از جنبههای ت لیمی به سمت جنبههای داستانی حرکت
کرد .تقریباً همهی آنها بر بیگانهستیزی تأکید دارند .در این داستانها منظور از بیگانه یا
روس و انگلیس و یا عربها هستند .بیشتر رمانهای تاریخی فارسید دوران ایران باستان را
خاستگاه عظمت و اقتدار ملّی میدانند .حتی رمانهایی که به تاریخ ایران ب د از اسالم
یرداختهاند عمدتاً به تالشهای ایرانیان برای استقالل و رویارویی با خلفای عباسی توجه
نشان دادهاند (یارسا نس د .)153-433 :5933
نتیجهگیری
رماننویسی در هر دو ادبیات فارسی و عربی با ژانر رمان تاریخی آغاز شد .نویسندگان
ایرانی و عرب بیشتر از سبک داستاننویسی الکساندر دوما الهام میگرفتند .رمان تاریخی در
هر دو ادبیاتد در نتیجهی احساس شکست و عق ماندگی در برابر قدرتهای خارجی و
خیزش برای جبران عق ماندگی بوجود آمد .رمان تاریخی فارسی یکی از نتایو شکست
ایرانیان در برابر است مار روس و انگلیس و انقالب مشروطه بود و رمان تاریخی عربی یکی
از نتایو شکست عربها در برابر است مار فرانسه و انگلیس و عصر نهضت فکرید فرهنگی
عرب در لبنان و مصر .رمان تاریخی عربید هم تحت تأثیر قصههای عامیانهی عربی قرار
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داشت و هم از رمانهای تاریخی فرانسوی و انگلیسی الهام میگرفت .رمان تاریخی فارسی
نیز تحت تأثیر قصههای عامیانهی ایرانی و رمانهای تاریخی ادبیات فرانسه و رمانهای
تاریخی عربی جرجی زیدان قرار داشت .نخستین نسلهای رماننویسان ایرانی و عربد رمان
تاریخی را نوعی ابزار آموزشی میدانستندد به همین دلیل آثارشان بیشتر از آنکه جنبههای
داستانی داشته باشدد دارای جنبههای ت لیمی و اخالقی بود .هم نویسندگان ایرانی و هم
نویسندگان عرب در فرایند تجدد و رویارویی سنّت و مدرنیتهد دغدغه هویت داشتند و این
هویت را در دورههای عظمت و شکوه ملتهای خود جستجو میکردند .نویسندگان ایرانید
مجد و عظمت ایران را دورهی قبل از اسالم به خصوص روزگار هخامنشی و ساسانی
جستجو میکردند و نویسندگان عرب بیشتر در یی به تصویر کشیدن شکوه تمدن عربی در
عصر فتوحات و دوران اقتدار امپراتوری بنی امیه و بنی عباس بودند.
بیشتر رماننویسان ایرانی بین تاریخ ایران قبل و ب د از اسالم تمایز قائل میشدند و برای
تاریخ ایران قبل از اسالم اهمیت و ارزش بیشتری قائل بودندد درحالیکه بیشتر رماننویسان
عرب هم به تاریخ دورهی اسالمی و هم تاریخ باستان اهمیت میدادند.
عمده موضوعات رمان تاریخی فارسید تاریخ ملّی است و تاریخ اسالم کمتر مورد توجه
داستاننویسان بوده است .درحالیکه در رمان تاریخی عربی قضیه تقریباً بر عکس است؛
رمانها بیشتر با تاریخ اسالم و تمدن اسالمی شروع میشودد سپس به سمت تاریخ ملّی
حرکت میکند .بیگانه ستیزید تِم اصلی و مشترک بسیاری از رمانهای تاریخی فارسی و
عربی است .عنصر بیگانه در این رمانها یک شباهت و یک تفاوت عمده دارند .غربیها به
وییه انگلیسیها بیگانگانی هستند که هم در داستانهای ایرانی و هم عربی حضور دارند .اما
تفاوت در اینجاست که نویسندگان ناسیونالیست ایرانید عنصر عربی را نیز بیگانه میدانند
درحالیکه در نظر نویسندگان ناسیونالیست عربد ترکان عثمانی بیگانه هستند.
رماننویسان ملیگرای ایرانید دوران تسلط عربها بر ایران را دوران شکست و حقارت
ایرانیان میدانند درحالیکه رماننویسان ملیگرای عربد دوران تسلط ممالیک و عثمانی بر
سرزمینهای عربی را دوران شکست و حقارت قوم عرب به شمار میآورند .در هر دو
ادبیاتد رمان تاریخی از رمانس سنتی به سمت رمان شخصیت تکامل یافت.
***
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چکیده

ادبیات تطبیقی یکی از زمینههای نو در ادبیات م اصر جهان است و بیتردید در غنیسازی
ادبیات ملتها نقش بسزایی را ایفا میکند .مقایسه رودکی و ابونواس از آن جهت مورد
تأکید است که هر دو از شاعران خمریهسرای قرن سوم و چهارم هجری هستند که در
اش اری به توصیف مضامین خمری یرداختهاند .دربارهای یرن مت سامانی بیش از هر چیز
میل به بادهگساری را در شاعران فارسیزبان گسترش میداد و از سوی دیگر بادهخواریها و
اسرافکاریهای دربار خلفای عباسی شاعران تازیگوی را حتی بیش از عصر اموی در
یرداختن به لهو و مضمونهای خمری ترغی

مینمود .در این مقاله مقایسه بک نمونه از

خمریه ابونواس با قصیده «مادر می» رودکی مورد ییوهش و تحلیل قرار گرفته است.
نگارنده برآن است تا هر دو ش ر را از جهت محور عمودی قصیدهد حضور عناصر متنوع
طبی ت جاندار و بیجاند یرداختن به طیف رنگهای شاد و تند خمریه و همچنین
تأثیریریری و تقلید در ش ر رودکی را مورد تطبی قرار دهد.
کلیدواژهها :خمریهد رودکید ابونواسد دوره عباسید دوره سامانی

* 5دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اراک (ایران) ()nasiri.afrapoli@gmail.com
** 1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اراک (ایران) ()ahoora_kf@yahoo.com
*** 9استادیار دانشگاه ییام نور بهار همدان (ایران) ()pnu.khanloo@yahoo.com
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مقدمه
خمریهسرایی از دیرباز یکی از یرکاربردترین فنون ادبی در هر دو زبان عربی و فارسی بوده
است و شاعران زیادی در این نوع ش ر طبعآزمایی کردهاند .خمریه به اش اری گفته میشود
که در توصیف مید ساقید ساغرد میخانه و سایر مت لقات آن سروده شده باشد .در بررسی
این اش ار هم برخی شرایط و اوضاع اجتماعی و فرهنگی و سیاسی عصر شاعر به دست
میآید و هم قدرت طبع و هنر تصویرسازی شاعر ارائه دقی صحنه و فضای مورد اشاره او
را میتوان دید .مطال ه تطبیقی دو ش ر از دو شاعر عرب و ایرانی با مضامین مشابه و
مشترک عالوه بر فوایدد خود بخشی از ادبیات تطبیقی به شمار میرود .در ادبیات عرب
یرداختن به مضامین خمریه و وصف مجالس میگساری از دوره جاهلی همواره در میان
بیشتر شاعران وجود داشته استد اگرچه با ظهور اسالم برای مدتی خبری از آن وصفهای
صریح از می ومیگساری در سرودههای شاعران نیستد اما با روی کار آمدن امویان و سپس
عباسیاند شرابخورای در بین مردم د مجدداً اشاعه مییابد و خمریات بسیار گستردهتر از
ییش در اش ار شاعران مشاهده میشود .خمریهسرایی در میان ایرانیان نیز از زمانهای دور
وجود داشته است و نمونههای موفقی از آن را در ش ر دوره سامانی میبینیم .ازبرجستهترین
شاعران خمریهسرای فارسی و عربی میتوان رودکید ابونواسد بشار و منوچهری را نام برد.
ابونواسد حسن بن هانید بزرگترین خمریهسرای ادب عربی و شاعر بلندآوازه عصر عباسی
در سال ( 541هک) در اهواز متولد شد .البته در مورد سال تولد او اختالف نظر وجود دارد.
یدرش از لشکریان مروان آخرین خلیفه اموی بود که برای شحنگی به اهواز آمد و گلبان را
به همسری گرفت .وی در زندگی سراسر نوشخواری و خوشگررانی خودد ندیم و همییاله
ت دادی از خلفای عباسی از جمله امین بوده است« .موسوی بجنوردید 5929د » 945
از بین شاعران بزرگ سبک خراسانی نیز رودکی نامی است که همواره بر تارک این دوره
فاخر ادبی میدرخشد .ابوج فر عبدا ...م روف به رودکی که در اواسط قرن سوم هجری در
روستای رودک از توابع سمرقند در دوره سامانیان یا به عرصه وجود گراشت و در ش ر و
ادب به چنان جایگاهی دست یافت که او را بح یدر ش ر فارسی نامیدهاند .در اش ار او نیز
نمونههای برجسته از خمریهسرایی را میبینیم که خمریه «مادر می» از م روفترین قصاید
اوست که آن را در وصف مجلس شاهانه امیر نصر بن احمد یادشاه سامانی سروده است.
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مهمترین نقطه اشتراک این دو قصیده یرداختن آنها به مراحل تولید شراب و ذکر توصیفات
دقی از مجالس میگساری میباشد .این مقاله بر آن است که به بررسی وجوه تشابه و
تفاوت این دو خمریه بپردازد .همچنین مواردی از قبیل دقت در مضامین و تصاویرد نحوه
استفاده از عناصر طبی تد عنصر رنگ و موسیقید قوت و ض ف محور عمودی و موارد
زیباییشناختی و بالغی هر دو قصیده را مورد ارزیابی قرار دهد.
نگاهی به ویژگیهای اجتماعی وادبی دو دوره سامانی و عباسی
دوره سامانیان یکی از بارورترین ادوار ش ر فارسی به حساب میآید؛ چرا که دوره شکوفایی
علم و عصر آزاداندیشی و به کمال رسیدن تمدن اسالمی در ایران میباشد .نکته قابل توجه
درباره آل سامان این است که آنان مره

ابوحنیفه را بهعنوان مره

رسمی حکومت خود

قرار داده بودند و این خود نوعی تسامح دینی و آزادی عقاید را به همراه داشت تا جایی که
گاه شاعر در ب ضی موارد در مقام یک (مفتی) حکم به جایزبودن یارهای از کبایر میدهدد
چنانکه کسایی مروزی در حرمت «می» میگوید؛ که مردم چنان به «ساغر» اشتیاق نشان
میدهند که گویی شیر حالل مادر است که مینوشند( .شف د 5921د ص)43-13-11
ای طبع سازوار چه کردم ترا چه بود

با من همی نسازی ودایم همی کوبی

ایدون فکر کشی به خوشی آن می حرام

گویی که شیر مام زیستان همی مکی
(ریاحید5923دص) 39

یا رودکی میگوید:
«می آرد شرف مردمی یدید

آزاده نیاد از درم خرید

می آزاده یدید آرد از بداصل

فراوان هنر است اندرین نبید

هرآنگه که خوری مید خوش آنگه است

خاصه چو گل و یاسمین دمید

بسا حصن بلندا که می گشاد

بسا کره نو زین که بشکنید

بسا دون بخیال که می بخورد

کریمی به جهان در یراگنید
(شف د 5921د ص)4-11-13

این ابیات به خوبی نشان میدهد که تا چه حد مظاهر لهو و اباحیگری در جام ه آن روز
سامانی رواج داشته است .بهعالوه نمایانگر تأثیر این فکر رایو عربی بر ش ر رود کی است
که میخواری و برل مال در راه وصول به آن کاری شرافتمندانه و مت ل به نجی زادگان
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است که افراد بیگوهر را نیز در زمره شریفان و بزرگان داخل میکند و رنگ خست و بخل
و دونهمتی را از آدمی دور میکند.
آبوهوای مساعد و م تدل ماوراءالنهر و محیط مناس

آنجا برای داشتن اقتصادی شکوفا و

درآمد کافید زمینه شادمانگی و اغتنام وقت را تا حدود زیادی در شاعران آن نواحی یرورده
بود.
به خاطر همین رفاهیت زندگی شاعران این دوره گویی که فقط یک روی دارد و آن اینکه
باید ح زندگی را ادا کرد و س ادت را باید در همین عیش و شادکامی جست ( .شف د
5921دص)65-542
وجود مظاهر آسایش و کامرانی در جام ه عهد سامانی از خالل اش ار باقیمانده از آن
روزگار به خوبی آشکار است.
رز را خدای از قبل شادی آفرید

شادی و خرمی همه از رز بود یدید

جوهر لطافت محض آفرید رز

آن کو جهان و خل جهان را بیافرید

از رز بود ط ام وهم از رز بود شراب

از رز بودت نقل وهم از رز بود نبید
(امامید  5925دص) 42

درحقیقت توصیف از می انگوری در این دوره از دورههای دیگر ادب فارسی بیشتر است و
چنان بییرده عریان و با ذکر جزئیات صورت گرفته که جای کمترین توجیه عرفانی و
الهوتی را باقی نمیگرارد( .شف د 5921د)61-63
رسم بادهگساری در بین ایرانیان باستان نیز از دیرباز رواج داشته است .شادخواری و
بادهگساری در بین ملل مسلمان غیرایرانی نیز به طرق مختلف رایو بوده است (همان٬
5921د ص)543-513
ش ر این دوره از حمایت دربار بهرهمند بوده است و این وییگی در ش ر عرب نیز به چشم
میخورد« .بیگمان تحولی که در ش ر عرب از نظر عناصر تصویر روی داده استد نتیجه
برخورد با فرهنگ ایرانی استد مثالً گرایش به وصف شراب و مجالس بادهگسارید قصرهاد
با ها و گلها از جمله تمایالت آریایی است که نخستینبار در ش ر ابونواس دیده شده
است .اکثر ناقدان ش ر و ادبد دورههای (عباسی و اموی) را اوج سیطره فرهنگ ایرانی بر
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ش ر و ادب عرب دانستهاندد همچنین طبی تگرایی عرب نیز برگرفته از توجه به مضامین
ش ر ایرانی و اراضی سرسبز آن میباشد( .شفی ی کدکنید5914د برگرفته از ص )135-139
ش ر عصر سامانی خالی از ایستایی و جمود است و بهعنوان سرشارترین دوره ش ر فارسی
از تصاویر رنگرنگ طبی ت استد چراکه ش ری آفاقی و برون گراست و این دوره
درحقیقت از نظر تصاویر حسی و تجربههای مستقیم شاعرید بارورترین دوره ادب فارسی
به حساب میآید( .هماند 5914د ص )952
عنصر رنگ و حرکت در تصاویر این دورهد بیش از دورههای دیگر در ش ر دیده میشود .از
نظر توجه به اسطورهها نیز در ش ر دوره سامانی -خالف دوره غزنوی -از اساطیر ایران
باستان با ت ظیم و بزرگداشت یاد میشود .هر چند در کنار اساطیر ملید استفاده از اساطیر
سامی را نیز میبینیم وحتی در ش ر شاعرانی چون رودکی و منوچهری غلبه با تصاویر
برگرفته از ش ر گویندگان تازی و اسطورههای سامی است( .هماند 5914د برگرفته از
ص.)193 -143-145
«در دوره عباسی ش ر از حالت آرام بادیه به غوغای تمدن و به میان کاخهای مجلل آراسته
به گل و سبزه وارد شد .یکی از اغراض جدید ش ر عباسی خمریات و بادهستایی است که
ابونواس مجدد و یرچمدار آن شد»(.ترجانیزادهد 532د« )531-5941درحقیقت بادهگساری
یکی از آشکارترین مظاهر زندگی آمیخته به نوشخواری و مالهی تمدن جدید عباسی است.
در این دوره در همه بالد اسالمی شرابخواری رواج داشت .در بغداد و حومه آن بر سر
قوافل و مسافران دور از چشم «شرطه و عباد» هر جا میکدهای دایر بود و مردان و زنانی به
بادهفروشی مشغول بودند .ابونواس با دارودسته بادهخوار لرتجوی خود گاهی به آن
میکدهها و دیرها میرفته و زبان به وصف شراب و مستی میگشود و زیباترین نغمههای
خویش را سرمیداد( ».حنا الفاخورید 5921د ص)36
اشتیاق زائدالوصف شاعران به شراب درحقیقت برخاسته از زندگی نوین عباسی بوده که
آمیزهای از فرهنگهای مختلف را در خود داشت.
کیفیت بروز مضامین خمری در شعر ابونواس و رودکی
چنانکه میدانیم اوج و شهرت ابونواس در گرو خمریات اوست که حدود یک چهارم آثار او
را تشکیل میدهد.
119

ابونواس ابداعکننده ش ر باده نیست «وصف شراب و یرداختن به توصیفات رنگرنگ از
مراحل تولید آن از دیرباز در میان شاعران عربزبان رایو بوده است .آنان به توصیف می و
ساقی و رفتن به میکده اشتیاق نشان میدادند و ابونواس وصف شراب را در ادبیات عربی
بهعنوان یکی از ابواب ش ر استقالل بخشیده است.ا و به همراه دیگر نوگرایان عصر عباسی
همچون بشار وصف شراب را جانشین سنت گریه بر اطالل و دمن نمود .شاعر به شراب
شخصیت انسانی میبخشد و آن را داروی همه شوربختیها و تلخکامیهای خود میداند».
(حنا الفاخورید 5921د ص )933و در محیط آزاد لهوول

عصر عباسی با ظرافت و روانی

توانست خمریات خود را بسراید.

همیشه در خالل آمیزش شراب کهن و آب ٬تنش و کشاکش رخ میدهدد چنانکه گویی
نزدیک است جام شراب از خشم و غیظ هنگامی که قطره آب به آن میرسدد منفجر شود.

بر ل ها و حاشیههای جام می چشمان سفید شده شراب جوش آمده را ٬میتوانی ببینی
بیآنکه چشمان این نگار را مرضی یا بیماری باشد.

برای درمان غم و اندوه دوایی جز شراب نوشیدن شامگاهی وصبحگاهی وجود ندارد.
(ابینواس ٬خمریات٬1331٬ص)13
(ابونواس چون رودکی شاعری واقعگراست و حتی هنگامی که سخن از شراب میگویدد
یای از حد واق یت بیرون نمینهد و از دایره حس و تشبیه و توصیف فراتر نمیرود .از این
رو وقتی به وصف آن م شوق خمنشین مییردازدد هیچ دقیقهای را فرو نمیگرارد.
(حناالفاخورید5921د ص) 953

به ساقی زیبارو گفتم :مرا شرابی صاف و خالص بنوشان .شرابی که چون آب گوارا درآمیزدد
مثل چراغی درخشان ش لهور میشود.
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شراب خوشرنگ و درخشان در میان شیشه می درخشد گویی به انگشتان خضابشده و
زیبای ساقی که جام شراب را در دست داردد میماند( .دیوان ابینواس ٬خمریات٬1331٬
ص)12
همانگونه که مالحظه میشود زندگی سرشار از مالهی او باعث شده است که کمتر به
وصف طبی ت بپردازد و فقط به وصف شراب بسنده کرده استد برخالف ش ر رودکی که
سراسر چکامهای از تصاویر بدیع طبی ت است .او نماینده کامل ش ر عصر سامانی است.
خیال شاعرانه در دیوان او کموبیش در قلمرو عناصر طبی ت سیر میکند و تصویرهای ش ر
او متحرک و جاندار است .رودکی با ش ر گویندگان عربزبان آشنایی داشته و از این باب
در میان صور خیال او گاه قرابتهای م نایی چشمگیری با شاعران عربزبان مشاهده
میشودد بهخصوص در حوزه خمریات ب ضی از تصویرها و خیالهای او نزدیک به ش ر
گویندگان تازی از جمله ابونواس میباشد( .شفی ی کدکنید 5911د ص )451-454
وجود اشتراک و افتراق در دو خمریه
با نگاهی گررا به دو خمریه انتخاب شده درمییابیم که بارزترین وییگی موجود در هر دو
ش رد یرداختن شاعر به وصف مراحل تشکیل و تولید شراب میباشد که شاید خود برخاسته
از دقت نظر و عالقه زائدالوصف رودکی و ابونواس به توضیحات دقی و مسائل جزئی
مربو به شراب است .اما این وییگی در ش ر رودکی بسیار منظمتر از ش ر ابونواس به
چشم میخوردد تا جایی که  51بیت ابتدائی قصیده رودکی با مطلع «مادر می را بکرد باید
قربان» تماماً به وصف مراحل تولید شراب یرداخته و تشبیه ضمنی و لطیفی که بر سراسر
این ابیاتد حکمفرماستد ذهن خواننده را همراهی میکند .تشبیه به خمانداختن انگور به
زندانیکردن و جدایی کودک از مادر خود در بیت دوم:
بچه او را ازو گرفت ندانی

تاش نکوبی نخست و زو نکشی جان

یا در بیت اول:
مادر می را بکرد باید قربان

بچه او را گرفت و کرد به زندان
(امامید  5925د ص )21
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مادر می است اره از خوشه انگور و بچه او دانههای آن است و زندان است اره از خم میباشد
«اگر به قصیده یا بخش وییه «می» بنگریمد درمجموع آن را چیزی به دور از ش ر در م نای
فنی و انسانی آن مییابیم .چه شاعر در این بخش به میفروشی میماند که مفصالً و بهطور
دقی د شیوه تولید شراب را برای خوانندگان تشریح میکند (.ادبیات تطبیقی د ص )543
بچه او را از و گرفت ندانی

تاش نکوبی نخست و زونکشی جان

تا نخورد شیر هفت مه به تمامی

از سر اردیبهشت تا بن آبان

چون بسپاری به حبس بچه او را

هفت شبان روز خیره مانده و حیران

باز چون آید به هوش و حال ببیند

جوش برآرد و بنالد از دل سوزان
(امامید 5925د ص )21

از این ابیات به خوبی ییداست که محور عمودی در قصیده رودکی کامالً رعایت شده است
تا جائی که متوالیاً ذکر تولید شراب را رها نکرده و با تصاویر و تشبیهات حسی و عینی آن
را به دقت به تصویر کشیده است .در مقابل در ش ر ابونواس اگرچه روح کلی وصف مراحل
تولید شراب دیده میشودد اما نظم و انسجام قصیده رودکی را ندارد و محور عمودی
ش رش دربردارنده تصاویر یراکنده و رنگ به رنگ است و میتوان گفتد محور عمودی
چندان در آن رعایت نشده است که این خود برخاسته از وییگی بارز تصویر برای تصویر
میباشد که بر ش ر قدیم عرب حاکم است .ابونواس در ابتدای قصیده تنها در دو بیت به
تشوی لهو و ل

و نوشخواری و وصف مجملی از شراب یرداخته است.

ال یَصرَ فَنَّکَ عَن قصفٍ و إصباءٍ

مجموعُ رأیٍ و ال تشتیتُ أهواءٍ

واشرَب سُالفاً کَ َین الدیکِ صافیهٍ

من کَّف ساقیه کالرّیم حَوراء
(ابینواسدخمریات ٬1331٬ص)54

نظرات واندیشههای هماهنگ یا یراکنده دیگران تو را از یرداختن به عیشونوش وسرمستی
و دلدادگی مانع نشود.
باده صاف و خالصی به زاللی چشم خروس از دست ساقی دلربای مجلس بگیر که چون
آهوان سفید و سیهچشم زیباست.
سپس در تشبیهات کوتاهد یک بار آن را به حرکت و جن وجوش مارها و اف یها بیابان
تشبیه کرده و بار دیگر دامنهای زربفتی بر تن این عروس خمنشین مییوشاند.
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خمریهسرایی در اش ار رودکی و ابونواس
لَهَا ذیولٌَ مِنَ ال قیانِد تتب ُها

فی الشرقِ و الغرب فی نورٍ و ظلماءِ
(همان د خمریات ٬1331٬ص)51

م شوق خمنشین من گویید دامنهایی زربفت بر تن دارد که دنباله آن را چون عروسان دلربا
به این سو و آن سو میکشد و در تاریک و روشن محفل میرقصد.
و اندکی نیز به توصیف رنگارنگ بودن آن مییردازد و اینها همه تفاوتی آشکار با نحوه
شروع قصیده رودکی دارد.
تَنزُو فَواقِ ُها مِنهاد اِذا مُزِجَت

نَزوَ الجَنادبِ من مَرجٍ وأفیاء
(هماند خمریات٬1331٬ص)54

حبابهایی که بر سر آن ییداستد هنگامی که با آب زالل آمیخته میشودد میجهد و به
سطح آب میآیدد همچون جهیدن ماران تندوتیز بیابان.
در ادامه قصیده در 55بیت به توصیف زنبور عسل و نحوه ساختن عسل و گشتن آنها در
مرغزارها و حتی رابطه زنبورها با ملکهشان و اشاره به زندگی اجتماعی آنها مییردازد که
اینها همه برخاسته از تشبیه آغازین است که در آن شراب را به عسل مانند کرده است و
مت اق

این مشبهبهد تصویرهای ییدریی از زنبور عسل و کندو و ...میآفریند و این همان

فن تصویر برای تصویر است که بر بخش اعظم این قصیده حاکم است تا جایی که شایدد
اندکی شاعر را از موضوع اصلی دور کرده و محور عمودی قصیده را مختل نموده یا
دستکم بگوییم محور عمودی را چند یاره کرده است .به نمونههای زیر توجه کنید.
لیست الی النَّخلِ و االعنابِ نسبتُها

لکن الی ال سلِ الما ذیَّد و الماءِ
(ابینواسد خمریاتد 1331د ص)51

اصل و ریشه این شراب صافی فقط به درختان نخل یا انگور نمیرسدد بلکه گویی از عسل
دیر سال و از آب گوارا مایه دارد.
در بیت یازده این قصیده توصیف زنبورها را با تصاویر رنگارنگی از طبی ت درمیآمیزد.
«ترعی ازاهیرَ غیطان و اودیهٍ

و تَشربُ الصفَو من غدر و أََحساء
(هماند خمریاتد 1331د ص)51
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زنبورهایی که از گلهای رنگارنگ دشتها و صحراها شهد میگیرند و از آب زالل و صاف
برکهها و آبگیرها سیراب میشوند.
و شاعر چنان در توصیف زنبورها غرق شده که حتی وصف چهره آنان را نیز فروگرار
نمیکند.
فُطسُ األنوفِد مقاریفٌد مُِشمَرهٌ

خُوضُ ال ُیوند برئیاتٌ من الدَّاء
(هماند خمریاتد 1331دص )51

زنبورها با آن بینیهای یهن و بدنهای الغرشان آماده کار و ف الیت هستند با چشمانی
گودرفته که از هر گونه عی

و بیماری به دور است.

نکته در خور توجه دیگری که در این قصیده جل

نظر میکند و باز ردیای یک عادت ادبی

شاعران عرب را فرایاد میآوردد این است که شاعر در بیت:
مِن مُقربٍ عُشَراءِ ذاتِ زمزمهٍ

عائرٍ مُتبعٍ منهاد و عَرراءِ
(هماند خمریاتد1331د ص)51

عدهای از آنان گویید هنگام وضعحملشان فرا رسیده و عدهای دیگر نوزادان تازه متولد شده
خود را شیر میدهند .و افرادی دیگر از گروه دوشیزگانند و همگی با زمزمه آشکار به کار
خویش سرگرمند.
به ذکر حاالت و خصوصیات مختلف وییه زنان مییردازد که شاید هیچ ضرورتی به ذکر
آنها در این قصیده وجود نداشته است تا جایی که میتوان بیت را از بدنه قصیده جدا کردد
بدون آنکه ضربهای به م نای کلی آن وارد شود .این کاربرد را که در ش ر قدیم عرب نیز
بیسابقه نیستد تنها باید از این راه توجیه کرد که شاعران عرب به ذکر ییایی حاالت
مخصوص زنان و تشبیه اجزای طبی ت جاندار و بیجان به آنها عالقه نشان دادهاند یا شاید
آن را نوعی تصویرآفرینی زیباییشناسانه در ش ر میدانستندد مثالً آنجا که عمروبن کلثوم در
بیت  54م لقه آورده:
ذِراعِیَ عَیطَلٍ ادماءَ بکرٍ

هجانِ اللوّنِ لَم تقرأ جنیناً
(آیتیعبدالمحمدد 5941د ص)531

بازوانی فربه و به گوشتآلوده مثل بازوان ناقهای گردن بلند سفید که تنها یکبار زاییده یا
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خمریهسرایی در اش ار رودکی و ابونواس
اصالً نزاییده است .سفید رنگ خالص که بچهای از شکم نداشته یا ناقهای که در بهار در
چنین سرزمینی چریده است.
یا امروءالقیس:
فمِثُلکِ حُبلی قَد طرقتُ و مُرضع

فألهیتُها عَن ذی تمائمَ مُحوِلِ
(هماند 5941د ص)14

چه بسا زنانی مانند تود م شوق و محبوب با آنکه آبستن یا دارای بچهای شیرخوار بودهاند.
در ش

نزد آنها رفتهام و از بچه دوستداشتنی خود که ت ویر داشته و یک ساله بوده استد

به خویش مشغول کردهام.
نگاه شاعران عرب به مقوله زند جسمانی و لرتجویانه است تا جایی که این امر در
تشبیهاتشان به وفور دیده میشود و حتی گاهی مشبهبه را که همان وصفهای اباحی و
آشکار از وییگیهای جسمانی زنان استد بیربط مینماید .مثالً همین بیت فوقالرکر.
او یس از یرداختن به توصیفهای مکرر از زنبورهاد به توصیف ملکه آنان مییردازد و اینکه
او در میان آنان به عدل و داد حکم میکند و حتی سخنی نمیگوید که دلشان برنجد و آنان
نیز همگی سر به فرمان و راضی هستند .تمام این تصاویر را شاید بتوان اشارهای کنایهوار از
سوی شاعر به حکومت وقت دانست؛ ی نی او میخواسته بدین وسیله آنان را به عدل و داد
بخواند تا مردم ثمره شیرین آن را همچون عسل دریابندد اگر بتوان برای ش ر صبغه سیاسی
نیز در نظر گرفت .اما اینکه فالن قصیده از فالن شاعر الزاماً صبغه سیاسی دارد یا نهد مجال
گستردهای را برای تحقی میطلبدد ولی به هرحال میشود رایحهای از کنایات سیاسی را از
آن استنشاق کرد.
ابونواس یس از این توصیف طوالنی درباره زنبورها و کندوها به سرا وصف مراحل ایجاد
شراب میرود و تصویرهای گوناگونی از این دلبر خمنشین به دست میدهد .کاری که
رودکی در خمریه خود از همان ابتدا کرده استد ترتی
تشبی

و نظم منطقی ابیات قصیده رودکی

و تغزل را به شکل ماهرانهای به تنه اصلی قصیده که همان وصف مجالس شراب

یادشاه و مدح اوستد ییوند میزند و با توجه به اینکه قصیده «مادری را بکرد باید قربان»
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
یرداختن به تمامی جزئیات بالغی این دو ش رد نه هدف اصلی این بررسی محسوب میشود
و نه از فضای مقاله چنین انتظار میرودد اما یک نگاه اجمالی نشان میدهد که صور خیال
همچون تشبیهد است اره و کنایه تقریباً در هر دو قصیده به یک میزان به کار رفته و نحوه
کاربرد آن نشان از هنر واالی هر دو شاعر دارد.
رودکی و ابونواسد شاعران برجسته و صاح

سبک دارای زبان هنری وییه خود میباشند و

همین امر باعث شده که کاربرد است ارات و تشبیهات در هر دو قصیده کامالً طبی ی و
مت الی باشد .اما در قصیده رودکی تشبیهی که از همان آغاز یایه سرایش قرار گرفتهد باعث
خل است ارات و تشبیهات و کنایات مت ددی شده که در عین حال محور عمودی موفقی را
به ش ر بخشیده تا جائی که از آن داستان گونهای ساخته است «است اره مادر مید بچه او و
زندان» اگرچه همین امر شاید اندکی به ییچیدگی و ابهام ش ر میانجامد.
نمونههای موف دیگر از است اره و تشبیه در قصیده رودکی عبارتند از:
چند ازو سرخ چون عقی یمانی

آنگه گر نیم ش

درش بگشایی

چشمه خورشید را ببینی تابان
تا نخورد شیر هفت مه به تمامی

مرد حرس کفکهاش یاک بگیرد
(امامید 5925د ص)21

اما وجه بارز بالغی در قصیده ابونواسد توصیفیبودن آن است ی نی شاعر در آن بهجای
استفاده از است اره و تشبیه بیشتر به توصیف امور یرداخته و این از وییگیهای ش ر عرب
است .در است ارات و تشبیهات بهکاررفته او نیز برونگرایی و حسیبودن کامالً آشکار استد
مثل تشبیه شراب به عسل یا چشم خروس که طرفین تشبیه در آن کامالً حسیاندد نکته دیگر
اینکه ت دد کنایات و تشبیهات بسیار بیشتر از است اره در ش ر او میباشد.
مانند:
تنزوُ فواق ُِهَا منها إِذَا مُزَِجت

نَزَوَ الجَنادبِ مِن مرجٍ و أفیاءِ
(ابی نواسد خمریاتد 1331د ص)54

حبابهایی که بر سر آن ییداستد هنگامی که با آب زالل آمیخته میشودد میجهد و به
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سطح آب میآید همچون جهیدن ماران تندوتیز بیابان.
لها ذیولٌَ من ال قیانِ تَتبَ ُهَا

فی الشرق والغرب فِی نورٍ و ظَلَماء
(هماند خمریاتد 1331د ص)51

م شوق خمنشین من گویی دامنهایی زربفت برتن دارد که دنباله آن را چون عروسان دلربا
به این سو و آن سو میکشد و در تاریک و روشن محفل میرقصد.
هر چند است ارههای برجسته و زیبایی را در ش ر او نمیتوان نادیده گرفت .مانند:
( لهامن المزج فی کأساتهِاحَدَقٌَ)
(هماند خمریات 1331د ص)51
در جام این شراب حلقههای رنگارنگی از حبابهای آن نمایان است که حاصل آمیزش
دلربایش با آب است .در این مصراع تنها «حدق» است اره از حبابهای ایجادشده روی
شراب است.
کان مازجها بالماء طّوقها

منزوع جلدهٍ ث بانٍ وأَف اءِ
( همان ٬خمریات 1331د ص)56

آنکه این شراب صاف را با آب زالل و گوارا میآمیزدد گویی حلقههای از یوست نقش و
نگاردار ماران و اف یان بیابان را چون طوقی به گردنش میآویزد.
مصرع دوم این بیت نیز است اره از حبابهایی است که روی شراب به چشم میخورد.
حال با نگاهی دقی تر به هر دو قصیده میتوان محورهای دیگری را نیز برای بررسی وجوه
تشابه و تفاوت این دو خمریه ذکر کرد تا از این رهگرر به تصویر نسبتاً روشن از دید این
شاعر و نحوه یرداختن آنها به عناصر محیط ییرامونشان دست یافت.
الف) وجود عناصر دینی
نگاه هر دو شاعر به مسائل دینی و مفاهیم برگرفته از اسالمد در این دو خمریه بسیار سطحی
و گراراستد مثالً آنجا که رودکی جداکردن فرزند از مادر را امری حرام میداندد تأثیر
اصطالحات دینی را در تفکر و بیان او میبینیم.
گر چه نباشد حالل دور بکردن

بچه کودک ز شیر مادر و یستان
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و نیز آنجایی که «یادشاه را حجت یگانه ح که طاعت او واج

است میداندد ان کاس

مسائل و م تقدات دینی در ش ر او ییداست:
حجت یکتا خدای و سایه اویست

طاعت او کرده واج

آیت فرقان

در بیت دیگر از فرشته و شیطان صحبت به میان می آورد .
ورچه دو صد تاب ه فریشته داری

نیز یری باز و هر چه جنی و شیطان
(امامید 5925د ص21و)21

همه این مثالها ارتبا نسبی او را با مفاهیم دینی بیان میکندد اما در مقابلد بازتاب این
مفاهیم را در ش ر ابونواس بسیار کمرنگ مییابیم تا جایی که تنها در یک بیت از زهد که
خود یک مفهوم دینی استد سخن به میان آورده است با اینکه نگاه شاعر در این یک بیت
نیز کامالً طنزآمیز است.
لوکانَ زُهدِکَ فی الدنیا کزهدک فی

وصلی مشیت بالشکٍ علی الماء
(ابونواسد خمریاتد1331د ص)51

اگر آنچنان که از من دوری گزینی ٬درباره دنیا زهد ییشه میگرفتید بدون شک میتوانستی
چون عارفان روی آب راه بروی.
نکته جال

توجه این است که با وجود استفاده هر دو شاعر از عناصر دینی به مسئله حرمت

و حلیت شراب توجهی نشده است و گویی آن را به شکل یک ییشفرض بر خود حالل
میدانستند و دست آخر اینکه بروز نکات دینی در خمریه ییش از ایند مورد توقع نیست و
کمتوجهی به این مفاهیم چیزی دور از ذهن نمینمایدد چون اصالً خمریه ش ر دینی نیست.
ب) ظهور طبیعت جاندار و بی جان
چشماندازی که هر یک از این دو شاعر از طبی ت ییرامون خود میآفرینندد اندکی با هم
متفاوت است و هر یک خبر از ارتبا ریشهدار سراینده خود با تابلوهای رنگانگی از طبی ت
ییرامونی میدهد .رودکی را میبینیم با اینکه به گفته اکثر مورخان در دورهای از زندگی خود
نابینا بوده استد تصویرهایی بدی ی از طبی ت گردآوری کرده است و این نکته عحی

هم

نیستد چون ادب دوره خراسانی زاییده طبی ت با رویکردهای کامالً واقعگرایانه است.
رودکی با زبانی ساده از سال و ماه و مادری که طفل خود را شیر میدهدد سخن به میان
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آورده و خم شراب را به زندان تشبیه کرده؛ تشبیهی که شاید اندکی خشن به نظر برسد.
حیوانات در قصیده او بسیار کمتر از خمریه ابونواس حضور دارند .تنها در یک بیت سخن
از تشبیه جوش و خروش شراب است به شتر کف بر ل

آورده که آن هم ت بیری مأخوذ از

ادب عربی است .اما در مقابل قصیده ابونواس میدانی برای ذکر حیوانات مختلف شده است
از توصیف طوالنی زنبورها گرفته تا تشبیه شراب و رقص حبابها به جن

جوش مارها و

اف یهای بیابان.
تنزو فواق ِها منها اذا مُزجِتَ

نزوا الجَنادِب مِن مرجٍ و أفیاء
(هماندخمریات د1331د ص)51

حبابهایی که بر سر آن ییداستد هنگامی که با آب زالل آمیخته میشود ٬میجهد وبه سطح
آب میآید .همچون جهیدن ماران و اف یان بیابان.
یا وقتی میخواهد نقشونگار و درخشش چشمنواز شراب را توصیف کندد میگوید :ینداری
ساقی که به آن آب میریزدد حلقههای یوست مار به گردنش میاندازد و این تصویر شاید به
ذهن ما فارسیزبانان اندکی غری

و خشن به نظر آیدد اما رنگوبوی فرهنگ خشن و نیمه

بدوی و عربی ابونواس را دارد.
ابونواسد ییشرو نوگرایان استد اما نتوانسته یکسره از سیطره تصاویر بدوی رها شود؛ مثالً
در بیت:
کانّ مازجها بالماء طوقّها

منزوع جلدهٍ ث بانٍ واف اء
(هماند خمریات 1331د ص)52

آنکه این شراب صاف را با آب زالل و گوارا میآمیزدد گویی حلقههای از یوست نقش و
نگاردار ماران و اف یان بیابان را چون طوقی به گردنش میآویزد.
در مقابلد تشبیهات رنگارنگ و درخشان رودکی چشم را مینوازد با عناصری چون
سنگهای قیمتی زیبا و مختلف مثل یاقوتد عقی د مرجاند نگین بدخشان که این روحیه
اشرافی محیط زندگی و زمانه رودکی را بهوضوح نمایان می کند .رودکی شاعر دربارهای
یرزرقوبرق ایران بوده است و چیزی جز این نیز از او مورد انتظار نیست .شرایط زندگی او
با زندگی نابسامان ابونواس تفاوت بسیار دارد .در بیت :
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چند از و سرخ عقی یمانی

چند ازو ل ل چون نگین بدخشان
( امامی 5925د ص) 21

شراب سرخرنگ به عقی و ل ل و نگین تشبیه شده استد اما محیط ییرامون ابونواس بیابان
و زنبورهای عسلد شکاف صخرهها و خمهای قیراندود و سر به مهراست.
استودعوها رو اقیدادً مُزفنَّه

مِن اغبرٍ قاتمٍ منها و غبراء
(ابی نواسد خمریاتد  ٬1331ص)52

آن را به خمهای بزرگ و تیرهرنگ که به گل اندود شدهاندد میسپارند.
پ) عنصر رنگ و موسیقی
در بررسی موسیقی دو قصیده درمییابیم موسیقی ش ر ابونواس قویتر استد اگرچه وزن
روان و قصیده رودکی گوشنوازتراستد اما کششهای صوتی دلنشین در ش ر ابونواس به
خوبی با موضوع تناس

دارد .از سوی دیگر قافیه همزیه ش ر او روان و رهابودن را القا

میکند .همانطور که دکتر شفی ی کدکنی در کتاب موسیقی ش ر خود میگوید :یکی از
مهمترین عوامل اهمیت قافیه جنبه موسیقایی آنست .اما «نونیه بودن» قصیده رودکی صوت
را میبندد و به سکوت میانجامد و از طربناکی آن میکاهد .به عالوه ش ر رودکی خالید از
عیوب وزنی نیست .منتقدین برای این موضوع که امری نسبتاً مشهود در ش ر دوره
خراسانیستد دالیلی از این دست برشمردهاند:
اول اینکهد ش ر این دوره را بیشتر برای رامشگری و خواندن با موسیقی میسرودهاند مثل
ترانههای امروزی که اگر بدون موسیقی خوانده شودد وزنشان اندکی دشوار به ذهن میآید.
دوم اینکه ش ر رودکی در دوره نخستین رشد و شکلگیری خویش بودهد از این رو موسیقی
و وزن آن یختگی ش ر دوره عباسی را ندارد.
نکته دیگر ذکر آالت موسیقی در وصف مجالس شراب است که برخالف انتظار در دو
قصیده بسیار کم نمود دارد .بهطوری که هر یک تنها در یک یا دو بیت به این امر یرداختهاند.
بر بط عیسی و لونها فؤادی

چنگ دف و یردههای چابک جانان
(امامید 5925د ص)29
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فاشربد هُدیتَد و عن القومد مبتدئاً

علی مساعدهِ ال یدان و الناء
(ابی نواسد خمریاتد ٬1331ص)56

با اینکه ذکر آالت موسیقی و سرود و وصف مجالس شادخواری از عناصر رایو در خمریات
است.
عنصر رنگ
بررسی نحوه تأثیریریری این دو شاعر از عنصر رنگ نشان میدهد که این دو قصیده ارتبا
محکمی با مقوله رنگ برقرار کردهاند و این موضوع در خمریات دور از انتظار نیست .روح
شادی و لهو و ل بی که بر قصاید خمری عموماً و این دو خمریه خصوصاً حاکم استد
طیفی از رنگهای شاد و روشن و تند را میطلبد که رودکی و ابونواس کامالً بجا از آن بهره
جستهاند .قصیده رودکی هشت بیت رنگی دارد که در اکثر آنها شاعر همراه اشاره مستقیم
به خود رنگ از تشبیه نیز سود جسته تا تصویرهای رنگارنگ از شراب را بیافریند .چهار
بیت از این هشت بیت به رنگ سرخ یرداخته است .همراه با تشبیهات مت ددد گویی شاعر در
یی تثبیت سرخی آن در ذهن مخاط

بوده است.

ورش ببویی گمان بری که گل سرخ

بوی بدو داد و مشک و عنبر بابان
(امامید 5925د ص)21

بر مجموع این ابیات نیز باز حالوهوای اشرافی مخصوص ش ر رودکی حاکم است؛ کلماتی
همچون یاقوتد مرجاند جام بلوریند جامهای زرین و فرشهای نیکو همگی دلیل بر این
مدعایندد چهار بیت دیگر به نوعی با درخشش رنگ زرد در ارتبا بوده و از تلفی این دو
رنگ شاد تابلوهای درخشان و چشمنوازی ترسیم شده است.
آنگه اگر نیمه ش

درش بگشایی

چشمه خورشید را بینی تابان
(هماند 5925د ص)21

در مقابل دامنه رنگهای به کار رفته در قصیده ابونواس کمجلوهترو محدودتر از قصیده رود
کی است؛ چراکه ابونواس بیشتر به رنگهای تیره تمایل داردد مثالً به قیرگونبودن و تیرگی
خم شراب و اینکه آن را گلاندود میکنندد یرداخته درحالی که چیزی از این رنگها را در
ش ر رودکی نمییابیمد او جای جای قصیده خود را به رنگهای شاد رنگآمیزی کرده است.
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در آغاز قصیده ابونواسد تشبیه م روف و یرکاربرد شراب به چشم خروس دیده میشود که
جایگاه و سابقه زیادی در ادبیات عرب دارد و درخشش و نفوذ جراب شراب را به تصویر
میکشد.
واشرب سالفاً ک ین الدیک صافیهً

من کفِ ساقیهِ کریمهد حوراءِ
(ابونواسد خمریاتد  ٬1331ص)54

باده صاف وخالصی به زاللی چشم خروس از دست ساقی دلربای مجلس بگیرد که چون
آهوان سفید و سیه چشم زیباست.
در همین یک بیت حضور سه رنگ مالحظه میشود که شاید رنگینترین بیتد این دو
قصیده باشد .از سوی دیگر ابونواس بسیار موجز و گررا به وصف زیباییهای ساقی یرداخته
استد همان چیزی که جای آن در این دو قصیده خالی است و در دیگر خمریات فارسی و
عربی به آن فراوان یرداخته شده است.
ابیات دیگر قصیده حاوی رنگهای زرد و سرخ و آبی است .شاید به سب

همان توجهی که

ابونواس به عنوان یک شاعر عرب به آب و درخشش و صافی آن داردد حضور رنگ آبی را
در خمریه وی بسیار بیشتر از ش ر رودکی میبینیم .هم چنین توصیف مکرر آب و زاللی آن
و آمیزش شراب با آن دیده میشود.
کأنّ مازجها بالماءِ طوَّقها

منزوع جلدَهِ ث بانٍ وأف اءِ

آنکه این شراب صاف را با آب زالل و گوارا میآمیزدد گویی حلقههای از یوست نقش و
نگاردار ماران و اف یان بیابان را چون طوقی به گردنش میآویزد.
در ابیات رنگی این قصیده که بیش از شش بیت نمیباشدد اشاره مستقیم به رنگ قرمز بسیار
کمتر از قصیده رودکی است و تنها تشبیه شراب به آتش و چشم خروس را میتوان یافت.
در مقابلد رنگ زرد و تقابل نور و تاریکی و تشبیه درخشش شراب به دامن زربفت درآن
جلوهگری میکند.
لها ذُیولٌَ من ال قیاند تتب ها

فی الشرقِ و الغرب فی نور ظلماء
(ابونواسد خمریات 1331د ص)52
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م شوق خمنشین من گویید دامنهایی زربفت بر تن دارد که دنباله آن را چون عروسان دلربا
به این سو و آن سو میکشد و در تاریک و روشن محفل میرقصد.
در سراسر این قصیده به هیچوجه اثری از آن همه اشرافیت قصیده رودکی دیده نمیشود.
ویژگیهای خاص قصیده رودکی
از آنجایی که رودکی شاعر یارسیزبان و مت ل به دوره نخستین ادب فارسی استد بازتاب
عناصر فرهنگ عربی و اسطورههای سامی و در ش ر او به شکل مشهودی به چشم میخورد.
این عناصر را بیشتر در بخش مدح قصیده او میتوان دیدد مثالً آنجا که از تشبیه ممدوح به
سلیمان نبی و لقمان حکیم سخن میگوید یا وقتی شراب را به گوهری مانند میکند که در
دست حضرت موسی قرار داردد
ورش به صدر اندرون نشسته ببینی

جزم بگویی که :زنده گشت سلیمان
(امامید 5925د ص)24

یا آنجا که جوشش و خروش شراب را به حرکات تند و تیز شتر و کف بر ل

آوردن آن

مانند کردهد با نشانههای فرهنگ عربی دیده میشود .شاعر در ابیاتی خود را از روی تفاخر
همچون شاعران عرب دانسته و از شخصیتهای دینی و علمی عرب نام میبرد .این
تأثیریریری از ادبیات عرب در دوره ب د که عصر غزنوی است رو به افزایش میگرارد .دوره
سامانید دوره توجه به هویت ایرانی و اساطیر ملی است .توصیف دقی مجلس شراب یادشاه
و نام بردنهای مکرر از عناصر یارسی و ملی همچون رستم و اسفندیار نیز در بخش مدح
قصیده به چشم میخورد.
ملکانه

از گل و از یاسمین و خیری الوان

مجلس

باید

ساخته

رستم زنام گرچه سخت بزرگ است

زنده بدوی است نام رستم دستان
(هماند 5925د ص)29-24

نتیجهگیری:
قصیده م روف «مادر می» که از اولین نمونههای موف خمریهسرایی در ادب فارسی استد
عالقه بیش از حد رودکی را به وصف شراب و ذکر جزئیات مربو به آن نشان میدهد و او
را بهعنوان یکی از خمریهسرایان ادب فارسی مطرح میکند .در مقابلد ابونواس شاعر بزرگ
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دوره عباسی مشهورترین خمریهسرای ادبیات عربی نام گرفته و نمونههای بسیار موفقی از او
در این زمینه وجود دارد .لهو و ل

و بیبندوباری حاکم بر جام ه دوره عباسی از یک سو

و اعتقاد به شادزیستن و نوشخواری عصر سامانی از سوی دیگر روحیه اباحیگری را در
شاعران این دورهها یرورش داده است .بادهگساری یکی از آشکارترین مظاهر زندگی آمیخته
به نوشخواری و مالهی دو تمدن در عصر سامانی و عباسی است.
از مقایسه بخش خمر«مادر می» با خمریه انتخابشده از ابونواس برمیآید که بارزترین
وییگی این دو ش ر ذکر مراحل تولید شراب میباشد .محور عمودی خیال نزد رودکی بسیار
موف تر از ابونواس رعایت شده و در مقابل سنت دیرینه تصویر برای تصویر در ش ر
ابونواس به چشم میخورد .توصیفات هر دو قصیده دقی و جزئی است که این امر وییگی
بارز ادبیات عصر سامانی و از سوی دیگر مضمونیردازیهای ظریف شاعران طبی تگرای
عصر عباسی است.
از لحاو توصیف طبی ت جاندار و بیجاند استفاده مناس

و بجا از عنصر رنگ و کاربرد

وزن و قافیه قصیده ابونواس موف تر به نظر میآیدد اما ش ر رودکی از این جهت اولین نمونه
از نوع خود در ادب فارسی است همچنین از لحاو یردازش بهتر مضامین جایگاه وییهای
دارد .در آن نمونههایی از تقلید ت ابیر ادب عربی و همچنین ردیای اسطورههای فارسی و
ملی ییداست و رنگ اشرافی خاصی که برگرفته از دربارهای یرزرقوبرق یادشاهان ایرانی
استد بر قصیده او سایه افکنده که مانند آن در قصیده ابونواس دیده نمیشود.
***
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 -1عطوی د علی نجی د دیوان ابی نواس (خمریات)د 1331د دارالمکتبه الهالل.
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خمریهسرایی در اش ار رودکی و ابونواس
 -3الفاخورید حناد 5921د تاریخ ادبیات عربد تهراند انتشارات طوس.
 -53کدکنید شفی ید محمدرضاد 5914د موسیقی ش ر دتهراند نشر آگه.
 -55ککککککککککککککککککککککککک ٬5911 ٬صورخیال در ش ر فارسید تهراند نشر آگه.
 -51موسوی بجنوردید کاظمد 5929د دائرهالم ارف اسالمید جلد ششمد تهران
 -59نداءد طهد ادبیات تطبیقید  5451هک.قد بیروتد دارالنهضته ال ربیه.

111

بررسی تطبیقی جلوههای عشق در شعر اقبال و شابّی


نسرین وهابزاده

چکیده

اقبال و شابّید دو شاعر توانای م اصر بودند که در شرایط مشابهی چون مست مرهبودن
کشورهای هند و تونسد نوع تحصیالتد بهرهگیری از موهبت اسالم و قرآن و تربیت در
خانوادههایی م تقد و مرهبید از نظر فکری بسیار به هم نزدیک شدند.
بررسی تطبیقی اش ار این دو شاعرد نشاندهندهی این است که عش و عالقه به دین و
رسالت انسانی و وجدانی و مسلمانان جهان است که اندیشههای آنان را به سوی ت الی و
عش الهی سوق داده است.
دراین مقالهد ما با یافتن نقا تالقی اندیشههای این دو شاعرد به تطبی مفهوم عش در اش ار
ایشان یرداختیم؛ به همین منظورد وییگیهای عش به مردمد عش به طبی ت و زندگید عش
مادرانهد سختیهای راه عش و تقابل بین عقل و عش در اش ار اقبال و شابّی مورد تطبی و
بررسی قرار گرفت.
کلیدواژهها :اقبال الهورید ابوالقاسم شابّید عش د س ادت و رستگاری
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بررسی تطبیقی جلوههای عش در ش ر اقبال و شابّی
مقدمه
یکی از مهمترین مباحثی که امروزه در جهان و به وییه در ارویا و غرب مطرح شدهد بحث
ادبیات تطبیقی است .ادبیات تطبیقی با اهداف و حوزه ف الیت جراب خودد توجه
ییوهشگران زیادی را به خود م طوف داشته است؛ به گونهای که با وجود جدید بودن این
مبحثد تحقیقات مت دد و با ارزشی در این باب انجام شده است.
آنچه در زبان فارسی با عنوان «ادبیات تطبیقی» و در زبان عربی با اصطالح «االدب المقارن»
شناخته شدهد ترجمهای است از اصطالح انگلیسی  comparative literatureو اصطالح
فرانسوی  literature comparer'sاین اصطالح را اولین بار «ویلمن»د منتقد فرانسوید به کار
برد و ب د از او «سنت بوو» منتقد دیگر فرانسوید آن را رواج داد .کشور فرانسه در تمام
مراحل ییدایشد رشد و تکامل ادبیات تطبیقید با آن همراه بوده است.
تاریخ تولّد رسمی ادبیات تطبیقی را باید نیمهی اول قرن نوزدهم دانست؛ ولی همانند سایر
یدیدههاد ظهور آن یک امر ناگهانی نبوده که بدون هیچ ییشینهای سر برآورده باشد بلکه اگر
به عق

بازگردیمد خواهیم دید که ییدایش ادبیات التینی تحت تأثیرادبیات یونانید و در

دورهی رنسانسد آنچه با عنوان محاکات مطرح شدد همه و همه نویدهایی بودند از تولد
دانش مهم با عنوان «ادبیات تطبیقی»( .غنیمی هاللد  :5929ص )53
«ادبیات تطبیقی دورهای طوالنی مقیّد به مفهوم تأثیر و تأثّر بودد تا اینکه یس ازجنگ جهانی
دومد مکت

فرانسوی را متهّم کردند که اسیر فرهنگ ارویایی است وادبیات را در قید و بند

تأثیر و تأثّرکرده است( » ...الخطی د 5333م :ص)22
ییوهشگر آمریکایید رماکد بیش از دیگران نسبت به مشکل و م ضل ادبیات تطبیقی آگاهی
داشت و از همین رهگرر ییشنهاد خروج از آن م ضل را مطرح ساخت.
«هر کس به گرانیگاه آرای رماک مینگردد در مییابد که او ریشههای تأثیر و تأثّر را قطع
کرده است و با این کار ادبیات را وارد فضایی یهناور میکند» (همان)
از سوی دیگرد هرجا بخواهیم از رهگرر ادبیات به مشترکات امتها و ملّتها بپردازیمد
ادبیات تطبیقی مطرح میشود و موضوع تأثیر و تأثّر به میان میآید .اگر دکتر حمّود م تقد
است که «در عرصهی ادبیات تطبیقید تأثیر و تأثّر امری است که از آن گریزی نیست»
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(حمّودد 1333م :ص )1د سخن او را مقبول میدانیم؛ ولی الزم نیست که تأثیر و تأثّر در مورد
دو شاعر که دریک عصر زندگی میکنند و دو زبان متفاوت دارندد بهطور مستقیم صورت
گیرد؛ بلکه در درازنای تاریخ و بتدریو رخ مینماید.
دکتر عبّود بر آن است که «نقد ریشهای که رینیه ویلیک بر ییوهشهای دارای تأثیر و تأثیر
مستقیمد وارد می کند و در چارچوب مکت

فرانسوی استد خود اعالنی برای والدت مکت

ادبیات تطبیقی جدید است که به مکت

آمریکایی م روف است» (عبّودد 5333م :ص .)56

دکتر عبّود به مرزبندی دقی مکات

ادبیات تطبیقی م تقد نیستد بلکه میگوید« :سخن

درباره مکت

آمریکایید فرانسوی و سالفید سخنی درست نیست؛ بلکه خالف حقیقت

است .مکت

فرانسوی در جوهره و فلسفهی خود مکتبی است که بر تاریخ ادبیات تکیه دارد

و صحیحتر این است که آن را مکتبی تاریخی بدانیم .آن مکتبی که سالفیّه نامیده میشود و
مربو به ارویای شرقی استد رویکرد تطبیقیاش براساس نظریه مادی جدلی است .بنابراین
بهتر آن است که آن را مکت

مادی جدلی یا مارکسیستی بنامیم» (همان).

درباره علّت نامگراری و وییگیهای این مکت
«علّت نامگراری این مکت

چنین گفتهاند:

به سالفیّه این است که به زبانهای سالفونیه و ملتهایی از

اتّحاد جماهیر شوروی ساب که به آن زبانها سخن میگویند وابسته است و به سب

اینکه

به نظام سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن جوامع ت ل داردد اشتراکیّه نامیده شده است؛ امّا
صفت مارکسیسم به فلسفهای برمیگردد که بر اندیشهی طرفداران این مکت

در ممالک

اشتراکی حاکم است .امّا صفت سوفیاتی از قبیل اطالق جزء بر کلّ است؛ زیرا نظریهیردازان
اتحاد جماهیر شوروی ساب نقش ییشرو و رهبری در عرصههای مختلف جام هی اشتراکی
داشتهاند( ».اصطیفد  1332ص 5و)1
مکت

سالفیّه در ییوهشهای ادبیات تطبیقی از فلسفهی مارکسیسم الهام میگیرد و آن

فلسفه سنگ زیر بنای اینگونه ییوهشهای ادبی است.
«نمایندگان مکت

سالفیه در دانشگاههای روسیه و ارویای شرقی به ییوهشها و بررسیهای

تطبیقی یرداختند .ادی

روسی ویکتور جیرومونسکی بارزترین نمایندهی آن مکت

است .او

در ییوهشهای تطبیقی خودد شیوهی تأثیر و تأثّر فرانسوی را دنبال نکرده است؛ بلکه
شیوهای را دنبال کرده است که با جوهرهی فلسفهی مارکسیسم و نظریهی مادیّ جدلی
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بررسی تطبیقی جلوههای عش در ش ر اقبال و شابّی
مناسبت داشته باشد» (همان مقالهد ص.)111
«امّا مکت

آمریکایی که اساسش بر نقد جدید استد مناس تر این است که آن را مکتبی

بنامیم که حاصل لقاح بین ادب مقارن و نقد جدید است» (عبّودد «مقاله»د ص.)161
دکتر عبّود م تقد است« :نسل جدید ادبای فرانسوی خودشان از مکت

آمریکایی استقبال

کردند .بارزترین آنان  Rene Trembleاست» (همان کتاب ییشین).
با جمعبندی آراء و افکار ییوهشگران این عرصهد به بیان دکتر عبدال زیز میرسیم که
میگوید« :مکت

آمریکایی در ادبیات تطبیقید دیوارهای آهنینی را که ییشروان ادبیات

تطبیقی فرانسوی وضع کرده بودندد در هم شکست» (عبدال زیزد .)55 :1331
بنابراین بررسی تطبیقی جلوههای عش در ش ر اقبال و شابّی براساس مکت

ادبیات تطبیقی

آمریکایی تنظیم شده و دارای رویکردی نقدی است.
با وجود اهمیت اقبال الهوری و ابوالقاسم شابّی به عنوان شاعرانی که منشأ تغییر و تحول
بنیادین در اندیشه ها و ادبیات ملل خود شدندد هنوز زوایای تاریک و مبهمی از دهلیزهای
اندیشهی این دو شاعر وجود دارد که نیازمند برافروختن چرا تحقی و ییوهش است.
توجه به خودسازی و ارادهی انسانی و نیز مشابهتهایی که در نوع تحصیل و زندگی و
تربیت ایشان وجود داشتهد در آثار اقبال و شابّی نقا مشترک فراوانی یدید آورده است که
ییوهندهی نکتهبین را به یافتن و ریشهیابی آن نقا مشترک کنجکاو میکند .آنچه در این
ییوهش مورد بحث و تفحص قرار میگیردد یافتن یکی از همین نقا تالقی اندیشههاست.
روحیهی حساس ولطیف و ییبردن به ارزش وجودی انساند اش اری شورانگیز را در دیوان
این دو شاعر یدید آورده است که خواننده را به عظمت و ت الی فکر و روح این دو شاعر
واقف میسازد.
اش ار زیبای اقبال و شابّی و نقش مهمی که در انسانسازی به طریقه اسالمی دارندد و نیز
اهمیت ادبیات تطبیقید نگارندگان را بر آن داشت که به مقایسهی تطبیقی اش ار عاشقانهی
اقبال و شابّی بپردازند.
اقبال و شابّی م تقدند که برای کس

س ادت و رسیدن به کمال در زندگید باید عش

ورزید و از این طری نیروهای درونی را تقویت کرد تا به مقام خلیفهاللّهی رسید .نگارندگان
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نیز با عنایت به این مطال

که عش د نقطهی تالقی افکار و مضامین اقبال و شابّی استد به

بررسی مشابهتهای این مفهوم در اش ار این دو یرداختند.
 -2اقبال و شابی
اقبال و شابّید شاعرانی بودند که در قرن بیستم ظهور کردند؛ قرنی که انتظار میرفت بشر با
ییشرفتهای چشمگیر در زمینهی علم و فناوری و با یشتوانهی مستحکمی که از م نویتد از
گرشته تا کنون به دست آورده بودد بر اوج قلههای مجد و بزرگواری گام بگرارد.
اما متأسفانه انسان عصر حاضر خود را یک ب دی یرورش داده؛ یا آنقدر به م نویت و
درونگرایی یرداخته که از قافلهی علم بازمانده و خود را به رؤیاهای دلپریری که برای
خویش ساخته دلخوش نموده و از تالش و کوشش در راه رسیدن به س ادت غافل شده
استد و یا چنان به علم و دانش خود فریفته شده که تبدیل به روباتی بی احساس و بی
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
داده و دیگری را ظالم وجسور برای اعمال هر گونه زور و استبداد نموده است .نمونهی بارز
این امر در کشورهایی چون هندوستان و تونس مشاهده میشود .غفلت از ارزشهای انسانی
و اراده ملتهاد سالیان متمادی هند را زیر سلطهی انگلیسیها و کشور تونس را مست مرهی
فرانسویها قرار داد.
اقبال و شابّی دو شاعری بودند که در چنین کشورهایی یرورش یافتندد ولی بر خالف دیگر
هموطنان خودد از «خودی» و «ارادهی انسانی» غافل نشدند و دریافتند که دلیل عق

ماندگی

کشورهایشان غفلت از ارزشهای انسانی و موهبتهای الهی است.
این دو شاعر بیدار و خودآگاه که از خواب غفلت هموطنان خود به ستوه آمده بودند .در
کشور خودد وظیفهی بیدارسازی مرم را به عهده گرفتند.
در این قسمتد به شباهتها و تفاوتهایی که در زندگی اقبال و شابّی وجود داردد به
صورت فهرستوار و اجمالید اشاره میشود.
 -1-2شباهتها
 -5-5-1همانگونه که گفتیمد اولین مشابهت بین زندگی اقبال و شابّید وض یت کشورهای
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آنهاست .زمانی که اقبال و شابّی یا به عرصهی هستی نهادندد کشورهایشان مدتها بود که
زیر سلطهی است مارگران غربی درآمده بود.
 -1-5-1هر دوی آنها ش ر خود را در جهت بیدارسازی کشورهای مسلمان و در راه
استقالل و آزادی از سلطهی بیگانگان و اتحاد ایشان به کار گرفتند.
 -9-5-1هر دوی آنها عاش آزادی و زندگی آزاد منشانه بودند.
 -4-5-1اقبال و شابّید نه تنها مسلماند که مؤمن راستین بودند.
 -1-5-1آنهاد از همان کودکید در خانوادههایی مرهبی و متدین یرورش یافتند و آثار
تربیتی یدر و مادری دلسوز و با ایماند تا آخر عمر آنها را در ییدا کردن راه صحیح
راهنمایی کرد.
 -6-5-1هر دوی آنها تحصیالت خود را از مکت خانه و با یادگیری قرآن و مسائل دینی
آغاز کرده بودند.
 -2-5-1است داد ش ری هر دوی آنها از سنین کم نمایان شد؛ بهطوری که اقبال در دوره
ابتدایی ش ر میگفت و شابّی نیز از یانزده سالگی شاعری را رسماً آغاز کرد.
 -1-5-1آنها برای ادامهی تحصیل به شهرهای بزرگتری رفتند :اقبال به الهور و شابّی نیز
راهی تونس شد.
 -3-5-1هر دو در رشتهی حقوق تحصیالت دانشگاهی داشتند.
 -53-5-1هر دوی آنها برای مدت کوتاهی تحت تأثیر مکت

رمانتیسم قرار گرفتند.

 -55-5-1گرایشهایی به تصوف و عرفان در آثار هردو دیده میشود.
 -51-5-1از نظر وض یت اقتصادی هر دو با فقر دست و ینجه نرم میکردند.
 -59-5-1به دلیل ارائهی اندیشههای نود از طرف متحجران همعصر خودد مورد آزار و
اذیت قرار گرفتند.
 -54-5-1هر دو شیفتهی گوته بودند و تحت تأثیر او قرار گرفتند.
 -51-5-1هر دو در ازدواجی که در سنین یایین به ایشان تحمیل شده بودد شکست
خوردند.
 -2-2تفاوتها
 -5-1-1مدت زندگی شابّی بسیارکوتاه بود؛ به گفتهی ب ضی  16سال و به گفتهی برخی
دیگر  11سالد ولی مدت زندگی اقبال  65سال بود.
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 -1-1-1یدر شابّی تحصیالت باالیی داشت و به قضاوت مشغول بودد ولی یدر اقبال از راه
امور بازرگانی امرار م اش میکرد.
 -9-1-1شابّی به دلیل وض یت شغلی یدرد کودکی خود را در شهرهای مختلف سپری کرد؛
در حالی که دورهی کودکی اقبال تنها در سیالکوت سپری شد.
 -4-1-1شابّی در  3سالگی قرآن را حفظ کردد ولی اقبال تنها در آن مطال ه و تأمل داشت.
 -1-1-1استادان و یدر اقبالد او را در سرودن ش ر تشوی میکردندد ولی شابّی از ترس
یدر مخفیانه ش ر میسرود.
 -6-1-1اقبال بر خالف شابّی در فلسفه تحصیالت عالی داشت.
 -2-1-1اقبال به زبانهای انگلیسید آلمانید فارسید اردو وعربی آشنایی داشتد ولی شابّی
فقط زبان عربی میدانست.
 -1-1-1مرگ یدر شابّی در جوانید تحولی اساسی در زندگی او یدید آورد.
 -3-1-1اقبال در زمان حیات خود شهرت جهانی کس

کرد.

 -53-1-1مدرک تحصیلی اقبال باالتر از شابّی بود.
 -55-1-1اقبال به کشورهای ارویایی سفر کرده بودد ولی شابّی در مدت کوتاه زندگید از
تونس خارج نشد.
 -51-1-1شابّی یس از شکست در ازدواج نخستین دیگر ازدواج نکرد؛ ولی اقبال سه بار
ازدواج کرد.
عالوه بر شباهتها و تفاوت هایی که در زندگی اقبال و شابّی برشمرده شدد مضامین ش ری
آنها نیز بسیار به هم شبیه است .اش ار اقبال حول محور «خودی» میگردد و محور اش ار
شابّید توجه به اراده انسانهاست .آنها راه رسیدن به این دو را عش میدانند.
 -3اقبال ،شابّی و عشق
عظمت روحد فار از ب د زمان و مکاند اندیشههای عاشقانه اقبال و شابّی را بسیار به هم
نزدیک کرده است .کالم عاشقانهای که برزبان این دو شاعر توانای مشرقزمین جاری شده
استد حاکی ازقرابت دو روح است که درسایهی تربیت اسالمی بالیدهاند و به کمال
رسیدهاند.
بررسی تطبیقی اش ار عاشقانه و مشابهت دیدگاههای اقبال و شابّی دربارهی عش د نشان
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میدهد که اندیشههای این دو شاعرد چگونه مرز زمان و مکان را درمینوردد و در فراسوی
مادیات ومحاسبات عقالنید به یکدیگر ییوند میخورد.
تفاوتهایی نیز بین افکار و اندیشههای عاشقانهی هردو شاعرد به دلیل اختالف سن و در
نتیجه تجربیات آنهاد وجود دارد که به هیچ وجه ایشان را در تقابل و تضاد با یکدیگر نشان
نمیدهد؛ برای مثال بررسی تطبیقی نشان میدهد که میزان عش مت الی در دیوان اقبال بسیار
بیشتر از دیوان شابّی است .دلیل این امر میتواندد مدت کوتاه عمر شابّی باشد که به شاعر
مجالی برای یختگی کامل در کالم منظوم نمیدهد .بیشک عش جسمانی یاکد توانسته
است شاعر را در طی یلی که به حقیقت منتهی میشودد یاری کندد ولی دست اجلد خیلی
زود طومار زندگی شاعر را درهم میییچد و او دیوان اش ار خود را با ش رهایی که بین دو
حالت جسمانی (زمینی) و الهی (مت الی) در نوسان هستند به یادگار مینهد.
عش جسمانی یاکی که در سنین زیر بیستسالگی شابّی را درگیر خود میکندد روح خام و
بیتجربهی او را در تالطمی شگرف قرار میدهد و او را در سیر الیاهلل یاری میکند.
چنین عشقی در زندگی هرکس رخ میدهد .به قول جبران خلیل جبران «هر جوان یک
سلمی دارد که ناگهانی و سرزده در بهار زندگی وی یدیدار میشود و برای تنهایی او م نایی
ش ری میسازد و تنهایی روزهای او را به انسد و سکون ش هایش را به نغمههایی مبدّل
میکند( ».ناصیفد 5339مد ص )53
عشقی که در نهاد شابّی یرورش مییابدد او را یاری میدهد تا «یله یله تا مالقات خدا» برود.
او این سیر ص ودی را در دیوان خود به م رض نمایش گراشته استد ولی متأسفانه فرصتی
برای رسیدن به قلهی مقصود ییدا نمیکند و در راه متوقف میشود .حال آن که عش در
ش ر اقبال از مرحلهی عش جسمانی گرشته و او توانسته باکمک خضر راه عش د ی نی
مولوید در منظومهی جاویدنامهد راهیِ م راجی روحانید در آن سوی افالک شود.
براین اساسد اش ار اقبال و شابّید نقطهی شروع و یایان راهی واحد را نشان میدهند که
یکی از دو دونده موف نشده به خط یایان این مسابقه برسد؛ درنتیجه ش رهای شابّی درحدّ
یک عش زمینی یاک باقی مانده ولی اش ار اقبال به آن نقطه کمال و مطلوب رسیده است.
نگارندگان عناصر قابل تطبی در اش ار اقبال و شابّی را به شرح زیر میدانند.

191

 -1-3عشق به مردم
رسالت انسانی و وجدانی اقبال و شابّید آنها را محدود به هیچ سرزمینی نکرد .اش اری که
آنها سرودهاندد محدود به مرزهای هند و یا تونس نمیشودد بلکه ارزش نوع انسان و
احترامی که برای بشرد به عنوان مخلوقی که شایستگی مقام خلیفهاللّهی بر زمین را داردد ش ر
آنها را فراگیر و جهانی نموده است .اقبال و شابّی وطن یرست و ملیگراد بدان م نا که در
غرب مصطلح استد نبودند بلکه دستورال ملی را که آنها برای س ادتمندی نوع بشر و به
وییه مسلمانان ارائه میدهندد قابل تطبی بر هر فرهنگ و ملیتی است.
اقبال در«ییام مشرق» به عقیدهی «جهان وطنی» خود اشاره میکند .او خود را اسیر چنبره هیچ
ملیتی نمیداند؛ زیرا از نگاه او و امثال اود انسانها تکثراتی هستند که از یک اصل واحد
مشت شدهاند.
نککه افغککانیم و نککی تککرک و تتککاریم

چمککن زادیککم و از یککک شاخسککاریم

تمیز رنگ و بکو بکر مکا حکرام اسکت

ککککه مکککا یکککروردهی یکککک نوبهکککاریم
(اقبالد 5949د ص )139

به عقیدهی او:
عالقهی قلبی به مردم مسلماند او را وادار میکند که غفلتهای آنها را ییوسته بدیشان
عش ورزی

از

نس

باید

گرشت هم ز ایران و عرب باید گرشت
(هماند ص )553

گوشزد کند و از اینکه اختیار خود را به دست دیگری سپردهاندد گله و شکوه نماید:
قیمکککککت شمشکککککاد خکککککود نشکککککناختی

سکککککرو دیگکککککر را بلنکککککد انکککککداختی

مثکککل نکککی خکککود را ز خکککود ککککردی تهکککی

بککککر نککککوای دیگککککران دل مککککینهککککی

ای گککککدای ریککککزهای از خککککوان غیککککر

جکککنس خکککود مکککیجکککویی از دکّکککان غیکککر

بککککزم مسککککلم از چککککرا غیککککر سککککوخت

مسککککجد او از شککککرار دیککککر سککککوخت

از سککککواد ک بککککه چککککون آهککککو رمیککککد

نکککککاوک صکککککیاد یهلکککککویش دریکککککد

شدیریشککانبککرگ گککل چککون بککویخککویش

ای ز خککود رم کککردهد بککازآ سککویخککویش

ای امکککککککین حکمکککککککت امّالکتکککککککاب

وحککککدت گمگشککککتهی خککککود بازیککککاب
(هماند ص )41
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شابّی نیز که در خود مسؤولیتی همپایهی اقبال احساس میکندد از جمود و غفلتزدگی مردم
مسلمان به درد میآید و آنها را ابتدا مشفقانه نصیحت میکند:

«تو در عالمد نیرویی هستی که اندیشهای عالی و قدرتمند بر تو فرمانروایی نکرده است».
«تو در عالمد نیرویی هستی که تاریکیهای دورانهای دوردستد آن را به زنجیر درآورده
است».
او همچون یدری مهربان و دلسوز که نگران سرنوشت فرزندان خود استد افرادی را که
برای سرنوشت و آیندهی خود میکوشند تشوی

میکند و غفلتزدگان بی حمیّت را

مینکوهد .باید دانست که نکوهش او همواره یدرانه و از سر دلسوزی و شفقت است.

«در میان مردم به بلندیروازان تهنیت میگویم و نیز به کسانی که دوستدار سوار شدن
برگردهی خطرات هستند».
«و ل نت میکنم کسانی را که با زمانه به ییش نمیروند و به زندگی سرشار از حقارت راضی
هستند».
او با اعتقاد و ایمان به اینکه با اراده میتوان به واالترین ارزشها رسیدد گاه عالوه بر
سرزنشد با اشاره به مجد از دست رفتهی مسلماناند آنها را به احیای اراده و عزم درونی
دعوت میکند تا به سرمنزل مقصود رهنمون شوند.
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«ای ملّتد قل

حساس و تپندهی تو کجاست و بلندیروازیها و رویاهایت چه شده است؟»

«ارادهی زندگی در تو کجا رفته است؟ هیچ چیز جز مرگ و سکوت و رنو و تاریکی وجود
ندارد».
«این کدامین زندگی و چه حیاتی است؟ چه بسا حیاتی که مرگ از آن خوشتر است».
دیوان اش ار اقبالد راهگشای نوع بشرد به سوی س ادت دنیا و آخرت است .بیتردید
فلسفهای که اقبالد برای خوشبختی انسانها و رهایی از زیر بار زورد ابراز داشته استد از
عش و عالقهی او به آنها نشأت میگیرد .نصایح او برای خودسازی و خودآگاهید قلبی
عاش را به تصویر میکشد که به عش دیگران میتپد.
تککو شمشککیری ز کککام خککود بککرون آ

بککککرون آ از نیککککام خککککود بککککرون آ

نقککاب از ممکنککات خککویش برگیککر

مککه و خورشککید و انجککم را بککه بککر گیککر

خکود روشکن از نکور یقکین ککن

یکککد بیضکککا بکککرون از آسکککتین ککککن

ش

(اقبالد  :5949ص )522
 -2-3عشق به طبیعت و مظاهر هستی
اش اری که شابّی به کمک آنها به توصیف عواطف و احساسات و یا خاطرات گرشتهی
خود مییردازدد سرشار است از جلوههای طبی ت و زیباییهای مسحور کنندهی آن.
وض یت خاص زندگی شابّید که مجبور بود به خاطر شغل یدرد به شهرهای مختلف سفر
کندد عش به طبی ت و انس و الفت با آن را در وجود شابّی یدید آورد .از جهتی دیگرد
شابّی به عنوان شاعری رمانتیستد به اصول و وییگیهای این مکت

بسیار یایبند بود و در

نتیجهد اصل «عش زیاد به طبی ت» در ش ر او بسیار مورد توجه قرار میگیرد.
او که در میان مردمی بی اراده و غافل ک که با ارزش وجودی خویش بیگانهاند ک گرفتار شدهد
به دامان طبی ت یناه میبردد به این امید که نامردمیهای آنها را فراموش کند و به آرامش
روحی برسد.
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«خانهای است که آن را زندگی برای مند از عطرد سایهد نور و نغمه بنا کرده است».
«خانهای است از سحر زیباد و برای عش د رؤیاها و الهام بنا شده است».
«سحری باشکوه و دائمی در جنگل است که با گرر ایّام و سالها از میان نمیرود».
«در جنگلد در جنگل دوست داشتنید که حرم طبی ت و زیبایی عالی است».
او در قصیدهی «

» (خوشبختی) میگوید:

و إن أردت قضاء ال یش فی دعه

ش ریّه

فاترک إلی النّاس دنیاهم و ضجّتهم

و ما بنوا لنظام ال یش أو رسموا

نضرا

فی عزله الغاب ینمو ثم ین دم

واج ل

حیاتک

دوحا

مزهرا

الیغشی

ندم

صفوها

(هماند ص )591
«اگر میخواهی زندگی خود را در یک آرامش ش رگونه که هیچ یشیمانید زالل آن را کدر
نکندد سپری کنی».
«دنیای مردم و سرو صدای آنها و آنچه را که برای زندگی خود بنا نموده یا طراحی
کردهاندد رها کن و به خودشان واگرار« ».و زندگی خود را همچون درخت تنومند گلدار
شادابی در گوشهی جنگل قرار بده که مدتی وجود دارد و سپس از بین میرود».
تولد اقبالد در شهر سیالکوتد واقع در دامنهی هیمالیاد با زیباییهای چشمگیر آند تأثیری
عمی بر روحیهی او نهاد که میتوان نتیجهی این تأثیر را در کاربرد عناصر طبی تد در دیوان
وی دید.
در دیوان اقبالد ارتباطی بسیار نزدیک با طبی ت وجود دارد .موجد دریاد نسیمد شبنمد ماهید
شاهیند کبوترد ساحل و ...از موتیفهای ش ری اقبال هستند.
اقبالد شاعری عاش است که همانند شابّی تنها راه گریز از سختیهای زندگی را یناه بردن
به طبی ت و زیباییهای آن میداند.
به عقیدهی اقبالد عش را میتوان در طبی ت بهتر دید و با آن به آرامش رسید.
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عشکک شککورانگیز بککییککروای شککهر

شکک لهی او میککرد از غوغککای شککهر

خلککوتی جویککد بککه دشککت و کوهسککار

یکککا لککک

دریکککای ناییکککدا کنکککار

مککن کککه در یککاران ندیککدم محرمککی

بکککر لککک

دریکککا بیاسکککودم دمکککی

بحکککر و هنگکککام غکککروب آفتکککاب

نیلگککون آب از شککف ل ککل مککراب

کککور را ذوق نظککر بخشککد غکککروب

شککام را رنککگ سککحر بخشککد غککروب
(اقبالد 5949د ص )123

عالقهی اقبال به طبی ت باعث افزایش کاربرد تمثیلهایی شده است که از زبان عناصر
مختلف طبی ت بیان میشود.
شابّید همه چیز را در طبی تد چنان افسونگر میداند که تأثیری زنده و جاودانه بر قل

و

روح او باقی میگرارند:

«هر آنچه بر این وجودد بوزد یا بخزد یا بخوابد یا یر زند».
«از یرندگاند گلهاد عطرد چشمههاد شاخههایی که به این سو و آن سو خم میشوند».
«دریاهاد غارهاد قلههاد آتشفشانهاد درّههاد بیابانها».
«نورهاد تاریکیهاد ظلمتهاد فصلهاد بیشههاد رعدها».
«برفهاد مهگرراد طوفانهاد بارانهای بخشنده».
«آموزشهاد دیند رؤیاد احساساتد سکوت و ترانه».
«همگی بسان کودکان جاودانگید در قلبم زندهد آزاد و سرشار از سحر و افسون هستند».
اقبال نیز آنگاه که به دامن طبی ت و به دامنهی کوهسار یناه میبردد آنچنان سرمست از
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زیباییهای طبی ت میشود که آن را بهشت فرود آمده بر زمین مییندارد.
خوشکککا روزگکککاری خوشکککا نوبهکککاری

نجککوم یککرن رسککت از مرغککزاری

زمکککین از بهکککاران چکککو بکککال تکککرروی

ز فکککواره المکککاس بکککارد آبشکککاری

نکه نپیچکد نگککه جکز کککه در اللکه و گککل

نغلتد هکوا جکز ککه بکر سکبزهزاری

جککو خککودآرایی غنچککه دیککدی؟

چککه زیبانگککارید چککه آیینککهداری

لکک

(اقبالد  :5949صص )111-113

شابّی گام را فراتر مینهد و همهی مظاهر طبی ت را نمودی از تجلی نور عش م رفی میکند
که در همهجاد گسترده شده است:
إنّمککککا أبکیککککک للحکککک ّ

الکککککککری ککککککککان بهکککککککاه

یمکککککأل الکککککدّنیا فکککککأنّی

سکککککرت فکککککی الکککککدّنیا أراه

فکککککاذا مکککککا الح فجکککککر

کککککان فککککی الفجککککر سککککناه

و إذا غککککککککرّد طیککککککککر

کککککان فککککی الشّککککدو صککککداه
(شابید 5331م :صص)511-513

«به خاطر عش بر تو گریه میکنم که نور آن است».
«دنیا را یر میکند و من در هر کجای دنیا که حرکت میکنم آن را میبینم».
«هرگاه سپیده میدرخشدد نورش در سپیده وجود دارد».
«هرگاه یرندهای آواز بخواندد ییواک صدایش در آن است».
دیدگاههای هر دو شاعر درباره زندگی نیز قابل توجه و بررسی است .هر دوی آنها زندگی
را زیبا میدانند؛ ولی برآنند که نباید مسحور جمال آن گردید و از تالش و تکایو باز ایستاد.
شابّی زندگی را «گیتار خداوند» میداند که با آن آهنگهایی خل میکند و مردم در حکم
نتهای موزون و یا ناموزون این سازند.

«این زندگید گیتار خداوند است و زندگان (مردم) بسان آهنگها (ی آن) هستند».
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«نغمههایی که همچون سحرد احساسات را به اسارت در میآورند و نیز ]گروهی از آنها[ در
آهنگد خلل ایجاد میکنند».
هر دو شاعرد زندگی را همچون جویی روان میدانند که باید دائماً در حرکت باشد؛ زیرا
سکوند باعث گندیده شدن آن میگردد و طراوت و شادابی آن را میرباید:
زنککدگی جککوی روان اسککت و روان خواهککد بککود
این مکی کهنکه جکوان اسکت و جکوان خواهکد بکود
(اقبالد  :5949ص )163
بنابراین باید ییوسته در حرکت و تالش بود تا از کاروان شتابنده زندگی بازنماند:
(شابید 5331م :ص )51
«هان! برخیز و در راه زندگی قدم بگرار؛ زیرا هرکه به خواب رفتد زندگی منتظر او نخواهد
شد».
 -3-3عشق مادرانه
اقبال در مثنوی «رموز بیخودی»د به اهمیت نقش زنان در سازندگی و ت الی جام هی انسانی
اشاره میکند.
در نگاه شابّی نیزد زن موجودی مقدس و ستودنی است که در قصیدهی «
» (دعاهایی در م بد عش )د شایستگی یرستش مییابد:

(شابّید 5331م :ص )61
«ای دختر نورد بیتردیدد من تنها کسی هستم که در تو شکوه م بود را دیده است».
عالمه اقبال با استناد به آیهی  512سورهی بقره که میفرماید« :هنَّ لباس لَکُم»؛ زن را
یوششی برای سِتر و عفاف مردان م رفی میکند و آغوش او را مکان مقدسی میداند که
عش الهی در آن یرورش مییابد و ازطری آن میتوان به م راج رسید:
نغمه خیز از نغمهی زن ساز مرد

از

یوشش عریانی مرداند زن است

حُسن دلجود عش
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نیاز

او

دو

باال

ناز

مرد

را ییراهن است

بررسی تطبیقی جلوههای عش در ش ر اقبال و شابّی
عش

ح یروردهی

آغوش

او

این نوا از زخمهی خاموش او
(اقبالد  :5949ص )535

شابّی نیز در قصیدهی «

» (حریم مادری)د آغوش مادر را مکانی مقدس میداند که

زیبایی آسمانی درآن متجلی گردیده است:

(شابّید 5331مد ص )39
«مادر کودکش را میبوسد و او را در آغوش میگیرد( .آغوشی که) مکانی مقدس و دارای
زیبایی آسمانی است».
اقبالد با اشاره به حدیث ییغمبر (ص) که میفرمایند« :بهشت زیر یای مادران است»د وجود
زن را در مقام مادرید مایهی فخر ومباهات هستی میداند و آن را رحمتی از جان

خداوند

م رفی میکند که با مقام ییغمبری در ارتبا است.
وصککالت

آنککککه نکککازد بکککر وجکککودش کائنکککات

ذکککر او فرمککود بککا طیکک

مسکککلمی ککککو را یرسکککتاری شکککمرد

بهکککرهای از حکمکککت قکککرآن نبکککرد

نیککک اگککر بینککی امومککت رحمککت اسککت

زآنکککه او را بککا نبککوت نسککبت اسککت

شکککفقت او شکککفقت ییغمبکککر اسکککت

سککیرت اقککوام را صککورتگر اسککت
(اقبالد 5949د ص )535

او م ت قد است که س ادت و سالمت یک جام هد به یاکدامنی و عفاف مادران آن جام ه
وابسته است:
ملککت از تکککریم ارحککام اسککت و بککس

ورنککه کککار زنککدگی خککام اسککت و بککس

از امومککککت گککککرمد رفتککککار حیککککات

از امومکککت کشکککفد اسکککرار حیکککات
(همان)

زیرا آغوش او مکانی مقدس است که کودک برای نخستین بار در آن یرورش مییابد و
اندیشهها و اعمال او در آنجا شکل میگیرد:
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طینت یاک تو ما را رحمت است

قوّت دین و اساس ملت است

از شیرتوشست

نخست

کودک ما چون ل

آموختی

الاله

او

را

(هماند ص )534
و شابّی میگوید:

«او با یاکی ومهربانیاشد حریم زندگی است؛ آیا ازآن حریم و زیارتگاهد حریمی رفیعتر و
مقدستر وجود دارد؟»
«ای حریم مادرید مبارک باشی وشوق وذوق چقدر در تو شکل میگیرد و زندگی نیزچه
بسیارمقدس میشود» .
اقبال نیز در «رموز بیخودی»د با ترجیح دختری روستایی که از زیبایی ظاهری بیبهره استد
ولی به مقام مادری رسیدهد بر زیبارویی دلفری

و گریزان از بار مسئولیت مادرید

جهتگیری اندیشهی خود را در قبال ارزش «مقام مادر» نشان میدهد .او به صراحت اعالم
می دارد که حیات ملت وابسته به حضور مادران فداکار است و اگر دا ننگ گروه دوم از
دامن جام ه و ملت یاک شودد بهتر و سودمندتر است.
اقبال نمونه و اسوهی زنی فداکار و مادری دلسوز را در حضرت فاطمه زهرا (س) میبیند و
به مادران توصیه میکند که او را الگوی خود قرار دهند تا به کمال برسند.
مزرع تسلیم را حاصلد بتول مادران را اسوهی کامل بتول
(اقبالد  :5949ص )539
اش اری که اقبال در اشاره به عش مادرانه سروده استد بیشتر جنبهی وعظ و نصیحت به
خود میگیرد ولی شابّید در قصیدهی «

» (قل

مادر)د نگرانیها و تپشهای قل

یک

مادر عاش را بیان میکند که همهی عناصر کائنات راد جلوهای از فرزند محبوب و از دست
رفتهی خویش میداند.
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بررسی تطبیقی جلوههای عش در ش ر اقبال و شابّی
شاعر در این قصیدهد قل

مادر دلخسته و عاش راد تنها دلی میداند که یس از مرگ فرزندد

بر خاطرات او گرد فراموشی نپاشیده است.

 همه تو را فراموش کردند و دیگر کسی در زندگی تو را یاد نخواهد کرد. و روزگار (همه چیز) حتّی خاطرهها را در تاریکی مرگ دفن میکند. مگر قلبی که ییوسته در هستی برای دیدار تو میتپد. و در هستی به صدای تو گوش فرا میدهد و چیزی جز درخشش تو را نمیبیند. -4-3سختیهای راه عشق

اقبال و شابّید با تجربیاتی که از مراحل مختلف عش داشتهاندد به سختیها و دشواریهای
این راه م ترفند و به انحاء مختلفد در دیوان خود به این مطل

اشاره میکنند.

شابّی همانند حافظد عش راد ابتدا «آسان» فرض کردهد ولی وقتی قدم در راه آن نهاده استد
گرفتار مصائبی جانکاه شده که شرح آن را در قصیدهی «

» (برق عش ) آورده

است:
کهربککاء الغککرام فککی األعککین النّجککل

و تیّارهککککا بسککککلک الجفککککون

یرسکککل اللحکککظ للقلکککوب کنکککور

فککک ذا مسّکککها فنکککار المنکککون

فک ک ذا مکککا انجلکککی نقکککاب األمکککانی

صکککار صکککبّا مکککدلّهاد ذافتکککون

یقککککرع السّککککن حرقککککه و ابتهککککاال

و یصککیر الحبککور لیککل شککجون
(شابید 5331م :ص )511

«برق عش در چشمهای درشت و در سلسلهی یلکها وجود دارد».
«این عش نگاهی را مثل نور برای قل ها میفرستدد ولی چون قل ها را لمس کندد آتش
مرگ است».
«و آنگاه که یردهی آرزوها برداشته شودد به مفتون سرگشتهی فتنهانگیری تبدیل میشود».
«از روی سوز و زاری انگشت به دهان میگیرد و شادی تبدیل به ش

اندوه میشود».
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مفهوم قصیدهی فوق را میتوان در اولین بیت از دیوان حافظ خالصه نمود:
که عش آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
(حافظد  :5921ص )5
قدم نهادن در وادی عش و محبتد همتی مردانه میطلبد تا انسان شایستهی صید شاهین
عش گرددد زیرا:
ندارد کار بادون همتان عش

تررو مرده را شاهین نگیرد
(اقبالد  :5949ص )121

سختیهای این راهد بهترین میزان برای آزمودن جوهر وجودی مدعیان عش

است تا

«سیهروی شود هرکه در او غش باشد».
اقبال در «ارمغان حجاز» میگوید:
نهککان انککدر دو حرفککی س کرّ کککار اسککت

مقککام عشکک منبککر نیسککت دار اسککت

براهیمکککککان ز نمکککککرودان نترسکککککند

کککه عککود خککام را آتککش عیککار اسککت
(هماند ص )491

«راه عش بسیار یر مخاطره و ترسناک و مورد شک و بدگمانی است».
«برخالف زیباییها و هنرهای بینظیر و تمام و کمالی که در آن است».
«و سرودهایی که مأل اعلی را مست میکند و یهلوهای صخره را مشوّش میگرداند».
«و رایحهی خوشی که تقریباً نزدیک است عقل انسان را برباید».
دشواری راه عش د عاش راستین را ذرهوار تا ش اع خورشید باال میبرد .در این راهد مصائ
عین لرت و خوشی هستند.
عش
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با دشوار ورزیدن خوش است

چونخلیل از ش له گل چیدن خوش است

بررسی تطبیقی جلوههای عش در ش ر اقبال و شابّی
ممکنات

قوّت

مردان

کار

گردد

از

مشکل

آشکار

یسندی

(هماند ص )91
 -5-3تقابل بین عقل و عشق
عشکک د افالطککون علککتهککای عقککل

به شکود از نشترش سودای عقل

جملککه عککالم سککاجد و مسککجود عش ک

سومنات عقل را محمود عش
(اقبالد  :5949ص )42

تکأمل در آثار و اندیشههای محمد اقبالد مسلمانی مؤمن را نمایان میسازد که دارای روحی
چند ب دی است .شخصیت او منشوری چند وجهی است که از هر جهت میتوان به آن
نگریست و چیزی تازه را در او دید .او نابغهای بود که «همچون برگسون میاندیشید و
همچون موالنا عش میورزید و همچون ناصر خسرو برای ایمانش میسرود و همچون
سیدجمالالدین برای رهایی ملتهای مسلمان با است مار میجنگید و همچون تاگور برای
نجات تمدن از فاج ه عقل حسابگر و آفت قدرتطلبی میکوشید و همچون کارلد دمیدن
روح و عش را در کالبد خشک زندگی انسان امروز آرزو میکرد و همچون لوتر و کالوند
«تجدید اندیشهی مرهبی» را در مره

خویش و «رنسانس اسالمی» را در این عصرد هدف

خویش ساخته بودد اقبالد مرد دین و دنیاد ایمان و دانشد عقل و احساسد فلسفه و ادبد
عرفان و سیاستد خدا و مردمد یرستش و جهادد عقیده و فرهنگد مردم دیروز و امروزد
یارسای ش

و شیر روز بودد مسلمان بود( .شری تید بی تا :صص )1-3

اقبال با اینکه اندیشمند و متفکر استد ولی از تکیه و تأکید بر عقل یرهیز میکند .او م تقد
است که گرهی را که میتوان به سادگی با سر انگشت عش گشودد نباید آن را با دندان عقل
باز کرد .به همین دلیل راهگشای سؤاالت اود فلسفه نیچه یا فیخته یا برگسون و یا مک
تاگارت نیست بلکه بیتی عاشقانه از مراد رومی او میتواند برای او «حل م ما» کند.
مککرا از منط ک آیککد بککوی خککامی

دلیککککککل او دلیککککککل ناتمککککککامی

بککرویم بسککته درهککا را گشایکککد

دو بیککت از ییککر رومککی یککا زجککامی
(اقبالد  :5949ص )413

تفاوتهای میان عقل و عش بارها و بارها در دیوان اقبال مورد تأکید قرار گرفته است .او
با برشمردن صفات عش و عقلد برتری عش را به خواننده یادآوری میکند.
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عش در ش ر اقبال همواره با صفاتی مثبت و مت الی همراه است .او صفاتی را همچون دلیرد
سفاکد یاکد چاالکد بیباکد م جزهگرد ایثارگرد جاودانهد حرّد قدرتمندد کمیابد عریان از
عزم و یقین و ...برای عش

لباس چون و چندد ویرانگر در جهت آبادانید صاح
برمیشمرد:
عقل سفاک است و او سفاکتر
عش

در ییچاک اسباب و علل
صید

عش د

از

زور

بازو

یاکتکککر
عش د

چاالکتککر
چوگان

باز

بیباکتر
میدان

عمل

افکند

عقلد مکّار است و دامی میزند

عقل را سرمایه از بیم و شک است

را عزم و یقین الینفک است

عش

(هماند ص )24
اقبال با اینکه عقل را مورد نکوهش و تحقیر قرار میدهدد در منظومهی «ییام مشرق» منظور
خود را از این عقل و نوع آن مشخص مینماید .در اندیشه اقبالد عقل کلی و مطل که اولین
مخلوق است و صادر اول محسوب میشودد کامالً مورد احترام و تقدیس است .عقلی را که
او نکوهش میکند جزئینگر و خودبین است و انسان را اسیر مادیات و امور دنیوی
مینماید .این عقل انسان را در دام ظن و گمان گرفتار میکند و از ت الی و یرواز به عالم
ملکوت باز میدارد.
همین عقل جزئینگر و خودبین است که در کمین انسان نشسته و او را از راه به بیراهه
میکشاند.
عقل چون یای درین راه خکم اندر خم زد

ش له در آب دوانید و جهکان برهم زد

کیمیکککاسکککازی او ریگ روان را زر کرد

بر دل سوختککه اکسیککر محبت کم زد

وای بکککر سادگی ما که فسونش خوردیم

رهزنی بود کمیککن کککرد و ره آدم زد
(هماند صص )111-113

در دیوان شابّی نیز ابیاتی آمده است که بر عقیدهی او مبتنی بر برتری عش یا احساس بر
عقلد داللت دارد.
از آنجا که شابّی د شاعری رمانتیست استد به تب یت از اصول این مکت د عش را بر عقل
ترجیح میدهد.
مکت
111

رمانتیسم مکتبی بود که در اواخر قرن  51و اوایل قرن  53در ادبیات غرب ظهور کرد.

بررسی تطبیقی جلوههای عش در ش ر اقبال و شابّی
«برجستهترین شاخصههای این مکت

عبارتند از :تکیه بر تخیل و احساساتد تأکید بر

فردگرایی و آزادی از قواعد ادبی ارسطویید ترجیح رؤیا و تخیل بر منط و ستایش طبی تد
دلبستگی به میراث گرشته بهوییه اسطورههای ملی و عرفانی قرون وسطید گریز از واق یات
اجتماعی و گرایش به عوالم ذهنی و حزنآلودد آرایش و تزیین آثار هنرید عدول از قواعد
کالسیک( ».روزبهد  :5915ص )14
زمانی که شابّید یا به عرصه حیات ادبی نهادد این مکت

در اوج اقتدار قرار داشت و شاعران

و نویسندگان زیادی در مشرق زمین تحتتأثیر آن قرار گرفته بودند .ابوالقاسم شابّی جوان
نیز از این قاعده مستثنا نبود و خیلی زودد با ییروی از این مکت د به عنوان شاعری رمانتیکد
شناخته شد .یکی از مهمترین نمودهای این مکت

در دیوان شابّید اش اری است که برتری

عش را بر عقل تأکید میکنند.

«به وسیلهی عواطف (عش ) برای عواطف زندگی کن؛ زیرا دنیای تو منحصراً وجود عواطف
واحساسات است».
«(این دنیا) بر عاطفهی عمی بنا شده و چنانچه بر فکر و اندیشه بنا میشدد بیشک ازمیان
میرفت».
او به ییروی از رمانتیستهاد به مرمت و نکوهش عقل نیز مییردازد:
وال قل رغم مشیبکه و وقککاره مککازال فیاألیّام جکد
یمشی فتصرعه الرّیاح فینثکنی متوجّ کاً کالکطائر المکسکور
وهو المهشم بال واصف ...یاله من ساذج متفلسف مغرور( !...هماند ص )33
«عقلد علیرغم عمر زیاد و وقار وسفیدی موهای سرشد همچنان در کشاکش روزگارد واق اً
ریز و حقیر است« ».به ییش میرودد یس بادهای شدید او را در هم میکوبند؛ در نتیجه
نالهکناند بسان یرندهای شکستهبالد کمرخم میکند».
«همواره بهوسیلهی بادهای شدید در هم شکسته است ...یس چه سادهی فلسفهباف مغروری
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است»!...
ولی شابّی هیچگاه همانند اقبالد منظور خود را از عقلی که مورد نکوهش قرار میدهدد
مشخص نمیکند .در هر صورتد از قرائن چنین برمیآید که شاعری اندیشمند همچون
شابّید نباید به نکوهش عقل کلی بپردازد؛ بهعقیدهی ماد عقل مورد نکوهش اود عقل جزئی و
خودبین است که در ش ر اقبال نیز از آن یاد شده است.
اقبال م تقد است که تمام م ضالتی که غرب با آن دست به گریبان است زاییدهی چنین
عقلی است که عدمش به زِ وجود است؛ بنابراین در سراسر دیوان خود به نکوهش آن
مییردازد و به «دانای فرنگ» هشدار میدهد که خود را از اسارت این عقل رهایی بخشد تا
بتواند با یاری گرفتن از عش و م نویتد جهان بیفرو و بیخدای خود را روشن کند:
از من ای باد صباد گوی به دانای فرنگ عقککل تا بال گشوده است گرفتارتر است
عج
دانش

آن نیست که اعجاز مسیحاداری عج این است که بیمار تو بیمارتر است
اندوختهای

دل

زکف

انداختهای آه زان نقککد گرانمکایکه ککه در باختککهای
(اقبالد :5949د ص )111

«سپاه عش از دید اقبالد سپاهی است که باید در برابر «بغاوت غربیان» قیام کند .این سپاه از
مردم شرق شکل میگیرد و برای گسترش م نویت اسالم قیام میکند تا «خطر» را از «حرم»
جام هی اسالمی دور کند .چنین سپاهی چون در طری عش کشته میشودد نیک سرانجام
میافتد؛ زیرا مرگ او شهادتد و خونبهای او خداست( ».عبدالحکیمد  :5923صص )42-41
شابّی نیز در قصیدهی «

» (اندیشهی هنرمند) به انسانها توصیه میکند که عش و

عاطفه (احساس) را در زندگید راهنمای خود قرار دهند تا از زندگی و لرتهای دلربای آن
بهرهمند شوند:
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بررسی تطبیقی جلوههای عش در ش ر اقبال و شابّی
«احساست را در زندگید فرمانده کند چهد اوست که به سرگشتگی سحرشدهی آن بسیار
آگاه است».
«و دلت را برای وجود بگشای و آن را برای دریاد امواج و تاریکیهای ظلمانی رها کن».
«برای برف که طوفانها آن را به هرسو مییراکنند؛ برای غم وغصه و ترس و دردها و برای
سرنوشت (رها کن« »).و آن را واگرار تا خود را به طوفانها بزند و در اف انبوه و یخبندان
آند حیران شود».
«تا زندگید آن را در آغوش گیرد و آن نیز از ل

سوزان زندگی سیراب گردد».

به عقیدهی اقبال د عقل و عش دو بال برای یرواز به سوی س ادت هستند که همواره باید
بین آن دو ت ادل ایجاد کرد .انسان اگر بتواند برای رسیدن به ت الید عقل و عش و تفکر و
م نویت را با هم و به یک اندازه در درون خود یرورش دهدد خوشبختی دنیا و آخرت برای
او تضمین خواهد شد .غفلت از هرکدام از این دود نتیجهای را به بار خواهد آورد همچون
سرنوشت شرق و غرب؛ و مسلماً با یای لنگ هیچگاه نمیتوان به مقصود رسید.
اقبال مت قد است که اگر سوز و گداز عاشقانه در هستی عقل بیفتدد آن را تبدیل به عش
میکند و در حقیقت «او عش و عرفان را شکل اعالی عقل میدانست( » .جاویدد اقبالد
 :5921ص )113
چه مییرسی میان سینه دل چیست؟

خرد چون سوز ییدا کرد دل شد

دل از ذوق تپش دل بودد لیکن

چو یکدم از تپش افتاد گل شد
(هماند ص )532

در «زبور عجمد صفحهی  »519آمده:
عقل هم عش است و از ذوق نگه بیگانه نیست لیکن آن بیچاره را آن جرأت رندانه نیست.
 -4نتیجهگیری
 -5با بررسی تطبیقی مفهوم عش در ش ر اقبال و شابّی به نکات مشترک و یا متمایز شگفتی
دست یافتیم که ییش از آن توجهی را جل

نکرده بود.

 -1از طری «خودسازی» میتوان در شورهزارد گل رویاند؛ همچنان که اقبال و شابّی در
کشورهای است مارزدهی خودد همچون گلی زیبا و خوشبو بالیدند و عطر خود را در جهان
119

یراکندند.
 -9باید عش را در هر قالبی که بر دل نزول میکندد مبارک و مقدّس شمرد؛ زیرا عنایت
الهی هرگاه بخواهد برای انسان مهجور از جوار ح راه بازگشت بگشایدد با فراهم آوردن
مقدماتی او را برای ورود به مراحل مت الیتر آماده میکند؛ آن گونه که اقبال و شابی با عش
حرکت کردند و به ت الی رسیدند.
 -4عش چنان عظمت روحی و وس ت دید و اندیشهای به انسان عطا میکند که او تنها به
مردم شهر یا کشور و سرزمین خود عش نمیورزد؛ بلکه بلندی روحد بر مردم همهی جهان
سایه میافکند و به همهی افرادد در هر ملیت و مرهبید به یک چشم مینگرد و همه را
جلوههایی از تجلی خداوند میشمارد .همانگونه که روح اقبال و شابی یریرای عش شد و
همهی هستی را جلوههایی از تجلّی خداوند یافتند.
 -1با توّجه به دیدگاه اقبال و شابی نسبت به زندگید الزم است زندگی را به عنوان ودی های
الهی دوست بداریم و بدانیم که زندگی و رسالت انسان بودن حکم میکند که یک لحظه از
تالش و کوشش باز نایستیم .از این طری میتوان عالوه بر زندگی و سرنوشت دنیوید
زندگی اخرو ی خود را نیز رقم زد؛ زیرا زندگی آن جهان نیز در ادامهی زندگی همین
دنیاست.
 -6با تکیه بر تجربهای که از اقبال و شابّی بهدست آمدد از راه «خودسازی» میتوان از خود
انسانی دیگر و از نو جهانی دوباره ساخت .همانگونه که توجه به «خود» و نیروهای درونی
باعث میشود که انسان روح الهی خود را یرورش دهد تا به کمال مطلوب دست یابدد
غفلت از آن نیز مایهی انحطا افراد و ملتهاست؛ زیرا:
شیشه گردیککد و شکستن ییشه کرد

سنگ بر خود چون گمان شیشه کرد

(اقبالد  :5949ص )92
هزار بادهی ناخورده در رگ تاک است

گمان مبر که به یایان رسید کار مغان

(هماند ص )113
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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
گوش شنیدن بودش
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
از تو و نفس بد تو
همه نفرت داریم
حسن نیک بخت
شهریور 5965
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امروزد فرداد همیشه
برای جانباز دکتر محمدرضا عباسی
با واژه های خون
و خامه ایمان
ش ری به صراحت آفتاب
بر صفحه روشن عش
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
101

ش ری به گرمی تالش
ش ری به سبزی بهار
ش ری به داغی ییکار
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
شاعرترین شاعران خرمشهر
با ناب ترین ش ر عصر
امروزد
فرداد
همیشه
5963/2/15
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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
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