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شرایط پذیرش مقاله

دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فسا به منظور گسترش تحقیق 
نتایج  از  ایران زمین  در زمینه ی »زبان و ادب فارسی« و آگاهی عالقه مندان به ادب و فرهنگ 

پژوهش های محققان و صاحب نظران منتشر می شود.
الف( شرایط کلی و اولیه: 

1- مقاله باید تحت Word 2003 به بعد و با قلم نازنین فونت 13 به پایگاه اینترنتی مجله فرستاده 
شود.

2- مقاالت مستخرج از پایان نامه باید تأیید استاد راهنما را هم  راه داشته باشد و نام وی نیز در 
مقاله ذکر شود.

3- نویسنده باید تعهد نماید که مقاله را هم زمان برای هیچ مجله ی دیگری ارسال نکرده و تا زمانی 
که پذیرش آن در مجله ی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فسا مشخص نشده 

است، آن را برای مجالت دیگر ارسال نکند.
4- مقاله نباید قباًل در هیچ نشریه ای چاپ شده باشد.

5- نویسنده باید نشانی، شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی خود را به صورت جداگانه در برگ 
ضمیمه ارسال نماید.

6- مقاله باید نتیجه ی کاوش ها و پژوهش های علمی نویسنده یا نویسندگان باشد.
7- مقاله دارای اصالت و ایده ی تازه باشد.

8- در مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل استفاده گردد.
9- مقاالت باید از نوع تحلیلی و نقد علمی باشد، بنابراین مقوالتی مانند ترجمه و گردآوری در 

حوزه ی کار این مجله قرار نمی گیرد.
توضیح: مقاله پس از دریافت، ابتدا در هیأت تحریریه بررسی و در صورت داشتن شرایط الزم، برای 
داوری ارسال می گردد. پس از وصول دیدگاه های داوران، نتایج آن در هیأت تحریریه مطرح می شود 

و در صورت کسب امتیازات کافی، پذیرش چاپ می گیرد.
ب( شرایط نگارش:

1- ترتیب تنظیم مقاله:
1-1- عنوان که باید کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد و با خط درشت و سیاه در وسط صفحه 

نوشته شود.
1-2- نام مؤلف یا مؤلفان هم راه با درجه ی علمی.

1-3- چکیده ی فارسی که دربردارنده ی مضامین اصلی مقاله است )حداکثر 150 کلمه(.
1-4- کلید واژه ی فارسی از 4 تا 8 کلمه.

1-5- مقدمه که شامل طرح موضوع و پیشینه ی تحقیق است و خواننده را برای ورود به بحث 
اصلی آماده می سازد.

1-6-  متن اصلی شامل بحث و بررسی. 
1-7- نتیجه گیری.

1-8- پانوشت )در صورت لزوم و بنابر مقتضای متن(.



1-9- منابع.
1-10- چکیده ی انگلیسی که ترجمه ی چکیده ی فارسی است و در صفحه ای جداگانه نوشته و به 
ترتیب شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده،  مرتبه ی علمی وی، متن چکیده و کلید 

واژه های متن می شود.
2- ارجاع نویسی:

2-1- ارجاعات درون متن: پس از متن ارجاعی و داخل پرانتز موارد زیر ذکر می شود: نام خانوادگی 
نویسنده، صفحه و سال. مانند: )زرین کوب،26:1370(. در مورد منابع اینترنتی ذکر نام خانوادگی و 

تاریخ به روز شدن مقاله کافی است. مانند: )موحد، 1389/2/18(
2-2- ارجاعات منابع:

الف: ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار )داخل پرانتز(. نام کتاب )با حروف 
پررنگ(، نام مترجم یا مصحح، نوبت چاپ، شهر محل نشر: ناشر.

پرانتز(. عنوان مقاله )داخل  انتشار )داخل  نویسنده. سال  نام  نام خانوادگی،  به مجله:  ارجاع  ب: 
گیومه(، نام نشریه )با حروف پررنگ(، دوره / سال، جلد، شماره ی صفحات )از ص تا ص(.

ج: ارجاع به مجموعه مقاالت: نام خانوادگی، نام نویسنده. سال انتشار )داخل پرانتز(. عنوان مقاله 
)داخل گیومه(، نام مجموعه مقاالت )با حروف پررنگ(، نام و نام خانوادگی گردآورنده، شهر محل 

نشر: ناشر، شماره ی صفحات )از ص تا ص(.
به روز شدن )داخل  تاریخ  نویسنده. آخرین  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  به سایت های  ارجاع  د: 
پرانتز(. عنوان موضوع )داخل گیومه(، ذکر واژه ی »منبع«، نشانه ی دونقطه، نشانی پایگاه اینترنتی 

با حروف التین از سمت چپ. مانند:                              
http://www.fararu.com :موحد، ضیاء. )89/2/18(. »از روی تئوری نمی توان شعر گفت«، منبع

ه: در مورد منابع انگلیسی به همان ترتیب منابع فارسی و از چپ به راست با حروف التین عمل 
می شود.

3- مقاله باید حداکثر در بیست صفحه تنظیم شود و هر صفحه حداکثر دربردارنده ی بیست و سه 
سطر باشد.

4- اسامی خاص و اصطالحات التین بالفاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز و در متن مقاله آورده 
شود. 

5- در نگارش مقاله اصل جدانویسی و در مورد  واژگان با ساخت واحد استفاده از نیم فاصله رعایت 
شود، مانند: آنچه ← آن چه،

همراه ← هم راه، بهتر ← به تر، می خواهم ← می خواهم.
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چکیده
مقاله ی حاضر به بررسی چند ابهام یا اشکال در قرائت تاریخ بیهقی اختصاص دارد. بیشتر 
این کتاب بدان  از زمره ی دشواری هایی هستند که مصححان و شارحان  نمونه های مورد بحث 
اشاره و برای رفع دشواری در قرائت متن، پیشنهادی ارائه کرده اند. مهمترین چاپ هایی که در 
این مقاله مورد بررسی قرار گرفته  است عبارت است از: تاریخ بیهقی به تصحیح علی اکبر فیاض، 
تاریخ بیهقی به کوشش خلیل خطیب رهبر، تاریخ بیهقی )تاریخ مسعودی( به کوشش سعید 
به  دیداری(  )دیبای  بیهقی  تاریخ  و  دانش پژوه  منوچهر  کوشش  به  بیهقی  تاریخ  نفیسی، 
کوشش محمدجعفر یاحقی و مهدی سیدی. با توجه به اهمیت تصحیح مرحوم علی اکبر فیاض، 
در ذکر هر مورد ابتدا متن کتاب از نسخه ی مصحح ایشان آورده می شود و سپس توضیح وی و 
سایر شارحان تاریخ بیهقی )در صورتی که در مورد دشواری مذکور توضیحی داده باشند( بیان 

می گردد و سرانجام نیز نگارنده دیدگاه خود را ذکر می کند.
واژگان کلیدی: تاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، نثر بینابین، نثر کهن

تاریخ دریافت مقاله: 1397/11/17
Email: atashsowda@gmail.comتاریخ پذیرش مقاله: 1398/9/1



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی12 /

1- مقدمه
 تاریخ بیهقی یکی از مهم ترین آثار منثور فارسی است که از برخی جهات همچون 
را  کتاب  این  است.  فرد  به  منحصر  تاریخ  نگارش  در  علمی  موازین  رعایت  و  واقع گرایی 
ابوالفضل بیهقی دبیر دیوان رسالت غزنویان پس از بازنشستگی در نیمه ی دوم قرن پنجم 
هجری قمری )از 448 به بعد( و در سی مجلد نوشت که متاسفانه از آن سی مجلد فقط 
شش مجلد )بخشی از مجلد پنجم تا آخر مجلد دهم( باقی مانده است. نثر تاریخ بیهقی 
شاخص نثر بینابین است که ویژگی اصلی آن داشتن خصوصیات نثر مرسل به اضافه ی برخی 
ویژگی های نثر فنی است اعم از عربیت و شعریت. نظر به اهمیت تاریخ بیهقی بسیاری از 
محققان ادبی به تصحیح و شرح آن همت گماشتند. مهم ترین تصحیحات و شرح های نوشته 
شده بر تاریخ بیهقی متعلق است به ادیب پیشاوری )1305 هجری قمری(، سعید نفیسی 
)1319(، علی اکبر فیاض و قاسم غنی )1324(، علی اکبر فیاض )1350(، شرح خطیب رهبر 
)1369( و یاحقی و سیدی )1388(. از میان این تصحیحات و شرح ها،  دو نسخه ی مصحح 
علی اکبر فیاض که به کوشش محمدجعفر یاحقی و در دانشگاه فردوسی مشهد چاپ شده  

و نیز نسخه ی مصحح یاحقی و سیدی معتبرتر  از بقیه ی نسخه هاست. 
در مقاله ی حاضر تالش نگارنده بر آن بوده است که برخی ابهامات متن تاریخ بیهقی 
را طرح و در صورت امکان آن را برطرف کند. این نمونه ها غالبا از زمره ی مواردی است که 
مصححان و شارحان کتاب در باره ی آن گمانه زنی کرده و بعضا به نتایجی هم رسیده اند. 
با توجه به اهمیت تصحیح فیاض و پیش کسوتی وی در تصحیح و توضیح تاریخ بیهقی، 
نسخه ی مصحح ایشان اساس مقاله ی حاضر قرار گرفته و در صورت وجود توضیحاتی در 
مورد اشکال محل بحث، یادداشت های مصححان دیگر هم ذکر شده است. در پایان هر 
بخش نیز نگارنده نظر خود را با توجه به قرائن و شواهدی که از متن درک کرده است، باز 
می گوید. در ارجاع به تاریخ بیهقی و تصحیحات یا شروح آن نیز به این شیوه عمل شده 
است که هر جا از متن کتاب نقل قول می شود، نسخه ی مصحح فیاض مد نظر بوده است. 
در این موارد نیز نام کتاب و شماره ی صفحه ذکر می شود. در ارجاع به شروح و تصحیحات 
دیگر و برای مشخص شدن تمایز میان آن ها، به ذکر نام نویسنده و شماره صفحه بسنده 

شده است.

2- بحث و بررسی
2-1- متن: »و نماز دیگر این قوم نزدیک امیر محمد رسیدند و چون ایشان را به جمله 
نزدیک خویش دید، خدای عّزوجّل را سپاس داری کرد و حدیث سوزیان فراموش کرد. و 
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حاجب نیز در رسید و دورتر فرود آمد و احمد ارسالن را فرمود تا آنجا بند کردند و سوی 
غزنین بردند تا سرهنگ کوتوال بوعلی او را به مولتان فرستد چنان که شهربند باشد. و 
دیگر خدمتکاران او را گفتند چون ندیمان و مطربان که هر کس پس شغل خویش روید 
که فرمان نیست که از شما کسی نزدیک وی رود. عبدالرحمن قّوال گفت: دیگر روز پراگنده 
شدند و من و یارم دزدیده با وی برفتیم و ناصری و بغوی که دل یاری نمی داد چشم از وی 
برداشتن. و گفتم وفا را تا قلعت برویم و چون وی را آنجا رسانند بازگردیم. چون از جنکل آباد 
برداشتند و نزدیک کور و الشت رسیدند، از چِپ راه قلعت مندیش از دور پیدا آمد. راه 
بتافتند و بر آن جانب رفتند و من و این آزادمرد با ایشان می رفتیم تا پای قلعت. قلعه ای 
دیدیم سخت بلند و نردبان پایه های بی حد و اندازه چنان که بسیار رنج رسیدی تا کسی بر 
توانستی شد. امیر محمد از مهد به زیر آمد و بند داشت با کفش و کاله ساده و قبای دیبای 
لعل پوشیده و ما وی را بدیدیم و ممکن نشد خدمتی یا اشارتی کردن. گریستن بر ما افتاد، 
کدام آب دیده که دجله و فرات چنانکه َرَود. براندند ناصری و بغوی که با ما بودند. و یکی 
بود از ندیمان این پادشاه و شعر و ترانه خوش گفتی. بگریست و پس بر بدیهه نیکو گفت: ای 
شاه! چه بود این که تو را پیش آمد/ دشمنت هم از پیرهن خویش آمد/ از محنت ها محنت 

تو بیش آمد/ از ُملک پدر بهر تو مندیش آمد.« )تاریخ بیهقی، ص 98(
مطابق نظر تمام مصححان و شارحان تاریخ بیهقی عبارات باال از جمله بخش های 
دشوار و مبهم این تاریخ  است. عمده ی این دشواری و ابهام هم به دو مورد مربوط است: 
اول اسامی »ناصری« و »بغوی« و دوم جمالت انتهایی این بخش در مورد گریستن این دو 
شخصیت. ما در زیر ابتدا توضیح مصححان و شارحان تاریخ بیهقی  و سپس دیدگاه خود 

را ذکر می کنیم.
سعید نفیسی در تعلیقات این بخش از تصحیح خود و در مورد ناصری و بغوی چنین 
می گوید: »گویا هر دو واو زائد است و باید چنین خواند: "رفتیم، ناصری بغوی." و ناصری 
بغوی، هر دو نام یک تن بوده است چنان که پس از این معلوم می شود که به جز عبدالرحمن 
قّوال و ناصری بغوی دیگر کسی همراه امیر محمد نرفته است.« )نفیسی، ص 76( نفیسی 
در مورد ابهام جمالت آخر این بخش چیزی نگفته است، اما از واو عطفی که بعد از واژه ی 
»رود« و بین دو قالب گذاشته مشخص است که عبارت برای وی نیز دارای ابهام بوده است: 
»کدام آب دیده؟ که دجله و فرات، چنانکه رود، ]و[ براندند ناصری و بغوی که با ما بودند.« 

)همان(
علی اکبر فیاض با ذکر دیدگاه نفیسی تقریبا نظر او را تایید می کند و پس از آن که 
احتمال می دهد تحریف هایی از سهو ناسخان در این بخش راه یافته باشد، چنین می نویسد: 

بازخوانی برخی ابهامات تاریخ بیهقی
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»ناصری بغوی )به نظر من مناسب تر است ناصر بغوی یعنی اسم کوچک و صفت نسبی 
به رسم معمول( عطف بیان کلمه ی یار است نه شخص دیگری.« فیاض در ادامه به طرح 
اشکاالت این خوانش و رفع آنها می پردازد و می گوید: »اشکال عمده ی این فرض در عبارت 
آخر داستان است. موضوع گریه و شعر که عالوه بر آن که ناصری و بغوی را با واو عطف 
نوشته اند فعل های مربوط به آن را هم به صیغه ی جمع ذکر کرده اند. )آورده اند، بودند( و 
بنابراین تعداد همراهان به چهار می رسد و اگر عبارت بعد از آن را هم که می گوید: "و 
یکی بود از ندیمان الخ" جمله ی استینافی و مستقلی بدانیم، باز یک تن دیگر هم بر عده 
افزوده می شود. ولی به نظر من در گزارش گریه کلمه ی "براندند" محّرف "براندیم" است و 
جمله ی "و یکی بود" در اصل "و او یکی بود" است و ضمیر راجع به همان ناصر بغوی بر 
روی هم بدین صورت: "گریستن بر ما افتاد، کدام آب دیده که دجله و فرات چنان که رود 
براندیم. ناصر بغوی و او یکی بود از ندیمان این پادشاه و شعر و  ترانه خوش گفتی- بگریست 
و پس بر بدیهه ی نیکو گفت الخ." نظیر این جمله ی معترضه را در صفحه ی 126 سطر 5 
می بینید: "و جالینوس و او بزرگتر حکمای عصر خویش بود الخ." خالصه ی این فرض ها و 
احتمال ها آن که تعداد این همرهان دو تن است: استاد عبدالرحمن و یارش یعنی دوست و 
رفیقش به نام ناصر بغوی، و حداکثر سه تن: استاد و یارش و به عالوه ی ناصر بغوی، ندیم 
شاعر. در این فرض اخیر می توان گفت که مراد استاد از کلمه ی "یار" همکار و توام حرفه ای 
او بوده است یعنی یک تن از قّواالن و مطربان که با او کار می کرده است. واهلل اعلم.« )فیاض، 

تعلیقات تاریخ بیهقی، ص 98(
خطیب رهبر که شرحی معروف بر لغات و دشواری های تاریخ بیهقی نوشته است، فقط 
حاشیه های نفیسی و فیاض در مورد  زائد بودن واو عطف بین »ناصری« و »بغوی« و ابهام 

این بخش را ذکر کرده و خود توضیحی نداده است.
دانش پژوه نیز توضیح چندانی در باره ی این بخش نداده است و فقط ذیل فعل »براندند« 
نوشته است: »مبالغه در گریستن.« وی نیز همچون فیاض بعد از این فعل نقطه گذاشته و 

آن را از ادامه ی جمله جدا کرده است. )دانش پژوه، ص 121(
یاحقی و سیدی هم بعد از واژه ی »فرات« نقطه گذاشته و آن را از فعل »براندند« جدا 

کرده اند. )یاحقی و سیدی، ص 114(
این دو محقق در وبراست نهایی نسخه ی خود و در توضیح »ناصری و بغوی« به پیروی 
از فیاض آن دو را یک تن دانسته  و فقط نام این فرد را »ناصرِی بغوی« ضبط کرده اند. در 
مورد عبارت آخر هم گفته اند: »براندند: جمله خالی از ابهام نیست. ظاهرا باید جمله ی اخیر 
را از قول بیهقی فرض کنیم که در توصیف گریه ی آن ها می گوید: کدام گریه؟ که دجله و 
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فرات از دیدگان براندند. یاحقی و سیدی نیز هم بعد از واژه ی »فرات« نقطه گذاشته و آن 
را از فعل »براندند« جدا کرده اند. به جز آن تصحیح دیگری در متن اعمال کرده اند و ان 
تبدیل فعل جمع »بودند« به »بود« است. )رک: تاریخ بیهقی به کوشش یاحقی و سیدی، 

ص 875(
در تمام موارد فوق به جز ابهامات اصلی، ایراد دیگری نیز وجود دارد که مربوط به مبهم 
و ابتر ماندن جمله ی »براندند ناصری و بغوی که با ما بودند« و معنای نهایی آن است. 
اکنون و با در نظر گرفتن دیدگاه کسانی که بر این قسمت شرحی نوشته اند، به بررسی 
ابهام این عبارت می پردازیم و صحبت را از آخر این بند و جمله ی مربوط به »گریه« شروع 
می کنیم که به گمان نگارنده هیچ مشکلی ندارد و فقط باید نقطه را از بعد از فعل »رود« 
و یا »براندند« در متن برداریم و کل جمله ی آخر را با در نظر گرفتن ساختاری پیوسته  
بخوانیم که در این صورت عبارت چنین می شود: »گریستن بر ما افتاد، کدام آب دیده؟ که 
دجله و فرات چنانکه َرَود براندند ناصری و بغوی که با ما بودند.« در این عبارت، فاعل فعل 
جمع »براندند« دو فرد »ناصری« و »بغوی« هستند و معنای عبارت هم با لحاظ مفعول 
قرار دادن »دجله و فرات« برای فعل »براندند« چنین است: »ما شروع به گریه کردیم. کدام 
گریه!؟ که از فراوانی گریه، گویی که ناصری و بغوی رود دجله و فرات را آنچنان که روان 
باشند از چشمان خود روان کردند.« البته متن را به شکل دیگری هم می توان خواند که در 
منظور نهایی تغییری ایجاد نمی کند و آن شکل این است که بر خالف نظر شارحان، واژه ی 
»رود« را به جای فعل، اسم و معادل رودخانه فرض کنیم. در این صورت هم معنای جمله با 
فرض حذف یک فعل به قرینه ی معنوی بعد از واژه ی »فرات« چنین می شود: »ما شروع به 
گریه کردیم. گریه نبود بلکه دجله و فرات بود. به گونه ای که ناصری و بغوی که با ما بودند 
از چشمان خود رودخانه روان کردند.« نگارنده خود این شکل را بیشتر می پسندد، چرا که 

فعل مفرد »َرَود« با دو فاعل »دجله« و »فرات« تناسب چندانی ندارد.
اکنون و با فرض صحت قرائت فوق که به گمانم در عین درستی، مشکالت  و تغییرات 
بسیار زیاد قرائت نفیسی و فیاض و یاحقی و سیدی را هم نیاز ندارد، می توان نتیجه گرفت 
که ناصری و بغوی هم دو تن هستند و نه یک تن، چرا که فعلی که برای آن ها آمده جمع 
است و نه مفرد. می ماند این اشکال که راوی عبارت فوق که عبدالرحمن قّوال است در 
ابتدای پاراگراف گفته است: »دیگر روز پراگنده شدند و من و یارم دزدیده با وی برفتیم 
و ناصری و بغوی.« ایرادی که نفیسی و فیاض و خطیب رهبر در این عبارات دیده اند این 
است که عبدالرحمن قّوال در ادامه گفته است که همراه با یارش امیر محمد را تعقیب 
می کرده است و نه کسی دیگر: »راه بتافتند و بر آن جانب رفتند و من و این آزادمرد با 
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ایشان می رفتیم« و نتیجه گرفته اند که در این صحنه، فقط دو نفر )عبدالرحمن قّوال و 
یارش( شرکت داشته اند نه چهار نفر یا پنج نفر. اما متن کلیدی  دارد که نشان می دهد 
عبدالرحمن قّوال در این گزارش مرتکب سهوی نشده است و آن صفت »آزادمرد« است که 
برای یارش آورده است. توضیح این که به قرینه ی این صفت می توان گفت که ناصری و 
بغوی به احتمال زیاد نه آزادمرد که غالم یا بنده بوده اند و از این رو این دو نفر در محاسبه ی 
نفرات تعقیب کننده در چشم عبدالرحمن قّوال بی اهمیت بوده و یا نادیده گرفته شده اند. اگر 
اطالق صفت »آزادمرد« بر یار عبدالرحمن قّوال را نه به خاطر آزاد بودن وی در مقابل مفهوم 
غالمی، که به دلیل جوانمردی او در همراهی شاه معزول بدانیم هم، باز می توان اشکال فوق 
را به طریقی دیگر برطرف کرد و گفت: عبدالرحمن قّوال در ذکر ندیمان مشایعت کننده ی 
امیرمحمد خود و یارش را در رده ی اول قرار داده و سه نفر دیگر )ناصری و بغوی و شاعر 
دو بیت پایانی را( که از نظر دوستی با وی یا رتبت در دربار امیر محمد غریب تر بوده اند در 
رده ی دوم. چندان هم در بند تعداد نفرات نبوده و بیشتر به حال و هوای تراژیک این وداع 

نظر داشته است.
ترک  این  که:  مرا گفت  احمد  که خواجه  بونصر شنیدم  از خواجه  متن: »من   -2-2
بدگمان شد که گربز و داهی است و چنین چیزها بر سر او بنشود. و دریغ اریارق که اقلیمی 

ضبط توانستی کرد جز هندوستان و من ضامن او بودمی.« )تاریخ بیهقی، ص 239(
این عبارت مربوط به زمانی است که سلطان مسعود، ساالر سابق هندوستان یعنی اریارق 
را که به قول بیهقی، ُچربک احمد حسن میمندی را خورده و از هندوستان به امید نواخت 
سلطان مسعود به دربار وی آمده است، دستگیر کرده است. البته اریارق در ابتدا مورد لطف 
و عنایت سلطان قرار می گیرد، اما پس از مدتی و به خاطر پاپوش های اهل دربار از یک سو 
و هراس از قدرت گرفتن تدریجی وی از سوی دیگر، سرانجام مسعود دستور می دهد او را 
دستگیر کنند. پس از توقیف اریارق، احمد حسن میمندی با بونصر مشکان خلوت کرده 
و در این مالقات عبارات فوق را بر زبان می آورد. محل بحث جمله ی »و دریغ اریارق که 

اقلیمی ضبط توانستی کرد جز هندوستان« است. 
 عموم شارحان در مورد این جمله چیزی نگفته اند شاید از آن رو که ابهامی در آن 
ندیده اند، اما خطیب رهبر این جمله را مبهم ارزیابی کرده و می گوید: »جز: ظاهرا مصحف 
"چو" یا "چون" است.« )خطیب رهبر، ص 288( به این ترتیب مطابق نظر خطیب رهبر 

معنی جمله این است: دریغ اریارق که کفایت اداره ی اقلیمی چون هندوستان را داشت.
 با کمی جستجو در صفحات قبلی تاریخ بیهقی و خواندن ماجرای اریارق و رابطه ی او 
با سلطان محمود و استقرارش در هند اشکالی که خطیب رهبر بر جمله وارد کرده است بر 
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طرف می شود. بنابر شواهدی که بیهقی از زبان خود احمد حسن میمندی به دست می دهد، 
اریارق مردی »با دندان« )تاریخ بیهقی، ص 275( بوده و در زمان سلطان محمود به ساالری 
هندوستان منصوب شده و در آن سرزمین به اقتدار باالیی دست یافته و اسم و رسمی برای 
خود به هم زده تا آنجا که علیرغم احضار از سوی سلطان، از آمدن استکاف  ورزیده است: 
»از این مرد آنجا تعّدی ای و تهّوری رفت و نیز وی را آنجا بزرگ نامی افتاد و آن را تباه 
گردانید بدانکه امیر ماضی وی را بخواند و وی در رفتن کاهلی و سستی نمود.« )همان، ص 
232( اما بعد از شروع سلطنت مسعود، احمد حسن میمندی که خود در هند در زندان 
بوده است، آزاد و عازم دربار مسعود می شود و همان گونه که گفتیم سر راه بازگشت خود 
به دربار مسعود، اریارق را هم با چرب زبانی راضی به آمدن به نزد سلطان می کند. احمد 
حسن میمندی پس از دیدار با سلطان مسعود و در مقام مناصحت به وی گوشزد می کند 
که دیگر نباید اریارق را به هندوستان بازفرستد، چرا که احتمال می دهد وی دوباره سرکشی 
کند: »اگر هندوستان به کار است، نباید که نیز اریارق آنجا شود.« )همان، ص 229(  احمد 
حسن میمندی در عین حال اعتقاد داشته که اریارق سردار الیقی است، اما سیر حوادث 
نهایتا به اینجا ختم می شود که سلطان مسعود اریارق را فرو می گیرد. پس از فروگرفتن وی، 
احمد حسن میمندی و بونصر مشکان با هم خلوت می کنند و در گفتگو با هم، احمد حسن 
میمندی عبارت فوق را بر زبان می آورد. اکنون و پس از کنار هم نهادن این قرائن منظور 
خواجه احمد حسن میمندی از جمله ای که محل بحث است مشخص می شود. به نظر وی 
اریارق فرد الیقی بوده و می توانسته هر اقلیمی را اداره کند و خودش نیز ضامن وفاداری وی 
می شده، »به جز« هندوستان که به خاطر پایگاه نیرومند اریارق در آنجا، سرکشی مجدد 
وی از دربار غزنوی بسیار محتمل بوده و بنابراین ساالری وی در آنجا به صالح نبوده است. 
در نتیجه متن به همین شکل و با قرائت »جز« در معنی حرف استثنا درست است و نیازی 

به تصحیح آن نیست.
تا  ایستاده  براندند و همگان بزرگان پیاده  2-3- متن: »امیر در مهد بنشست و پیل 
خدمت کنند و چون پیدا آمد خدمت کردند. به در طارم رسیده بود. چون خواجه احمد را 
ندید گفت: خواجه نیامده است؟ بونصر مشکان گفت: روز آدینه بوده است و دانسته بوده 
است که خداوند رای شکار کرده است. مگر بدان سبب نیامده است. حاجب بلگاتگین رقعه 
پیش داشت که  خواجه شبگیر این رقعه فرستاده است ... امیر چون رقعه بخواند، بنوشت و 
به غالمی خاصه داد ... پس حاجب بلگاتگین را به نزدیک پیل خواند و به ترکی با وی فصلی 
چند بگفت و حاجب بازگشت. و امیر بونصر مشکان را بخواند. نقیبی بتاخت و وی به دیوان 
بود. گفت: خداوند می بخوانَد. و وی برنشست و بتاخت و به امیر رسید و لختی براند. فصلی 
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چند سخن گفتند و امیر وی را باز گردانید.« )تاریخ بیهقی، ص 176(
است.  بوبکر حصیری«  »فقیه  داستان  به  مربوط  بیهقی  تاریخ  کتاب  از  قسمت  این 
ماجرا از اینجا شروع می شود که وی به یکی از ندیمان احمد حسن میمندی که تازه به 
وزارت منصوب شده است، توهین می کند و احمد حسن هم از سلطان می خواهد که او را 
تنبیه کند. سلطان که حصیری را دوست دارد، به ظاهر دست احمد حسن میمندی را باز 
می گذارد تا بوبکر حصیری را شالق بزند، اما بونصر مشکان را نزد احمد حسن می فرستد 
تا چه با انذار و چه با خواهش برای حصیری شفاعت کند. احمد حسن میمندی هم پس 
از کمی اکراه می پذیرد و غائله ختم می شود. مشخص است که در این قسمت از تاریخ 
بیهقی یک ناهمگونی وجود دارد و آن این است که در روز جمعه ای که احمد حسن برای 
سلطان مسعود رقعه فرستاده است، سلطان مسعود عازم شکار است. وقتی سلطان سراغ 
برای توجیه  نزد سلطان حاضر است و  بونصر مشکان  احمد حسن میمندی را می گیرد، 
غیبت احمد حسن میمندی می گوید که چون می دانسته شما عازم شکار هستید نیامده 
است. پس از خواندن رقعه ی احمد حسن میمندی و روشن شدن علت غیبت وی، سلطان 
مسعود دوباره بونصر مشکان را می خواند، اما این بار بیهقی می گوید که بونصر در دیوان 
رسالت است و نقیبی می تازد و وی را به حضور مسعود می خواند. مشخص است که بونصر 
نمی تواند در عین حال هم در حضور سلطان بوده باشد و هم در دیوان و یقینا بیهقی در 
اینجا مرتکب سهوی شده است که احتماال ناشی از نگارش تاریخ بیهقی به شکل تکه 
تکه و از روی یادداشت های پراکنده ای است که وی از حوادث جمع می کرده است. البته 
هیچیک از مصححان تاریخ بیهقی به وجود این خطا اشاره نکرده اند، شاید بدان جهت که 
در متن اصلی فاصله ی سطور میان این دو بخش زیادتر از چیزی است که در نقل قول 

کوتاه شده ی نگارنده ذکر شده است.
2-4- متن: »و وزیر بوسهل زوزنی با وزیر حسنک معزول سخت بد بود که در روزگار 

وزارت بر وی استخفاف ها کردی.« )تاریخ بیهقی، ص 90(
فیاض در مورد این عبارت می گوید: »وزیر بوسهل، به احتمال قوی کلمه ی "وزیر" غلط 
نسخه هاست چون این مرد وزیر نبوده است. احتمال این که نویسنده به طنز او را به این 

لقب خوانده باشد، بسیار بعید است.« )فیاض، ص 90(
یاحقی و سیدی نوشته اند: »بوسهل هیچگاه وزیر نبوده است. شاید به دلیل آنکه رییس 
دیوان عرض بوده، بیهقی این لقب را توسعا برای او به کار برده است.« )یاحقی و سیدی، 

ص 105( 
خطیب رهبر همان توضیح فیاض را نقل کرده است و نفیسی و دانش پژوه در این مورد 
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چیزی ننوشته اند.
به گمان نگارنده متن صحیح است و کاربرد صفت »وزیر« برای بوسهل، به قرائنی که 
در ادامه می آید اشکالی ندارد. توضیح آن که عبارت فوق مربوط به زمانی است که سلطان 
مسعود تازه سلطنت را بر دست گرفته، اما هنوز احمد حسن میمندی به وزارت منصوب 
بوسهل  فترت،  این دوره ی  آغاز  است. در  وزیر  بدون  دربار غزنوی  بنابراین  و  است  نشده 
زوزنی، ندیم قدیم مسعود از زندان آزاد می شود و نزد وی می آید و اعتبار وی آنقدر نزد 
مسعود زیاد است که بالفاصله سلطان با وی خلوتی می کند که از نماز دیگر تا نیم شب 
طول می کشد. )رک: تاریخ بیهقی، ص 60( امیر بر وی اقبالی بزرگ می کند و خدمتکاران 
به چشمی دیگر به بوسهل می نگرند و هوس هایی که در سر می پختند به آمدن بوسهل 
می شکند. بیهقی با تشبیه بوسهل زوزنی به موسی و سایر بزرگان به جادوگران این شعر را 
در ذکر حشمت وی  می آورد: »اذا جاَء موسی و اَلَقی الَعصا/ فَقد بََطل الّسحُر و الّساحُر« )رک: 
همان، ص 61( بوسهل به تدریج انجام کلیه ی امور دربار را در دست می گیرد، تا آنجا که 
بیهقی در وصف موقعیت او می گوید: »کار و بار همه او داشت و مصادرات و مواضعات مردم 
و خریدن و فروختن همه او می کرد.« )رک: همان، ص 164( بیهقی در ادامه  از بوسهل با 
صفت »شبه وزیر« یاد می کند که نشان می دهد کاربرد صفت »وزیر« در عبارت مورد بحث 
نیز درست است: »و مرد به شبه  وزیری گشت و سخن امیر همه با وی می بود و باد طاهر و 
از آن دیگران همه بنشست و مثال در هر بابی او می داد و حشمتش زیادت می شد.« )همان( 
از سوی دیگر احمد حسن میمندی در گفتگو با بونصر دو بار به وزارت غیررسمی بوسهل 
اشاره می کند: »خواجه گفت: چنین است که می گوید اما اینجا وزرا بسیار می بینم.« )تاریخ 
بیهقی، ص 166( جای دیگر: »این کشخانک و دیگران چنان می پندارند که اگر من این 

شغل در پیش گیرم، ایشان را این وزیری پوشیده کردن برود.« )همان، ص 167( 
2-5- متن: »از خداوند در این باب نامه توان نبشت چنان که بدگمانی آلتونتاش زائل 
شود هرچند به درگاه نیاید، اما باری با مخالفی یکی نشود و شّری نانگیزد و من بنده نیز 
نامه بتوانم نبشت و آیینه فرا روی او بتوانم داشت و بدانکه مرا در این کار ناقه و جملی نبوده 

است، سخن من بشنود و کاری افتد.« )تاریخ بیهقی، ص 313(
محل بحث معنای ترکیب »بدانکه« در اواخر عبارت است.

فیاض در مورد این ترکیب نوشته است: »و بدانکه مرا، کذا در DN، بقیه: و بداند که. 
شاید: و چون بداند که.«

خطیب رهبر فقط معنی کنایه ی »ناقه و جملی نداشتن« را ذکر کرده است. )خطیب 
رهبر، ص 572(

بازخوانی برخی ابهامات تاریخ بیهقی
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دیگر شارحان در این مورد چیزی ننوشته اند.
ضبط واژه مطابق نسخه های معتبری که فیاض در دست داشته مطابق متن است یعنی 
»بدانکه«، اما چون معنا برای فیاض مشخص نبوده به این نتیجه رسیده که شاید متن »و 
چون بداند که« بوده است. اما متن به همین صورت صحیح است و معنای »بدانکه« مطابق 
قرائنی که از بافت متن به دست می آید و در سایر جاهای تاریخ بیهقی نیز دیده می شود، 
»به این دلیل که« است نه »چون بداند که.« ابتدا باید گفت که کنایه ی »در کاری ناقه 
و جملی نداشتن« که احمد حسن میمندی بر زبان آورده است، به معنای ذینفع نبودن 
و بی تقصیر بودن است. دیگر این که اینجا جایی است که سلطان مسعود با احمد حسن 
میمندی و بونصر مشکان خلوت کرده است و در این خلوت ماجرای بدگمان شدن آلتونتاش 
)ساالر خوارزم از طرف غزنویان( به رفتار مسعود و توطئه های بوسهل را مطرح می کند. فاعل 
عبارت هم احمد حسن میمندی است. وی برای رفع سوءتفاهم میان مسعود و آلتونتاش 
می گوید که نامه ای به آلتونتاش خواهد نوشت و حقایق را به وی خواهد گفت و آلتونتاش 
این قضایا ذینفع نیست و غرضی ندارد،  این دلیل که« می داند احمد حسن در  نیز »به 
سخن وی را خواهد پذیرفت. نهایت اینکه احمد حسن می گوید: »من نامه ای به آلتونتاش 
می نویسم و حقایق را برای وی باز می گویم و به این دلیل که در این ماجرا سود و ضرری 

نصیب من نیست، آلتونتاش سخنم را باور خواهد کرد و کاِر درست انجام خواهد گرفت.«
که  گفت  باید  بیهقی  تاریخ  قسمت های  سایر  در  »بدانکه«  ترکیب  کاربرد  مورد  در 
بیهقی این ترکیب را مکررا و به معانی مختلفی از جمله به معنی مورد نظر ما به کار برده 
است. مثال در داستان بر دار کردن حسنک وزیر و در بیان لزوم به دار زدن وی از زبان 
سلطان مسعود نیز »بدانکه« به معنای »به دلیل آن که« به کار رفته است: »اما در اعتقاد 
این مرد سخن می گویند بدانکه خلعت مصریان بستد به رغم خلیفه.« )تاریخ بیهقی، ص 
192( نمونه ی دیگر: »از این مرد آنجا تعّدی ای و تهّوری رفت و نیز وی را آنجا بزرگ نامی 
افتاد و آن را تباه گردانید، بدانکه امیر ماضی وی را بخواند و وی در رفتن کاهلی و سستی 

نمود.« )همان، ص 232(
این هم نمونه ای از کاربرد »بدانکه« به معنی »به این ترتیب که«: »او را فدای این کار 
باید کرد بدانکه  بفرماید تا او را بنشانند که وی دو تدبیر و تعلیم بد کرد.« )همان، ص 312(

2-6- متن: »سلطان مسعود رضی اهلل عنه خلوت کرد با وزیر و آن خلوت تا نماز پیشین 
بکشید و گروهی از بیم خشک می شدند و طبلی بود که زیر گلیم می زدند و آواز پس از آن 

بر آمد و منکر برآمد.« )تاریخ بیهقی، ص 170(
مورد بحث جمله ی »و طبلی بود که زیر گلیم می زدند« است. یاحقی و سیدی فقط 
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معنای کنایه را نوشته اند: »کنایه از پنهان کردن امری که به غایت آشکار باشد.« )یاحقی 
و سیدی، ص 170( این معنا )کوشش برای پنهان کردن کاری که خیلی آشکار است( از 
سیاق جمله  قابل درک است، اما فاعل آن برای خطیب رهبر مشخص نبوده است و به 
همین دلیل در توضیح این عبارت گفته است: »آن گروه خیال هایی در سر داشتند و به 
گمان خود چیزی می گفتند، ولی پس از این خلوت معلوم شد که شاه و وزیر چه خواهند 
کرد.« )خطیب رهبر، ص 333( یعنی خطیب رهبر، فاعِل کنایه را »گروه« فرض کرده و 
مفهوم آن را »به گمان خود چیزی می گفتند« دانسته است. علت این اشتباه نیز عطف 
جمله ی »طبلی بود که زیر گلیم می زدند« به جمله ی »گروهی از بیم خشک می شدند« 
با واو عطف است. اما مشخص است که فاعل این کنایه نه اهل دربار که سلطان مسعود و 
وزیر احمد حسن میمندی هستند و مفهوم جمله نیز چنین است: »درست است که سلطان 
مسعود و احمد حسن میمندی خلوت کرده بودند، اما این خلوت مثل طبل زدن زیر گلیم 
بود و نتیجه اش بعدها معلوم شد.« توضیح آن که بیهقی در ادامه می گوید: »نه آن که من 
و یا جز من بر آن واقف گشتندی بدانچه رفت در آن مجلس، اما چون آثار ظاهر می شد 
از آنچه گروهی را شغل ها فرمودند و خلعت ها دادند و گروهی را برکندند و قفا بدریدند و 
کارها پدید آمد، خردمندان دانستند که آن همه نتیجه ی آن یک خلوت است. » )تاریخ 

بیهقی، ص 170(
در مورد تفاوت فاعل دو جمله ای که با واو عطف به هم پیوسته اند، هم خوانندگان تاریخ 
بیهقی می دانند که این نوع عطف جزء ویژگی های سبکی بیهقی است و در نثر وی سابقه 
دارد. مثال در عبارت زیر که مربوط به پایان گفتگوی سلطان مسعود و بونصر مشکان برای 
پذیرش ریاست دیوان رسالت از سوی بونصر مشکان است، فاعل جمله ی اول بونصر مشکان 
و فاعل جمله ی دوم سلطان است و حال آن که دو جمله با واو عطف به هم وصل شده اند: 
»وی )بونصر( رسم خدمت به جا آورد و )سلطان( با اعزاز و اکرام تمام وی را به دیوان رسالت 

فرستاد.« )تاریخ بیهقی، ص 91(
2-7- متن: »خواجه زمانی اندیشید و بد شده بود با این احمد بدان سبب که از وی 
قصدها رفت بدان وقت که خواجه مرافعه می داد و نیز کاالی وی می خرید به ارزان تر بها.« 

)تاریخ بیهقی، ص 273(
منظور از »خواجه« در عبارت فوق خواجه احمد حسن میمندی و منظور از »احمد« 
احمد ینالتگین است که یکی از بزرگان دربار مسعود است و سلطان پس از فرو گرفتن 
اریارق او را برای ساالری هندوستان انتخاب کرده است. در این قسمت سلطان مسعود در 
حال رایزنی با احمد حسن میمندی در مورد تصمیم خود است. مورد بحث جمله ی »کاالی 
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وی می خرید به ارزان تر بها«ست. فاعل این جمله احمد ینالتگین است، هرچند که جمله 
معطوف به جمله ای است که فاعلش احمد حسن میمندی است و ما در باره ی تغییر فاعل 
در جمالت معطوف در نثر بیهقی قبال سخن گفتیم. در توضیح جمله ی مورد بحث یعنی 
»کاالی وی می خرید به ارزان تر بها« باید گفت که هیچیک از شارحان بیهقی در مورد آن 
سخنی نگفته اند. )رک فیاض، ص 273 و خطیب رهبر، ص 417 و یاحقی و سیدی، ص 
315 و نفیسی، ص 318 و دانش پژوه، ص 425( البته در زبان فارسی کنایه ی معروف و 
مشخص »ارزان خریدن و گران فروختن« وجود دارد که دو جزء آن یعنی »ارزان خریدن« و 
»گران فروختن« در متون قدیم با هم و جدا از هم به کار می رفته و  مفهوم »ارزان خریدن« 
هم در دهخدا معادل »استرخاص« آمده است. )دهخدا، ذیل واژه( در عبارت مورد بحث، 
احمد حسن میمندی به یاد می آورد رفتار ناصواب احمد ینالتگین را در زمانی که احمد 
حسن میمندی مورد غضب سلطان محمود واقع شد و در نتیجه سلطان وی را عزل کرد 
و به حبس فرستاد. در موارد اینچنینی، اموال فرد فروگرفته شده به نفع خزانه ی سلطان 
مصادره می شده است، اما بخشی از این مال نیز به درباریان بخشیده می شد چنان که پس 
از فرو گرفتن اریارق، تعدادی از غالمان وی به غازی و سایر حاجبان بخشیده می شود: »و 
آنچه غالمانش بودند خیاره در وثاق ها کردند و آنچه میانه بود، سپاهساالر غازی و حاجبان 
را بخشید.« )تاریخ بیهقی، ص 238( در هنگامه ی فرو گرفتن بزرگان، کسانی که حقی از 
آنان نیز ضایع شده بوده، مدعی اموال فرد فروگرفته می شدند چنان که احمد عبدالصمد 
در هنگام فرو گرفتن احمد حسن میمندی، مدعی وی می شود: »وی قصه ها کرد در معنی 
کاالی وی بدان وقت که مرافعه و مصادره افتاد.« )تاریخ بیهقی، ص 307( مشخص است 
که احمد حسن میمندی در هنگامی که مورد غضب سلطان محمود قرار می گیرد و دستگیر 
می شود، مدعیان زیادی داشته است که یکی از آنان همین احمد ینالتگین است که در 
عبارت مورد بحث ما هم حضور دارد. در اینجا احمد حسن میمندی به یاد می آورد که 
چگونه به هنگام فرو گرفته شدن از سوی سلطان محمود، احمد ینالتگین از فرصت استفاده 
کرده و مدعی اموال وی شده و احتماال برخی اموال وی را به قیمتی ارزان تصاحب کرده 

است.
2-8- متن: »اما یک چیز بر دل ما ضجرت کرده است و می اندیشیم که نباید که حاسدان 
دولت را که کار این است که جهد خویش می کنند تا که برود و اگر نرود دل مشغولی ها 
می افزایند چون کژدم که کار او گزیدن است بر هر چه پیش آید، سخنی پیش رفته باشد و 

ندانیم آنچه  به دل ما آمده است، حقیقت است یا نه.« )تاریخ بیهقی، ص 111(
در  نرود...«  اگر  و  برود  »تا که  »نرود« در جمله ی  و  »برود«  فعل  معنای  مورد بحث 
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عبارت فوق است. فیاض در پانویس این بخش فقط نسخه بدل ها را ذکر کرده و با وجود 
آنکه مشخص است جمله برای وی ابهام داشته، توضیحی نداده است. )رک همان( یاحقی 
مبادا  که  و می پندارم  می افزاید:  نوشته اند: »می اندیشم...  بخش  این  توضیح  در  و سیدی 
حاسدان این دولت که می کوشند خوارزمشاه از نزد ما برود یا بگریزد تا دل مشغولی های ما 
بیشتر شود.« )یاحقی و سیدی، ص 128( دانش پژوه در باره ی دو فعل مورد نظر توضیحی 
را در قالب  نرود«  اگر  و  برود  نفیسی قسمت »تا که  )دانش پژوه، ص 142(  نداده است. 

گذاشته و توضیحی در این مورد نداده است. )نفیسی، ص 93(
همان طور که می بینیم شارحان و مصححان تاریخ بیهقی در مورد معنای دو فعل 
»برود« و »نرود« دچار ابهام بوده اند، اما آن را معنی نکرده اند و فقط یاحقی و سیدی  آن 
را به معنی رفتن و گریختن گرفته اند که البته اشتباه است. توضیح آن که بیهقی در عبارت 
فوق گونه ای حذف به قرینه ی لفظی انجام داده است منتهی قرینه ی بخش محذوف به 
جای آن که قبل از آن بیاید، بعد از آن آمده است. آن بخش محذوف هم »سخنی پیش« 
است که در انتهای جمله آمده است: »سخنی پیش برود.« پس با لحاظ کردن این حذف به 
قرینه، عبارت چنین می شود: »حاسدان دولت را که کار این است که جهد خویش می کنند 
تا که سخن )شان( پیش برود و اگر سخن )شان( پیش نرود... .« حذف »بخشی« از جمله 
هم در تاریخ بیهقی یکی از ویژگی های سبکی است و بهار در جلد دوم سبک شناسی 
در این مورد می گوید: »و نیز در بیهقی و التفهیم برای احتراز از تکرار که رسم قدیمیان 
بود، گاه قسمتی از جمله را حذف می کنند: بدین قوم که آنجا بودند قوتی ظاهر نگشت 
چنان که خداوند را مقرر است که اگر گشته بودی، بنده را به تازگی فرستاده نیامدی.« 
)بهار، سبک شناسی، جلد دوم، ص 74( )حذف »قوتی ظاهر« قبل از فعل »گشته بودی« 

به قرینه ی لفظی جمله ی قبل(.
2-9- متن: »و امیر ابواحمد ادام اهلل سالمته شاخی بود از اصل دولت امیر ماضی اناراهلل 

برهانه هر کدام قوی تر و شکوفه آبدارتر و برومندتر.« )تاریخ بیهقی، ص43(
مورد اشکال واژه ی »هر کدام است« که در فارسی امروز برای مقایسه بین دو یا چند 
شیء یا فرد به کار می رود، در حالی که در متن فقط از یک نفر صحبت شده است و آن 

امیر محمد است.
نفیسی با اذعان به وجود ابهام و اشکال در این عبارت، متن اصلی را به کلی به هم 
ریخته و با توجه به نسخه بدل هایی که در دست داشته آن را به این شکل در آورده است: 
»و امیر ابواحمد ادام اهلل سالمته شاخی بود از اصل دولت امیر ماضی اناراهلل برهانه مانند 
خداوند سلطان عالم، لیک هر کدام شاخ قوی تر و شکوفه آبدارتر و برومندتر مانند خداوند، 
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آن گرامی تر« )نفیسی، ص 2(
فیاض در نسخه ی مصحح خود در 1324 برای رفع این اشکال و با زائد دانستن واو 
عطفی که بعد از واژه ی »قوی تر« قرار گرفته، چنین نوشته است: »به عقیده ی ما جمله ی 
معترضه ای بوده است چنین: هر کدام قوی تر، شکوفه آبدارتر و برومندتر... موید این احتمال 
آنکه در چند سطر بعد مسعود را شاخ بزرگ می نامد.« )فیاض، حواشی تاریخ بیهقی، 1324، 

ص 2(
خوشبختانه مرحوم فیاض در تصحیح دوم خود در سال 1350 اشکال مذکور را برطرف 
کرده و با ذکر شواهدی از متون مختلف از جمله خود تاریخ بیهقی می گوید: »این تعبیر 
همان است که ما امروز می گوییم: هر چه قوی تر. نظیرش در صفحه ی 470 س 21 که 
می گوید: با تکلفی هر کدام عظیم تر. و در سیاست نامه )چاپ دارک، ص 277(: پانصد 
غالم بگزین هر کدام جلدتر و و دلیرتر. البته تعبیر "هر چه" هم در آن زمان استعمال 
داشته است مثال در سیاست نامه )همان چاپ ص 83-84(: سیب اصفهانی، هر چه نیکوتر.« 
)فیاض، ص 679( یاحقی و سیدی نیز با توجه به تعلیقات فیاض در توضیح »هر کدام 

قوی تر«  نوشته اند: »هر چه قوی تر.« )یاحقی و سیدی، ص 46(  
متاسفانه در اولین چاپ تاریخ بیهقی با توضیحات دکتر خلیل خطیب رهبر با وجود 
آن که سال ها پس از 1350 یعنی در سال 1369 منتشر شد، به توضیحات اصالحی مرحوم 
فیاض در نسخه ی منتشر شده در این سال بی توجه بوده و همان توضیحات نسخه ی سال 
1324 را از ایشان ذکر کرده است که با توجه به گستردگی چاپ خطیب رهبر، بسیاری از 

خوانندگان تاریخ بیهقی، از مفهوم درست اصطالح مورد بحث بی خبر ماندند.
2-10- متن: »تا ساالری چون تاش فراش و نواحی ری و جبال در سر ایشان شد و این 
تدبیر که نه بازنمودند که چند رنج رسید ارسالن جاذب را و غازی سپاهساالر را تا آن گاه 
که ترکمانان را از خراسان بیرون کردند و ال مرّد لقضاءاهلل عّز و جّل.« )تاریخ بیهقی، ص 93( 
مورد بحث مفهوم »این تدبیر« است. فیاض به درستی توضیحی موجز داده و آن را 
عطف به »سر« دانسته است: »و این تدبیر: یعنی و در سر این تدبیر.« )تاریخ بیهقی، ص 
93( متاسفانه یاحقی و سیدی به حاشیه ی مرحوم فیاض بی توجه بوده و »تدبیر« را با نقطه 
از جمله ی قبل جدا و به جمله ی بعد وصل کرده اند: »تا ساالری چون تاش فراش و نواحی 
ری و جبال در سر ایشان شد. و این تدبیر... .« )یاحقی و سیدی، ص 108( این قرائت 
قطعا خطاست چرا که جمله ی »و این تدبیر که نه بازنمودند که چند رنج رسید ارسالن 
جاذب را و غازی سپاهساالر را تا آن گاه که ترکمانان را از خراسان بیرون کردند « نامفهوم 
و ابتر است. پس درست این است که مطابق توضیح فیاض این تدبیر را به »سر« معطوف 
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کنیم و آن را کنایتی در نظر آوریم که از زبان بونصر جاری شده است خطاب به کسانی که 
اهل تدبیر نیستند، ولی به گمان خودشان تدبیری درست انجام داده اند: »تا ساالری چون 
تاش فراش و نواحی ری و جبال در سر ایشان شد و )در سر( این تدبیر.« جمله ی بعد هم 
که با »که« شروع می شود بیان علت پذیرفتن این تدبیر خطا از سوی مسعود است. بونصر 
می گوید دلیل آن که سلطان این تدبیر خطا را پذیرفت و عملی کرد آن بود »که« برای وی 
توضیح ندادند که ارسالن جاذب و سپاهساالر غازی چقدر برای بیرون کردن ترکمانان از 

خراسان زحمت کشیدند.
2-11- متن: »گفت: سخت نیکو سخنی گفتی و پذیرفتم که همچنین کرده آید. من 
دعا کردم و بازگشتم و حّقا ثّم حّقا که دو هفته بر نیامد که از هرات رفتن افتاد که آن 

قاعده ها بگردانیده بودند.« )تاریخ بیهقی، ص 92(
را معنی  ثّم حّقا«  قید »حّقا  اند و فقط  نداده  این جمله توضیحی  شارحان در مورد 
کرده اند. یاحقی و سیدی نوشته اند: »و حقیقتا دو هفته نگذشت که از هرات رفتند و آن 
شیوه های نادرست پیشین را کنار گذاشتند.« )یاحقی و سیدی، ص 108( با توجه به قرائنی 
که از متن کتاب بر می آید این قرائت خطاست. توضیح آن که بنابر شواهد بسیار متن تاریخ 
بیهقی، سلطنت مسعود مقارن بوده با تدبیرهای خطایی که منشا غالب آن ها بوسهل زوزنی 
بوده و پدریان را خوش نمی آمده است از جمله فرو گرفتن علی قریب و سپاهساالر غازی 
و اریارق و یا پس گرفتن صالت بیعتی که امیر محمد به لشکر بخشیده بود و مسعود آن ها 
را به خزانه برگرداند و با این کار دل درباریان را بر خود سرد کرد. خود بونصر در گفتگو با 
دوستانش بارها از این خطاها یاد می کند. وی درست در ادامه ی عبارت فوق دو مورد از این 
خطاها را که کمک خواستن مسعود از علی تگین و کمک گرفتن از ترکمانان است  و در 
عبارتی که با جمله ی »و از خطاهای بزرگ که رفته بود« شروع می شود، بر می شمارد. پس 
چگونه می توان جمله ی »آن قاعده ها را بگردانیده بودند« مطابق شرح یاحقی و سیدی به 
شکل مثبت اندیشانه معنی کرد؟ این احتمال هست که جمله ی »حّقا ثّم حّقا که دو هفته بر 
نیامد که از هرات رفتن افتاد« در ابتدای عبارت فوق، شارحان را به خطا انداخته باشد که در 
توضیح آن باید گفت در این جمله قید »حّقا ثّم حّقا« را بونصر مشکان به کنایه به کار برده 
است در مضمونی که امروز هم قید »حّقا« را برای کنایه  زدن به افراد به کار می بریم. دیگر 
این که مطابق بافتار متن »رفتن از هرات« از سوی بونصر تصمیمی خطا بوده است. خود 
سلطان نیز در ابتدای صحبت با بونصر به وی می گوید که فعال قصد رفتن ندارد، اما ظاهرا 

دو هفته از مشورت با بونصر نگذشته که شروع به حرکت از هرات به سوی بلخ می کند.
2-12- »چون نگاه کرده آید محمود و مسعود رحمه اهلل علیهما دو آفتاب روشن بودند 

بازخوانی برخی ابهامات تاریخ بیهقی
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پوشیده ی صبحی و شفقی که چون آن صبح و شفق بر گذشته است، روشنی آن آفتاب ها 
پدید آمده است و اینک از آن آفتاب ها چندین ستاره ی نامدار و سیاره ی تابدار بی شمار 

حاصل گشته است.« )تاریخ بیهقی، ص 120(
نفیسی و فیاض و دانش پژوه در مورد این عبارت توضیحی نداده اند. خطیب رهبر در 
توضیح این بخش نوشته است: »محمود و مسعود بخشایش خدای بر آنان دو مهر فروزان 
بودند پنهان در پرده ی بامداد و شامگاه که چون آن صبح )دولت محمودی( و شفق )دوران 
کوتاه پادشاهی مسعود( سپری گشت، فروغ آن دو آفتاب و بزرگی  آنان اینک نمایان شده 
است.« )خطیب رهبر، ص 298(. یاحقی و سیدی در معنی آن نوشته اند: »شفق: سرخی 
پس از غروب آفتاب. شامگاه. معنی جمله: محمود و مسعود به مانند خورشید و ماه بودند 
که پیش از بامداد و شامگاه ظاهر نمی شوند، بلکه با رسیدن صبح و آمدن شب نور آنها ظاهر 
می شود.« )یاحقی و سیدی، ص 139( مشخص نیست با وجود صراحت بیهقی در تشبیه 
محمود و مسعود به »دو آفتاب«، چرا یاحقی و سیدی، مشبه به را »آفتاب و ماه« دانسته اند؟ 
در این مورد خطیب رهبر عبارت را با دقت بیشتری معنی کرده اما مورد بی توجهی یاحقی 

و سیدی قرار گرفته است.
جدا از آن باید گفت که بیهقی در این عبارت قصدی بر مقایسه دارد میان دوران محمود 
و مسعود از یک طرف و دوران جانشینان آن ها از سوی دیگر و از این رهگذر کنایتی ظریف 
هم حواله ی جانشینان محمود و مسعود کرده است. از دید بیهقی محمود به مثابه ی طلوع 
از مسعود هم شام حکومت  غزنویان و مسعود به مثابه ی غروب غزنویان بوده است. بعد 
غزنویان آغاز می شود که حکامش به ستاره و سیاره تشبیه شده اند. بیهقی می گوید که 
درخشش دو خورشید سلسله ی غزنوی یعنی محمود و مسعود، در روز حکومت غزنویان و 
زمانی که خود آن ها زنده بودند،  پیدا نبود. اکنون که روز حکومت تمام شده و شب حکومت 

آغاز شده، مشخص شده که آن دو خورشید چه درخششی داشتند.

3- نتیجه گیری
با توجه بدانچه گذشت، می توان گفت که با وجود چاپ های متعددی که از کتاب تاریخ 
بیهقی  به عمل آمده است، این کتاب ارزشمند ادبی و تاریخی هنوز ابهام های فراوانی دارد 
که عنایت بیشتر مصححان و شارحان تاریخ و ادبیات را می طلبد. از میان تصحیحات مختلف 
تاریخ بیهقی نسخه ی مصحح علی اکبر فیاض در سال 1350 و  بهترین نسخه  های  نیز 
نسخه ی مصحح یاحقی و سیدی در سال 1388 است. از این میان توضیحات  فیاض ناکامل 
است و توضیحات یاحقی و سیدی گاه اشتباهاتی دارد که آن را نیازمند بازنگری می کند. 
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نکته ی مهم دیگر این است که شارحان کتاب گاه در عنایت به آنچه شارحان دیگر گفته اند 
کم لطفی کرده و به عنوان مثال ابهامی را که شارحی دیگر برطرف کرده است، بی پاسخ 
گذاشته یا بر ابهام آن افزوده اند. با توجه به این مساله انتظار می رود که در آینده تحقیقات 

جدیدی برای برطرف کردن ابهامات و دشواری های تاریخ بیهقی انجام گیرد. 
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واکاوی بالغی حکمت 456 نهج البالغه
حامد تراویده
دانشجوی دکتری مدرسی معارف )گرایش مبانی نظری اسالم(، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده
کتاب نهج البالغه که شامل کلمات نفیس وگوهر بار امیرالمومنین)علیه السالم( در سه بخش 
نامه ها و خطبه ها و حکم ها می باشد به علت این که دارای مضامین و معانی عمیق و دقیق می باشد 
و از طرفی در اوج بالغت و فصاحت می باشد به عنوان اخ القرآن )برادر قرآن( نامیده شده است 
و همانند قرآن به عنوان وسیله و ابزاری برای نجات انسان ها و به تکامل رسیدن آن ها محسوب 
می شود. یکی ازراه هایی که می توان به برتر بودن کالم حضرت علی )علیه السالم( از جهت داشتن 
معانی و محتوای دقیق و هم سنخ و هم ردیف بودن آن با قرآن از حیث بالغت و فصاحت اشاره 
کرد تبیین نکات فصاحت و بالغت کلمات ایشان می باشد.  نگارنده در این پژوهش نکات بالغی 
حکمت 456 نهج البالغه که یکی از حکمت های نهج البالغه است را با استفاده از مفهوم شناسی 
الفاظ اصطالحی بالغت و فصاحت و توضیح قواعد بالغت تبیین می نماید. بدین صورت که اشاره 
می شود که حضرت در این حکمت از روش های بالغی استعاره و قصر و استعمال جمله خبریه 
به جای انشائیه و استعمال جمله اسمیه برای تبیین غرض خود که عبارت می باشد از دور کردن 

انسان ها از وابستگی به دنیا وتعلقات آن و تمایل آن ها به بهشت استفاده نموده است.
واژگان کلیدی: نهج البالغه، فصاحت، بالغت، القرآن

تاریخ دریافت مقاله: 1398/2/8
تاریخ پذیرش مقاله: 1398/12/27
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1- مقدمه
امام و  به عنوان  این که حضرت  به  با توجه  البالغه  امیرالمومنین درنهج  بررسی کالم 
هادی و منجی از ناحیه خدا می باشد و به عقیده ما شیعیان قرآن ناطق و مفسر واقعی و 
حقیقی قرآن صامت می باشد و از طرفی با توجه به این که نهج البالغه یکی از منابع مهم 
از اهل تشیع و  مسلمین شمرده شده است به گونه ای که تفاسیر و کتاب های متعددی 
تسنن در مورد آن وجود دارد و باتوجه به داشتن فصاحت و بالغت آن را اخ القرآن نامیده اند. 
منبع جامع و کاملی برای بهره جستن و استفاده کردن از آن در تمام ابعاد زندگی اعم از 
فردی و اجتماعی می باشد. از طرفی یکی از راه های استفاده کردن از معانی ژرف و عمیق 
نهج البالغه تبیین نکات بالغت و فصاحت آن می باشد چرا که با تبیین دقیق و درست این 
نکات می توان به طور کامل و دقیق اغراض و اهداف موجود در کالم حضرت آگاه شد و از 
آن بهره جست. تاکنون کتاب های زیادی درباره ی بالغت و فصاحت نهج البالغه مثل منهاج 
البراعه میرزا حبیب اهلل خویی و بدیع القرآن ابن ابی االصبع مصری و غیره نوشته شده 
است که در این کتاب ها به طور جامع تمام نکات بالغی یک خطبه یا نامه با حکمت تبیین 
نشده است لذا در دراین پژوهش سعی شده است نکات بالغی حکمت 456نهج البالغه »ااَل 
َُّه لَْیَس ِلَنُْفِسُکْم ثََمٌن إاِلَّ الَْجنََّة َفاَل تَِبیُعوَها إاِلَّ بَِها« از جهت  ُحرٌّ یََدُع َهِذِه اللَُّماَظَة ِلَْهلَِها إِن
استعاره و قصر و استعمال جمله خبریه به جای انشائیه و استعمال جمله اسمیه با استفاده از 
مفهوم شناسی و تبیین قواعد بالغی به منظور فهم دقیق غرض حضرت که عبارت می باشد 

از اعراض از دنیا و تمایل به بهشت تبیین شود.
پس سؤال اصلی مقاله این است که نکات بالغی حکمت 456 نهج البالغه چیست؟

2- بحث و بررسی
1- معنای استعاره  

از نظر لغوی استعاره از ریشه »ع -و -ر« گرفته شده و به معنای عاریه خواستن و عاریه 
گرفتن است )جمال الدین618:144(. این واژه، از اصطالحات علم بیان است. استعاره، در 
/381: )تفتازانی،1376  لغت دیگر" است  به جای  لغتی  "عاریه خواستن  به معنای  لغت 

تفتازانی،1416 :165(
در تعریف اصطلحی استعاره گفته اند: کاربرد لفظ در معنای غیرحقیقی آن همراه با عالقه 
تشابه میان معنای حقیقی و مجازی و قرینه ای که مانع از اراده معنای حقیقی می شود.

از: مستعارمنه  العاملی،144:1390( در استعاره چهار چیز وجود دارد که عبارتند  )دقیق 
)مشبه به( و مستعارله )مشبه( و مستعار )لفظی که عاریه آورده می شود( و وجه جامع )وجه 
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شبه( )الهاشمی، بی تا:258( برای مثال، کسی که انسان شجاعی را در مدرسه دیده است و 
می گوید: »رأیت اسداً فی المدرسه« مستعار یعنی لفظ »اسد« را که نام شیر است به معنای 
مستعار له یعنی مرد شجاع به کار برده است و و وجه جامع رابطه میان مستعار منه یعنی  
معنای حقیقی )شیر( و معنای مجازی )انسان شجاع( شباهت است. گوینده، آن مرد شجاع 
را در ذهن خود به شیر تشبیه آنگاه نام شیر را به صورت استعاره بر او اطالق کرده است، 
از این رو استعاره را تشبیه مختصر نیز نامیده اند؛ یعنی تشبیهی که یکی از دو رکن مشبه 
یا مشبه به حذف شده است. از طرفی چون در استعاره یکی از دورکن حذف می شود ولی 
در تشبیه نهایتا ادات و وجه شبه حذف می شود ولی دو رکن وجود دارد می توان گفت که 

استعاره بالغتش از تشبیه بیشتر می باشد. )دقیق العاملی،1390: 140(
1-1- انواع استعاره

استعاره با توجه به یک سری معیارها و مالک ها تقسیمات و انواعی دارد که به شرح ذیل 
می باشد:

الف- به اعتبارحذف شدن مشبه یامشبه به: تصریحیه )مشبه در آن حذف شده است 
َراَط الُْمْسَتِقیَم{ )فاتحه/6(  مثل }اْهِدنَا الِصّ

که مشبه یعنی دین حق حذف شده و مشبه به یعنی راه حق باقی مانده است( و مکنیه 
)مشبه به حذف می شود و به آن به وسلیه یکی از لوازمش به آن اشاره می شود و آن برای 
ُرّ َفُذو ُدَعاٍء َعِریٍض {)فصلت/51( که در اینجا مشبه  ُه الَشّ مشبه اثبات می شود مثل }َوإَِذا َمَسّ
به شیء عریض می باشد حذف شده است خصوصیت آن باقی مانده و برای مشبه یعنی دعاء 

اثبات شده است.( )همان،142و143(
ب- به اعتبار وجود یا عدم مالیم: مطلقه )هیچ کدام از دو طرف مالیم ندارد مثل}إِنَّا 
ا َطَغی الَْماُء َحَملَْناُکْم فِي الَْجاِریَِة {)حاقه/11(که در این مثال زیادت به طغیان تشبیه  لََمّ
شده است ولی مالیم هیچ کدام از دو طرف ذکر نشده است( و مرشحه )این استعاره مقرون 
اَللََة بِالُْهَدی  می باشد به مالیم مستعار منه یعنی مشبه به مثل} أُولَِئَک الَِّذیَن اْشَتَرُوا الَضّ
َفَما َربَِحْت تَِجاَرتُُهْم {)بقره/16(که در این آیه اشتراء برای استبدال و اختیار استعاره آورده 
شده سپس مالیم مستعار منه که بیان باشد از ربح و تجارت ذکر شده است( و مجرده 
)این استعاره مقرون می باشد به مالیم مستعارله یعنی مشبه مثل}َفَأَذاَقَها اهلَلُّ لَِباَس الُْجوِع 
َوالَْخْوِف بَِما َکانُوا یَْصَنُعون{)نحل/112(که در این آیه لباس که برای ضرر استعاره آورده شده 
است با اصابه که اذاقه برای آن استعاره آورده شده است مناسبت دارد( )همان،144و145(

ج- به اعتبار جامع: عامیه )جامع در آن ظاهر می باشد به گونه ای که هر کسی چه عوام 
و خواص آن را می شناسد مثل استعاره آورد اسد برای مرد شجاع به خاطر شجاعتش( و 
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خاصیه )جامع در آن غامض و پیچیده گی دارد به گونه ای که فقط خواص به آن علم دارد 
ْعَناُهْم فِي اْلَْرِض أَُمًما{)اعراف /168( که دراین مثال استعار آمدن تقطیع برای  مثل}َوَقَطّ

تفریق به جامع پراکندگی غرابت دارد( )همان،146و147(.
د- به اعتبار اقراد و ترکیب: مفرده )این استعاره کلمه ای می باشد که در غیر ما وضع 
له یعنی معنای مجازی استعمال می شود یا استعاره ای می باشد که اصل آن تشبیه تمثیل 
نیست مثل رایت اسدا فی المدرسه که در این مثال کلمه اسد برای زید استعاره آورده 
شده است( و مرکبه )در این استعار مرکبی در غیر ما وضع له استعاره می شود و استعاره ای 
می باشد که اصل آن تشبیه تمثیل می باشد مثل}َقْد َمَکَر الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَأتَی اهلَلُّ بُْنَیانَُهْم 
ْقُف ِمْن َفْوقِِهْم َوأَتَاُهُم الَْعَذاُب ِمْن َحْیُث اَل یَْشُعُروَن{)نحل/26(  ِمَن الَْقَواِعِد َفَخَرّ َعلَْیِهُم الَسّ
در این آیه حال ماکرین که بیان می باشد از مکر و حیله زدن نسبت به پیامبران و قرار دادن 
همین حیل از ناحیه خدا به عنوان سبب هالکتشان  تشبیه شده است به حال قومی که 

بنیانی را درست کرده اند و همین بنیان سبب هالکشان شده است( )همان ،148،147(
ه- به اعتبار اجتماع و عدم اجتماع مستعارمنه و مستعارله: عنادیه )دو طرف استعاره با 
ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِیٍم{)آل عمران/21( در این آیه بشارت بزای ضدش  هم قابل جمع نیست}َفَبِشّ
استعاره آورده شده است( و وفاقیه )دو طرف استعاره باهم قابل جمع هستند مثل}أََوَمْن َکاَن 
َمْیًتا َفَأْحَیْیَناُه{)انعام/122( در این آیه حیات برای علم و هدایت و موت برای جهل و ضاللت 
استعاره آورده شده است که حیات با علم و هدایت و موت با جهل و ضاللت قابل جمع 

می باشد( )معرفت،321:1385/ سیوطی،849-911: 155/ کمالی دزفولی، 1292:285(
و- به اعتبار لفظ مستعار: اصلیه )این استعاره درصورتی می باشد که لفظ مستعار اسم 
ًة أَْو آِوي إِلَی ُرْکٍن َشِدیٍد{، )هود/80( که در  جنس جامد باشد مثل}َقاَل لَْو أََنّ لِي بُِکْم ُقَوّ
این آیه رکن شدید برای عشیره نیرومند استعاره آورده شده است(، )حسینی،1387، ص 
558( و تبعیه )این استعاره در صورتی می باشد که لفظ مستعار فعل یا اسم مشتق یا حرف 
ا نَْسَتْنِسُخ َما ُکْنُتْم تَْعَمُلوَن{)جاثیه/29( که  باشد مثل}َهَذا ِکَتابَُنا یَْنِطُق َعلَْیُکْم بِالَْحِقّ إِنَّا ُکَنّ

در این آیه فعل ینطق استعاره از داللت روشن آورده شده است( )همان1376، ص 565(
با جامع حسی  برای محسوس  استعاره محسوس  آن:  و دو طرف  اعتبار جامع  به  ز- 
)مثل}تََرْکَنا بَْعَضُهْم یَْوَمِئٍذ یَُموُج فِي بَْعٍض{ )کهف/99( که در این مثال اصل موج، حرکت 
آب است که در این آیه برای حرکت یاجوج و ماجوج استعاره آورده شده است و هر سه 
از امور حسی هستند( )تفتازانی،163:1416( و استعاره محسوس برای محسوس با جامع 
َهاَر َفإَِذا ُهْم ُمْظلُِموَن {)یس/37( که در این مثال  عقلی )مثل وَ}آیٌَة لَُهُم اللَّْیُل نَْسلَُخ ِمْنُه الَنّ
پیوست مستعارمنه و برطرف شدن نور از شبانگاه مستعارله می باشد و جامع ترتب یک چیز 
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بر چیر دیگر و پیاپی آمدن آن دو چیز است که امر عقلی می باشد( )جالالدین95:911( و 
ا َسَکَت َعْن ُموَسی الَْغَضُب أََخَذ اْلَلَْواَح  استعاره معقول برای معقول با جامع عقلی)مثل} َولََمّ
ۖ َو فِي نُْسَخِتَها ُهًدی َو َرْحَمٌة لِلَِّذیَن ُهْم لَِربِِّهْم یَْرَهُبوَن{)اعراف/154(که در این آیه خوداری 
از اظهار غضب و فروخوردن آن به سکوت ونگه داشتن زبان از تکلم تشبیه شده است و 
آنگاه سکوت برای آن استعاره آورده شده است و جامع نیزامساک است و هر سه طرف 
استعاره، عقلی می باشد( )میر لوحی ،23:1368( و استعاره محسوس برای معقول با جامع 
عقلی )مثل} بَْل نَْقِذُف بِالَْحِقّ َعلَی الَْباِطِل َفَیْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق {)انبیاء/18( که در این آیه 
قذف یعنی کوبیدن و دمغ یعنی هالک کردن که هر دو امر حسی می باشند برای حق و 
باطل که از امور عقلی می باشند استعاره اورده شده است و جامع که معدوم کردن و معدوم 
شدن می باشد از عقلی می باشد( )جالل الدین، 849-911ق،ج2، ص96( و استعاره معقول 
ا َطَغی الَْماُء َحَملَْناُکْم فِي الَْجاِریَة{)حاقه/11( در  برای محسوس با جامع عقلی )مثل}إِنَّا لََمّ
این آیه مستعارمنه، طغیان است که عقلی می باشد و مستعار منه فزونی آب است که امری 

حسی است و جامع برتری و فراگیری است که عقلی می باشد( )همان(.
1-2- تبیین استعاره و علت آن در کالم حضرت

درکالم امیر المؤمنین در حکمت 456 نهج البالغه سه استعاره وجود دارد که به شرح 
ذیل می باشد:

الف- حضرت کلمه حر یعنی انسانی که عبد نبست و آزاد می باشد را برای انسانی که 
مؤمن می باشد با وجه شبه و جامع آزاده گی استعاره آورده است به دلیل این که می خواهد 
بفهماند همچنان که انسان  حر در قید و بند کسی نیست انسان مؤمن و متقی هم از 
قیود و زنجیرهای هواهای نفسانی و شیطان رها و آزاد می باشد )منهاج البراعه،1400ق/

نظامی،520:1383(
)منهاج  دندان ها  البه الی  و  دهان  در  طعام  مابقی  یعنی  لماظه  کلمه  حضرت  ب- 
به جهت سهولت  مادر  یا غذای جویده شده ای که  نظامی،520:1383(  البراعه،1400ق/ 
اکل کودک به آن می دهد )نظامی، 1383 ش، ص520( را برای دنیا با وجه شبه و جامع 
بی ارزش بودن استعاره آورده است چرا که می خواهد به این نکته اشاره کند که لماظه هم 
چنان که درالبه الی دندان و غذای پس مانده مادر می باشد و ارزشی ندارد دنیا هم به مثابه  
آن پس مانده دیگران می باشد که دیگران از آن استفاده خودشان را کردند و برای ما باقی 
گذاشتند یا این که حضرت می خواهد بفهماند که این دنیا مثل غذای جویده شده مادر که 
کودکان را سیر می کند انسان های ضعیف النفس را سیر می کند ولی انسان هایی که دارای 
روح بلند باشند و در قید و بند هواهای نفسانی یا شیطانی نباشد به هیچ وجه به این دنیای 
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بی ارزش بسنده نمی کند. )همان( نکته ای که باید اشاره کرد این است که حضرت درجاهای 
دیگر به ناچیز بودن و بی ازش بودن دنیا اشاره فرمودند مثل: دنیا مانند ماری می باشد 
که ظاهری لطیف و نرمی دارد ولی در واقع باطنی کشنده و سمی دارد )خطبه119(، دنیا 
مهمانی می باشد که شبی در جایی می گذراند و صبح کوچ می کند )همان(، دنیا خوابی است 
که شخص خوابیده می بیند )همان(، دنیا دگرگون شده و ناپایدار است )خطبه111( و .......

ج- حضرت در این حکمت کلمه بیع را برای استبدال و اختیار با وجه شبه و جامع 
وجود یا عدم منفعت استعاره آورده است به دلیل این که می خواهد به این نکته اشاره کند که 
هم چنان که اگر انسان در بیع و معامله در مقابل کاالیی که می فروشد پول خوبی به دست 
بیاورد سود ومنفعت می کند ولی اگر پول خوبی بدست نیاورد ضرر و زیان می کند حال اگر 
انسان وجود و نفس خود را با بهشت معامله کند منفت می کند و اگر با دنیا معامله بکند 

ضرر می کند.
1-3- تبیین انواع استعاره در کالم حضرت

با توجه به تقسیماتی که برای استعاره وجود دارد می توان گفت استعاره های که درکالم 
حضرت وجود دارد به صورت ذیل می باشد:

کلمات  خطبه  این  در  حضرت  چون  به  یامشبه  مشبه  حذف  مالک  به  باتوجه  الف- 
)حرولماظه وبیع( را که همگی مشبه به هستند را ذکر کرده است و کلمات )انسان آزاده و 
انسان مومن و اختیار( را که همگی مشبه به می باشند را حدف کرده است پس در این جا 

استعاره تصریحیه وجود دارد.
ب- باتوجه به مالک وجود یا عدم وجود مالئم چون حضرت در کلمات )حروبیع( مالئم 
برای خود این ها و برای مشبه آن ها ذکر نکرده است پس استعاره، مطلقه می باشد ولی 
حضرت لماظه را استعاره مجرده آورده است چرا که کلمه )اهل( در کالم حضرت با دنیا 

مالئمت دارد.
ج- با توجه به مالک جامع و وجه شبه درکالم حضرت استعاره عامیه وجود دارد چرا که 
جامع و وجه شبه در تمام استعارات برای عوام مشخص می باشد بدین صورت که آزاده گی 
در استعاره )حر( برای )انسان آزاد( و بی ارزش بودن در استعاره )لماظه( برای )دنیا( و وجود 
منفعت و عدم آن دراستعاره )بیع و معامله( برای )اختیار کردن( مشخص و معلوم می باشد.

مفرده  در کالم حضرت همگی  موجود  استعارات  ترکیب  و  افراد  معیار  به  باتوجه  د- 
می باشد و تمثیلی یا مرکبه نیستند.

ه- با توجه به معیار و مالک اجنماع یا عدم اجتماع یا عدم اجتماع دو طرف استعارات 
موجود درکالم حضرت همگی وفاقیه می باشد چرا که )حر( با )انسان آزاده( و )لماظه( با 
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)دنیا( و )بیع( با )اختیار و استبدال( ضدیت و عناد ندارد.
اعتبار و مالک لفظ مستعار، استعاره )حرولماظه( اصلیه می باشد ولی  با توجه به  و- 

استعاره )بیع( استعاره تبعیه می باشد.
ز- با توجه به مالک و معیار جامع و دو طرف استعاره، استعار )حر و انسان آزاده( برای 
)انسان مومن( به وجه شبه آزاده گی و استعاره )لماظه و غذای مانده در دهان( برای )دنیا( 
به وجه شبه بی ارزش بودن، استعاره محسوس برای محسوس با جامع عقلی می باشد. ولی 
آن،  و عدم  منفعت  و جامع وجود  به وجه شبه  استبدال(  و  )اختیار  برای  )بیع(  استعاره 

استعاره محسوس برای معقول به جامع عقلی می باشد.
2- معنای »قصر«

الِْخَیاِم{،  فِي  َمْقُصوَراٌت  آیه ی }ُحوٌر  به معنای حبس می باشد مثال در  لغت  قصر در 
)الرحمن/72 ( مقصور به معنای محبوس می باشد اولی را مقصور و دومی را مقصور علیه 
می نماند )دقیق العاملی،85:1390( و در اصطالح به معنای تخصیص چیزی به چیز دیگر 
َ ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء{،  ََّما یَْخَشی اهللَّ می باشد )همان؛ جالل الدین408:1361(. مثال در مثال}إِن

)فاطر/ 28( ترس از خدا به علما اختصاص داده شده است.
2-1- روش های قصر

برای ایجاد قصر در علم معانی روش هایی بیان شده است که مشهورترین و مهم ترین 
آنها روش های ذیل می باشد:

الف- عطف به وسیله ی ادوات مخصوص )ال، بل، لکن( مثال زید شاعر ال کاذب و ما زید 
شاعر ال کاتب و ما زید شاعر لکن کاتب )دقیق عاملی،85:1390(.

{، )هود/88(، )همان،ص86( منظور از نفی،  ب-نفی و اسثناءمثل}َوَما تَْوفِیِقي إاِلَّ بِاهللَّ
نفی به ادات خاص نیست بلکه هر کدام از ادات نفی که با ادات استثنا بیاییند مفید حصر 

می باشد )شیرازی، 125:1375(.
َ ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء{، )فاطر/28(، )همان(. ََّما یَْخَشی اهللَّ ج- استفاده از انّما  مثل}إِن

لَْنا{، )یونس/  د-تقدیم آنچنان چیزی که حقش موخر کردن می باشد مثل}َعلَی اهلَلّ تََوَکّ
85(، )همان(.

نکته ای که باید در روش های قصر بدان اشاره شود در بین این روش ها یعنی استفاده از 
نفی و استثنا تاکید بیشتری دارد. لذا در جایی استفاده می شود که مخاطب امری را انکار 

میکند)دقیق العاملی،88:1390(.
2-2- تقسیمات قصر

بالغیون با توجه به مالک ها و معیارهایی که مد نظرشان می باشد تقسیماتی را برای قصر 
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می باشد به شرح ذیل بیان کرده اند:
الف- تقسیم قصر به اعتبار حقیقت: قصر حقیقی)قصری می باشد که مقصور به مقصور 
{ )آل عمران  علیه اختصاص پیدا می کند و مقصور شامل آن نمی باشد}َوَما ِمْن إِلٍَه إاَِلّ اهلَلّ
/62(که در این مثال الوهیت صفتی می باشد که فقط اختصاص به خدا دارد و شامل غیر 
آن نمی باشد.( و قصر اضافی )قصری می باشد که اختصاص مقصور به مقصور علیه بالنسبه 
این  و باالضافه به چیز دیگری می باشد مثل }مامحمداالرسول{)آل عمران/ 14( که در 
آیه رسول بودن به پیامبر باتوجه به خلود و عدم موت اختصاص داده شده است( )معین 

العاملی،86:1390(.
بر صفت )قصری می باشد که  اعتبار دو طرف آن: قصر موصوف  به  تقسیم قصر  ب- 
از  و  نمی باشد  آن صفت  غیر  و موصوف شامل  پیدا می کند  اختصاص  به صفت  موصوف 
طرفی موصوف دیگر می تواند شامل آن صفت شود}مامحمداالرسول{، )آل عمران/14( که 
در این آیه پیامبر فقط رسول می باشد و غیر پیغمبر هم رسول وجود دارد( و قصر صفت 
بر موصوف )قصری می باشد که صفت به موصوف اختصاص پیدا می کند و آن صفت شامل 
غیر آن موصوف نمی باشد ولی آن موصوف به غیر آن صفت می تواند صفات دیگری داشته 
َ ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماء{، )فاطر/28( که در این آیه خشیت از خداوند  ََّما یَْخَشی اهللَّ باشد. مثل}إِن
مخصوص علما می باشد ولی علما به غیر از خشیت ویژگی های دیگری می توانند داشته 

باشند )همان(.
ج- تقسیم قصر اضافی به لحاظ حال مخاطب: قصر افراد )قصری است که برای مخاطبی 
می باشد که اعتقاد به اشتراک دو موصوف در یک صفت یا به اشتراک دو صفت در یک 
موصوف دارد( و قصر قلب)قصری می باشد که برای مخاطبی می باشد که به جهت اعتقاد به 
عکس مطلبی دارد که در عکس استفاده می شود( و قصر تعیین )قصری می باشد که برای 
مخاطبی است که مشکوک ولی طالب حقیقت است( و مثال های هر سه نوع قصر عبارتند 

از : انا سعیتک فی حاجتک و حجازی انا )همان(.
2-3- مقاصد کاربرد قصر

مقاصدی که برای کاربرد و استعمال قصربیان کرده اند به شرح ذیل می باشد:
الف- مبالغه :مثل شاعر فقط فردوسی است.

ب- ترغیب و تشویق :مثل فقط درس!تنها راه است!
ج- تحقیر غیر مقصور: خطاب به شاعری که برای ما شعر می خواند بگوییم شعر فقط 

شعر حافظ.
د- طنز و مسخره:مثل خطاب به کسی که خطش اصال خوب نیست بگوییم خطاط فقط 
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فالنی )شمیسا،158:1387(
2-4- بررسی قصر و روشها و تقسیمات و مقاصد آن در کالم حضرت:

حضرت در کالمش دو قصر وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:
الف(قصر اول: لیس النفسکم ثمن اال الجنه

ب( قصر دوم:فال تبیعوها اال بها
2-4-1- بررسی قصر اول

نکات بالغی قصر اول یعنی )عدم وجود کاال برای شما بر بهشت( را می توان به صورت 
ذیل تبیین کرد:

الف- حضرت در این حکمت از روش دوم قصر یعنی نفی و استثنا استفاده کرده است 
چرا که با توجه به استفاده حضرت از این روش شاید مخاطب منکر بوده است .

ب- با توجه به اینکه حضرت می خواهد بهشت را برای انسان تبیین کند بالنسبه به 
ارزش وجودی آن قصر در اینجا قصر اضافی می باشد.

ج- چون در اینجا حضرت )عدم وجود ثمن برای شما( را بر )بهشت( قصر کرده است 
،قصر در اینجا قصر صفت بر موصوف می باشد بدین معنا که می خواهد بفهماند ثمنی برای 
شما وجود ندارد که اگر باشد فقط بهشت می باشد و از طرفی بهشت برای دیگران هم قابل 

تصور است.
د- قصر در این حکمت با توجه به اینکه ایشان از نفی و استثنا استفاده کرده است قصر 
قلب می باشد چرا که مخاطب عقیده دارد ثمن و بهای وجود او فقط دنیا و مافیها که اسباب 
جهنم است می باشد ولی حضرت عکس این مطلب را تبیین می کند و می فرماید بهای وجود 

تو بهشت می باشد و دنیا و لذت های دنیوی نمی تواند بهای وجود تو باشد.
هـ- حضرت در اینجا چون می خواهد ما را از دنیا و مافیها و باالطبع جهنم دور کند و به 
بهشت راغب و متمایل کند می توان گفت کاربرد قصر در اینجا ترغیب و تشویق به مقصور 

علیه یعنی بهشت می باشد.
2-4-2- بررسی قصر دوم

نکات بالغی قصر دوم )یعنی قصر عدم بیع نفوس مگر بر جنت( به شرح ذیل می باشد:
الف- حضرت در اینجا هم مثل قصر اول از روش دوم استفاده کرده است یعنی از الی 

ناهیه و اال استفاده کرده است.
ب- قصری که حضرت در اینجا استفاده کرده است قصر اضافی می باشد. چرا که حضرت 

می خواهد بفهماند نفوس خود را بالنسبه به ارزش وجودی آن به غیر از بهشت نفروشید.
ج- قصر موجود در این کالم قصر صفت بر موصوف می باشد چرا که حضرت عدم بیع 
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نفوس را بر جنت قصر کرده است پس بیع نفوس فقط با جنت درست می باشد و از طرفی 
بهشت برای دیگران هم قابل تصور می باشد.

و  نفی  از  اینکه حضرت  به  توجه  با  که  باشد چرا  می  قلب  قصر  اینکالم  در  قصر  د- 
استثنا استفاده کرده است مخاطب اعتقاد دارد که نفس را با دنیا معامله کرد ولی حضرت 
می فرماید آن را باید با بهشت برین معامله کرد و با دنیای پست و ناچیز نباید معامله شود.
هـ- با توجه به اینکه حضرت در این کالم ما را از معامله ی نفوس با غیر بهشت نهی 
می کند می توان گفت که  قصر حضرت از قصد حضرت در این  کالم از قصر، ترغیب و تمایل 

پیدا کردن به بهشت می باشد. 
3- استعمال جمله ی خبریه به جای انشائیه

بیشتر وقتها جمله ی خبریه به جای جمله ی انشائیه واقع می شود به خاطر نکاتی و دالئلی 
که مهم ترین آنها موارد ذیل می باشد:

أَْوالَدُهنَّ  یُْرِضْعَن  }الْوالِداُت  مثل:  مطلوب  وقوع  بر  متکلم  و شوق  اظهار حرص  الف- 
َحْولَْیِن کاِملَْیِن{ )بقره/233(که در این آیه خداوند چون می خواهد شوق خودش را نسبت 
)ارضعن(  به جای  را  )یرضعن(  لذا  برساند  کامل  دو سال  به صورت  مادران  دادن  شیر  به 

استفاده کرده است و خداوند در اینجا صرفا مخبر نمی باشد.
زمخشری در این رابطه می فرماید به کاربردن امر یا نهی به صورت خبر گویا تر از آوردن 
امر و نهی به صورت صریح است.گویا در امتثال آن شتاب شده است. )زرکشی،347:1410 

/سیوطی،132:1421(
ب- احتراز از صورت امری مثل اینکه عبد به موالی خودش به جای اینکه بگوید انظر 
)معین  می باشد  ادب  نهایت  در  کالم  لحن  این  که  ساعه  الّی  المولی  ینظر  می گوید  الی 

العاملی،46:1390(
3-1- استعمال جمله ی خبریه )یََدُع( به جای جمله ی انشائیه ی )َدع( در کالم حضرت
با توجه به اینکه یکی از نکات استفاده ی جمله ی خبریه به جای انشائیه اظهار حرص و 
شوق متکلم بر مطلوب می باشد می توان گفت حضرت در این حکمت که فعل )یََدُع( را به 
جای )َدع( استفاده کرده است شوق خودش را نسبت به دوری از دنیا و اهل آن برساند و در 
حصول این مطلب شتاب دارد و این مطلب با شان امام معصوم می سازد چرا که وظیفه ی 
امامان معصوم راهنمایی و ارشاد بندگان خدا به سوی خدا و دور کردن آنها از موانع تکامل 

می باشد.
4- استعمال جمله ی اسمیه

یکی از علت های جمله ی اسمیه در بالغت این است که متکلم می خواهد دوام و استمرار 
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ثبوت چیزی را برساند مثال در آیه ی}إِْذ َدَخُلوا َعلَْیِه َفَقالُوا َساَلًما  َقاَل َساَلٌم َقْوٌم ُمْنَکُروَن{ 
)ذاریات25( حضرت ابراهیم با تحیت و سالم بهتری با کفار برخورد کرده است چرا که این 
مطلب مقتضای جمله ی اسمیه می باشد که دال بر دوام و استمرار است و همچنین در 
ُهْم في  ُطْغیانِِهْم یَْعَمُهوَن{ )بقره/15( استهزاء خداوند نسبت  ُ یَْسَتْهِزُئ بِِهْم َو یَُمدُّ آیه ی} اهللَّ
به منافقین یک سنت و روش مداوم می باشد که خداوند استهزاء کردن منافقین را به صورت 
جمله ی اسمیه آورده است و جمله ی اسمیه دال بر استمرار می باشد )معین العاملی،1390، 

ص94(.
4-1- علت استعمال جمله ی اسمیه در کالم حضرت

با توجه به این که جمله ی اسمیه دال بر دوام و استمرار می باشد و از طرفی حضرت 
جمله را به صورت جمله ی اسمیه آورده است می توان گفت دوری از دنیا و در قید و بند 
نبودن نسبت به علقه های آن و رها بودن از آن یکی از اهداف عالیه اسالم می باشد که در 
همه ی اذهان و برای همه ی انسان ها ثابت می باشد و مربوط به یک زمان و قضر خاصی از 

انسان ها نیست همچنان که این مطلب به کرات در کالم معصومین مشهود می باشد.

3- نتیجه گیری
تمام کالم گوهر بار امیرالمومنین در نهج البالغه دارای معانی دقیق و معارفی ناب و 
فصاحت و بالغت می باشد به طوری که می توان تمامی خطبه ها و نامه ها و حکمت ها را از 
لحاظ بالغی واکاوی و بررسی کرد. حکمت 456 نهج البالغه یکی ازکلمات امیرالمومنین 

می باشدکه دارای نکات بالغی به شرح ذیل می باشد:
الف-حضرت کلمه )حر( را برای )انسان مومن( به صورت استعاره تصریحیه مطلقه عامیه 
مفرده وفاقیه اصلیه محسوس برای محسوس با جامع عقلی آورده است و کلمه )لماظه( را 
برای )غذای مانده در دهان یا جویده شده مادر که به کودک خودش می دهد( را به صورت 
استعاره تصریحیه مجرده عامیه مفرده و فاقیه اصلیه محسوس برای محسوس با جامع عقلی 
آورده است و کلمه بیع را برای استبدال و اختیار استعاره تصریحیه مطلقه عامیه مفرده 

وفاقیه تبعیه آورده است.
ب-حضرت در این کالم در )لیس النفسکم االالجنه( و )فال تبیعوها االبها( با استفاده از 
روش دوم قصر یعنی نفی و استثناء قصر اضافی قلب موصوف بر صفت به دلیل تمایل پیدا 

کردن به بهشت آورده است.
ج- حضرت در ابتدای این کالم از جمله اسمیه استفاده کرده است چرا که می خواهد 
و  عالیه  اهداف  از  یکی  بهشت  به  تمایل  و  آن  از  و دور شدن  دنیا  رها کردن  بفهماندکه 
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همیشگی دین اسالم می باشد که مربوط به یک زمان وظیف خاصی از افراد نیست.
د- حضرت در این کالم فعل مضارع را به جای فعل امر استعمال کرده است به دلیل این 
که می خواهد شوق و شتاب خود را به دور شدن انسان ها از دنیا و متمایل شدن آن ها را به 

بهشت برساند.
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چکیده
فرهنگ عامه در دوره های مختلف، تاثیر متفاوتی از خود به جای گذاشته است. یکی از دوره هایی 
که فرهنگ عامه نمود بیشتری یافته دوره ی مغول است. از آن جایی که جامعة عارف مصادف با 
فرهنگ مغولی است بنابراین عارف، در تنها اثر خود فرهادنامه تحت تاثیر افکار و اندیشه های حاکم 
بر روزگار خود است. بسیاری از معتقدات و باورهای روزگار عارف پایه و اساس علمی و منطقی ندارد 
از این رو اصحاب دعوی بر اصحاب معنی برتری یافته و اندیشمندان، جای خود را به رماالن و طالع 
بینان  داده است. در سرتاسر فرهادنامه باور به موجودات فراطبیعی و بیان ویژگی آن از جمله پری 
نسبت به سایر باورها نمود بیشتری یافته است. ایرانیان بر اساس این معتقدات که حاصل اندیشه و 
تجربة گذشتگان است مجبور به استفاده از ابزارهایی شدند که در راستای رهایی از پلیدی و کاهش 
مصایب زندگی روزمره بوده است. هدف از این پژوهش تبیین باورها و یافتن پیشینه ی آن بمنظور 
شناخت جهان بینی و فرهنگ مردم روزگار شاعر است. در این پژوهش، باورهای عامه ی فرهادنامه 

بصورت موردی استخراج و به روش تحلیلی و توصیفی به نگارش درآمده است.
واژگان کلیدی: فرهنگ عامه، باورها، عقاید، فرهادنامه
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دو فصـل نامه ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیـات
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1- مقدمه
از ابزارهای دقیق  شناخت تمدن بشری، فرهنگ است. از این رو فرهنگ از سوی جامعه 
از  بستری  در  انسان همواره  است.  گرفته  به خود  مفاهیم گسترده ای  و  تعاریف  شناسان 
اعمال،  رفتار، عادات و باورهای سنتی قرار گرفته که به  مجموعة این کردارها و باورها که 
از راه جامعه به ارث رسیده و بافت زندگی بشر را می سازد فرهنگ گفته می شود )آشوری، 
1380:51 ( ادوارد تایلور»فرهنگ را مجموعه پیچیده ای می داند که شامل دانش ها، باور ها، 
هنر، اخالقیات، حقوق، آداب و رسوم و دیگر عادات و توانایی هایی که انسان به عنوان عنصر 
جامعه آن را داراست.« )به نقل از ستوده:1388، 97( مفهوم فرهنگ بتدریج دستخوش 
دگرگونی قرار گرفته است. برخی از پژوهشگران، فرهنگ یا دانش عوام را که محدود به 
ادبیات شفاهی بود توسعه داده و عناصری چون آداب و رسوم، معتقدات و باورهای عامیانه 
را وارد تعاریف فرهنگ کردند. فرهنگ عامه، دانشی است که مردم با آن زندگی می کند یا به 
عبارتی زندگی روزانة مردم را در برگرفته است »فرهنگ عوام از کلمة بین المللی فولکولور 
گرفته شده است. فولکولور نیز کلمه ای است از دو جز: یکی Folk و  دیگری Lore که 
معنی آن دانش عوام است« )محجوب، 1382: 35( دانش عوام به شیوة زندگی انسانها در 
طبیعت، رفتارها و همچنین معناهای مشترکی اطالق می شود که عامه ی مردم جامعه در 
زندگی روزمره با آن دست و پنجه نرم می کند. )استوری، 17: 1385( بدین ترتیب قلمرو 
معنایی فرهنگ، تمامی اعمال و رفتار زندگی روزمره ی اقوام و جوامع انسانی را در بر گرفته 
است. »بررسی معتقدات و اندیشه ها و گفتار مردم کوچه و بازار از نظر  روانشناسی و جامعه 
شناسی اهمیت بسزایی دارد و تامل در گفتار و کردار مردم عوام بسیاری از مشکالت تاریخی 
و فلسفی و بخصوص اجتماعی را حل می کند و تاریکی ها را روشن می سازد«)ماسه،1355 
اندیشه های  و  افکار  به  بردن  با گذشته پی  امروز  ارتباطی جهان  تنها پل  بنابراین   )35:
آن  تحلیل  و  بررسی  با  که  است  شاعر  روزگار  فرهنگ  روشن  آینة  است شعر  گذشتگان 
می توان به شناخت باورها و اعتقادات عامه و در نتیجه به فرهنگ حاکم بر آن جامعه پی برد. 
بسیاری از نویسندگان و شاعران خواسته و ناخواسته  افراد را با باو ها و معتقدات اقوام چه 
حتی آنهایی که بایکدیگر بیگانه بوده و جدا از یک محیط جغرافیایی زندگی می کنند آشنا 
می سازد از جمله ی این آثار، فرهادنامه ی عارف اردبیلی است. عارف از شاعران و سخنوران 
از  تقلید  به  اثر خود فرهادنامه که  تنها  بوده و در  قرن هشت دربار سلطان اویس جالیر 
ایرانیان  باورهای  خسرو و شیرین نظامی نگاشته شده توانسته  اشکال گوناگون عقاید و 

عصراستیالی مغول را به رشته ی  نظم دربیاورد.
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پیشنه ی تحقیق
  بررسی باورها و معتقدات گذشتگان، موضوع بسیاری از پژوهش های فرهنگ است. 
بنابراین با توجه به گستره ی نفوذ فرهنگ عامه در آثار محققان و پژوهشگران عالقمند به 
این حوزه، رساله هایی با موضوع فرهنگ عامه در دیوان کمال الدین اصفهانی، خمسه ی 
غزلیات  دهلوی،  امیر خسرو  شیرین،  و  منظومه ی خسرو  انوری،  خاقانی،  قصاید  نظامی، 
بیدل دهلوی به نگارش درآمده است. تحقیقات انجام گرفته در مثنوی فرهادنامه بیشتر 
در حوزه ی تحلیلی و انتقادی می باشد که رساله ای تحت عنوان تحلیل و نقد فرهادنامه و 
دیگری مقاله ای با محوریت نقد و بررسی فرهادنامه و مقایسه ی آن با خسرو و شیرین نظامی 
است. بنابراین در مقاله ی حاضر باورهای عامیانه ی موجود در سه محور عناصر طبیعی ، 

عناصر انسانی و عناصر فرا طبیعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

2- بحث و بررسی
2-1- عناصر طبیعی

گنج و مار
باور پیشینیان مار نگهبان و محافظ گنجینه های اعماق زمین است »مار نگهبان  در 
گنجی است که در میان ریشه های درخت زندگی، پنهان است خزاین مخفی و سری که 
در دل زمین یا در قلب مغاک های تیره و تار نهانند« )دوبوکور، 1394: 70( در برخی از 
اساطیر آن را به اژدها نیز که چهره ی اساطیری مار بزرگ است نسبت داده اند » اژد هایان 
خاکی یا زیرزمین به آن گروه اطالق می شود که در زیر زمین پنهان گشته اند و از گنج ها 
محافظت می کنند اگر چه طبیعت اژد ها خشن و بی رحم است ولی جواهرات گوهر های 
شب چراغ را دوست می دارند « )فسایی،1379: 25( این باور از آنجا نشات می گیرد که در 
اساطیر و افسانه ها در و گوهر قعر زمین را به دندان مار نسبت می دادند »در بعضی از اساطیر 
و افسانه های بسیار، سنگ های گرانبها با اژد ها و مار ارتباط یافته اند، چون می گویند که در 
و گوهر از سر و دندان مار و افعی به دست می آیند و درخشش آنان در قعر زمین و سختی 
پایدارشان، نشانه ی آن است که اصل و منشا زیر زمینی دارند و سرچشمه ی قدرتشان در 
)دوبوکور، 1394:  است«  زمین  قعر  و  دل خاک  مار،  افسونگری  قدرت  بسان  افسونگری 
114( و دیگر آنکه این باور به ویژگی ذاتی و ظاهری مار برمی گردد »مار که با چشمانی 
باز می خوابد رمز هوشیاری است و چون پلک ندارد که روی چشمان فرو افتد و باال رود و 
در واقع دیدگانش شبیه فلسی شفاف و نوعی روزنه ی گرد بیرنگ است، نگاهی بی حرکت 
و ثابت و دقیق می یابد و چنین می نماید که همواره در حالت بیدار باش به سر می برد« 
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)همان: 48(
عارف ضمن تاثیر از این باور، افراد آگاه و هوشیار روزگار خود را چون گنجی می داند که 

ظالمان، چون ماری گرد آن حلقه زده و مشتاقان را دور می سازد:
ولیکن ظالمانش مار گنجـند                 وز ایشـان مـردم دانـا برنـــجند

)فرهادنامه، ب146(
زمرد و افعی

 در متون کهن اعتقاد به قدرتمندی سنگ زمرد همواره مورد توجه بوده است. صاحب 
کتاب رمز های زنده جان، زمرد را حافظ جان آدمی در برابر حوادث طبیعی می داند »زمرد 
طلسمی قدرتمند، مورث بیمرگی و جاودانگی پنداشته  شده است و بسان زمرد دریایی 
باور  در  )دوبوکور،1394: 118-117(  است«  از گزند طوفان  دریانوردان  نگهبان  و  حافظ 
هندوها زمرد  کور کننده ی مار کبرا و افعی است »در هند عقیده دارند که تنها دیدن زمرد 
برای افعی و مار کبرا چنان وحشتی می انگیزد که چشمانشان فورا از حدقه بیرون می جهد« 
)شوالیه و گربران، 1382: 458( ابوریحان بیرونی با آزمایش سنگ زمرد، نه تنها ویژگی کور 
کنندگی آن را نفی می کند بلکه اظهار می دارد که زمرد مایه ی حدت بینایی است »افعی 
بزرگ را نه ماه در اوقات سرما و گرما در سله نگاه داشت اوال جایگاه او را از زمرد فرش کرد 
ثانیا یک قالده ی زمرد به گردن او بست ثالثا یک رشتة زمرد هم برابر چشم او آویخت و پس 
از مدتی که این حالت دوام داشت بر وی معلوم شد که نه فقط چشم افعی از دیدن زمرد 
کور نمی شود بلکه ممکن است مایه ی حدت بینایی او باشد« )بیرونی، 1362: 63( بیت زیر 

نشان از تاثیرپذیری عارف از این باور است:
بدسـت دفـع افعی کرد پیوست پری رخ را زمرد بود در دست           

)فرهادنامه،ب1614(
شاعر در بیت دیگر روشن می سازد که زمرد برای ماری که بطور ذاتی کور است تاثیر 

چندانی ندارد:
زمرد چیست چون افعی بود کور نگشت افعی ز پیش آن صنم دور  

)همان، ب1615(
قطره و مروارید

مروارید در نزد اقوام مختلف از جایگاه واالیی برخوردار است »هندوان حکایت می کنند 
که کریشنا مروارید را در قعر دریایی ژرف یافت و به دخترش)pandai( در روز عروسی اش 
پیشکش کرد« ) دوبوکور، 1394: 133( در اساطیر ایرانیان نیز، جمشید نخستین کسی 
است که مروارید را کشف و به جهانیان شناسانده است »جمشید مروارید را از دریا بیرون 
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آورد و پیش از او کسی مروارید را نمی شناخت و این روز به دخول آفتاب در برج حمل 
نزدیک بوده و مردم آن را عید می گرفتند« )بیرونی، 1368: 343( از دیدگاه علم »مروارید 
در اثر مبارزه ی یک نوع حلزون در مقابل مواد خارجی بوجود می آید و چنان که مکان این 
حلزون در مناطقی از دریا واقع باشد که آب آن آهک بیشتری داشته باشد امکان ایجاد 
مروارید بیشتر است« )زاوش: 1384، 163( اما صاحب کتاب عجایب الموجودات و غرایب 
الموجودات بیان می دارد که مروارید در اثر داخل شدن قطره ی باران در دل صدف به وجود 
می-آید،  باران برای تبدیل شدن به مروارید هفت روز مقابل آفتاب قرارگرفته و چهل روز، 
این عمل را انجام می دهد »صدف به وقت ربیع برآید که بادها آید و دهن باز کند و قطره ها 
در دهن گیرد و به زیر شود بعد از هفت روز برآید پیش آفتاب و باد نسیم صبا به خود 
کشد تا گرم شود آنگاه با قعر رود تا وقت نماز دیگر، چون خنک گردد برآید تا وقت غروب 
آفتاب چهل روز چنین می کند تا به باد صبا پرورده شود آن قطره ها در شکم وی منعقد 
گردد و مروارید شود و دیگر به باال نیاید و همه تن صدف رنگ مروارید گیرد.« )احمد 

طوسی،1382: 149( 
عارف با تاثیر از این باور. روشن می سازد که باری تعالی قدرت پرورش مروارید را در دل 
صدف نهاده و این نضج، زمانی به وقوع می پیوندد که صدف به یک قطره از باران کفایت 

کرده باشد:
پدید آرد در شیرین شب تاب بنام آنکه از یک قطره ی آب  

)فرهادنامه،ب2559(
قوس و قزح و کمان پهلوان

عوام قوس و قزح را کمان پهلوان می پنداشتند. »قزح برگرفته شده از قزحه در معنی 
زرد و سرخ و سبز و به معنای مرتفع و بلند دانسته اند« )محمدپادشاه، بی تا: ذیل قوس و 
قزح( محمد بن احمدطوسی این پدیده ی آسمانی را  رقص نور آفتاب می داند که در نتیجة 
بارش باران و  بخار موجود در هوا تشکیل یافته آن قطره و بخاری که به آفتاب نزدیکتر 
است رنگ روشن و سرخگونی داشته و به هر میزان که از آفتاب دور باشد رو به تیرگی 
می نماید. )احمد طوسی،1382: 79-80( برهان قاطع قوس و قزح را پدیده ای اهریمنی 
می داند »قوس و قزح نام یکی از شیاطین است و بدین سبب قوس و قزح را کمان شیاطین 
می گویند« )برهان قاطع: 1362، ذیل قزح( اما بخالف، در باور برخی از مردم این پدیده ی 
راه و  واکنشی سعد شمرده می شود »رنگین کمان  بلکه  نیست  تنها شیطانی  نه  طبیعی 
ما  میان جهان  پهلوانان  و  به کمک خدایان  پلی است که  و آسمان است  میانجی زمین 
کشیده شده است « )شوالیه و گربران، 1382: 358( عارف نیز با تاثیر پذیری از این باور 
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قوس و قزح را  به دلیل خمیدگی و در اوج آسمان بودن کمند جنگ جوی سوار بر اسبی 
می داند که آن را در پهنه ی آسمان گسترانده است:

هالل آسمان نعل سمندش بود قوس و قزح تاب کمندش  
)فرهادنامه،ب2677(

نعل و آتش
شی باوری از گذشته های دور تا کنون وجود داشته است. نعل در باور ایرانیان »دافع 
شر و مظهر بخت نیک و نعل وارونه تهی از نیروی بخت است« ) کوپر، 1379: 350( هرگاه 
کسي با شنیدن خبر ناگواري مضطرب شود، نعل اسب را روي آتش، داغ مي کردند و در 
پیاله اي جاي مي دادند و با ریختن کمي آب بر روي آن، فرد مورد نظر را به خوردن آب روي 
نعل وادار مي  کردند، آنها بر این باورند که چون در اثر ترس شدید، ارواح خبیثه در روح آن 
شخص مورد نظر حلول مي کند، انجام این کار به وسیلة نعل آهني باعث رانده شدن آن ها 
مي شود. ایرانیان به طورکلي نعل اسب را نشانه ی خوش یمني و رد نحوست مي دانند )احمدي 
ریشهري،138:1381( تقدس نعل، پیشینیان را بر آن داشته تا از آن برای کار های نیک به 
ویژه بازگشت معشوق استفاده کنند.  بمنظور بازگشت عزیزی که در آرزوی دیدار او بودند 
نعل را با اعداد و عالیم طلسمی منقش کرده و بر روی زغال گداخته می گدازند و نام محبوب 
مهجور را بر زبان می آورند باور دارند مادامی که آهن، گرم و گداخته می شود قلب محبوب 
نیز گرم می شود و با اشتاق به سوی عاشق بر می گردد )Donaldson,1938:154( عارف 

نیز نعل در آتش نهادن را در معنای بیقراری و اضطراب معشوق بکار برده است:
نهادش هر سویی نعلی در آتش به گل برکند سنبل را مشوش  

)فرهادنامه، ب836(
آفتاب و لعل

قدما بر این باور بودند که وجود احجار کریمه در اثر تابش شعاع آفتاب است »چنانکه 
آفتاب مدت مدیدی در خاک یا سنگی تابد تا به کثرت حرارت شعاع آفتاب محترق گردد 
بعد از آن به مدتی دیگر آب بر آن جرم محترق می گذرد تا منحل شود بعضی از آن با آب 
بیامیزد و سیالنی پذیرد بعد از آن حرارتی معتدل در آن تاثیر کند تا منجمد گردد و سنگ 
شود اکثر از جواهر هم  بدین ترتیب متحجر می گردند« )طوسی، 1348: 17( به این صورت 
که در ابتدا سرمای زمستان بخار سنگ را نگه داشته و در انتها فشار و حرارت باالی گرمای 
تابستان، بخار سنگ را از بین برده و آن را تبدیل به لعل می کند »بیشتر ظهور جواهر که 
به سبب حرارت ظاهر می شود در تابستان بود و علت حقن بخارات باشد که از برودت هوا 
تحلیل نپذیرد و به حرارت تابستان منحل شود« )کاشانی، 1385: 16( عارف بمنظور مدح 
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فرهاد، ضمن اشاره به ارتباط لعل و آفتاب، بیان می دارد که آفتاب درخشندگی و حرارت 
خود را از لعل کمربند فرهاد به عاریه گرفته است: 

ز لعلش گشته خورشیدی درخشان کمر بر کوه او لعل بدخشان  
)فرهادنامه، ب 1263(

مهره و دفع گزند
مهره ی مار که در عربی به آن خرزالحیات گفته می شود از پس سر مار می گیرند مادامی 
که در درون دست باشد لطیف و چون در معرض هوا قرار گیرد چون سنگ می شود و آن 
گردی تیره رنگ است )زاوش: 1348، 282( خواجه نصیر الدین طوسی نیز در کتاب تنسوخ 
نامه مهره ی مار را خزرالحیات نامیده و به ویژگی ظاهری آن اشاره کرده است »خزرالحیات 
گرد باشد به درازی مایل و تیره رنگ باشد که بر او نشانی بود« )طوسی، 1348: 142( در 
میان ایرانیان مهره ی مار برای از بین بردن سم به شیوه های مختلف کاربرد داشته »اگر 
مهره ی مار را سایند و بر محل مار گزیده نهند زردآب از آن روان شود تا تمامی زهر از آنجا 
بیرون آید بعد از آن مهره از آنجا باز افتد اگر از کسی بیاویزند از گزیدن مار و زهر ایمن 
باشد.« ) زاوش:1348، 283 ( برای تاثیر مهره ی مار می بایست مهره پیش از تاثیر زهر، 
به مار گزیده داده شود »هر که او را ضرری از هوام رسد مقدار هشت دانگ به مار گزیده 
دهند پیش از اثر زهر باز گرداند« عارف اردبیلی بر آن است که عوام این مهره را در داخل 
بازوبندی قرار داده و چون تعویذ بر بازو می بستند آنان بر این  باور بودند که  مهره ی مار، 
دارنده ی آن را در مقابل زهر کشنده ای که در اثر نیش مار به وجود می آید در امان نگاه 

می دارد:
نیـامـد زهـر پیـشـاپیـش در کار                    که بازوبند بودش مـهره ی مار

)فرهادنامه،ب1890(
ز یک اصل او پدید آرد گل و خار                    یکی را سم دهد جانش گدازد
ز یک ترکـیب زهـرو مهـره ی مار                    یکـی را مهـره بازوبنـد سـازد

)همان،ب2583-2582(

کواکب اقبال و ادبار
بحث بر محور سیارگان چنان یافته ی بزرگی است که هیچ دوره ای از تاریخ را خالی 
از سلطه ی نفوذ آن نمی بینیم. منجمان چرخش و حرکت اجرام سماوی و سیارگان را در 
احوال و زندگی خود موثر می دانستند آنان بر این باور بودند که بین حرکت سیارگان و 
سرنوشت انسان رابطه ی عمیقی برقرار است و این ارتباط نمی تواند یک جانبه باشد بلکه 
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»این باور دو حرکت را به ذهن متبادر می کند. یکی ارتباط میان سیارگان یک منظومه بر 
درون انسان ها و دیگر برعکس، رفتارهای بشری و پدیده های ناشی از آن و انعکاس آن که 
موجب تغییر نسبی در مدار ستارگان می شود« )شوالیه و گربران: 1387ج3، 684(  از این 
رو گذشتگان  هر چه از نیک و بد پیش می آید در نتیجة گردش موافق یا مخالف اجرام 
زیردست حکومت  بر  مافوق  دنیوی،  مراتب  سلسله  در  که  همچنان  می دانستند  سماوی 
می کند سیارگان نیز فرمانروایان آسمانی زمین اند »ستاره شناسان بر این باور بودند که 
همه چیز های زمینی به آسمان مربوط است حتی میان فلزات و سیارات هم پیوستگی 

هایی می دیدند.« )گلسرخی: 1377، 34( 
در احکام علم نجوم هر زمان دو ستاره که به اعتقاد آنان سعد است بهم نزدیک شوند 
ساعات خوب است و سرنوشت نیکی برای شخص رقم خواهد خورد و هر گاه دو ستارة 
نحس کنار هم افتند ساعات نحس  است و حوادث ناگوار چون مرگ و ویرانی  رخ خواهد 
نمود در واقع »احکام نجوم، علمی کهن و خرافی برای پیشگیری در کارها و امور جهان و 

انسان به وسیلة مطالعه در آثار ستارگان بوده است« )مصفی: 1357، 20( 
وقایع زندگی آدمی می دانستند  با  رابطه  را در  از دیرباز آسمان و عناصر آن  ایرانیان 
»سپهردر پهلوي لقب خـداي دارد و مـرگ و زنـدگي انسـان و سـتارگانش بـه یکدیگر 
وابسته است، چنانکه گویند: هر انسان که میمیرد، ستاره-ای افول میکند.« )انوشـه،  991: 
1376( بنا به گزارش سیاحان، همه ساله پیش از عید باستانی ایرانیان، سالنامه ای طراحی 
مي شد که ساعات و روز هاي خوش یمن درآن تعیین مي شـده اسـت و درآنها  نوشته شده 
بود که چه روزهایي باید به حمام رفت، چه موقع باید نـاخن گرفـت، چه روزي باید ازدواج 

کرد، معامالت انجام داد و ... )شعربافیان، 1383 :88( 
با ورود و نفوذ عنصر مغولی باور به تاثیر ستارگان در زندگی افراد، نمود بیشتری یافته 
است. مغوالن بشدت تابع عقاید و باور های خرافی بودند و بیشتر سالطین مغول از این 
عنصر حمایت می کردند بعنوان مثال ارغون پادشاه ایلخانی  به کیمیا ، نجوم ، سحر و جادو 
مثل اغلب سالطین مغول عقیده ای راسخ داشت به همین جهت بخشیان و قامان در دستگاه 
او قرب و منزلت تمام یافتند )اقبال،1388: 242( از آنجا که عارف از شاعران عصر استیالی 
مغول است بنابراین اعتقاد و باور به گردش سیارگان و تاثیر آن در اقبال و ادبار انسان ها در 
اشعار این شاعر بوفور دیده می شود.  شاعر حوادث خیر و شر عالم را به کواکب نسبت داده 
برخي از کواکب را سعد دانسته که  هم زمان با طلوع آنها  دولت و سعادت نیز طلوع مي کند 

این در حالی است که کواکب نمی تواند اسباب سعادت و نحوست اهل زمین باشد:
     ظهورش کرد ظاهرگاه دولت              ز برج طالع او گشـت تعیین
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     ظهور کوکب بخت و سعادت              طلـوع آفتـاب دولـت و دین
 )فرهادنامه،ب98-97(

2-2- عناصر انسانی
 چشم زخم و راه های دفع آن

نگاه و نیروی های نهفته در آن از دیر باز مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است.  
قدما بر این باور بودند که »نگاه، مملو است از تمامی اشتیاق های روح و برخوردار است 
از قدرت جادویی که تاثیر مهیب به آن می بخشد« )شوالیه و گربران: 1387ج 5، 445( 
اهمیت موضوع نگاه، موجب خلق  اندیشه ها و باورهایی شد که این اندیشه ها بیشتر به 
منظور توجیه آسیب های ناشی از عوامل طبیعی بوده است.  از جمله باورها و معتقداتی که 
بسیار رایج بوده و هنوز هم در بین عوام، مشاهده می شود اعتقاد و باور به چشم زخم بوده 
است » چشم زخم آزار و نقصانی است که به سبب دیدن بعضی از مردم و تعریف کردن 
ایشان کسی و چیزی را بهم رسد و عرب العین االمه خوانند « )عربشاهی، 1389: 49( اما از 
دیدگاه فالسفه علت چشم زخم از از حاالت نفسانی است » از نظر فالسفه چشم زخم ناشی 
از قوت نفس است و مبدا آن یک حالت نفسانی اعجاب آور است که در شی یا شخص مورد 
تعجب تاثیر می گذارد در واقع علت چشم زخم آن حالت نفسانی است که تعجب نامیده 
می شود و در شی یا شخص مورد تعجب اثر می گذارد زیرا خاصیت نفس قوی چنین است« 
)همان، 51( باور به شور چشمی و آسیب ناشی از آن در اوستا نیز دیده می شود »آگاش 
دیو اندروج شور چشمی است که مردم را به چشم زند« )فرنبغ دادگی، 1385: 121( از 
این رو برای از بین بردن تاثیر آن باید بنام ایزد را بر زبان برانند »شور چشمی دیو آن است 
که چون مردم چیزی ببیننند و بنام ایزد نگویند آن چیز را از میان ببرد « )همان: 121( 
عارف در اشعارش مردم را از چشم بد بر حذر داشته و چشم بد را همانند تیری دانسته که 
بطور ناگهانی بر انسان، زخم و آسیب مي رساند. شاعر  بر این باور بوده که چشم بد، ویرانگر 
تمامی عشرت ها و شادی ها است. بی تردید هر جا نشاطی باشد  نمی توان از آسیب نگاه 

پلید در امان بود:
    در عشرت که شادی رفت از حد                مباش ایمـن ز کار دیده ی بد

)فرهادنامه، ب 1780(
    در آن دم بـود شـادی گـرم بازار               ز ناگه کـرد تیغ چشم بد کار

)همان، ب 1782(       
سوزاندن نیل

عوام معتقدند که سوزاندن نیل یا اسپند و کشیدن سوخته ی آن بر شخص، موجب رفع 
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آسیب می شود. ایرانیان نیل را همان سپند سوخته می دانند »نیل سپند سوخته را گفته اند 
که به منظور دفع چشم بد بر بناگوش و پیشانی اطفال کشند« )برهان قاطع: 1362، ذیل 
نابودی  را موجب  در شب جمعه  اسپند  النسا سوزاندن  عقاید  کتاب  در  نیل( خوانساری 
دشمنان شخص نظر کرده می داند »آداب سوزاندن اسپند آن است که اگر جمعه بسوزانند 
بهتر است به اعتبار این است که تمام بیماری ها دفع می شود و اگر بر کف پا بمالند برای 
هر علتی آن علت زایل گردد و در وقت سوزاندن بگویند بترکد چشم حسود برافتد منافق و 
جهود و بعد از آن اسم دشمنان خود را دانند بگویند و از سیاهی اسپند سوخته باید به کف 
پا و دست و سر بینی ایشان کشیده شود که تاثیر عظیم دارد« )خوانساری:1382، 64-63( 
گیاه نیل در عربی از گونه ی گیاهان آرایشی بوده »عظلم به عربی اسم گیاه وسمه است که 
به فارسی نیل نامند« )عقیلی علوی شیرازی، 1380: 972( در فرهادنامه نیز سوخته ی نیل 
را به منظور دفع آسیب نگاه بد بر رخسار عروس می کشیدند. مشاطه گر سوخته ی نیل را 

همانند سرمه به وسیله ی یک میل به صورت خطی بر چهره ی گلستان، می کشد:
کشید آنگه بدستان یکسر میل             بـس ای مشاطـه ی رخسـار گلگون
بدفع چشـم بـد بر روی او نیل             که شد فرهاد مسکین را جگر خون

)فرهادنامه، ب1513-1512(
نهان شدن

 در باور عارف از دیگر راه های در امان ماندن از شر نگاه بد نهان شدن شخص آسیب پذیر 
از دیدگان شخص بدخواه و شور چشم بوده است:

نهان مـی رفت با فرهـاد شـاوور            ز بیـم چشـم بد از چشـم بـد دور
)همان، ب2313(

 افسون و انواع آن
باور به افسون،  از جمله باورهای کهن مردمان پیشین است. »افسون، کلماتی که مختص 
عزایم خوانان و ساحران است و  به جهت حصول مقاصد شخص، خوانده می شود« )برهان 
قاطع: ذیل افسون( صاحب آثار الباقیه به رواج نوعی افسون در میان ایرانیان اشاره می کند 
که بیشتر برای راندن مار و گژدم بکار گرفته می شد » از آغاز سپیده دم تا طلوع آفتاب  این 
رقیه )افسون( را بر کاغذ های چهارگوش می نویسند سه تای از این کاغذها را بر سه دیوار 
خانه می چسبانند و دیواری را که مقابل با صدر خانه است خالی می گذارند و می گویند اگر 
به دیوار چهارم هم از این کاغذ ها بچسبانیم هوام و حشرات سرگردان می شوند و راهی 
نمی یابند که از آن خارج  شوند« )بیرونی، 1386: 356( در باور عارف نیز افسونگر با خواندن 

افسون، مار را فریب داده و اهل خانه را از مار و آسیب آن در امان نگه می دارد:
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فریبـت می دهـد هشـدار زنهـار            که مار افسا به افسون می کشد مـار
)همان، ب2172(

افسون دم
 افسون دم در میان همه ی ملت ها ستوده و بیشتر برای بهبود بیماری های روحی بکار 
گرفته شده »جالینوس بیماری را عالج می کرد هیچ بهی پدید نمی آمد وی را گفتند در 
فالن صومعه زاهدی هست چیزی بر بیماران می خواند به می شود« )یواقیت العلوم:1345، 
200( حروف کلمات افسون دم، از سینه برمی آید و صاحبان آن که بیشتر از گروه زاهدان و 
عابدان بودند آن را سینه به سینه منتقل می کردند »سابقا در شیراز مردی می زیست که به 
پارسایی معروف بود و شهرت داشت که این شخص به اندازه ای »صاحب دم« بود که این دم 
را به مریدان خود منتقل کرد و آن ها هم به مردم منتقل می کردند.« )ماسه،1355: 358(

 ابیات فرهادنامه نشانگر این است که افسون»دم« دو نوع بوده یک نوع مختص افراد 
پاک نیت و نوع دیگر، از آن افراد شوم و بد طینت بوده است. عارف  در اشعارش افسون دم 

را به دو عضو از بدن نسبت داده است:
دم در سخن

صـبا در خـنـده لب بگـشاد او را              به زیــر لــب مـگـر دم داد او را
)فرهادنامه،ب1754(

دم در پا
افسون دم دارای دو نیروی مثبت و منفی بوده است، عارف دارنده ی دم مثبت را عزیز 

شمرده و آن را فرخنده پی دانسته است:
چو روی مقبل فرخـنده پی دیـد              به مهر دل سر و چشمش بوسید

)همان، ب2330(
و  سعادت  مایه ی  و  بخش  زندگی  را  پی  فرخنده  زیر شخص  بیت  در  اردبیلی  عارف 

خوشبختی دانسته است:
ندانم در قدم یارب چه دم داشت              دم عیـسی همـانا در قدم داشت

)همان، ب1916(
اعتقاد بر این بود که افسون دم در پای راست قرار گرفته وصاحب آن با قدم گذاشتن، 

آن مکان را فرخنده و همایونی می کند:
چو گردانید پای راست از زین                  همایون شد از او بت خانه ی چین

)همان، ب340(
اما صاحب »دم« منفی را »شوم پی« دانسته و بر این باور بودند که شخص بد قدم، هر 
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جا قدم بگذارد نحوست و شومی را وارد زندگی دیگران کرده و آن ها را به سرنوشت بد 
دچار می کند:

بگفت ای شوم پی مرد بد آموز                   چرا پوشیده ای از من تا به امروز
)همان، ب1901(

فال سعد
از دیگر باورها و اندیشه های رایج در میان عوام فال است. » فال در لغت مهموز است 
و فیال و فیاله نام لعبتی است که کودکان عرب کنند انگشتری در خاک پنهان کنند آنگه 
خاک را به دو نیم گردانند و گویند: در کدام قسم است«) یواقیت العلوم و دراری النجوم، 
1345: 262( و همچنین »حاجتی در دل طلب کردن و تعبیر آن به بدی و نیکی را فال می 
دانند دو نوع فال وجود داشته است که یکی فال بد و دیگری فال نیک،  مرغوا بد و نفرین 

بخالف مروا فال نیک است« )فرهنگ ناصری( 
ایرانیان، معمول بوده است. شخص فال گیرنده هنگام  رسم تفال در فرهنگ عامه ی 
حادث شدن مشکلی کلیدی به همراه داشته و بر گذرگاهی رفته و کلید را زیر پا نهاده و 
فالگوش می ایستادند نخستین سخنی که از رهگذران به گوش می رسید را فال می گرفتند 
)سلحشور: 1384، 130( و همچنین کسانی که حاجتی دارند نیت می کنند و سر چهار راه 
و یا در معبری به فال گوش می ایستند و به حرف نخستین عابری که از کنارشان می گذرد 
توجه می کنند و حرفی که از دهان او آید در استجابت مراد خود به فال بد یا فال خوب 
با آرزوی صاحب حاجت باشد آن آرزو را برآورده شده  می گیرند اگر گفته ی عابر موافق 
می دانند. )میرنیا: 1369، 20( گونه ی دیگر این فال در شعرعارف بازتاب داده شده به این 
معنی که حاجتی را در دل نیت می کردند اگر اتفاقی خوش می افتاد آن را به فال نیک 

می گرفتند.
عارف گشودن و باز شدن در را به فال نیک گرفته و گشودن در را همان گشایش در 
مشکالت می داند.  در سرتا سر فرهادنامه تنها به فال نیک اشاره شده از این رو مردمان عصر 

عارف گرفتن فال بد را نامبارک می دانستند:
به فالش درگشودن دلکش آمد                     گشودن در ز ناگاهش خوش آمد

)فرهادنامه،ب 1198(
3-2- موجودات فراطبیعی

پری
پری از دیر باز در فرهنگ اقوام مختلف در شکل های متفاوت به چشم می خورد. برخی از 
محققان واژه ی پری را االهه ی تولد و باروری می دانند )paraca( از ریشه ی هند و اروپایی 
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که در اصل االهه ی تولد بود و به معنی پارید یعنی به دنیا آوردن خرس در نظر گرفته شده 
 )pairiu( واژه ی پری بازمانده ی واژه ی اوستایی پئریکا« )1913:201,Donald( ».است
است که ریشه ی آن آشکار نیست و پیشنهادهای گوناگون درباره ی ان وجود دارد شماری 
از پژوهشگران آن را برگرفته از)pairi( به معنی پیرامون دانسته و پئریکا را )احاطه کننده( 
معنی  و  داده  رخ  دگرگونی  آن  معنی  در  زمانی  از گذشت مدت  که پس  کرده اند  معنی 
افسونگر و جادو کننده یافته« )سر کار آتی،1378: 3( و به زنان ساحره نسبت داده شده 
»پریکا زنی با ویژگی ناروشن است این واژه را معموال به ساحره بر می گردانند نام پریکا در 
متون متاخر تقریبا همواره بصوررت تداعی و مالزمت ناخود آگاهانه در کنار)یاتو( افسونگر 
آمده است. پریکا ها ساحره هایی از گوهر آدمی نیستند و منش آنان را باید در پدیده های 
مافوق طبیعی جست و جو کرد« )کریستنسن، 1355: 20-19( جایگاه پری در نزد برخی 
از اقوام متفاوت و متناقض بوده است »پریان یا ایزد بانو های زایندگی و کام ورزی از چنان 
نقش با اهمیت و مقدسی برخوردار بودند که در میان قبیله ای به نام پریکا که ساکنان 
مادستان بوده اند گرامی داشته شده و پرستیده می شدند « )آیدینلو، 1388: 65( پری در 
از جایگاه برتری برخوردار بوده است« )Nymph( نمف گونه ای پری  نیز  میان یونانیان 
تجلی خدا بانوان کهنی هستند که شماری از آنان به مقام خدا بانوان راه می یابند«)پین 
سنت، 1380: 57( اروپاییان بر این باور هستند این موجودات فرا زمینی از نیمه خدایان 
هستند »پریان دختران بسیار زیبایی بودند که مقامشان از خدایی جادوانی پایین تر ولی از 
آدمیزادگان باالتر بودند در واقع نیمه خدایان بودند که همیشه در جنگل ها و آب ها زندگی 
می کردند و آواز می-خواندند و عشق می ورزیدند تنها پوشش آنان گیسوان زرین و پریشانی 

بود که گاه از فرط بلندی تا زانوهایشان می رسید« )شفا،1383: 18( 
 تخیل شاعر با استفاده از واژه ی پری مضامین و ترکیبات زیبایی آفریده  بنابراین  پری 
و ویژگی آن در مثنوی فرهادنامه از بسامد زیادی برخوردار است که در ذیل به آن اشاره 

شده است:
زیبایی پری

پری  یونانیان  دراساطیر  است.  آن  زیبایی  فرازمینی  موجود  این  ویژگی های  جمله  از 
بصورت زن زیبا تجسم یافته »از دیدگاه یونانیان این زنان جوان که از زیبایی خیره کننده ای 
برخوردار بودند دختران زئوس و آسمانند« )اسمیت،1387: 144( پری در اوستا نیز موجود 
زیبایی است که از طرف اهریمن به منظور انحراف از اعمال نیک گمارده شده است »در 
اوستا پری )پئریکا( وجودی لطیف بسار زیبا و از عالم غیر مرئی است که به واسطه ی حسن 

جمال خارق العاده ی خود انسان را می فریبد« )پوردادود،1377: 15( 
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زنان  اردبیلی  عارف  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  فرهادنامه  در  بسیار  پری،  زیبایی 
داستان خود را به زیبایی پری مانند کرده و به همه ی آنان صفت پری رخ، پری روی، پری 
وش، پری سان، پری رخسار و پری پیکر می دهد. بنابراین این ویژگی پری نسبت به سایر 

ویژگی آن برتری جسته است:
چو بیرون شد ز در فرهاد و شاوور                  پـریـرخ مـانـد از دلـدار مهـجـور

)فرهادنامه، ب 300(
پـریـرویـان بـهم گشتـند دمـساز                  ره عــشــاق را کـردنـــد آغــاز

)همان، ب3391(
غــالمـان و کنـیـزان پــری وش                  دری چون آب و یاقوتی چو آتش

)همان، ب2337(
پـری پـیــکر بـت رومـی نـژادی                  گـه دل سـوخـتـن آتـش نهادی

)فرهادنامه،ب3782(
رمندگی پری  از آدمی

 از مهم ترین ویژگی پری، رمنده بودن آن از برابر دیدگان آدمی است. این ویژگی اسرار 
آمیز پری به قدرت مافوق بشری آن باز می گردد »)fairy( یا پری سمبولی از قدرت های 
مافوق طبعی روح بشر است که معموال در هنگام انجام اعمال اسرار آمیز ظاهر می شود 
طبیعت ایشان متناقض است از طرفی اعمال ساده انجام می دهد در حالی که قدرت مافوق 

بشری دارند« )شوالیه، 1379: 218(
 صاحب کتاب رستم الحکما نیز این ویژگی موجودات فرازمینی را درنوع خلقت آن 
دانسته و آنان را ارواح لطیفی می داند که از آتش و باد آفریده شده »بنی جان چون از دو 
رکن عالی که آتش و باد باشد مخلوق می شوند و به آن سبب لطیف و خفیف می باشند 
که به چشم بشر دیده نمی شود مگر در جسم او حلول نماید« )رستم الحکماء،1382: 23( 
کرتیس نیز در کتاب اسطوره های ایرانی پری را بجهت لطافت بیش از حد نامرئی از چشم 
آدمی می داند » بدانکه خدای تعالی جن و پری آفریدکی به لطافت چنان اندکی به مسافت 
از اقلیمی به اقلیمی رود از لطیفی در حاسه ی چشم آدمی نیاید« ) کرتیس، 1383: 512( 
شاعر نیز شیرین را پریوشی می داند  که با تاختن اسب تیزپای خود همچون پری از دیدگان 

پنهان می شود:
سمند تیز تک را کرد پی گم پری سان شد نهان از چشم مردم   

)همان، ب4008(
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رمندگی پری از آینه
از دیگر باورهای رایج در میان ایرانیان رمندگی پری از آینه است. آینه همواره در نزد 
پری خوانان و آینه بینان کاربرد جادویی داشته است به این دلیل که »آینه دارای خصایص 
جادویی است و دروازه ای است به قلمرو وارونگی« )کوپر،1379: 11( آینه در قدیم انواع 
گوناگونی داشته که یکی از این انواع آهن است »آینه آهن پرداخت کرده و شیشه و بلور 
پشت به زیبق که صور خارجی در آن افتد« )محقق، 1387: 57( در باور عامه آهن برای 
موجودات فرا طبیعی زیان آور است »جن ها وقتی از شما فاصله می گیرند که ابزار پوالدین 
همراه داشته باشید« )ماسه، 1355: 182( از این رو جادوگران برای بازتاب پری در آینه 
و انجام سحر ورد ها و ذکر های مخصوص می خواندند »جادوان و جن گیران آینه ای در 
پیش چشم اطفال نگاه می دارند و اوراد و اذکار مخصوص می خوانند تا کودکان نابالغ پریان 
و اعمال آنها را در آینه ببینند و از گم شده و سفر کرده ای که از او خبری نیست به وسیلة 
مشاهدات در آینه خبر دهند« )فطوره چی، 1386: 535 ( بیت زیر روشنگر تاثیر پذیری 

شاعر از این باور است عارف گلستان را پری وشی می داند که از آینه گریزان است:
چو مشاطه ز کار خویش وارست                      پری پیکر نهاد آیینه از دست

)فرهادنامه،ب1515(

وجود پری در گرمابه
»مطابق  است  بوده  آب  ساختن  جاری  و  رساندن  پری  وظایف  از  یکی  قدما  باور  در 
اساطیر پیشین و معتقدات آیین باستانی پیش از زردشت پریان بسان االهه هایی که یکی 
از وظایفشان رساندن باران و افشاندن و جاری کردن آبها بود« ) سرکارآتی، 1350: 22( 
از این رو در  باور پیشینیان گرمابه نیز جایگاه موجودات غیر زمینی است»اعتقاد به وجود 
اجنه در حمام در ساعتی که کسی در حمام وجود نداشت در میان مردم بسیار قوی بود« 
)وفایی، 1390: 68 ( این باور را نیز می توان در حدیث نقل شده از پیامبر جست و جو 
کرد » وقتی ابلیس از بهشت رانده و در زمین مستقر شد گفت: حال که مرا بر زمین فرود 
آوردی و از رحمتت دور کردی خانه ای در اختیارم قرارده پاسخ شنید: حمام را خانه ی تو 
قرار دادم« )فروزانفر، 1376: 448( از این رو عوام رفتن به گرمابه را در برخی از ساعات 
روز مناسب نمی دانستند »رفتن به حمام در روز شنبه شگون نداشت چراکه این روز را 
روز یهودیان می نامیدند و رفتن به حمام را نحس می شمردند« )وفایی، 1390: 67( اعتقاد 
به وجود موجودات غیر طبیعی در سر در و دیواره های گرمابه نیز بازتاب داده شده »نمای 
خارج حمام با نقاشی های بازاری تزیین شده است که معموال تصویر غول ها و کشتی گیران 
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یا صحنه های نبرد رستم را مجسم می سازد« )پوالک، 1361: 67( عارف با تاثیر پذیری از 
این باور، گلستان را پری زیبا و پاکیزه ای می داند که از گرمابه رفتن بری است اما جایگاه او 

را چون پری در گرمابه می داند:
ز گرمابه شدن گرچه بری بود                  ولی گرمابه هم جای پری بود

)همان،ب1478(
دیو

 )dev(« واژه ی دیو و باور به آن بخشی از فرهنگ و ادبیات هر ملتی را دربرگرفته است
پهلوی و دیو پارسی همه از ریشه ی )div( سانسکریت، بمعنای درخشدن که به خدایان 
اطالق شده و چون زردشت خدایان پیش را از کرسی عزت فرود آورد در مزدیسنا دیو به 
معنی اهریمن مستعمل شد« )معین، 1394: 42( در افسانه ی رومیان نیز باور به جانوری با 
ویژگی دیو به چشم می خورد »سایکلوپ ها مانند جانوران از مو پوشیده بود و با یک چشم 
در  که  موجوداتی  دیگر  از  )کوپفر، 1376: 199(  می نمود«  آنان سهمگین  هیات  آتشبار 
اساطیر با ویژگی دیو آمده هارپی ها هستند »هارپی ها )Harpies( غول های بالدار چنگال 
های تیز و بوی تعفن آنها ارواح را با خباثت بی وقفه آزار می رساندند و عذاب می دادند هارپی 
ها به معنای رباینده است اما نه رباینده به مفهوم دلفریب بلکه با مفهوم غاصب و غارتگر« 
)شوالیه و گربران، 1379: 517( اوستا دیو را موجود واقعی زیانکار، از ردیف اشباح می داند 
»دیو در اوستا یک موجود زنده و نامرئی زیانکار از ردیف اجنه و اشباح است که زردشت 
مانند همة اقوام زمان خود برای آنان موجودیت واقعی و خارجی قائل بود« ) مستتر، 1382: 
32( ایرانیان دیو را موجود زشت و سهمگینی می دانند که عرصه ی دنیا را دربرگرفته »دیو 
موجودی است بلند قد با مو های کوتاه و پهن لب های کلفت و آویزان و بدن پشمالو  به 
این ترکیب یک جفت بال و دو شاخ می افزودند در قدیم دیو تمام دنیا را میدان تاخت و تاز 
خود قرار می داد موجودات خارق العاده همیشه جوان می مانند واز دو هزار تا ده هزار سال 
عمر می کنند« )ماسه،1355: 169( عارف اردبیلی نیز ویژگی این موجود فرا طبیعی را در 

مثنوی فرهادنامه بازتاب داده است:
در چاه بودن دیو

از ویژگی های بارز دیو در باور عامه، زندگی در نقاط دور و تاریک است. از این رو این 
موجودات اغلب چاه های عمیق و تاریک را برای در امان نگاه داشتن جان خود بر می گزینند 
»دیوان در ته چاه پنهان می شوند و با خود یک بطری دارند که سرش محکم بسته است 
در این بطری روح دیو جای دارد اگر بطری بشکند دیو بیدرنگ جان می سپارد« )ماسه، 
1355: 171( عارف، عموی فرهاد را در پلیدی چون دیوی می داند که بدست فغفور، پدر 
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فرهاد در چاه حبس شده است:
ز بس بی رایی آن گبر بی راه                       چو دیوش داشتی فغفور در چاه

)فرهادنامه،ب421(
3- نتیجه گیری

عقاید و باورها از گذشته تا به حال در میان اقوام مختلف در شکل های گوناگون ظاهر 
شده است. باورها مجموعه ای از گفتار، اعمال و اندیشه هایی است که نادیده گرفتن آنها 
به دلیل پیوند با زندگی شخصی افراد تا حدودی غیر ممکن بنظر می رسد. برخی از این 
اندیشه ها و معتقدات بقدری محکم و استوار است که تا قرن ها پس از پیدایش همچنان 
ادامه ی حیات داده است. یکی از راه های رسیدن به شناخت، آثار عینی گذشتگان است. 
تحلیل محتوایی یک اثر ادبی روشنگر اندیشه ها و باور های مردمان روزگار شاعر است چراکه 
شاعر، عناصر اجتماعی را به عینه دیده و با آنها زندگی کرده و در پاره ای از مواقع جزئی 
از شخصیت او شده است. بنابراین با بهره گیری از مضامین شعری و کشف مفاهیم نهفته 
در آن می توان به شناخت فرهنگی، اجتماعی و روانی اقوام گوناگون دست یافت. شاعران  
با بیان اندیشه ی حاکم بر روزگار خود، مرزهای جغرافیایی را در نور دیده و میان مردمان 
گذشته و عصر جدید پیوند عمیق برقرار کرده است. در این میان عارف اردبیلی، با فضاسازی 
به وسیله ی شخصیت های داستان، نگهبان باورها و اندیشه های روزگار خود بوده و آن را از 
ورطه ی فراموشی نجات داده است. از آنجایی که جامعه ی عارف مصادف با فرهنگ مغولی 
است بسیاری از معتقدات و باورهای روزگار عارف پایه و اساس علمی و منطقی ندارد از این 
رو در جامعه ی شاعر اصحاب دعوی بر اصحاب معنی برتری یافته و اندیشمندان، جای خود 
را به رماالن، طالع بینان  داده اند در سرتاسر فرهادنامه باور به موجودات فراطبیعی و بیان 
ویژگی آن از جمله پری نسبت به سایر باورها نمود بیشتری یافته است. ایرانیان بر اساس 
این معتقدات که حاصل اندیشه و تجربه ی گذشتگان است مجبور به استفاده از ابزار هایی 

شدند که در راستای رهایی از پلیدی و کاهش مصایب زندگی روزمره بوده است.
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کیخسرو؛ تعالی منجی گری در برابر شاهی با توجه به مکتب اسطوره شناسی یونگ
دکتر علی زاهد
استادیار گروه فلسفه و کالم اسالمی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسالمی، دزفول، ایران
فریده آرامیده 
مدرس زبان و ادبیات فارسی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسالمی، دزفول، ایران
سهیل جعفری )نویسنده ی مسئول(
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایران   

چکیده
کیخسرو مطلوب ترین شاه در شاهنامه است که فرجام عجیبی دارد .پس از تحمل رنج فراوان 
و پیروز شدن درآزمون های دشوار و شکست دادن تمام دشمنان و گرفتن انتقام کیِن سیاوش 
برتخت شاهی تکیه نمی زند. مشغول عبادت می شود و بعداز مدتی به همراه پهلوانان به کوهی 
از  پژوهش  این  در  دارد،  وجود  کیخسرو  درباره  مختلفی  دیدگاه های  می شود.  ناپدید  و  می رود 
شیوه ی نقد اسطوره ای مبتنی بر عقاید یونگ و پیروانش استفاده شده  است. درنظر یونگ محتوای 
ناخوداگاه جمعی یا همان کهن الگوها به شکل افسانه و اسطوره پدیدار می گردند. این کهن الگوها 
افسانه و اسطوره تجلی می کنند. در مقاله حاضر  رؤیا،  به شکل  اما  ناپیدایند؛  و  ناشناخنه  خود 
کیخسرو تجلی دو کهن الگو قدرتمند قهرمان و شاه است، حکیم توس تقابل این دو کهن الگو و 
خطراِت در راه کیخسرو را به خوبی نشان داده است. در نهایت، کیخسرو قدرت را کنار می گذارد 
و همان نماد سوشیانتی یا قهرمان را برمی گزیند. نتیجه کار نشان می دهد با استفاده از این شیوه 

می توان درک بهتری از اسطوره های ایرانی داشت.
واژگان کلیدی: اسطوره، شاهنامه، کیخسرو، کهن الگو، یونگ

دو فصـل نامه ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیـات
فـارسـی دانـشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد فســا
س11، ش1 )پیاپی 22(، بهار و تابستان 1399
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1 - مقدمه
در فرهنگ ملل و اقوام گوناگون اسطوره ها و افسانه های بی شماری وجود دارند که در 
نخستین نگاه بسیار متفاوت به نظر می رسند؛ اما پس از اندکی آشنایی به تدریج شباهت های 
اساسی آن ها با یکدیگر آشکار می شود. بدیهی است که وجود این شباهت ها را نمی توان 
بر اساس ارتباط فرهنگ های مختلف با یکدیگر توجیه کرد؛ زیرا در بسیاری موارد  صرفاً 

هیچ گونه مراوده و ارتباط مستقیم یا غیرمستقیمی بین آن ها متصور نیست.
کارل گوستاو یونگ سرچشمه ی این مضامین اسطوره ای را ناخوداگاه جمعی نامید که 
به صورت مشترک در تمامی اقوام وجود دارند. یونگ معتقد است نوع انسان به صورت جمعی 
تجربیات انواع انسانی و پیش انسانی را در ناهشیار جمعی ذخیره می کند. ناخوداگاه جمعی 
بقایای تجارب نیاکان است و صورت پیش ساخته نظام کیهان را داراست و شامل بقایای 
دیرینه ای است که در این مخزن جمع شده اند. گذشته بدوی ما پایه ای برای روان انسان 
می شود و رفتار حال ما را تحت تأثیر قرار می دهد و عملکرد ما را تحت سیطره های خود 
درمی آورد. یونگ تجربه های باستانی موجود در ناخوداگاه جمعی را که به وسیله موضوعاتی 

الگوهای تکراری آشنا می شوند، کهن الگو می نامد )کریمی، 1396: 82(.
فردوسی )329-411ه.ق( از بزرگ ترین شاعران حماسی جهان است وی شاهنامه را 
دو  دارای  است. شاهنامه  ادبی شگفت انگیز خود سروده  توانایی  با  و  روایاتی کهن  برپایه 
بخش افسانه ای و غیرافسانه ای است. فردوسی در بخش افسانه وار گاهی از واقعیات یاری 
می جوید و در بخش واقعی و غیرافسانه ای گاه از افسانه  کمک می گیرد؛ اما در هر دو بخش 
مرز واقعیت را با خرد خود می سنجد و ناواقعیت را با رمز و نمادپردازی بررسی می کند .در 
این مقاله از دیدگاه یونگ به کندکاو شخصیت کیخسرو  می پردازیم. تنوع نسبی شخصیت ها 
یونگ  کهن الگوهای  بهتر  شناخت  سبب  درکنارکیخسرو  دیگر  شخصیت های  یادآوری  و 

می شود و چهره ی کیخسرو را نیز بهتر نشان می دهد.
پیشینه پژوهش و روش تحقیق

رویکرد  و  دیدگاه  بـرمبناي  که  است  متنيتأویلپذیر  شاهنامه  در  کیخسرو  داستان 
خوانش، امکان تفسیردارد. آثاری که اسطوره ی کیخسرو را بررسی کرده اند، عبارت اند از:

1. آثاری که به نقد اسطوره شناختی شخصیت کیخسرو پرداخته اند: پژوهشي در اساطیر 
ایران،  از اسطوره تا تاریخ و جستاري در فرهنگ ایران از مهرداد بهار و مقاله ی »اسطوره ی 
کیخسرو در شاهنامه« از ابوالقاسم اسماعیلپور که در این مقاله از آن ها استفاده شده است.
از مهردخت برومند درباره ی زندگی و شخصیت  2. چهارگانه »سرگذشت کیخسرو« 

کیخسرو است که به بررسی مفهومی روایت پرداخته است. 
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از دکتر  اسطوره اي  نقد  براساس روش  تحلیلداستانکیخسرو در شاهنامه  مقاله ی   .3
فرزاد قائمی است که با نگاه کهن الگویی به نقد اسطوره کیخسرو می پردازد؛ اما از نظر شیوه 
کار و نقد تفاوت های بسیاری با مقاله حاضر دارد. در این تحقیق، با نگاهی نو به اسطوره ی 
کیخسرو از دیدگاه یونگ پرداخته ایم. دیدگاه یونگ درباره اسطوره، دیدگاهی میان رشته ای 
است که روان شناسی و ادبیات را به هم وصل نموده است و نیز سعی می کند نماد و رمز 
رازهای موجود در اسطوره های تاریخی را برای ما روشن کند و از خردی که در این گونه 

اسطوره هاست ما را آگاه کند. ابتدا اسطوره ی کیخسرو را نقل می کنیم.

2- بحث و بررسی
2-1- داستان کیخسرو در شاهنامه

از جمله داستان هایی که معانی رمزی گران بهایی در آن نهفته است و الیه های وجودی 
و معرفتی متعددی در آن نهان است داستان فرجام روزگار کیخسرو است. این داستانی 
شگفت انگیز است. اگر نامه ی باستان را از همان آغاز به آهستگی بخوانیم و با جهان این متن 
آشنا شویم چون به فصل پایانی سرگذشت این پادشاه کیانی درآییم، ناگهان و به یک باره 
آرمانی ترین شهریاران شاهنامه  است.  بود. کیخسرو »از  را شاهد خواهیم  تفاوتی شگرف 
پس از تحمل رنج فراوان و پیروز شدن در آزمون های دشوار به شهریاری نائل شد .او نقش 
شهریاری یعنی اجتماعی ترین نقش را به خوبی ایفا می کند. افراسیاب تورانی و گریسوز را از 
پای درمی آورد و صلح و شادی و ارامش و داد و آسایش را به ایران برمی گرداند.« )خسروانی، 

1394: 51(. در آغاز پادشاهی او آمده  است:
ز دادِش جهان یکسر آباد شد... شد گاه  بر  شاه  کیخسرو  چو 
خواب به  اندرآمد  سِرغمگنان  جهان گشت پُرچشمه و روِد آب
خواب به  اندرآمد  سِرغمگنان  آراسته بهشتی شد  زمین چون 

)فردوسی، 1389: 4/3(

پس از شصت سال پادشاهی ناگهان کیخسرو از پادشاهی کناره گیری می کند. گودرز 
که از خردمندان پیر شاهنامه است با کیخسرو مخالف است و از زال نیرومندترین پیرخرد 
شاهنامه کمک می خواهد و او را از زابلستان فرا می خواند. زال و رستم نزد کیخسرو می آیند 
و این اقدام او را ناپسند و نتیجه هم آواز شدن دیو با او و سرپیچی از یزدان می دانند، زال 

می گوید: 
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مگر دیو با او هم آوازگشت                             که از راِه یزدان سرش بازگشت
)فردوسی، 1389: 342/4(
زال در ادامه به کیخسرو خاطرنشان می کند که نیاکان او افراسیاب جادوگر و کیکاووس 
دژخیم، پندهای زال را نپذیرفتند و نتایج شوم آن را دیدند .به او هشدار می دهد که اقدام 
او نه برای خودش سودمند است و نه جهان آفرین آن را می پسندد. کیخسرو به مالیمت 
اندرز برمی دارد.  از پند و  و آرامی زال را قانع می کند و زال عذرخواهی می کند و دست 
کیخسرو برخالف میل زال، پادشاهی را به لهراسب می دهد و خود همراه طوس، گیو، بیژن 

و فریبرز از شهر دور می شود و به سمت کوه روانه می شوند )خسروانی، 1394: 52-51(. 
کیخسرو در راه از خطراتی که ممکن پاگیر پهلوانان شود به آن ها هشدار می دهد و 
می گوید کسی که فقط فّر الهی داشته باشد می تواند زنده بماند. صبح که بیدار شدید و من 
ناپدید شدم، شما همگی برگردید وگرنه مورد غضب الهی قرارمی گیرید. کیخسرو و پهلوانان 
به چشمه ای در پای کوهی می رسند که خود چشمه بنا به فرهنگ رمزها، نماد قدیسیت و 

جاودانگی است )کوپر، 1380: 112(.
همگی در کنار چشمه می خوابند. صبح که پهلوانان بیدارمی شوند، کیخسرو را نمی بیننند. 
همگی به دنبال کیخسرو در گوشه کناره ها می گردند و پندی را که کیخسرو به آن ها داده 
 است، فراموش می کنند .پهلوانان که از یافتن کیخسرو به ستوه آمدند به کنارچشمه می روند 
تا گلویی تازه کنند. ناگهان در هوای آفتابی ابری سیاه باالی سر آن ها پدیدار می شود و 
همگی سخن کیخسرو را به  یاد می آورند و سریع برمی گردند ولی دیگر دیر شده  است، 
برف بوران سنگینی آن ها را می گیرد و به هالکت می رسند. چنان که از مجموعه ی روایات 
برمی آید، کیخسرو برخالف بسیاری از پادشاهان بدنام و دژخوی، نه تنها پادشاه کامل بلکه 

انسان کامل نیز هست )یاحقی،1386: 682-683(.
اکنون که با اسطوره کیخسرو آشنا شدیم اجزای نظام روان شناسی یونگ را بیان می کنیم 

تا خوانشی دقیق از هردو موضوع داشته باشیم:
من

اصطالحی است که یونگ برای اشاره به سازمان ذهن خوداگاه از آن استفاده کرد .من 
شامل ادراک، حافظه، افکار و احساسات است )هال و نور دبی، 1393: 41(.

ناهشیارشخصی
ناهشیاری شخصی در زیر هشیاری قرار دارد، شامل تجاربی که به زندگی فردی مربوط 
می شوند؛ چون پیش پا افتاده یا ناراحت کننده بوده اند فراموش یا سرکوب شده اند )شولتز. 
د و شولتز. س، 494:1386( بین من و ناهشیار شخصی ارتباط دو طرفه ای وجود دارد. 
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آن،  از  بیرون کشیدن چیزی  .برای  تشبیه کرده اند  بایگانی  به جعبه  را  ناهشیار شخصی 
بررسی آن برای لحظه ای و برگرداندن آن به همان جایی که بوده تا دفعه بعد، تالش ذهنی 

کمی الزم است )کریمی، 1396: 82(. 
ناهشیارجمعی

عمیق ترین سطح روان که کمتر از همه دست یافتنی است شامل تجاربی که از نیاکان 
و اجداد بدوی مان به ما رسیده است. همان گونه که هریک از ما تمام تجارب خود را در 
به عنوان یک  به صورت جمعی  نیز  بشر  نوع  بایگانی می کنیم،  و  انباشته  ناهشیار شخصی 
گونه، تجارب گونة انسان و پیش از انسان را در ناهشیارجمعی اندوخته می  کند. این میراث 
به نسل جدیدی انتقال می یابد. هرگونه تجربیاتی که همگانی باشند؛ یعنی با هر نسل نسبتاً 
بدون تغییر تکرار شده باشند، بخشی از شخصیت ما می شوند. گذشته بدوی ما، شالوده 
روان انسان می شود و رفتار جاری را هدایت می کند و بر آن تأثیر می گذارد. ما این تجارب 
جمعی را مستقیم به ارث نمی بریم )شولتز. د و شولتز. س، 1386: 495(. برای مثال، ما 
ترس از مار را به ارث نمی بریم، بلکه استعداد یا پتانسیل ترسیدن از مار را به ارث می بریم. 
ما آمادگی داریم به همان شیوه هایی رفتار و احساس کنیم که انسان ها همیشه رفتار و 
احساس کرده اند یا به زبان دیگر ما به طور غریزی ترس از مار را داریم. عمومیت این تجارب 
در نسل های بی شمار، هنگام تولد بر هریک از ما تأثیر گذاشته و تعیین می کنند که چگونه 
دنیای خود را درک کنیم و به آن واکنش نشان دهیم یونگ توانست مشخص کند، این 
عقاید به صورت شفاهی یا نوشتاری از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر منتقل نشده بودند. 
یونگ گفته است که بیماران در رؤیاها و خیال پردازی های خود، همان نوع نمادهایی را به 
یاد آوردند و برای او شرح دادند که در فرهنگ های باستانی کشف کرده  بود)هال و نور دبی، 

.)47-46 :1393
2-2-کهن الگو

محتوای ناخوداگاه جمعی را کهن الگو می گویند. کهن الگو به معنی یک مدل اصلی است 
که بر اساس آن چیزهای مشابه ساخته می شوند .واژة هم معنی آن نسخة نخستین است. 
یونگ کهن الگوهای بسیاری ازجمله: قهرمان، دیو، زمین، مادر، پیرخردمند و شاه ]...[ را 
شناسایی و تشریح کرد. این کهن الگوها را نباید به عنوان تصاویر کامل، قلمدادکرد آن گونه 

که تصویر رویدادهای زندگی گذشته در حافظه قرار می گیرد )همان، 49-48(.
کهن الگوهای که برای ما مهم است کهن الگوی قهرمان و شاه است .اسطوره ی قهرمان 
»رایج ترین و شناخته شده ترین اسطوره هاست و ما آن را در اساطیر قدیم یونان و روم، در 
قرون وسطی، در خاور دور و در میان قبایل بدوی کنونی می یابیم.« )یونگ، 1396: 162(. 
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ما همواره داستان های مشابهی داشته ایم که: »درباره ی تولد زودرس، رشد سریع در قدرت 
گرفتن و واال شدن، مبارزه ی پیروزمندانه علیه نیروهای اهریمنی، گرفتار غرور شدن و افول 

زود هنگام براثِر خیانت یا فداکاری قهرمانانه ای که به مرگ وی می انجامد.« )همان(.
کهن الگو قهرمان

قهرمان اساطیری از برجسته ترین شخصیت های کهن الگویی است که از قدیم ترین ایام 
تاکنون، در میان بسیاری از ملل و اقوام و مذاهب زندگی کرده است و حوادث شگفت انگیزی 
را پدید آورده است. بنابر اساطیر و افسانه های قهرمانی، قهرمان زاده می شود تا در زمانی 
مشخص، پای در مسیری ناآشنا و جادویی  گذارد. با طی کردن مراحل و آزمون های سخت 
و دشوار، برکت و فضیلت از دست رفته را به جامعه بر گرداند. به عقیده ی کمبل »سفِر 
اسطوره ای قهرمان، معموالً تکریم و تکرار الگویی است که به آن مراسِم گذار می گویند. 
یگانه  اسطوره ی  را هسته ی  آن  که  است  بازگشت  و  تشرف  و  مرحله: جدایی  دارای سه 
حیطه ی  به  مخاطره آمیز  سفری  و  می کشد  دست  روزمره  زندگی  از  قهرمان  نامیده اند. 
شگفتی های ماوراءالطبیعه را آغاز می کند. با نیروهای شگفت در آن جا روبه رو می شود و به 
پیروزی قطعی دست می یابد. هنگام بازگشت از این سفر پررمزوراز، قهرمان نیروی آن را 

دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند.« )کمبل، 1394: 40(
ویژگی های اسطوره ی قهرمان 

باید  آن  که طی  می کند  آغاز  را  طوالنی  سفری  فدایی(  )منجی،  قهرمان  الف.کاوش: 
وظایف سنگینی هم چون، جنگ با غول ها، حل معماهای بی پاسخ، ازدواج با یک شاهزاده و 

مانند آن را به انجام برساند.
ب: نوآموزی: قهرمان برای گذر از مرحله بی خبری و خامی و برای رسیدن به بلوغ فکری 
و اجتماعی، باید یک سلسله وظایف و مقدرات شکنجه آور را از سر بگذراند. این مرحله خود 

غالباً از سه بخش رهسپاری، دگرگونی و رجعت تشکیل می شود.
ج. فداکاری و ایثار: قهرمان که نماینده رفاه قبیله یا مملکت است باید جان خود را بدهد 
و به کفاره گناهان مردم تا دم مرگ رنج بکشد تا مملکت را به باروری و زایندگی برساند 

)گورین و همکاران، 1370: 179(.
به طور کلی می توان گفت: »نمادهای قهرمانی، زمانی بروز می کنند که من خویشتن 
نیاز به تقویت بیشتر داشته باشد؛ یعنی هنگامی که خوداگاه برای کاری که خود به تنهایی 
یا دستِ کم بدون یاری منابع نیرویی در ناخوداگاه است نمی تواند انجام دهد، به ناخوداگاه 
نیاز پیدا می کند« )یونگ ،1396: 181(. ناخوداگاه در اصل به کمک و یاری ما می آید و 

ضد ما عمل نمی کند. 
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2-3-تحلیل عروج کیکاوس در شاهنامه
بنابر روایت شاهنامه دیوان تصمیم می گیرند کیکاوس را گمراه کنند و دیوی خود را 
به صورت غالمی درمی آورد و او را وسوسه می کند بر آسمان ها فرمانروایی کند. بدین منظور 
بر چهار عقاب می نشیند و راهی آسمان می شود. اما میانه راه، همین که نیرو عقاب ها تحلیل 

می رود، از اسمان سرنگون می شود.
در تحلیل این قسمت می توان اذعان داشت عروج کیکاوس بیش تر با نمادهای دنیوی و 
شهوت تسلط وخوی سیراب نشدنی انسان همراه بود .اگر با زبان نمادها به داستان کیکاوس 
درپی  که  است  انسانی  حیوانی  از سرچشمه های  یا  انسانی  عروجی  درمی یابیم  بپردازیم، 
ارضای قدرت یا چیرگی بر کل دنیاست. عقاب ها عالمت میل ما هستند و گوشت به یک 
معنا رمز و نشانه ای برای متعلق میل یا بنابه اصطالح روان کاوی ژاک الکان نشانه »ابژه  میل« 
است )هومر، 1394: 34(. چنین از داستان برداشت می شود انسان میل سیری ناپذیری در 
تمام جنبه های انسانی و دنیوی دارد و سعی در به دست گرفتن همه چیز را دارد. یونگ 
گفته است: »هنگامی که اندیشه ی ما آن قدر باال می رود که آسمان ها را فتح می کند، انسان 

دیگر ما، یعنی فرد سرکوب یافته به سوی جهنم سقوط می کند« )یونگ، 1389: 154(. 
دلیل نجات پیدا کردن کیکاووس از مرگ 

نهان، اندر  داشت  بودنی  همی  جهان شگفتی  از  تباه  نکردش 
چرید و  چمید  لختی  ببایست  پدید آمد  خواست  ازو  سیاوش 
پشیمانّی و درد بودش به دست نشست تخت  و  بزرگی  به جای 

)فردوسی، 1389: 97/2(
کیکاووس به این دلیل از مرگ نجات یافت که: »به چند وجه پادافر دید: فره ی کوی 
)کیانی( از او بشد ،کی اوس بر زمین افتاد و به دریاچه وروکشه پناه برد و پیام آور ایزد نریو 
سنگ پی او شد تا او را بکشد. اما فروشی کیخسرو، نوة آیندش پسر پسرش در پی او بشد و 
او را حفظ کرد. فروشی کیخسرو به نریوسنگ که کوشیده بود او را به کناری بزند، به بانگ 
بلند گفت فرشته نگهبان روان اوست: او را مکش، ای نریوسنگ، پروراننده ی جهان! چه 
اگر این مرد را بکشی، ای نریوسنگ، گرداننده ی جهان، قهرمان نابودگر توران زاده نخواهد 
شد، زیرا از پشت این مرد )کئوس( مردی به نام سیاوخش خواهد زاد و از پشت سیاوخش 
من زاده خواهم شد، من که خسروم، من که قهرمان ترین )مرد( توران )یعنی افراسیاب( را 
خواهم شکست،آن که )= افراسیاب( بس سپاه و لشکر نابود کند... وین منم که با دگرگون 
کردن مسیر نبود، سپاهیان و لشکریانش را خواهم شکست، من که شهریار توران را واپس 
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خواهم راند. این سحن نریوسنگ را متأثر کرد و بر آن شد تا کئوس را نکشد، که تنها پادافره 
کئو آن بود که نامیرا شد« )دومزیل، 1384: 134-135 به نقل از بهفر، 1394: 372/4(.

فروشی کیخسرو از پیک اهورامزدا )نریوسنگ( خواست که کیکاووس را نکشد. و او را 
ببخشد. کیکاووس از مرگ نجات پیدا کرد. شرمنده و پشیمان به زمین برگشت و چهل 
شبانه روز به درگاه خداوند گریه و زاری کرد تا خداوند گناهان او ا بخشید. کیکاووس پس از 
حوادثی که از سر گذراند چون متوجه شد که جهان سراسر هیچ و پوچ است. عدالت ورزید 
و از عدل و داد بهره برد. قهرمان، منجی است و نجات بخشی از مهم ترین ویژگی کهن الگوی 

قهرمان است که درباره ی کیخسرو صادق است. 
کهن الگو شاه

کهن الگوی شاه مهم ترین و قدرت مندترین کهن الگو است. کهن الگویی که جامعه ایرانی 
به  اما  نمی کنند  به آن  توجهی  تأثیر و سیطره آن است. کهن الگویی که  به شدت تحت 
شدت می تواند ویرانگر باشد. چرا کهن الگو شاه در کشور ما بیش تر حس می شود؟ در تاریخ 
کهن سال سرزمین ما از جمله: مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و در تاریخ بعداز 
اسالم همیشه پادشاهی وجود داشته است. شاه در قبل از اسالم به معنی خدا بوده  است 
)فرهنگ جهانگیری، ذیل واژه ی »شاه«( یا شاه را ظل اهلل یا سایه ی خدا می گفتند )فرزام 
اجاللی، 1383: 45( یا شاه را از طرف خدا می پنداشتند یا دست نشانده ی او فرض می کردند.
The King energy is primal in all men

 در کتاب شاه، جنگجو، جادوگر و عاشق آمده است: »نیروی شاهی، نیروی اولیه در 
همه ی مردان است« )رابرت مور، 1991: 49(. )ترجمه متن باال(

Kings have traditionally been seen as divine.
 Interestingly, though, it's not the men themselves who are given
such divinity. They were mere stewards of the “King energy
the king is dead !long live the king 
That line had always confused me, but now it makes sense.
 The mortal man who had taken the role of king is dead, but The 
King himself will live on in his next incarnation

مردان  این  که  است  جالب  شده اند.  دیده  الهی  به صورت  سنتی  دیدگاه  از  پادشاهان 
خودشان نیستند که چنین الوهیتی به دست می آورند.آن ها فقط کارگزاران نیروی پادشاهی 
بوده اند. شاه مرد: زنده باد شاه! این سطر همیشه مرا گیج می کرد اما حاال منطقی به نظر 
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می رسد. مرد فانی که نقش شاه را ایفا می کرد، مرده  است. اما خود شاه )نیروی شاهی( در 
جسم بعدی خود به زندگی ادامه خواهد داد )رابرت مور، 1991: 50(. )ترجمه متن باال(

افراد فقط نقش آن را بازی  الگوست که  به خوبی می توان درک کرد که شاهی یک 
می کنند الگویی که فرد را به سیطره ی خود درمی آورد.

 we rarely experience the King in his fullnessMost of the time,
 our 'kings' are either tyrants or weaklings, which are, of course,
.two sides of the same dark coin
 King Herod, upon hearing of the birth of Jesus (The “King of
 the Jews”), ordered the death of every infant boy in the region. The
 mortal man had identified with the King energy, believed it to be
 him , and therefore the idea of a King of the Jews coming to usurp
 him was unthinkable. He believed every man, woman and child
 in his kingdom belonged to him , personally , rather than to the
station of Kingship that he was holding

ما به ندرت پادشاهان را در کمالشان تجربه می کنیم بیشتر اوقات، »پادشاهان« ما یا 
ظالم یا ضعیف هستند، که البته دو طرف یک سکه تاریک است.

پادشاه هیرود، با شنیدن تولد عیسی »پادشاه یهودیان«، دستور مرگ تمام پسر شیرخوار 
منطقه را صادر کرد. مرد فانی که باور داشت دارای نیروی شاهی است حتی فکر اینکه 
کسی جایگاه او را غصب کند و پادشاه یهود شود غیرممکن می پنداشت، زیرا به عقیده او هر 
مرد، زن و کودکی که در قلمروش بود نه به جایگاه پادشاهی بلکه به شخص او تعلق داشت 

)رابرت مور، 1991: 63(. )ترجمه متن باال(
 When someone identifies with their King archetype, and their
 ego gets tangled up in it, suddenly any calm or benevolence they
 had is gone. It is replaced by desperation . The ego knows that it is
 not the true King. It is a usurper, and it will do everything it can to
 appear powerful. The appearance of power often takes the form of
exploiting and abusing the people of the kingdom.

تنیده  پادشاه درهم  و  او  ایگو  پادشاه خود شناخته می شود،  با کهن الگو  وقتی کسی 
می شود، و در این زمان هرگونه آرامش و خیرخواهی از بین می رود و نا امیدی جای آن 
را می گیرد، زیراکه ایگو فرد می داند که او یک پادشاه واقعی نیست تنها یک غاصب است. 

کیخسرو؛ تعالی منجی گری در برابر شاهی با توجه به مکتب اسطوره شناسی یونگ
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ازاین رو، هر کاری برای قدرتمند جلوه دادن خود انجام می دهد که این قدرت نمایی معموال 
ًبه شکل استثمار و تعرض به مردم سرزمینش است )رابرت مور، 1991: 67(. )ترجمه متن 

باال(
 در شاهنامه منجی ها که همان قهرمانان و پهلوانان هستند در بسیاری از موارد با شاهان 
یکی نمی شوند و این خرد ایرانی است که در شاهنامه به ما نشان می دهد اگر یکی بشوند، 

دچار مشکل می شوند همانند جمشید. 
کیخسرو؛ تعالی منجی گری در برابر شاهی 

کیخسرو نمونه کامل منجی یا نماد سوشیانتی است؛ چون کودکی آن مانند کودکی 
و  عبورکنند  نمی توانند  بقیه  می شودکه  رد  رودی  از  بزرگ سالی  است.در  موسی  حضرت 

مراحل تشرف پهلوان را پشت سرمی گذارد 
نفرت فردوسی از الگوی کیکاوسی و ستایش از الگوی کیخسروی نشانه ی روشنی است 
که فردوسی به مطلق سلطنت نمی اندیشد، بلکه او فقط به نمونه ی پرتقوای آن نظردارد و 
آن را می ستاید )بهار، 1386: 122(. شخصیت کیخسرو در روایات اسالمی چندان اهمیت 
دارد که گفته اند روزششم فروردین، که نوروز بزرگ نام داشت، کیخسرو در این روز بر هوا 

عروج کرد. 
حماسی  اساطیری  الگوهای  زمره ی  در  کیخسرو  شاه  »الگوی  حمیدیان  عقیده ی  به 
شاهنامه است که او را از همة شهریاران نیکو خصلت اساطیری ایران ممتاز می سازد و در 
پایان به پایگاه انسان کامل می رسد. بُن مایه ای که حکیم توس پیش از عصر عرفانی یا در 
آغاز آن، مطرح ساخته است و پایگاه کیخسرو را به پایگاه ایزدی و پیامبری ارتقا  بخشیده 
 است. آنچه در فرجام زندگی پرماجرای کیخسرو اهمیت دارد، مشی و معاملت عارفانه ی 
اوست که نخستین نمونه ی کامل را به دست می دهد. او درحالی که جهان را به اطاعت آورده 
و دشمنی آشکار یا نهان برایش نمانده، درست در جایی که مطابق منطق رایج آدمیان باید 
پس از آن همه رنج بیاساید و حکومتی به کام دل برانَد، در اندیشه  می شود. مبادا قدرت 
فراوان وی را چون جم، ضحاک، سلم و تور و افراسیاب از راه یزدان به درکند؛. پس، به دنیای 
دل و درون پناه می برد. آنکه جهان درمشت او باشد و آن را از دست بگذارد، نه همسری 
گزیده و نه به فرزندی دلشاد بوده  است. تنها چیزی که خواسته پاالیش زندگی از عوامل 

آلودگی است )حمیدیان، 1372: 323(
با  توانایی های خود در مقابله  ایران می تواند درباره  تاریخ  پادشاه  بهترین  هنگامی که 
شرارت های مالزم با قدرت به  تردید بیفتد، به پادشاهان فناپذیر کوچکتری مانند کاوس 
چه امیدی می توان بست؟ شرافت اخالقی و پادشاهی ناسازگارهستند، همچون دو الگو که 
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یکدیگر را می بلعند در بیشتر مواقع الگوی شر یا در اینجا شهریاری نیکی و خوبی فرد را 
از پادشاهی  بنابراین کیخسرو، عالی ترین شاه اخالقی،  به سمت تیره و بدی می کشاند؛ 
کناره گیری می کند و جنبةروحانی و معنوی زندگی خود را می رباید )دیویس، 1396: 105(.

فرجام کیخسرو واقعاً شگفت آور بود، چون او در اوج نیکنامی و پُرآوازگی درحالی که 
فرمانروایی جهان را بر عهده داشت، یک باره  کنار گذاشت و راه معنوی پیمود .او که پس از 
مرگ افراسیاب، دیگر ساالرجهان شده بود و همة شهریاران، پهلوانان و َگوان دلیر پیش او 
سرخم می کردند، از کار گیتی کناره گرفت و خود را به مراقبه و نیایش سپرد و به شکلی 
اسطوره وش ناپدید شد. کی خسرو در اوستا از جاودانان است. بنابه روایِت کتاب های پهلوی، 
او در محل مرموزی پنهان است و در هزاره ی سوشیانت بر ایزد وای )َویو( می نشیند و به 
پیشواز سوشیانت  می آید و کارهای نیک خود را برای سوشیانت بیان می کند و سوشیانس 
از کیخسرو می خواهد که آیین بِه دینی را بپذیرد. کیخسرو این دین را می ستاید و بدین 
ترتیب، او فرمانروا می شود و سوشیانت موبد موبدان می گردد )آموزگار، 1387: 71-72 و 
86(. در این هزاره، کیخسرو و یاران به یاری سوشیانت، نظم و قانون و داد و خوی گاهانی 

را در بین مردم برقرار می کنند )آذر فرنبغ، 1389: 278/10(. 

3- نتیجه گیری
ضمن تحلیلی که در اسطوره کیخسرو و درک کهن الگوهای یونگی داشتیم، می توان 
اذعان داشت کیخسرو فراتر از یک اسطوره قومی است .اسطوره ای که به خوبی ناخوداگاه 
جمعی را برای ما توضیح می دهد. در اسطوره کیخسرو به خوبی تقابل کهن الگوهای شاه 
و منجی را می توان درک کرد، تقابلی که در آخر نماد سوشیانتی یا منجی گری پیروزشد 
و به سعادت آخروی رسید. ولی نکته ای که در آن مهم است که کیخسرو دست رد به 
سینه ی قدرت زد عملی که بسیارسخت و با مخالفت بزرگان همراه بود. فرجامی که بسیار 
خوش تر از سلطنت چندین ساله است. کیخسرو به ما دو راه نشان می دهد راه پاکی و راه 
ظلم . همان طور که می دانید قدرت همیشه با ظلم و ستم همراه است. کیخسرو نمی خواهد 
درگیر این نخوت شود. پس راه حق را در پیش می گیرد. راه حق همان راهی است که ما 
باید بیندیشیم که در عصر امروزی ما کدام است. نباید فریب خورد که الگوی شاهی همان 
الگو منجی گری برای مردم است. جامعه مردمی که همیشه منتظر یک منجی برای رهایی 
بوده اند. پس باید بین این دو تفکیک قائل شوند و آن ها را با هم نیامیزیم که منجر ویرانی 

و نابودی می شود. 

کیخسرو؛ تعالی منجی گری در برابر شاهی با توجه به مکتب اسطوره شناسی یونگ
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چکیده
باورهای دینی و عقاید مذهبی از موضوعات و مضامینی است که معموال در سروده های شعرا 
بروز و ظهور می کند. مدح، منقبت و مرثیه ی اهل بیت )ع( که برگرفته از این باورهاست در برهه ای 
از تاریخ نمود بیش تری داشته است. بدون تردید جایگاه اهل بیت )ع( و بیان رسالت آنان از طریق 
زبان شعر و ادبیات می تواند تاثیر به سزایی داشته باشد. از جمله ی این شعرا، میرزا احمد متولی 
قاجار  الکاظم شاه چراغ )ع( در عصر محمدشاه  تولیت آستانه ی حضرت احمدبن موسی  باشی 
است؛ که بخش زیادی از نسخه ی خطی دیوان اشعار وی به مدح، منقبت و مرثیه ی سیدالشهدا 
)ع( و اهل بیت )ع( اختصاص یافته است. در جامعه ی عصرقاجاری فرهنگ تعزیه، شعر آیینی و 
نوحه خوانی بسط و گسترش ویژه ای یافت و شعرای این دوره تحت تاثیرفضای اجتماعی به وجود 
آمده و بعضا به تقلید از شاعر سرآمد عرصه ی مرثیه سرایی، محتشم کاشانی به مدح، منقبت و 
مرثیه ی اهل بیت )ع( پرداختند. روشن نیز تحت تاثیر فضای مذهبی حاکم بر جامعه، پیشینه ی 
خانوادگی و جایگاه شغلی متولی باشی آستان شاهچراغ )ع( در اشعار خود نگاه ویژه ای به مدح و 
مرثیه ی خاندان رسالت دارد. در این پژوهش که برای نخستین بار انجام می شود، پس از معرفی 
مختصری از نسخه ی خطی مذکور و شرح حال شاعر، با استفاده از روش توصیفی، تحلیلی، اشعار 
مدحی و سپس مراثی او را به تفکیک هریک از اشخاص از نظر مضامین و محتوا مورد بررسی و 

تحلیل قرار داده و نتایج حاصله را در پایان ارائه می نماید.
واژگان کلیدی: مدح، مرثیه، اهل بیت )ع( ، میرزا احمد متولی باشی
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1- مقدمه
آغاز مدیحه سرایی از دوره سامانیان است. صلت و خلعت امیران و وزیران موجب تشویق 
و  مهم ترین  از  ستایش  دهند.  بیش تری  جوالن  زمینه  این  در  تا  گردید  شعرا  ترغیب  و 
قدیمی ترین مضامین در شعر فارسی است. دوران مدیحه سرایی در شعر فارسی به چهار 
دوره تقسیم می کنند: 1- نیمه دوم قرن سوم تا سال 618 هـ 2- سال های 616 تا 807 هـ 

3- اوایل قرن 9 تا 1208 هـ 4- عهد حکومت قاجاریان )وزین پور، 1374: 13( 
پرداختن به مصایب و مناقب اهل بیت )ع( سابقه ای دیرینه دارد. برخی شعرای صحابی 
از زمان بعثت و بعضی از دوره هجرت به مدح و ستایش پیامبر اسالم )ص( پرداخته اند. با 
حوادث گوناگونی که در تاریخ رقم خورد؛ سخن گفتن از مصایب خاندان رسالت به مناقب 
امام صادق )ع( روایت است که: »من قال فینا بیت شعر بنی اهلل له  از  افزوده شد.  آنان 
بیتا فی الجنه، هر کسی درباره ما یک بیت شعر بگوید خداوند در بهشت برای او خانه ای 
می سازد«. )صدوق، 1404 ق: 81( در تاریخ ادبیات فارسی، شاعران متعهد بسیاری همچون 
سنایی، محتشم و ... ظهور کرده اند؛ و از پیشگامان مرثیه های مذهبی و کهن ترین مرثیه نیز 
نخستین سوگنامه ای است که کسایی مروزی در عزای شهیدان کربال سروده است. )ریاحی، 

 )82 :1380
 موقعیت دینی و مذهبی در عهدقاجار به گونه ی خاصی است. یعنی کشور رنگ کامال 
می کنند.  تر  نمایان  روز  به  روز  را  خود  مذهبی  چهره ی  قاجاری  شاهان  و  دارد  مذهبی 
)خاتمی، 1380: 55( این موضوع تاثیر خاصی در شعرای عصر قاجاری داشته است. یکی 
از این شعرا که تاکنون گمنام مانده میرزا احمد متولی باشی، تولیت آستانه ی متبرکه ی 
حضرت شاه چراغ )ع( در عصر قاجار است.دیوان او که تاکنون به صورت نسخه ی خطی 
باقی مانده بود؛ با مرثیه ی حضرت سیدالشهدا )ع( آغاز می شود. این دیوان مملو از اشعاری 
در مدح و منقبت و مرثیه ی اهل بیت )ع( است. به جرات می توان گفت وی از شعرایی است 
که در این حوزه برتارک ادبیات متعهد می درخشد. این مهم می تواند نویافته هایی در حوزه 

ادبیات فارسی برای پژوهشگران ارایه نماید.
1-1- پیشینه ی پژوهش و ضرورت انجام آن

 در بررسی نسخه ی خطی دیوان میرزا احمد متولی باشی، مشاهده می کنیم که او از 
شاعرانی است که شیفته ی خاندان رسالت و ملتزم به اهل بیت )ع( است. آن گونه که بیان 
شد، دیوان اشعار وی تاکنون به صورت نسخه ی خطی باقی مانده؛ پژوهش و تحقیقی درباره 
دیوان و اشعار او صورت نگرفته است. این مقاله برای نخستین بار به بررسی اشعار مدحی و 
مراثی شاعر درباره ی اهل بیت )ع( می پردازد؛ و به دلیل تازگی موضوع، می تواند رهنمون و 
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رهیافتی برای پژوهشگران و محققان زبان و ادبیات فارسی باشد.
1-2- شیوه پژوهش

 این پژوهش به شیوه ی توصیفی و تحلیلی است. پس از بانویسی و تصحیح نسخه ی 
خطی دیوان شاعر، به بررسی محتوا و مضامین آن پرداخته و اشعاری که در مناقب و مراثی 
اهل بیت )ع( سروده شده را به تفکیک هریک از اهل بیت )ع( مشخص و در دسته بندی 

جداگانه ای مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

2- بحث و بررسی
1-2- شرح حال میرزا احمد متولی باشی

از  عالی گوهر"  "روشن  به  ملقب  و  "روشن"  به  متخلص  باشی،  متولی  احمد  میرزا   
نوادگان میرشریف جرجانی است. پدر او محمد حسین متخلص به "عالی" است که میرزا 
علی اکبر نواب در تذکره ی دلگشا درباره او می گوید: »دیوانش همه مالحظه ... به قدر ده 
)نواب، 1371: 643( پدربزرگ شاعر میرزا  از طبعش صادر شده«.  به حال  تا  هزار شعر 
محمد، کالنتر عهد کریم خان زند و صاحب روزنامه ی کالنتر است. میرزا محمد کالنتر 

خواهرزاده میرزا محمدحسین شریفی صاحب اختیار فارس است. )فسایی، 13: 943-4( 
 روشن در سال 1215 ق در شیراز زاده شده است. در محله بازار مرغ شیراز نشو و نمو 
یافت و مدتی عهده دار تولیت آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ )ع( 

بود. )همان: 944( 
القاب  این  با  نامه  از معاصران روشن است؛ در فارس   میرزا محمد حسن فسایی که 
و عناوین او را معرفی می کند: »جناب قدوه ی اخیار و زبده ی  ابرار سید سادات و مجمع 
سعادات، نادره ی  زمان، ناظم ُدّر و مرجان« )همان: 5-944( آن گونه که روشن خود در 
قطعه ای که در تاریخ ازدواج خود سروده است؛ در سن سی سالگی با دختر عمویش ازدواج 

می کند:
لوکشف شه  نسل  از  نسبتم  آن که هست ز  عالی گهرم  روشن 
طرف دو  هر  ز  میل  این  بُد  گرچه  عم بنت  از  من شرف  دل  خواست 
الشرف بیت  آمده  ماه  منزل  یکی نوشتم  تاریخ  به  خامه 

)برگ: 200 نسخه ی خطی(  
به نقل از تذکره های دلگشا، مجمع الفصاحه و فارس نامه او در سال 1261 ق در سن 

46 سالگی بدرود حیات گفته است.

بررسی اشعار مدحی و مراثی میرزا احمد متولی باشی
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2-2- معرفی مختصری از نسخه ی خطی
نسخه ی خطی دیوان اشعار میرزا احمد متولی باشی به شماره ی 30 در مرکز پژوهش 
و کتابخانه ی شاهچراغ )ع( نگهداری می شود و به عنوان رساله ی دکتری توسط نگارنده 
مقاله تصحیح شده است. این نسخه ی به خط شکسته نستعلیق است که با مرکب سیاه 
توسط شخصی به نام شاکر نوشته شده است. عناوین اشعار و قالب های شعری به مرکب 
قرمز است. نسخه ی مذکور دارای 105 برگ است که اندازه آن 20/5*16 در قطع وزیری 
است. تعداد ابیات هر صفحه بین 13 تا 15 بیت متغیر است. نسخه ی هیچ آرایش و تزئینی 
ندارد؛ دارای رکابه است و آغاز و انجام دارد. شکل1 تصویر بیت اول و شکل 2 تصویر بیت 

آخر دیوان را نشان می دهد.
آغاز

بسم اهلل الرحمن الرحیم
هذا دیوان اشعار ُدرربار بالغت آثار سالله السادات و نجباء العظام ذوالحترام ]....[. دیوان 

او با بیت زیر آغاز می شود:
باز آهنگ دیار ابتال دارد حسین          عزم طوف کعبه قرب خدا دارد حسین

)برگ: 4 نسخه ی خطی(   

شکل 1- بیت آغاز دیوان.
یازدهم شهر  بتاریخ  کتبت  روشن  الوهاب من کالم  الملک  بعون  الکتاب  تمت  انجام: 
ذیقعده الحرام کتبه العبد المذنب، الثم لعالی، الواثق باهلل، المتوکل علی اهلل، شاکر، سنه 

1282. )برگ: 209 نسخه ی خطی( 

شکل 2- بیت انجام دیوان.
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3-2- مدح و منقبت اهل بیت )ع( 
مدح به معنی ستایش کردن و ستودن خصلت ها و صفات نیک کسی است. )دهخدا( 
شعر مدحی ستایشی است که شاعر از ممدوح خود می کند و ضمن آن سجایای اخالقی وی 
را بر می شمارد و از رفتار و موفقیت های او تمجید می کند و زبان به بزرگداشت او می گشاید. 
)رزمجو، 1374: 39( شعر مدحی تنها به امرا و محتشمان اختصاص ندارد. بلکه در ادب 
فارسی بسیار است مدیحه هایی که در حق پیامبر یا درباره ی ائمه دین )ع( به صورت نعت 

و منقبت و به سبک نظم درآمده است. )مؤتمن، 1364: 71( 
 بسیاری از سرایندگان زبان و ادب فارسی از آغاز تا امروز به ستایش اهل بیت )ع( 
پرداخته اند. پدر شعر فارسی، رودکی سمرقندی، شهید بلخی و نام آشناتر از دیگران در 
ستایش خاندان رسالت، کسایی مروزی، ناصر خسرو قبادیانی، خاقانی شروانی، موالنا جالل 
الدین بلخی، فردوسی توسی، شیخ اجل سعدی، نظامی گنجوی، عطار نیشابوری، سنایی 
غزنوی، حافظ شیرازی، صائب تبریزی، محتشم کاشانی، وحشی بافقی، قاآنی شیرازی و 
شهریار از شاخصین زبان فارسی که با فصاحت و بالغت سروده های خود را به مدح و منقبت 

اهل بیت )ع( مزین نموده اند.
4-2- ممدوحان اشعار روشن شیرازی: دیوان میرزا احمد متولی باشی 3143 بیت دارد. 

بخشی از حجم دیوان مذکور به مدح و منقبت اهل بیت )ع( اختصاص یافته است:
ابیات ابیات شعری مجموع ردیف
153 75 بیت

31 بیت
47 بیت

3 قصیده امیرالمومنین علی )ع( 1

22 14 بیت
8 بیت

2 غزل امیرالمومنین علی )ع( 2

53 53 1 قصده ابوالفضل العباس )ع( 3
46 46 1 قصیده حضرت صاحب الزمان )عج( 4
17 17 ا غزل  احمدبن موسی الکاظم

شاهچراغ )ع(
5

35 35 بیت 1 قصیده حسنین )ع( 6
326 بیت مجموع

بررسی اشعار مدحی و مراثی میرزا احمد متولی باشی
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او شجاعت،  اشعار  در  است.  فراوان  روشن  دیوان  مدحی  اشعار  و  ستایش  مالک های 
جنگاوری، سخاوت و بخشندگی، همت و اراده، تدبیر، عدل و داد ورزی اهل بیت )ع( را 

مورد ستایش قرار داده است.
تشیع،  شعرای  اکثر  دیوان  در  فراگیر  موضوعات  از  )ع(:  علی  امیرالمومنین   -2-4-1
امیرالمومنین )ع( و رشادت، شهامت و سخاوت او است. روشن شیرازی در قصیده ای 75 
بیتی که ردیف آن واژه ی "چشم" است و به نام "چشمیه"  و در بحر مضارع در نسخه ی 
می پردازد.  )ع(  علی  امیرالمومنین  ستایش  به  مفصل  طور  به  شده  ثبت  او  دیوان  خطی 

قصیده ی چشمه با ابیات زیر آغاز می شود:
زاین خوب تر نیامده کس را به کار چشم شد عاقبت مرا هدف تیر یار چشم
دایم به پیش صورتش آئینه دار چشم بس شوق عکس صورت او باشدش؛ بَُود
آه است صعوه را چو بیفتد به مار چشم برگرد دل ز دیدن زلفش فغان ولی

)برگ: 113 نسخه ی خطی(  
نمونه هایی از فضایل و خصایل مورد ستایش آن حضرت )ع(:

 شفاعت: یکی از اموری که در دین اسالم مطرح است مسئله شفاعت است که از سوی 
انبیاء، مالئکه و اولیای الهی به اذن خداوند در روز قیامت انجام می شود. اهل بیت عصمت 
و طهارت نیز از کسانی هستند که از سوی خداوند متعال اذن شفاعت دارند. روایات نیز 
از وقوع شفاعت در قیامت سخن می گوید. پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمود:» 
من در روز قیامت شفاعت می کنم و شفاعتم پذیرفته می شود، و علی هم شفاعت می کند 
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و شفاعت او نیز پذیرفته می شود و اهل بیت من نیز شفاعت می کنند و شفاعت آنان هم 
اعتقاد  بر همین  بنا  احمد روشن  میرزا  )ابن شهرآشوب، 1376: 15(  پذیرفته می شود.« 

امیرالمومنین را خطاب قرار می دهد و می گوید:
طوبی قاسم  و  تویی  محشر  شافع  خیبر فاتح  و  تویی  قنبر  خواجه 
)برگ: 113 نسخه ی خطی(
چشم شمار  بی  او  شفاعت  بر  دارند  سلطان دین علی که به روز شمار خلق
چشم امیدوار  افکند  خلد  سوی  بر  شاهی که دوستدار وی از لطف او به حشر
چشم پروردگار  رحمت  به  مرا  او  شاهی که هست با همه عصیان به روز حشر
)برگ: 115 نسخه ی خطی(

شجاعت: جنگاوری و شجاعت امیرالمومنین )ع( بی شک از صفات برجسته ای است که 
بازتاب ویژه ای در اشعار شاعران داشته است. دالوری حضرت در احد، خیبر، خندق، ذات 
السالسل یا وادی الرمل، لیله المبیت و ... همگی بیانگر این موضوع است. روشن نیز در 
قصیده چشمیه بیش از 15 بیت به این ویژگی حضرت اختصاص داده و شجاعت حضرت 
را به گونه ی برجسته ای توصیف نموده است. در این جا تنها به ابیاتی چند از آن بسنده 

می کنیم:
بر جای اشک گر بفشاند شرار چشم را خصم  نیست  عجبی  او  تیغ  بیم  از 
چشم وار  برق  بنگردش  رزم  روز  در  ... گر نیست برق تیغ جهانسوزت از چه دور
بر سوی آب چون فتدش روزه دار چشم تیغت به خون خصم حریص آمد این بود
بر سوی آب چون فتدش روزه دار چشم را خصم  که  آمد  تو  تیر  و  تیغ  بیم  از 
دوزد فلک به معرکه )ی( کارزار چشم جوی رزم  تماشای  بهر  که  دعا  روز 
این را بود ز مرگ یکی خونبار چشم جان سوگوار  یکی  نصیب  بود  را  آن 
چشم غبار  از  شود  تیره  رزم  بر  بلند شود  دلیران  دار  و  گیر  گرد  بس 
چشم آشکار  نگرد  را  نشور  روز  شوری شود پدید که از آسیب کینه خواه

)برگ:116 نسخه ی خطی(
امیرالمومنین  حضرت  الموحدین  مولی  بخشندگی  و  سخاوت  بخشندگی:  و  سخاوت 
)ع( همچون فضایل دیگر حضرت در قلمرو اندیشه و قلم نمی گنجد. بخشندگی حضرت 
امیرالمومنین )ع( چنان برجسته است که دشمنانی چون معاویه به آن اذعان داشتند. در 
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قرآن کریم آیاتی در شان آن امام همام و این ویژگی اختصاص یافته؛ که از جمله است: 
کاَة َو ُهْم راِکُعون :  الَة َو یُْؤتُوَن الزَّ ُ َو َرُسولُُه َو الَّذیَن آَمُنوا الَّذیَن یُقیُموَن الصَّ َّما َولِیُُّکُم اهللَّ »إِن
ولّی می دهند«. )قرآن کریم، س 5 آیه 55( میرزا احمد روشن در توصیف سخاوت امیر 

المومنین، آن حضرت را خورشید آسمان عطا و بخشش می خواند:
اعال عالی  علی  مردان  سرور  مهر سپهر عطا، خالصه ی ایجاد
)برگ: 113 نسخه ی خطی

و او را طی کننده ی نام حاتم طایی می داند:
روز شجاعت نهد چو پای به میدان گاه سخاوت کند چو جای به مسند
دستان رستم  حدیث  خاطر  ز  محو  طی کند از دهر نام حاتم طائی
)برگ:119 نسخه ی خطی(
آن چه بیندوخت کان به سال فراوان درخور یک لمحه بخشش تو نباشد
در دل و دستت به رشک معدن و عمان مایه ی دریا به کان ز ابر کف تو است
قاآن همت  به  آستین  بفشان  گه  گاه بزن پشت پا به بخشش حاتم
غلطان گوهر  به  پرورش  یم  دانه  آن که دهد از برای ریزش دستش
)برگ: 120 نسخه ی خطی(

 و رسالت پیامبران و امامان علیهم السالم بیان احکام و قوانین الهی و تعلیم و تزکیه 
برای اقامه عدل و قسط در بین مردم معرفی می کند »و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا 
معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط« که موید بر پایی عدالت در حوزه اجتماعی 
زندگی انسان هاست. بدون شک علی )ع( تنها حاکم منحصر به فرد در تاریخ است که با 
انسانی توانست عالی ترین مبنای حکومتی عدل را در زمین  نبوغ معنوی و ارزش های 

ایجاد کند:
کیهان تو  است صیت عدل  بگرفته  تا  تا به جهان پهن شد خانه )ی( دادت
گریزان خویش  کنام  از  ژیان  شیر  فراری خویش  آشیان  از  شد  باز 
گوزنان شاخ  گزنده  زهراس  آن  تیهو چنگل  احتیاط  زپی  این 
طغیان آتش  نشاند  عدلت  مشعل  رشحه )ی( دادت ببست سیل بال را

)برگ: 120 نسخه ی خطی(  
خشم و عفو: علی )ع( همان شخصی است که وقتی بر دشمن مسلط می گردد، عفو و 
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بخشش می نماید، به شکلی محبت و مهربانی می کند که همگی انگشت به دهان می مانند. 
روشن خشم حضرت را به قهر الهی و عفو او را به رحمت یزدان مانند می کند:

عفو تو را رأی گفت: رحمت یـزدان الهی قهر  گفت:  عقل  تورا  خشم 
نسبت خاک درش به چشمه ی حیوان هست به ماء الحمیم نسبت کفار

)برگ: 119 نسخه ی خطی(  
منزلت و جالل: بسیار نقل شده است که خداوند در معراج پیامبر )ص( با صدای حضرت 
امیرالمومنین )ع( که مورد عالقه رسول اهلل )ص( بودند سخن گفتند. یکی از رهاوردهای 
اصلی معراج بشارت والیت و امامت مولی الموحدین حضرت علی بن ابیطالب )ع( است.

روشن به این موضوع ابتدا اشاره می کند و سپس شان و مقام حضرت را به چرخ تشبیه 
نموده و زحل را دربان و هندوی بارگاه امیرالمومنین می نامد:

تارک کیوان به  پای جاللت کجا،  ای که نهاده است شخـص قدر جلیلت
دید چو قدر تو شد، ز گفته پشیمان قدر تو را عقل گفت: چرخ، پس آن گه
یکسان نگویم  ار  باشد  بی خردی  جاللت کاخ  حضیض  و  سپهر  اوج 
خشت نخستین نهاد بر سر کیوان دانش مهندس  را  تو  جالل  کاخ 
نیست اگر بر در تو، هندوی دربان از چه به هفتم سپهر جای زحل شد
)برگ: 120 نسخه ی خطی(
که از دیدنش به تن فکند افتخار چشم ذوالجالل خداوند  جالل  مظهر  آن 
دارد همیشه بر در او بنده وار چشم شاهی که آسمان به تمنای بندگی
)برگ: 116 نسخه ی خطی(

 شاعر به خادمی زحل کفایت نمی کند؛ ماه، پروین، خورشید و سپس پیامبران اولوالعزم 
را حاجب و دربان او می خواند:

علی ابن ابی طالب که زیبد خادمش بر در
مه و پروین و خورشید و نجوم آسمان یک سر

خلیل و نوح و موسی و دگر عیسی به درگاهش
 یکی خادم یکی حاجب یکی دربان یکی چاکر
)برگ: 166 نسخه ی خطی(
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روشن در البه الی اشعارش ابیاتی را که از اصول اعتقادی شیعه است، بیان می کند؛ و 
امامت و جانشینی رسول اکرم )ص( را حق مسلم امیر المومنین )ع( می داند:

آن که هنگام شکست الت و عزی در حرم
من جان  برادر  باشد  علی  پیغمبر:  گفت 

غدیر روز  در  بگرفت  او  بازوی  نبی  چون 
من فرمان  بود  خداوندی  فرمان  گفت: 

آن که من موالی او بودم، علی موالی اوست
من عصیان  او  عصیان  )و(  من  امر  او  امر 

)برگ:57 نسخه ی خطی(  
2-4-2- حضرت ابوالفضل العباس )ع(: قمر بنی هاشم از القاب حضرت ابوالفضل العباس 
است. این بیانگر سیمای چشمگیر و پر جاذبه ی آن حضرت است. در روایت آمده است که 
جد او "عبد مناف" را "ماه مکه"، "عبداهلل" پدر پیامبر اکرم )ص( را "ماه حرم" )مصباح 
از گزارش های  "ماه بنی هاشم" لقب داده اند. در بسیاری  را  حرم( و حضرت عباس )ع( 
تاریخی عالوه بر زیبایی چهره و ظاهر آن حضرت ویژگی جسمی  او نیز بیان نموده اند. »اَن 
اِن فِی الِرض«  َهَم َو ِرْجالُه تَُخطَّ الَعبَّاُس )ع( َرُجاًل َوِسیماً َجِسیماً َجِمیاًل َو یَْرَکُب الَفَرَس الُمطَّ
عباس )ع( مردی زیبا، تنومند و آراسته بود که هرگاه بر اسب تناوری سوار می شد پاهایش 

به زمین می رسید. )مجلسی، 1373، ج45: 39( 
 روشن در قصیده ای که در وصف آن حضرت سروده است همچون شاهدی زیبا روی به 

توصیف روی و موی و خوی آن حضرت می پردازد:
پنهان غالیه  زیر  به  را  سمن  کرده  غالیه بو سنبلش، به طرف بناگوش
بدخشان لعل  دهانش چنان چه  ُدرج  عنبر مویش چنان چه نافه )ی( تبت
تیرگی، شب هجران به  زلف سیاهش  روی چو ماهش چو صبح عید منور
ایمان پرده)ی(  دریده  نگاهش  کفر  کافر چشمش کشیده خنجر بیداد
)برگ: 53 نسخه ی خطی(
کنعان مه  او  جمال  دار  غاشیه  ماه بنی هاشم آن که هست ز تعظیم
)همان:57(

بخشندگی و سخاوت:  میرزا احمد متولی باشی حضرت ابوالفضل )ع( را در بخشندگی 



85 /

و سخاوت به پیامبر اکرم )ص( و در شجاعت به امیرالمومنین )ع( تشبیه می کند. یعنی او 
را صاحب جمیع این خصایص می داند:

آن که به بخشش چو احمد است به مسند        آن که به کوشش چو حیدر است به میدان
)برگ: 54 نسخه ی خطی(  
عقـل نبـود عــاجـز از شــماره ی جـودت       داشــت گر امـکان حســاب قطره ی باران

مهر و قهر: روشن ویژگی هایی شبیه به امیرالمومنین )ع( برای حضرت عباس )ع( نیز به 
کار می برد. مهربانی او را بویی از بهشت و آتش دوزخ را شعله ای از خشم او می خواند و عفو 

و شفاعت حضرت را دلیل برعصیان بندگان بیان می کند:
شعله ای از خشم توست آتش نیران شمه ای از ُخلق توسـت نکـهت جنت 

)همان: 55(  
خلق جهان را نمـوده مایـل عصیان عفو تو را هست بس که مثل شفاعت 

)همان: 55(
عدالت و داد ورزی:

باز بـه دور تو داده طـعمه بـه تیــهو        گرگ ز عدلت گرفته شیوه ی خوبان
)همان: 55(  
او  از  بیشه و شیری که دیگر شیران  به معنی شیر  واژه ی عباس در لغت  جنگاوری: 
بگریزند است )دهخدا، 1375: 65 ( و این نام دلیلی بر جنگاوری و شجاعت آن حضرت 
است. توصیف این صفت در این قصیده از بسامد باالتری برخوردار است و 16 بیت را به خود 

اختصاص داده است ؛که به چند بیت از آن اشاره می کنیم.
جان بی  قالب  هراس،  از  تنان  پیل  شیر دالن از نهیب، پیکر بی روح
مردان چهره ی  دشنه  بیم  از  شود  زر  تیغ محک  کند  عیان  مبارز  قلب 
شیران رشته ی  تیز  تیغ  بَُرد  که  بس   قابض ارواح دست و پای کند ُگم
سندان همه  از  نیاید  بر  را  تو  تیر  البرز همه  از  برنیاید  تورا  گرز 

)برگ: 55 نسخه ی خطی(  
3-4-2- حضرت صاحب الزمان )عج( : در توصیف شمایل و فضایل حضرت ولی عصر 
)عج(، روایاتی متعدد وجود دارد. علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی آن حضرت را این گونه 
توصیف می نماید: »جوانی نورس و نورانی و سپید پیشانی بود با ابروانی گشاده و گونه ها و 
بینی کشیده و قامتی بلند و نیکو چون شاخه سرو. گویا پیشانی اش ستاره ای درخشان بود 
و بر گونه راستش خالی بود که مانند مشک و عنبر بر صفحه نقره ای می درخشید. بر سرش 
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گیسوانی پرپشت و سیاه و افشان بود که روی گوش را پوشانده بود. سیمایی داشت که 
هیچ چشمی  برازنده تر و زیباتر و با حیاتر از آن ندیده است«. )مجلسی، 1371، ج2: 180( 
میرزا احمد متولی باشی عاشقانه عشق و ارادت خود را در توصیف زیبایی های آن حضرت 

به تصویر می کشد:
چیست این یار که در گلشن جان جلوه گر است

است بر  نافه  و  اثر  عنبر  و  پیکر  غالیه 
است سمن  حجاب  نورسته  سنبل  چون  گاه 

گاه چون تیره سحابی که حجاب قمر است
صباست باد  او  پریشانی  ز  معنبر  هم 

است سحر  نسیم  شعر  زدمش  معطر  هم 
)برگ: 55 نسخه ی خطی(  

آمده است: »رنگ عربی،  امام  بحاراالنوار خصوص وصف چهره ی  روایتی دیگر در  در 
گندمگون است« )مجلسی، 1371، ج2: 196( روشن برهمین اساس او را حبشی چهره 

توصیف می کند:
حبشی چهره و کارش به جهان دلبری است

است! صور  زنگی  شاهد  از  عجب  دلربایی 
چون شب تیره، گهی دام ره خورشید است

است قمر  محیط  هاله  چون  زده  خرمن  گاه 
دانم عینش  زیور  ار  سزد  نکویی  از 

است فر  و  زیب  او  زیبایی  ز  رابلکه  ُحسن 
)برگ: 73 نسخه ی خطی(  
همت و بخشندگی: ابوسعید خدری در احادیثی از رسول اکرم )ص( نقل می کند: »یکون 
عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفتن رجل یقال له: المهدی یکون عطاؤه هنیئاً« در 
آخرالزمان و موقعی که آشوب ها پدید آید، مردی به قدرت می رسد که به او مهدی گفته 
می شود که بخشش او گوارا باشدهم چنین فرمود: »یتنعم امتی فی زمن المهدی )ع( نعمة 
لم یتنعموا قبلها قّط یرسل السماء علیهم مدراراً و ال تدع االرض شیئاً من بناتها االخرجته«. 
امت من در زمان مهدی )عج( چنان در فراخی معیشت به سر برند که هیچگاه پیش از آن 
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ندیده باشند. آسمان پی در پی برکات خود را برای آنان فرو می ریزد و زمین آن چه دارد 
بیرون می دهد. )اربلی،1421: 298(

آن که با همت او عرصه ی گیتی تنگ است
و آن که با بخشش او هر دو جهان مختصر است

ـُر زر و سـیم دامن سائل کـان از َکَرمـش پ
جیـب درویش صـدف را ز َکَفـش بـر ُگهـر است
)برگ: 74 نسخه ی خطی(  

عدالت و دادگری: در روایات متعددی عدالت و دادگری حضرت صاحب الزمان )عج( 
بیان شده است. این موضوع از بدیهی ترین مسایلی است که منتظران به آن چشم دارند. 
پیامبر اکرم )ص( می فرماید: چون روزی فرا رسد که زمین پر از ظلم و ستم شود خداوند 
مردی از اهل بیت من ظاهر گرداند تا جهان را پر از عدل و داد کند. )مجلسی، 1373: 223( 
سایه ی این عدالت و دادگری به گونه ای است که در ضرب المثلی معروف می گویند گرگ 
و میش در کنارهم زندگی می کنند. روشن با عنایت به این سخن، عدالت دوره ی ظهور 

حضرت را این گونه بیان می نماید:
ظلم، عنقا صفت، آواره به هر بوم و بر است تا جهان گشت ز معماری عدلت معمور 
آهـو از بأس تو هـم آبخـور شیـر نـر است بره از معدلتت همـسر گـرگ ُدژم است    
)برگ: 74 نسخه ی خطی(  
شفاعت: در کتاب مکیال المکارم درخصوص آثار و برکات دعای فرج آمده است که آن 
حضرت: »هفتاد هزار نفر را شفاعت می کند«. )موسوی اصفهانی، 1387 ج2، 168( شاعر 

این موضوع را که باعث امیدواری پیروان و شیعان است به زیبایی به تصویر می کشید:
کرد اندیشه تصور، که خطا هم هنر است بس که لطف و کرمت مایه ی عفو گنه است 
)برگ: 74 نسخه ی خطی(  

شجاعت و دالوری:
نیزه ی خطی تن هر تهمتن است از  ُسفته 

است تاجور  هر  سر  هندی  صارم  از  َکفته 
ناوک از شصت کماندار چو مرغ اجل است

که ورا نامه )ی( جان بسته به منقار و پَر است
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خنجر اندر کف تو زخمه ای از قهر خداست
است قدر  و  قضا  تفسیر  تو  دست  در  تیغ 

)برگ: 75 نسخه ی خطی(  
آرزوی ظهور و دیدار: پیامبر اکرم می فرماید:»أفضل أعمال اُّمتی انتظار الفرج من اهلّل 
عّز وجّل« به ترین اعمال اّمت من، انتظار فرج از سوی خداوند عّز وجّل است. )شیخ صدوق، 
1395: 244( امام زمان )عج( محور حدوث و بقای عالم هستی است. در کتاب اصول کافی 
روایتی از پیامبر اکرم )ص( و امام رضا )ع( و برخی دیگر از معصومین وجود دارد که از 
پیامبراکرم )ص( سؤال شد: »یا رسول اهلل! آیا ممکن است زمین در مقطعی بدون امام و 
حجت باشد« پیامبر )ص( فرمود: هرگز! اگر حجت خدا و امام معصوم نباشد زمین اهلش را 
فرو می برد« )کلینی، 1395: 378( و مصداق آیه ی شریفه ی »والجبال اوتادا« هستند. میرزا 
احمد روشن بر همین اصل و باور قلبی خود، وجود مبارک حضرت را باعث بقا و تداوم گیتی 

می داند و جان های شیعان را چشم به راه ظهور حضرتش:
خسروا گو شه ی چشمی سوی "روشن" بگمار

است زر  تو  نگاه  فیض  از  سیه  خاک  که  ای 
است گیتی  بقای  به  باعث  که  تو  وجود  به 

است منتظر  به رهش  که جان ها  تو  به ظهور 
بود خورشید  افسر  که  تو  در  خاک  به  هم 

است در  خاک  آن  بر  بوسه  آرزوی  مرا  که 
)برگ: 75 نسخه ی خطی(  

4-4-2- حضرت احمد بن موسی شاهچراغ )ع(: همان گونه که گفته شد میرزا احمد 
متولی باشی از متولیان آستانه ی مبارک حضرت سید میر احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ 
)ع( است. عالوه بر این که در خصوص تاریخ آیینه کاری اماکن آن بارگاه نورانی و عهده 
داری منصب تولیت خود بر آن بقعه ی متبرکه اشعاری سروده اند؛در غزلی زیبا به مدح و 

ستایش آن حضرت و بقعه ی منور می پردازند:
امیــر احمـد آن سبـط پاک پیـغــمـبر              کـه نقش مهر غالمیش بر جبین کنـدم
شهی که ُقبه اش از روشنی و مهر و ضیا           زده به مشــعل خورشـید طعــنه تاری
)برگ: 180 نسخه ی خطی(  
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ضمن توصیف جایگاه آن آستان مبارک، به صفات همچون بخشندگی، عدالت، رأفت آن 
حضرت نیز اشاره می نماید:

عدالت:
شهنشهی که ز عدلش به روزگار همی  َرَمد ز آهوی دشتی، پلنگ کهساری

)برگ:181 نسخه ی خطی(  
بخشندگی:

گدای فیض موالش سحاب آزاری خصوص، کاخ جاللش سپهر مینایی 
که ابر را نبود آن چنان ُگهر باری کجا به ابر بمانـد غلـط، خـطا گفتم 

)برگ: 181 نسخه ی خطی(  
رأفت و شفاعت:

ز بس که رأفت او مایل گنه بخشی است   شده است شیوه )ی( ما بندگان گنه کاری
چه غم مرا ز گنه ز آن که داده مدحت او   بـه دسـت ز آتــش دوزخ بـرات بـیـزاری
)برگ: 181 نسخه ی خطی(  
5-4-2- حسنین )ع(: روشن در قصیده ی 35بیتی به ستایش حسنین )ع( می پردازد. 
او با برشمردن جایگاه این دو بزرگوار، با ویژگی هایی مانند طلعت یوسف، حکمت لقمان، 

ضیای دیده ی ملت، مایه ی رافت و سخاوت به توصیف آنان می پردازد:
به دعوت این یکی احمد، به صولت آن یکی حیدر

خذالن همه  آن  خالف  ایمان،  همه  این  رضای 
جم دستگاه  بر  پا  پشت  زد  یکی  آن  حشمت  ز 

نوشروان عدل  بر  آستین  مروت  از  آن  فشاند 
زیبق دالن  دریا  دل  خنجر،  آبگون  بیم  ز 

قطران آوران  گند  رخ  پیکان،  آتشین  سهم  ز 
)برگ: 44 نسخه ی خطی(  
5-2- مرثیه: شعرای شیعی در مراثی اهل بیت )ع( نهایت وفاداری خود را به این خاندان 
ثابت نموده اند. آن ها با زبان مرثیه احساسات درونی خود را بیان کرده اند. شرح مصایب امام 
حسین )ع( از پرطرفدارترین موضوعات مذهبی است که اکثر شعرا از آن بهره برده اند. ظلم 
و ستمی که بر اهل بیت )ع( در طول تاریخ رفته است برکسی پوشیده نیست. سرآمد آن 
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مصایب واقعه ی عاشورا است. میرزا احمد متولی باشی عشق و ارادت خود را در مرثیه های 
پرسوز و گدازی به حضرات معصومین )ع( بیان داشته اند. شاعر تمام هستي را در گیرودار 
این واقعه به خدمت گرفته است؛ از فرشتگان تا کروبیان از ناسوت تا الهوت؛ و هیچ مخلوقي 
نیست که فارغ از این باشد. همین گستردگي عرصه جوالن سبب شده است تا شاعر به 
الهام، گزینش هاي مناسب را انجام دهد و حد تاثیر کالم را به نهایت برساند. در این جا به 

ادبیات اختصاصی در مراثی هر کدام از اهل بیت )ع( به تفکیک اشاره می نماییم:
مجموع ابیات تعداد ابیات شعری قالب اهل بیت )ع( ردیف

118 11*14*11*14*15*7*13*10*14*10 10 غزل  مرثیه سید
الشهداء )ع(

1

289 68*42*39*99*41 5  ترکیب
بند

 مرثیه سید
الشهداء )ع(

2

206 24*56*17*24*51*34 6 قصیده  مرثیه سید
الشهداء )ع(

3

15 15 1 غزل  امام موسی بن
جعفر )ع(

4

15 15 1 غزل  امام علی بن
موسی الرضا )ع(

5

9 9 1 غزل  پیامبر اکرم )ص(
و اهل بیت )ع(

6

652 مجموع
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با توجه به کثرت ابیات و اشعاری که در مرثیه اهل بیت )ع( در نسخه ی خطی روشن 
وجود دارد؛ پرداختن به تمامی  مضامین اشعار )ده غزل، پنج ترکیب بند، شش قصیده( در 
این مجال اندک میسر نیست. در این جا تنها به صورت مختصر به مواردی از آن بسنده 

می کنیم.
1-5-2- سیدالشهدا )ع(: در میان اهل بیت )ع( بیش ترین مصایب بر امام حسین )ع( و 
اهل بیت او رفته است. بر همین اساس بیش ترین مراثی شعرا نیز به آن حضرت تعلق دارد. 
همان گونه که از آمار ارایه شده ی فوق بر می آید؛ شاعر مراثی بیش تری را در دیوان خود به 
حضرت سیدالشهدا )ع( اختصاص داده است. کاتب نسخه ی خطی دیوان نیز با سلیقه ای که 

در این مورد به خرج داده؛ دیوان روشن را با مرثیه امام حسین )ع( آغاز می کند:
باز آهنگ دیار ابتال دارد حسین           عزم طوف کعبه ی قرب خدا دارد حسین

)برگ: 4 نسخه ی خطی(  
شاعر در آغاز برخی از این اشعار در تصویرسازی صبح اشتیاق نشان داده و توصیف صبح 
و سپیده دم را چون قتالی در تابلویی نقاشی تصویرنموده است. این تصویرگری یادآور شعر 

خاقانی است:
آسمان شمشیر خون ریز هاللی برکشید نو خنجر کشید از ماه  باز قتال سپهر 
نه فلک را بر سر از غم نیلگون معجر کشید زال گردون بر جبین زد ناخن غم از هالل
حرف شادی را قلم یکبارگی بر سر کشید برگشود دفتر غم  دیوان محنت  کاتب 
عندلیب خوش نوای بوستان دم در کشید در چمن بنیاد شیون کرد زاغ نوحه گر
فوج انده بار در بیدای جان لشکر کشید زد خیمه  دل  کشور  در  ابتال  کاروان 

   گریه برامام حسین )ع( : احادیث و روایات متعددی در فضیلت گریه برای سیدالشهدا 
کاَن  َمْن  است:  نقل شده  الرضا  موسی  بن  علی  از حضرت  جمله  آن  از  دارد.  وجود  )ع( 
یَْوُم عاشورا یَْوَم ُمصیَبِتِه َو ُحْزنِِه َو بُکائِِه َجَعَل اهللُّ َعّزَوَجّل یَْوَم القیاَمِة یَْوَم َفَرِحِه َو ُسُروِرِه. 
برای  باشد، خداوند روز قیامت را  اندوه و گریه اش  )هر کس که عاشورا، روز مصیبت و 
اکرم  پیامبر  از  چنین  هم   )284 ج44:  )مجلسی،  دهد(.  می  قرار  سرور  و  شادی  روز  او 
بََکْت  َعْیٌن  ااِلّ  الْقیاَمِة  یَْوَم  باِکَیٌه  َعْیٍن  ُکلُّ  فاِطَمُة!  یا  می فرمایند:  که  است  روایت  )ع( 
هر  قیامت  !روز  جان  )فاطمه  الَْجّنِة.  بَِنعیِم  ُمْسَتْبِشَرٌة  ضاِحَکٌة  َفاِنّها  الُْحَسیِن  ُمصاِب  َعلی 
که  باشد،  گریسته  حسین  عزای  و  مصیبت  در  که  چشمی  مگر  است؛  گریان  چشمی 
)همان:  شود.  می  داده  مژده  بهشتی  نعمتهای  به  و  است  خندان  قیامت  در  چشم  آن 
می کند: بیان  گونه  این  را  مطلب  این  بیتی  در  روایات  این  به  استناد  با  میرزا   )293
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قول پیمبر است که: گریان این عزا   خندان بود دو دیده به روز قیامتش
علم امام )ع( : در باره ی علم امام نظریه های متفاوتی وجود دارد. برخی آن را اجمالی 
و سربسته می دانند و بعضی دیگر معتقدند امام به جزییات حوادث نیز آگاه بوده اند. روشن 
حادثه ی کربال را تکلیفی می داند که از روز ازل خداوند بر دوش حضرت سیدالشهدا )ع( 

گذاشته است:
وعده گو یا با خدای خویش داد اندر ازل       اینک اندر کربال عزم وفا دارد حسین

)همان: 4(  
در جای دیگر آن حضرت را مورد خطاب قرار می دهد:

بنـگر به حـال امـت زار گناه کار یـادآر عـهـدنـامـه ی روز الـســت را         
باید بَُرد گلوی تو شمر ستم شعار باید محاسن تو ز خونت شود خضاب 

)برگ: 14 نسخه ی خطی(  
هم چنین در بیتی مبحث کالمی "بدا" را مطرح می سازد و نگرانی حضرت را بیان 
می دارد که مبادا سرنوشتی که بنا هست به شهادت ختم شود به گونه ای دیگر تغییر نماید:
خفته بر خاک و همان بیم بدا دارد حسین با هزار و نهصد و پنجاه زخم از تیر و تیغ         
)برگ: 5 نسخه ی خطی(  
با پانصد سوار، مأمور  ابن سعد به مجرد دریافت دستور، عمرو بن حجاج را  تشنگی: 
به آب کرد  یارانش  و  امام )ع(  از دسترسی  به منظور جلوگیری  فرات  از شریعه  مراقبت 
)بالذری، 1397، ج 3: 180( روایات تاریخی متعددی در این مورد وجود دارد. شاعر نیز 
بر همین اساس تشنگی حضرت را در جای جای اشعار یادآوری می کند. شاعر در بیتی در 

این باره می گوید:
خاکم به سر که ماند زلب تشنگی زکار  از سوز تشنگی خلف ساقی بهشت 

)برگ: 21 نسخه ی خطی(  
در جایی که شمر خنجر بر حنجرحضرت سیدالشهدا )ع( گذاشته از او طلب آب می نماید 

مظلومیت حضرت را به صورتی جانکاه به تصویر می کشد:
آبش نداد و ریخت به خاک آب روی او از تاب تشـنگی دم آبی ز شمر خواست 
آبی که دیو و َدْد همه سیراب و او دریغ      کـه آخر به خاک برد حسین آرزوی او

)همان: 81(  
روشن در قصیده ای دیگر این تشنگی را این گونه بیان می دارد:

تا خود چه مایه دوست به مزد اطاعتش با کام تشنه کرد سرو جان فدای دوست 
خونابه ریـخـت دیـده ی خارا به حالتش شاهی که استغاثه چـو می کـرد بهر آب 
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گویی به تن نبود دگر استقامتش   پهلو نهاد آه ز بی طاقتی به خاک 
)برگ: 15 نسخه ی خطی(  

و در ترکیب بندی دیگر این گونه توصیف می کند:
فغان که تشنه بریدند از قفا سر او شهی که ساقی کوثر ورا پدری بودی 

)برگ: 18 نسخه ی خطی(  
روشن گاهی در تصویرگری اشعارش شخصیت هایی را که درحال گریه کردن بر این 
ماتم عظمی هستند را به تصویر می کشد تا بیش ترین و عمیق ترین تاثیر را بر مخاطب 

خود داشته باشد:
ستاده سبط پیغمبر، لبش خشک و دو چشمش تر

فلک سوزان بر احوالش ملک گریان به گفتارش
با  مختلف  ابیات  در  بار   30 از  بیش  سیدالشهدا  تشنگی حضرت  در خصوص  روشن 
عناوین و عبارت های مختلف اشاره می کند و از ظلم و ستمی که بر آن حضرت رفته است 

یاد می نماید.
شهادت: از جانکاه ترین و مفصل ترین تصویرسازی های روشن شیرازی نحوه ی شهادت 
حضرت سیدالشهدا )ع( است. به طور گسترده این به این موضوع اشاره می کند. در این جا 

تنها به چند بیت از آن اشاره می کنیم:
به این اراده که خنجر زند به حنجر او دمی که شمر نشستش به کینه از ره کین
خنجر زکین به دستی و دستی گلوی او بر سینه )ی( مبارکش آن شمر بی حیا
گفتی که در محاق نهان گشت مهر و ماه فام قیر  و جهان گشت  وزید  سیه  باد 
در حیرتم که دهر نگشت از چه رو تباه آشکار شد  قیامت  رستخیز  آشوب 

)برگ: 24 نسخه ی خطی(   
 اسارت: مصیبت و رنج اسارت اهل بیت سیدالشهداء و یارانش از کربال به کوفه و شام از 

دیگر مواردی است که روشن آن را به تصویر می کشد:
ساالرها کاروان  راحت  خواب  اندر  رفته  بارها ما  خاطر  بر  و  رفتن  در  کاروان 
کارها دارد  بیچاره  زینت  با  آسمان  بر دل غم پرورش داغ عزیزان و هنوز
گلزارها از  می کرد  جدا  را  عندلیبان  آه از آن ساعت که باد َصرَصر ظلم و ستم

)برگ: 10-9 نسخه ی خطی(  
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سپس از زبان حضرت زینب به شرح واقعه پیش رو می پردازد:
لیک دشمن می کند زین پس به ما آزارها که ای عزیزان رنج این وادی سرآمد بر شما
بازارها سر  بر  گه  ها،  ویرانه  در  گاه  می برد ما را اسیر و خوار از شهری به شهر
ها مزمار  و  بربط  رود  و  عود  نوای  با  یزید بزم  در  گاه  و  زیاد  ابن  بر  گه 

)برگ: 10 نسخه ی خطی(   
روزگار: شاعر در البالی مراثی اهل بیت )ع( به ویژه سیدالشهداء چرخ روزگار را مسئول 
و علت همه ی این مصایب و گرفتاری ها می داند. او با شکوه از روزگار عقده گشایی می کند:
پرفسون درشت  دهر  تو ای  جور  از  داد  آه از َدور تو ای طشت سپهر واژگون
زبون دهر  چند ای  طه  آل  با  دشمنی  دوستی با آل مروان تا کجا ای چرخ پیر
اینت انصاف ای فلک اینت وفا ای چرخ دون پور سفیان بر سریر و زاده ی حیدر اسیر
آزمون دیگر  نوع  را  جفا  کردی  زمان  هر  در دمشق و کوفه با آل علی از روی کین

)برگ: 11-10 نسخه ی خطی(  

تاراج خیمه گاه: از دیگر رفتار زشت قوم شقی و ستمگر، غارت خیمه گاه و سراپرده ی 
اهل بیت امام حسین )ع( است. روشن با حزن و اندوهی تمام از این رویداد سخن می گوید:
گاه خیمه  تاراج  به  پای  فشرده  جمعی  قومی گشوده دست به آزار بی کسان
سیاه معجر  غمزده  آن  بربوده  نقاب نیلگون  سوخته،  ز  این  بگرفته 
خواه غدر  بیداد  سیلِی  ضرب  ز  گشته،  سنگین دالن به چهره ی اطفال بی پدر
جباه نیلگون  یکی  تپانچه  ضربت  وز  از تارک شکسته یکی الله سان عذار
کاله پی  از  تاجوری  فرق  بشکست  گوشوار بهر  یکی  پرده  گوش  بدرید 

)برگ: 26 نسخه ی خطی(  

روشن در اشعار فراوانی که در مرثیه ی حضرت سیدالشهدا )ع( سروده اند، ترکیب بندی 
99 بیتی دارد که برخی از بندهای آن به تقلید از محتشم کاشانی است:

باز این چه اندوه است که در جان ماسواست جان ها اسیر محنت و فرسوده)ی( غم است
آفاق سر به سر به ِمَحن گشته مبتالست باز این چه جانگداز مصیبت بود که از آن
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هنگامه )ی( عزای شاهنشاه کربالست؟ در نوحه انس و جن و ملک هم زبان؛ مگر
اولیاست شاه  خلف  مصیبت  یا گو دست از الم به فرق زنان ختم انبیا 

)برگ: 34 نسخه ی خطی(  
امام  امام موسی بن جعفر )ع(: روشن مصیبت هفت ساله ی زندان حضرت   -2-5-2
موسی بن جعفر )ع( را از آغاز اسارت تا زمان شهادت به صورتی مختصر و بسیار زیبا در 

غزلی 15 بیتی سروده اند:
مبتالی چاخ زندان بود بی جرم و گناه هفت سال آن یوسف مصری امامت،  ای دریغ
از نسیمی در تحرک بود اندامش چوکاه بس که زنجیر جفا کاهید آن جسم لطیف
قصد جانش کرد هاروِن پلید رو سیاه با چنین حالت، به زهر جان شکاف، آخر زکین

)برگ: 45 نسخه ی خطی(
و  مأمون  و حیله   توس  آفتاب  )ع(: شاعر، غروب  الرضا  بن موسی  علی  امام   -2-5-3
مسموم کردن شاه خراسان را نیز در غزلی 15 بیتی به تصویر می کشد که به ابیاتی از آن 

اشاره می کنیم:
هنوز گردش گردون به جا و دوره )ی( رضوان غروب کرد به توس آفتاب دین و دریغا
به توس خواند ز شهر مدینه از ره خذالن ز حیله کافر مأمون، امین دین خدا را
که چرخ سفله بدینسان کند رعایت مهمان نهان نمود به انگور کینه زهر عداوت

)برگ: 46 نسخه ی خطی(  
بر  که  مصایبی  بیت   9 در  مجزا  غزلی  در  روشن   : )ع(  بیت  اهل  و  پیامبر   -2-5-4
پیامبر )ص(، آتش زدن  دندان  او شکستن  بیان می دارد.  را  است  رفته  عبا  آل  خمسه ی 
درخانه ی خیرالنسا )س(، به ریسمان افکندن امیرالمومنین )ع(، شکافتن فرق آن حضرت، 
بیان می کند و روزگار و سپهر  را  واقعه کربال  و  امام حسن مجتبی )ع(  مسموم ساختن 

گردون را خطاب قرار می دهد:
ولی افزون جفا با خمسه )ی( آل عبا کردی سپهرا گرچه از بیداد با عالم جفا کردی
کردی جفا  آغاز  اول  گوهر  پاکیزه  بدان  شکستی گوهر دندان پیغمبر به سنگ کین
)همان: 46(  

3-نتیجه گیری
الناس علی  اجتماعی که مصداق  تبع آن فضای  به  و  قاجاری  پادشاهان  فضای دربار 

بررسی اشعار مدحی و مراثی میرزا احمد متولی باشی
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دین ملوکهم است؛ بسط و رواج تعزیه و نوحه خوانی از یک سو و از سوی دیگر پیشینه ی 
خانوادگی شاعر که از نوادگان میرشریف الدین جرجانی و از سرآمدان و اندیشمندان دینی 
است؛ نیز جایگاه اجتماعی و موقعیت شغلی میرزا احمد روشن به عنوان کسی که خود و 
اجدادش سالیانی عهده دار تولیت آستانه ی حضرت شاهچراغ )ع( بودند و تاثیر فضای این 
مکان مذهبی، او را بر آن داشته است تا بخش زیادی از اشعار خود را به مدح و مرثیه ی 

اهل بیت )ع( اختصاص دهد. 
هم چنین می توان بیان داشت که کمتر شاعر شیعی است که مظلومیت سیدالشهداء 
)ع(، وقایع جانسوز کربال، شقاوت و رذالتی که دشمنان بر اهل بیت روا داشته اند را درک 
و  ارادات  اطهار، عرض  ائمه ی  از  نکند. مدد جستن  باز  این مهم  به سرودن  و لب  نکرده 
طلب شفاعت از حضرات معصومین عامل نیرومند دیگری است که به صورت نیاز در وجود 
امید خلعت عفو و  به  و  تفکر  این  با  باشی هم  ابراز می شود. میرزا احمد متولی  شیعیان 

شفاعت، ماتم سرای سیدالشهدا و اهل بیت )ع( می شود:
روشنا ماتم سرا شو در عزای شاه دین                 که از برایت خلعت عفو از خدا دارد حسین
)برگ: 46 نسخه ی خطی(  

عالوه بر آن چه ذکر شد تقلید و پیروی در شعر دوره ی بازگشت و عصر قاجاری را 
نباید نادیده گرفت. محتشم کاشانی در مرثیه سرایی از سرآمدانی است که مقلدانی همچون 
وصال و اهلی شیرازی و ... دارد. میرزا احمدروشن نیز در دیوان اشعار ترکیب بندی 99بیتی 
در ذکر مصایب حضرت سیدالشهدا )ع( دارد که برخی از بندهای آن به تقلید از محتشم 

کاشانی سروده و از آن تاثیر پذیرفته اند.
روشن با بصیرت تمام و اعتقاد قلبی در این راه قدم برداشته و مصداق بارز این حدیث 
امام سجاد )ع( است که می فرماید: »انی لم اذکر مصرع بنی فاطمة اال خنقتنی لذلک عبرة«. 
من هرگز شهادت فرزندان فاطمه را به یاد نیاوردم مگر آن که به خاطر آن چشمان اشکبار 

گشت. )مجلسی، 1373، ج45: 109(
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دو فصـل نامه ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیـات
فـارسـی دانـشـگاه آزاد اسـالمی، واحـد فســا
س11، ش1 )پیاپی 22(، بهار و تابستان 1399

 تأثیر ساختار زیبایی شناسانه ی شاهنامه ی فردوسی بر تیمورنامه ی هاتفی جامی
دکتر نیلوفرسادات عبدالهی
دانش آموخته ی  دکترای زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده
هاتفی جامی از شاعران شاخص عهد تیموری است که نزد ادیبان به سبب نظیره  گویی هایش 
شهرت دارد. وی در فّن شاعری و انتخاب نوع ادبی، همانطور که خود نیز در آغاز منظومه ها نیز 
دارد. هاتفی در حقیقت، قصد داشته  را پیش چشم  نظامی گنجوی  از همه،  بیش  اشاره کرده، 
خمسه نظامی را به شیوه ای درخوِر عهد و طبع خویش و در عیِن حال، نو بسراید. البته این شاعر 
مثنوی سرا، در اثر حماسی خود از شیوه و فرم بالغی شاهنامه ی فردوسی بهره فراوان برده که کمتر 
به این موضوع پرداخته شده است. از سویی یادآوری او در زمینه ی تقلید از نظامی موجب شده است 
تا محققان الگوبرداری او از فردوسی را یکسره مورد غفلت قراردهند. از میان آثارش، تیمورنامه 
بیش از سایرین قابل اعتنا است. او در قیاس با نظامی، نوآوری هایی را در حوزه پرداختن به ماجراها 
و بالغت سخن، در حین آفرینش اثر نمایان می کند که این نکته، نشان می دهد نه تنها الگوی او 

صرفاً نظامی نبوده، بلکه خود از شیوه های جدید بهره مند شده است.
در این مقاله به بررسی ساختار روایت در تیمورنامه با توجه به نظریه روایت شناسی والدیمیر 
پراپ، که از بزرگان صورت گرایی روس بوده و با ارائه تحلیلی ریخت شناسانه از قصه های پریان، 
آغازگر روایت شناسی نوین به شمار می رود، پرداخته شده است. اثر حماسی ماندگار هاتفی در چند 
سطح ساختار کالن، میانه و خرد دسته بندی و بررسی شده و در هر یک ازین ساختارها در باب 

تقلید، نوآوری و ترکیب آنها از دیدگاه روایی و بالغی سخن رفته است. 
  واژگان کلیدی: هاتفی جامی، فرم بالغی، تیمورنامه، شاهنامه، فردوسی

تاریخ دریافت مقاله: 1398/2/2
Email: nsabdollahy@ut.ac.irتاریخ پذیرش مقاله: 1398/11/15
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1- مقدمه
موالنا عبداهلل هاتفی خرگردی جامی، شاعر شاخص عهد تیموری، در سرایش آثارش، 
ضمن اینکه نوآوری هایی دارد، همواره شعرای بزرگ دوره های پیشین چون نظامی، فردوسی 
و سعدی را پیش چشم داشته است. برای محققان و سبک شناسان که اکثراً به وصف کلی و 
دورنمایی از آثار هاتفی اکنفا کرده اند، وی شاعری مقلّد است که سودای هم سنگی با شعرای 
بزرگ دارد و برخی ابیاتش نیز از ادعای وی مبنی بر برتری بر سایرین حکایت می کند. 

عواملی که موجب شده تا این اندیشه در میان ادبا قّوت گیرد، چند مورد است:
نام آثار که به تقلید از آثار نظامی انتخاب شده است: لیلی  و مجنون، خسرو و شیرین، 
قالب مثنوی نسروده ولی  اثری در  السرار،  با مخزن  ،در مقابله  تیمورنامه  و  هفت منظر 

شاهنامه ناتمام را جایگزین آن کرده است.
اظهارات شاعر در ابیاتش 

الف( خود را هم پنجه نظامی می خواند که در دور)مرحله و زمان( جامی می زید و در 
تالش است تا خمسه ای بسراید.

دست قوی  جامیم  قّوت  کز  »این تیر سخن مراست در شست
نظامی و  خسرو  پنجه  هم  جامی دور  به  منم  امروز 
آنند بر  جملگی  که  است  قولی  پیمبرانند تن  سه  شعر  در 
بعدی النبّی  که  هرچند  سعدی و  انورّی  و  فردوسی 
آمد« زمانه  بدل  بی  زان  آمد گانه  سه  آن  خاتم  این 

)یوشع،1958: ج(
ب( تاریخ ظفرنامه تیموری، تالیف شرف الدین علی یزدی را مأخذ و اساس تیمورنامه 

قرارداده است. )همان:هـ(
نقص و کمبودهایی در تصحیح آثار هاتفی و نیاز به تصحیح جدید با توجه به نسخ و 

شیوه های نو )بّساک و همکار:1393، 57(
پرداخت اندک به بالغت و ساختار روایی آثار

موارد فوق مهم ترین عللی هستند که ذهِن پژوهشگران بسیاری را در طول تاریخ به این 
اندیشه رهنمون شده است: موالنا عبداهلل هاتفی، شاعری تماماً مقلّد و بی هرگونه نوآوری 
است که تنها خیالی خام برای مقابله با آثار شاعر گنجه در سر دارد. حال آنکه در سال های 
اخیر بررسی هایی به مراتب بیشتر و دقیق تر از توصیفات کلی و احصاء آثار و تعداد ابیات 
کتب هاتفی نگاشته شده، ولی باز هم برای شناساندن آثار و احوال و سبک هاتفی به ادب 
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دوستان، باالخص در حوزه حماسه سرایی که چهار دهه از عمِر گرانبهای خود را صرف آن 
کرده است، راه درازی باقی است.

عالوه بر نیاز به تصحیحی علمی و جدید از آثار این شاعر گرانقدر به خصوص تیمورنامه، 
لزوم بررسی دقیق جزئیات سبکی و روایی این کتاب نیز احساس می شود.

آنچه در کنار بررسی های سبک شناسانه و ساختارگرایانه و تصحیح متن آثار هاتفی، 
الزم به نظر می رسد، بررسی بالغت بیان اوست. اهمیت این مسأله زمانی بیشتر آشکار می 
شود که با نظرات برخی محققان مبنی بر غربی بودن ساختارشناسی و بایستگی بررسی 

برخاسته از ظرایف فرهنگ و ادب ایران مواجه می شویم.
ذهن  در  را  کلی  طرحی  و  می پردازد  شاعر  بیان  کلیات  بررسی  به  روایت  و  ساختار 
مخاطب ترسیم می کند. سامان و نظم بخش های بیانی را پیش روی خواننده می نهد. بدین 
ترتیب ذهنش مشوش نمی شود و داستان را به تمامی درک می کند. اما التذاذ ادبی بحث 
دیگریست. برای این منظور بایستی به سراغ ظرایف و طرایف بیان شاعر رفت و این مهم با 

بررسی زیبایی شناسی اثر و بطور اخص بالغت بیان میسر است.
بالغت، آیینه تمام نمای فرهنگ، دین و ادب نگارنده است. جای ایرادی بر شاعر نیست 
اگر از دیگران الگو بردارد. آنچه نقص اثر به شمار می رود، تقلید بدون نوآوری است. هاتفی 
در ساختار و بالغت به سروده های شعرای پیش از خود چون نظامی و فردوسی نگاهی 

دقیق دارد. از آنان الگو می گیرد و خود نوآوری هایی در اثر می گنجاند.
پیشینه ی تحقیق:

در مورد هاتفی پژوهش ها بیشتر منحصر به قیاس او با نظامی بوده و دربارة مقایسه 
سبک شاعری وی با فردوسی کمتر بحث شده است. برخی آثار که به مقلدان شاهنامه ی 
فردوسی در دوره ی تیموری پرداخته اند به این مسئله اشارات کوتاهی دارند. به عنوان نمونه 

به مهم ترین آثار نگاشته شده دربار ه ی هاتفی اشاره می کنیم:
بّساک، حسن و محمدرضا قاسم زاده شاندیز.تصحیح انتقادی تمرنامه: متنی متأثر از 

شاهنامه فردوسی، متن شناسی ادب پارسی،پاییز 1393، ش 23، صص 57-74.
در این مقاله با رویکرد تأثیرپذیری تیمورنامه از شاهنامه، لزوم تصحیح مجدد این متن 

یادآوری شده است. زیرا متن مصحح تیمورنامه مربوط به سال 1958 است:
هاتفی، عبداهلل. )1958(. تیمور نامه، مصحح و مقدمه نویس: ابوهاشم سید یوشع. هند: 

مدارس.
در آثاری همچون مقاله ی زیر نیز به مقلدان شاهنامه در دوره ی تیموری پرداخته شده 

است که از جمله ی آنها می توان تیمورنامه هاتفی را برشمرد.

تأثیر ساختار زیبایی شناسانه ی شاهنامه ی فردوسی بر تیمورنامه ی هاتفی جامی
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مرتضوی، منوچهر، مقلدین شاهنامه در دوره مغول و تیموری و تاریخ منظوم شمس الدین 
کاشانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، تابستان 1341، ش 61، صص 141-175

روش تحقیق:
در این پژوهش که به شیوه ی کتابخانه ای انجام شده، با بررسی ابیات، ساخت روایی و 
همچنین بالغت تیمورنامه و شاهنامه ی فردوسی با درنظرداشتن الگوی والدیمیر پراپ به 

شباهت هایی رسیدیم که از الگوبرداری هاتفی از فردوسی حکایت می کند.
   البته نظر به نظیره گویی هاتفی و پیش چشم داشتن نظامی، نمی توان تأثیر او را 
از نظامی انکار کرد، بلکه باید در تکمیل این عبارت که او نظیره گوی نظامی است، گفت: 
استفاده از خمسة نظامی برای سرایش هرگز به معنی خالی بودِن اثر هاتفی از نوآوری نبوده، 
بلکه او در عین نوآوری از اشعاِر شاعران دیگری همچون فردوسی و سعدی نیز با هوشمندی 
بهره می برد. هدف ما نیز از این تحقیق نمایش دو رکن نوآوری هاتفی و توجه او به فرم ها 
بالغی فردوسی است. از این روی است که در مقاله گاه الگوبرداری از نظامی و سعدی نیز 

در کنار فردوسی ذکر می شود.
2- بحث و بررسی

2-1- حماسه سرایی هاتفی
اهمیت تیمورنامه

از میان آثار او که با الگوبرداری از خمسه ی نظامی سروده شده است. تیمورنامه، تمرنامه 
یا ظفرنامه از لونی دیگر است. هرچند این منظومه مانند لیلی و مجنون، خسرو و شیرین 
و هفت منظر در مقابل آثار نظامی نگاشته شده اند، ولی به دالیلی این اثر بیش از سایرین 

شایسته توجه است:
ماهّیت تاریخی و حماسی این کتاب بیش از سایر آثار قوت طبع هاتفی را می نمایاند.

جدید بودن محتوا نسبت به محتوای کمابیش تکراری لیلی  و  مجنون و خسرو  و  شیرین 
به هاتفی اجازه داده تا در سرایش نوآوری بیشتری داشته باشد.

ترتیب سرایش، که چهارمین بخش از خمسه را به تیمورنامه اختصاص می دهد و شاعر 
پس از سرودن سه اثر پیشین در شاعری به پختگی رسیده است:

گنج پنج  بصرافی  نشستم  »من آن روز کز طبع گنجینه سنج
درست شد  دعویم  صورت  آن  وز  لیلی و مجنون نخست ز  گرفتم 
بهره مند شدم  خسرو  و  شیرین  ز  شد آن نقش فّرخ چو گیتی پسند
می خواستم که  آمد  خوشتر  آن  از  بیاراستم را  گلستان  آن  چو 
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نظر فگندم  منظر  هفت  سوی  سفر همایون  زان  آمدم  باز  چو 
کاسته« آن  رشک  از  چرخ  شد  که  آراسته کردم  تماشاگهی 

)صفا،1389،ج4 :442(
مدت زمان طوالنی که شاعر برای سرایش صرف می کند و حّک و اصالحاتی که اعمال 

می کند:
»آن کتاب را به مدت چهل سال تمام کرده چرا که چند نوبت بعد از اتمام بعضی از 
ابیات را پسند ناکرده از آن جا بیرون کرد و از آن موازی بیست هزار بیت اصیل کتاب است 

و فی الواقع آن نظم بسیار خوب و متین و شاعرانه واقع شده...« )صفوی،1314: 96( 
الزم به ذکرست، کالم سام میرزا در باب تعداد ابیات تا حدودی اغراق آمیز است و شمار 
ابیات در چاپ 1869 لکهنو از 4500 بیت بیشتر نیست. )صفا، 1389، ج 4: 443( اما در 

باب عمری که صرف تیمورنامه شده، صحیح می باشد.
مسائل  بسیاری  که  طوری  به  خویش  سروده ی  در  تاریخ  و  روز  مسائل  به  پرداختن 

اجتماعی، فرهنگی و دینی را منعکس می کند.
پیروی از الگوی منّظم در ساختار روایت در سطوح مختلف.

سطوح مختلف روایت در تیمور نامه
در بررسی ها به این نکته دست یافتیم: 

   ماّل عبداهلل هاتفی، در آفرینش تیمورنامه، سه سطح از الگوی روایی را در نظر دارد و 
در هر یک از این سطوح تا درجاتی مقلّد، ترکیب کننده یا نوآور است.

2-2- ساختار کالن: در این ساختار اثر را می توان به چند بخش کلی تقسیم کرد:
1- آغاز سخن،

2- مدح پیامبر)ص(
3- شرح معراج ایشان
4- آغاز حیات ممدوح

5- از بلوغ ممدوح تا انتهای کتاب : شرح فتوحات و دالوری های وی و زیردستان او.
   در این بخش هاتفی بیش از هر شاعری به سبک نظامی نزدیک می شود. چنانکه پیش 
ازین نیز رفت، همین امر باعث شده که اکثر محققان و سبک شناسان، با دیدی کلّی نگر، 
ایشان را به تمامی پیرو نظامی بدانند و کمتر به بررسی جزئیات اثرش بپردازند. از جمله 
ویژگی هایی که شاعر  به کمک آن، خود را به نظامی مانند می کند، گنجاندن بخش معراج 
نامه است و حکیم گنجه در خمسه خود را مقید به شرح معراج نبی اکرم )ص( می سازد و 

تأثیر ساختار زیبایی شناسانه ی شاهنامه ی فردوسی بر تیمورنامه ی هاتفی جامی
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این معراج نامه ها هم از حیث ادبی و هم از حیث نسخ مصّور اهمیت فراوانی دارند.
)در ادامه قیاس هایی در سبک و بالغت هاتفی و شعرای دیگر می آوریم که برای رعایت 
ایجاز سعی شده تعداد محدودی ذکر شود. در صورت نیاز مراجعه به نسخة اصل پیشنهاد 

می شود.(
الف- ابیات آغازین کتاب که با نام خداوند آغاز شده و با ستایش او ادامه می یابد از حیث 

ترکیب، بالغت و مفاهیم شباهت بسیاری به نظامی دارد:
برد پی  او  کنه  در  که  نیارد  خرد و  فکر  که  خدایی  نام  »به 
چیست ندانست  لیکن  و  او  هست  که  بنگریست چون  عقل  ازو  دید  چنین 
دست راست  او  دست  هر  دست  زبر  چه هستی که شد هست ازو هر چه هست

نبرد...«  ره  خلل  بزرگی  او  سِر  خرد نبودست  هرگز  که  بزرگی 
 )هاتفی،1958: 1(

کلید را  آن  سازد  خدا  نام  به  »خرد هر کجا گنجی آرد پدید
ساز چاره  را  ناخردمند  همان  نواز بخرد  خردبخش  خدای 
رهنمون نو  درگاه  به  را  خرد  نهان و آشکارا، درون و برون
ُکن...« ناتواناِن  کن  توانا  سخن بستگان  ده  گشایش 

)نظامی،1381: 9(
   از حیث پرداختن به خرد، ابیات یادآور فردوسی و آغاز شاهنامه نیز هستند، اما از دید 

سبکی و ترکیب سازی پیرو نظامی می باشد.
ب- در بخش بعدی و نعت و منقبت نبی اکرم )ص(. نیز شباهت سبکی و ترکیب با 
نظامی احساس می شود، در این بخش همسانی هایی با سعدی نیز وجود دارد و این به 
دلیل ارادت شیخ اجّل به نبّی اّمی است. کمااینکه از او غزل با ردیف محّمد )ص( و ابیاتی 

بلیغ در وصف معراج را شاهدیم.
السالم علیه  محّمد  نعت  ز  »سخن گوی ای کلک شیرین کالم
عجم هم  عرب  هم  رهش  طفیل  حرم یثرب  شاه  عرب  رسول 
صدف قریشی  یتیمی  دّر  چه  شرف سپهر  مهر  فرخنده  چه 
الکتاب...« اّم  کرد  مادری  جان  به  نقاب در  مادر شدش  که  یتیمی 

) هاتفی،1958: 6(
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و  )ص(  اسالم  مکرم  نبی  بودن  فرد  و  یتیم  به  توجه  با  یتیم  دّر  ایهام  سوّم  بیت  در 
شباهتش به ایهام های نظامی قابل اعتنا است.

ز شاهان به شمشیر بستد خراج »محمد که بی دعوی تخت و تاج
که هم تاجور بود و هم تخت گیر غلط گفتم آن شاه سدره سریر
بود لوالک  تاج  صاحب  سرش  بود افالک  تخت  محرم  تنش 
که ما را بدو هست ز ایزد سپاس« شناس ایزد  نمودار  فرشته 

)نظامی،1381: 11(
این بخش از سروده های هاتفی، از حیث مذهبی نیز قابل توجه است. همانطور که در 
منابع ذکر شده: هاتفی برعکس خال خود، جامی، که بر مذهب اهل تسّنن بوده، از مذهب 
شیعیان پیروی می کرده است. ستایشی که از پیامبر اکرم )ص( می آورد نیز به مدح خلفای 
راشدین نمی انجامد، این خود گواهی بر مدعای تشیع او تواند بود و از جمله بخش هایی که 
ارزش دینی دارد. الزم به یادآوری است که شعرای سّنی مذهب، همچون سعدی، عموماً 
خود را ملزم به ذکر نام و خدمات خلفای سه گانه می دانند و در آثار شعرای شیعه چون 
فردوسی نیز ابیاتی منسوب هست که خلفا را مدح می کند و غیبت این گونه ابیات در اثر 

هاتفی جای تأمل بسیار دارد.
پ- ذکر معراج در اقبال نامه نیامده ولی در شرف نامه، نظامی، با الفاظ و ابیاتی بلیغ 

همانند آثار دیگرش به این ماجرای مهم می پردازد.
فراغ نیزش  زهره  و  مه  نور  ز  »چه روشن شبی بی نیاز از چراغ
روز گوی شب و روز آیینه ای شد دو روی... از  برده  روشنی  از  شب 
بر درش زد کسی  ادب  که دست  افسرش یثربی  سر  مسجد  به 

به یک دم ره آسمان کرد طی...«  پی فرخنده  پیک  در  ز  برآمد 
)هاتفی،1958: 8(

کرد روز  دعوی  روشنی  از  شب  »شبی کاسمان مجلس افروز کرد
حریر  چینی  به  گوهر  برآموده  سریر سلطان  هفت  سراپرده 
کشت و  کار  آراسته  سرسبزی  به  بهشت باغ  سرسبزپوشان 
بود« ولیعهد  خلیفه  چندین  ز  بود مهد  این  سلطان  که  محمد 

)نظامی،1316: 17 (

تأثیر ساختار زیبایی شناسانه ی شاهنامه ی فردوسی بر تیمورنامه ی هاتفی جامی
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در هر دو اثر یادکرد از روشنی فراوان و غیر عادی را شاهدیم. ترکیبات سلطان و سر 
یثربی افسر نیز همانند هستند و از یک ساختار مشترک و پادشاه دانستن پیامبر )ص( 

نشأت گرفته است.
ت- در شرف نامه، از نسب اسکندر یاد می شود و در تیمورنامه هم داستان با ازدواج پدر 

تیمور آغاز می گردد و پس از آن به تولد و نشو و نمای تیمور می پردازد:
بست نقش  چنین  را  سخن  حریر  دست بهزاد  نقاش  »نگارنده 
بزرگ آیین  در  جنابی  ثریا  ترگ سالطین  نژاد  از  بود  که 
غالم سپهرش  و  کام  به  جهانش  نام به  طراقان  تباری  قراخان 
بود...« قراخانش  باغ  طرف  گل  بود نویانش  قراچار  نسل  ز 

)هاتفی،1958: 15(
سپار سکندر  سرای  دولت  به  »بیا ساقی آن آب حیوان گوار
دهد سکندر  خوار  میراث  به  که تا دولتش بوسه بر سر دهد
نوی را  سخن  نظم  داد  چنین  خسروی نامه  گزارنده 
جوان دولتی بود از آن مرز و بوم روم تاجداران  جمله  از  که 
روس...« و  روم  او  فرمان  پذیرای  فیلقوس او  نام  نامور  شهی 

)نظامی، 1316: 79(
ث- آنچه هاتفی در این بخش بیش از هر مورد دیگری مّدنظر دارد، شبیه ساختن اثر 
خود در کلیات روایت و سرنویس ها به اسکندر نامه نظامی است. هاتفی خود را هم پنجه 
بر  را  ممدوح  که  کند  می  ایجاب  او  تاریخی  اثر حماسی  محتوای  ولی  می شمرد  نظامی 
اسکندر رجحان دهد و در یادکرد از شاهنامه و فردوسی، شاه هم دوره خویش را واالتر از 

محمود غزنوی بشمارد هر چند خود بلندقدرتر از فردوسی نباشد:
کهن سپهر  بماند  حیران  که  »دهم آن چنان داد را در سخن
ام  کرسی  و  مسند  شایسته  نه  ام فردوسی  مانند  نه  من  اگر 
به معنی مهی گر به صورت کهی بهی غزنین  محمود  ز  اّما  تو 
بود« باده  دردی  او  و  صافی  تو  تو شهزاده ای او نه شهزاده بود

)هاتفی،1958: 14(
به جز مدح و ستایش شاه که سخنش رفت و الزمه آن تفاخر بر سایر شاعران است، در 
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ابیات بخش آغازین تیمورنامه که به یاد خدا و تضّرع به درگاه الهی می پردازد، رّدپای ابیات 
نظامی را در ترکیبات و صنایع ادبی می بینیم.

2-3- ساختارهای میانی:
 به طبع ، زیر مجموعه ای اولیه برای ساختار کالن هستند. این ساختارها کمی بیشتر 
در محتوای اثر دقیق می شوند و به ما اجازه می دهند تا بیش از قبل بتوانیم اثر را مورد 
بررسی قرار دهیم. این بررسی موضوعی و براساس سرنویس ها  می باشد. به عبارت ساده تر، 
مقصود از این سطح از ساختار، شرح هر یک از دوران های حیات ممدوح یا دالوری ها و 

شرح نبردها است.
همراهی شرح نبرد با موعظه و حکمت و در کنار آن تمثیل، بیش از هر سراینده دیگری 
یادآور سعدی و بیش از هر کتابی تداعی کننده ی  بوستان است. آنجا که به رقابت با فردوسی 

برمی خیزد و قصد حماسه سرایی دارد. )نک: باب پنجم: در رضا(.
الفاظ هاتفی در این بخش با فردوسی نیز همانندی هایی دارد. به عبارت دیگر این سطح 
ترکیبی از نوآوری های هاتفی و الگوی شعری فردوسی و سعدی است. زیرا طبقه بندی و 
ترکیب حکمت، حماسه و تمثیل را می توان نوآوری هاتفی دانست و شیوه سخن با موعظه 

را از آِن سعدی و حماسه و اوصاف متعلق به فردوسی در شمار آورد.
دیگری سر  بر  آسمان  نهد  »چو مرگ افکند افسری از سری
حام و  سام  سر  گرد  گردید  که  فام این چتر فیروزه  همان است 
افراسیاب و  بود  جم  عقد  در  که  نقاب زیبا  زال  این  است  همان 
چو خشتی که آید ز دستی به دست پست خاک  کف  محقر  این  بود 
که هر دم به دستی بود در گذار...« مدار ماندن  خشت  بران  نشاید 

)هاتفی،1958: 38(
راست ترگ  سودن  زن  رزم  سر  »بدان ای برادر که تن مرگ راست
گداز اندر  تن  بودم  امروز  از  باز منوچهر  خجسته  گاه  ز 
شکارست و مرگش همی بشکرد...« نگذرد آسمان  بر  زنده  کسی 

)فردوسی،1386،ج1: 296(
از جمله مشهورترین تقلیدهای هاتفی از فردوسی در خصوص ابیات سه گانه ای است 

که طبق نظر دکتر آیدنلو منسوب به فردوسی می باشند:

تأثیر ساختار زیبایی شناسانه ی شاهنامه ی فردوسی بر تیمورنامه ی هاتفی جامی
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»مشهورترین تقلید از سه بیت منسوب به فردوسی، از عبداهلل هاتفی جامی )محتماًل 
927-822 ه.ق.( خواهرزاده یا از خویشان جامی شاعر معروف است. ظاهرا تذکرة تحفه 
سامی )تألیف 968-957 ه.ق( قدیمی ترین مأخذی است که داستان چگونگی توجه هاتفی 
به آن سه بیت و جواب گفتن آنها را آورده است: »گویند که چون او را دغدغه تتبع خمسه 
شد، با موالنا جامی مطارحه کرد. او گفت: اگر تو جواب حکیم فردوسی )رحمه اهلل( را که 

فرموده است:
بهشت باغ  به  نشانی  در  گرش  درختی که تلخ آمد او را سرشت
ناب مشک  و  ریزی  انگبین  بیخ  به  ور از جوی خلدش به هنگام آب
آورد بار  تلخ  میوه  همان  آورد؟ کار  به  گوهر  سرانجام 

توانی گفت، سایر ابیات را نیز جواب توانی گفت. موالنا عبداهلل هاتفی این چهار بیت 
گفت و نزد جامی برد که:

نهی زیر طاووس باغ بهشت اگر بیضه زاغ ظلمت سرشت
ارزنش دهی  جنت  انجیر  ز  به هنگام آن بیضه پروردنش
بدان بیضه گر دم زند جبرئیل دهی آبش از چشمه سلسبیل
برد رنج بیهوده طاووس باغ زاغ زاغ،  بیضه  عاقبت  شود 

هر چند که این ابیات در برابر شعر حکیم فردوسی وقعی ندارد، اما موالنا جامی تحسین 
کرد و رخصت جواب خمسه گفتن داد.« )آیدنلو،1395: 117(

همین نکته می تواند روشن سازد: هاتفی از ابتدای سرایش خمسه در ابیات شاهنامه نیز 
تتبعاتی انجام داده است.

محققان دیگر نیز تقلید هاتفی از فردوسی را مربوط به ذکر ابیات همسان دانسته اند:
»هاتفی در سرودن تمرنامه بیشترین تأثیر را از شاهنامه فردوسی پذیرفته و گاه بیت یا 

مصرعی از آن را تضمین کرده است:
چه خوش گفت فردوسی نامدار                        »به لشکر نیاید سیاهی به کار«

                                               )هاتفی،بی تا: 127 پ(« )بساک و همکار،1393: 71(
نبرد و پروراندن  از وجهی صحیح است و هاتفی در توصیفات  گفته ی محقق گرامی 
ساختار حماسی )ساختار میانی( بیش از همه فردوسی را الگوی خود قرار می دهد، ولی در 

ساختار کالن نباید توجهش را به نظامی فراموش کرد.
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2-4- ساختارهای خرد:
این بخش از بررسی که دو سطح قبل به منزله ی پیشینه و مقدمه ای برای آن بود، به ما 
اجازه می دهد تا در جزئیاِت دستوری، بالغی، مفاهیم و معانی غور کنیم و به معنای واقعی 
کلمه با هاتفی انس گرفته و اوضاع تاریخی را که سعی در وصف آنها دارد، بهتر درک کنیم.

حکایت  دلیرانه ای  ماجرای  و  نبرد  از  که  را  سرنویس هایی  ساختارخرد،  مطالعه  برای 
می کرد، بررسی کرده و به الگویی روایی دست یافتیم. این الگو در برخی از موارد با توالی و 

منظم بود و در برخی دیگر، با جابجایی اندکی حفظ شده بود.
ساختارهای خرد در توصیف نبردها به شرح زیرست:

1- براعت استهالل2- وصف گمراهی و بیداد سپاه دشمن3- وصف اقدامات شاه و آغاز 
نبرد4- وصف تجهیزات و امکانات جنگی5- توصیه به انصاف 6- موعظه و حکمت7- پایان 
سخن با مخاطب قرار دادن ساقی و میل به شراب نوشی و دور شدن از فضای خشن جنگ

در این بخش بهترست از الگوی پراپ نیز یادکرده و برای قیاس آن را به یاد داشته 
باشیم:

از آنجا که الزم است برای تحلیل ساختار اجزای کوچکتر و سازنده مشخص گردد با 
پیروی از شیوه پراپ ما نیز عملکرد یا کارکرد شخصیت ها را مبدأ تقسیمات قرارداده ایم: 

»از نظر پراپ، کوچکترین واحد سازنده قصه، عملکرد یا کارکرد شخصیت های آنهاست. 
منظور از این اصطالح عمل یا کار یک شخصیت از نقطه نظر اهمیتش در پیشبرد قصه« 

است. )پراپ،1368 ب: 78(
اگر در ساختارهایی که با تفکیک شماره مشخص کردیم دقت شود، می بینیم که مهم ترین 
افراد در یک ماجرای حماسی، پادشاه فاتح )ممدوح شاعر(. فرد سرکش و عصیان گر)سرکرده 
لشکر مقابل( و مردان جنگی هر دو سپاه هستند و این افراد در شکل گیرِی ساختارهای خرد 
بیش از سایر اشخاص تعیین کننده می باشند. در برخی از ماجراها افراد فرعی وارد می شوند 

که تنها مربوط به همان ماجرا هستند و نقشی محدود به همان رخداد دارند.
پراپ در ادامه عملکردهای اصلی و فرعی برای افراد قائل می شود که این عملکردها 
قابلیت تکرار دارند و در تقسیم بندی ما نیز برخی از این بخشها قابلیت تکرار و جابجایی 
دارند. برای نمونه می توان به محتوای بخش های 5 و 6 اشاره کرد که هم می توانند مکرر 
شوند و هم در ترتیب تغییر کنند. به خصوص که این دو بخش و بخش توصیفات، مهم ترین 
مواضع برای نمایش فّن شاعری هستند، زیرا بیشتر از سایر بخش ها قابلیت آشکارسازی هنر 

و دانایی شاعر و بالغت را دارند.
الزم به ذکرست آنچه پراپ به بررسی و دسته بندی  اش پرداخته، قصه های پریان روسی 
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بوده است که در این داستان ها نوعی شباهت به فابل و داستان های افسانه ای و اساطیری 
هست. کتاب های حماسی-تاریخی چون تیمورنامه از حیث اغراق و زیبایی آفرینی ادبی 
از رخدادی حقیقی  مقابل چون  در  و  دارند  اساطیری شباهت  و  افسانه ای  آثار  به  بسیار 
حکایت می کنند، از حیث تنوع شخصیت ها و رخدادهای متنوع، مجمل تر و محدودتر 

هستند.
پراپ برای توّسع بخشیدن به نتیجه کار خود مالحظاتی را ارائه می دهد:

»1. عناصر ثابت و پایدار قصه، کارهایی است که اشخاص قصه در قصه انجام می دهند. 
اما کارهایی که از هویت کنندة کار و شیوه ی عمل او مستقل است، اجزای تشکیل دهنده 

بنیادی قصه است.
2. تعداد کارهای شناخته شده اشخاص قصه های پریان محدود است.

3. تسلسل کارهایی که اشخاص قصه انجام می دهند، همیشه یکسان است.
4. ساختار همه قصه های پریان یکی است.« )پراپ،1368 الف:43-45(

این مالحظات در ساختار تیمورنامه نیز قابل توجه هستند:
عنصر ثابت در هر بخش که خود به طور مستقل داستانی است و کل کتاب را به شیوه 
داستان در داستان نزدیک می کند، اعمال پادشاه یا امیر فاتح و لشکریان هست که چگونه 
و با چه انگیزه ای تن به آورد می دهند و چه سان نبرد را ادامه داده و به سرانجام می رسانند. 

در هر روایت نیز این افراد، اندیشه ها و اعمالشان، مهم ترین نقش را دارند.
انجام می رسانند، کمابیش مشترک  به  نبرد  کارهایی که جنگیان در مراحل مختلف 
هستند و این هنر شاعرست که هر بار برای خواننده جذابیت ایجاد کند تا اثر به سمِت تکرار 

و مالل آوری نرود.
ساختار هر یک از بخش های تقسیم شده به عنوان ساختارهای میانی با هم شباهت 

دارد، ولی به اقتضای ماجرا اندکی کوتاه و بلند یا جابجا می شوند.
به الگوی پراپ انتقادهایی نیز وارد شده و ما سعی بر آن داشتیم تا این کاستی ها را در 

خصوص این اثر ایرانی حذف کنیم: 
باید  ها  قصه  مطالعه  در  شناسانه  ریخت  و  ساختارگرایانه  رویکرد  بود  معتقد  »پراپ 
تقلیل گرایانه باشد؛ یعنی فقط به عناصر اساسی و اصلی توجه کند و عوامل ثانویه را کنار 
بگذارد. در نتیجه در روش پراپ، سایر جزئیات بررسی نمی شود و بافت فرهنگی و اجتماعی 

قصه ها نیز از محدوده تحقیق حذف می گردد.« )پروینی و همکار،1387 :192(
در سرایش چنین  را  هاتفی  هنر  تنها  نه  کردیم  بالغت سعی  رویکرد  گنجاندن  با  ما 
منظومه ی ارزشمندی به  بررسی بنشینیم، بلکه با تحقیق در ظرایف و طرایف سخن وی به 
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واقع یک بررسی فرهنگی- اجتماعی نیز در بستر تاریخ و دین به انجام رسانیدیم.
از آنجا که داستان های شاهنامه متعدد هستند و هر یک در ساختار با تقسیم بندی های 
ما تطبیق دارند، برای یکسان سازی هر چه بیشتر از ذکر داستان اسکندر در شاهنامه بهره 

بردیم. این انتخاب به چند دلیل صورت گرفت: 
نخست آنکه اسکندر نیز مانند تیمور شخصیتی تاریخی است هرچند هر دو تا حدودی 
در میان افسانه و تاریخ هستند، ولی همسانی هایی دارند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
ُددیگر  سبب، نظیره گویی هاتفی و معادل سازی اسکندرنامه نظامی در تیمورنامه است.
سدیگر آنکه فردوسی در ذکر اسکندر اختصار بیشتری دارد و از آنجا که در حال بیان 
و  فراوان  اغراق های  از  و  آورد  تاریخ می  بیان  را در خور  بالغت  است  تاریخی  شخصیتی 
مبالغه آمیز یا توصیفاتی صرفاً شاعرانه دوری می گزیند. همانطور که هاتفی نیز در اغراق 

راهی میانه پیش می گیرد.
البته الزم به ذکرست: نمی توان تطبیق صددرصد را از این شعرا انتظار داشت، به همین 
جهت در مواردی که داستان اسکندر در شاهنامه با اختصار بیان می شود، ساختارهای مشابه 

را در سایر داستان های شاهنامه ذکر کرده ایم.
حال به شرح و توضیح هر یک از ساختارهای خرد در بستر تیمورنامه می پردازیم:

1- براعت استهالل: این ساختار نامی آشناست که در هر اثر مهم و صاحب شأن ادبی 
می توان سراغی از آن گرفت. نه تنها ادبا بلکه تمامی نویسندگان صاحب نام پیش از آغاز اصل 
سخن سعی در تدارک مقدمه ای درخور هستند. هاتفی نیز از این امر مستثنا نیست. لطف 
سخن وی در براعت های موجز و زیباست که این شیوه را فردوسی بیش از نظامی می پسندد 
و هاتفی آن را به حّد اعال رسانیده، به گونه ای که در یک یا دو بیت با کالمی دلنشین و 
تصویرسازی زیبا مخاطب را به ماجرا وارد می کند و از ساختار داستان نیز اطالعات مفیدی 

در اختیارش قرار می دهد.
وی در ابتدای هر یک از سرنویس ها روش هایی را برای شروع سخن به کار می برد:

نام و یاد خداوند با القابی استعاری 
»طرازنده این خجسته رقم                    چنین راند در فتح نامه قلم«

)هاتفی،1958: 100(
 این یادکرد استعاری با نوعی تفأل ناظر به نتیجه نبرد است و شاعر می خواهد از ابتدا 

نوید پیروزی دهد:
آوردگاه های  صف  بست  چنین  خواه کینه  لشکر  این  آرای  »صف 
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چهر برافروخت  دلیران  کین  ز  سپهر شهریار  گه  صبح  چون  که 
سنجری...« سنجق  شد  سای  فلک  بوزنجری خان  تمر  حکم  به 

)همان:109(
دعوت از داننده داستان، دانای کل  یا فردی مرتبط با محتوا برای گفتن ماجرا: 

گری جلوه  گونه  بدین  نماید  دلبری سراپرده  »عروس 
رخت« بردند  صلح  هنگامه  به  که بر اهل خوارزم شد کار سخت

)همان:38(
قافله پیرایه  گونه  بدین  این مرحله آرای  »کند محمل 
کنار در  سزا  را  صفاهانیان  که چون کرد فرمان ده روزگار
برد...« ساز  آرایش  به  جهانی  برد شیراز  آهنگ  به  قیامت 

)همان: 74(
بیت زیر شباهت قابل توجهی به ابیات شاهنامه دارد که در آنها فردوسی داستانی را از 
قول دانایی یا موبدی نقل می کند و یا اظهار می دارد از کتاب و نسخه ای کهن خوانده که 

نمونه های فراوانی دارد:
»نویسنده این خجسته سواد                  ز پیشینه دفتر چنین کرد یاد«

)همان:66(
»طــرازنـده داسـتـان کهـن                 چنین شد حلی بند بکر سخن«

)همان:109(
مدح الهی 

زیباترین نمونه مدح خداوند، در نشستن سلطان صاحبقران به شهر بلخ است:
مهر و  ماه  و  انجم  از  برآراست  سپهر الجوردی  این  که  »خدایی 
نهاد عالم  مغز  و  سر  در  خرد  نهاد عالم  بنیاد  طرفه  چنین 
اش سایه  سر  به  سر  جهان  شهان  اش پایه  بود  بیرون  اندیشه  از 
آموزگار شد  را  جهان  شهان  مدار بی  عالم  دارایی  به 
کردشان« کرم  بزرگی  لباس  کردشان محترم  اللهی  ظّل  به 

)همان:23(
هاتفی در به کارگیری این شیوه نسبت به نظامی و فردوسی اطناب بیشتری دارد ولی 
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این اطناب ممّل نیست.  
فردوسی برای نوآوری یاد خداوند را به آغاز نامه ها موکول می کند. آنگاه که اسکندر 

به فور هندی، نامه می نویسد:
بجای همیشه  باشد  و  بود  کجا  خدای آفرین  کرد  نامه  »سر 
تخت و  تاج  و  کشور  بدو  بماند  کسی را که او کرد پیروز بخت
بلند« آفتاب  برو  نتابد  نژند بماند  گیرد  خوار  گرش 

)فردوسی، 1386، ج 6: 37(
یاد از بزرگان لشکر )این نمونه به معنای واقعی براعت استهالل است، زیرا از ابتدا با نام 

نبرد می آغازد(
فردوسی، در نامه ی اسکندر به فور هندی که ذکرش رفت، ساختار پیشین و کنونی را 

ترکیب می کند و یاد بزرگان و ذکر میدان را پیش از نامه می آورد:
شور و  جنگ  پر  فرمود  نامه  یکی  فور بنزدیک  لشکر  آورد  »ُچن 
بوس و  نُعم  و  آتش  فروزنده  فیلقوس اسکندر  شاهنشه  ز 
هند..« آرای  لشکر  و  اختر  بلند  هند سپهدار  هندی  فور  سوی 

)همان(
حال آنکه هاتفی هر کدام از ساختارها را جداگانه به خدمت می گیرد و با توجه به دقایق 

علم معانی و مفاهیم دینی و فرهنگی بیان خویش را لطفی دوچندان می بخشد:
روی کرد  چنین  این  ناوردگاه  به  »سپهدار این لشکر جنگ جوی
حلل و  ُحلی  سراسر  درآمد  که چون شاه انجم به قصر حمل
و حشم...« خیل  برآراست  ریاحین  علم شکوفه  شاخ  برآورد 

)هاتفی، 1958: 33(
   بایستی توجه داشت که سپهدار لشکر در ابیات فوق در معنای حقیقی است: سپهدار 

لشکر، زمانی که ماه فروردین آغاز و شکوفه ها باز شده بودند، لشکر آرایی کرد.
آنچه زیبایی این ساختار را دو چندان می کند، نویدبخشی و تفأل آن است:

رکیب در  پا  آورد  گونه  بدین  نهیب قیامت  سپاه  این  »بلی 
ناک اندیشه  ایران شد  چو در کار  پاک اندیشه  آرای  کشور  آن  که 
پل ببندند  جیحون  روی  بر  که  مغل خیل  به  فرمان  داد  چنین 

تأثیر ساختار زیبایی شناسانه ی شاهنامه ی فردوسی بر تیمورنامه ی هاتفی جامی
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شکوه ایران  سرحّد  به  درآمد  کوه البرز  کرد  گذر  دریا  ز 
آب ز  آتش  دریای  بگذشت  که  خواب ز  شد  تهی  ایران  اهل  سر 
دست به  آمد  خراسانش  کلید  نخستین ز مشکوی یزدان پرست
ارجمند واقف  آن  فرستادش  گوسفند سینه  یکی  تحفه  به 
بال زد...« که مرغ ظفر سوی من  زد فال  این  گوشت  سینه  از  شد 

)همان:51(
اشارتی به محتوای نبرد و خبردهی صریح تر از نتیجه جنگ

همه کینه گردید و بگذاشت مهر »دم صبح کین قهرمان سپهر
نیام از  تیغ  رخشنده  برآورد  تیزگام توسن  برین  برآمد 
کوه« دماوند  از  رعد  بغرید  گرو توران  ساالر  فرمان  به 

)همان:94( 
رخش راند  چنین  کشورستانی  به  »فلک قدر فرمان ده تاج بخش
پر گشت  چون  بغداد  بوم  و  بر  تمر زنان  نوبت  صیت  از  که 
بست« نقش  درم  نکویش  نام  ز  دست بهزاد  نقاش  آنگاه  پس 

)همان:116(.
    این شیوه بیش از شیوه های پیش گفته توجه فردوسی است و علت آن هم تعلقِ خاطر 
فردوسی به بیان استعاری و هنری می باشد. چنانکه در ابیات نخستین داستان هایی چون 
رستم و اسفندیار و رستم و سهراب از مرگ مظلومانه ای خبر می دهد و این بیان با بهره گیری 
از هنر شاعری و به خدمت گرفتن معانی و بیان است تا خواننده در ابتدای ماجرا هم شمه ای 

از داستان را دریابد و هم به خواندن تشویق شود:
ترنج نارسیده  افکند  خاک  به  کنج ز  برآید  تندبادی  »اگر 
هنر بی  ار  گوییمش  هنرمند  دادگر ار  خوانیمش  ستمگاره 
ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟« چیست بیداد  دادست  مرگ  اگر 

)فردوسی، 1386، ج 2: 117(.

2- وصف گمراهی و ستم گری سپاه دشمن:
نبرد  ماجرای  به  از گوش سپردن  پیش  نخست  مرحله  در  اثر حماسی  یک  مخاطب 
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بایستی درباره علت درگیری و جنگ توجیه شود. مبادا ممدوح و لشکریانش ظالم و غاصب 
در نظر او آیند. در این ساختار شاعر می تواند مهم ترین نقش را در مشروعیت بخشی به 
شاعر  هنری  تعبیرات  باشد.  داشته  انسانیت(  از  دور  و  وحشیانه  )هرچند  پادشاه  عملکرد 
است که می تواند از لشکریانی که در میان خاک و خون می غلتند، دلیرانی سوار بر بال های 
فرشتگان و در حال جهاد نشان دهد. در این قسمت عموماً شاعر می کوشد قوم مقابل را 
افرادی خارج از دین یا ستمکار نسبت به مردم بنمایاند و این ممدوح است که آنها را از 

ستم و یا ضاللت می رهاند.
هاتفی از جمله شعرایی است که در این وصف ها مهارت خاصی دارد.

اشاره صریح به گمراهی دشمن و چاره اندیشی شاه 
»ز سودای شاهیش پر شد دماغ           برفت از دماغش هوای فراغ...«

)هاتفی، 1958 :16(
جفا داستان  بجز  نخواند  وفا بی  کان  دید  صاحبقران  »که 
او جنگ  اندیشه  جز  ندارد  او آهنگ  به  دندان  تیز  شده 
کرد باز  مشورت  حقه  سر  کرد ساز  دل  راز  کارآگهان  به 
شین... و  نزاعست  مقام  در  ما  به  حسین جویان  فتنه  دفتر  سر  که 

کنم«  آشکارا  دشمنی  او  به  کنم مدارا  ترک  که  آنم  بر 
)همان:19(

بلندافسری نه  کشی  گردن  نه  »حشم بی سر و شهر بی سروری
شود سر  دانشوری  به  را  سپه  شود لشکر  ساالر  که  پیری  نه 
پیش« پیران  فرزانه  چو  را  جهان  خویش تدبیر  و  رای  از  دارد  نگه 

)همان: 24(
اشاره استعاری و نمادین 

پی ز  نباشد  حاکم  چوب  اگر  قی کعبه  در  مست  سفله  »کند 
ِزنا قاضی  قدر  شب  در  کند  غنا در  خلل  نیارد  گر  عسس 
خواستند باغبان  آن  ضبط  پی  برآراستند باغی  که  جا  هر  به 
زاغ« و  گنجشک  تاراج  میوه  شود  باغ سهم  باغبان  اگر  نباشد 

)همان:23(

تأثیر ساختار زیبایی شناسانه ی شاهنامه ی فردوسی بر تیمورنامه ی هاتفی جامی



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی116 /

»نیفتاده در دام ماهی نهنگ                 نیاورده سر در قالده پلنگ...«
)همان:31(

3- وصف اقدامات شاه و آغاز نبرد:
حال که مخاطب با کالم سحرانگیز هاتفی دانسته که مردم در انتهای چاه ضاللت و 
فالکت گرفتار آمده و دیوانی بر آنان سلطه داشته اند، می باید به وصف شاِه منجی شان گوش 

سپارند، آن کس که از جانب حق مأمور به نجاتشان شده است:
چید ملک  رخنه  در  و  ببرید   »به هر جا سر فتنه جویی که دید
استوار کرد  ملک  رخنه  بسی  دیار هر  در  فتنه  پر  سرهای  ز 
تیز شمشیر  آب  از  نشانیدش  به هر جا غباری که دید از ستیز
اثر« مخالف  غبار  از  نماند  گذر جوشن  پیکان  باران  ز 

)همان:29(
کارزار پی  لشکر  برآراست  نوبهار آن  در  نوآیین  »خدیو 
کرد عزم  خوارزمیان  پرخاش  به  کرد خوارزم  سوی  بارگه  در 
به جوش اندر آمد جهان زان خروش جوش هفت  خم  خروش  برآمد 
راه« و  بیراه  به  درآمد  تزلزل  ماه به  درآمد  روارو  غریو 

)همان:34(
4- وصف تجهیزات و امکانات جنگی و ماجرای آورد:

با پرداختن به این موضوع اهبت و ساختگی سپاه پادشاه مقتدر، بسیار بیشتر در دیِد 
مخاطب جلوه گر می شود. الزم به ذکرست هاتفی نیز از شگرد تشبیه تفضیل بهره می برد. 
این شگرد که از ساخت اصلی تشبیهات این گونه نشأت می گیرد، ابتدا به وصف دشمن 
پرداخته و او را به غایت قوی دست و با امکانات کامل وصف می کند. وقتی مخاطب به تمامی 
پذیرفت که گمراهان ظالم چقدر مجهز بودند، سخن از اقتدار شاه فاتح می گوید: این شاِه 
قَدر قدرِت ما بود که توانست بر چنین کافران و ظالمانی با این تجهیزات غلبه کند. عالوه بر 
این از مشاهیر و گذشتگان، نیز یاد می شود و ممدوح را باالتر از آنها شمارده، یا آنها را چاکر 

ممدوح می خوانند که نوعی پشت کردن به بزرگان اساطیر است:
نهیم فراتر  پا  باختن  جان  به  »تو هر جا نهی پای، ما سر نهیم
اند در  سکندر  بندگانت  همه  اند فر  فریدون  چاکرانت  همه 
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کمند آوریمش  دوش  مار  از  که  بند ضحاک  رزمیم  روز  همه 
باز طبل  را  پرویز  خود  کله  ترکتاز در  کینه  سر  از  کنیم 
کنیم آن گهی بر سرش لخت لخت« تخت جمشید  پای  ته  از  کنیم 

)همان:49(
گریز راه  خویش  بر  فروبسته  ریز خاک  و  باره  »برافراخته 
تنش آهن  زندان  گرفتار  پیرامنش پوالد  کوه  آن  شد 
شرمسار...« آخرش  آورند  برون  چو  سلطان ز میدان رود در حصار

)همان:57(
»ز ماچین و چین تا به بلغار و روس    سپاهی شد آراسته چون عروس 

به صد خیل چون لشکر روم و زنگ... سپاهی که نتوان شکستن به جنگ

دست... و  بازو  گشادند  شیبه  به  پوالددست چنگال  شیر  بسی 
نسیم« خوبان  زلف  حلقه  از  چو  سیم های  زره  از  تیر  کرد  گذر 

)همان:126(
5- توصیه به انصاف:

حال که خواننده ماجرای درگیری بین سپاه حق و باطل شنیده و سرانجام کفر و ظلم 
را به چشم دیده، بهترین زمان است تا او را با بهره گیری از طرایف بیان و بدیع به انصاف 

دعوت کنند:
کسی از  بود  روزی  هرچند  به  »جهان دیده همچون من و تو بسی
کنون چرخ و انجم به فرمان ماست ماست دوران  تو  زمان  گذشته 
کنون پیش ما بایدت دست بست نماند آن که بندند پیش تو دست
تاج سودای  ز  سر  کنی  خالی  که  جز این نیست این دردسر را عالج
گیر باج  نی  باش  ده  باج  دگر  گیر تاج  کِم  سر  بایدت  اگر 
بدانی که چیست رعیت  که حال  زیست نیز  بایدت  صفت  رعیت 
که این یک مغاک است و آن یک بلند شهربن و  خندق  از  غّره  مشو 
ما...« عقابان  این  اند  پر  فرشته  سما بر  سر  سوده  باره ات  گر  و 

)همان:61(

تأثیر ساختار زیبایی شناسانه ی شاهنامه ی فردوسی بر تیمورنامه ی هاتفی جامی
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   فردوسی در این ساختار نیز طالب اختصار است و هاتفی، میل به تفصیل آن دارد. در 
انتهای نبرد رستم و سهراب دو بیت را مصداق انصاف جویی می آورد:

»چنین گفت بهرام نیکوسخن:          که با مــردگان آشـنایی مــکن
نه ایدر همی ماند خواهی دراز           بسیجیده باش و درنگی مباش«

)فردوسی، 1386، ج2: 199(
6- موعظه و حکمت:

این بخش از مورد قبلی به دالیلی منفّک است: توصیه به انصاف ارتباط مستقیمی با 
پایان جنگ و محو ظلم دارد، حال آنکه در این بخش با توصیه هایی اخالقی، اجتماعی و 

انسانی مواجه هستیم.
در آثار حماسی دیگر، در بخش پند، بیشتر به دادگری پرداخته می شود و در مباحث 
دیگر ورود نمی کنند. اما هاتفی با نوآوری خاص، خود را ملزوم به آوردن این وصایا می کند:

بود گناهت  نبخشی  گناهش  بود عذرخواهت  چون  کار  »گنه 
عجب بزرگان  از  انتقام  بود  ز خردان عجب نیست ترک ادب
مزن پیاپی  خنجر  دو  جا  یک  به  چو شرمنده شد طعنه بر وی مزن
را ریش  ریشتر  مکن  نشتر  به  را خویش  شرمنده  طعنه  مزن 
ریختن...« نمک  جراحت  بر  بود  انگیختن وحشت  آزردگان  به 

)هاتفی، 1958 :64(
که گه بر تو تنگ است و گاهی فراخ »چنین است آیین این کهنه کاخ
بلبلی ماتمش  در  نگریست  که  گلی گلشن  طرف  بر  نخندید 
خدای جهان جاودان است و بس...« کس به  جاودانی  جهان  نماند 

)همان:132(
7- پایان سخن با مخاطب قرار دادن ساقی و میل به شراب نوشی و دور شدن از فضای 

خشن جنگ:
هاتفی در سابقه شعری خود، آثار بزمی و عاشقانه  ای چون لیلی  و مجنون و خسرو و 
شیرین را دارد، مطالعه چنین آثاری از نظامی و سپس آفرینش آنها، بر ذهن هنرپرور و طبع 
شاعرانه او تأثیر گذاشته و موجب شده او پس از ذکر جنگ و جهاد به خوش باشی گراید. 
در این بخش از فردوسی الگوبرداری می کند. تقّید هاتفی به ذکر این بخش چیزی شبیه 
به ذکر براعت استهالل و تا حدودی تخلف ناپذیر است و همواره از ساقی و مطرب و مغنی 
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می گوید مگر در بخشی که اتصالی قوی و توالی گسست ناپذیری بین دو سرنویس باشد. در 
این بخش ها هم در حقیقت یک ساختار متوسط به اقتضای داستان مقداری طوالنی شده و 
هاتفی همچنان به ساختارهای مذکور پایبند است. الزم به ذکر است که دعوت به شراب را 

در آغاز بخش هایی از اقبال نامه و شرف نامه می بینیم.
      »بیا سـاقی آن آِب کرده عقـیق            که هسـت آبـروی بهشتی رحیق
      به من ده که هر دو جهانم دهد             توانایِی جســم و جـانم دهــد«

)همان:38(
      »زمــانی بیا سـوی مـن ساقـیا             که هستت از آن بی بـدل کیمیا
      به من ده که اکسـیر جانم شود              نــوای دل نــاتـوانـــم شـود«

)همان:74(
      »بیــا ای مغّنـّی خـاطـرفریـب             غـزل را ده از حـسـن آواز زیـب
      ز انــدیشـه ام ده زمـانی فـراغ              که دارد خیالم پـریـشان دماغ«

)همان:209(
      »بیا مطــربا ســاز کن چنگ را             به نغمه درآر آن خوش آهنگ را
      ز درماندگی هــا جـــدا کن مرا            به وارستـگان آشنـا کـن مـــرا«

)همان:198(
      »بیا ساقی آن آب حیـوان گــوار           به دولـت سـرای سکنـدر سـپـار
      که تا دولتش بوسه بر سر دهــد            به میراث خـوار سکــندر دهـد«

)نظامی،1316: 79(
موالنا هاتفی جامی، برخالف آنچه بین محققان رواج یافته، مقلّدی ِصرف از آثار نظامی 
نبوده، بلکه در اشعارش پیرو سبک شعری خود است. وی در این سبک شعری، شعرایی 
لغوی،  نوآوری های  در عین حال  و  دارد  را پیش چشم  فردوسی  و  نظامی، سعدی  چون 

دستوری، بالغی و اعتقادی را در ابیاتش شامل می شود.
مهم تر از این، هاتفی در اثر حماسی- تاریخی خود، تیمورنامه، که عمر طوالنی را صرف 
سرایش آن کرده، پیرو الگویی روایی می باشد که ساختار کتاب را بسیار منظم و قاعده مند 
می کند. الگویی که آغاز و انجامی ثابت دارد و در میانه به اقتضای داستان تغییر پذیر است.
این تبعیت از الگو موجب شده تا شاعر بیش از آثار غنایی خود بتواند نوآوری و اوصاف 
برجای  تاریخ و حماسه  ارزشمند در حوزه  تیمور کند و کتابی  وارد سرگذشت  را  هنری 
اختیار  فرهنگی در  و  اجتماعی  ارزش های  آیین شاعر،  باب  نیز در  اطالعاتی  گذارد، که 

خواننده قرار می دهد.

تأثیر ساختار زیبایی شناسانه ی شاهنامه ی فردوسی بر تیمورنامه ی هاتفی جامی
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در جدول زیر، خالصه ای از ویژگی های سبکی- ساختاری هاتفی و منشأهای آن قابل 
مالحظه است:

تقلید از نظامی  تقلید از فردوسی  ویژگی های سبکی- ساختاری در تیمورنامه 
نوآورانه تقلید از سعدی 
ساختار کالن داستانی

1-آغاز سخن،
2-مدح پیامبر)ص(

3-شرح معراج ایشان
4-آغاز حیات ممدوح

5- از بلوغ ممدوح تا انتهای کتاب : شرح فتوحات و دالوری های وی و زیردستان او.

 تقلید از
فردوسی

 تقلید از
نظامی

 تقلید از
سعدی

نوآورانه ویژگی های سبکی- ساختاری در تیمورنامه

*
*
*

*
*
*
*
*

*
ساختار کالن داستانی

1-آغاز سخن
2-مدح پیامبر)ص(

3-شرح معراج ایشان
4-آغاز حیات ممدوح

 5- از بلوغ ممدوح تا انتهای کتاب : شرح فتوحات 
و دالوری های وی و زیردستان او

* * ساختار میانی
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*

*

*
*

*
*
*

*

*
*

*
*
*
*

ساختار خرد
1-براعت استهالل

2-وصف گمراهی و بیداد سپاه دشمن
3-وصف اقدامات شاه و آغاز نبرد

4-وصف تجهیزات و امکانات جنگی
5-توصیه به انصاف
6-موعظه و حکمت

 7-پایان سخن با مخاطب قرار دادن ساقی و میل
به شراب نوشی و دور شدن از فضای خشن جنگ

* * بهره گیری از دایره ی واژگان فارسی
* ساختارهای دستوری کهن فارسی
* پرداخت به مفاهیم موعظه و پند در اثر حماسی

* * اغراق های حماسی و باورپذیری آنها

* *  پیوند با طبیعت در وصف و عدم استفاده از
آرایه های عقلی

»جدول شماره 1«

3- نتیجه گیری
اثرگذاری  بدان توجه می شود،  بررسی سبکی شاهنامه ی فردوسی کمتر  آنچه هنگام 
از  از فردوسی  تأثیرپذیری آثار آفریده شده در قرون پس  آن بر آثار دیگر است. هرچند 
دیدگاه سبکی امری تأیید شده است ولی در این میان، نظیره گویان نظامی همواره مستثنی 
شده اند و سبک شناسان آنها را مقلّد ِصرِف نظامی به شمار می آوردند. حال آنکه اثر فردوسی 
بر بیشینه ی این شاعران انکارناشدنی است و ایشان قوت سبک خود را از الگوبرداری از 
فردوسی دارند نه تقلید محض از نظامی. هاتفی خرگردی جامی، شاعر صاحب نام عهد 
تیموری از این جمله است. از حیث سبک شاعری و انتخاب نام و محتوای کتب های شعر 
خود، بیش از هرکس پیرو نظامی گنجوی است. همان گونه که در آثارش هم ذکر کرده، 
خود را هم پنجه نظامی و شایسته سرایش خمسه ای ناب می شمارد. در میان سروده هایش، 

تأثیر ساختار زیبایی شناسانه ی شاهنامه ی فردوسی بر تیمورنامه ی هاتفی جامی
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به  )با عنایت  اسکندرنامه(، دقت در سرایش  به  )نسبت  تازگی محتوا  از حیث  تیمورنامه 
مدت زمان چهل ساله ی سرایش و حّک و اصالحات شاعر(. تقّید به بیان صحیح و صادِق 
تاریخ، نکات و ظرایف بالغی و ساختار منظم روایی بیش از سایر کتب شایسته اعتنا است. 
تیمورنامه را در سه سطح ساختارِی کالن، میانه و خرد می توان بررسی کرد. در سطح 
کالن شاعر پیرو پیر گنجه، در سطح میانی الگوگیرنده از فردوسی و در ساختار خرد نوآور، 
ترکیب کننده و حماسه پرداز است. بررسی ساختارهای خرد در تیمورنامه )که مربوط به 
ماجراهای جنگ آورانه ممدوح می باشد،( نشان می دهد عالوه بر ترکیب سبک کهن و سبک 

عهد تیموری، هاتفی نوآوری های سبکی دارد.
در این سطح  از سرایش، شاعر پیرو الگویی روایی است که در هر بخش )با تفکیک 
سرنویس ها( از این الگو بهره برده و خود را ملزم می کند تا مقدمه و مؤخره ای برای هر 
بخش بسراید و به کمک آن هیمنه ای به ماجرای نبرد ببخشد. این الگوی روایی در آغاز 
و انجام منسجم است و در میانه کمی انعطاف دارد. درواقع شاعر با عنایت به شرایط نبرد 
مورد وصف بخش ها را جابجا می کند. در بخش های میانی که به وصف لشکر دشمن و لشکر 
پادشاه، وصف ِعّده و ُعّده مربوط است از بیان و بدیع بسیار بهره می برد. بیان نمادین و 
تمثیلی، یادکرد از گذشتگان، اغراق های شاعرانه و تشبیهات از جمله مهم ترین صنایع ادبی 
هستند که شاعر به تقلید از فردوسی، آن ها را به خدمت می گیرد و چنین اثر حماسی- 

تاریخی ماندگاری را برای آیندگان به یادگار می نهد.
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بررسی زبان بدن در مراسم سوگواری در اشعار نظامی گنجوی
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چکیده
میزان پیام هایی که روزانه از طریق اندام های بدن ارسال می شود بسیار زیاد است؛ اما ما اغلب 
اهمیت آن را نادیده می گیریم و توجه چندانی به فراگیری و تقویت این زبان نداریم ؛ حال آن که 
اهمیت استفادة موثر از زبان بدن در موقعیت اجتماعی انسان کمتر از توانایی بلیغ و فصیح سخن 
گفتن در عرصة زبان نیست هدف از این جستار بررسی ابیاتی از نظامی گنجوی است.که مربوط 
انتقال پیام در مراسم سوگواری است.  به حرکات ، حاالت واشارات غیرآوایی شاعر در چگونگی 
سوگواران دلسوخته به سبب دگرگونی های درونی، هیجان و ناراحتی زیاد به شکایت های کالمی 
بسنده نمی کنند و به کارهایی نظیر گریه و زاری، خوزنی، خاک بر سر ریختن، برقع گشودن، گیسو 
بریدن و ... می پردازند.از آنجا که بخش قابل توجهی از ارتباطات انسان ها به زبان بدن  اختصاص 
دارد و ارتباط روح و روان آدمی با دیگران از طریق حرکات و اشارات انجام می گیرد، در این پژوهش 
نشانه های غیرکالمی در موقعیت های مختلف با استفاده از زبان بدن نمایانده شده است.نتایج به 
دست آمده نشان می دهد که نظامی افزون بر اینکه شاعری برون گراست، از مقوله های درونی 
ازجمله زبان بدن در انتقال پیام بهره جسته است. می توان توجه شاعر به زبان بدن را مغلول دل 

مشغولی و اشتیاق او به دیدار یار دانست که در توصیفات ارزشمندش تجلی یافته است. 
واژگان کلیدی: زبان بدن، ارتباط غیرکالمی، مراسم سوگواری، اشعارنظامی
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1- مقدمه
ایجاد ارتباط همواره یکی از دغدغه های بشر بوده است . این مفهوم به کلیه فعالیت های 
گفتاری، نوشتاری و حرکتی اطالق می شود. که توسط فرد برای انتقال معنی به فردی دیگر 
یا به توده وسیعی از افراد به کار می رود . این انتقال پیام ممکن است فقط یک اطالع رسانی 
ساده باشد. یا اینکه هدف انتقال پیام اثرگذاری یا نفوذ بر مخاطب باشد. که در این صورت 
عامل ارتباطی را بر آن می دارد تا از این وسیله بسیار کارساز در جهت اقناع یا برانگیختن 

فرد یا توده وسیع مخاطبان استفاده کند ) فرهنگی ، 1375 : 13 (.
» نظریه اشاره « که نخستین بار در قرن نوزدهم توسط ویلهلم ونت معرفی شد. بیان می 
دارد که ابتدایی ترین شیوه ارتباط انسان ها اشارات و نشانه هایی است که با دست ایجاد 
می شود . چنین زبانی به طور ناخودآگاه و در مواردی همراه با کالم به کار می رود . چنان 
که حتی امروزه هنگامی که کسی را به سوی خود فرامی خوانیم . افزون بر اینکه به طور 
لفظی کلمه ای را بر زبان می آوریم. با حرکت دست نیز آن کلمه را همراهی می کنیم. و 
در شرایطی که زبان مخاطب خود را ندانیم. تنها به اشاره متوسل می شویم ) یول ، 1985: 

3 به نقل از پهلوان نژاد ، 1386 : 15 (.
نویسندگان با استفاده از رویکرد زبان بدن در ایجاد روابط اجتماعی، تالش می کنند تا 
با بررسی اشعار نظامی، میزان کاربرد و تنوع حرکات اندامی را در مراسم سوگواری دراشعار 
نظامی را تبیین کنند . بدین گونه که از یک سو اقسام و تنوع کاربرد » گفتارهای بی صدا« 

را  در این اثر به تصویرمی کشد. و از سوی دیگر ، با استفاده از نشانه شناسی گفتمانی ،
بازیابی احساسات و طرز برخورد گوینده و مخاطب در بافت  کاربرد این مقوله را در 

اشعارش تبیین کند .
پرسش تحقیق:

این مقاله در پی پاسخ گویی به پرسش های زیر است :
در  را  ها  واکنش شخصیت  و  غیرکالمی کنش  ارتباط  از طریق  توان  می  1- چگونه 

موقعیت های گوناگون در اشعار نظامی دریافت ؟
2- آیا کارکرد هر یک از اجزای بدن در این اثر همواره به داللتی ثابت و پایدار به یک 

مقوله محدود می شود یا در بافت های گوناگون متفاوت است ؟
پیشینه تحقیق 

روابط  ایجاد  در   » بدن  زبان   « اهمیت  به  اجتماعی  علوم  و  شناسی  جامعه  محققان 
اجتماعی توجه داشته اند . به همین جهت در این زمینه آثاری به زبان انگلیسی و فرانسوی 
مطابق فرهنگ های مختلف تألیف شده است . استوارت هال ) 1996 (  در نظریه جامعه 
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شناختی خود به مدل رمزگذاری ورمز گشایی  حرکات بدنی در ایجاد رابطه تاکید می کند.
وی دراین مدل فرایند پویای ارتباطی را به فرایندی تبادلی تشبیه می کند.که در چهارچوب 
پارامترهای تغییر پذیرومشروط انجام می شود.بنابراین این مدل می تواند طیفی از موقعیت 

های بالقوه را به صورت اجمالی ارائه کند.
مرلوپنتی )1965 (فیلسوف پدیدارشناس فرانسوی برای نخستین بار  بحث پدیدارشناسی 
بدن   مفهوم  بر  مبتنی  دیالکتیک  بر  خود  فلسفی  مطالعات  در  کند.و  می  مطرح  را  بدن 

شناسنده تاکید می ورزد .
ژاک فونتنی کتابی با عنوان بدن و معنا ) 2011 ( دارد که مدار موضوعی آن پیرامون 
مباحث معناشناسی می گردد . نویسنده در این اثر بدن انسان را در آفرینش معنا موثر می 

داند.
ویولی ) 2004 ( کتابی با عنوان بدن ، زبان و ذهن دارد که در بخشی از آن به نقش 
فرهنگ و زندگی اجتماعی در استعاره سازی می پردازد و از بدن به عنوان ابزاری کاربردی 

برای استعاره سازی یاد می کند . 
بنیان نظری پژوهش 

گذشته از اهمیت نشانه های غیرکالمی در علوم اجتماعی و روان شناسی ، بارتاب قابل 
توجهی از این عناصر در حوزة زبان شناسی دیده می شود. که مطالعة آنها به بررسی نقش 

ارتباط غیرکالمی  در جامعه شناسی زبان و دانش نشانه شناسی مربوط می شود .
فردینان دوسوسور معتقد است که نشانه شناسی دارای همة وسایل به کار رفته در 
جامعة انسانی است. که هدف آن ایجاد ارتباط است و عبارت زبانی و وسایل غیرزبانی از 
قبیل حرکات و اشاره ها را دربر دارد ) سوسور 1387 : 36 (. بنابراین ارتباط غیرکالمی خود 
شاخه ای از نشانه شناسی است و هر کجا زبان نیازمند آن باشد و ضرورت بافتی ایجاب کند 

حرکات اندامی استفاده می شود .
را  خود  خاص  زبان  ودستور  ،ریتم،کلمه  گام  که  است.  ارتباطی  روشی  بدن«  »زبان 
داراست.واگر این کلمات ناساخته از حروف با دستور وقواعد خاص خود، به درستی ادا شود 
وبه یکدیگر بپیوندد، »عبارات غیر شفاهی«را تشکیل می دهند.این عبارت ها بعداز متصل 
شدن به یکدیگرعبارات وجمالتی راخواهند ساخت تا پیام های ما را به دیگران منتقل کنند.

) ریچموند ، 1387 : 81 (. به این ترتیب ، گفتار بی صدا » در اغلب برخوردهای اجتماعی 
بزند. رقم  را  افراد  یاشکست  باشد و حتی موفقیت  تعیین کننده داشته  نقشی  تواند  می 

)لوئیس ،1380 :9 (
از زبان محسوب می شود که آگاهانه و گاه  می توان گفت گفتار بی صدا شاخه ای 
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ناآگاهانه توسط فرد به کار گرفته می شود . میزان پیام هایی که روزانه از طریق اندام های 
بدن ارسال می شود بسیار زیاد است؛ اما ما اغلب اهمیت آن را نادیده می گیریم و توجه 
چندانی به فراگیری و تقویت این زبان نداریم ؛ حال آن که اهمیت استفادة موثر از زبان 
بدن در موقعیت اجتماعی انسان کمتر از توانایی بلیغ و فصیح سخن گفتن در عرصة زبان 

نیست .
پژوهش های انجام شده نشان می دهد رفتارهای غیرکالمی در ایجاد روابط اجتماعی 
نقش موثری را ایفا می کند ؛ مثال بیردوسیل  ، از پیشتازان مطالعات غیرکالمی ، از گذر 
شواهد تجربی ثابت کرده است که فقط 35 درصد از معنی در یک وضعیت خاص با کالم 
به دیگری منتقل می شود و 65 درصد باقیمانده مرهون روابط غیرکالمی است ) فرهنگی 

.) 272 : 1374 ،
همچنین باربارا کورت در اهمیت به کارگیری زبان بدن تاکید می کند که » انحراف 
سر ، تغییر ناگهانی چهره ، نوع خنده ، تُن صدا ) بلندی و کوتاهی آن ( ، سرعت و آهنگ 
کالم در هنگام صحبت می تواند طیف وسیعی از احساسات را به تصویر بکشد « ) کورت 

.) 34 : 1997 ،

2- بحث و بررسی
تعریف ارتباط :

توسط بسیاری از صاحب نظران علوم ارتباطات ، تعاریفی متعدد از ارتباط ارائه شده 
است . فراگرد تفهیم و تفاهم و تسهیم معنی .)فرهنگی ،1387 :42 (

ارتباط فرایندی است آگاهانه یا ناآگاهانه ، خواسته یا ناخواسته که از طریق آن احساسات 
و نظرات به شکل پیام هایی کالمی و یا غیرکالمی بیان گردیده ، سپس ارسال ، دریافت و 
ادراک می شود . این فرایند ممکن است ناگهانی ، عاطفی و یا بیان گر ) مبین اهداف خاص 

برقرار کننده ارتباط ( باشد .)اعرابی ،1378 :5 (
ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال اطالعات یا وسایل ارتباطی گوناگون از یک نقطه 
، یک شخص یا یک دستگاه به دیگری ، » دنیس النگلی و میشل شین « .)محسنیان 

راد،1369 :43 (
ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال یک محرک ) معموال عالمت بیانی ( از یک فرد ) 

ارتباط گر ( به فردی دیگر ) پیام گیر ( به منظور تغییر رفتار او . » هاولند « )همان:44 (
ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال اطالعات ، احساس ها ، حافظه ها و فکرها در میان 

مردم . » اسمیت « )همان:45 ( 
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ارتباط عبارت است از انتقال اطالعات در محدودة سه چیز : انتشار ، انتقال و دریافت 
پیام . » آرانگارن « )همان :46 (

فراگرد انتقال از سوی فرستنده به گیرنده ، مشروط بر آن که در گیرندة پیام ، مشابهت 
معنی به معنی مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود . » محسنیان راد « )همان :57 ( 

چگونگی ارتباط :
گرچه از طریق عالیم نوشتاری ، موسیقی ، دود ، هنر و . . . پیام ها منتقل می شود؛ 
ولی ارتباطات بین فردی از دو طریق کالمی و غیرکالمی است . ارتباط کالمی ) انتقال پیام 
از طریق کلمات ( بسیار روشن تر از ارتباط غیرکالمی است . هنگامی که ارتباط برقرا ر می 
کنیم ، با ادای کلمات و جمالت سعی در انتقال پیام خود از طریق مفاهیم این کلمات داریم 
اما هنگام حرف زدن ، صوت ، لحن   آهنگ و سرعت ادای کلمات ، آهستگی یا بلندی صدا 
و مکث ) که از این به بعد در این نوشتار به آن صوت یا بخش صوتی اطالق خواهیم کرد .( 
با کلمات همراه می شود . اگر مقایسه ای بین حرف زدن انسان و یک روبات یا رایانه داشته 
باشیم ، به راحتی این موضوع را درک می کنیم .هنگام برقراری ارتباط عالوه بر کالم و 
صوت ، گوناگونی چهره ، نوع نگاه ، حرکات و حاالت لب ها و ابروها ، حاالت مختلف بدن 
و حرکات اعضا ) که از این به بعد در این نوشتار به آن زبان بدن اطالغ خواهیم کرد ( ، 
اشاراتی است که در انتقال پیام می تواند پیامی را منتقل نماید . در نتیجه ارتباط متشکل از 
کالمی و غیرکالمی بوده و ارتباط غیرکالمی از دو بخش صوتی و حرکات ) حاالت اشارات 

( تشکیل شده است .
همان گونه که مشاهده می شود ، غیر از صوت ) لحن ، تُن ، آهنگ و . . . ( هفت کانال 
غیرکالمی دیگر نیزوجود دارد.  زمان ) موقعیت زمانی ( ، فضا ) موقعیت مکانی ، فاصله ، 
حریم ( ، شامه ) بوها ( ، زیبایی شناسی ) موسیقی ، رنگ و . . . ( مشخصات فیزیکی ) اندازه 
و شکل بدن و رنگ پوست و . . . ( ، مصنوعات ) لباس ، لوازم آرایشی ، عینک ها ، جواهرات 

و . . . (. )اعرابی ،1378 :127 (
بدیهی است حاالت مختلف بدن و چهره و . . . در محیط ) لوازم ، تجهیزات ، موقعیت و 
. . . ( بروز و ظهور می یابد . مثال چگونگی در دست گرفتن لیوان ، استعمال دخانیات و . . . 
میزان فاصله ) فضا ، نزدیکی ، کناره گیری ( همراه با اشارات بدنی است . به عالوه انتخاب 
نوع آرایشی ، رنگ ها ) زیبایی شناسی ( و برگزیدن تجهیزات و لوازم شخصی ) مصنوعات(، 
استعمال عطرها ) شامه ( ، با قرار گرفتن در محیط و زمان بروز حرکات و سکنات ) زمان 
در شبانه روز در هفته در سال – سن ( ، زمینة تظاهر حرکات و اشارات است . بنابراین 
شکل کلی کانال های ارتباطب به صورت زیر مبنای ادامة بحث ما خواهد بود. )همان:128 (
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فضاسازی ) حریم و قلمرو (
و  ما  بین  ترجیح می دهیم  ، فضایی که  است  ، فضاسازی  رفتارهای معمول  از  یکی 
دیگرانی که در موقعیت های کاری با آن ها برخورد داریم وجود داشته باشد . دوستان 
نسبت به افراد بیگانه ، نزدیک تر به هم می ایستند و عموما زنان وقتی با زنان مکالمه می 
کنند . نسبت به زمانی که با مردان طرف صحبت هستند . نیاز به فضای بین شخصی کمتر 
دارند . کارکنان در مقامات پایین تر به احتمال زیاد در یک فضا قرار می گیرند و فضا کاری 
آن محدود است . در حالی که مقامات باالتر به احتمال قوی بین خود و مالقات کنندگان 
، میزهایی بزرگ قرار می دهند و از صندلی هایی مشخص استفاده می کنند. شخصی که 
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پشت مقدم ترین میز می نشیند به احتمال قوی تاثیری بیش تر نسبت به سایر حاضران در 
جلسه دارد .)سید جوادین ،1383 :264-263 (

الزم به ذکر است که مشخصات فیزیکی ) اندازه و شکل بدن و رنگ پوست و چهره و . 
. . ( در مباحثی با عنوان ریخت شناسی یا مرفولوژی ) اندازه و شکل بدن ( و چهره شناسی 
مطرح بوده و در جای خودقابل تامل است . اگر بستر یا زمینة تظاهر حرکات و اشارات به 

حساب می آید .)بهاری ،1372 :11 (
زبان بدن 

بشر اولیه برای نیازهای خود از ایما و اشاره استفاده می کرد . جای بسی تعجب است که 
طی یک میلیون سال تکامل انسان ، ارتباط روح و جسم ، درون و برون ، احساسات درونی 
و مکنونات و حرکات و اشارات بدن و حتی جنبه های صوتی ارتباط ) لحن ، آهنگ ؛ تُن ؛ 
سرعت و . . . ( مورد بی توجهی واقع شده ، به طـوری که جنبه های غیرکالمی ارتبـاطات 
)nonverbal communication ( ) صوتی – زبان بدن ( از دهة 1960 میالدی فعاالنه 
مورد مطالعه قرار گرفته و عموم مردم زمانی متوجه آن شدند که fast Julius کتابی در 

مورد زبان حرکات در سال 1970 میالدی منتشر ساخت . )زنگنه ، 1378 :1 (
مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که برقراری ارتباط از طریق کالم فقط 7 درصد از 
کل ارتباط است و 93 درصد غیرکالمی است . » ارتباط غیرکالمی عبارت است از پیام های 
آوایی و غیرآوایی که با وسایلی غیر از وسایل زبانی و زبان شناسی ارسال و تشریح شده 

است . «)فرهنگی ،1375 :22 (
این پیام ها 38 درصد به صورت ) لحن ، آهنگ ، تُن ، سرعت و . . . ( و 55 درصد به 

رفتار فیزیکی ) زبان بدن ( اختصاص دارد .)همان :55 (
زبان بدن چیست ؟

غیرلفظی   ارتباط  از  بخشی   )Body language( بدن  زبان  طریق  از  پیام  انتقال 
)Nonverbal Communication( است. 

زبان لفظی 7 درصد صوت ) آهنگ ، ریتم ، لحن ( 38 درصد و زبان بدن 55 درصد از 
ارتباط را تشکیل می دهد:

"Lyle sussman, 1398,  p21:  Albert  Mehrabian 1968,  52-  55" 
حرکات و اشارات مانند حروفی است که در کنار یک دیگر قرار گرفته و کلمات را می 
سازد . پیوستگی حرکات واشارات  پیام های متفاوت، را منتقل می کند. جمله هایی را 
می سازد که با توجه به ارتباط نزدیک روان آدمی با حرکات و اشارات صادره از وی و نیمه 
اگاهانه بودن آن ، زبان بدن زبانی صادق تر است . زبان بدن ما را به حقایق ماورای گفت و 
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گو آشنا می کند . زبان بدن ما را در برقراری ارتباط بهتر با مخاطب و انتقال پیام هایمان 
یاری می دهد .این که ما می توانیم با تکان دادن سر ، دست و یا پای خود ، آری یا نه 
بگوییم و یا درستی و یا نادرستی سخنی را گواهی دهیم ، ساده ترین شکل زبان بدن است. 
هنگام سخن رانی یا صحبت ، از حرکات استفاده می کنیم و یا بسیاری از احساسات و 

مکنونات درونی خود را با اشارات یا تظاهرات چهره بروز می دهیم.
انواع حرکات و اشارات  

حرکات و اشارات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد :
1- نشانه ها : حرکات و اشارات قراردادی و مشهور .

2- روشن گرها : حرکات و اشاراتی که جهت تایید و بزرگ نمایی گفتار تولید می شود 
، خصوصا توسط دست ها .

3- تنظیم کننده ها : حرکات و اشاراتی که برای تعیین جای گاه ) نوبت ، قدرت ( یا 
تعدیل سرعت بکار می رود .

4- منطبق کننده ها : حرکات و اشارات و سایر اعمالی را شامل می شود که برای نظارت 
بر احساسات یا کنترل واکنش های خود در مقابل یگران بکار می رود . ) کرمی ، 1381 : 

 ) 38
همان گونه که مشاهده شد ، پیام های غیرکالمی عبارت است از : حاالت چهره ، نگاه ) و 
باز شدن مردمک ( ، ژست ها و سایر حرکات بدنی ، حالت بدن ) طرز ایستادن ، نشستن و . 
. . ( تماس های بدنی ، رفتار فضایی ، لباس و سایر جنبه هتی ظاهری ، آواگری غیر کالمی 
بو . هر یک از این موارد را می توان بر مبنای تعداد متغیرهایی بیش تر ، به زیر بخش هایی 

تقسیم کرد . ) فرجی ، 1378 : 11 – 10 (
زبان بدن در ادبیات منظوم 

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که برقراری ارتباط از طریق کالم 7 درصد از کل 
ارتباط است و 93 درصد غیر کالمی

است که 38 درصد به صورت ) لحن ، آهنگ ، تُن ، سرعت و . . . ( و 55 درصد به 
حرکات و اشارات زبان بدن اختصاص

دارد . قرن ها قبل متفکران و اندیشمندان ایرانی نه تنها به این موضوع اشاراتی داشته 
اند؛ بلکه اعتقاد خود به زبان غیرکالمی

) صوتی – زبان بدن ( را بیان نموده اند ؛ ولی متاسفانه در طول سالیان متمادی ، این 
امر کامال مورد غفلت واقع شده است.

اگر پس از سالیان دراز ، یاد و نام و اشعار بعضی از شعرا زنده است ، به علت اثر معنی 
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و نفوذ آثار ایشان است که حکایت
از عرفان ، ذوق سرشار ، تالش بسیار و نکته سنجی و . . . دارد . گذشته از این ، بسیاری 

از مطالب که به زبان شعر زیبا ،
جذاب و نافذ است ، اگر به نثر نوشته یا گفته شود ، جذابیت و نفوذ خود را از دست 

خواهد داد و شاید به همین دلیل بعضی از اشعار بصورت ضرب المثل درآمده است .
گر بگویم که مرا حال پریشانی نیست                     رنگ رخساره خبـر می دهد از سّر ضمیر
عالج واقعــه پیش از وقوع  باید کـرد                   دریغ سود نـدارد چـو رفـت کار از دست

)سعدی : 1378 : 121 (       
چه بسا حکیمان پارسی گوی که در قالب اشعار ، نبوغ خود را به ثبت رسانده و دانش 
خود را به نسل های آینده منتقل کرده اند . از جمله این مطالب ، زبان غیرکالمی و به طور 

خاص زبان بدن است .
زبان بدن در مراسم سوگواری در اشعار نظامی

آن چه از حاالت ، حرکات و اشارات در اشعار شاعران آمده است ، پیام های خاص خود 
را دارد؛ ولی چه بسا خواننده آن را از عوارض ادبیات منظوم بداند اما نظامی به زبان غیر 
کالمی پرداخته و خصوصا به زبان بدن به عنوان بخشی مهم از ارتباط اعتقاد داشته و آن را 

در ابعاد گوناگونش تبیین نموده است .
از نبوغ وی بعید نیست ، در قرن ششم امید آن داشته باشد که قرن ها بعد براشعارش 
شرح های متنوع ) از نگاه علوم مختلف ( بنگارند.و البته باید اعتراف کرد که هنوز باید سال 

ها بگذرد تا نبوغ وی بیش تر آشکار گردد . شاید قرن های آینده !
نگاه عارفانه و نظر اهل معنا که می تواند مکاشفاتی داشته باشد منظور این بحث نیست 

و ما فقط از نگاه زبان بدن نظری به اشعار وی می پردازیم .
زبان غیرکالمی صوتی ) آوایی (

گریه و زاری کردن
در همه منظومه ها پس از مرگ شخص ، گریستن بر او و زاری و شیون ، اولین عکس 
العمل نزدیکان متوفا می باشد . نظامی نیز بارها از این موضوع یاد کزده است . در لیلی و 
مجنون هنگامی که شوی لیلی ، ابن سالم ، از دنیا می رود ، لیلی با وجود این که با او هیچ 

عالقه ای نداشت اما رسم سوگواری را به خوبی و کامل بجا آورد :   
لیلی ز فـــراق شــوی بی کــــام               می جست ز جا چو گور از دام
از رفتنش ار چه ســـود سنجیـــد               با این همـه شوی بود رنجیـد
می کــرد ز بهـــر شـــوی فـریاد                و آورده نهفتـــه دوست را یاد
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اشک از پی دوست دانه می کرد                شـوی شده را بهانه می کرد
    ) لیلی و مجنون ، 1313 : 236 (
در همین منظومه مـادر لیلی هنگامی که دخترش را از دست می دهد ، سخت می گرید 

و از دیدگان خود خون فرو می ریزد :
مــادر که عروس را چـنان دید               آیا که قیــامت آن زمـــان دید
هر مـویه که بود خواندش از بر               هر موی که داشت کندش از سر
پیــرانه گــریست بـر جوانیش               خــون ریخت بر آب زندگتنیش

   ) لیلی و مجنون ، 1313 : 252 (
در خسرو و شیرین ، هنگامی که فرهاد می میرد ، شیرین داغ دار می شود و همانند 

ابر بهاری می گرید :
ســـراینده چنین افکند بنیــاد              که چون در عشق شیرین ُمرد فرهاد
دل شیرین به درد آمد ز داغـش             کـــه مــرغی نازنین گمشد ز باغش
بر آن آزاد ســــرو جویبـــاری              بسـی بگریست چون ابر بهــــــاری

) خسرو و شیرین ، 1335 : 262 (    
درهمین داستان کشته شدن خسرو پرویز به دست فرزندش شیرویه ، شیرین که از 

خواب بیدار می شود ، جسد بی جان او را می بیند و ساعتی بر او می گرید :
ز بس خون کز تن شه رفت چون آب             در آمـد نرگس شیرین ز خوشخواب
ســـریری دید ســر بی تاج کـــرده             چراغـی روغنــش تاراج کــــــرده

خزینـــه در گشـــاده گنج بــــرده              سپـه رفته سپــهسـاالر مــــــرده 
به گریه ساعتـــی شـب را سیـه کرد             بسـی بگریست و آنــگه عزم ره کرد

) همان : 419 (  
برقع گشودن :

برقع پوششی بوده که زنان روی خود را با آن می پوشانده اند . در خسرو و شیرین آن 
گاه که فرهاد می میرد ، یکی از کارهایی که شیرین در عزاداری برای او انجام می دهد برقع 

گشودن است :
پرند مـــاه را پیــــوند بگشــــاد             ز رخ برقع ، ز گیسو ، بند بگشاد

) خسرو و شیرین ، 1335 : 264 (
بند گیسو گشادن :

موی را باز کردن و پریشان کردن نشانه سوگواری است ؛ هم چنین در داستان خسرو و 
شیرین هنگامی که خسرو پرویز می میرد ، کنیزان و غالمان نیز گیسو گشاده و گشاده سر 
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در مراسم سوگواری شرکت می کنند :
گشــاده ســر کنیـزان و غالمان               چو سروی در میان شیرین خرامان

) همان : 422 (
سخن گفتن بدون کالم :

نظامی از متقدمانی که بدون لب سخن می گویند و انتظار آن را دارد از ظاهر بدن پیام 
را دریافت کنند . 

در هفت پیکر ، هنگامی که ماهان به خانه خود برگشت ، دید دوستانش به تصّور از 
دست دادن او ، لباس سیاه به تن کرده اند و او نیز به پیروی از آنها سیاه پوشید :

دید یاران خویش را خامـــوش              هر یک از سوگواری ازرق پوش
) همان : 266 (

گونه گونی چهره :
در شرف نامه نیز وقتی دارا در حال احتضار است ، از اسکندر می خواهد بعد از مرگش 

روی او پارچه سیاه بکشد :
چو گشت آفتاب مرا روی زرد              نقابی به من درکش از الجورد

) شرف نامه ، 1316 : 216 (
چهرة ترجمان درون :

گاهی نظامی واکنش انسان ها را از درون به گونه ای دیگر تعبیر می کند و از توصیف 
های زیبا استفاده نموده است .

معجر از سر گشودن :
یکی دیگر از زبان های بدن، معجر از سرگشودن است.به طوری که معجر حریم وعفاف 
زن محسوب می شود.ودر مراسم عزداری برای نشان دادن غم وماتم روسری را از سر می 

کندند.تا نشان از غم وغصه برچهره آن ها هویدا گردد.
مادر که عروس را چنان دید               آیا که قیامـت آن زمـان دید
معجــر ز ســر سپید بگشاد               موی چون سمن به باد برداد

) لیلی و مجنون ، 1313 : 252 (
شامه :

حنوط کردن : 
داروی معطری مانند کافور است که پس از غسل مّیت به جسد او زنند ، تا دیری بماند 
و متالشی نگردد. ) دهخدا ، لغت نامه : حنوط کردن (. حنوط کردن در زمان قدیم بسیار 
معروف بود. و اسرائیلیان این صنعت را از مصریان آموختند چون که در این کار بسیار ماهر 
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بودند . قصد مصریان از حنوط این بود که جسد اموات را به همان هیات نگه دارند تا منزلی 
برای نفس باشد و در آن ایام حنوط کنندگان و اطّبا را از جمله خدمت کاران دینیه می 
دانستند. ) دهخدا ، لغتنامه : ذیل حنوط ( طریقة حنوط کرده این بود که اوال نعش میت 
را شکافته و امعاء و احشاء و سایر اعضای اندرونی او را بیرون آورده و جای آنها را با ادویه 
جات از قبیل » مروکاسیا « و » زفت « می انباشتند. این مواد رطوبت بدن را به خود جذب 
می نمود و جسد را از فساد نگه می داشت . پس از آن که جسد را نمک باروت پاشیده و یا 
هفتاد روز در محلول نمک باروت می گذارند ، سپس بیرون آورده  در کتانی که با عطریات 
و سایر ادویه جات خوش بو پرورش یافته ، پیچیده و در تابوتی از چوب یا سنگ می گذارند 

. ) حسینی ، 1338 : 205 (
شستن بدن مّیت با گالب و کافور و مشک و عنبر :

یکی دیگر از زبان بدن شامه است . در زمان های قدیم نیز بدن مرده را با مواد خوش 
بو هم چون گالب و کافور شستشو می دادند و با مشک و عنبر آغشته می کردند . شاید به 
این علت که هم خوش بو باشد و هم جسد دیرتر متالشی شود . در فرهنگ فارسی یکی از 
موارد استعمال کافور به این شکل ذکر شده است : » داروی معّطری است که سابقا جهت 
مومیایی کردن اجساد به کار می بردند . « در خمسه نظامی هر جا که سخن از مرده می 

باشد ، در کنار آن استعمال این مواد نیز ذکر شده است .
شیرین هنگامی که متوجه مرگ خسرو پرویز می شود ، پس از این که ساعتی بر جسد 
بی جان او می گرید ،بدن خسرو پرویز را با گالب و مشک و عنبر می آالید و بدنش را با 

گالب و کافور می شوید : 
به گریه ساعتی شب را سیه کرد            بی بگــریـست و آنگه عـزم ره کرد
گالب و مشک با عنبر برآمیخت             بر آن اندام خــون آلـود می ریخت
فروشستن به گالب و به کافــور            چنان کز روشنی می تافت چون نور

) خسرو و شیرین ، 1335 : 419 (
در لیلی و مجنون نیز لیلی قبل از مرگ وصّیت کرده بود ، که گالب بر سر او بریزند؛ اما 

گالبی از اشک ، سرانجام بعد از مرگش نیز مادرش به وصیتش عمل کرد و او را آراست :
فــرقم ز گالب اشک تر کـــن          عطــرم ز شمـــامة جگـر کن
بر بنـــد حنـــوطم از گل زرد          کافـــور فشـــانم از دم سـرد

) لیلی و مجنون ، 1313 : 251 (
آراستش آنچنان که فــرمود             گل را به گالب و عنبر آلود

) همان : 253 (
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کافور ریختن بر مهد و تابوت زّرین :
معموال پس از آماده کردن تابوت و مهد ، درون آن حریری می افکنندند و روی آن کافور 
و عبیر و عنبر می ریختند . در داستان اسکندر بعد از مرگش نیز همین عمل را انجام دادند :

پرند درونش ز کافــور پُر                  به دیبای بیرون برآموده در
) اقبال نامه ، 1335 : 259 (

اندودن مهد و تابوت به مشک و ماورد و عود و . . . :
مهد زّرین اسکندر را با موار خوش بویی هم چون مشک و گالب و عود اندوده بودند. آن 

چنان که بوی عطر آن به کوه جودی می رسید :
پـــرند درونش ز کافـور پـــر                   به دیبـای بیرون برآمـــوده دّر

از اندودن مشک و ماورد و عود                   به جودی شده موج طوفان جود
) اقبال نامه ، 1335 :  259(

فضا :
آماده کردن تابوت و مهد زرین :

یکی  دیگر از زبان بدن فضاست .در گذشته ، برای حمل مرده از تابوت و مهد استفاده 
می شده و نوع تابوت و َمهدی که در خمسه مطرح شده بیشتر از جنس زر است . در 
مرگ خسرو پرویز ، شیرین دستور می دهد تا به رسم شهریاران مهد کیانی ترتیب دهند . 

مشخصات آن مهد به قرار ذیل است :
بفرمودش به رسم شهریاری                 کیانی مهدی از عود قماری
گرفته مهــد را در تخـتة زر                 برآورده به مـروارید و گوهر

) خسرو و شیرین ، 1335 : 421 (
بعد از مرگ  دارا ، اسکندر نیز مهد زّرینی آماده می کند و دارا را با آن حمل می کند :

سکندر بفرمود کآرند ساز                برندش به جای نخستینه باز
) شرف نامه ، 1316 : 220 (
با مرگ اسکندر ، از کمربندهای زّرین شاهانه ای که داشت مهد زّرینی برای او آراستند :

زدنداز کمرهای زر کار او                 یکی مهد زّرین سزاوار او
) اقبال نامه ، 1335 : 259 (

تابوت زّرین و مهد زّرین ظاهرا فقط برای بزرگان و شاهان استفاده می شده است ، چرا 
که در مرگ لیلی و . . . و یا شخصیت های دیگر داستانی خمسه استفاده از تابوت زّرین 

دیده نمی شود . 
آرایش مهد با دیبا و مروارید و دّر و . . . :
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مهد خسروپرویز با مروارید و گوهر آرایش داده شده بود. همچنین مهد زرینی که برای 
اسکندر تهیه دیده بودند با دیبای آموده به دّر و گوهر پوشیده شده بود :

گرفته مهد را در تخته زر               برآموده به مروارید و گوهر
) خسرو و شیرین ، 1335 : 421 (

سیاه پوش کردن تابوت :
اسکندر قبل از مرگ وصیت هایی داشت . یکی از وصیت های او طلب آمرزش از طرف 

دوستان برای اوست که ضمن آن اشاره به تابوت سیاه هم شده است :
چو مشکین سرسیرم درآید به خاک            به مشکوی پاکان برد جان پاک
به جای غبـــاری که به ســر کنید            به آمــرزش من زبان تر کنیــد

) خسرو و شیرین ، 1335 : 274 (
حمل تابوت بر دوش بزرگان : 

شیرین بعد از مرگ خسرو دستور آماده کردن تابوتی شاهانه را دا د . پس ، بزرگان آن 
تابوت را بر دوش خود گذاشتند و به طرف گورستان بردند :

به آیین ملوک پارسـی عهـــد                  بخوابانید خسرو را در آن مهد
نهاد آن مهد را بر دوش شاهان                 به مشهد برد وقت صبح گاهان
جهــانداران شده یکسـر پیاده                  به گرداگرد آن مهــد ایستاده

) همان : 421 (

گنبد زدن و زیارت گاه ساختن :
منظور از گنبد ساختن بعد از مرگ ُقّبه زدن است . در داستان خسرو و شیرین ، بعد از 
مرگ فرهاد ، شیرین او را به رسم مهتران به خاک می سپارد و گنبدی بر قبرش می افرازد :

به رســم مهترانش حله بربست                    به خاکش داد و آمد باد در دست
زخاکش گنبدی عالی برافراخت                    وزان گنبد زیارتخــانه ای ساخت        
 ) همان : 262 (

در لیلی و مجنون به زیارت قبر مردگان توصیه می شود . آنجا که صیاد مجنون را از 
مرگ پدرش آگاه می کند ، به او می گوید که بهتر نیست به زیارت جقبر پدر بروی و از او 

عذر بخواهی :
چون ُمــرد پدر ترا بقــا بود                  آخــر کــم ار آنکه آریش باد
آیی به زیارتش زمـــانــــی                 جـویی ز ترحمش نشـــــانی

) لیلی و مجنون ، 1313 : 163 (
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بر قبر افتادن و بوسه زدن بر آن :
پس از اینکه فرد سوگوار به زیارت قبر عزیز از دست رفته می رود ، از ّشدت غم  و اندوه 

بی تاب می شود و بر خاک افتاده و بر تربت او بوسه می زند : 
مجنـون ز نوای آن کج آهنگ               نالید و خمید راسـت چون چنگ
خود را ز دریغ بر زمیــن زد                 بسیـار تپانچـــه بر جبیـــن زد
ز آرام و قــرار گشت خــالی                تا گـــور پدر دویــد حــالــــی
چون شوشــة تربت پدر دید                 المــاس شکسـته در جگــر دید
بر تربتش اوفتـــاد بیهــوش                بگرفتـش چــون جگـر در آغوش
از دوستـــی روان پاکــــش                تر کــرد به آب دیده خــــاکش
غلطیــد بر آن زمیـن زمـانی                می جست ز هم نـــن نشــــانی

) لیلی و مجنون 1313 : 163 (
مجنون هنگامی که از وفات مادرش آگاه می شود ، بر تربت پدر و مادر حاضر می شود 

و روی خود را بر تربت می مالد و بوسه ها می زند :
چون سخت شدی ز گریه کارش                برخــاستـــی آرزوی یارش
از کــــوه درآمــدی چو سیلـی                رفتی سـوی روضه گاه لیلی
ســـر بر ســــر خاک او نهادی                 بر خاک هـــزار بوسه دادی

) همان : 258 (
گریستن بر مرده و خاک بر سر کردن :

گریستن بر مرده چه قبل از دفن و چه بعد از دفن در تمامی سوگ های پس از اسالم 
دیده می شود . گاهی فرد سوگوار آن قدر می گرید که بیهوش می شود و برای بهوش 
آوردن او ار گالب استفاده می شود . شاید استعمال گالب در مراسم ختم کنونی بازماندة 
این رسم قدیمی بوده است ؛ اما بنا بر شریعت زرتشت و باورهای ایرانیان باستان ، گریستن 
بر فوت فرد ، گناه محسوب می شده است و اشک ها چون سیالبی ، مانع رسیدن فرد متوفی 

به پل چینود می شده است .
در داستان لیلی و مجنون می بینیم آن گاه که مجنون در غم مرگ مادر بیهوش شده و 
اطرافیان نیز پا به پای او می گریند ، نظامی ، این گریستن را به گالب افشاندن بر بیهوش 

تلقی کرده است :
هر دیده ز روی سسـت خیـزی               می کرد بر او گالب ریزی
چون هوش رمیده گشت هشیار               دادنـد بـر او درود بسیـار

) همان : 207 (
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خاک بر سر کردن نیز از دیگر کارهایی است که فرد سوگوار انجام می دهد . در کتاب 
آیین ها و رسم های ایران باستان بر بنیاد شاهنامه آمده است : » چون آگهی  مرگ سهراب 
به رستم رسید از اسب فرود آمد و به جای کاله بر سر خاک ریخت و بزرگان لشکر همچنان 

نمودند و غریو کشیدند و زاری کردند « . ) میر فتاح ، 1389 : 231 (
چو بشنید رستــم خراشید روی        همـی زد به سینه همی کند موی
پیاده شد از اسب ، رستم چو باد        به جای ُکله ، خاک بر ســـر نهاد
بزرگان لشکـــر همــه همچنان        غریـوان و گــریـان و زاری کنـان

) فردوسی ، 1366 ، ج اول(
از بین رفته و به همین خاطر از تخت به زیر آمد و رخ بر خاک نهاد و خاک بر سر 

ریخت :
مهین بانو چو بشنید این سخن را              صال در داد غم هـــای کهـــــن را
فرود آمد ز تخت خویش غـمناک              به سر بر خاک و سر هم بر سر خاک
از آن غـم دستهــا بر ســر نهاده               ز دیـده سیــل طوفان بر گشــادها

) خسرو و شیرین ، 1335 : 74 (
مشخصات فیزیکی :  

پالس پوشیدن ) پالس بر دوش کشیدن (
یکی دیگر از زبان بدن مشخصات فیزیکی است ، در » قاموس کتاب مقدس « درباره 
پالس پامده است : » پارچة زبر و درشتی که از موی بز یا شتر بافته می شود و در قدیم 
االیام هم چو زمان حال از برای جوان مستعمل بود و چون کسی را ماتم و حزنی فوق الطاقه 
واقع می شد ، لباسی از پالس ترتیب داده و دربر می کرد ، یعنی باالی پوست بدن خود می 
پوشید و گاهی عوض عبا استعمال می شد و چون آن حزن و اندوه برطرف میشد و خبر 
خوشحالی می شنیدند ، پالس را از خود دور انداخته و به لباس رسمی ملّبس می شدند ، 
غالبا لباس پیامبران پالس بوده است « ، ) هاکس ، 1349 : 224 ( در فرهنگ فارسی ذیل 
کلمه » پالس « آمده است : » قطعه ای از پارچه کهنه ، پالس در گردن کردن یعنی عزادار 
شدن ، « ) معین ، لغتنامه ، ذیل پالس پوشیدن (. در اقبال نامه آمده است : » هنگامی که 
مرگ اسکندر نزدیک شد ، او سوگ نامه ای به مادرش نوشت و او را قسم داد که در مرگش 

صبور باشد و سیاه و پالس نپوشد و مصیبت داری نکند « 
به داده آفرینی که دارنده اوست            همان جا ده و جان برآرنده اوست
مصیبت نداری نپــــوشی پالس           به هنجار منزل شــوی ره شناس 

) اقبالنامه ، 1335 : 255 (     
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و آن گاه که اسکندر از دنیا رفت ، چگونگی عزاداری ماه و ستارگان  و زمین را این گونه 
بیان کرده است :

ز دیده فـــرو بسـتن روی شاه            به ناخن خراشیده شد روی ماه
پالسی ز گیسوی شب ساختند            زمین را به گــردن درانداختند 

     ) همان : 257 (

3- نتیجه گیری
آنچه از بررسی اشعار نظامی با رویکرد زبان بدن حاصل نگارندگان شده بدین ترتیب 
است: طیف معنای کاربرد زبان بدن در اشعار نظامی بسیار متنوع است . در مجموع نشانه 
های غیرآوایی بیشترین کاربرد را در انتقال پیام به مخاطب بر عهده دارند . پس از آن ، 
نشانه های مربوط به فاصلة بدنی با عالئم آوایی بسیار دیده می شود. بدین گونه با توجه 
به موضوع نامبرده عالئم مربوط به فاصله بدنی و عالئم آوایی بیشتر از عالئم دیداری است 
. در واقع می توان گفت در فضای گفتمانی در اشعار نظامی ، ارتباط غیر کالمی در مبادلة 
اطالعات و معانی نقش موثری را ایفا می کند . با توصیف نظامی از زبان بدن، تقابل و تعامل 
شخصیت ها را در موقعیت های مختلف می بینیم. خواننده از این طریق جایگاه گوینده و 
مخاطب، نحوة نگرش هر یک به دیگری و نوع عاطفة در جریان، درون فضای شعر را کشف 
می کند . آنچه در این میان اهمیت دارد این است که حرکات بدنی تنها در یک مورد 
برخاسته از خواست و ایفای گوینده است و آن بحث تأثیر گذاری نشانه های غیر دیداری از 
اقسام زبان بدن است ؛ در حالی که در سایر موارد نشانه های مرتبط با این زبان به مقوله ای 
استنباطی از جانب مخاطب تبدیل شده است که با برداشت های وی از نشانه های حرکتی 

گوینده سر و کار دارد .
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1- مقدمه
امروزه، اقتباس کنندگان می دانند که طبع نوطلب کودک در دنیای رو به رشدی که در 
آن زندگی می کند، خواهان تحّولی جدید در داستان های اقتباسی از قّصه های کهن فارسی 
است. بنابراین، گاه روش بازنویسی با ساختار امروزی و ابتکاری را می پسندد و گاه می خواهد 
که مثاًل رستم و سیمرغ را در داستانی متفاوت از داستان های کهن بشنود و تماشا کند. در 
چنین شرایطی، این بازآفرین است که می تواند او را به خواسته اش برساند؛ زیرا در داستان 
جدیدی که بازآفرین برای کودک به تصویر می کشد، سیمرغ، روایتگر داستانی تکراری از 

سیمرغ شاهنامه نیست؛ هرچند که یادآور خاطراتی از اوست.
گرچه اقتباس های1 زیادی از داستان های اسطوره ای شاهنامه برای کودکان به عمل آمده، 
اّما گاهی این اقتباس ها سلیقه ای بوده و از روش هوشمندی تبعّیت نکرده است. بنابراین، 
انگیز مثل داستان دیو سفید،با تصویرپردازی هایی  افتاده است که داستانی هراس  اتّفاق 
نادرست و بدون توّجه به شرایط سّنی و مراتب درک و فهم کودک، به او ارائه شده باشد. 
این پژوهش با مبدأ قرار دادن نیازهای ذهنی، عاطفی و تربیتی کودک، شیوه هایی را به 
نویسندگان پیشنهاد می دهد تا آنها با بهره گیری از این روش ها، متن کهن شاهنامه را برای 
کودکان گروة الف )3 تا 6 سال(، ب )7 تا 9 سال( و ج )10 تا 12 سال( مناسب سازی 
کنند. بحث و گفتگو در مورد نیازهای شنیداری و خوانداری کودکان در قالب پژوهش هایی 
ادبیات کودکان در  نظری  بردن سطح مباحث  باال  این چنینی می تواند گامی کوچک در 

زمینة ارائه بهتر قّصه های متون کهن باشد.
مقالة حاضر در پی آن است که پاسخگوی سؤاالت زیر باشد:

* با چه روش هایی می توان داستان های اسطوره ای شاهنامه را برای کودکان مناسب 
سازی کرد؟

* داستان های اسطوره ای شاهنامه با چه درون مایه هایی می تواند به کودکان ارائه شود؟
با بررسی هایی که نگارندة مقاله به عمل آورد، این تحقیق در نوع خود کار جدیدی تلّقی 
اّما آثاری که توانستند مباحث نظری اقتباس را در اختیار مقالة حاضر بگذارند  می شود. 
عبارتند از: شاخص های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان، نوشتة مریم جاللی و درآمدی 
بازآفرینی، نوشتة اسداهلل شکرانه. همچنین جعفر پایور در دو کتاب خود  بازنویسی و  بر 
به نام های، بازنویسی و بازآفرینی و شیخ در بوته، به بیان چگونگی روش های بازنویسی و 

بازآفرینی پرداخته است.
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2ـ بحث و بررسی
2-1- تعریف اسطوره و نیاز کودک به آن

» اسطوره داستانی است که در اعصار قدیم برای بشر باستانی معنایی حقیقی داشته 
است ولی امروزه در معنای لفظی و اولیة خود، حقیقت محسوب نمی شود و بشر امروزی به 

آن باور ندارد.« )شمیسا،1393: 259(
از آنجایی که اسطوره خرد را برنمی تابد و فردوسی نیز شاعری خردگراست، به همین 
خاطر هرگاه او خود را ناگزیر از نقل داستان های اسطوره ای می بیند، به توجیه کار خویش 
در مقّدمات یا مؤّخرات آنها می پردازد و خوانندگان یا شنوندگان را متقاعد می کند که با 
داستان های رمزی و نمادین سر و کار دارند. اعالم رمزی بودن داستان های اسطوره ای، نه 
تنها از ارزش ادبی شاهنامه نمی کاهد بلکه نام فردوسی را به عنوان نخستین اسطوره شناس 

ایرانی به ثبت می رساند. )سّرامی،1392: 62 ـ 65(
تو این را دروغ و فسانه مدان             برنگ فسون و بهانه مدان
دگر بر ره رمز و معنی برد ازو هر چه اندر خورد با خرد  

)فردوسی،1389: 4(
آفریده های خیال خود در  با  را  واقعیات  کودکان در سال های پنجم و ششم زندگی، 
هم می آمیزند و دلدادة داستان ها و قّصه های عجیب و غریب می شوند. )علوی، 49:1382(
همین موضوع، نویسندگان و فیلمنامه نویسان کودک را بر آن داشته است تا به اقتباس از 

داستان های اسطوره ای بپردازند.
توسط  بارها  شاهنامه  اسطوره ای  داستان های  از  مالحظه ای  قابل  قسمت های  گرچه 
اقتباس کنندگان ارائه شده است؛ اّما )جاللی، 132:1392( آنچه مهم است این است که 
داستان های اسطوره ای، متناسب با سّن کودکان ارائه گردد و در این راه تفاوت های فردی 
آنها ملحوظ شود. زیرا در این گونه داستان ها عالوه بر حضور شخصیت هایی مثبت و مهربان 
همچو سیمرغ و رخش، با عناصر ترسناکی همچو اژدها، اهریمن، جادوگر و دیو نیز روبرو 
هستیم که الزم است نویسندة کودک در اقتباس از چنین عناصری، نهایت دّقت را به کار 
ببرد؛به طوری که کودک دچار ترس نشود و از خواندن داستان لّذت ببرد. بر این اساس، 
مقاله پیش رو می کوشد برخی از این داستان ها را با درون مایه های قهرمانی، اجتماعی، 

اخالقی و عاطفی، برای ارائه به کودک مورد بررسی قرار دهد.
2-2- بررسی عنصر اسطوره ای اهریمن در داستان برای ارائه به کودک

پیش از پرداختن به شخصیت اهریمن در داستان ضّحاک، الزم به ذکر است که منکر 
وجود شیطان و جن در آثار دینی نیستیم. آنچه از این مفاهیم در اسطوره ها مطرح شده 

شیوه های مناسب سازی داستان های اسطوره ای شاهنامه برای کودکان
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است، متفاوت با روایات دینی است که به آن ورود پیدا نخواهیم کرد.
اهریمن  که  می بینیم  داستان ضّحاک  در  است.  شاهنامه  شرور  موجودات  از  اهریمن 
سلطنت  تخت  بر  پدرش  کشتن  با  تا  می دهد  پیشنهاد  او  به  نیکخواه  مردی  لباس  در 
پس  می پرسد.  او  از  را  کار  چارة  نبود،  اهریمن  از  نافرمانی  به  قادر  که  ضّحاک  بنشیند. 
می کند.  سرنگون  آن  در  را  ضّحاک  پدر  و  می َکند  باغ  در  عمیق  چاهی  پلید،  اهریمن 
)ر.ک.فردوسی،14:1389-15( حضور اهریمن شرور در داستان که کارش آموزش شرارت 
و کشتن و از بین بردن انسان-هاست،کودکان را دچار نگرانی می کند و دنیا را برای آنها 
ناامن جلوه می دهد. »نگرانی، یک نوع ترس خیالی است که با محّرک های موجود در محیط، 
رابطة مستقیم ندارد. منشأ نگرانی بّچه ها ممکن است تصّور چیزهایی باشد که در صورت 
وقوع، ُمضر یا خطرناک هستند. و یا ممکن است از داستان ها، دیدن فیلم ها و مانند اینها 
ناشی شود. 19 درصد از کودکانی که مورد مطالعه قرار گرفتند از جن می ترسیدند در حالی 

که یکی از ایشان هم، جن ندیده بود.« )شعاری نژاد، 547:1392(
همچنین در این داستان، دسیسة فرزند علیه پدر که به اشارة اهریمن صورت گرفت، 
موضوعی نیست که بیان آن مناسب سه گروة سّنی کودک باشد؛ زیرا خشونت را در بین 

آنها ترویج می کند.
در ادامة داستان ضّحاک می بینیم که بار دیگر ابلیس در لباس آشپزی ماهر درآمد و در 
برابر تمجید ضّحاک از دست پختش، بر کتف های او بوسه زد و ناپدید شد. از جایگاه بوسة 
او، دو مار ُرست. آنگاه ابلیس در لباس پزشک، درمان عالج ماران را خورانیدن مغز آدمیان به 
آنها دانست. )ر.ک.فردوسی، 15:1389-16( موضوع کشتن انسان ها و بیرون آوردن مغز آنها 
و خورانیدن آن به مارها، برای گروة سّنی الف، ب و ج خشن است. اقتباس کننده ای که قصد 
دارد داستان ضّحاک را برای کودکان مناسب سازی کند، می تواند داستان را بازنگری نماید 
و به برجسته سازی داستان کودکی فریدون و قیام کاوة آهنگر که جزئی از داستان ضّحاک 
هستند، بپردازد. »بازنگری به نوعی، نگرش دوباره به پیش اثر است. در این نوع نگرش، 
اقتباس کننده قصد دارد قسمت هایی از پیش اثر را اصالح کند. این کاربرد مانند تعمیر 
برجسته سازی می شود.«  و  بازسازی  آن  از  تنها بخش هایی  است که  قدیمی  ساختمانی 
)جاللی، 40:1392( قّصة کودکی فریدون بدین شرح است که خوابگزاران دربار ضّحاک به 
او هشدار می دهند که کودکی به نام فریدون به دنیا خواهد آمد و در بزرگسالی، او را به 
بند خواهد کشید. ضّحاک به چارة برگرداندن بال از خویش، دستور می دهد هرجا کودکی 
به دنیا آید، او را از میان بردارند. مادر فریدون برای حفظ جان کودکش، او را به مرغزاری 
می برد و از نگهبان بیشه می خواهد که همچون پدری مهربان از فریدون مراقبت کند و با 
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شیر گاو برمایه، او را بپرورد. )ر.ک.فردوسی، 20:1389-21( این داستان، داستانی عاطفه 
محور است که در آن مهر و محّبت و حمایت مادر از فرزند به خوبی نشان داده شده است. 
»از میان انواع متعّدد روابط انسانی مؤثر در رشد و تکامل کودک، شخصیت مادر اهمیت 
اساسی دارد. بنابراین کودک، نخستین درس محّبت را از مادرش یاد می-گیرد.« )شعاری 
نژاد، 189:1392( در داستان کودکی زال نیز همچون داستان کودکی فریدون، بن مایة دور 
کردن کودک از خانواده دیده می شود؛ اّما این بار نه از سر مهر مادری و برای حفاظت از جان 
کودک بلکه از سر بی مهری پدری که از سپیدمویی پسرش شرمگین است. سام نریمان، زال 
را در حالی که طفلی شیرخوار بود در دامنة کوه البرز رها کرد. )ر.ک.فردوسی، 57:1389( 
»در ادبیات بیشتر اقوام، بن مایة دور کردن کودک از خانواده وجود دارد؛ کودکانی که بعداً 
قدرت و اختیار حکومت و مردم را در دست می گیرند.« )کریمی، 179:1383( همچنان که 
فریدون در شانزده سالگی به همراه کاوة آهنگر بر علیة بیدادگری ضّحاک به پا خاست و 
پس از چیرگی بر او، فرمانروا شد.« )ر.ک.فردوسی، 22:1389-24( قیام مردم بر علیة ظلم، 
موضوعی اجتماعی است که می تواند برای کودکان دبستانی مناسب باشد. زیرا »آنها با حّس 
عدالت آشنا هستند و در مواد خواندنی و داستان ها، خواستار عدالت و پیروزی حق هستند.« 
)پوالدی، 174:1384( همچنین کودکان در داستان کاوة آهنگر با نخستین پرچم ایرانیان 
یعنی درفش کاویانی آشنا می شوند. این درفش، پیشبندی چرمی بود که کاوه به نشانة قیام 
علیه ضّحاک بر سر نیزه کرده بود. مربّیان می توانند با ذکر این داستان، بّچه ها را با پرچم و 

اهمیت آن آشنا کنند و احترام به پرچم را به آنها بیاموزند. 
2-3- بررسی عنصر اسطوره ای دیو در داستان برای ارائه به کودک

یکی دیگر از شخصیت های اسطوره ای شاهنامه که الزم است اقتباس کننده پیش از 
این دیو همانی است که  را مناسب سازی کند، دیو سفید می باشد.  به کودک، آن  ارائه 
زیبایی  مفتون  که  کیکاووس  می شود.  رویارو  او  با  مازندران  به  لشکرکشی  در  کیکاووس 
مازندران شده بود به پند و اندرز بخردانه زال زر توّجهی نمی کند و به رغم مخالفت های 
بزرگان، آهنگ مازندران می کند. شاه مازندران از دیو سفید یاری می خواهد. شب هنگام 
دیو سفید با سپاهی از دیوان، به پرواز در می آیند و مانند ابری سیاه، خیمه ای از دود و 
قیر بر سر لشکر کیکاووس می زنند. پس گروهی کشته می شوند و جمعی می گریزند. اّما 
چشم شاه و بازمانده های جنگ، نابینا می شود. آنگاه دیو سفید، از آن نّره دیوان، دوازده 
هزار تن را نگهبان کیکاووس و همراهان او می کند و آنان را به بند می کشد. )ر.ک.فردوسی، 

)135-130:1389
عظیمی  بدنی  نیروی  از  و  هستند  ستمکاره  و  سنگدل  زشترو،  دیوان  شاهنامه  »در 
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برخوردارند. آنان می توانند تغییر شکل بدهند و در انواع افسونگری نیز چیره دست اند.« 
)واحددوست، 287:1387( کودکان اگرچه در سن 3 تا 6 سالگی به دلیل داشتن نیروی 
تخّیل قوی، دوستدار داستان های خیال انگیز و وقایع و حوادث جادویی هستند و )پوالدی، 
173:1384( در سن 7 تا 9 سالگی، منطق اولیه قّصه های پریان و داستان های اسطوره ای 
را درک می کنند و جادو را به عنوان یک عنصر غیر واقعی در داستان می شناسند و میان 
شخصیت های واقعی و غیرواقعی تمایز قائل می شوند؛ اّما )جاللی، 113:1392( »در اینجا 
لذا  نیستند،  قابل درک  برای کودکان  تخّیلی  عناصر  که همه  باشیم  داشته  نظر  در  باید 
باید قّصه هایی را برای آنها برگزید که خیال گرایی جادویی آنها از جنس خیال گرایی خود 
کودکان باشد.« )قزل ایاغ، 149:1393( اقتباس کننده ای که قصد دارد داستان دیو سفید 
را برای کودکان پیش دبستانی و سال های نخست دبستان مناسب سازی کند، الزم است 
به این نکته توّجه داشته باشد که کودکان از غول و دیو، هراس دارند شاید به این دلیل 
که ناخواسته، چیزهایی را در مورد این موجودات از بزرگترها شنیده اند و یا فیلم هایی از 
این موجودات را که مناسب سّنشان ارائه نشده بوده است، دیده اند. به نظر می رسد بتوان 
برای مناسب سازی داستان هایی که دیوان، شخصیت های فرعی و یا اصلی آنها را تشکیل 
می دهند، به جای اشارة مستقیم به کلمة عام دیو و یا کلمات مشابة آن مانند غول و هیوال، 
از اسامی خاص برای این موجودات استفاده کرد؛ اسامی ای که کودک با آنها راحت ارتباط 
برقرار کند. تصاویر کودکانه و کارتونی این موجودات اسطوره ای نیز می تواند سبب مناسب تر 
شدن این گونه داستان ها شود. »پاره ای از متخّصصان بر این عقیده اند که درجة خاّلقیت 
ذهنی کودکان با هم برابر نیست و چه بسا پاره ای از کودکان برای درک ارزش های این 

قّصه ها نیازمند کمک تصویر باشند.« )همان، 148(
در سال های آخر دبستان، عناصر تعّقل کودکان رشد بیشتری می کند و کودک قادر 
است به تفّکر انتزاعی بپردازد و مفاهیم مجّرد را کم کم درک کند. )پوالدی، 177:1384( 
نباید در  اّما  نمی شود؛  از شنیدن داستان هایی در مورد دیو سفید، دچار هراس  بنابراین 
ارائه  توصیف ویژگی های ظاهری و باطنی دیو اغراق شود. همچنین تصاویری که از دیو 
می شود باید کارتونی و فانتزی و فراخور سّنشان باشد. هدف از ارائه این گونه قّصه ها به 
کودکان، تنها سرگرم کردم آنها نیست. این قّصه ها عالوه بر این که انتقال دهندة بخشی از 
میراث فرهنگی به کودکان است، در دل خود پندهایی نهفته دارد که قادر است به طور 
غیر مستقیم در بّچه ها تأثیرگذار باشد.مثاًل در داستان لشکرکشی کیکاووس به مازندران 
می بینیم که طمع و افزون طلبی کیکاووس باعث گرفتاری و اسارت او شد. همچنین او 
گوش شنوایی نداشت تا پند و نصیحت پهلوانان را بشنود و در دام دیو سفید نیفتد. آنچه 
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کودک از داستان می آموزد این است که پندپذیر باشد و افزون طلب نباشد. »امروزه اغلب 
نویسندگان کودک و نوجوان بر این باورند که نباید مستقیم گویی کرد. زیرا مستقیم گویی 
اندیشه، کودک را مقلّد محض بار می آورد و از تفّکر و تأمل و تشّخص فردی دور می کند.« 
مسائل  ارائه  با  رابطه  در  متفاوتی  رویکردهای  جهت،  همین  »به   )123:1392 )شکرانه، 
اخالقی در قالب داستان به کودکان وجود دارد و از آنجا که اخالق، انتزاعی است، ورود و 

)1994:29 ,JohnSon,Harris( ».طرح مسئله در این زمینه کار آسانی نیست
حسین فتاحی در مناسب سازی داستان رستم و دیو سفید برای کودکان دبستانی، 
بدون این که باب نصیحت و موعظه را باز کند، به صورت غیر مستقیم، بیسرانجامی افزون 
طلبی و خودسری را اینچنین گوشزد می کند:» کاووس گفت: شاه بزرگ و با قدرت، کسی 
است که سرزمین بزرگی داشته باشد. آماده شوید که می خواهم به مازندران برویم و آنجا را 
بگیریم... . زال، شاة جوان را نصیحت کرد؛اّما شاه که خیلی مغرور شده بود، با زال بدرفتاری 
کرد و گفت: من لشکریان زیادی دارم، پول و طال هم هر چه بخواهم دارم. من از شاهان 
از فریدون و جمشید هم قویترم. چرا شکست بخورم؟ تو هم  قبلی خیلی قویترم. حتی 
اگر می ترسی به زابل برگرد.«)فتاحی، 1389: 6( کیکاووس پس از شکست در برابر دیو 
سفید، نادم می شود و در نامه ای به زال می نویسد: » من اشتباه کردم. مرا ببخش و کمکم 

کن.«)همان،10(
در ادامه، نویسنده برای خودداری از اطالة داستان، و برای اینکه کودک سررشتة کالم را 
گم نکند و از آن خسته نشود، در دو سطر، اشاره ای گذرا به هفت خوان رستم می کند و از 
آن می گذرد تا جلوی ورود کاراکترهای بیشتر به داستان گرفته شود و داستان پیرامون سه 

شخصیت یعنی کاووس، دیو سفید و رستم ادامه پیدا کند.
سفید  دیو  می کند:»  توصیف  اینگونه  را  سفید  دیو  خود،  اقتباس  در  فتاحی  حسین 
خیلی بزرگ و قوی هیکل بود، جادوگری هم می دانست اما رستم به او فرصت نداد و او را 
کشت.«)همان،10( او سعی کرد از اغراق در توصیف ویژگی های دیو بپرهیزد تا مانع هراس 

کودک شود.
دستور  به  آنها  دارند.  چشمگیری  حضور  دیوان  نیز،  جمشید  اسطوره ای  داستان  در 
جمشید، از خشت و سنگ و گچ، ایوان و کاخ و خانه ترتیب دادند و جمشید شاه را بر تخت 

نشانده و به هوا بردند. )ر.ک.فردوسی، 1389: 13(
در این داستان، به خدمات اجتماعی جمشید اشاره شده است که اقتباس کننده می تواند 
ابزار آالت  و  برجسته سازی کند. خدماتی چون ساختن کشتی  را  بازنگری آن  به شیوه 
جنگی، باب کردن پزشکی و درمان بیماری ها، طبقه بندی جامعه به چهار دستة روحانیون، 
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جنگاوران، کشاورزان و صنعتگران و اقداماتی دیگر. مردم در زمان پادشاهی جمشید، آسوده 
و بی درد و رنج بودند. )همان، 12 و 13( مردم دوستِی جمشید و نقش او به عنوان یک مدیر 
خردمند در جامعه، می تواند برای کودکان دبستانی قابل توّجه باشد. زیرا به گفتة کمال 
پوالدی، »در این گروة سّنی، روابط اجتماعی به تدریج گسترش می یابد و اخالق مبتنی بر 
قاعده رشد می کند.« )پوالدی، 1384: 185( عالوه بر این، خدمات جمشید در رشد و رونق 
تمّدن انسان های نخستین، می تواند برای خردساالن مناسب باشد. چون آنها از داستان هایی 

که دربارة موضوعات مربوط به زندگی معمول است، لّذت می برند. )همان، 185(

2-4- بررسی عنصر اسطوره ای اژدها، رخش و سیمرغ در داستان برای ارائه به کودک
یکی دیگر از شخصیت های اسطوره ای داستان های شاهنامه، اژدهاست که »از جانوران 
اهریمنی است.« )سّرامی، 1392: 807( قهرمانانی چون سام، رستم، اسفندیار، بهرام گور، 
گشتاسب، اسکندر و بهرام چوبینه به نبرد اژدها پرداختند. در واقع »اژدهاکشی یکی از 

آزمون های قهرمانان است.« )واحد دوست، 1387: 320( 
در خوان سوم از هفت خوان رستم، اژدهایی پدیدار می شود. رخش، رستم را از خواب 
بیدار می کند اّما جانور، ناگهان غیبش می زند و رستم دوباره به خواب می رود. این واقعه بار 
دیگر روی می دهد و سرانجام در سومین بار، رخش، رستم را بیدار می کند و این بار، رستم 
اژدها را می بیند و با او در می آویزد و به یاری رخش، او را از پای در می آورد. )ر.ک.فردوسی، 
1389: 139-140( اژدها در این داستان عالوه بر غیب شدن، قدرت سخن گویی نیز دارد: 

بدان اژدها گفت بر گوی نام
کزین پس تو گیتی نبینی بکام ...   

چنین گفت دژخیم نّر اژدها
که از چنگ من کس نیابد رها   

صد اندر صد این دشت جای منست
بلند آسمانش هوای منست   

)فردوسی،1389: 139(

تا  نویسنده  برای  باشد  انگیزه ای  می تواند  داستان  در  خیالی  شخصیت  چنین  وجود 
داستان را برای هر سه گروه سّنی الف، ب و ج مناسب سازی کند. برای این کار، الزم است 
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با سّن  متناسب  را،  اژدها  و در عین حال خوف انگیز  اقتباس کننده، شخصیت جّذاب  که 
کودک توصیف، چهره پردازی و تصویرگری کند تا سبب ترس او نشود. همچنین می تواند 
داستان را بازآفرینی کند.» در این روش، اقتباس کننده اثری را مبنا و معیار کار خود قرار 
می دهد و سپس بر اساس ذوق ادبی، ذهنّیات و تخّیل خود آن را دوباره می آفریند... در 
مطالعة متن بازآفرینی شده، ممکن است مخاطب با توجه به دانش قبلی پیش اثر را به یاد 
بیاورد، اّما در قیاس، به راحتی می تواند تفاوت این دو را درک کند.« )جاللی،1392: 42( 
بهترین شیوه در بازآفرینی، استفاده از ساختار فانتزی است. از آنجایی که بازآفرین می تواند 
نبرد  باشد، )همان، 43( می شود داستان  و تصّرف داشته  تمام عناصر داستانی دخل  در 
رستم با اژدها را به گونه ای دیگر نوشت. مثاًل رستم خود را برای نبرد با اژدها آماده می کند. 
اّما در طول داستان، حوادثی رخ می دهد که این جنگ به صلح و دوستی بین آن دو ختم 
می شود. رستم، اژدها را موجودی نیک سرشت می بیند که دست روزگار، او را به موجودی 
خشن تبدیل کرده است. »در فانتزی ها، اژدهاها گاهی در قالبی متفاوت با آنچه هستند 
قرار می گیرند. ]مثاًل[ در داستان »عینکی برای اژدها«، اژدها از جنبه شخصیت، متضاد با 
قالب های کهن ساخته شده است.« )محمدی، 1378: 302( این گونه داستان ها، نمونه ای از 

تغییر هویت یا معکوس سازی هویت افسانه ها در فانتزی هاست. )همان، 317(
داستان نبرد رستم با اژدها به قّصه های مافوق قهرمانی، شبیه است. »در این دسته از 
قّصه ها شخصیت اصلی قّصه یک فرد عاّدی نیست. او هم دارای قدرت فوق العاده است و 
هم از حمایت نیروهای سحرانگیز و ماوراء الطبیعی بهره مند است.« )پوالدی، 1384: 222(

همچنان که رستم به یاری رخش و نیروی خداداد، اژدها را می کشد.
بر آویخت با او بجنگ اژدها

نیامد بفرجام هم زو رها   

چو زور تن اژدها دید رخش
کزان سان برآویخت با تاجبخش   

بمالید گوش اندر آمد شگفت
بلند اژدها را بدندان گرفت   

)فردوسی، 1389: 140(
رخش حیوان باهوشی است. به طوری که رستم با او سخن می گفت و او سخنان وی 
را به خوبی می فهمید و همچون قهرمان، برای نجات جان صاحب خویش با شیر و اژدها 
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جنگید.
تهمتن برخش سراینده گفت

که با کس مکوش و مشو نیز جفت   

اگر دشمن آید سوی من بپوی
تو با دیو و شیران مشو جنگجوی   

)همان،138(
همچنین در داستان خاقان چین، به سخنگویی رخش اشاره شده است:

سخن گوید ار زو کنی خواستار
بدریا چو کشتی بود روز کار   

                                                                                                                                                      )همان،420( 
از  نوع  دومین  »اسبها  است،  شده  نوشته  کودکان  برای  که  حیوانی  داستان های  در 
حیواناتند که پس از سگ ها، بیش از دیگر حیوانات اهلی به عنوان قهرمان، چهره نگاری 
شده اند. آنها به شیوه ای خاص موجب نجات جان صاحب خود می-شوند.« )پوالدی، 1384: 
303( درون مایه عشق انسان به حیوان و یا برعکس، جزء درونمایه های عاشقانة داستان های 

کودکان محسوب می شود. )محمدبیگی، 1389: 55(
»در ادبیات شفاهی و مکتوب ایرانی، سیمرغ برجسته ترین شخصیت حیوانی اسطوره ای 
چهره پردازی  زال،  ناجی  و  قهرمان  عنوان  به  او  از   )134  :1393 ایاغ،  )قزل  که  است« 
شده است. سیمرغ، دایة کودکی میرشود که پدرش از ترس سرزنش بدخواهان، او را به 
اّما سرانجام پشیمان می شود و به جستجوی  خاطر سپیدی مویش در کوه رها می کند. 
جگرگوشه اش می پردازد. سیمرغ با زال که اینک جوانی برومند شده است، سخن می گوید 
و متقاعدش می کند که به نزد پدر برگردد و به او قول می دهد که در سختی های روزگار به 

کمکش بشتابد. )ر.ک.فردوسی، 1389: 63-57(
»داستان هایی که حیوانات، قهرمانان آن را تشکیل می دهند یکی از پر خواننده ترین 
کتاب های کودکان به شمار می-آید. در داستان های تخّیلی، حیوانات هم دارای سرشت 
حیوانی و هم دارای برخی قوای انسانی اند، هم رفتارشان مطابق صفت نوعی آنها است و هم 

از صفت تکلّم و تفّکر برخوردارند.« )پوالدی، 1384: 299(
اگر پایان داستان زال و سیمرغ به پشیمانی پدر زال ختم نمی شد، به نظر می رسید که 
روایت آن برای کودکان و به خصوص کودکانی که نقصی در اعضای خود دارند، نمی توانست 
مناسب باشد. زیرا کودکان نیازمند والدین و حامیانی هستند که با آغوش گرم، پذیرای آنها 
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باشند و به خاطر نقص عضو، آنها را از خود طرد نکنند. در حقیقت »یکی از عواملی که 
باعث گرسنگی عاطفی کودکان می شود، بی عالقگی والدین به کودک است. کودکان بیش از 
غذای خوب، لباس گرم، اسبابربازی و هوای آزاد، نیازمندند بدانند که مورد دلخواه هستند 

و دوست داشته می شوند و به کسی تعلّق دارند.« )شعاری نژاد، 1392: 195(
در ادامة داستان زال و سیمرغ می بینیم که پدر زال، فرمانروایی نواحی شرقی ایران را به 
پسر می سپارد. )ر.ک.فردوسی، 1389: 63( در قّصه زال از کودکی تا رسیدن به پادشاهی، 
درون مایه دگرگونی بخت دیده می شود. »در این دسته از قّصه ها یک چهره گمنام، محروم 
و معصوم که به دلیلی مورد ستم قرار گرفته است به لطف نیرویی سحرآمیز، ناگهان وضعش 

دگرگون می شود و به بهروزی می رسد.« )پوالدی، 1384: 221( 
به روایت حسین  بازنویسی ها  این  از  بازنویسی شد. یکی  بارها  داستان زال و سیمرغ 
فتاحی، برگزیدة چند دوره از جشنواره کتاب های آموزشی رشد است. عالوه بر این، آرمان 
آرین در رمان راز کوه پرنده)1383( شخصیت اسطوره ای سیمرغ را بازآفرینی کرده است 
که می تواند برای کودکان دوازده ساله مناسب باشد. در این رمان، سیمرغ روایتگر داستانی 
تکراری از سیمرغ شاهنامه نیست؛ هرچند که یادآور خاطراتی از اوست. ماجرای داستان 
بدین قرار است: سیاوش پسر نوجوان یتیمی است که پای در سفر زمان می نهد و با ماگوی 
جادوگر همسفر می شود. او در کوه پرنده، کتاب جادویی سیمرغ را می یابد. سیمرغ از طریق 
زال و رستم آشنا می کند.  با  را  او  و  به دوران کیکاووس می برد  را  کتاب جادو، سیاوش 
سیاوش در هفت خوان، برای نجات کیکاووس با رستم همراهی میرکند و همچنین شاهد 
نبرد رستم و اسفندیار است. او سرانجام با کوله باری از دانش و تجربه، به همراه سیمرغ از 

کتاب جادو به کوه پرنده باز می گردد و راهی سفری دیگر می-شود. 
آرمان آرین در این رمان توانسته است با استفاده از روش بازآفرینی، سیاوش رمان خود 
را رو در روی سیاوش شاهنامه، قرار دهد.» سیاوش شاهنامه، در عمل و در عالم واقع، تحت 
سرپرستی و آموزش رستم پیلتن قرار می گیرد و سیاوش یتیم و آواره در سّیالیت خیال و 
در جان خود، این روند را طی می کند. با توجه به روند تحّول حماسه ها می توان این تحّولـ  
در ذهن و اندیشهـ  را در رمان های جدید مشاهده کرد. بدین شکل که سیاوش شاهنامه، در 
بطن موقعیت های کهن، رفتارهای حماسی از خود بروز میدهد و سیاوش رمان، در اندیشه 

و در ذهن خود مسیر تحّول را طی می-کند.«)پایور،1388: 98(
 در این قسمت از مقاله عالوه بر موضوع اژدها، سیمرغ و رخش که جزء جانوران شگفت 
انگیز شاهنامه هستند، می توان در مورد عقابانی که کیکاووس را به آسمان بردند نیز سخن 
گفت. زیرا گرچه این عقاب ها جزء جانوران طبیعی هستند اّما تحقق پرواز کیکاووس با آنها، 
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جزء رویدادهایی است که در عالم واقع، ممکن نمی نماید. قّصه از این قرار است که کیکاووس 
به افسون دیو دژخیم، خواست به آسمان رود تا از راز آسمان آگاه شود و بدین طریق بر 
فّر و شکوه و قدرت خود بیفزاید و برتری و سروری خود را در زمین و آسمان به نمایش 
بگذارد. پس تختش را به عقاب های تیز پرواِز گرسنه ای که طعمه ها را با فاصله ای، دور از 
دسترس شان قرار داده اند، می بندد و به آسمان پرواز می کند. دیری نمی پاید که عقاب ها 
خسته می شوند و تخت کیکاووس در جنگلی نزدیک آمل سقوط می کند. )ر.ک.فردوسی، 

)166-164 :1389
طلبی،  افزون  بی فرجامی  و  کیکاووس  طمعکاری  به  اشاره  با  می تواند  اقتباس کننده 
نتیجه ای اخالقی از داستان بگیرد و با حذف نقش دیو دژخیم که جزء شخصیت های فرعی 
است، داستان را برای هر سه گروة سّنی کودک بازنویسی کند. »بازنویسی یعنی به زبان 
امروزی در آوردن متن کهن فارسی به طوری که کهنگی زبان اثر کهن گرفته شود.« )پایور، 
1380: 14( بازنویس موّفق کسی است که آشنایی کامل با محتوای پیش اثر داشته باشد 
تا بتواند متن کهن را به درستی انتخاب و خاّلقانه بازنویسی کند. آنچه در بازنویسی اهمیت 
اصلی  اثر  است که »موضوع  این  بلکه مهم  نیست؛  اثر کهن  نوشتن  به سطر  دارد، سطر 
تغییر نکند.«بنابراین)همان، 1388: 114( حذف  شخصیت دیو دژخیم در داستان پرواز 
کیکاووس، لطمه ای به محتوای اصلی داستان که بر اساس موضوِع بی فرجامی افزون طلبی 

کیکاووس در رفتن به آسمان و آگاه شدن از راز سپهر است، وارد نمی کند.
به نظر می رسد کودکان از داستان کیکاووس و کنجکاوی و خاّلقیت او در رسیدن به 
را که  تجاربی  تمامی  بذر  تخّیل خود  بیاید؛ »زیرا هر کودک در  پرواز، خوششان  آرزوی 
بشر در تاریخ خود طی کرده است فراهم دارد. کودک همچون انسان اولیه آتش را کشف 
می کند، روی درخت خانه می سازد، در خیال به زیر دریا و کهکشان ها می رود و چرخ و اّرابه 
اختراع می کند. هیچ راهی نیست که انسان اولیه پیموده باشد و کودک در عالم کودکی و 
بازی هایش آن را نپیماید. اینها از حّس کنجکاوی کودک و میل او به زندگی و رشد مایه 

می گیرد.« )پوالدی، 1384: 226 و 227(
از شیوه های  یکی  و خواب که  از شیوة »رؤیا  استفاده  با  بازنویسی، می توان  بر  عالوه 
فانتزی سازی است«، داستان را بازآفرینی کرد. )جاللی، 1392: 45( به عنوان نمونه، کودکی 
در هنگام خواندن داستان پرواز انسان های نخستین، به خواب می رود و در عالم خواب به 
قلمرو فرمانروایی کیکاووس پا می گذارد. او پس از گشت و گذار، خسته و گرسنه می شود 
و می-خواهد به زمان خود برگردد؛ اّما هیچ وسیلة نقلیه ای برای خارج شدن او از سرزمین 
کیکاووس وجود ندارد. کیکاووس برای حّل مشکل کودک و عملی کردن آرزوی دیرینة 



157 /

خود یعنی دست یافتن به قلمرو آسمان، تصمیم می گیرد وسیله ای برای پرواز بسازد و ادامة 
ماجرا. 

2-5- بررسی عنصر اسطوره ای جادوگر در داستان برای ارائه به کودک
از دیگر شخصیت های اسطوره ای شاهنامه، زن جادو2است که در خوان چهارم، در هیأت 
زیبارویی بر رستم ظاهر می-شود. رستم با شادی، جامی شراب به او می دهد و نام خداوند 
را بر زبان می آورد. زن جادو از شنیدن نام یزدان، تیره و سیاه می شود. آنگاه رستم به کمند 

می گیردش و با شمشیر، دو نیمه اش می کند.
بپرسید و گفتش چه چیزی بگوی

بدان گونه کت هست بنمای روی   

یکی گنده پیری شد اندر کمند
پر آژنگ و نیرنگ و بند و گزند   

)فردوسی، 1389: 141(
که  است  تحلیلی  موضوعی  یزدان،  نام  شنیدن  واسطة  به  جادو  زن  چهره  تغییر 
اقتباس کننده می تواند این داستان را برای گروة سّنی 10 تا 12 سال به شیوة بازنویسی، 
مناسب سازی کند. زیرا در این سن »کودک قادر است به تفکر انتزاعی بپردازد و مفاهیم 

مجرد را کم کم درک کند.« )پوالدی، 1384: 177(
از خطرها و  تا 9 ساله،  نورتون، ممکن است کودکان 7  بر اساس نظر دونا و ساندرا 
موقعیت های دور از واقعیت و نامحتمل مانند روح و جادوگر به شّدت بترسند. اّما )نورتون، 
1382، 1: 28( به نظر می رسد که اگر اقتباس کننده بتواند چنین شخصیت های داستانی 
آنها نشود. تحقیقاتی که  ارائه دهد، سبب ترس  با خیال گرایی خود کودکان  را متناسب 
جوآن کنتور در این زمینه به عمل آورد، داّل بر این مّدعاست. جو آن کنتور و همکارانش 
می خواستند پیش بینی کنند که کدام یک از محّرک های تلویزیونی می تواند باعث ترس 
در کودکان پیش دبستانی و دبستانی شود. »آنان انتظار داشتند که تغییر شکل فیزیکی 
زیرا  بترساند؛  را  دبستانی  پیش  کودکان  رنگ،  سبز  هیوالیی  به  مرد  یک  از  تغییر  مثل 
اینگونه کودکان هنوز نمی دانند که واقعیت با تغییر در ظاهر تغییر نمی کند. برعکس، انتظار 
نمی رفت که کودکان دبستانی از دیدن آن وضعیت بترسند. واکنش کودکان، پیش بینی آنان 
را تأیید کرد. پس هر چقدر که کودکان بزرگتر شوند، محّرک هایی که باعث بروز عواطف 

می شود نیز تغییر می کند.« )ماسن و دیگران، 1393: 457(
داستان رویارویی رستم با زن جادو عالوه بر بازنویسی، قابلیت آن را دارد که با ورود به 
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دنیای فانتزی، بازآفرینی شود. بازآفرین می تواند بر اساس ذوق ادبی و هنر و سلیقة خود، 
به زن جادو، هویتی جدید ببخشد. مثاًل جادوگر در اثر جدید،   با شنیدن قصة درد و رنج 
رستم، بر او مهربان شده و به کمک نیروی جادویی اش، یار و مددکار او در پیمودن راة پر 

مشّقت هفت خوان می شود و اتّفاقات خوبی را رقم می زند. 
»جادوگران یکی از شخصیت های کلیدی در فانتزی ها هستند. این گروه از شخصیت ها، 
بازمانده و عامل تفّکر جادویی هستند. حضور آن ها در فانتزی ها نیز شباهت زیادی به زندگی 
واقعیشان دارد.« )محمدی، 1378: 295( این حضور به دو شکل است: یا به شکل سّنتی 
که شبیه حضور جادوگران در افسانه های کهن است و یا اینکه به شکل نو و ابداعی حضور 

دارند. )همان، 297(
در هفت خوان اسفندیار نیز با زن جادو روبه رو می شویم. اسفندیار او را به کمک زنجیری 
دام می اندازد.  به  بود،  آورده  ارمغان  برای گشتاسب  بهشت  از  را  پوالدین که زرتشت آن 
با تهدید اسفندیار، صورت اصلی خود را نشان  ابتدا به شکل شیر در می آید؛اّما  جادوگر 
می دهد و زالی زشت اندام می گردد.»ظاهراً رویین تنی اسفندیار، به برکت همین زنجیر 

است و سخن فردوسی نیز بر درستی این پندار گواه است.« )سّرامی، 1392: 1016(
یکی نغز پوالد زنجیر داشت

نهان کرده از جادو آژیر داشت   

به بازوش در بسته بد زردهشت
به گشتاسب آورده بود از بهشت   

بدان آهن از جان اسفندیار
نبردی گمانی به بد روزگار   

)فردوسی، 1389: 694(
اشیایی مثل زنجیر اسفندیار، مهره ای نورانی که اسکندر و خضر با کمک آنها در ظلمات 
به  بودند، )ر.ک.فردوسی،1389: 836( جام جهان بینی که کیخسرو  به دنبال آب حیات 
وسیله آن توانست اسارتگاه بیژن در توران را بیابد،)همان، 452( جزء اشیاء جادویی شاهنامه 
هستند که قهرمانان به یاری آنها بر مشکالت فائق می آمدند. وجود چنین اشیاء جادویی 
در داستان به تخّیلی شدن آن کمک می کند و انگیزه ای می شود برای اقتباس کننده تا از 
این عناصر در خلق اثر جدید برای کودکان بهره بگیرد.»این قّصه های شگفت انگیز با عوامل 
فراواقعی و رویدادهای اعجاب آور، کودک را به دنیایی دعوت می کنند که در آن می توان به 
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همه خواسته ها و آرزوها جامه عمل پوشاند«؛)قزل ایاغ، 1392: 144( »آرزو و میِل داشتن 
نیرویی که در هنگامه خطر و ناامنی انسان را در محافظت بگیرد یا آنچه که انسان ندارد، 

در اختیارش قرار دهد.« )محمدی، 1378: 39(
از نظر درون مایة  بر جنبة تخّیلی و سرگرمی،  اسفندیار عالوه  داستان خوان چهارم 
اخالقی و دینی نیز دارای اهمیت است. اسفندیار پس از غلبه بر جادوگر، سجدة شکر به جا 

می آورد. او خدا ترس است و پیروزی و موّفقیت خود را از سوی خدا می داند.
جهانجوی پیش جهان آفرین

بمالید چندی رخ اندر زمین   
)فردوسی، 1389: 695(

خوب است کودکان بیاموزند که خدا را به خاطر آنچه که به آنها اعطا کرده شکر بگویند. 
در واقع، سپاسگزاری باعث ایجاد قناعت در کودکان خواهد شد. )یاب، 1386: 45( الزم 
این نکته توّجه داشته  به  ارائه داستان های اخالقی و دینی،  است نویسندگان کودک در 
باشند که کودک را رو در رو با اندیشه ای جبری و بسته بندی شده قرار ندهند. بلکه پسندیده 
است که چنین مفاهیمی در معرض شناخت کودک قرار گیرد تا آنگاه که به گزینش و 
درونی کردن ارزش ها می پردازد، از آنها نیز آگاه شده باشد. )قزل ایاغ، 1393: 252 و 253(

3ـ نتیجه گیری
اینکه  با  است.  تخّیلی  داستان های  و خواندن  از سرگرمی های کودکان، شنیدن  یکی 
را  تا قدرت تخّیلش  نیازمند تمرین است  اّما  به خیال پردازی روی می آورد،  کودک خود 
پرورش دهد. داستان های اسطوره ای شاهنامه با شخصیت ها و عوامل فراواقعی و رویدادهای 
اعجاب آورشان می توانند سبب پرورش نیروی تخّیل و تصّور و قدرت ذهنی کودک شوند و 
عالوه بر سرگرمی، موجب آشنایی او با میراث گذشته و تکوین هویت فرهنگی گردند. اّما 
الزم است که اقتباس کنندگان در ارائه داستان های اسطوره ای، بسیار محتاط عمل کنند و با 
آگاهی از نیازهای ذهنی،عاطفی،آموزشی و تربیتی کودکان، اینگونه داستان ها را متناسب با 
خیال گرایی کودکان ارائه دهند.زیرا در داستان های اسطوره ای شاهنامه،عالوه بر آمد و شِد 
موجودات خیالِی بی آزار، با شخصیت هایی خوف انگیز همچون دیو، شیطان، جادوگر و اژدها 
مواجه هستیم که می توانند باعث هراس کودکان شوند ودر ذهن آنها اثر منفی بگذارند. 
برای حّل چنین مشکلی می توان از طریق جابجایی، افزایش، کاهش، تبدیل و تأویل عناصر 
قّصه های تخّیلی و همچنین با بهره گیری از تصاویر کودکانه و کارتونِی این موجودات خیالی، 
اثر جدیدی را به کودکان ارائه داد؛ به طوری که کودک نه تنها دچار ترس نشود بلکه از 
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خواندن چنین داستان هایی لّذت ببرد و از فواید تعلیمی و تربیتی نهفته در داستان های 
قومی بهره مند شود.
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این غزلیات درمی یابیم که نظریه معاصر ادعا می کند نظام ادراکی انسان اساسأ سرشت استعاری 
دارد و استعاره به شکل ناخودآگاه و غیراختیاری، در زندگی روزمره ی انسان به کار می رود. استعاره 
بار معنایی فرهنگی  مفهومی، فرهنگ بنیاد است و در شکل گیری استعاره ها توجه به عناصر و 
واژه ها، ضروری است. مقاله حاضر در پی آن بود که استعاره مفهومی »تجارت« را در نمونه 130 
غزل از غزلیات حافظ بکاود و بر این اساس پی بردیم که حافظ شخصیتی درونگراست وی از مفاهیم 
زیادی بعنوان حوزه مبدأ و مقصد در اشعارش استفاده کرده است تا بتواند به کمک آن ها فقط یک 
مفهوم را نشان دهد و در حوزه مفهومی تجارت نیز مقاصدی چون، عشق، زهد، سخن، زندگی و.... 
نشان داده شده اند و بسامد استعاره مفهومی در رابطه با عشق در این حوزه بیشتر است و عشق را 

در تناظر با ساختار تجارت قرار داده است تا فهم آن برای مخاطب ملموس تر باشد.
واژگان کلیدی: استعاره مفهومی، حافظ، غزل ،کالن استعاره، تجارت

تاریخ دریافت مقاله: 1398/2/12
Email: h.hafez77@yahoo.comتاریخ پذیرش مقاله: 1399/4/3



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی164 /

1- مقدمه
طبق آنچه که لیکاف و جانسون مطرح کردند؛ نظریه استعاره مفهومی یکی از بنیادی ترین 
نظریه های علوم شناختی و زبان شناسی شناختی است که به استعاره جایگاهی ویژه در 
ساختاربندی تفکر و شناخت انسان می دهد. رویکرد مفهومی یا شناختی به استعاره، مبتنی 
بر تز شناخت جسمیت یافته است که نقش جسم و تجربه را در شکل دهی به تفکر و معنا، 
نقشی بنیادین می شمارد. در نظریه استعاره مفهومی یک مفهوم که معمول ملموس تر است 
و به حوزه مبدأ استعاره متعلق است؛ برای درک مفهومی به کار می رود که معمول انتزاعی تر 
است و به حوزه هدف استعاره تعلق دارد. هنگامی که پیوندی میان حوزه های مبدأ و هدف 
آمده  وجود  به  نگاشت  مقصد  و  مبدأ  حوزه های  میان  که  می شود  گفته  می گیرد.  شکل 
است. بنابراین طبق این نظریه هنگامی که میان دو حوزه نگاشت برقرار می شود، مفاهیم 
حوزه هدف به طور جزئی به واسطه مفاهیم حوزه مبدأ درک و فهمیده می شوند. در نظریه 
استعاره مفهومی دو اصل مفروض است که یکی از آن ها ثانوی بودن نقش استعاره های زبانی 
نسبت به استعاره های مفهومی یا ذهنی می باشد )لیکاف و جانسون،2003:ص272(. در 
واقع در این نظریه نقش استعاره های زبانی نسبت به استعاره های مفهومی نقش ثانوی-تری 
دارد. از آنجایی که منشأ شکل گیری استعاره های مفهومی مستقل از زبان است. داده های 
زبانی حکم سرنخ هایی را دارند که به وسیله آن ها ماهیت مفهوم سازی در سامانه شناختی 
انسان مشخص می شود. استعاره خیال انگیزترین و هنری ترین مبحث دانش بیان است و 
برخی از منتقدان آن را ملکه تشبیهات مجازی خوانده اند. به نظر ارسطو ، از هر دیدگاه 
که به استعاره بنگریم، آن را بزرگترین ابزار هنری شاعران می یابیم؛ زیرا استعاره محصول 
درون بینی و ژرف نگری شاعر است، و همین امر سبب می شود که شاعر در میان أشیایی 
که به ظاهر هیچ مشابهتی با یکدیگر ندارند، مشابهت هایی کشف کند. نظر ارسطو در دو 
نکته خالصه شده است: نخست اینکه استعاره بر پایه اصول تشبیه استوار است. دوم اینکه 
نظریه  پایه  بر  زیباشناختی است.  به جنبه های  توجه  و  بیان  القای سبک  بیشتر  استعاره 
استعاره شناختی، زبان عادی و ادبی در مفهوم سازی مفاهیم از جهاتی شبیه به هم و از 
جهاتی با هم متفاوتند. بنابراین استعاره نوعی مجاز و مقوله ای ذهنی است برخالف نظریه 
سنتی که استعاره را پدیده ای ادبی می دانستند. غزلیات حافظ بیشتر از جنس احساسات 
هستند و زبانشناسی شناختی یکی از رویکردهایی است که می توان بر اساس آن تحلیلی 
از احساسات ارائه داد. این مقاله بر آن است تا ابتدا، تعریفی از استعاره مفهومی و انواع آن 
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ارائه دهد، سپس استعاره مفهومی »تجارت« را در نمونه130 غزل از غزلیات حافظ بکاود تا 
مشخص شود بسامد این استعاره در این غزلیات چقدر است و اینکه استفاده از این استعاره 
از سوی شاعر با چه نگرشی صورت گرفته است. از مکاتب بسیار جدیدی که به مسأله ی 
یک  استعاره  دیدگاه  این  در  است.  شناختی  زبان شناسان  مکتب  است،  پرداخته  استعاره 
فرآیند ذهنی- زبانی است. آنان استعاره را به صورت موضوعی، در حافظه ی معنایی تحلیل   
می کنند. یعنی واژه های استعاری بر پایه ی بازیابی اطالعات موجود در حافظه دراز مدت 
تداعی می گردد. این نظام هرگونه فهم و بیان مفاهیِم انتزاعی در قالب مفاهیِم ملموس تر 
را کاربردی استعاری می داند و ما در این مقاله برآنیم که استعاره مفهومی تجارت را در 
نمونه ای از غزلیات حافظ بکاویم و مشخص کنیم که بسامد کدام حوزه مقصد در کدام نوع 
و با چه نگرشی از جانب شاعر بیشتر به کار برده شده است و استعاره تجارت را در تناظر با 
چه ابعادی قرار داده است. اطالعات این پژوهش بر اساس شیوه اسنادی کتابخانه ای انجام 
گرفته است. انواع صورخیال از آغاز شعِر دری تاکنون هماره مورد توجه بزرگان شعر و ادب 
فارسی بوده است و در زمینه استعاره در شعر و ادب پژوهش هایی صورت گرفته است که از 

آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
لیکاف و جانسون عبارات استعاری متعارف در زبان انگلیسی را مورد بررسی قرار داده اند 
استعاره های  بررسی  در  آنها  کرده اند.  استخراج  را  آنها  در  نهفته  مفهومی  استعاره های  و 
با  و  منبعی  چه  از  را  خود  زبانی  مثال های  که  نکرده اند  ذکر  مشخص  طور  به  مفهومی 
برای مطالعه  زبان  از پژوهشگران  نظام مندی گردآوری کرده اند برخی  چه روش شناسی 
استعاره های مفهومی در بافت اصیل زبانی از روش پیکره ای استفاده کرده اند که نتایج این 
پژوهش ها گاهی در چارچوب نظریه استعاره مفهومی به طور کامل قابل تبیین نیستند. 
پژوهش های انجام شده روی استعاره های مفهومی در زبان فارسی بیشتر به صورت توصیفی 
تطبیقی هستند و روی طیف وسیعی از انواع متون، نظیر متون مذهبی، شعر، سیاسی و 
فارسی و  بررسی متون  با  این پژوهش ها  بیشتر  انجام شده اند.  زبان روزمره  و  مطبوعاتی 
شناسایی عبارات استعاری، وجود استعاره های مفهومی درعبارات زبان فارسی و واقعیت 
جهان شمولی آن را تأیید کرده اند. برای نمونه یوسفی راد)1382( استعاره مفهومی زمان 
به مثابه مکان را در زبان فارسی بررسی کرده است و در همین زمینه در اشعار حافظ نیز 
پژوهش هایی صورت گرفته است که از آن جمله: جلیلی تقویان، مصطفی.)1393(. حافظ 
و استعاره های مرده درباره عشق، مقاله، سمت: 192-186؛ که نویسنده با استفاده از نظریه 
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بررسی کرده  را  مفهوم سازی عشق  نوآوری ها و خالقیت های حافظ در  مفهومی  استعاره 
است و بر آن است که خالقیت استعاری در مفهوم سازی عشق با دو دسته از استعاره های 
مفهومی عشق پیوند دارد یکی استعاره های قراردادی و دیگری استعاره هایی که در بدو امر 

خالقانه و بدیع هستند.
و نمونه های دیگر در این باب:

حافظ  غزلیات  در  استعاره  انواع  بررسی  جواد.)1395(.  شیروانی،  حسین،  صادقی،   -
از  استفاده  با  که  ادبی: 186-163؛  علوم  مقاله،  زبانشناسی-شناختی،  مبنای  بر  شیرازی 
رویکرد زبان شناختی شناختی به بررسی انواع استعاره در غزلیات حافظ شیرازی پرداخته 

شده است.
- غیاثیان، مریم. )1392(. بررسی خالقیت های شعری حافظ در مفهوم سازی عشق، 
مقاله، علمی پژوهشی: 82-59؛ عشق در زبان حافظ مانند زبان های دیگر و مانند زبان 
فارسی از مفاهیم آتش، مستی، سفر و غیره به عنوان حوزه مبدأ کمک می گیرد آنچه باعث 
می شود زبان شعر، از زبان عادی متمایز شود، کاربرد خالقانه مفهوم سازی های استعاری، 

جاندارپنداری، استعاره های تصویری و مجاز مفهومی باشد.
تصویرِی  طرح واره های  انواع  مقایسه  و  بررسی  اکبر.)1393(.  علی  خلیلی،  باقری   -
غزلیات سعدی و حافظ، پایان نامه، دانشگاه مازندران؛ طرح واره ها به سه گروه: حجمی، 
حرکتی، قدرتی می باشد. این رساله به بررسی و مقایسه ی این سه طرح واره در یک چهارم 
از غزلیات سعدی و حافظ پرداخته است و چون در این دیدگاه، زبان وسیله ي شناخت است، 
کوشیده تا با بررسي چگونگی کاربرد این طرح واره ها، به شناخت بهتري از شخصیت فردی 

و اجتماعی این دو شاعر دست یابد.

2- بحث و بررسی
استعاره مفهومی به کارگرفتن یک حوزه مفهومی آشناتر و ملموس تر برای درک حوزه ای 
اغلب انتزاعی است. یعنی یک حوزه مفهومی را در چهارچوب یک حوزه مفهومی دیگر درک 
کنیم »انسان ها برای درک مفهوم های نو، ناشناخته تر و اغلب انتزاعی تر، ناخداگاه در پی 
جستن شباهتی میان آن مفهوم و مفهومی مأنوس تر ، ملموس تر و غالبأ حسی-حرکتی 
هستند تا این شباهت به درک مفهوم نو کمک کند. ما مفهوم بحث را با استعاره مفهومی 
جنگ در می یابیم و مفهوم شدت و ضعف رابطه های انسانی را با گرما و سرما« )لیکاف و 
جانسون،2003: 197-5(. این نوع خاص از ادراک  که حاصل شباهت بین دو حوزه ا دو 
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مفهوم در تجربیات مشترک بشر است همان استعاره مفهومی است که لیکاف و جانسون 
گمان می کنند حجم وسیعی از ادراک انسان را سامان می دهد »استعاره مفهومی در اصل 
و  لیکاف  عبارات چیز دیگر است« )همان: 6-5(.  و  تجزیه چیزی در إصطالحات  و  فهم 
جانسون مجموعه ای را که دارای مفهومی عینی تر و متعارف تر است، قلمرو مبدأ یا منبع و 
مجموعه دیگر را که دارای مفاهیم انتزاعی و ذهنی تر است، قلمرو مقصد یا هدف می خوانند. 
استعاره هایی که با آن ها زندگی می کنیم )metaphors we live by ( نام کتابی است 
که توسط جورج لیکاف و مارک جانسون نگاشته شده است در این کتاب به صورت جدی به 
استعاره مفهومی پرداخته می شود همان طور که بیان شد استعاره عبارت است از درک یک 
حوزه مفهومی در قالب حوزه مفهومی دیگر. زندگی به مثابه سفر، فکر به مثابه غذا و از این 
قبیل استعارات همگی نمونه هایی هستندکه در فکر وزبان ما جاری اند. »به عبارت ساده تر 
طبق نظریه معاصر استعاره می تواند چنین باشد: حوزه مفهومی الف همان حوزه مفهومی ب 
است، که به آن استعاره مفهومی گفته می شود. یک استعاره مفهومی از دو حوزه ی مفهومی 
تشکیل می شود که در آن یک حوزه در چارچوب حوزه ی دیگر درک می شود و هر حوزه 
مفهومی، مجموعه منسجمی از تجربیات است. از این رو مثاًل ما به پشتوانه مجموعه دانش 
منسجمی که درباره سفر در اختیار داریم، برای درک مفهوم زندگی از آن بهره می بریم. 
استعاره زبانی یا عبارات زبانی استعاری، واژه ها یا عبارت هایی هستند که خاستگاهشان، 
زبان یا اصطالحات حوزه مفهومی عینی تری)یعنی حوزه مفهومی ب( است، بنابراین عباراتی 

مانند : 
1- من در زندگی همان جایی هستم که می خواستم باشم  

2- در زندگی سر دوراهی قرار گرفته ام.
 عباراتی مشابه اینها همگی عبارات زبانی استعاری هستند، و استعاره مفهومی متناظر با 
آنها استعاره زندگی سفر است نام دارد. گرچه چنین چینش واژگانی در زبان رخ نمی دهد، 
اما این جمالت استعاری، زیر ساخت مفهومی تمام عبارات استعاری را تشکیل می دهند. 
این دو حوزه در استعاره های مفهومی، نام های خاصی دارند. آن حوزه مفهومی که ما از آن، 
عبارات استعاری را استخراج می کنیم تا حوزه مفهومی دیگری را درک کنیم، حوزه مبداً 
و آن حوزه مفهومی را که بدین روش درک می شود. حوزه مقصد می نامیم. حوزه مقصد 
حوزه ای است که ما سعی می کنیم به واسطه ی کاربرد حوزه مبداً، آن را درک کنیم. مثاًل 
وقتی گفته می شود فکر به مثابه غذا بنابراین در این مثال: فکر مقصد می باشد، در حالی که 
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غذا مبداً است. البته برای اینکه بتوانیم وجود استعاره های مفهومی را نشان دهیم، الزم است 
بدانیم کدام استعاره های زبانی به وجود آنها ارجاع می دهند« )پور ابراهیم، 1393: 26-14(.

2-1-1- انواع استعاره مفهومی:
لیکاف و جانسون دو اصل را در نظریه خود درباره استعاره بیان کردند: »1- استعاره 
و  )لیکاف  دارد«  ریشه  انسان  ذهن  مفهومی  نظام  در  بلکه  نیست؛  زبانی  پدیده ای  اصول 

جانسون،2003: 12(.
لیکاف و جانسون استعاره مفهومی را به سه دسته اصلِی استعاره های جهتی، استعاره های 
هستی شناختی  استعاره  که  کردند؛  تقسیم  ساختاری   استعاره-های  و  هستی شناختی، 
سطوح دیگری، چون پدیده ای، تشخیصی و ظرفی را نیز تحت کنترل خود داشته است. 
»در واقع هر استعاره تازه ای که تولید شود، در سایه بنیاد هستی شناختی قرار می-گرفت« 

)همان: 49(.
 2-1-2- استعاره جهتی:

اساس  بر  را  مفاهیم  عمدتاً  که  هستند  استعاره هایی  جهتی  یا  وضعی  استعاره های   
پایین، عقب، جلو، دور، نزدیک و...سازماندهی و مفهومی  باال،  جهت گیری فضایی، مانند 
می کنند. به عبارتی، بدن انسان نقطه صفر فضایی است و جهات نسبت به بدن انسان تعیین 
می شوند )لیکاف،ترنر،1989: 99(. لیکاف و جانسون برای این نوع استعاره نمونه های زیر 

را ارائه می کنند:
- شادی باالست؛ اندوه پایین است.

- تسلط و قدرت باالست؛ مقهور و ضعیف بودن پایین است.
- خوب باالست؛ بد پایین است، یا بیشتر باالست؛ کمتر پایین است.

2-1-3- استعاره هستی شناختی:
مانند  نامحسوس  مفاهیم  دیدن  از  شیوه هایی  شناختی،  هستی  استعاره های 
مثابه  به  را  رؤیت خدا(  مثل  باورها  و  عقاید)ایده ها  و  فعالیت ها  احساسات)عشق،شادی(، 
یک هستی یا جوهر فراهم می سازند. دامنه این استعاره ها بسیار گسترده است، چرا که 
استعاره های هستی شناختی را برای درک رویدادها، کنش ها، فعالیت ها و حاالت به کار 
می بریم، و به ترتیب آنها را به مثابه أشیاء ، مواد و ظروف، مفهومی و تصویری می کنیم 
)لیکاف و جانسون،1989: 50(. این نوع از استعاره در واقع نحوه نگرش ما به رویدادها، 
فعالیت ها، هیجان ها و انگاره ها و...به صورت یک موجود یا جسم است در این بیان مفاهیمی 
چون خیال، فکر، ذهن، حافظه، اراده و...اهمیت می یابند )کریمی و عالمی،1392:150(. 
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در واقع تجربه ی مستقیم أشیای مادی و فیزیکی سبب می شود انسان بسیاری از مفاهیم 
مجرد، انتزاعی و ناشناخته را بر اساس أشیای شناخته شده مفهوم سازی کند )لیکاف و 
و  انتزاعی  تجربیات  بیان  برای  بیشتر  استعاره های هستی شناختی  جانسون،1989: 50( 
مبهم نظیر ترس، خشم و...به کار می روند. »آنقدر احساس خستگی در من پیدا نشده بود« 

)هدایت،1315: 21(
2-1-4-  استعاره ساختاری:

چارچوب  در  مفهوم  یک  سامان دهی  را  ساختاری  استعاره  اساس  جانسون،  و  لیکاف 
مفهومی دیگر می دانند و برآن اند که؛ اکثر استعاره های گزاره ای از این نوع هستند. بدین 
ترتیب ما بر پایه استعاره ساختاری »مباحثه، جنگ است« را مفهومی و قابل درک می کنیم:

- ادعای تو غیر قابل دفاع است.
- او به نقاط ضعف استداللم حمله کرد.

- استداللش را درهم کوبیدم.
کردن  پنهان  و  برجسته سازی  و  سامان  دهی  ویژگی  دو  به  استعاره،  نوع  این  درباره 
قسمت هایی از مفاهیم اشاره می کنند وقتی که ما عبارات زبانشناختی استعاری را برای 
مطالعه طبیعت مفاهیم استعاری و به دست آوردن فهم ماهیت استعاری فعالیت های مان 
به کار می بریم. این ویژگی استعاری را می توان مشخصأ با عنوان سامان یافتگی بیان کرد 

)لیکاف و جانسن،1989: 7(.
2-2- بسامد استعاره مفهوی تجارت در 130 غزل حافظ:

در این قسمت ما غزل های حافظ را بررسی و نمونه 130 غزل از غزلیاتش را برگزیده و 
بسامد استعاره مفهومی تجارت را در آنها مشخص نمودیم که، این استعاره با سی و پنج بار 
تکرار در کل این غزلیات یافت شد؛ که شماره این غزل  ها طبق دیوان حافظ نسخه دکتر 

قاسم غنی و محمد قزوینی به شرح زیرند:
،)17(،)16(،)15(،)14(،)13(،)12(،)11(،)10(،)9(،)8(،)7(،)6(،)5(،)4(،)3(،)2(،)1(
(،)32(،)31(،)30(،)29(،)28(،)27(،)26(،)25(،24)(،)23(،)22(،)21(،)20(،)19(،)18(
4(،)47(،)46(،)45(،)44(،)43(،)42(،)41(،)40(،)39(،)38(،)37(،)36(،)35(،)34(،)33
63(،)62(،)61(،)60(،)59(،)58(،)57(،)56(،)55(،)54(،)53(،)52(،)51(،)50(،)49(،)8
،)78(،)77(،)76(،)75(،)74(،)73(،)72(،)71(،)70(،)69(،)68(،)67(،)66(،)65(،)64(،)
1(،)102(،)101(،)100(،)99(،)98(،)97(،)96(،)95(،)94(،)93(،)92(،)91(،)90(،)79(
(،)114(،)113(،)112(،)111(،)110(،)109(،)108(،)107(،)106(،)105(،)104(،)03
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،)125(،)125(،)124(،)123(،)122(،)121(،)120(،)119(،)118(،)117(،)116(،)115
 .)451(،)439(،)210(،)127(

2-3- تحلیل اشعار:
زبان شناسی شناختی یکی از گرایش های علم زبان شناسی است که ابزارها و روش های 
مؤثری برای تحلیل متون مختلف به جود آورده است. طبق نظر پژوهشگران دیگر با تغییر 
زاویه دید استعاره به نظریه مفهومی و معاصر استعاره می  توان به حقایقی دست یافت و با 
گسترش پژوهش هایی در این زمینه که متضمن انجام زنجیره ای از پژوهش های خرد با 
روش های مختلف در زبانشناسی شناختی است از استعارات مفهومی می توان برای کشف 
واقعیت استفاده کرد. حافظ بیش از هر مفهوم دیگر، از عشق سخن می گوید و آن را از 
طریق مبدأ های مختلفی بیان کرده و در تناظر با مفاهیمی زیادی قرار داده است تا این 
مفهوم انتزاعی ملموس تر قابل درک مخاطبان باشد. وجود استعاره هایی با یک نگاشت واحد 
همانطور که بیان شده است؛ می تواند به مفهوم اصالت سبک شاعر باشد زیرا که با تمرکز 
نگاشت استعاری در ذهن فرد، یک نوع پایداری و ذهنیت مشخص در فرد ایجاد می شود 
و این نگرش موجب خلق استعاره های همگون و یکسان و مشابه هم می شود و به سبک 
می تواند  استعاره ها همچنین  این  بررسی  و  می دهد  استمرار مشخص  و  اصالت  یک  وی 
بیانگر وجود استعاره های بنیادینی باشد که در هر یک معمول زنجیره ای از استعاره ها خلق 
شده اند. مثأل یک کالن استعاره می تواند دارای زیرمجموعه های متفاوتی در یک غزل یا 
در یک مجموعه شعری باشد که در این غزلیات این استعاره ها بیشتر بر محور عشق و ریا 
می چرخند. همچنین ممکن است در یک غزل چندین استعاره بنیادین به صورت یکجا ذکر 
شود یا غزلیاتی باشند که استعاره های مفهومی آنها جزء پربسامدترین استعاره ها باشند. 
در این مقاله با استفاده از نظریه شناختی استعاره معاصر، کارکردهای استعاره تجارت و 
خوشه های تصویری مرتبط با آن را در 130 غزل حافظ مشخص می شود از رهگذر بررسی 
این غزلیات در می یابیم که در نگاه عاشق، عشق و محبت مقوله  ای خریدنی است و حافظ 
بر اساس ژرف ساخت این استعاره »عشق، تجارت است« تجارت را به مثابه معشوق، زندگی، 
سخندانی و... بر می شمارد از این میان؛ عشق، تجارتی است که عاشق در آن در پی سودی 
کالن و رسیدن به کاالیی با ارزش به نام معشوق است و البته همانطور که بیان شد، این 
کالن استعاره برای مقصدهای دیگر از جمله زندگی و.. نیز به کار می رود در واقع در این 
رابطه این معامله گر غدار به خوبی می داند که چگونه با طرف مقابل خود به معامله بپردازد.
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2-4- تجزیه و تحلیل:
شعرهای  از  بسیاری  در  می کند  پیروی  ساختاری  الگوی  از  که  استعاری  انگاره  این 
و....بستر مناسبی دارد.  انتزاعِی عشق، زندگی  برای تحلیل مفاهیم  شاعران وجود دارد و 
تجارت و کسب و کار یا مبادله کاال و خدمات از جمله مهمترین نیازهایی بوده که موجب 
برقراری ارتباط سازنده بین انسان ها شده است. انسان ها همواره در نقش خریدار و فروشنده 
و حتی در نظام برده داری در جایگاه کاال قرار می گرفته اند و در واقع به طور کلی می توان 
گفت: انسان ها از دیر باز با تجارت و داد و ستد درگیر بوده اند و از این رو به وجود آمدن این 
استعاره ریشه در تاریخ زندگی خود انسان ها دارد. پژوهش حاضر پس از مرور ادبیات نظریه 
معاصر استعاره و مؤلفه های تحلیل استعاره در این نظریه و انواع استعاره، حوزه مفهومِی 
کالن استعاره تجارت را بررسی می کند مهمترین این حوزه های مفهومی عبارتند از: »عشق، 

تجارت است« ، »زندگی، تجارت است«، »دل، کاال است«، »زهد، کاال است« و.....
استعاره مفهومی تجارت

بسامد تکرار این استعاره در غزلیات صد و سیگانه، سی و پنج بار می باشد و در هر بیت 
مفهوم متفاوتی در حوزه مقصد به کار رفته است؛ در مواردی تجارت مستقیمأ به خود عشق 
منسوب شده و در مواردی به متعلقات آن نسبت داده شده است که معمول خود کالن 
استعاره با الگوی استعاره ساختاری ساخته می شود؛ دنیا مکانی است که تجارت معنوی در 
آن صورت می گیرد و به گونه ای باید گفت: این دنیا تجارت خانه است و در آن سود و زیان 
باید برد. در رابطه با عشق نیز اینگونه است معشوق کاالی با ارزشی است که عاشق آن را 
حتی با جان معامله می کند و سود زندگی را جز در بدست آوردن معشوق نمی بیند:                    
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا              به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
)دیوان:2،ش3(
در این بیت مفهوم انتزاعی کالن استعاره تجارت و داد و ستد را باتوجه به متعلقات 
آن به ذهن متبادر می کند که در اینجا عشق را به مثابه تجارتی انگاشته است که در آن 
چیزهایی مبادله می شوند. نگاشت این استعاره »عشق، تجارت است« و همینطور دل را 
به مثابه کاالیی در نظر گرفته است که قیمت دارد و چیزی است که عاشق در پی بدست 
آوردن آن است و یا اینکه آن را به معشوق می دهد پس آنچه که در نمونه دوم در اینجا 
استعاره ساخته است زیر مجموعه ای از کالن استعاره نخست است با نگاشت »عشق، کاال 
است«. عشق به مثابه کاالی با ارزشی است که نمی-توان بر آن قیمت گذاشت چیزی که 
عاشق جان خود را در راه آن فدا می کند و معشوق بر آن ارزشی نمی نهد و در مصرع دوم 
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سمرقند و بخارا که مکان هستند را استعاره از کاال گرفته است که به معشوق می بخشد و 
نگاشت استعاره »مکان، کاال است« از آن استخراج می شود که در خرد استعاره ها الگوی 

هستی شناختی را داریم:

 مبدأ         مقصد                   استعاره           جنبه های برجسته    جنبه های پنهان

تجارت      عشق          عشق، تجارت است          مبادله                   سود
 کاال          دل              دل، کاال است            _____                ____
 کاال         مکان           مکان، کاال است           _____                ____

عشق، تجارت است
این  است  تجاری  معامالت  همان  اعمالش  که  است  احساس  دارای  عامل  یک  عشق 
استعاره محاسبات سود و هزینه دارد در عشق سود است زمانی که به چیز با ارزشی مانند 
معشوق برسد. این استعاره عشق را به مثابه سود و هزینه کّمی تبدیل می نماید و اعمال 
عشق را در زمینه اقتصاد تعبیر می کند و عشق را عملی منفعت جویانه می داند کسی که 
دنبال سود است و آن سود در گرو رسیدن به چیز با ارزشی چون معشوق است. آنچه که در 
این استعاره در تناظر با یکدیگر قرار گرفته اند به این شرح اند؛ مبدأ: طرفین معامله، کاال و 
پول، مشکالت معامله، سود و زیان مقصد: عاشق و معشوق، دل و ناز و عتاب، وجود رقیب، 

وصال و فراق؛
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا              به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
)دیوان:2،ش3(
دل عالمی بسـوزی چو عــذار برفروزی                تـو ازین چه سود داری که نمی کنی مدارا
)دیوان:5،ش6(
من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی            در خزانه بـه مـــهر تـو و نشانـه توســـت
)دیوان:26،ش36(
اگر چه دوست به چیزی نمی خرد مـارا                   به عالمی نفروشیم مویی از سر دوســت
)دیوان:45،ش61(
بر در میخانه رفتن کـار یکرنگان بـود               خود فروشان را به کوی میفروشان راه نیست
)دیوان:52،ش70(
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چمن حکایت اردیبهشت می گویــد                   نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشـت
دیوان:58، ش77(

بیا و سلطنت از ما بخر به مایه ی حسن               وزین معامله غافل مـشو که حیف خــوری 
)دیوان:324(

بی وفایی، تجارت است
هر واژه ای که جزئی از متعلقات الزم  داد و ستد باشد ذهن را به سمت تجارت و معامله 
سوق می دهد و سود و زیان بارزترین این کلماتند. عاشق متحیر است که چه سودی در ناز 
و عتاب و بیوفایی برای معشوق وجود دارد که مدام به آن می پردازد که سود )برای معشوق( 

در اینجا متناظر با شکست و زیان طرفین معامله )عاشق( می باشد؛
دل عالمی بسوزی چو عذار برفروزی                      تو ازین چه سود داری که نمی کنی مدارا
)دیوان: 5، ش6(

باده، کاال است
باده که در نظر شاعر از لوازم مبارزه با ریا می باشد به مثابه کاالیی است که فروخته 
می شود و شاعر می گوید اگر مغبچه خود نمایی کند و از اینجا بگذرد و می، بفروشد من 
نیز خدمتکار میخانه خواهم شد باده متناظر با کاالیی است که شاعر می خواهد آن را به 

حراج بگذارد؛
گر چنین جلوه کند مغبچه باده فروش                         خـاکروب در میخانه کنـم مژگـان را
)یوان:7،ش9(

ساقی، تاجر است
مغبچه همان ساقی و معشوق است و در اینجا به مثابه تاجری است که می، می فروشد و 
مستی، تناظر هایی که در این استعاره رخ داده است بدین صورت است که: می، متناسب با 
کاال و ساقی متناظر با تاجر ، می خواران برابر با خریداران و رواج می خواری، سود و منفعت 

تجارت است ؛
گرچنین جلوه کند مغبچه باده فروش                          خـاکروب در میخانه کنـم مژگـان را
)یوان:7،ش9(

معشوق، تاجر است
این استعاره نیز مشابه استعاره قبل است با این تفاوت که در اینجا تاجر معشوق است و 

خریدار متناظر با خود عاشق می شود. حوزه مبدأ: تاجر و مقصد: معشوق است ؛

استعاره مفهومی تجارت در برخی غزل های حافظ



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی174 /

گرچنین جلوه کند مغبچه باده فروش                          خـاکروب در میخانه کنـم مژگـان را
)یوان:7،ش9(

مستوری،کاال است
کسی  که  است  بهتر  پس  نبرد  از سالمت  سودی  معشوق  مقابل چشم  در  هیچکس 
اینجا دم از پارسایی نزند؛ پارسایی در اینجا به مثابه کاالیی است با ارزش که به نشانه سود 
نشان داده می شود اما شاعر معتقد است که هیچ کس در این معامله سود نکرده است زیرا 
هیچکس نمی تواند از دیدن زیبایی چشم معشوق چشم پوشی کند پس در اینجا پارسایی 

در تناظر با کاالیی دست نیافتنی است ؛
کس بدور نرگست طرفی نبست از عافیت                 به که نفروشند مستوری به مستان شما
)دیوان:9،ش12(

زهد، کاال است
زهد که از لوازم ریا است در اینجا به مثابه و متناظر با کاالیی است که عرضه شده است 
شاعر معتقد است که نوبت زاهدنمایان به پایان رسید و زمانی فرارسید که عاشقان به عیش 

و مستی بپردازند به عبارتی دیگر نوبت عرضه کاالی عاشقان است؛
نوبه زهدفروشان گران جان بگذشت                       وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست
)دیوان:16،ش22(
باده نوشی که درو روی و ریایی نبود                     بهتر از زهد فروشی که درو روی و ریاست
     )دیوان:16،ش22(

دل، کاال است
در این استعاره دل به مانند کاالیی است که عاشق برای عرضه به نزد معشوق می برد 
و تأکید دارد که دلی که درد عشق دارد ارزشمند است و دلی که اینچنین نیست، مانند 
قابل  کاالی  و  است  تجارت  حکم  در  معامله  اینجا  در  پس  است،  جمادات  جزء  سنگ، 
خریداری دل عاشق است. این استعاره نه فقط ویژگی های مفهومی یک موجود زنده را دارد 
بلکه می تواند به نیابت انسان اعمالی انجام دهد و گویی دل به مثابه صاحب خویش است و 
خطاب شاعران به دل فراوان است. تناظر های این استعاره برابر است با: مبدأ:کاال، قیمتی 

بودن، خریدار، فروشنده؛ مقصد: دل، ارزشمند بودن،معشوق، عاشق ؛
بکن معامله ای  ویـن  دل شکسته بخـر                   که با شکستگی ارزد به صد هزار درست
)دیوان:21،ش30(
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من آن نیم که دهم نقد دل به هر شوخی                    در خـزانه به مهر تـو و نشـانه توسـت
)دیوان:26،ش36(
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا              به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
)دیوان:2،ش3(

نخوت، کاال است
نخوت و غرور به مثابه کاالیی بی ارزش انگاشته شده است که توانگران دارند اما شاعر 
معتقد است که جان و مال اینان در گرو توجه درویشان است. مبدأ: کاال، بی ارزش و کم 

قیمت، فروشنده، خریدار؛ مقصد: غرور، بی ارزش و بیهوده بودن، توانگران، درویشان ؛
ای توانگر مفروش اینهمه نخوت که تو را                 سـر و زر در کنف همت درویشان اسـت
)دیوان:37،ش50(

عظمت، کاال است
عظمت و فخر کاالیی است که واعظ که منافق شهر است در برابر عاشقان عرضه می کند 

حال نمی داند که دل به ظاهر محقر آنان منزلگه پادشاهان است؛
واعظ شحنه شناس این عظمت گو مفروش            زانـکه منزلگه سلطان دل مسکین نیست
)دیوان:39،ش53(

می، کاال است
از دیدگاه شاعرخود فروشی برابر با زهد است و می فروشی برابر با رندی، حال ورود به 
عالم رنداِن عاشق کار زاهدان ظاهر پرست نیست بلکه راستی و درستی می خواهد زیرا آن 
که مدام کاالی بی ارزش را با ریا و نیرنگ فروخته است دیگر نمی تواند کاالی با ارزشی 
چون می را با صداقت بفروشد و غیش همیشه در کارش وجود دارد و می در تناظر با کاالی 

قیمتی قرار گرفته؛
بر در میخـانه رفتن کـار یکرنگان بـود             خود فروشان را به کوی میفروشان راه نیست
)دیوان:52،ش70(

انسان، کاال است
مفهوم انتزاعی عشق را هنری می داند که با ارزش است و بدون آن انسان ناقص و بی هنر 
است و به مثابه یک کاالی بی ارزش خریداری ندارد پس عشق مشخصه ای با ارزش است که 
همراه آدمیست و باعث افزون قیمتش می باشد و تناظرهای این استعاره: مبدأ: کاال، قیمتی 

بودن، خریدار، فروشنده؛ مقصد: انسان، عاشق بودن، خداوند، بنده؛
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بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش
               که بنده را نخـرد کس به عیب بی هنـری
)دیوان:324(

بر در میخـانه رفتن کـار یکرنگان بـود
                        خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست
)دیوان:52،ش70(

عشوه، کاال است
در این بیت فعل خریدن و دادن از متعلقات کالن استعاره تجارت است و عشوه به مثابه 
کاالیی در نظر گرفته می شود که توسط عاشق از معشوق خریده می شود و گاهی هم آن را 

از جانب مدعیان دانسته و جلوه آنان را بی ارزش تلقی می کند؛
عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد

                     دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت
 )دیوان:62،ش83(

بانگ گاوی چه صدا باز دهد عشوه مخـر
                      سـامری کیسـت که دست از ید بیضا ببـرد
)دیوان:92،ش123(

زیبایی، کاال است
با ارزش و قیمتی ای است که فقط در نزد معشوق  اینجا زیبایی به مثابه کاالیی  در 
است و وقتی جلوه می کند دیگران رنگ می بازند. تناظرهایی که در این بیت وجود دارد به 
این شکل است که: جلوه گری و خودنمایی در تناظر با یک شغل در نظر گرفته شده است 
که زیبایی، جنس، کاالی عرضه شده و به نمایش گذاشته شده است و معشوق فروشنده 

می باشد؛
هر سرو و قد که بر مه و خور حسن می فروخت

   چون تو درآمدی پی کـاری دگـر گرفـت
)دیوان:62،ش84(

مکان، کاال است
اگر معشوقه )سنگدل، بی رحم( لطف و محبتی به شاعر)عاشق( داشته باشد سمرقند 
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و بخارا را که نام دو شهراست و ساکنان هر دو ترک هستند را به مثابه یک کاال به خال 
معشوق، می بخشد. بنابراین در اینجا مکان متناظر با کاال قرار گرفته است؛

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
                       به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را
)دیوان:2،ش3(

زندگی، تجارت است
بازار مفهوم تجارت را انگاشته می کند ابتدا اینکه دنیا را استعاره از بازار می داند که در آن 
سود و زیان است پس کالن استعاره تجارت تداعی می شود» زندگی، تجارت است« و نوع 
استعاره با الگوی ساختاری ترسیم می شود در واقع باید تاجر خوبی بود تا در برابر معامله این 
دنیای غدار مرتکب زیان نشد و قابل گفتن است که سرسبزی ماه نو به وجه نقدی تشبیه 
شده است که باغ آن را نمی خرد و منتظر اردیبهشت است و از آن سخن می گوید اما شاعر 
معتقد است که باید در همین ماه نیز شاد بود و شراب نوشید. تناظرهایی که می توان در 
رابطه با این استعاره به کار برد به این نحو است که؛ حوزه مبدأ: معامله کنندگان، تالش 
برای سود بیشتر، هدف های معامله، مشکالت و موانع معامله، مکان های مختلف برای معامله 
و سود معامله؛ حوزه مقصد: مردمی که زندگی می کنند تالش برای زندگی بهتر، اهداف 

زندگی، مشکالت زندگی، مراحل مختلف زندگی، رسیدن به هدف:
در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است

خدایا منعمم گردان بدرویشی و خرسندی
)دیوان: 316(

حافــــظ تو این سخن زکه آموختــی کـه بخـت
تعویـذ کـرد شعر تـو را و به زر گرفــت
)دیوان:62،ش84(

چمـن حـکایـــــت اردیبهشـت مـی گـویــد
           نه عاقل است که نسیه خرید و نقد بهشت
دیوان:58،ش77(

سخن، کاال است 
مدعی الف زن نسبت به حافظ تفاخر دارد و با تکبر سخنان خود را عرضه می کند در 
حالی که سخن حافظ هنرها و زیبایی های بسیاری دارد. پس سخن در تناظر با کاال قرار 

استعاره مفهومی تجارت در برخی غزل های حافظ
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گرفته است ؛
مدعی گو نغــز و نکـــته به حافـــظ مفــروش

        کلـک مــا نیـــز زبـانــی و بیـانــی دارد
)دیوان:90،ش120(

سخندانی، تجارت است
سخندانی به مثابه تجارت انگاشته شده است که طرفین معامله، شاعر و مدعی سخنان 

خود را به نمایش می گذارند و می فروشند؛ 
مدعی گو نغــز و نکـــته به حافـــظ مفــروش

        کلـک مــا نیـــز زبـانــی و بیـانــی دارد
 )دیوان:90،ش120(

معشوق، کاال است
واژه »یار  به صورت فیزیکی و ملموس نشان داده شده است،  اینجا مفهوم عشق  در 
مفروش« استعاره کاال را فرافکنی می کند با الگوی هستی شاختی، حوزه مبدأ کاال و حوزه 
مقصد معشوق می باشد: در اینجا معشوق و در واقع حقیقت مطلق در تناظر با کاال و شیء 
فروختنی با ارزش و طرفین معامله در تناظر با دنیا و هجران برابر با زیان و عاشق متناظر 

با تاجر می باشد؛
یـــار مفروش به دنیا که بسی ســـود نـــکرد

           آنکـــه یوسف به زر ناسره بفـروخته بــود
)دیوان:151(
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جدول مفاهیم استعاری به کار رفته در غزلیات:
نگاشت بسامد مقصد )مفهوم انتزاعی( مبدأ )مفهوم ملموس(

7            عشق، تجارت است عشق تجارت
3                دل، کاال است دل کاال

1                    مکان، کاال است مکان مکان

بی وفایی، تجارت است 1 بی وفایی تجارت

باده، کاال است 1 باده کاال
ساقی، تاجر است 1 ساقی تاجر

معشوق، تاجر است 1 معشوق تاجر
مستوری،کاال است 1 مستوری کاال

زهد، کاال است 2 زهد کاال
نخوت، کاال است 1 نخوت کاال
عظمت، کاال است 1 عظمت کاال

می، کاال است 1 می کاال
انسان، کاال است 2 انسان کاال
عشوه، کاال است 2 عشوه کاال
زیبایی، کاال است 1 زیبایی کاال

زندگی، تجارت است 3 زندگی تجارت
سخن، کاال است 1 سخن کاال

سخندانی، تجارت است 1 سخندانی تجارت

3- نتیجه گیری
استعاره مفهومی، حوزه کار و نفوذ استعاره را نه در سطح زبان؛ بلکه در عمق رفتارهای 
انسان جست و جو می کند. استعاره در واقع تار و پود تفکر و شناخت انسان را می سازد 
و به انسجام گفتمانی کمک می کند. بسامد استعاره مفهومی در رابطه با عشق در غزلیات 
حافظ زیاد است و تفکر عمیق وی را در این مقوله نشان می دهد و عشق را حوزه مقصد 
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استعاره هایی چون سفر، اسارت، جنون، تجارت و سوختن قرار می دهد. این مقاله با هدف 
معرفی نگاشت های حوزه های مبدأ و مقصد حوزه مفهومی»تجارت« در 130 غزل حافظ 
پنج  و  استخراج سی  به  موفق  مذکور  درغزلیات  و جو  از جست  پس  است.  نوشته شده 
عبارت، حاوی استعاره مفهومی تجارت شدیم. نگاشت »عشق، تجارت است« با هفت مورد 
بسامد وقوع، از پر بسامدترین نگاشت های این استعاره و حوزه مبدأ با مفهوم تجارت، کاال 
و تاجر برای مقاصد مختلفی در مفاهیم انتزاعی متفاوت از جمله: دل، باده، نخوت، عظمت، 
مستوری، زهد، عشوه و...به کار رفته است. برخی از این استعاره ها نیز نوع نگاه حافظ را به 
شرایط و جامعه ای که در آن می زیسته است نشان می دهد مثأل زمانی که زهد، را به مثابه 
کاالی بی ارزشی تلقی می کند در واقع به نکوهش و رد ریایی که در جامعه حکم فرماست 
می پردازد. همچنین از رهگذر بررسی این غزلیات در می یابیم که در نگاه عاشق، عشق و 
محبت مقوله ای خریدنی است و حافظ بر اساس ژرف ساخت این استعاره »عشق، تجارت 
است« تجارت را به مثابه معشوق، زندگی، سخندانی و... بر می شمارد از این میان؛ عشق، 
نام  به  ارزش  با  به کاالیی  تجارتی است که عاشق در آن در پی سودی کالن و رسیدن 
معشوق است و البته همانطور که بیان شد، این کالن استعاره برای مقصدهای دیگر از جمله 
زندگی و.. نیز به کار می رود در واقع در این رابطه این معامله گر غدار به خوبی می داند که 

چگونه با طرف مقابل خود به معامله بپردازد.
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1- مقدمه
در ادبّیات گذشتة ما نقش انسان در تحّوالت اجتماعی و مبارزه با دستگاههای ستمگر 
حاکم بسیار کم بوده است و در چنین نظامی، قدرت مردم در تعیین سرنوشت نمی تواند 
کارایی داشته باشد. اّما در ادبّیات معاصر چنین نیست و شاعران معاصر در تعیین سرنوشت 
پیرو  و  هستند،  گرا  مفهوم  »شاعرانی  معاصر  اجتماعی  شاعران  دارند.  نقش  شان  ملّت 
دیدگاه های نیما، بیشترین دغدغه هایشان، گرفتاری های ریز و درشت جامعة معاصر خود 
از دیدگاه  را  از سروده هایشان  بسیاری  اجتماعی،  بیان دردهای  به  ها  آن  التزام  و  است 
هنری و زیبایی شناختی الغر کرده است.« )حسن لی،1386: 41(.شعر در این دوره همواره 
اجتماعی و سیاسی است و ارزش واقعی افراد جامعه در میزان مبارزة آنها با جهل و نادانی 

و استبداد حکومت ها است.
شعر پس از شکست کودتا رنگ عوض کرد و تبدیل به شعری سیاه، رمانتیک و عصیانی 
شد. »در کنار این شعر، خط باریکی از شعر احساساتی سیاسی جامعه گرا هنوز جریان 
داشت که رو در روی شعِر مسلط روزگار قرار می گرفت. در نظر این شاعران )که نمایندگان 
آن سیاوش کسرایی، هوشنگ ابتهاج، محمد کالنتری و... بودند( شعر، سالح مبارزة طبقاتی 
خلق بوده است.« )همان: 44( در این میان شعر ساده و پر نیش و کنایة سیاوش کسرایی 
در میان خلق شعر دوست، محبوب شد. او شعر سرودن را از سال 1320 آغاز کرد و تقریباً 
دیرتر از هم نسل و هم روزگارش به نشر نخستین دفتر از سروده هایش پرداخت، او دفتر 
شعر»آوا« را در سال 1336 نام نهاد و در این دفتر به جستجوی یک ذهنّیت اجتماعی در 
مقابل زندگی می پردازد و در آن شعر، تحت عنوان »پس از من شاعری آید« با دقت و 

وسواس به رئالیسم سوسیالیستی اشاره می کند.
پس از من شاعری آید/ که اشکی را که من در چشم رنج افروختم/ خواهد سُترد/ پس از 
من شاعری آید/ که قدر ناله هایی را که گستردم نمی داند/ گلوی نغمه های درد را/ خواهد 
فشرد/ ... پس از من شاعری آید/ که من لب های او را در دهان شعرهای خویش می بوسم/ 
اگرچه او نخواهد ریخت اشکی بر مزار من/ من او را در میان اشک و خون خلق می جویم/ 

و من او را درون یک سرود فتح خواهم ساخت. )کسرایی، 1387: 47-44(
تأثیر شعر واقع گرایی و جامعه گرایی آنقدر تکان دهنده بود که توانست نهضت اجتماعی 

را پدید آورد و به شعر سبک و شیوة خاصی ببخشد
پیشینۀ تحقیق

تاکنون تحقیقات متعددی دربارة زندگی و شعر سیاوش کسرایی نوشته شده است و 
برخی از محققان در البه الی مباحث خود از زبان و محتوای شعری او سخن گفته اند. کتاب 
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شباِن بزرگ امید )عابدی، کامیار، 1395( در مورد شعر و زندگی سیاوش کسرایی منتشر 
شده است. محمد جعفر یاحّقی، 1379 در جویبار لحظه ها، محّمد رضا روزبه در ادبیات 
معاصر ایران)شعر( 1388، علی حسین پور چافی، 1390 در جریان های شعری معاصر رضا 
براهنی، 1358 در طال در مس، محّمد شمس لنگرودی 1387 در تاریخ تحلیلی شعر نو، 
عّباس باقی نژاد در تأّملی در ادبیات امروز 1387، به معرفی زندگی و آثار او پرداخته اند 
و عالوه بر این علی اصغر باباصفری و محّمد امین محمد پور در مقالة »بررسی و تحلیل 
ویژگی های محتوایی و زبانی اشعار حماسی سیاوش کسرایی، 1394، به برخی از ویژگی 

های حماسی شعری کسرایی اشارة کوتاهی کرده اند.
پژوهش حاضر به طور خاص که دربارة جلوه های اندیشگانی رئالیسم سوسیالیتی در 

شعر سیاوش کسرایی است با نگاهی جامع به بررسی این جریان، پرداخته است.
معرفی سیاوش کسرایی

از  را  شعر  سرودن  او  آمد  دنیا  به  اصفهان  در  )5اسفند 1305(  در  کسرایی  سیاوش 
جوانی آغاز کرد و بسیار زود به همراه خانواده اش به تهران آمد. در دانشکده حقوق و علوم 
سیاسی دانشگاه تهران درس خواند. عالوه بر فعالّیت های ادبی و سرودن شعر، عمری به 
تکاپوهای سیاسی گذراند. »مداومت و مقاومت کسرایی در سرایش اشعار صریح سیاسی 
و ارائة کتابهایی چون با »دماوند خاموش« بود که راه را هموار کرد تا چند سال بعد یعنی 
نیمة دوم چهل تا سال پنجاه . هفت »شعر مقاومت« و بعد »شعر چریکی« و »شعر جنگل« 
بوجود بیاید.« )لنگرودی، 1378، ج سوم: 346(. کسرایی از شاخص ترین شاعران آرمانگرا و 
انقالبی سیاسی در دوره های سی، چهل، پنجاه به شمار می رود که خصلت برجستة آثار او 
آرمانگرایی و جامعه سرایی بود. »تعهد ایدئولوژیک و تقّید حزبی، همواره سرشت و سرنوشت 
شعر کسرایی را رقم زده است.« )روزبه، 1381:179(، در میان اشعار او »آرش کمانگیر« 
شاهکار اوست؛ در این شعر روح اجتماعی، حماسی، غنایی و تغزلی آشکارا پیداست. منظومة 
آرش کمانگیر هم از لحاظ اجتماعی و هم به سبک حماسه سرایی درخشش خاصی دارد. 
دماوند خاموش«  »با  نظیر: »خون سیاوش« )1341(،  اشعاری  با مجموعه  او دهة چهل 
)1345(، »خانگی« )1346( در صف شاعران متعهد قرار داشت. در دوران انقالب متأثر 
از فضای پرهیجان مردمی و متعهد به آرمانها و اعتقادات خود، مجموعه اشعاری شامل: 
تا  قرق  »از   ،)1357( نیست«  سکوت  »وقت   ،)1357( دود«  طعم  به  آتش،  سرخی  »به 
خروسخوان« )1357(، »آمریکا، آمریکا« را سرود که حاوی پیامهایی شعارگونه و خطابه وار 
بودند. وی سرانجام به ناگزیر مهاجرت کرد و دوازده سال از عمر پایانی اش را ابتدا در کابل، 
سپس در مسکو بسر برد و اواخر عمر خود را دور از کشور و در تبعید، در اتریش و شوروی 

جلوه های اندیشگانی رئالیسم سوسیالیستی در شعر سیاوش کسرایی
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گذراند؛ در سال 1374 به دلیل بیملری قلبی بر اثر ذات الریه زندگی را بدرود گفت و در 
گورستان مرکزی وین )بخش هنرمندان« به خاک سپرده شد.

2- بحث و بررسی
2-1- رئالیسم:

اصطالح رئالیسم در ادبیات » به مکتبی اطالق می شود که تصویری از واقعّیات چشم 
اندازهای زندگی خارج و آزاد از ایده آلیسم، ذهن گرایی و رنگ رمانتیک باشد. این برخورد، 
نقطة مقابل رمانس است، لکن نظیر ناتورالیسم، از فلسفة جبر و وضع کامال غیر اخالقی 
ناشی نمی شود.« )ثروت،1390: 105( در حقیقت » رئالیسم اصطالحی است که از حوزة 
تفکرات فلسفی وارد نقد ادبی شده، گر چه در فلسفه نیز معنای مراد فیلسوف از رئالیسم 
فراز و نشیب هایی داشته است؛ ولی مفهومی که اهل ادب را به خود جذب کرد و آن مفهوم 
را از رئالیسم در ذهن اسکان دادند، این اّدعای رئالیسم بود که مدرکات از اعیان اند و از 
موجودیّت حقیقی در خارج از ذهن مدرک برخوردارند.« )پرهام، 1345: 12( بدین ترتیب 
رئالیسم پیروزی حقیقت بر تخّیل بود. یعنی خروج از دنیای رمانتیک و ورود به عالم واقع 
بود و »اجتماع را به مثابة موجودی زنده و متحرک می نگرد و بیش از آنکه انسان را از 
لحاظ زیست شناسی تشریح کند، به مطالعة انسان اجتماعی و تاریخی می پردازد.« )ثروت، 
نیز خودنمایی کرد  ادبّیات، در حوزة شعر  به عرصة  ورود  از  بعد  رئالیسم   .)127 :1390
چنانکه »یکی از ویژگی های شعر بزرگ و یکی از جنبه های شعر بزرگ این است که از راه 

رئالیسم به سمبولیسم دست می یابد.« )کاخی، 1383: 463(.
بدون شک، کشف حقیقت یا مفهومی که هر فرد در ذهن خود از واقعّیت دارد بدون 
ارتباط با نگرش فلسفی و یا اعتقادی او شکل نمی گیرد، و اگر نویسنده یا شاعری معتقد به 
مارکسیسم، سرمایه داری و یا مذهب های دیگر باشد، نگرش و تفسیر او از حقیقت متفاوت 
خواهد بود. همین امر در مورد سیاوش کسرایی در گرایش او به رئالیسم نوع سوسیالیستی 
هم صادق است. همین نکته ها باعث شده است که رئالیسم را به شاخه های گوناگونی از 
جمله: رئالیسم انتقادی، نئورئالیسم، رئالیسم جادویی، و رئالیسم سوسیالیستی تقسیم کنند.

نوشتار حاضر می کوشد رویکرد اندیشگانی رئالیسم سوسیالیستی و عدم توفیق و یا 
توفیق آن را در اشعار سیاوش کسرایی نشان دهد.

)Socialist- Realism( 2-2- رئالیسم سوسیالیستی
رئالیسم سوسیالیستی در دهة 1930 در اتّحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. »یکی از 
صور ادبی که در قرن بیستم در شوروي و در  پی انقالب اکتبر)1917( پدید آمد... ومّدعی 
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است که افزون بر پذیرش اصول و مبانی رئالیســم کالســیک تغییرات و تحّوالتی را در 
آن پدید آورده اســت... از نویسندگانی چون فادایف، شولوخوف، الکسی تولستوي، ایلیا 
ارنبورگ به عنوان چهره هاي معروف رئالیسم سوسیالیستی نام برده می شود.« )زرشناس، 
1389: 69( رئالیسم سوسیالیستی می خواهد هنرمند در جهت کار و هنر، مناسبات اجتماع 
خود را تنظیم کند و همچنین از هنرمند » تجّسم صادقانه و نظر تاریخی عینی واقعّیت 
ایدئولوژیک و  از او می خواهد که در تحّول  انقالبی اش می خواهد و نیز  انکشاف  را در 
تربیت کارگران با روحیة سوسیالیستی شرکت کند.« )سید حسینی، 1378: 302( توّجه 
به اجتماع، واقعّیت در خدمت مردم و حزب بودن، همبستگی با گروه های زحمتکش و... 
از اصول اساسی این جریان است که بنای آن بر پایة برداشت مارکسیست لنینیستی از 
جهان استوار شده است، که بیشتر هدف سیاسی آن اهمّیت داشت. نویسندگان و شاعران 
این مکتب »ضمن آنکه معتقد بودند که باید هنر در خدمت ارتقای جامعه قرار گیرد، بر 
گروه به جای فرد و عنصر کار تأکید نمودند و برای عنصر کار اهمّیت فراوانی قائل شدند« 

)مدّرسی، 1390: 170(.
شعر رئالیست سوسیالیستی

تأثیر آراء و اندیشه های هنری حزب توده در شعر برخی از شاعران معاصر تا سال 1357 
آشکار است و شکل گیری ادبیات کارگری نمونه ای از این تأثیر می باشد و برخی از اشعار 

سیاوش کسرایی نمونه هایی از اشعار کارگری است که وابستة حزب بود.
از  پیش  شاعران  و  گویندگان  از  برخی  افکار  در  ریشه  افکار سوسیالیستی  بنابراین،   
مشروطه داشت، در دورة بیداری هم ابوالقاسم الهوتی یکی از آنها است، او بیش از دیگران 
مرّوج افکار سوسیالیستی است و بیش از بقّیه بر روی نسل بعد تأثیر گذاشت. او در ستایش 
این جریان همة عمر آواره زیست. شفیعی کدکنی در کتاب با چراغ و آینه، عارف، عشقی، 
فرخی، و الهوتی را از شاعران سوسیالیسم معرفی می کند و دربارة سوسیالیت بودن الهوتی 
و عارف و عشقی می نویسد: » ابوالقاسم الهوتی همة عمر آواره زیست که در ستایش این 
آرزو بتواند شعر بسراید و همة شعرهای او، مستقیم و غیر مستقیم در خدمت این اندیشه 
است، به جز بعضی عاشقانه هایش. عارف و عشقی بدون اینکه درِک درستی از سوسیالیم 
داشته باشند، به گونه ای احساساتی دم از نوعی مزدکی گری و سوسیالیسم می زنند.« 
از  این جریان در مورد حمایت  )شفیعی کدکنی، 1390: 58 و57(. ویژگی های شعری 
رنجبران، مظلومان و دعوت آنان به کار و تالش و حق طلبی است. »اساس »کار« است و 
هنر باید نیروی خاّلق کار را نشان دهد. کار و هنر باهم مناسبات اجتماعی را تنظیم می 
ابوالقاسم  از  نمونه شعری  رنجبری«  »کلمة شهادت  )شمیسا، 1393: 84(. شعر  کنند.« 
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الهوتی را ذیال می آوریم که در آن تأکید می کند کارگران همیشه در رنج و درد به سر می 
برند و چنانکه باید عوایدی نصیب آنان نمی گردد: 

شهادت می دهم بر اینکه من از ملّت کارم/ نژاد سعی و تخم رنج و نسل دودة زحمت
 که تا در بازوانم زور هست و در تِن من جان

بکوشم در پِس تخلیص صنف فعله و دهقان/ بجنگم بر علیه ظالمان و فرقة بایان
نگردد گر جهان آزاد از ظلم و بشر یکسان/ از این مقصود عالی، دست هرگز بر نمی دارم. 

)الهوتی، 1358: 162(
فرق ابوالقاسم الهوتی و فّرخی، از دیگران شاعران که دم از سوسیالیسم زده اند » در 
این است که آن دو شاعر، این مکتب اقتصادی و سیاسی را تا حدودی، با جزئیات و دقایق 
درک کرده بودند و دارای نوعی جهان بینِی سوسیالیستی بوده اند.« ) شفیعی کدکنی، 

 .)58 :1390
انسان های رنجدیده  سیاوش کسرایی هم در اشعار واقع گرایی اجتماعی اش، راوی 
است، حتی در اشعار حماسی هم به رنج مردم فکر می کند، شخصّیت های حماسی او 
در شعرهایش مردم هستند. در اساس گرایش او به نوعی رئالیسم اجتماعی در جای جای 
اشعارش کامال مشهود است. » آنان تحت تأثیر تعلیمات تخطی ناپذیر حزب، شعر را عبارت 
از مقاالت موزون و مقّفایی می دانستند که فلسفة وجودیش به حرکت در آوردن مردم برای 
تشکیل جامعة سوسیالیستی است.« )شمس لنگرودی، 13787، ج دوم: 19(کسرایی در 

شعر »کارگران راه«  از کار و فرسودگی چند مرد کارگر خبر می دهد:
دشت عطش نهاد/ را پُر آفتاب/ پرواز باد گرم/ خورشید بی شتاب/ خاموشی وسیع/ تک 
چادر سیاه/ شن ریزه های داغ/ چشمان خشک چاه/ طرحی ز چند مرد/ بر پردة غبار/ یک 

کوزه، چند بیل/ فرسودگی و کار. )کسرایی، 1387: 28(
2-3- سطح اندیشگانی در اشعار سیاوش کسرایی:

اندیشگان یا ایدئولوژیک در تعریفی عام عبارت است از جهان اندیشگانی و در مفهوم 
خاص » برای اشاره به هر نظامی از هنجارها و باورها به کار می رود که نگرش های اجتماعی 
و سیاسی گروه، طبقة اجتماعی، یا جامعه را به عنوان یک کل هدایت می کند.« )مکاریک، 

.،)44 :1390
در رئالیسم سوسیالیستی هنرمند با تکیه بر اندیشه های سازمانی و حزبی، آثار خود را 
ارائه می دهد و آن را جزو تعهدات و وظایف خود می داند. در این صورت هنرمند باید هنر 
خود را در خدمت خلق و میهن خویش قرار دهد و برای رسیدن به استقالل سیاسی و آزادی 
اینها الزمة داشتن درک  و...تالش کند. همة  اجتماعی  و اصالح عمیق  های دموکراتیک 
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عمیق از رابطة عینی پدیده هایی است که به انسان و زندگی او ارتباط پیدا می کند. از نظر 
لوکاچ »همة اعمال، اندیشه ها و احساس هاي انسان )چه بخواهد و چه نخواهد، چه بپذیرد 
و چه ترجیح دهد که نپذیرد پیوندي ناگسستنی با زندگی جامعه، پیکارها و سیاست هاي 
آن دارند و به طور عینی از همین جا زاده می شوند و به طور عینی به همین جا منتهی می 
گردند«. )لوکاچ، 1381: 18(. با این حال، »در میان شاعران ایران در سدة بیستم میالدی، 
که به وجه سیاسی مارکس لنین گرایی عالقه نشان داده اند، ابوالقاسم الهوتی )در نیمة 
نخست این سده( و سیاوش کسرایی )در نیمة دوم این سده( برجستگی بیشتری یافته اند.« 
)عابدی، 1395: 196(. سیاست و اجتماع دو مضون اصلی شعر سیاوش کسرایی است که 

نمی توان به راحتی و بدون تأمل از کنار آنها گذشت.
2-3-1- سیاست و اجتماع در شعر کسرایی:

کسرایی در اشعار خویش راوی رنج های مردمی است که رنج، مایة اصلی زندگی شان 
شده است، حّتی در حماسه سرایی هایش و توّجه اش به مردم و رنج آنها را فراموش نمی 
کند چرا که توّجه او به مردم با فضای فکری و فرهنگی روزگار او ارتباط نزدیکی دارد. او » 
بیش از آنکه به ذات شعر و تربیت شاعرانة خویش بپردازد، به چارچوب های تفکر و اهداِف 
ایدئولوژیِک خود اندیشید و از شعر به عنوان وسیله ای تبلیغی و مرامی بهره ُجست.« )باقی 
نژاد، 1387: 99( گرایش به سیاست و وابستگی به ایدئولوژی سمت و سوی اکثر اشعار 
کسرایی را تعیین می کند. »هر چه از سال های دهة چهل دور می شویم، شعرهای او 
سیاسی تر و بی پرواتر می شوند. در »خانگی« جرّقه هایی از شعر چریکی دیده می شد، »با 
دماوند خاموش« آخرین گام اوست قبل از آن که یک سره به دامان شعر سیاسی برود و از 
این زاویه، کسرایی هنوز در صف مقّدم شعر سیاسی ایران قرار داشت.« )با تلخیص، شمس 
لنگرودی، 1378، ج سوم: 408( در شعر زیر با آوردن فضای تاریک و لب های خونین و 
یاری خواستن از برادر برای فردی که در آرزوی برافروختن شعله ای است اشاره به سال 

های خفقان کشور آن دوره و خط و مشی مرامنامه های افکار رئالیسم سوسیالیتی است:
پیش پا را نتوان دید جهان تاریک است.... دست بر دامنت او را مددی باید کرد

ای برادر به افروختن کبریتی... )کسرایی، 1387: 374(
با نگاهی به اشعار کسرایی می توان او را سیاسی ترین شاعر نوگرای معاصر دانست، 
است.  شده  سروده  های 1341-1350  دهه  در  او  سیاسی  اشعار  ماندگارترین  همینطور 
»خون سیاوش« پس از انتشار در آن سال ها، » با سه دید و نظر کامال متفاوت رو به رو 
شد: هواداران شعر سیاسی خون سیاوش را چون برگ زر دست به دست بردند؛ خوانندگان 
و  کردند؛  برخورد  مجموعه  این  با  تمسخر  و  طنز  با  سیاسی،  شعر  از  سرخورده  قدیمی 
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هواداران موج نو که عمال هیچ گونه شعر منطقی )چه سیاسی، چه غیر سیاسی( را داخل 
شعر نمی دانستند، اعتنایی به خون سیاوش نکردند.« )شمس لنگرودی، 1378: 57(

توّجة عمدة کسرایی به مسائل سیاسی، اجتماعی، مشکالت و آرمان های مردمی است 
که شعر او را از پشتوانة نوعی درک و دریافت فکری و ایدئولوؤی خاص برخوردار کرده است، 
اعتقاد او به تعهد و التزام در برابر جامعه و اصول انسانی و اخالقی، کامال پیداست؛ چرا که » 
بخشی از آثار کسرایی، که به صورت بیان مستقیم مرام سیاسی وی یا حزب توده در آمده، 
از لحاظ ادبی در سطح فروتری نسبت به دیگر آثارش، در همان حوزة مرام سیاسی، منتهی 
به صورت بیان نامستقیم و، نیز آثار وی در حوزة غنا و تغزل قرار دارد. با این همه، کسرایی 

در درجة نخست شاعر بود نه تکاپوگر سیاسی.« )عابدی، 1395: 196(
گاه گاهی،/ زیر سقف این سفالین بام های مه گرفته،/ ... ،

زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست...
گر بیفروزیش، رقص شعله اش در هر کران پیداست/ ورنه، خاموش است و خاموشی 

گناه »ماست« )کسرایی، 1387: 103(
کسرایی همچنین در منظومة »آرش کمانگیر« کوشیده است عالوه بر شرح پهلوانی 
های آرش، پس از کودتای 1332، به رغم نا امیدی های بسیار، ترانة امید بسازد. همین 
مجموعه نیز با سیاست در آمیخته است. » چرا که شعر معاصر از بسیاری جهات با مسائل 
سیاسی در آمیخت و اسطوره ها نیز، چون با ملّیت و سیاست، کارکرد دوسویه ای دارند، 
در ادبّیات معاصر ابزارهای مناسبی برای بیان نمادهای سیاسی و اجتماعی به شمار می 
روند.« )باباصفری، 1394: 5( با وجود تمامی این ُحسن ها نباید از احساساتی و رمانتیک 
بودن کسرایی گذشت. رضا براهنی در »طال در مس« می نویسد: » نوشتن حماسه، زبان و 
بیان حماسی می خواهد و نوعی نیرو و کشش حماسی که همه چیز را با قدرت به یکدیگر 
پیوند دهد. برای نوشتن حماسه، نََفسی حماسی الزم است، حماسی بودن قّصه کافی نیست 
و شاید حتی مهّم نیست، باید آدمی که روح و نََفسی حماسی دارد، حماسه بنویسد، نه 
شاعری که دربارة اجتماع، احساساتی و رمانتیک می شود. مثال موقعی که کسرایی پس از 
رجز خوانی آرش که بیشتر شباهت به شعارهای ایدئولوژیک دارد تا رجز خوانی های اصیل 
می خواهد قصة حماسی آرش را به اوج برساند، عمال از روبه رو شدن با اوج روی گردان می 

شود و فقط به گفتن حالتی رمانتیک اکتفا می کند.« )براهنی، 1358: 460-462( 
آرش، اّما همچنان خاموش،/ از شکاف دامن البرز باال رفت/ وز پی او،

 پرده های اشک پی درپی فرود آمد )کسرایی، 1387: 114(
چنانکه گفته شد، کسرایی بیش از آنکه به زیبایی های شعر بیندیشد به چارچوب های 
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فکری و اهداف ایدئولوژیک خود می اندیشید و شعر را ابزاری برای تبلیغ و مرام های فکری 
خود ساخته بود.

کسرایی در ورای سیاست از انسان و آرمان های او می سراید، سیراب نمی شود و هر 
آنچه مربوط به انسان از جمله آزادی، کار، رنج، وطن و...می شود که حاصلش انبوهی از 
تلخی ها و سرخوردگی ها بود. در اینجا به اهداف مایگانی سیاوش کسرایی که از افکار 

رئالیسم سوسیالیستی وی سرچشمه می گیرد، اشارة کوتاهی می کنیم
2-3-2- مایگان فکری کسرایی:

فضایی که بر شعر کسرایی حاکم است و متفاوت از شاعران هم عصر اوست. حمایت 
کسرایی در اشعارش از کارگران و رنجبران و دعوت آنان به کار و تالش و حرکت و حق 
طلبی، مشخصه اصلی و مایگانی اندیشة وی می باشد، او طرز تفکر رئالیسم سوسیالیستی 
را به صورت های گوناگون در اشعار خویش پرورده است، که مهمترین آن  مردم گرایی 
است که به شعر او فروغ انسانی بخشیده است. نگرش رئالیسم سوسیالیستی در ایران متأثر 
از افکار اندیشه ورزان روسی بود. »در آن سالها جاذبة شوروی در همه جا برای روشنفکران 
اهل درد بی نظیر بود. در ایران هم حزب توده شکفته ترین و سرشارترین دوره فعالّیتش 
را می گذرانید، گرایش به چپ در اندیشة رزمندگی در سیاست و تعهد در هنِر حاکم بود. 
در چنین حال و هوایی اولین و آخرین کنگرة نویسندگان ایران در چهارم تیرماه 1325 در 
انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی به ریاست ملک الشعرای بهار تشکیل 
شد. در این کنگره علی اصغر حکمت، فروزانفر، دهخدا، هدایت، خانلری، نیما، توللّی، احسان 
طبری و... شرکت داشتند.« )مسکوب، 1371: 156(. بنابراین در اندیشة کسرایی نیز مانند 
بسیاری از نویسندگان و شاعران دیگر ابعاد مختلفی از این تفّکر وجود داشت که تا آخر 
عمرش ادامه یافت، در ذهن برخی دیگر مانند رضا براهنی، جالل آل احمد و...متحّول می 
شود و دچار تغییراتی می گردد. چنانکه ذکر شد مبارزه با تضاد طبقاتی و شکاف عمیق 
اجتماعی که فقر نمونة بارز آن است بر قسمت اعظم اشعار سیاوش کسرایی سایه افکنده 

است. مجموعه شعر »خانگی« نماد چنین اندیشه ای است:
غّصة نانم امان ببریده است/ .../ 

چه بگویم از عشق؟/ یک شماره تلفن/ که حروفش همه در دفتر من ساییده/ و نشان و 
نام صاحب آن

زیر صدها خط درخواست زهم پاشیده است. )کسرایی، 1387: 401(
اعتقاد به ضرورت مبارزه برای دفاع از ارزش های انسانی از اساسی ترین اندیشه های 
شعری کسرایی است و اعتراض وجه مشترک جریان رئالیسم سوسیالیستی است. در ایران 
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نیز خطوط مشترک اعتراض از دهة پنجاه پررنگ تر می شود و گروه های مختلف چپ و 
راست، مذهبی و غیر مذهبی، بر این نقطه پافشاری می کنند که بیشتر جنبة جهانی دارد. 
در ایران مجاهدین خلق یکی از اساسی ترین شاخه ها بود که: » چریکی است... برجسته 
ترین ویژگی نگرش مجاهدین عالوه بر طرد امپریالیسم و دیکتاتوری- که بدنة اصلی برنامة 
همه گروه بندی های انقالبی است- در واقع عبارت است از حمالت مداوم به نهاد مالکیت 
خصوصی به عنوان ریشة اصلی همه شرور اجتماعی و تأکید پیگیرانه بر مبارزة طبقاتی به 

عنوان روندی همیشگی در تاریخ.« )عنایت، 1365: 266(
2-3-3- اعتراض در شعر کسرایی

بدون شک یکی از عواملی که باعث اعتراض شاعر و نویسنده، اعّم از چپ و راست شد، 
واکنش به وقایع سال 1332 بود، نقشی که غرب در شکست نهضت ملّی ایران ایفا می 
کرد. به قول »فانون«  : » ملّتهای استعمار شدة هر یک از نهضت ها و انقالب هایی را که 
ستمدیدگان به وجود آورده و به ثمر رسانیده اند، در حکم نهضت ها و انقالب های خود 
تلّقی کرده اند.« )فانون، 1356: 161( ادبّیات معترض در بسیاری از کشورها، جهان سّوم 
و مظلومان و ستمدیدگان را قربانی امپریالیسم غرب کرده است. ادبّیات معترض ایران در 
دهة پنجاه از ادبّیات جهان سّوم گرته برداری می کرد و مایة اصلی افکار آنها دردی بود که 
بر جامعه حاکم بود. در چنین وضعّیتی است که ایدئولوژی نویسنده یا شاعر بر آفرینش او 
تأثیر می گذارد. بنابراین، این نوع اندیشه خود را مقّید به دفاع از یک طبقه و گروه اجتماعی 
می نماید و بدین ترتیب در دام »ایدئولوژی« می افتد. زندگی و شعر کسرایی نیز چنین 
سرنوشتی پیدا کرد، تا آنجایی که اشعار اعتراضی او سرشار از کلماتی نظیر خون، اشک، 

خشم، ظلمت، مرداب، سیاهی و...
روی میدان بزرگ/ تلّی از چشم فراهم گشته است:/ چشم لغزان در اشک/.../ 

عبرت کوردالن
دیده بانی نگران در ظلمت/ الغر و تب زده و ترس آلود/ .../

بگشوده همان  و  باز  کور/  دیواری  به  دید  هر  راه  است/  بسته  به دستی  بانگ  هر  راه 
چشمانی است

که فراهم شده بر میدانگاه/ و به مرداب سیاهیشان، ماه/چون بطی می کند آرام شنا. 
)کسرایی، 1387: 400و 399(

مسألة جامعه به عنوان یکی از مبانی فکری جریان شعری رئالیسم سوسیالیم است و 
شرایط نامساعد اجتماع دانش شاعران را نسبت به جامعه معترض می کند که مهم ترین 

موضوع اعتراض ها در مورد فقر، بی عدالتی، نابرابری، استبداد و استعمار است؛.
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در شعر زیر، شاعر با دیدن نابسامانیهای جامعه فریاد اعتراض اش بلند می شود و تمام 
بی عدالتی ها و ارزش های معنوی را با نماد و تمثیل به صورت آشکار بیان می کند:

من به اندازة این جّثه و جان/ من به اندازة این نا و نفس/ می توانم جنگید
ولی این یک تنه جنگیدن ها کافی نیست/ من رفیقانم را کم دارم/که سر رهگذری دیگر 

با اوباشانی دیگر
دست در کار زد و خوردی خونین هستند/ و دم چاقوشان/ می بُرد سینه و تاریکی را با 

یک ضرب )همان: 424(
توان و ایستادگی تا قبل از شکست نهضت ملّی و کودتا در بین شاعران به خوبی حفظ 

شده بود اّما بعد از اینکه 
 نهضت ملّی و کودتا شکست خورد، روحّیة مقاومت و پایداری در شاعران رو به افول 
گرایید و به یأس و ناامیدی تبدیل شد. در میان آنها اخوان ثالث نا امیدتر از همه »زمستان« 
را سرود و سیاوش کسرایی بر عکس شاعران نا امید با سرودن چند شعر برجسته امید و 

شادی را به رگ های شکست پذیر جامعه تزریق کرد.
... )همان: 103(

در شعر شاعران متعهد، اعتراض یکی از مؤلّفه های اصلی آنهاست. از دیگر مفاهیم و 
محتوای برجستة  شعری در جریان رئالیسم سوسیالیتی می توان به مضامین شعری حمایت 

از گارگر و رنجبر، آزادی خواهی، مبارزه طلبی، صلح طلبی و وطن پرستی نیز اشاره کرد
2-3-4- حمایت از کارگر و رنجبر

کار و کارگر یکی از مضامین مهّمی است که ریشه در اندیشة اجتماعی انسان دارد. 
چنانچه در دوران عصر بیداری برخی از شاعران، مانند الهوتی » به علّت رفت و آمد به 
اتّحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و حشر و نشر با دموکراتها و روشنفکران سوسیالیست، 
بر روی هم تمایالت افراطی پیدا کردند که وقتی این تمایالت به صورتی در شعرشان تجلّی 
می یافت آنان را طرفدار محرومان و به ویژه کارگران معّرفی می کرد.« ) یاحّقی، 1379: 
19(، در دوران معاصر هم وضعیت نابسامان کارگران را در شعر شان می توان به وضوح دید. 
بدون شک سیاوش کسرایی بعد از الهوتی  در دوران مشروطه یکی از بزرگترین شاعران 

شعر کارگری است و نام کار و کارگر در بیشتر شعرهای او ذکر شده است:
طرحی ز چند مرد/ بر پردة غبار/ یک کوزه، چند بیل/ فرسودگی و کار )همان: 28(

در جای دیگر از بیکاری مردانی می گوید که در سرمای سوزناک، سمج و مثل سنگ 
تمامی روز را بر سر میدانگاهی نشسته اند و هیچ اتّحادی باهم ندارند:

سنگ را می ترکاند سرما/ ولی آنان که ز سنگ اند سمج تر بر جا/ خیل بی کارانند

جلوه های اندیشگانی رئالیسم سوسیالیستی در شعر سیاوش کسرایی
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کز دم صبح سر میدانگاه/ روز را منتظرند/ حرفشان باهم نیست/ هیچشان ماتم نیست
روی یک دایرة تنگ به هم می لولند )همان: 420(

غم و اندوه دهقانان، رنجبران و زحمتکشانی که هیچوقت به حق شان نمی رسند، خاطر 
شاعر را آشفته می سازد و اینگونه با آنان هم نبرد می شود:

رزم ما همان نبرد اّولین ما/ رزم ما همان نبرد آخرین ما است: جنگ رنجبر به ضد گنج 
بر...

می شناسی ام اگر نگه کنی/ من، برادر توأم!/ راه کج مکن زمن، به هرزه رو تُُرش مکن
بازگرد و بنگرم/ من به سوی آنچه بوده، پاک بوده می روم...

هرکسی به راه خویش می رود / من به راه توده می روم. )همان: 552-551(
در شعر دیگر کارگران را به اتّحاد فرا می خواند و پیوسته آنها را مورد ستایش قرار می 

دهد:
ای خداوارگان/ ای گارگران که دسِت شما راست/ تردستی آفرینندگی:
تراش آهن و سنگ/ ساز سقف و ستون/ بُرش به هنگام بر اندام زندگی

و رهانیدن حیات از برهنگی.../ و می اندیشم که چه خواهد شد اگر
مّتحد شوید/ اگر مّتحد شوید/ کارگران ایران! )همان: 548-550(

ژاله، دوباره  به مناسبت کشتار خونین در میدان  کسرایی در شعر »سرود همراهی« 
کارگران را مورد خطاب قرار می دهد و از آنان می خواهد برای ویرانی خانة ظلم بپا خیزند:

جان خواهر/ کارگر، روستای برادر/ پیشه ور، ای جوان، ای دالور
ما همه یک صف و در برابر/ آن ستمکار، آن تاج بر سر/ دست در کن

خانة ظلم زیر و زبر کن! ) همان: 607(
2-3-5- آزادی خواهی

آزادی یکی دیگر از مضامین برجستة شعر اجتماعی- سیاسی سیاوش کسرایی است، 
افکار انقالبی و 

آزادی طلبی کسرایی سبب شده است که در ردیف شاعران رئالیسم سوسیالیستی قرار 
گیرد:

بَُود که با نََفس خلق و توشة شادی/ رسیـــم بار دگـــر به شهر آزادی   )کسرایی، 
)855 :1387

کسرایی در شعر »با هر چه ام شعله به جان است« در انتظار آمدن آزادی چنین می 
سراید:

آزادی/ در من چرا زبان نگشودی/ با من چرا نیامدی ننشستی در این سرا؟/ آخر چرا 
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چرا...
لیکن/ از کوچه ام گذر نمی کنی تو عمری ست/ کز این دریچه، من

سرتا به پای چشم- چو گل حسرت-/ در انتظار آمدنت مانده ام هنوز!...
آزادی!-/ ای آرزوی گمشده گل کن/ تا بلبل تو را/ در باغ در شکسته نفس هست!
آخر تو نیستی و در اینجا/ بس بیم خو گرفتن به قفس هست! )همان: 870-868(

در پایان شاعر فغان خود را به نالة شبگیر مانند می کند که صدای جانش»شعر چریکی 
شعری متعهد، معناگرا، اجتماعی و انقالبی بود. شعری که تودة مردم را مخاطب خود می 
دانست و دردها و مبارزات آن را می ستود و خودش را به بیان ظلم ها و حقایق اجتماع 
مقید می دانست تا از این راه بتواند در مردم حرکت و شور انقالبی ایجاد کند... البته شعر 
چریکی را نمی توان به گروه یا طیف های خاصی محدود کرد. دامنة این نوع شعر به تمام 

شاعران فّعال سیاسی-اجتماعی قابل بسط است.«
بشنو! فغان و نالة شبگیر است/ بشنو صدای جان به زنجیر است
اینک بیا به یاری، آزادی!/ فردا برای آمدنت دیر است!... )همان(

از  که  شد،  پخش  انقالب«  »تلویزیون  از  بار  اولین  که  جمهوری«  »سرود  شعر  در  و 
سرنگونی استبداد و آزادی جمهوری می گوید و پیام آن پاسخی بود که شاعران را  به 

پیشواز جمهوری فرا می خواند:
ای سرود آوران سپیده/ ای شهیدان در خون تپیده/ مژده مژده/ شد ستم، گم

خشم مردم/ باز َعلَم کرد/ پرچم کاوه از دادخواهی/ تا ُرباید
از سِر بدُکنش تاج شاهی/ ای بی آرام/ ای فتاده به زنجیر ایّام

یک جهش مانده تا بر َکنی دام/ یک قدم مانده، یک خیز، یک گام
بشکنی این قفس/ تا بر آری نفس/ ننگ را واژگون سازی از تخت/ بانگ برداری از دل 

به هر بام:
هموطن روِز خوش روِز شادی ست/ روز سرکوبی استبداد/ روِز جمهوری و آزادی ست. 

)همان: 61(
2-3-6- مبارزه طلبی

مبارزه طلبی هم از مضمون های مهّم شعری کسرایی است که از الیه های شعر سیاسی 
و اجتماعی او سر برون آورده؛ چرا که یاد و بیان رنج های مردم زمانه او را آسوده نمی گذارد 

و به نحوی فضای سروده هایش را تسخیر می کند:
یاری  برانگیز/ خلق می خواندت وقت  از دل و دست آتش  برخیز!/  برومند  ای جوان 

ست!...

جلوه های اندیشگانی رئالیسم سوسیالیستی در شعر سیاوش کسرایی
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ما به هم یک دل و یک زبانیم/ از تبار غم و رنج کوشش/ ارتش فاتح این جهانیم
ما به پیوند و امید و پیکار/ توده را از ستم می رهانیم ) همان: 704 و 103(

همچنین در شعر »اسم شب« از مبارزان و تودة خشمگین اینگونه یاد می کند:
طبل ها را بکوبید/ دارها را بکارید/ با شما هستم ای چکمه پوشان/ زنگ مهمیزها را 
بگیرید/ سلطنت را در انبوه انگشت سرنیزه ها پاس دارید!/ اسم شب را به خاطر سپارید:/ 

تودة خشمگین می خروشد. )همان: 620(
2-3-7- صلح طلبی

کسرایی از شاعران صلح طلب معاصر است، از نظر او برای دعوت مردم و دولت برای 
صلح، باید آتش جنگ را خاموش کرد و تفنگ ها را کنار گذاشت. کسرایی در شعر زیر، 
می خواهد درگیری بین ُکردهای هموطنش با صلح پایان یابد تا آرامش و مهربانی به وطن 

بازگردد:
آتش را خاموش کنیم/ تفنگ ها را کنار بگذاریم/ خانه را از کینه و دشمنی بروبیم

دِر گفتگو را بسته اند/ از دریچة آشنایی به دیدار بشتابیم/ آخر آن که بر خاک افتد
اینجا و آنجا/ سرباز و پاسدار و پیشمرگ/ پدر پیر من/ مادر آرزومند تو/ خواهر دم بخت 

ما
و برادران بالنده اند/ آتشی را با همه جان/ و با همة مصائبش

جسورانه و با جرأت/ اعالم کنیم/ و آرامش را برای هر دو سوی خانه/ برای وطن
 با بوسه و مهربانی/ به ارمغان آوریم/ تا ُکرد هم/ سرود دوست داشتن را/ به زبان خود 

بسراید. )همان: 547(
2-3-8- وطن پرستی

وطن یکی از جلوه های مهم در فکر و ذهن شاعر است، وطن » در معنی بسیار محدود 
آن که همان والیت یا شهر زادگاه و محیط پرورش انسان بوده است و بسیاری از دلپذیرترین 
شعرهایی که در باب وطن، در ادبّیات گفته شده است همین دسته شعرهاست.«) عالی آباد، 
131391: 78 ( سیاوش کسرایی هم از وطن بسیار یاد می کند، چه زمانی که در داخل 
وطن خویش است و چه زمانی که در بیرون از وطن خود می زیسته است. او میهن پرستی 
راستین است و پیوسته نگران از بی سر و سامانی وطن خود می باشد، ای احساس را می 

توان در بیشتر اشعار او دید:
دست من گیر/ یار من باش/ این نبرد نهایی است، هشدار/ هم وطن، هموطن تهمتن 

باش! )همان: 815(
او هنگامی که از وطن خود دور است، یک دم یاد و نام وطن از خاطرش نمی رود:
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وطن! وطن!/ نظر فکن به من که من/ نه هر کجا، غریب وار،
که زیر آسماِن دیگری غنوده ام،/ همیشه با تو بوده ام/ همیشه با تو بوده ام. ) همان: 

)833
در شعر »بوی وطن« با دیدن گل و بلبل باز به یاد وطن می افتد:

بیداری گل، سوی چمن می کشدم/ بلبل، دل و باد، پیرهن می کشدم
در گوشة خاِک غربتم، بوی بهار/ می آید و جانب وطن می کشدم. ) همان: 858(

» سیاوش کسرایی از معدود شاعرانی بود که در دورة هرزه گرائی عمومِی شعر در دهة 
سی، به شعر صرفا سیاسی وفادار ماند. اگر چه این امر به خودی خود امتیازی برای جوهر 
شعر نیست، ولی حفظ حرمت ارزش های سیاسی در شعر، که تداوم باریکش بعد ها به 
پیدایش شعر چریکی  سال پنجاه منجر شد، امتیازی تاریخی برای شعر او، به مثابة سرشاخة 

بخش عظیمی از شعر نو فارسی شد.« )شمس لنگرودی، 1378، ج دوم:415(
بنابراین به دنبال اتفاقات اجتماعی در دوره های شعر سیاسی حکومت مستبد پهلوی، 
حاصل کار روشنفکران ، جوانان و روحانیون به زندان و اعدام می انجامد. فریدون رهنما در 
مقدمه مجموعه شهر »قطعنامه« احمد شاملو می نویسد: »شعر به قیمت زندگی و خون 
شاعر تمام می شود. خودش، شعرش، دیگران و اشعار مرده شان، دژخیم، نوازش ها، اعدام 
ها، مرگی که در دل شاعر نشسته، مرگی که دیگران وارد دل ها می کنند، بشری که دارند 

سرش را زیر آب می کنند، یکی است.« )ر هنما به نقل از شاملو، 1364: 20(.

3- نتیجه گیری
یکی از پر اهمّیت ترین مشخصه های ادبّیات معاصر، توّجه به عنصر اندیشه در ابعاد 
گوناگون اجتماعی، سیاسی و ... و انعکاس آن در شعر عصر حاضر است. یکی از شاعران 
رئالیسم سوسیالستی،  بر سازه های  با تکیه  این دوره، سیاوش کسرایی است که  متعهد 
تمام توان و تالش خود را کرد تا آرمان های ایدئولوژیک خود را از طریق شعر در جامعه 
بازتاب دهد و از این راه، امید، عدالت خواهی، وطن پرستی، حمایت از کار و کارگر، آزادی 
خواهی، مبارزه طلبی علیه فقر و ظلم و ایمان به واقع گرایی را در فضای سروده هایش پُر 
رنگ تر جلوه دهد. کسرایی گزینش واژه ها را در متن اشعارش بر اساس باورهای رئالیسم 
سوسیالیستی و سیاسی و مخالفان حکومت پهلوی تنظیم می کند. در اغلب سروده هایش، 
از  برخی  از  براساس مقتضیات عصر،  نیز  و  ایدئولوژیک خود  و  به خاطر ذهنّیت سیاسی 
اسطوره ها با کارکردهای تاریخی اسطوره سازی می کند و همه اینها نشانه این است که 
کسرایی با اعتقاد حرف می زند. او رنج مردم را احساس می کند و کالمش ، کالم مردم 
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رئالیسم  افکار  های   ویژگی  از  آشکاری  نشانة  پنهان خود  تفکرات  البه الی  در  او  است. 
سوسیالیستی داشت. او اندیشة خود را مقّید به دفاع از یک طبقه و گروه اجتماعی می 
نماید و بدین ترتیب در دام »ایدئولوژی« می افتد. علی رغم عالقه ای که به »تعهد« داشت 
بیشتر شاعری بزمی بود چنان که ذکر شد، در منظومة آرش کمانگیر هم به مفهوم کامل 
حماسه دست نیافته است، هر چند به لحاظ ارزیابی ادبی، شکل و زبان شعرش به برخی از 
کاستی های زبانی دچار شده است، به هر حال تمام هّم و غّم کسرایی معطوف به چه گفتن 

گذشت تا به چگونه گفتن.
پی نوشت ها

1. در مورد جریان »موج نو« ر.ک به کتاب: جریان های شعری معاصر فارسی از: علی 
حسین پورچافی، 1390، ص 291 به بعد.

2.فرانتس فانون یک نویسندة فرانسوی زبان، مقاله نویس، روان پزشک و انقالبی بود 
و به علّت پیوستن به جنگ های انقالبی الجزایر و تجربه هایش در تماس با مردم فقیر، از 

انقالبی های مشهور قلمداد می شد. او دشمن استعمار و نژاد پرستی بود.
3. ابوالقاسم الهوتی، سال 1264 در کرمانشاه به دنیا آمد، او شاعر، روزنامه نگار، نظامی 
و فّعال سیاسی انقالبی در دوران مشروطه بود. الهوتی از اعضای حزب کمونیست ایران در 
دهة 1920 میالدی بود؛ در دوران رضاشاه تحت تعقیب قرار گرفت و غیابا به اعدام محکوم 
شد ولی موفق به فرار شد و به شوروی رفت. او در دوران مشروطه از پیشاهنگان شورش 
ها و مبارزات کارگری علیه استبداد بود. الهوتی سالهای زیادی را در تاجیکستان زندگی 
کرد، بعد از مدتی آنجا را هم ترک کرد و ساکن مسکو شد و ده سال بعد در مسکو سال 

1336 درگذشت.
4. »شعر چریکی شعری متعهد، معناگرا، اجتماعی و انقالبی بود. شعری که تودة مردم 
را مخاطب خود می دانست و دردها و مبارزات آن را می ستود و خودش را به بیان ظلم ها 
و حقایق اجتماع مقّید می دانست تا از این راه بتواند در مردم حرکت و شور انقالبی ایجاد 
کند... البته شعر چریکی را نمی توان به گروه یا طیف های خاصی محدود کرد. دامنة این 

نوع شعر به تمام شاعران فّعال سیاسی-اجتماعی قابل بسط است.«
 بیرانوند، احمد، شرح حاشیه) بررسی جریان های حاشیه ای شعر معاصر بعد از نیما(، 

تهران، نشر روزگار، چاپ اول، 1389: 44.
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خوانش شعری از علی باباچاهی و شعری از عباس صفاری بر اساس 
نظریه  ی استعاره ی مفهومی در سبک شناسی شناختی

ابراهیم محبی
دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران
دکتر مظاهر نیکخواه )نویسنده ی مسئول(
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران
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دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد شهر کرد، دانشگاه آزاد اسالمی، شهرکرد، ایران

چکیده
در این مقاله ضمن تعریف مختصری از نظریه ی شناختی و یکی از مهمترین مباحث شناختی 
شاعران  از  که  پرداختیم  باباچاهی  علی  از  شعری  تحلیل  به  مفهومی،  استعاره های  انواع  یعنی 
زبان گرای معاصر است. همچنین با استفاده از نظریه ی شناختی به تحلیل شعری از عباس صفاری 
پرداختیم که از شاعران معناگرای معاصر است هدف از تحلیل این دو شعر نشان دادن کاربرد 
نظریه ی شناختی در تحلیل متون است زیرا به زعم نگارندگان این مقاله نظام بالغت سنتی فارسی 
از تحلیل اشعاری مانند شعر باباچاهی ناتوان است. از سوی دیگر در این مقاله سعی شده با تحلیل 
یکی از شعرهای عباس صفاری که از زمره ی شاعران معنا گرا است کاربرد نظریه ی شناختی در 

تحلیل زوایای پنهان این گونه اشعار نیز نشان داده شود.
واژگان کلیدی: شعر، استعاره ی مفهومی،نظریه ی شناختی، علی باباچاهی، عباس صفاری
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1- مقدمه
در شعر فارسی از ظهور نیما یوشیج تاکنون تحوالت بسیاری پشت سر گذاشته است 
و در دهه های سی و چهل شمسی با ظهور چند شاعر بزرگ از جمله مهدی اخوان ثالث، 
سهراب سپهری، فروغ فرخ زاد و احمد شاملو به عنوان یک جریان جدی مورد پذیرش 
جامعه فارسی زبان و محافل ادبی رسمی قرار گرفت. علی باباچاهی که از شاعران نوگرای 
معاصر است. از دهه چهل شمسی فعالیت های ادبی خود را آغاز کرد. او »متولد 1321 در 
شهرستان کنگان در استان بوشهر است که اولین مجموعه شعرش در سال 1346 شمسی 
منتشر شده است.«  سبک شعر باباچاهی از دهه ی چهل تا هفتاد شمسی به سبک نیمایی 
است اما از دهه ی هفتاد شمسی شعر او تغییرات اساسی پیدا کرد؛ زیرا مقارن با دهه ی 
هفتاد کتاب های تئوریک زیادی توسط مترجمان از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه 
شد. این کتاب ها نظریه های ادبی غرب بودند که تأثیر بسیاری بر فضای ادبی ایران گذاشتند. 
باباچاهی نیز از این تأثیرها بر کنار نبود. او از دهه ی هفتاد تا دهه ی نود شمسی با رویکردی 
کاماًل متفاوت دست به انتشار نزدیک به سیزده مجموعه شعر زد که تفاوت زبان، بیان و 
ساختار این مجموعه ها را نسبت به مجموعه های پیشین او به راحتی می توان شاهد بود. 
»عباس صفاری متولد 1330 شمسی در شهر یزد است اما او از سال 1376 به قصد ادامه 
تحصیل به آمریکا می رود و در آنجا ماندگار می شود. اولین مجموعه ی شعر او در سال 1992 
میالدی در کالیفرنیا چاپ شده است «. اما اولین مجموعه شعری که از او در ایران چاپ 
شده است مجموعه ی شعر »دوربین قدیمی« است که در سال 1381 شمسی به بازار آمد 
و سپس تا سال 1393 شمسی سه مجموعه شعر دیگر از او نیز در ایران به چاپ رسید که 
جمعاً هر چهار مجموعه مورد توجه مخاطبان فارسی زبان قرار گرفت و چندین بار تجدید 
چاپ شده است.تفاوت اساسی سبک شعر باباچاهی و صفاری در عین حال که هر دو تقریبا 
از یک نسل هستند و تفاوت سنی کمی دارند در ساختار شعر و نحوه ی رفتار آنها با زبان 
است. صفاری به زبان و ساختار شعر مدرن وفادار مانده است و زبان ساده و سلیس شعر 
او باعث ارتباط مخاطبان و همه فهمی شعر او شده است در حالی که زبان و ساختار شعر 
باباچاهی از دهه ی هفتاد شمسی تغییرات اساسی کرده و مخاطبان را در ارتباط با شعر او 
دچار مشکل کرده است. شعر باباچاهی با عدول از هنجارهای شعر مدرن در زمره ی شعر 
زبان گرا و اصطالحاً پسامدرن قرار میگیرد. در این مقاله سعی داریم با استفاده از بالقوه های 
نظریه ی  که  داریم  گمان  زیرا  کنیم  تحلیل  را  شعری  شاعر  دو  هر  از  شناختی  نظریه ی 
شناختی قادر است زوایای پنهان شعر زبانگرا و معناگرا را روشن کند و درک واضح تری از 
فضا و مفهوم شعر را نمایان کند. برای این منظور ابتدا مختصری به معرفی نظریه ی شناختی 
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می پردازیم. 
»نظریه ی شناختی، رویکرد نوینی در مطالعات و تحلیل های ادبی است که از مواجهه ی 
سه قلمرو زبان شناسی، مطالعات ادبی و علوم شناختی پدیدار شده است )فتوحی،1390: 
159( تحلیل متن با استفاده از بالقوه های علوم شناختی از آن نظر دارای اهمیت است که 
قادر است زوایا و ابعادی از مفهوم و ساختار متن را نشان دهد که علم بالغت سنتی از 
تحلیل آن ناتوان است. یکی از ابزارهای بسیار کارآمد که نظریه ی شناختی در اختیار ما قرار 
می دهد نظریه ی استعاره ی مفهومی است. »قلمرو استعاره و زبان مجازی با شبکه ی تذاعی و 
فرایند خودکار شناخت بیش تر پیوند دارد. به همین دلیل تمرکز اصلی مطالعات شناختی بر 
زبان مجازی و استعاره است، از آنجا که سبک شناسی شناختی بیش تر فرایند های شناختِی 
در  زبان مجازی  و  استعاره  تحلیل  رو  این  از  را می آزماید،  عناصر شاعرانه  فهم  در  نهفته 
مطالعات این رویکرد اهمیت بیش تری پیدا کرده است. البته آن عناصر را منقدان فرمالیست 
و سبک شناسان سنتی هم بررسی می کردند ولی تحلیِل شناختیان بر اساس یک طرح 
واره ی شبکه مانند است که همه ی عناصر مجازی زبان را درون یک کلیت مفهومی بررسی 
می کنند این نوع یک پارچه سازی عناصر و نگاه ترکیبی به مفاهیم در کار فرمالیست ها 

وچود نداشت« )همان، 164(
2- بحث و بررسی

2-1- استعاره مفهومی
همانطور که  می دانیم در نظام سنتی بالغت استعاره نوعی مجاز با عالقه ی شباهت 
است. در واقع استعاره، تشبیه فشرده است به عبارت دیگر استعاره تشبیهی است که مشبه، 
ادات تشبیه و وجه شبه آن حذف شده و فقط مشبه به ذکر شده است ضمن اینکه همراه 
از معنای واقعی  را  نیز ذکر شده است که ذهن  یا قرینه صارفه ای   "مشبٌه به" مالئم  با 
منصرف و به معنای مجازی هدایت می کند و براساس همین مالئمات برای استعاره انواعی 
قائل شده اند مثاًل در استعاره مصرحه مجرده، مشبه به همراه با مالئمی از مشبه می آید 
یعنی وقتی گفته می شود :"سرو خرامان" واژه ی "خرامان" یکی از مالئمات مشبه است و 
همین مالئم ، قرینه صارفه ای است که ذهن را از معنای واقعی "سرو" به معنای مجازی 
آن یعنی "معشوق بلند قد" هدایت می کند.در نظام سنتی بالغی انواعی از استعاره ها ذکر 
شده است مثل استعاره ی مصرحه مطلقه، مصرحه ی مرشحه، استعاره در فعل یا استعاره 
تبعیه و همچنین استعاره مکنیه که بر عکس استعاره مصرحه در آن مشبه ذکر می شود و 
مشبه به حذف می شود اما استعاره در نظریه ی شناختی تعریف دیگری دارد، در نظریه ی 
شناختی  چنان که در ادامه به آن خواهیم پرداخت اساساً کل زبان و شیوه ی تفکر انسان 
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استعاری است. سه نوع استعاره ای که به انسان کمک می کند که مفاهیم را ادراک کند از 
این قرار است:

2-1-1- استعاره های جهت مند:
مهم ترین مساله ای که می بایست به عنوان اصلی ترین رکن نظریه شناختی بیان شود 
این است که بدانیم بنیان نظریه ی شناختی بر اصِل "درک جسمیت یافته " استوار است به 
عبارت دیگر تمام حوزه ی ادراکی ما و کل نظام مفهومی بشر بر اساس ساختار بدن و تجربه 
مندی جسم و حواس پنجگانه ی انسانی است برای مثال »ساختار جسم انسان اینگونه است 
که به صورت عمود برزمین می ایستد؛ مفاهیم "باال" ، "پایین" ، "راست" ، "چپ" ، "جلو" 
و "عقب" را براساس ساختار جسم خود درک می کند.انسان زنده و سالم انسانی ایستاده 
است و انسان مریض، خواب یا ُمرده انسانی است که بر زمین افتاده است بر همین اساس 
مفاهیم مثبت و خوب مفاهیمی است که مربوط به "باال" و ایستاده می شود و تمام مفاهیم 
منفی و بد مفاهیمی است که مربوط به پایین و افتاده می شود؛ تمام مفاهیم "باال" مرتبط 
با "بیشتر" و تمام مفاهیم پایین مرتبط با "کمتر" تلقی می شوند.وقتی میگوییم "فالنی 
مقام باالیی دارد" درواقع این "باال" بودن در کنه خود مفهومی است که از ساختار جسمی 
انساِن ایستاده و سالم اخذ شده است. درمقابل در تداول عامه می گویند: "فالنی افتاد مرد" 
زیرا مفاهیم منفی منتزع از ساختار جسمِی انساِن افتاده و غیر سالم اخذ شده است.پس 
تا اینجا مشخص شد که درک مفهوم باال یا پایین مبتنی بر کمیت مقداری است و این 
"مقدار" را انسان ابتدا از جسم خود استنباط نموده است.«)نک:لیکاف و جانسون،1395 : 

صص41-29(
را تعریف  "استعاره های جهت مند"  ادراک   نوع  بر اساس همین  لیکاف و جانسون 
کرده اند.آنها معتقدند که استعاره های جهت مند از آنجا که بر مکان داللت دارند »نتیجه های 
جسمانی و نوع عملکرد کالبد و جسم ما در محیط فیزکی هستند«)لیکاف و جانسون،1395: 
استعاره های جهت مند مفهوم سازی  به وسیله ی  را  انتزاعی  مفاهیم  انسان حتی  و   )29
می کند. اینکه ما مفاهیم شادی و غم را بر اساس کمیت مقداری و ارتفاع درک می کنیم 
نشان دهنده ی این است که مفهوم عقالنی و ادراکی "شاد" را که اسم معنی است با نگاشت 
کردن بریک مفهوم مکانی که از ارتفاع منتزع شده در ناخودآگاه خود تبدیل به اسم ذات 
می کنیم تا بتوانیم آن را درک کنیم. و همین نگاشت قلمرو عقالنی بر قلمرو فیزیکی نشان 
دهنده ی آن است که اساساً ماهیت ادراک و فهم ما ازچیزها و چیستی ها،استعاری است. 
وقتی می گوئیم "فالنی یک جو معرفت ندارد" در ذهن خود ابتدا معرفت را که اسم معنی 
است تبدیل به شیء کرده ایم. انگار از این شیء می توان یک جو جدا  کرد در نتیجه در 
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واقع به مفهوم عقالنِی معرفت، جسمیت بخشیده ایم. پس می توان نتیجه گرفت که "مفاهیم 
انتزاعی، شی اند" 

مفهوم "مکان" در استعاره های جهت مند یک مفهوم بنیادین است. در نظام دستوری 
قیدهای مکان "باال" ، "پایین" ، "جلو" ، "عقب" ، "مرکز" ، " کنار" صرفاً قیدهایی است 
قید مکان  اما در نظریه ی شناختی این واژگان صرفاً  که اشاره به مکان خاصی می کند 
نیستند بلکه با توجه به تجربه جسمانی و بافت فرهنگی حاوی مفاهیمی هستند که ادراک 
"فضایی" ما را شکل می دهند برای مثال وقتی گفته شود "فالنی از کار افتاده شده است" 
برای ما مفهوم "افتادگی" با مفهوم "پایین" ارتباط دارد و وقتی گفته می شود "فالنی شاد 
و سر زنده است" برای ما مفهوم "شادی" و "سرزندگی" با مفهوم "باال" ارتباط دارد پس 
می توان گفت "شاد، باال است" و "غمگین و مریض پایین است" در اینجا مفهوم باال و 
پایین صرفا یک قید مکان از نظر دستوری نیست به همین منوال می توان بسیاری از مفاهیم 

جهت مند را فهرست کرد:
هوشیار، باال است .نا هوشیار، پایین است. بیشتر، باال است.کمتر، پایین است. فضیلت، 
باال است. شرارت پایین است. استعاره بودن این مفاهیم باال، پایین و... به این دلیل است که 
ما به مفاهیم انتزاعی غمگین، سرزنده، فضیلت، شرارت، وغیره کمیت مقداری می بخشیم 
یا در واقع در ناخوداگاه خود این مفاهیم را به شیء دارای ارتفاع تشبیه می کنیم که بدون 

این تشبیه مضمر اساسًآ درکی از این مفاهیم حاصل نمی  شود.
2-1-2- استعاره های هستی شناختی

»استعاره های هستی شناختی به ما )انسانها( اجازه می دهد که بسیاری از پدیده ها را 
که دارای مرز مشخصی نیستند مرز بندی کنیم برای مثال وقتی می گوئیم: "فالنی غرق در 
شادی شد" شادی را ظرفی پر از آب فرض کرده ایم که شخص می تواند در آن غرق شود در 
حالی که شادی اسم معنا است و مرز مشخص و ظرف گونه  ای ندارد از سوی دیگر استعاره-

های هستی شناختی به ما اجازه می دهد که از طریق موجودیت بخشی یا مکان بخشی یا 
بُعد بخشیدن به مفاهیم عقالنی به آنها جنبه ی فیزیکی و محسوس بدهیم و از این طریق 
برای آنها ماهیت ادراکی به وجود آوریم مثاًل وقتی می گوئیم: "تورم زندگی را مختل کرده 
است" برای تورم شیء وارگی قائل شده ایم یا وقتی می گوئیم: برای رسیدن به صلح تالش 
می کنیم  برای صلح، مکان قائل شده ایم یا وقتی می گوئیم :"او روی زشت شخصیت خود را 

نشان داد" برای شخصیت قائل به بُعد شده ایم.
و  ظرف  شناختی،  استعاره ی  هستی  استعاره های  اهمیت  با  بسیار  جنبه های  از  یکی 
"میدان دید" است.ما انسان ها جسم خود را در ناخودآگاه ظرف فرض می کنیم برای مثال 
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وقتی می گوئیم: " او ازخشم یا شادی لبریز شد" جسم را ظرفی فرض کرده ایم که می تواند 
از چیزی پُر یا خالی شود؛ به همین سیاق جهان خارج از جسم خود را نیز ظرف گونه 
فرض می کنیم مثاًل وقتی می گوییم:"او وارد جنگل شد" جنگل را ظرف فرض کرده ایم« 
)نک:لیکاف و جانسون،1395 : صص 49-60( یا وقتی می گوئیم: "علی آمد" میدان دید 
که  گفت  می توان  نتیجه  در  است  شده  آن  وارد  علی  که  کرده ایم  فرض  ظرفی  را  خود 

ساده ترین کنش های ما نیز ناخودآگاه استعاری اند. 
2-1-3- استعاره های ساختاری

را  امکان  این  ساختار،  نوع  دو  بین  شباهت  ایجاد  طریق  از  ساختاری  »استعاره های   
به چیزی دیگر،  از طریق تشبیه آن  را  برای ما فراهم می سازد که چیستی یک موضوع 
بهتر درک کنیم برای مثال بین ساختار "بحث" و ساختار "جنگ" شباهت وجود دارد 
از  "بحث"  درک  و  توضیح  برای  اجازه می"دهد  ما  به  است"  "بحث جنگ   : استعاره  و 
اصطلالحات "جنگ" استفاده  کنیم و مثاًل بگوییم " او از مواضع تئوریک خود دفاع کرد"، 
"به مواضع حریف حمله کرد"، "او در بحث پیروز شد" مسأله ی اصلی این است که ما 
مفهوم "بحث"را در ارتباط با مفهوم "جنگ" درک می کنیم که ریشه در مبارزه فیزیکی 
دارد به همین صورت استعاره "زمان، پول است" یا "زمان ثروت است" را نیز می توان مثال 
زد. همانگونه که منابع مادی محدود هستند و برای اهداف مهم خرج می شوند زمان نیز 
محدود است و برای صرف کردن و اختصاص دادن آن به امری باید برنامه ریزی کرد به 
این ترتیب استعاره های ساختاری نیز مانند استعاره های جهت مند و استعاره های هستی 
شناختی ریشه در تجربه ی جسمانی و فرهنگی ما دارند.« )نک:لیکاف و جانسون،1395 : 

صص 118-109(
استعاره های  استخراج  و  شناختی  نظریه ی  از  استفاده  با  شعر  تحلیل   -2-2

مفهومی
برای ورود به بررسی شعر زبانگرا و در اینجا شعر باباچاهی، مهم ترین نکته ای که باید به 
آن توجه کرد، بحث »ساختار« است؛ زیرا ساختاِر شعر و ساختمندی و پیکره بندی شعر، 
اساسی ترین خصیصه ای است که در شعر زبان گرا مورد تردید و انحراف قرار می گیرد. مفهوم 
ساختار و ساختارگرایی با نام کلود لوئی استروس گره خورده است. هرچند خود استروس 
از دید روش شناسیک، منطق  اما  اخذ کرد،  زبان شناسی  از  را  تحلیل و روش ساختاری 
اساطیر لویی استروس دقیق ترین و کامل ترین بررسی ساختاری در هر گستره ی فعالیت 
فکری ساختارگرایان محسوب می شود. )احمدی، 1370: 183( »معنای ساختار از نظر لویی 
استروس به دو گونه مطرح می شود، یکی معنایی که در معماری دارد و به معنای چارچوب 
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یک بنا یا ساختمان است، به این معنی که شالوده ای است که بر آن می توان عناصری را 
اجزاء است. معنای دوم  یا  تعیین-کننده مناسبات درونی عناصر  این چارچوب  داد.  قرار 
زیست شناسانه است و به مفهوم هم خوانی ارگانیک میان اجزاء«. )احمدی، 1383: 37( 
آنچه برای ما و در بحث شعر معاصر اهمیت اساسی دارد، این است که شعر معاصر، از نیما 
به بعد، مفهوم ساختار و پیکره مندی را به عنوان یک نظام اندیشگانی که همگرایی تمام 
عناصر و اجزاء شعر را در یک کانون مرکزی هماهنگ می کند، پذیرفت و شاگردان اصلی 
نیما )اخوان، شاملو، سپهری، فروغ( نیز به این ماهیت ساختاری شعر وفادار ماندند. برای 
روشن تر شدن موضوع، اگر نگاهی به ساختارهای شعر کالسیک فارسی بیندازیم، متوجه 
خواهیم شد، که در شعر کالسیک، مفهوم اصلی ساختار، بیشتر در محور افقی ابیات وجود 
دارد و در محور عمودی شعر، ساخت مندی به صورتی که در شعر معاصر، ارتباط جزء به 
جزء عناصر وجود دارد، حائز اهمیت نیست. برای مثال، در غزل فارسی قدمایی مخاطب 
می تواند یک بیت را از پیکره ی غزل جدا کند و به صورت منفرد و مستقل آن را بخواند یا 
حفظ کند، اما در شعر معاصر از آنجا که ساخت مندی و پیکره مندی بر تمام فضای شعر 
حاکم است، مخاطب مجبور است تمام شعر را به صورت یکپارچه و کامل به ذهن بسپارد؛ 
زیرا جدا کردن بخشی از شعر حق مطلب را ادا نخواهد کرد. البته امکان دارد مخاطبان به 
صورت سلیقه ای، بخشی از شعر معاصر را جدا کنند و آن را در تابلویی بنویسند، اما معموالً 
و غالباً این کار به منزله ی مخدوش کردن تفکر و ذهنیت شاعر و نادیده گرفتن الیه های 
دیگر شعر خواهد بود. پس منظور از ساختمندی در شعر معاصر، ارتباط تک تک اجزاء با 
کانون مرکزی اندیشه و تفکر شاعر است، که نقش همگرا کردن تمام عناصر در نقطه-ی 
مرکزی دارد. اکنون می توان گفت که آنچه در شعر زبانگرا به صورت اعم و در شعر باباچاهی 
به صورت اخص از بین رفته است، همین نقطه ی کانونی یا مرکزی است، که اجزاء و عناصر 
شعر را یک کاسه و همگرا می کند. البته منظور از آثار زبان گرای باباچاهی، آثار شعر او از 
دهه ی هفتاد شمسی به بعد است. در حالی که آثار شعری او قبل از دهه ی هفتاد از نظر 
ساختار به همان شیوه ی متعارف و مألوف ساخت مندی مورد نظر نیما را داشت. برای مثال، 
اگر به آثار او از همان دفتر اول؛ یعنی »در بی تکیه گاهی« )1346( و آثار بعدی او از قبیل: 
»جهان و روشنایی های غمناک 1349«، »از نیل آفتاب 1353«، »صدای شن 1356«، »از 
خاکمان آفتاب بر می آید 1368«، »آوای دریا مردان 1368«، نگاهی بیندازیم، تمام اشعار 
ویژگی های  و هم حائز  نیما می بینیم  نظر  مورد  پیکره مندی  و  را هم حائز ساخت مندی 
عروضی شعر نیمایی. مشکل ارتباط با شعر باباچاهی و استنباط مفهوم منسجمی از شعر او 
از مجموعه هایی شروع می شود که از دهه ی هفتاد شمسی به بعد منتشر شده اند به همین 

خوانش شعری از علی باباچاهی و شعری از عباس صفاری بر اساس نظریه  ی استعاره ی مفهومی در سبک شناسی شناختی
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دلیل در اینجا به خوانش یکی از شعرهای زبانگرای او از مجموعه ی »عقل عذابم می دهد « 
با استفاده از نظریه ی استعاره ی مفهومی در نظریه ی شناختی خواهیم پرداخت. با اینکه 
در مقدمه ی مقاله در مورد استعاره های مفهومی صحبت کردیم و به تفاوت مفهوم استعاره 
در علوم شناختی با مفهوم استعاره در علوم بالغی اشاراتی شد. در اینجا ضروری است که 

برای ورود به تحلیل شعر باباچاهی با رویکرد شناختی،چند نکته ی دیگر را نیز ذکر کنیم:
»مفاهیم حاکم بر اندیشه ی ما، تنها منحصر به خرد نیست. این مفاهیم عملکردهای 
هر روزه ی ما تا معمولی ترین جزئیات را نیز کنترل و هدایت می کنند. مفاهیم ما، ساختار 
آن چه را که درک می کنیم شکل می دهند و چگونگی حرکت ما در جهان و رابطه مان با 
دیگران را تعیین می کنند. بنابراین نظام مفهومی، نقش اساسی در تعیین واقعیت روزمره 
دارد... اما نظام مفهومی ما چیزی نیست که به طور معمول از آن آگاهی داشته باشیم. 
در بسیاری از فعالیتهای جزیی که هر روز انجام می دهیم، کمابیش به شکل خودکار بر 
اساس الگوهای مشخصی می اندیشیم و عمل می کنیم. یکی از راه های شناخت این الگوها 
بررسی زبان است؛ زیرا بخش عمده ای از نظام مفهومی معمول ما استعاری است«. )لیکاف 

و جانسون، 1395: 14(
منظور از استعاری بودن نظام مفهومی، اما آن تعریف از استعاره نیست که در کتب 
بالغت سنتی آمده است، بلکه منظور از استعاره »سازوکار شناختی است که از طریق آن 
یک قلمرو تجربی به طور تقریبی بر قلمرو تجربی دیگری نگاشت می-شود، به طوری که 
اول درک می گردد. قلمرویی که نگاشت می شود،  از طریق قلمرو  تا حدودی  قلمرو دوم 
قلمرو مبدأ یا "دهنده" نامیده می شود و قلمرویی که نگاشت بر آن صورت می گیرد قلمرو 

مقصد یا "گیرنده" نام دارد« )بارسلونا، 1390: 10(
اینجا سعی خواهیم کرد،  انواع استعاره های مفهومی در مقدمه اشاره کردیم و در  به 

کارکرد این نوع استعاره را در تحلیل شعر نشان دهیم:
درون تاریکی افتاده ای از هر طرف

قاطی فکرهای از هر طرف
با چشم بندی که لزوماً سیاه نیست

انتخاب رنگ با خودمان است
بنفش؟

طوسی چطور؟
که به موهای نقره ای ات هم بخورد!

کم کم همه چیز دستگیرت می شود
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از باالتر از سیاهی گرفته تا به جز همه چیز
فیل در تاریکی دستگیرت می شود

و فنجانی قهوه که فرضاً گرم و گیراست
نه به هندوستان

و نه به کافه ای که چرا و کجایش را 
به همه جا سر می زنی به جز همه جا

انتخاب فیل و فنجان که با خودمان است
دیگر چه گریه کنی چه بخندی

باخته ای همه چیزت را به جز همه چیز
آن هم به پای دو چشم سیاه که لزوماً سیاه نیست

طرح لبخندی هم در میان بوده
بوده یا نبوده؟

پس باخته ای همه چیزت را
انتخاب خنده و گریه هم که همین طور

سرفه می کنی که چه؟
نه آب از آب

نه فیل از فیل
و نه تاریکی تکان می خورد از جا که تکان بخورد

جز اینکه از این جا به بعد
به جای نئون های رنگی فکر کنی در خیابان های اصلی شهر

و برگردی از آن جا/ و این جا به بعد
با رنگ های مختلفی فکر کنی

باالتر از سیاهی تا هر کجا: 
بوده یا نبوده؟

پس باخته ای همه چیزت را / به جز
چاره چیست؟

کوک می کنی دوباره ساعت مچی ات را
روزهای رفته را اگر شده از شیطان هم

و از روباه دم بریده اگر شده می پرسی راه فراِر از تاریکی را
از فیل و فنجان اگر شده

خوانش شعری از علی باباچاهی و شعری از عباس صفاری بر اساس نظریه  ی استعاره ی مفهومی در سبک شناسی شناختی
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و از یک تا هزار می شماری
و می پرسی از دلهره ای به دلهره ی بعدی

باالتر از سیاهی اما
هیچ چشمی تعقیب نمی کند

جز آن دو چشم سیاهی که لزوماً 
سیاه نیست )باباچاهی، 1392: 172(

در مقدمه ی مقاله گفتیم یکی از جنبه های بسیار با اهمیت استعاره های هستی شناختی، 
»استعاره ظرف« و »میدان دید« است، در ابتدای این شعر وقتی می خوانیم:

درون تاریکی افتاده ای از هر طرف
قاطی فکرهای از هر طرف

دو واژه ی »درون« و »طرف« یکی بر »استعاره ی ظرف« و دیگری بر »استعاره ی جهت 
مند« داللت می کند.

اینکه راویـ  شاعر، خودش یا دیگری را »درون تاریکی« یا »قاطی فکرها« فرض می کند 
نشان از ظرف پنداری تاریکی و حجم گونگی فکر است، این موضوع از این نظر حائز اهمیت 
است که، در ادامه همچنان که توضیح خواهیم داد چند استعاره ی ساختاری نیز در شعر 

ظاهر می شود که با این استعاره های هستی شناختی ارتباط پیدا می کند.
در سطر سوم شعر می خوانیم:

»با چشم بندی که لزوماً سیاه نیست«
این سطر موضوع مهم و اساسی را روشن می کند. اول آنکه متوجه می شویم، اینکه شاعر 
می گوید درون تاریکی افتاده ای به دلیل این است که چشم بند روی چشم ها است. دوم و 
مهم تر آنکه، این چشم بند لزوماً سیاه نیست؛ یعنی اصاًل چشم بند مادی و فیزیکی نیست، 
در نتیجه تصّور حالتی برای یک فرد است که، سردرگم و بالتکلیف است و مانند این است 

که چشم بندی روی چشم ها دارد. سطرهای بعدی طنز است:
انتخاب رنگ که با خودمان است

بنفش؟ 
طوسی چه طور؟

که به موهای نقره ای ات هم بخورد
عبارت  کنیم!  فرض  می توانیم  داریم  دوست  که  رنگی  هر  را  بند  چشم  این  واقع  در 

»موهای نقره ای« نشان از سن و سال و پیری است.
کم کم همه چیز دستگیرت می شود به جز همه چیز
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این سطر نیز طنز است »همه چیز، به جز همه چیز«؛ یعنی هیچ چیز! اما عبارت »کم 
کم همه چیز دستگیرت می شود« خود یک استعاره ی مفهومی است؛ یعنی »زمان همه 
چیز را روشن می کند«، »زمان درمانگر است«. اما راوی شاعر می خواهد این استعاره را که 
در بین مردم و اجتماع رایج است و اعتقاد عمومی وجود دارد که، »زمان همه چیز را درست 
می کند« به چالش بگیرد و بگوید زمان همه چیز را درمان نمی کند »همه چیز، به جز همه 

چیز« !
از باالتر از سیاهی گرفته تا به جز همه چیز

فیل در تاریکی دستگیرت می شود
و فنجانی قهوه که فرضاً گرم و گیراست

نه به هندوستان
و نه به کافه ای که چرا و کجایش را 

به همه جا سر می زنی به جز همه جا
انتخاب فیل و فنجان که با خودمان است.

فیل در تاریکی تلمیح دارد به داستان مثنوی فیل اندرخانه تاریک بود . در داستان بسیار 
معروف مثنوی فیلی در خانه تاریک است و هر کس قسمتی از بدن آن را لمس می کند و 
تصورات خودش را به فراخور آن عضو از بدن فیل که لمس کرده، به کل شکل و شمایل فیل 
تسری می دهد. در اینجا نیز شاعر از همین تمثیل بهره گرفته و می گوید آنچه دستگیرت 
می شود از این تاریکی که درون آن گیر افتادی، صرفاً همه چیز به جز همه چیز است و زمان 

نیز نمی تواند چیزی را روشن کند؛ چرا که باالتر از سیاهی رنگی نیست.
استعاره ی مفهومی دیگری که در این سطور می توان کشف کرد، استعاره ی »دانستن و 
دیدن است«؛ زیرا همان طور که قباًل اشاره شد بخش عمده ای از نظام مفهومی ما انسان ها، 
استعاری است. این عبارت که »من با چشم خودم دیدم« را همواره برای اثبات حقانیت به 
کار می بریم و این نشان می دهد، که آنچه به آن آگاهی پیدا می کنیم، بیشتر از طریق قوه ی 
بینایی و دیدن است، در نتیجه یک استعاره ی مفهومی رایج به صورت پنهان در ذهن ما 
وجود دارد که: »دانستن، دیدن است«. به این ترتیب چند تصویر پشت سر هم به تاریکی 
اشاره می کند: فیل در تاریکی و قهوه که سیاه رنگ است. اما فیل و فنجان نیز به ترتیب 
طبق سیستم تداعی معانی در ارتباط با هندوستان و کافه قرار می گیرند، که ضرب المثل 
»فیلش یاد هندوستان کرده« به ذهن متبادر می کند و انگار شاعِر پا به سن گذاشته، وقتی 
به دام عشق می افتد فیلش یاد هندوستان کرده است! اما فیل و فنجان چه معنایی می تواند 
داشته باشد؟ به نظر می آید راوی ـ شاعر با معشوقش به کافه ای رفته اند و فنجانی قهوه 

خوانش شعری از علی باباچاهی و شعری از عباس صفاری بر اساس نظریه  ی استعاره ی مفهومی در سبک شناسی شناختی
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سفارش داده اند و معشوق در برابر راوی ـ شاعر مانند فیل و فنجان است یا از نظر دانایی، 
یا از نظر سن و سال؛ زیرا قباًل راوی به موهای نقره ای و خاکستری خودش اشاره کرده بود. 
از سوی دیگر می توان این استنباط را نیز منطقی دانست که در برابر فیل در تاریکی )یعنی 
جهل به آنچه باید بدانی( تو مانند فنجان هستی در نتیجه به شناخت و آگاهی دست پیدا 

نمی کنی.
دیگر چه گریه کنی چه بخندی

باخته ای همه چیزت را به جز همه چیز
آن هم به پای دو چشم سیاه که لزوماً سیاه نیست

طرح لبخندی هم در میان بوده
بوده یا نبوده؟

پس باخته ای همه چیزت را
انتخاب خنده و گریه هم که همین طور

در این بخش از شعر، با توجه به تحلیل بخش های قبل؛ شاعر در واگویه ی درونی گریه 
و خنده را کارساز نمی داند؛ زیرا چه گریه کند چه بخندد اسیر سیاهی چشمان یار شده و 
همه چیز را باخته است )به جز همه چیز(؛ زیرا در عین حال چیزی هم از دست نداده است.

»طرح لبخند« می تواند اشاره به لبخنِد از روی تمسخِر معشوق به شاعر باشد. در ادامه، 
شاعر با تعریضی بازیگوشانه ادامه می دهد که انتخاب گریه و خنده با خودت است! زیرا از 
خنده و گریه ی تو نه  آب از آب تکان می خورد نه فیل از فیل! و نه تاریکی تکان می خورد. 
»باختن« نیز در اینجا استعاره مفهومی دیگری را روشن می کند و آن » به هدف رسیدن، 
دارایی است« وقتی کسی به هدف مورد نظرش نمی رسد باخته است و در اینجا مانعی که 
بر سر راه به هدف رسیدن وجود دارد بسیار سترگ است؛ زیرا آن مانع، تاریکی است. پس 

در بند پایانی، شاعر به این نتیجه می رسد که هیچ راهی وجود ندارد:
جز اینکه از این جا به بعد

به جای نئون های رنگی فکر کنی در خیابان های اصلی شهر
و برگردی از آن جا/ َو این جا به بعد

با رنگ های مختلفی فکر کنی
باالتر از سیاهِی تا هر کجا: 

بوده یا نبوده؟
پس باخته ای همه چیزت را / به جز...

چاره چیست؟
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کوک می کنی دوباره ساعت مچی ات را ... 
پایان  به  را«  باید شعر در همین سطر »کوک می کنی دوباره ساعت مچی ات  قاعدتاً 
به چالش  را  است«  درمانگر  استعاره »زمان،  نومیدانه  آنکه  با وجود  زیرا شاعر  می رسید؛ 
کشید و به این نتیجه رسید که زمان چیزی را درمان نمی کند. با این حال این فرایند و دور 
باطل را باید در همین سطر تکرار می کرد و باز ساعتش را کوک می کرد تا دوباره شروع و 

باز امتحان کند اما شعر را ادامه می دهد:
روزهای هفته را اگر شده از شیطان هم

و از روباه دم بریده اگر شده می پرسی راه فرار 
از تاریکی را

از فیل و فنجان اگر شده
و از یک تا هزار می شماری

و می پرسی از دلهره ای به دلهره ی بعدی
باالتر از سیاهی اما

هیچ چشمی تعقیب نمی کند
جز آن دو چشم سیاهی که لزوماً سیاه نیست

دوباره روزهای هفته را پشت سر می گذارد و دنبال راِه فرار از این تاریکی است و حاضر 
است حتی از شیطان یا روباه دم بریده راه چاره ای بپرسد، دائماً اضطراب و دلهره را تجربه 
می کند و هرجا می رود آن دو چشم سیاه معشوق که مانند تاریکی مبهم و بی انتها است 
تعقیب اش می کند. می بینیم که ُکل سازوکار شعر بر اساس چند استعاره مفهومی شکل 

گرفته است:
الف( استعاره ی:   ظرف

ب( استعاره ی:  زمان درمان گر است
ج( استعاره ی:   دانستن، دیدن است

د( استعاره ی :  به هدف رسیدن، دارایی است
از سوی دیگر می بینیم که در این شعر هیچ ادات تشبیهی به کار نرفته است؛ یعنی شاعر 
به شیوه ی پیشینیان نیامده بگوید: "مثل این است که در تاریکی محبوس شده باشم" و 
"مانند این است که بخواهی اجزاء بدن فیل را در تاریکی لمس کنی و پی به حقیقت وجود 
فیل ببری". در واقع شیوه و سبک شعر باباچاهی منحصر به فرد است و از هیچ نظر قابل 
مقایسه با دیگران نیست. نمی توان ارزش گذاری هنری کرد و مدعی شد که این سبک و 
سیاق آیا زیبایی دارد یا ندارد و چقدر مقبول طبع عامه خوانندگان است، اما حداقل این 
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است که این شیوه تفاوت های بذاتی با شیوه های از پیش تجربه شده دارد. در این شعر از 
اندام و زیبای معشوق حرفی به میان نیامده جز، چشمی که آن هم معلوم نیست سیاه باشد؛ 
زیرا لزوماً سیاه نیست و طرح لبخندی از معشوق که آن هم بیشتر به خنده ی تمسخرآمیز 

می خورد صحبت شده است. 
به نظر می رسد که این گونه نگاه به معشوق، محصول وضعیتی است که جهان امروز 
در آن قرار گرفته است و آن وضعیت پُست مدرن است، وضعیتی مبهم و اصطالحاً ابزورد 
)absurd( که ضمن آن که پیچیدگی های جامعه و انسان امروزی را موجب شده است، 
باعث سردرگمی و جهل به امور نیز شده؛ به عبارت دیگر شکل جهان و جامعه ی امروزِی 
بشر چنان از هم گسیخته و در هم پاشیده است که فرد قادر به تشخیص راه درست از غلط 
و خوب از بد نیست و مثل کسی است که از همه طرف در محاصره ی تاریکی است. انگار 
جهان امروز همان فیل در خانه ی تاریک است و افراد بشر هر کسی به فرا خور درکی که از 
چنین جهانی دارد آن را به گونه ای می بیند و وصف می کند اکنون اگر برگردیم به مسأله ی 
ظاهر  خالف  بر  شعر  این  که  می یابیم  در  کردیم  مطرح  بحث  ابتدای  در  که  »ساختار« 
ساختارگریزی که دارد، کاماًل دارای ساختار است و رشته ی افکار و معضالت و دغدغه های 
شاعر در کل پیکره ی شعر دنبال شده است. از سوی دیگر در می یابیم که کشف استعاره های 
مفهومی تا چه اندازه می تواند در تحلیل و کشف روابط بین بندها و عناصر شعر کارساز و 

روشن کننده باشد.
2-3- تحلیل شعر صفاری با استفاده از استخراج استعاره های مفهومی

نیز  شعر  ساختار  و  نیست  پیچیده  و  غامض  استعاره های  از  خبری  صفاری  شعر  در 
ساختاری ساده است. از سوی دیگر حوزه ی واژگان صفاری در اغلب مجموعه های شعر او  
نیز بیشتر واژگانی است که در تداول عامه و زبان محاوره ای امروزی مستعمل است.در اینجا 
برای آنکه ساختار ساده ی شعر صفاری را نشان داده باشیم و کاربرد نظریه ی شناختی و 
استخراج استعاره های مفهومی را در تحلیل شعر نشان دهیم شعری از او بررسی خواهیم 

کرد:
شب که از نیمه برگذشت

تمام کلمات جهان
طنینی یگانه دارند
تا این جام آخر را

جرعه جرعه
به پایان برسانی
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لکنت هم
مانند برگ مرده ای 

از بان میدان
فرو خواهد افتاد

صدایی که امشب 
در انتهای چشمان تو پرواز می کند

شبیه پرنده ای است
که از آسمان نیشابور آمده باشد

و ساعتی دیگر شاید
بر شیروانی پستخانه ای

در خواب های شیلیایی من
فرو بنشیند

تهی بی پایان صندوق پستی ات را
فراموش کن

و از صندلی های لهستانی در باران پالزا
ترانه ای بخوان

هر شبی که در تاریکی به هرز می رود
گیسوی بریده ی لیالی من

و ماریای تو است )صفاری، 1390: 45(
"استعاره های جهت مند" صحبت کردیم و گفتیم تمام  در مقدمه ی رساله در مورد 
حوزه ی ادراکی ما و کل نظام مفهومی بشر بر اساس ساختار بدن و تجربه مندی جسم و 
حواس پنجگانه ی انسانی است برای مثال ساختار جسم انسان اینگونه است که به صورت 
عمود برزمین می ایستد؛ مفاهیم "باال" ، "پایین" ، "راست" ، "چپ" ، "جلو" و "عقب" 
است که  نیز ضروری  ای دیگر  نکته  براساس ساختار جسم خود درک می کند. ذکر  را 
بر طرح واره های تصویری  استعاره های جهت مند معموالً  از جمله  استعاره های مفهومی و 
مبتنی است به عبارت دیگر انسان بر اساس ادارک و دانش پیشینی که بر تجربه های حسی 
و تصویری بنا شده است برای هر عمل و کنش در جهان هستی طرح واره ی تصویری در 
ذهن خود می سازد یعنی وقتی ما می شنویم که یک درخت در جنگل در اثر باد شدید 
افتاده است هم طرح واره ای تصویری از نحوه ی افتادن درخت در ذهن خود داریم و هم 
صدای شکستن تنه ی درخت را می توانیم در ذهن خود و بر اساس تجربه ی پیشینی از حس 
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شنیداری بازسازی کنیم اکنون با در نظر داشتن این نکات شعر را مرور میکنیم:
شب که از نیمه برگذشت

تمام کلمات جهان
طنین یگانه ای دارند

تا این جام آخر را
جرعه جرعه

به پایان برسانی
سه واژه ی »نیمه«، »آخر«، »پایان« بر استعاره ی مفهومی »اندوه، پایین است« داللت 
دارند و فضای حسی عاطفی این بند، در هاله ی معنایی همین کلمات شکل می گیرد. تصویر 
جامی که جرعه جرعه به پایان می رسد بر حوزه معنایِی "طنین کلماتی که رنگ می بازند" 

نگاشت می شود.
لکنت هم

مانند برگ مرده ای
از زبان میدان

فرود خواهد افتاد
واژه های »لکنت«، »مرده«، »فرو افتادن« نیز استعاره ی مفهومی »اندوه، پایین است« را 
مؤکد می کند عبارت کنایی »از زبان افتادن« بر طرح واره ی تصویری "برگ مرده ای که از 

شاخ می افتد" نگاشت می شود تا فضای حسی عاطفی این بند تشدید شود.
صدایی که امشب

در انتهای چشمان تو پرواز می کند
شبیه پرنده ای است

که از آسمان نیشابور آمده باشد
در این بند واژه های »پرواز«، »پرنده«، »آسمان« بر استعاره ی مفهومی »شاد، باال است« 
داللت دارد. در عین حال حوزه ی شنوایی و بینایی با هم تلفیق می شود. "صدایی که در 
چشم ها پرواز می کند" تا از آن آواز پرنده بر بستر آسمان، انتزاع شود. پنداشتی شاعرانه که 

سعی دارد پلک زدن چشم ها را نیز هم چون بال زدن پرنده به ذهن متبادر کند.
و ساعتی دیگر شاید

بر شیروانی ی پستخانه ای
در خواب های شیلیایی من

فرو بنشیند
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این بند اشاره دارد به کتاب داستان »پستچی« که بر اساس زندگی واقعی پابلو نرودا 
نوشته شده؛ زیرا در زمان تبعید نرودا، تنها کسی که با وی ارتباط داشت پستچی محل 

تبعید او بود. )نک، اسکارمن، 1380(
انگار صفاری با اشاره ظریفی به نرودا شاعر شیلیایی و داستان پستچی می خواهد خود را 
غربت زده ی تبعیدی بپندارد که از یار و معشوق دور افتاده، اما در عین حال امید دارد که 

از یار و معشوق خبری به او برسد:
تهی بی پایان صندوق پستی ات را

فراموش کن
و از صندلی های لهستانی در باران پالزا

ترانه ای بخوان
استعاره ی مفهومی  بر  باشد،  اینکه صندوق پستی اش تهی  و  ناامیدی  فراموش کردن 
»شاد، باال است« داللت دارد. الزم به توضیح است که صندلی لهستانی نوعی صندلی چوبی 
است که به دلیل شکِل خاِص آن، در ایران نیز به صندلی لهستانی معروف است. »پالزا« 
میدان های معروفی است که در اکثر کشورهای جهان وجود دارد و محل تجمع مردم است 
مانند میدان نقش جهان در اصفهان؛ در این میدان ها گاه مردم بر صندلی های لهستانی 
می نشینند و آواز و ترانه ای می خوانند. به همین دلیل این بند با تأکید بر فراموش کردن 

نومیدی ها و خواندن ترانه در میدان، بر استعاره مفهومی »شاد، باال است« داللت دارد.
هر شبی که در تاریکی به هرز می رود

گیسوی بریده ی لیالی من
و ماریای تو است

پایین  استعاره ی مفهومی »اندوه،  بر  بریده«  واژگان »تاریکی«، »هرز رفتن«، »گیسو 
است« داللت دارد. ارتباط مفهوم »گیسو« با »تاریکی« و »بریده« با »هرز« این استعاره 
را قوام می بخشد و نام لیال نیز از آنجا که بر شب داللت می کند غنای حسی ـ عاطفی دور 

بودن از یار و معشوق را مضاعف می کند.
ساختار شعر بر همین دو استعاره شکل گرفته است، دور بودن و اندوه از یک سو و چشم 

انتظار بودن به خبری امیدبخش از سوی دیگر.
تا اینجا دانستیم که اساس شعر بر دو استعاره ی مفهومی بنیان گرفته است، اما مسأله ی 
بسیار مهمی که وجود دارد، مسأله ی »ادغام« »گستره« و »نگاشت« است. در دو بند ابتدای 
شعر استعاره ی مفهومی »اندوه، پایین است« را داریم اما در بند میانی شعر، ادغام دو فضا 
صورت می گیرد که هر دو فضا، گستره ی معناداری دارند و هر دو در هم تلفیق شده و 
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نگاشت می شوند:
صدایی که امشب 

چشمان تو پرواز می کند
شبیه پرنده ای است

که از آسمان نیشابور آمده باشد
و ساعتی دیگر شاید

بر شیروانی پستخانه ای
در خواب های شیلیایی من

فرو بنشیند
تهی بی پایان صندوق پستی ات را

فراموش کن
و از صندلی های لهستانی در باران پالزا

ترانه ای بخوان!
در این بند فضای وطن و موطن اصلی شاعر، یعنی ایران با تمام بار فرهنگی و گستره ی 
)ایران،  مبدأ  فضای  در  نگاشت می شود.  و  غربت سایه می اندازد  فضای  بر  جغرافیایی اش 
نیشابور( چشم هایی که ترانه می خواند به هیأت پرنده ای در آسمان نیشابور در می آید؛ در 
فضای مقصد پست خانه، تبعیدگاه نرودا، صندوق پستی خالی، صندلی لهستانی و ترانه در 
میدان پالزا، با بار فرهنگی کشورهایی غریب تصویر می شود، بر هم نهی و ادغام این دو فضا 
با هم؛ هر دو استعاره ی مفهومی »اندوه، پایین است و شاد، باال است« را در هم مستحیل 
می کند تا حس غربت زدگی از آن منتزع شود. در واقع از ادغام دو فضای متناقض یعنی 
جهان وطنی و جهان غربت، فضایی معلق ساخته می شود که از چنین فضای برزخ گونه ای، 
بی قراری شاعر زائید می شود که دوباره در بند پایانی شعر منتج به استعاره مفهومی »اندوه، 
پایین است« می شود. ساختار شعر، ساختار  ساده ای است، اما پیچیدگی های سازوکار روانی 

عاطفی شاعر را در دل خود جای داده است.

3- نتیجه گیری
همانطور که نشان داده شد بهره گیری از نظریه ی شناختی و استخراج استعاره های 
مفهومی می تواند ابزار مناسبی برای تحلیل شعر باشد و از آن مهم تر این نظریه  از آنجا 
که مستقیماً به سراغ طرح واره ها و عناصر اصلی درک جسمیت یافته ی انسان می رود قادر 
به تحلیل متونی مانند شعر زبان گرا است هر چند همانطور که نشان داده شد در تحلیل 
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متون معناگرا و ساده نیز می تواند کارایی داشته باشد. از سوی دیگر استفاده از این نظریه 
در تحلیل شعر باباچاهی نشان داد که ساختار نامتعارف و ظاهراً مشوش و در هم ریخته ی 
شعر او ژرفساختی پیکره مند و مرتبط و منسجم دارد که بر چند استعاره ی مفهومی استوار 
است. تحلیل شعر صفاری با استفاده از نظریه ی شناختی نیز نشان داد که تاثیر عاطفی شعر 
بر مخاطب نتیجه ی برهم نهی و ادغام دو فضای متناقض است که از آن اندوه غربت زاییده 
می شود. پس می توان نتیجه گرفت که این نظریه قادر است زوایایی از متن را آشکار کند 

که نظام سنتی بالغت از تحلیل آن ناتوان است.
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قهرمان های او، پناه بردن به گذشته، بازی با زمان روایت، هیچ کدام به مرحلة پختگی نمی رسند. 
داستان های مدرسی فاقد پیچیدگی های خاص داستان های مدرنیسم است. دغدغه های فلسفی در 
کنار موضوعات تا حدودی عام و مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی قرار دارد؛ شخصیت اصلی 
از نشانه های آشفتگی مدرنیسم در آن ها  بیان روایت ها دارد و  بر  داستان مدرسی تمرکز خوبی 
خبری نیست. نماد و سمبولیسم در آثار مدرسی پیچیدگی خاصی ندارد و مفهوم آن ها زود آشکار 
می شوند. انتخاب نام های خاص برای رمان های و قهرمان های رمان هیچ کدام نمی تواند در فرایند 
نمادپردازی کمکی به مفهوم داستان داشته باشند. شاید بتوان بیان تنهایی انسان و اعتقاد به جبر 
را از معدود ویژگی هایی دانست که در آثار مدرسی به خوبی بیان شده است. از کتاب »یکلیا و ...« 

تا کتاب »آداب زیارت« این درون مایه تکرار می شود.
واژگان کلیدی: مدرنیسم، تقی مدرسی، یکلیا و تنهایی او، شریفجان، کتاب آدم های غائب، 

آداب زیارت
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1- مقدمه
تقی مدرسی )1311- 1376( از نویسندگان کم کار، در دوران شکوفایی ادبیات داستانی 
و  یکلیا   ،)1325( دائم الخمر  رمان  شش  مدرسی  نویسندگی  دوران  حاصل  است.  ایران 
آداب   ،)1365( غایب  آدم های  کتاب   ،)1344( شریفجان  شریفجان   ،)1334( او  تنهایی 
زیارت )1368(، َعذرای خلوت نشین )1377( همراه چند داستان کوتاه است. رمان اول او در 
16 سالگی و آخرین داستان بلند وی، »عذرای خلوت نشین«، در سال 2010 یعنی سیزده 
سال بعد از مرگ مدرسی، در آمریکا منتشر شد. »اثری که شاهکاری در رمان نویسی معاصر 

فارسی است.« )بنهوری، 1394(
مدرسی را در آثار اولیه اش پیرو مکتب اصفهان قلمداد می کنند )شیری، 1394: 61، 
به نقل از آژند، 1369: 13( و در آثار بعدی او را پیرو سبک مرکز دانسته اند. )همان:62( 
شیری ویژگی هایی برای مکتب اصفهان برمی شمارد: چون ستیز با سنت ها، تلفیق روایت 
سنتی و مدرن و عالقه مندی به قصه های قدیم، حساسیت و هویت باختگی انسان بر اثر 
آلوده شدن به خرافات، خردستیزی، دل بستگی به دلخوش کنکهای شوق انگیز و فراموش آور. 
)شیری، 1394: 126- 135( این خصوصیات در آثار نویسندگان مناطق مختلف ایران نیز 
دیده می شود. اگر به شرح هایی که محققان دربارة این سبک ها و حدومرز آن ها، ارائه داده اند 
دقت شود مشخص خواهد شد که این تعاریف دقت الزم را ندارند؛ یعنی در آثار او، اغلب 
ویژگی های ذکرشده برای مکتب اصفهان دیده می شود و همان طور که ویژگی های مکتب 

مرکز و جنوب نیز در آثارش مشهود است.
دورة زندگی مدرسی، اوج دوران داستان نویسی ایران است. در دهه های چهل و پنجاه 
نویسندگان زیادی به ادبیات داستانی ایران معرفی شدند. دهه هایی که سردمداران ایران 
به شدت در تالش بودند رنگ مدرنیته به جامعه ایرانی بزنند؛ فروش نفت و درآمد باالی 
آن و تالش برای رسیدن به دروازة تمدن تمام جنبه های زندگی ایرانیان را تحت تأثیر قرار 
داده است. ادبیات نیز از این تغییرات دور نماند و نویسندگان این دوره در تالش بودند 
فضای حاکم بر جامعه را در آثار خود انعکاس دهند. آثار او در دورة گذار از مدرنیسم و بعد 
از آن قرار دارند. او از دهه سی تا هفتاد آثاری را منتشر کرد. سبک ادبی که با این دوران 
همخوانی دارد سبک مدرنیسم است. تدینی نام مدرسی را در کنار افرادی چون صادقی، 
کلباسی و مدرس صادقی... ذکر می کند. )ر.ک. تدینی، 1388: 162( این مقاله در تالش 
است با بررسی مؤلفه های مدرنیسم در آثار اندک مدرسی، گامی در شناخت این دوران و 

آثار وی بردارد.
پرسش تحقیق: نویسنده در متن جامعه زندگی می کند؛ آثار او انعکاسی از دغدغه های 
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اوست. با توجه به تحول جامعه و حرکت شتاب زده آن به سوی مظاهر مدرنیته، مدرنیسم 
پیروان جنگ  از  را گاهی  اینکه مدرسی  به  توجه  با  بود.  اثرگذار  نیز  داستانی  ادبیات  در 
اصفهان در نظر می گیرند و همچنین با توجه به اینک او بخشی از آثارش را بعد از دوران 
گذار از مدرنیسم منتشر کرده است آیا توانسته است مؤلفه های مدرنیسم را در آثارش به 
کار گیرد؟ با توجه به بافت سنتی جامعه ایرانی که هیچ گاه اجازه نداده است نویسندگان 
خارج از آن هنرنمایی کنند، آیا مدرسی توانسته است مدرنیسم را فارغ از سنت های جامعه 
در رمان هایش منعکس کند. وی بیشتر عمر خود را در آمریکا گذرانده است آیا این دور 
از ریشه های مدرنیسم  بافت سنتی و زندگی در جامعه ای که بخش زیادی  از  بودن وی 
ایرانی در آن قرار دارد، اثری نیز در آثار او و سبک نوشتاری او داشته است. مدرسی از 
یافته های روانشناسی، از شیوة نمادگرایی یا سمبولیسم در خلق آثار خود استفاده می کند؛ 
قهرمان  ذهنی  دنیای  وارد  در شخصیت پردازی  می کند؛  مراجعه  باستانی  گذشته های  به 
خود می شود؛ آیا صرف استفاده از برخی مشخصه های مدرنیسم، نویسنده ای را در گروه 

مدرنیست ها قرار می دهد؟
پیشینه ی پژوهش: در بررسی مدرنیسم و داستان فارسی تحقیقات زیادی صورت گرفته 
بررسی جنبه هایی  به   )1392( قربانی  )1390(و  کمانگر  ، جعفری   )1382( پاینده  است 
از مدرنیسم در ادبیات داستانی پرداخته اند اما آنچه به عنوان پیشینه ای برای این تحقیق 

می تواند باشد موارد زیر هستند:
هاجری )1378( در مقاله ای با عنوان »نمود مدرنیسم در رمان فارسی« رمان فارسی 
را در تولید آثار مدرن به معنی مصطلح جهانی ناموفق می داند. دلیل این ناموفقی پایبندی 
نویسندگان ایرانی به سنت در کنار تالش برای مدرن بودن ذکر می کند. هاجری اذعان 
می کند نویسندگان داخلی در رویکردی مشترک با رمان سنتی با استفاده از ابزار روایت 
ذهنی و حدیث نفس مدرن در پی اصالحات اجتماعی از طریق نقد هنجارهای اخالقی و 

اجتماعی برآمده اند.
تدینی )1387( در مقاله ای با عنوان »مدرنیسم و پست مدرنیسم در ادبیات داستانی 
و  اشتراک  مقاله مهم ترین وجوه  این  تدینی در  واکاویده اند.  را  نیز همین مقوله  معاصر« 
اختالف داستان مدرن و پسامدرن، در چند اثر داستانی معاصر فارسی را بررسی کرده اند و 
با توجه به موجود بودن کمابیش این ویژگی های در آثار مذکور، گذار تدریجی »داستان« 

فارسی به »فراداستان« را نشان داده شده است.
)یکلیا  مدّرسی  تقی  آثار  ساختارگرایانه  »بررسی  به  خود  پایان نامه  در   )1394( زارع 
مهم ترین  وی  است.  پرداخته  غایب(«  آدم های  و  شریفجان  شریفجان  او،  تنهایی  و 
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ژرف ساخت های این سه اثر را مضامینی مانند ترس از تنهایی و انزوا، سلطة قدرتمند بر 
ضعیف، مذهب و قوانین حاکم بر جامعه می داند.

ارزش ها و  از  باعث »بی اعتباری بسیاری  ادبیات تحقیق: تجربه های دو جنگ جهانی 
تردید در مشروعیت بسیاری از نهادها و مراجع اقتدار اجتماعی« شد. )پاینده، 1382: 8( 
مدرنیسم جنبشی است بر ضد همین ارزش ها، جنبشی در هنرهای تجسمی، موسیقی، 
ادبیات و نمایش است که معیار معمول عصر در مورد تولید و مصرف هنر و معناسازی از 
هنر را رد کرد. در دورة مدرنیسم متعالی، چهره های شاخص ادبیات مدرنیستی به تعریف 
دوبارة ماهیت و کارکرد شعر و ادبیات داستانی کمکی اساس کردند. )کلیگز، 1388: 229(

»فوکو  متضادند.  گاهی  حتی  و  متنوع  فراوان،  مدرنیسم  برای  ارائه شده  تعریف های 
تعریف  نمی توان  که  است  و چندبعدی  مبهم  اصطالحی  که  مدرنیسم می گوید  مورد  در 
مشخصی از آن ارائه داد. ادبیات سنتی اجزاء پراکندة واقعیت را به صورت هماهنگ و موزونی 
نشان می داد؛ اما هنرمند مدرن معتقد به هماهنگی در اجزاء طبیعت نیست بلکه می خواهد 
واقعیت را نشان دهد که به عقیدة او همین پراکندگی ها و عدم توازن است.« )شمیسا، 
1391: 201( آمیختگی مدرنیسم و پست مدرنیسم و آنچه دیگران در بیان و شرح مدرنیسم 
گفته اند تنها نشان این است که این دو اصطالح، دقت کافی را برای بیان این دوره از فرهنگ 
بشری ندارند »ایهاب حسن اعتقاد دارد هیچ فاصلة مشخصی بین مدرنیسم و پست مدرنیسم 
وجود ندارد. با این همه بعضی از منتقدان مشخصاتی برای مدرنیسم ذکر کرده اند که چندان 

دقیق نیست.« )همان، 1388: 385(
قدیمی می کند  و  را کالسیک  دیگر  داستان  و  را مدرن  داستان  بیان یک  چیزی که 
بحث تأویل است. هرکسی با توجه به پیش انگاره های خود و نظریه های زیباشناختی، یک 
جنبه ای از مفهوم مدرنیته را در ذهن خود دارد که حتماً موردقبول همه نیست. همین 

پیش داوری ها و تأویل ها، رسیدن به تعریفی مشخص از مدرنیسم را مشکل می کند.

2- بحث و بررسی
زمانی رمان مدرن متولد شد که در وجود هرگونه »واقعیت عینی از قبیل اندازه، زمان، 
مکان و انرژی تردید ایجاد شده بود.« )پاینده، 1382: 7( برای این نوع از رمان در فرهنگ ها 
و  بود  یونگ  و  فروید  روانشناسی  از  متأثر  داستان  نوع  »این  کرده اند:  ذکر  مشخصه هایی 
ازاین رو شخصیت های داستانی از قالب کلیشه ای و سنخ نمایی درآمدند و مانند انسان های 
واقعی پیچیده و پر از معضل تصویر شدند. ... انسان مدرن در دنیای متالطم و جنگ زده و 
بی رحم بسان انسانی تنها، خودباخته متشتت و روان رنجور تصویر شد.« )سبزیان، 1388: 
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330( کادن نیز در فرهنگ خود به همین نکته اشاره دارد »تا جایی که به ادبیات مربوط 
می شود مدرنیسم نوعی انقطاع از قواعد، سنت ها و قراردادهای مستقر، راه و شیوه های تازه 
در نگرش به موقعیت و نقش انسان در هستی و بسیاری تجربه ها در شکل و سبک است.« 

)کادن، 1386: 245(
شکستن زمان و روایت در داستان تغییر زاویه دید و روایت راوی )تسلیمی، 1388: 
222( استفاده از جریان سیال ذهن با یادایادها و تودرتویی روایات، )همان: 223( پوچی و 
احساس خأل )نجومیان،56:1383( انسان مداری، خلع انسان از مرکزیت در عالم و کمرنگ 
شدن نقش او )بی نیاز،1378: 188( فردگرایی )جهانبگلو، 1378: 11( بحران واقع نمایی، 
ابهام معنایی )هلپرین، 1374: 55( اسطوره گرایی )پارسی پور،1371: 1243( پیرنگ های 
به هم ریخته )پاینده؛ 1389: 28( از ویژگی های رمان مدرن است. به طور کلی می توان آنچه 
را که کلیگز به عنوان مشخصه های اصلی مدرنیسم ذکر می کند به شرح ذیل فهرست کرد:

تأکید بر ذهنیت در نوشتار، تأکید بر نحوة دیدن )خواندن یا خود عمل درک( نه   -1
بر آنچه رؤیت می شود.

2-  دوری از عینیت اثباتی.
3-  برهم زدن مرزهایی میان گونه های ادبی؛

تأکید بر قالب های گسیخته، روایت های ناپیوسته و کالژهای به ظاهر نامرتب و   -4
بدون ترتیب از موضوعات مختلف؛

5-  گرایش به خود انعکاسی یا خودآگاهی درباره تولید اثر هنری؛
طرد تمایز میان فرهنگ متعالی و پست. )کلیگز، 1388: 231-230(  -6

در بررسی مشخصه های رمان مدرن باید دقت کرد این مشخصه ها در پیرنگ، زاویة دید، 
درآمیختگی واقعیت و خیال )بحث زمان( و شخصیت نمود پیدا می کنند:

2-1- پیرنگ: »پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به طور عقالنی و منظم 
در  مستقیمی  تأثیر  مدرن  روایتگری  شیوة   )293  :1386 )میرصادقی،  می کند«  تنظیم 
پیرنگ داستان ها باقی گذاشت. داستان مدرن محصول زمانه و ذهنیتی است که ترتیب های 
دیرین )آغاز، میانه، فرجام( در آن یکسره به هم ریخته است. رویدادهای داستان مدرن 
درهم تنیده می شوند و مرز بین آغاز و فرجام نامشخص می ماند. بسیاری از داستان نویسان 
مدرن با اختیار کردن روندی معکوس، داستان هایشان را از فرجام رویدادها آغاز می کنند 
و با این کار، مفهوم شروع و پایان را در داستان ها به چالش می کشند و تغییر می دهند. 
مدرنیست با این ساختار غیرمعمول و نامتعارف، می خواهد این مفهوم را القا کند که سامان 
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زندگی در زمانة ما از بیخ و بن دگرگون شده است، به طوری که کاماًل معلوم نیست وقایع 
از کجا شروع می شوند یا به کجا ختم می شوند. اساساً آنچه اهمیت دارد واقعه نیست، بلکه 
تأثیر واقعه در ذهن است. )پاینده، 1389: 28(. پیرنگ نامشخص به ابهام معنایی می انجامد 
»در اثر مدرن، ابهام معنایی نقش مهمی دارد؛ اما این ابهام همیشه از راه پیچیدگی بیان به 

دست نمی آید.« )احمدی، 1375: 42(.
2-2- تغییر زاویه دید: زاویه دید شیوه ای است که نویسنده با آن داستان را به دیگران 
معرفی می کند و رابط بین نویسنده و خواننده است. ازجمله شگردهای مدرنیست ها شکستن 
زمان و روایت در داستان است. »زاویه دید و روایت راوی گاهی در داستان مدرن تغییر 
می کند.« )تسلیمی، 1388: 222( تغییر زاویة دید یا استفاده از بیش از یک راوی، یکی 
دیگر از ویژگی های مهم روایت در بسیاری از داستان های مدرن است. مدرنیست ها با تغییر 
زاویة دید و چندگانه کردن منظرهای روایی، خواننده را به سمتی هدایت می کنند که اجزاء 
چندگانة روایت را به اختیار و ابتکار خویش در ترتیبی جدید کنار هم قرار دهد و از دل این 
تعداد و تکثر، داستان معناداری را به وجود آورد. این کار باعث می شود »خواننده در ساختن 
این است که  روایت مشارکت داشته باشد. یک مزیت تغییر زاویة دید در داستان کوتاه 
خواننده را به دیدن جهان از نگاه شخصیت های مختلف عادت می دهد. مدرنیسم در داستان 

کوتاه بیانگر گرایش به دموکراسی و صداهای متکثر است.« )پاینده، 1389: 27-26(.
2-3- درآمیختگی واقعیت و خیال: رمان مدرن از بازنمایی واقعیت گریزان است؛ این 
جنبه تازه و درعین حال بسیار مهم از دیدگاه فلسفی، ناشی از برخی تحوالت فّناورانه از 
سویی و برداشتی نوین از مفهوم واقعیت در نزد مدرنیست ها از سویی دیگر است که با 
از  متقن  آگاهی  امکان  در  »مدرنیسم  دارد.  اساسی  تفاوت  مفهوم،  این  از  ادراک گذشته 
همه چیز و همه کس قویاً تردید روا می دارد. دورة مدرن، دورة به زیر سؤال بردن قطعیت های 
جزمی و باورهای دیرین است... مدرنیته شورشی است که ضد اقتدارگری پیش از مدرن، 
روح مدرن، روح جست وجوگری برای رسیدن به حقیقت فردی است نه روح اتّکا به اصول 

جزمی برآمده از اعتقادات جزمی و جمعی.« )همان: 25(
نویسندة مدرن به بیان روشن و آشکار ایده اش در قالب متنی رئالیستی نمی پردازد، او 
با زندگی مدرن و پیچیدة امروزی وقایع را گزارش می دهد. این پیچیدگی ها او را به نوشتن 
رمزآمیز تشویق می کند. »به طور اساسی بیان روشن و قاطع اندیشه به وسیلة هنرمند، در 
تعارض با ایدئولوژی مدرن است. نویسندة مدرن با تأسی به ایدئولوژی غالب، علیه خود و 
قائل شدن به رویکرد مبتنی بر تکثر آراء در تحلیل رخدادها و پدیده های پیرامون، درصدد 
است تا با به کارگیری فن هایی چون جریان سّیال ذهن، حدیث نفس، بی فرجام رها کردن 
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داستان های خود، مضمون اثر خود را پیچیده کرده و در نداشتن قطعّیت و یکپارچگی و 
ثبات آن می کوشد.« )طاووسی و درودگر، 1390: 108(

آنچه در زمان روایت مدرن دارای اهمیت است از بین رفتن نظم و ترتیب تقویمی و 
توجه به دیرند یا کشش زمانی متفاوت زمان ذهن با عقربه های ساعت است. از آن به عنوان 
آمیختگی واقعیت و خیال نام می برند آمیختگی واقعیت و خیال در زمان روایت هم اتفاق 
می افتد و در رمان مدرنیستی »درواقع زمان دیگر تقویمی نیست بلکه زمانی ذهنی است 
و مانند ذهن انسان به تناوب بین گذشته و حال و آینده در نوسان است.« )تدینی، 1392: 

)141
به صورت  معموالً  را  داستانش  اصلی  مدرن، شخصیت  داستان نویس  2-4- شخصیت: 
فردی منزوی و مردم گریز تصویر می کند که نه تنها اشتراکی با سایر افراد جامعه ندارند، 
بلکه حتی خود را متفاوت و غریبه از دیگران نیز می پندارند. ارزش های او آشکارا با باورهای 
دیگران در تضاد است و الگوی رفتاری که از خود نشان می دهد با اطرافیانش سازگار نیست 
و خود را تافتة جدا بافته می داند. او غالباً فردی روان رنجور است که به خاطر عدم ارتباط 
با دیگران همیشه به دنیای درون خود پناه می برد. داستان های مدرن غالباً روایت فروپاشی 
رابطه ها هستند. بسیاری از داستان های مدرن با رؤیایی که شخصیت اصلی می بیند، آغاز 
می شود اما ازآنجا که در این داستان ها، راوی از نوع دانای کل نیست و توضیحات تمام و 
کمالی به خواننده نمی دهد، خواننده پس از خواندن چند صفحه متوجه می شود که آنچه 
می خواند واقعیت نیست بلکه انعکاس هراس ها و آرزوهای به ثمر نرسیدة شخصیت اصلی 
رمان  در  شخصیت  پیچیدگی  این  گاهی   )32-31  :1390 )پاینده،  است.  رؤیاهایش  در 
مدرن او را به ضدقهرمان تبدیل می کند؛ یعنی برخالف تمامی رمان های قبل از خود، اغلب 
رمان های مدرن فاقد شخصیت محوری هستند، »شخصیت اصلی اغلب ضدقهرمان است.« 
)پاینده، 1382: 13( در بیشتر داستان های مدرن، شخصیت اصلی داستان، پس از فروپاشی 
رابطه اش با کسی، دچار افسردگی شده و چون مراودة اجتماعی با کسی ندارد، غالباً در حال 
فکر کردن به رویدادهایی است که به وضعیت کنونی او ختم شده اند. »چنین شخصیتی 
معموالً از طریق تصویر کردن دنیای رؤیاها و کابوس هایش، پردازش می شود و آنچه خواننده 
با آن مواجه می شود، نه واقعیت، بلکه آرزوهای کام نیافتة شخصیت اصلی در رؤیاهایش 
است. در این حالت رؤیا امتداد بیداری است و شخصیت مدرن برای مصون ماندن از فشار 
روحی و روانی ای که از جهان پیرامونش به او وارد می شود ناچار است خود را در افکار و 

خاطراتش غرق کند« )پاینده، 1389: 32-30(
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2-5- مدرنیسم در ادبیات داستانی ایران
با پیدایش جامعة مدرن مرتبط است؛ )پاینده،  ادبیات  اعتقاد دارد مدرنیسم در  ولف 
1382: 7( اما در جامعه ای مثل ایران که ریشه در سنت دارد و بخش عظیمی از تفکرات 
افتاد  اتفاق  آنچه در غرب  با  آغاز مدرنیسم  است،  تضاد  نویی در  با هر چیز  اعتقادات،  و 
متفاوت است؛ »مدرنیسم با آثار سمبلیستی در غرب آغاز شد اما در ایران در شعر و در 
داستان، گاهی با نمادهای آشکار اجتماعی و به تعبیری با شیوه های سنتی تر می آمیخت.« 
تاکنون،  چهل  دهة  اواخر  در  ایران  مدرنیسم  مشخصه های  از   )218  :1388 )تسلیمی، 
»تودرتویی و بی مرزی روایت ها و شکست زمان و مکان روایت و ایجاد فضاهای غریب که 
از نشانه های صناعت سیالن ذهن و رئالیسم جادویی اند. شایسته یادآوری است که سیالن 
همچنین  رود.  شمار  به  مدرنیستی  شگردهای  از  می تواند  و  نیست  پسامدرنیستی  ذهن 
بودرار  از سوی  واقع  با  آمیزی خیال  به ویژه  مؤلفه هایش  از  بسیاری  رئالیسم جادویی که 
در  مدرنیسم  با همه گیر شدن  است.«)همان: 222( مدرسی  دانسته شده  پسامدرنیستی 
ایران نویسندگی خود را آغاز می کند و تا دهه هفتاد آثاری را منتشر می کند. دهه هفتاد را 
شاید بتوان از حیث ادبیات داستانی، دهه گسترش زندگی شهرنشینی و توجه به این نوع 
زندگی در رمان دانست. گرچه شهرنشینی محصول دوره پهلوی اول است و از این دوران 
است که مناسبات شهری و اداری در رمان بازتاب می یابد، اما واقعیت آن است که مدرنیته 
و تجربه زیسته آن تا دهه هفتاد به دالیل متعدد در رمان فارسی طرح نمی شود. پس از 
چند دهه تجربه زندگی شهری و با گسترش نهادهای مدنی، این زندگی و تبعات آن در 
رمان دهه هفتاد بازتابی مناسب می یابد. اگر در دهه پنجاه و شصت، رمان های اقلیمی و 
روستایی به دلیل شرایط خاص جامعه مورد توجه بودند، در این دهه شمار داستان هایی که 
به زندگی شهری و تبعات آن می پردازند، افزایش می یابد. تکنیک های داستان نویسی، رشد 
کرده، توجه به روحیات و حساسیت های درونی و ذهنی شخصیت ها در قالب تک گویی های 
درونی بازتاب می یابد و مقدمه ای برای گسترش رمان مدرن و پست مدرن دهه بعد می شود.

او: رمان »یکلیا و تنهایی او« )1334( را بهترین  2-6- بررسی رمان یکلیا و تنهایی 
با قدیم  اثر مدرسی دانسته اند. )تسلیمی، 1388: 82( »این داستان تعارض نسل جدید 
را بازمی گوید، نسل تازه به شیطان دلگرم تر است تا به عشقی انتزاعی، آن هم در گیرودار 
نابسامانی های اجتماعی زمان، زیبایی از شیطان است و تنهایی و رنج از خدا.« )همان: 83( 
مدرسی در کتابش برای بیان کلیت اساطیری عشقی، از نثر کتب مقدس استفاده می کند. 
هرچند نویسنده در پیروی از نثر کتاب مقدس موفق نیست و گاه به نثری معمول و روزمره 

تغییر می یابد؛ )یکلیا و ...: 105( اما درمجموع نثری زیبا و شاعرانه دارد.
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القای  برای  نماد  از تمثیل و  از رمان های خیالی و وهمی است که در آن  این کتاب 
فکر و نیت نویسنده بهره گرفته می شود، در این اثر گفتگو جایگاه عمده ای دارد و بیش از 
نیمی از اثر به گفتگو اختصاص یافته است؛ این رمان یک بار دیگر نبرد ازلی و ابدی خدا 
)یهوه( و شیطان را به تصویر می کشد؛ اما شیطان چهره ای مقبول دارد و تنها اوست که 
از نوع  این کتاب  با آن همدردی می کند. گفتگو در  او را می شناسد و  انسان و دردهای 
تک گویی نیست، گفتگویی بین یکلیا و شیطان صورت می گیرد؛ اما هیچ نوع نشانه ای از 
نوع گفتگوهای مدرنیسم در آن مشاهده نمی شود؛ این گفتگوها روال عادی ندارد و بیشتر 

ذهنیت و اندیشة نویسنده را بازتاب می دهند و کتاب را تصنعی جلوه می دهند.
اوِل داستان، حکایت عشق یکلیا دختر  از دو بخش تشکیل شده است. بخش  کتاب 
پادشاه اسراییل به چوپانی از چوپانان پدرش است. یکلیا به دستور پدرش از شهر رانده 
می شود؛ شیطان او را دلداری می دهد و خدا را مقصر می داند که عشق را ممنوع کرد. بخش 
دوم داستان، داستان عشق پادشاه، به زنی زیبا به نام »تامار« است. این داستان نیز با دخالت 
یهوه به تنهایی پادشاه منجر می شود. نویسنده با روایت کردن داستان دوم، به داستان اول 
ازلحاظ مضمونی عمق می بخشد و به نوعی، دلیلی برای تنهایی و طردشدگی شخصیت اصلی 
رمان یعنی یکلیا می شود. راوی داستان دوم شیطان با روایت داستانی از تاریخ قوم یکلیا، 
دلیل این تنهایی را به قوم او و تاریخش نسبت می دهد که او را محکوم به تنهایی کرده است.

مدرسی در این رمان از نگاه یک نویسنده مدرن، تنهایی و تردید در واقعیت ها را به 
در  می پردازد؛ شک  ایجاد شک  به  ثنویت،  به  فلسفی  نگاهی  با  داستان  می کشد.  تصویر 

واقعیت های موجود در یک جامعة سنتی.
2-6-1- پیرنگ رمان یکلیا و تنهایی او

»یکلیا و تنهایی او«، رمانی تمثیلی و نمادین است که به شیوة قصه در قصه، نوشته شده 
است. درون مایة اصلی کتاب، محکوم بودن انسان به تنهایی، عشق، ترس و گناه انسان است. 
انسان برای گریز از تنهایی به عشق پناه می برد و ازنظر شیطان، این عشق پیامد و مجازات 
را به همراه خواهد داشت. مدرسی در این رمان، برای پرورش دادن درون مایة خود، از دو 
بخش استفاده می کند، داستان اول مربوط به یکلیا می شود و داستان دوم، برخورد خدا و 
شیطان بر سر مخلوق است، نویسنده در بین ماجرای داستان، برای درک کامل تر خواننده 

و در ارتباط با مضمون اصلی، ماجرای قوم لوط را بازگو می کند.
مدرسی با انتخاب مضمون، توصیف ها و گفت وگوهای مناسب، از عنصر تعلیق استفاده 
کرده و باعث جذابیت داستان و عالقه مند شدن خواننده شده است؛ او درد مشترک انسان ها 
این  دارد؛  انسان  ذات  با  ناگسستنی  پیوندی  بازگو می کند، دردی که  را در همة دوره ها 
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مضامین باوجود تکرار، رنگ کهنگی نمی پذیرد و زمینة داستان پردازی نویسندگان بسیاری 
را فراهم آورده است. در هر دو قسمت نویسنده، روایت اسطوره ای هبوط و تقابل خدا و 
شیطان را بازآفرینی کرده است. او به جدال جاودانة »مطلق خیر« و »مطلق شر« برای 
تصاحب روح انسان و نتیجه ای که در این میان برای انسان در بردارد )رستگاری و گناه( 

می پردازد. )یکلیا و ...: 21-22(
پیرنگ، بر پایة رابطة علت و معلولی منطقی و باورپذیر در بین حوادث داستان شکل 
گرفته است که در این رابطه، نظم و ترتیب زمانی حوادث، حائز اهمیت است. رمان، اگرچه 
جنبة نمادین و تمثیلی دارد و در شمار داستان های رئالیسم جادویی به شمار می رود اما 

دارای رابطة علت و معلولی قوی، منطقی و قابل قبولی بین حوادث داستان است.
در این رمان، تقابل بین شخصیت ها، کشمکش های مختلفی در داستان به وجود آورده 
که نقش بسیاری در قوت طرح داستان داشته است. تقابل بین خیر و شر، عابد و عاشق، 
امنون به عنوان نمایندة یهوه و عسابا به عنوان نمایندة شیطان. میکاه به عنوان انسانی تقواپیشه 
و معتقد و عسابا به عنوان انسانی لذت جو و بی اعتقاد نسبت به یهوه. تقابل بین میکاه به عنوان 
شاه کشور و شائول به عنوان رعیت. کشمکش ها شامل: کشمکش ذهنی میکاه با خودش. 
کشمکش ذهنی یکلیا با خودش کشمکش های لفظی عسابا و امنون. کشمکش لفظی عازار 

و تامار. کشمکش لفظی میکاه و امنون نیز می شود.
نویسنده با توصیف آوارگی و رسوایی یکلیا، عالوه بر ایجاد گره در داستان، برای ورود 
خواننده به داستان زمینه سازی می کند. )همان: 6( این رمان نبرد خدا )یهوه( و شیطان را 
به تصویر می کشد؛ شیطان چهره ای مقبول دارد. او در پایان برای دلداری یکلیا، داستان 
برخورد خود با یهوه )میکاه پادشاه اسراییل و عشقش تامار( را تعریف می کند و قبل از 
روشن شدن هوا ناپدید می شود زیرا او عقیده داشت که زیر آفتاب زشتی ها نمایان می شود. 
درواقع با این جمله، شیطان خود را خالق زیبایی ها و یهوه را خالق زشتی ها و مشقت ها 

می داند. )همان: 151(
مدرسی در »یکلیا و ...« از شیوه نمادگرایی یا سمبولیسم بهره برده است رمان یکلیا از 
نوع رمان های وهم و خیال است که در آن از تمثیل و نماد برای القا فکر و نیت نویسنده 
بهره گرفته شده است. داستان »یکلیا و ...« از داستان های تمثیلی و نمادین است؛ شیطان 
که با یکلیا حرف می زند و عقدة دل، باز می کند. همین طور است شخصیت یکلیا که تنهایی 
انسان را به نمایش می گذارد. از جانب دیگر شخصیت شیطان و یکلیا نماد مفاهیم اخالقی 
و کیفیت روحی و روشنفکرانة خاصی هستند و می توان آن ها را شخصیت نمادین نیز فرض 

کرد.
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 ازنظر زمانی پیرنگ داستان یکلیا غیرخطی است. پیرنگ داستانی میکاه که شیطان 
برای یکلیا نقل می کند خطی است. ازنظر پایان بندی، پیرنگ هر دو داستان بسته است. اما 

نمی توان این پیرنگ را مدرن دانست. نمودار حوادث در داستان به ترتیب زیر است:
1( داستان یکلیا؛ 2( دیدار یکلیا با شیطان؛ 3( بیان قصه عاشقی یکلیا از زبان یکلیا؛ 4( 
بیان داستان شیطان از زبان شیطان؛ 5( بیان داستان تامار از زیان شیطان؛ 6( بازگشت به 

صحنه دیدار شیطان و یکلیا.
هیچ گونه پیچیدگی در این پیرنگ دیده نمی شود.

2-6-2- زاویة دید رمان یکلیا و تنهایی او:
در رمان، روایت به عهدة راوی بیرون از داستان است و داستان از زاویة دید دانای کل 
نامحدود روایت می شود. در این رمان عالوه بر زاویة دید برای جلب توجه خواننده باید به 
کانون های زاویة دید هم توجه نمود، نویسندگان برای این که خواننده را وادار به دیدن کنند 
از صحنة فراخ منظر یا صحنة نمایشی یا ترکیبی از هر دو صحنه، استفاده می کنند. در این 
نوع توصیف، صحنه همان چیزی است که دیده می شود. در صحنة فراخ منظر از شرح و 
توصیف بهر می گیرند. همه چیز حاکی از تداوم و تکرار است. صحنة نمایشی، ثبت لحظه های 
خاص است، لحظه هایی که هرگز دوباره تکرار نمی شوند. زاویه دید در این دستان، همان 
زاویه دید در زمان های قبل از مدرنیسم است. نوع روایت در داستان ارتباطی با ویژگی های 

روایت مدرنیست ها ندارد.
2-6-3- شخصیت پردازی رمان یکلیا و تنهایی او

در رمان »یکلیا و تنهایی او«، از میان نوزده نام، پنج شخصیت به عنوان شخصیت اصلی 
و هفت شخصیت به عنوان شخصیت فرعی مطرح می شوند. شخصیت های اصلی داستان 
عبارت اند از: یکلیا و تامار )شخصیت های زن(، شیطان، عسابا و میکاه با حضوری کمتر، 
)شخصیت های اصلی مرد( در داستان ایفای نقش می کنند. در این داستان، نویسنده به 
خواننده،  ذهن  در  اغلب  شخصیت ها  و  نمی پردازد  شخصیت ها  ظاهری  ویژگی  توصیف 

چهره ای واضح و روشن ندارند.
است  منزوی  و  تنها  است؛ شخصیتی  بی اعتنا  جامعه  هنجارهای  و  ارزش ها  به  یکلیا 
قوانین سرد و خشک  اما  است؛  برده  پناه  پنهانی  به عشقی  تنهایی  این  از  فرار  برای  که 
جامعه مانع او می شوند و او دوباره تنها و منزوی می شود. یکلیا را »روشن فکر سرخورده« 
)میرعابدینی، 1377: 345( می دانند که نمی تواند در امور اجتماعی دخالت کند، تسلیم 
شدن به عشق تنها راه گریز از این تنهایی است اما قوانین اجتماعی به صورت مصیبتی بر 
سر او آوار می شوند. یکلیا با ارزش ها و هنجارهای جامعه درگیر می شود و این ارزش های 
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جامعه هستند که پیروز می شوند. یکلیا را می توان تمثیلی از تمام بشر دانست. بشری که 
از تنهایی گریزان است و برای فرار از این تنهایی به عشق پناه برده اند. تنهایی او نمودی از 

تنهایی انسان مدرن است که در نتیجه صنعتی شدن به آن دچار شده است.
پرداختن به شخصیت شیطان و بهتر جلوه دادن او از یهوه، در تضاد با سنت های جامعه 
قرار دارد. شیطان از شخصیت های مرکزی داستان است که در دو بخش این کتاب، نقشی 
فعال و مهم را ایفا می کند. در داستان یکلیا همدم و همراه او می شود و در داستان میکاه، 

شاه در هیئت تامار بنیاد شهری را بر هم می ریزد.
 »تامار« از دیگر شخصیت های داستان است. تامار در این داستان از شخصیتی منفی 
برخوردار است، مؤثرین نقش تامار در این بخش رمان، آشفته کردن است. تامار نگرشی 
منفی به عشق دارد. او به جای این که در داستان تأثیر پذیرد و متحول شود، بیشتر تأثیرگذار 
اول  نگاه  و  برخورد  در  کرد:  توصیف  عبارت  یک  در   نمی توان  را  تامار  شخصیت  است. 
نمی توان او را شناخت و به خصوصیات درونی او پی برد، رفتار پیچیده ای دارد. او دارای 
ظاهری آرام است و در حقیقت این آرامش و زیبایی او است که توجه دیگران را به سوی خود 
جلب می کند. تامار در باطن، خیالی جز آشوبگری و ناآرامی ندارد و همین پنهان کردن قصد 

و خیالش از دیگران و دو چهره بودنش، دلیل پیچیدگی شخصیت اوست. 
دو  هر  که  است  مشترکی  درد  و  نقطه  تنهایی،  و  عشق  رمان،  این  روایت  دو  هر  در 
دو  هر  تنهایی  می مانند.  وفادار  آن  به  نسبت  داستان  پایان  تا  و  دارند  خود  با  شخصیت 
شخصیت از روی اختیار آن ها نیست و حالتی جبر گونه دارد. امنون عابد و مردم اسراییل، 
هر دو به نوعی بیان کننده سنت های جامعه هستند. مدرسی تالش می کند با نگاه مدرن 
خود، به نقد سنت ها بپردازد. در جامعه سنت ها پیروز هستند و انسان دانا محکوم به تنهایی 
است. همان طور که شیطان در تاریکی قرار دارد و تنهاست یکلیا نیز محکوم به تنهایی است. 
حتی پیچیدگی شخصیت میکاه نیز بیان کننده شناختی است که انسان مدرن از توانایی های 

خود دارد. میکاه، یکلیا و شیطان ویژگی های انسان مدرن را نشان می دهند.
2-7- بررسی داستان شریفجان، شریفجان

شهر با تمام مظاهر زیبای صنعتی، ماشینیسم و انسان های تنها و فراموش شده، همواره 
بهترین زمینه برای ادبیات مدرن بوده است. اسم داستان از شهری گرفته شده است که 
رمان،  زمان  دارد.  انتقادی  و  اجتماعی  اتفاق می افتد، شریفجان موضوعی  آن  در  حوادث 
مقارن به کشف حجاب است، در این رمان، مدرسی به »سلطة بورژوازی بر نظام فئودالی و 

روستایی ایران پس از اصالحات ارضی پرداخته است.« )تسلیمی، 1388: 144(
مدرسی هم در فرم و هم در محتوای سه آثار بعدی خود )شریفجان، کتاب آدم های 
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غایب و آداب زیارت(، به کلی با رمان »یکلیا و ...« فاصله می گیرد و ادبیات دیگری را تجربه 
داستان ها  محتوای  و  موضوع  نیز  و  متن ها  نظام  و  معماری  روایی،  شیوه  زبان،  می کند. 
همگی در تقابل با اثر اول نویسنده، حرف دیگری را می زنند. لذا مدرسی وارد مرحله دوم 
نویسندگی خود می شود. مدرسی در این داستان تالش می کند رمان را در شکلی نو روایت 
کند و راوی بی طرفی باشد؛ و روایت غیرمستقیم در داستان استفاده می کند؛ اما اغراق در 
این شیوه بازگویی، رمان را از توش و توان انداخته و موضوع جالب و افشاگرانه و انتقادی 
رمان، قربانی جنبه های فنی داستان پردازی شده است. ابهام های پایان داستان به خاطر نوع 
روایت و استفاده از روایان مختلف نیست بلکه ابهاماتی چون رابطه زن اصالنی و سرهنگ 
جهانسوز، سرنوشت نزاع اصالنی و سرهنگ و... از ناتوانی نویسنده در خلق داستان خبر 

می دهد.
ترسیم می کند. ترس  را  تنهایی  و  از ترس  آدم ها  و گریزناپذیر  زندگی دردناک  رمان 
آمیخته با اضطراب است، اضطراب از اضمحالل جامعه ای سنتی و هجوم مدرنیته؛ اما ثمرة 
این نوگرایی، ایجاد ترس مزمن در عمق وجود آدم ها و به هم ریختگی وضع زندگی است. 
این ها از مظاهر جامعه مدرن است. در این داستان همانند داستان یکلیا و ... تنهایی انسان 
به تصویر کشیده شده است. در رمان اولی نویسنده از اسطوره ها کمک می گیرد تا مدرنیسم 

را نقد کند؛ اما در این رمان او با استفاده از مظاهر مدرنیسم، به نقد آن می پردازد.
2-7-1- پیرنگ داستان شریفجان شریفجان

رئالیسم جادویی  به شیوة  است که  رمان مدرسی  رمان شریفجان شریفجان، دومین 
نوشته شده است. این داستان سیزده فصل دارد و بعد از اصالحات ارضی منتشر شد. موضوع 
داستان، نزاع آقای اصالنی، ارباب شریفجان با سرهنگ جهانسوز، قدرت مرکزی، بر سر ملک 
جالل آباد است که گاهی از دید نویسنده و گاهی از دید فرهاد، پسر ده سالة اصالنی روایت 
می شود؛ مضمون اصلی داستان، جدال خاندان اشرافی در برابر یک قدرت مرکزی است 
اما در داستان به موضوع های پراکندة دیگری از جمله کشف حجاب، مسئلة زنان، اوضاع 
مملکت و وضعیت دادگستری پرداخته می شود که با موضوع اصلی، ارتباط چندانی ندارد. 
نویسنده، در آغاز داستان از گزارش و گفت وگو استفاده می کند تا خواننده را با زمینة اصلی 
داستان آشنا سازد. مدرسی در روایت این داستان تا حدودی عنصر تعلیق را با ترسیم حال 
و هوای جادویی پرورش می دهد اما این حالت را به سرانجام نمی رساند و آن را نیمه کاره 

رها می کند.
روابط علی و معلولی در داستان از عوامل وجود پیرنگ قوی است که مدرسی نتوانسته 
است به صورت صحیح این رابطه را بکار گیرد، به طوری که حوادث بدون دلیلی در داستان 
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آورده شده است که حاکی از ضعف پیرنگ است؛ مانند بیان نکردن علت ناپدید شدن مریم 
زن اصالنی، علت کارهای عجیبی که مریم انجام می دهد، علت پخش اسلحه بین رعیت ها، 
علت بسته شدن پروندة ملک جالل آباد. در این داستان تقابل بین اصالنی نمایندة نظام 
ارباب رعیتی و جهانسوز، نمایندة نظام سرمایه داری است؛ اما وجود موضوع های متنوع در 
تقابل، هیچ کمکی به طرح  این  تقابل جدیدی در داستان خلق کرده است که  داستان، 
داستان نمی کند زیرا به موضوعی جداگانه مربوط می شود و با موضوع اصلی سنخیتی ندارد. 
این تقابل جدید عبارت است از: تقابل خانم اصالنی که تجددگرا است و گوهر، کلفت اصالنی 

که سنت گرا است. تقابل مریم تجددگرا با همسرش که سنت گرا است.
ازنظر نوع نگارش کتاب شریفجان بیشتر یک گزارش ساده است و شباهت کمی به 
داستان دارد. شیوة روایت ازنظر زمانی خطی است و داستان ازنظر پایان بندی بسته است. 
زمان روایت با آنچه در زمان روایت رمان مدرنیسم مطرح می شود فاصله زیادی دارد. هر 
جا که نویسنده با بازخوانی ذهن راویان می پردازد، با افکاری منظم و حساب شده روبه رو 

هستیم. هیچ آشفتگی در این اندیشه ها دیده نمی شود.
مدرسی در داستان »شریفجان شریفجان« از سمبل و نماد استفاده کرده است سمبل 
این داستان شریفجان است شریفجان که روستا یا شهر کوچکی است با ویژگی های خاص 

خود نماد کشور ایران است.
2-7-2- زاویة دید داستان شریفجان شریفجان

زاویة دید در رمان تلفیقی از دانای کل نامحدود و محدود است؛ در صفحه های آغازین 
این رمان، نویسنده حکم گزارشگری را دارد که در مورد شریفجان و مردم آن و خانوادة 
اصالنی اطالعاتی را به خواننده می دهد و در اصل، نویسنده )دانای کل نامحدود( در این 
قسمت، برای ورود به داستان زمینه سازی می کند. بعد از مقدمه چینی راوی دانای کل، رمان 
با زاویة دید دانای کل محدود با دیدگاه فرهاد ادامه می یابد، )همان: 123(، در ادامه برای 
بار دوم نویسنده )دانای کل نامحدود( در داستان ظاهر می شود و به ادامة گزارش خود در 
مورد شریفجان و مردم آن می پردازد. )همان: 39( باز جای نویسنده و فرهاد عوض می شود 
و این کار تا پایان داستان ادامه می یابد. )همان: 88( نویسنده در بهره گیری از زاویه دیدهای 
متعدد برای رسیدن به واقعیتی عینی ناتوان است. در اصل مدرسی تالش کرده است به 
سبک رمان های مدرنیستی با استفاده از راویان متعدد، حوادث را از زوایای مختلف جهت 
رسیدن به یک واقعیت ملموس بررسی کند؛ اما در انجام این کار توانا نیست. روایت متعدد 
فقط ایرادهایی را در پیرنگ داستان به وجود آورده اند. ساختار گزارشگونه کتاب نیز در وارد 

شدن این عیب ها بی تأثیر نیست.
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2-7-3- شخصیت پردازی داستان شریفجان شریفجان
در رمان سیزده نام ذکر شده است؛ از میان سیزده نام، یک شخصیت به عنوان شخصیت 

اصلی و یازده شخصیت به عنوان شخصیت فرعی مطرح می شوند.
اصالنی تنها شخصیت اصلی و مرکزی این رمان است. او شخصیتی است که عاشق 
عمارت قدیمی و سنتی خویش است و هرگز راضی نمی شود که آن را خراب سازد و عمارتی 

جدید و نو بسازد. )شریفجان...: 214( او در آغاز مدافع سنت است.
خسته،  مردمی  شریفجانی ها،  هستند.  رمان  فرعی  شخصیت های  از  شریفجان  مردم 
بی حوصله و افسرده هستند و ترجیح می دهند در خانه های خود بمانند تا روزگارشان سپری 
شود. )همان: 10( جامعة شریفجان یک جامعة سنتی، مذهبی و پایبند به ارزش های خاص 
خودش است که در برابر تغییرات رضاخانی که به وسیله سرهنگ جهانسوز اداره می شود، 
مقاومت می کند. )همان: 41( آن ها به حدی از این تغییرات ترسیده اند که باوجود این که 
خاطرة خوشی از خانوادة اصالنی ندارند، حاضر شدند از اصالنی حمایت کنند تا سرهنگ 

جهانسوز، پیروز نشود. )همان: 135(
سرهنگ از شخصیت های فرعی داستان است که در پرورش شخصیت اصلی، اصالنی، 
نقش بسزایی دارد و در حقیقت، موضوع اصلی داستان در ارتباط با این دو شخصیت شکل 
ویژگی  اصالنی،  خانوادة  با  مقابل  در  ویژگی های سرهنگ  از  یکی  )همان: 10(  می گیرد. 

بی اصل و نسب بودن او است؛ )همان: 55( 
مریم، همسر اصالنی و مادر فرهاد است. او از شخصیت های فرعی به شمار می رود. او 
ازجمله خانم های متجدد است که برخالف سنت شریفجان، لباس می پوشد. این شخصیت 
به  ایستا  شخصیت های  از  و  است  کرده  حفظ  داستان  انتهای  تا  ابتدا  از  را  خود  عقاید 
شمار می رود. گوهرخانم، کلفت اصالنی هاست و نمونة یک پیرزن سنتی و مذهبی است. 
با خلق شخصی ها و ایجاد نمادهایی که هر کدام نماینده بخشی از  )همان:31( مدرسی 
مردم  اصالنی،  و  هستند  مدرنیسم  نماینده  اصالنی  همسر  و  جهانسوز   - هستند؛  جامعه 
شریفجان و گوهر خانم نیز نماینده بخش سنتی جامعه؛ همچنین ساختمان اصالنی در برابر 
تراکتورهای جهانسوز دارای چنین خصیصه ای هستند- تالش می کند تعارض بین سنت و 

مدرنیسم را نشان دهد؛ تعارضی که به پیروزی مدرنیسم می انجامد.
2-8- بررسی رمان آدم های غایب

تقی مدرس در این کتاب، تالش می کند حوادث سیاسی و اجتماعی دوره ای طوالنی 
تاریخچة زندگی دو خانواده نشان دهد که موفق نیست. موضوع کتاب  با  ایران  تاریخ  از 
به  که  اژدری هاست؛  سردار  و  نظامی ها  حشمت  اشرافی  خانوادة  دو  اختالف های  و  نزاع 
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دارد.«  تنهایی شباهت  بوئندیاها در رمان صدسال  و  آرکادیوها  نزاع  قول میرصادقی »به 
)میرصادقی، 1382: 175(

رمان، داستان اشرافیت و پوچی، اشرافیت و بی ثباتی، اشرافیت و بی عاطفگی و اشرافیت 
بیستم  قرن  به  منحصر  خأل  احساس  و  پوچی  هرچند  می کند.  بیان  را  سنتی  مذهب  و 
نیست؛ اما یکی از مشخصه های خاص این قرن است. نوع نگرش به هستی و بیان پوچی از 
ویژگی های رمان مدرن نیز است. مدرسی تالش می کند با این داستان، یک نوع پوچی و 
عصیان بی مصرف و بی ریشه ای را نشان می دهد اما بیان او دارای هیچ نوع تحلیل نیست. 
با هم دارند، خان بابا در  خاندان اشرافی این کتاب، لذت های دنیا و عادت های مذهب را 
روزهای آخر عمرش ریش دارد و عبای حاشیه دار می پوشد و نماز می خواند؛ همان طور که 
خودش و برادرش در ارتش و سنا پایگاه دارند و به گفته فرزانه، همه جا را دارند و اختالفشان 

هم، بازی است.
تقابل موجب  و همین  است  نسل جدید  و  قدیم  نسل  تقابل  داستان  اساسی  موضوع 
سرگردانی و سردرگمی شخصیت ها می شود موضوع کتاب بازگشت به دورانی است که از 

دست رفته است. یعنی در اصل بازگشت به دوران قبل آر مدرنیسم.
آثار  از  تأثیرپذیری  با  است  کرده  تالش  نویسنده  نیست.  موفق  بیان  در  داستان  این 
شاخص در دنیا، رمانی بومی خلق کند. »آدم های غایب گرته برداری از موضوع رمان صدسال 
تنهایی مارکز است و جاپایی از رمان خشم و هیاهو فاکنر نیز در آن دیده می شود.« )همان: 

)174
2-8-1- پیرنگ رمان آدم های غایب

کتاب آدم های غایب به شیوة راوی- قهرمان روایت شده و به سبک رئالیسم جادویی 
نوشته شده است. رمان از پنج فصل با نام های آینة سیاه، بخت فالگیر، خورشیدگرفتگی، 
دعای نور و غیبت شکل گرفته است. این رمان در زمرة رمان های روان شناختی است که در 
آن به حالت ها و عواطف ذهنی و ویژگی های درونی شخصیت ها توجه زیادی شده است. این 

داستان حاصل مرور گذشته های دورتر مدرسی است.
درواقع، نقطة قوت داستان در توصیف های آن است، این توصیف ها باعث می شود که 
خواننده زمینة ذهنی مناسبی در مورد شخصیت های این خاندان اشرافی به دست آورد 
انحطاط و  رمان،  وارد داستان شود. درون مایة  زمینه سازی کاماًل طبیعی  برحسب یک  و 
فروپاشی خانواده های اشرافی در ایران است که سعی در حفظ موقعیت خود دارند و وقایع 
داستان حول این برخوردها و کشمکش ها شکل می گیرد. رمان با توصیف های دقیق رکنی 
پسر کوچک خانواده در مورد خان بابا و اخالق نظامی - اشرافی او شروع می شود. )آدم های...: 
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12( خان بابا، خاندان اشرافی خود را در خطر می بیند به همین دلیل برای حفظ آن، رکنی 
امید و محافظ خاندان می داند. )همان: 22( رکنی  را  او  زیرا  به دنبال ضیا می فرستد  را 
ایدئال خود را، در برادر ناتنی اش، ضیا می بیند به او می اندیشد؛ اما هدف اصلی او، کشف 
راز خودسوزی و مرگ همایون دخت است. نویسنده با بیان نکردن علت مرگ همایون دخت 
از عنصر تعلیق بهره برده است. همایون دخت نقش ساختاری در این داستان دارد. رکنی، 
همایون دخت را ناظر بر احوال خود می بیند و حضور گاه وبیگاه همایون دخت در زندگی 
رکنی به رمان حال و هوای جادویی می بخشد. )همان: 52( رکنی برای شناخت زندگی 
ضیا و همایون دخت، دو چهرة غایب اما محوری داستان، دو جست وجوی هم زمان را دنبال 
می کند: »1- با یادآوری خاطرات و شنیده ها و مرور عکس ها که این جست وجو در حال 
و هوای وهمی صورت می گیرد و به خواننده تصویری از زندگی فناشدة آدم های داستان 
پرس وجو  است. 2-  یافته  انعکاس  امروز  زندگی  در  تنها صداهایشان  که  ارائه می دهد  را 
رکنی  درونی در شخصیت  تغییری  باعث  این جست وجو  ماجرا که حاصل  بازماندگان  از 

می شود.« )میرعابدینی، 1377: 294(
گره داستان در علت مرگ همایون دخت است )آدم های ...: 14( رکنی پس از کشف 
واقعیت، برخوردها و کشمکش هایی با پدر، برای فرار از میراث خاندان اشرافی، تصمیم به 
ترک خانوادة خود می گیرد و می رود. )همان: 255( اما فرار از طلسم خانوادگی میسر نیست 
و همین طلسم او را به سوی خود فرامی خواند و انگیزة نوشتن رمان آدم های غایب را از روی 

عکس های قدیمی فراهم می کند.
داستان  طرح  گسترش  سبب  که  است  عواملی  مهم ترین  از  ناسازگاری  و  کشمکش 
می شود. در این رمان تقابل بین شخصیت ها سنگ بنای طرح داستان قرار گرفته است و 
باعث گسترش آن شده است. مهم ترین تقابل های این رمان عبارت اند از: تقابل همیشگی 
بین رعیت و اشراف، تقابل بین رکنی که درون گرا و اهل هنر است و شخصیت هایی مثل 
بین مسعود که ساواکی است و ضیا که  تقابل  برون گرا و مخالف هنر است،  خان بابا که 
شورشی است. تقابل بین همایون دخت که از خانواده ای ثروتمند است و بی بی خانم که از 
یک خانوادة رعیت زاده است. حوادث داستان تابع روایت علی و معلولی است و بر اساس 
این رابطه به هم پیوند خورده اند؛ ازنظر زمانی، جست وجوی ذهنی رکنی غیرخطی است اما 

جست وجوی عینی او خطی است. ازنظر پایان بندی، پیرنگ داستان بسته است.
تالش برای حفظ سنت در تالش دکتر برای پیدا کردن فرزندش تبلور یافته است؛ هر 
چند در این داستان نیز مانند شریفجان، مدرنیسم پیروز است اما مدرنیسم در این داستان 
کارکرد مخربی از خود نشان می دهد. ضیا که برای راوی قهرمان به حساب می آید در پایان 
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آدمی شکست خورده نشان داده می شود. نویسنده با بیان حوادث ضیا نابودی قهرمان را 
نشان می دهد البته قهرمانی که تنها در ذهن راوی قهرمان است. ضیا در جامعه مدرنیسم 

ضدقهرمان شده است.
2-8-2- زاویة دید رمان آدم های غایب

زاویة دید در رمان آدم های غایب اول شخص است، رکنی راوی داستان و شخصیت اصلی 
رمان است و روایت داستان به او واگذار شده است. رکنی حوادث واقعی، خیالی و تاریخی را 
بازگو می کند و به دلیل این که شخصیت اصلی و مرکزی رمان است، می توان او را به عنوان 
راوی قهرمان به شمار آورد. کل داستان با زاویه اول شخص روایت می شود. در چند صفحة 
پایانی است که خواننده متوجه می شود تمام این صحنه ها توصیف عکس هاست. توصیف 
آدم هایی که غایب اند و تنها تصویری از آن ها باقی مانده است. آدم هایی که در جامعه تحلیل 
رفته اند و عکس،  نمادی از مدرنیسم، آن ها را به یاد دارد. آدم هایی که در زندگی واقعی 
خویش نیز غایب هستند و شاید تنها حضورشان، همان حضور در عکس است. تنهایی انسان 

جامعه صنعتی در این رمان به صورت آدم هایی که غایب هستند نشان داده می شود.
2-8-3- شخصیت پردازی رمان آدم های غایب

در رمان »آدم های غایب« بیست وچهار نام ذکر شده است؛ البته در این رمان نام افرادی 
دیگری هم آورده شده است ولی چون این افراد هیچ نقشی در حوادث داستان ندارد، در 
به عنوان  نام، چهار شخصیت  از میان بیست وچهار  شمار شخصیت ها حساب نشده است. 
شخصیت اصلی و بیست شخصیت به عنوان شخصیت فرعی مطرح می شوند. شخصیت های 

اصلی عبارت اند از: رکن الدین و صادق حشمت نظام، همایون دخت، ضیا.
رکن الدین، عالوه بر این که راوی داستان است، شخصیت اصلی نیز به حساب می آید. 
او درگیر رؤیاهای خویش و گرفتار خلوت ذهنی اش است، آشفتگی ذهنی ای که در پی 
کشف هویت خویش و خانوادة روبه زوالش است. )همان: 12( این شخصیت، پس از رفع 
کنجکاوی هایش و روبه رو شدن با حقایق سعی می کرد خود را از گذشته هایش رها کند اما 

بنا بر گفتة عمه خانم، فرار از طلسم خانوادگی میسر نیست. )همان: 255(
روند  پیشبرد  در  و  است  داستان  اصلی  شخصیت های  از  نظام  حشمت  صادق  دکتر 
و درون مایة  اوست که موضوع  در حقیقت، شخصیت  ایفا می کند،  نقش مهمی  داستان، 
این شخصیت در گذشته  اعمال و گفت وگوهای  با  داستان را پرورش می دهد و خواننده 
و حال است که درون مایه و موضوع را بیشتر درک می کند. ویژگی های دکتر صادق در 
داستان عبارت اند از: مصمم به حفظ گذشتة خود )همان: 14( مخالف هنر )همان: 24( 
انزوا و گوشه گیر در آخر عمر )همان: 18( سنتی و مذهبی بودن، غریب نوازی. )همان: 42( 
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دکتر صادق دارای شخصیتی واقعی و قابل باور است. او نمایندة اشراف زاده هایی است که 
با غرور و فخر زندگی می کنند و عقاید و رفتار اشتباه خود را، هرگز نمی پذیرند و در برابر 
آن ها مقاومت می کنند؛ افرادی که خود را برتر از دیگر افراد جامعه می دانند و به آن ها ظلم 
می کنند؛ اگرچه، خان بابا از شخصیت های اصلی داستان به شمار می رود ولی شخصیتی 
ایستا و ساده دارد؛ زیرا از ابتدا تا انتهای داستان، عقاید خود را حفظ می کند و باوجود آشکار 

شدن گذشته، اظهار پشیمانی نمی کند. )همان: 182(
درعین حال  اما  است  داستان  غایب  و  اصلی  شخصیت های  دیگر  از  همایون دخت، 
و  ناامید  جدی،  مصمم،  او شخصیتی،  دارد.  داستان  در  محوری  چهره ای  و  او شخصیت 
شخصیتی آزاد و رها از محدودیت های مذهبی و اجتماعی است، )همان: 184(. نویسنده 
به صورت تدریجی و با استفاده از تکنیک بازگشت به گذشته، خواننده را هرچه بیشتر با 
این شخصیت آشنا می کند. همایون دخت دارای شخصیتی پیچیده و پویا است، رفتار او در 

داستان قابل پیش بینی نیست و عقایدش در انتهای داستان تغییر می کند. )همان: 243(
ضیا برادر ناتنی رکنی از شخصیت های غایب، ولی اصلی داستان است که در داستان 
نقش محوری دارد، )همان: 147(؛ ضیا دارای شخصیتی پیچیده و پویا در داستان است، او 
منفعل نیست و در برابر آنچه مطابق میل و خواستة او نیست مقاومت و مخالفت می کند؛ 
او در عقاید خود ثابت نیست، گاهی مذهبی، گاهی چپ گرا و گاهی نظامی شورشی است. 

)همان: 139(
شخصیت دکتر )مدافع سنت( در تضاد با شخصیت همایون دخت دارد. دکتر مدافع 
سنت است و همسرش همانند مریم در داستان شریفجان نماینده مدرنیسم است. گویا 
مدرسی زنان را در پذیرفتن مظاهر مدرنیسم در خانواده پیشروتر از مردان می داند. دکتر 
دیگر  شخصیت های  اما  می ماند  وفادار  خود  ایده های  به  پایان  تا  سنت  سرسخت  مدافع 

داستان هر کدام به گونه ای در جامعه مدرن تحلیل می روند.
2-9- بررسی داستان آداب زیارت

آداب زیارت گرچه در قالب داستانی واقع گرایانه پرداخت شده است، اما با نگرشی به 
تاریخ گذشته ایران و جنگ های ایران و یونان و لشکرکشی های عظیم دریایی و همین طور 
با اشاره های گاه وبیگاه به مانویت، به یک رمان سمبلیک نزدیک می شود. رمان تالش می کند 
تصویری از دوران جنگ ایران و عراق ارائه دهد. حوادث خیلی دور از جبهه های جنگ اتفاق 

می افتد.
وجوه شاخص  از  ایران،  گذشته  تاریخی  دوره های  در  درگیر شدن  و  گذشته  به  فرار 
این کتاب است. برای پرفسور بشارت، هیچ چیز مهم تر از مطالعه و تحقیق در مورد تاریخ 
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خاطر  به  که  است  تحصیل کرده ای  او، جوان  شاگرد  مهرداد،  نیست.  باستانی  زبان های  و 
شناخت بیشتر از تاریخ، به جبهه )بین النهرین( می رود؛ اما کشته می شود. بشارت تحت 
تأثیر این خبر، بیشتر از گذشته، به خود و اتاق مطالعه اش پناه می برد، او سعی می کند که 
با یاد دبیر گذشته اش، مکاتبه با پرفسور هامفری و یادآوری روزهای خوش گذشته، به خود 
آرامش ببخشد. بشارت، هنگامی که ضعف و ناتوانی وطن را در مقابله با مشکالت کوچک 

داخلی می بیند، جنگ های بزرگ ایران و هخامنشی را با یونانی ها به یاد می آورد.
این رمان، رمانی روان شناختی است و تا حدودی موفق؛ اما آنجا که مدرسی با بهره گیری 
از دانش روانشناسی خود می خواهد در تشریح چندوچون و علت های رفتاری شخصیت های 
در  روانشناسی  از  استفاده  می کند؛  را خسته کننده  داستان  ساختار  برود  پیش  داستانش 
روانشناسی  نظریه های  از  تأثیرپذیری  و  نویسنده  تحصیلی  رشته  از  برگرفته  داستان  این 
مطرح شده در دوران مدرنیته است. مدرسی در این داستان تالش می کند که به حالت های 
روانی شخصیت های داستان بپردازد. چرایی اعمال و واکنش ها را توصیف می کند. زندگی 
عاطفی شخصیت های اهمیت پیدا می کند؛ و رمان توصیفی از تضادها و ناهماهنگی ها و 

فاجعه ها و مصیبت های زندگی اجتماعیان می شود.
نثر مدرسی در این رمان، نثری است ساده و معمولی و گاه گزارشی و روزنامه ای. وی 
از نسل جدید روشنفکران ایران بود که به دانش جدید آشنایی و تسلط داشت و از طریق 
این موشکافی علمی، به نقد و بررسی ناهماهنگی های اجتماعی پرداخت. رمان آداب زیارت، 
از  زیارت  آداب  و  غایب  آدم های  رمان های  در  مدرسی  است.  اجتماعی  و  واقع گرا  رمانی 
آدم هایی می گوید که عمری را در جست وجوی گمشده ای بوده اند؛ آرمانی داشته اند؛ اما در 
برخورد با واقعیت از توهم به درآمده و آرمان گریز شده اند و پذیرفته اند که ایده هایشان »جز 
یک مشت سایة پر پری، نقش های فانوس خیال« )آداب زیارت: 134( چیز دیگری نبوده 

است پس گریزان از اجتماع یا به درون خود گریخته اند و یا پذیرای مرگ شده اند.
آداب زیارت از جامعه ای ناراضی و بدبین سخن می گوید. جامعه ای که میان کفر و ایمان 
در تعلیق است. جامعة وصف شده در آداب زیارت، جامعة بیمار است که بر سر دوراهی 
شک و تردید ایستاده و نمی تواند هیچ چیز را با اطمینان باور کند این پریشانی و آشفتگی در 
ساختار صوری و روایی داستان نیز رسوخ کرده است. لحن نویسنده از یک لحن شاعرانه ای 
که از آرامش و خوشی و شادمانی گذشته ها سخن می گوید و لحن قاطع و دل آزاری که از 

نادلخواهی های زمان حال می گوید در نوسان است.
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2-9-1- پیرنگ
مضمون  پای  به  پا  که  رمان  اصلی  مفاهیم  از  است.  شده  نوشته  فصل  ده  در  رمان 
اصلی داستان یعنی تأثیر جنگ بر زندگی مردم حرکت می کند، مانی و اندیشه های اوست. 
اعتقادات مانوی زیر الیة نمادین داستان را تشکیل می دهد؛ »ما تو این دنیا مسافریم، اصل 
خودمونو گم کرده ایم و باید برگردیم به عالم نور.« )آداب زیارت: 125( بشارت نیز زائری 
سرگردان و گم گشته در وادی ظلمات، رهسپار عالم نور است؛ اما آداب زیارت نمی داند. 
طرح عمومی کتاب از حالتی بدبین و طوفانی شروع می شود و در فصل آخر، درنهایت سکون 
و آرامش به پایان می رسد. قهرمان با تمام انگیزه در برابر جامعه می ایستد و سعی دارد 
همه چیز را عوض کند؛ اما کم کم خسته و دلمرده به گوشه ای می خزد. این سلوک اجتماعی 

کاماًل در روند روایت نمایان است.
از اولین صفحات داستان، چندین کشمکش در داستان رخ می دهد. تضاد بین بشارت 
و جامعه، تضاد درونی بشارت به دلیل قطع ارتباطش با پرفسور هامفری، گریز بشارت به 
گذشته و معلمش و انعکاس کشمکش های درونی وی به صورت درگیری با جامعه. گریز 
بشارت به گذشته، نشانگر کشش قوی این استاد بازنشسته، به بازگشت به دوره پرشکوه 
تاریخ ایران و دوران اقتدار نسل او در سال های قبل از انقالب است. در حقیقت، بشارت در 
زمانه ای که هیچ کس، حتی همسرش، فرنگو هم او را نمی فهمد، با یاد گذشته و دوران اقتدار 
و قدرت خویش زندگی می کند و این گونه، سختی لحظات اندوه بارش را تحمل می کند. از 
دیگر کشمکش های داستان می توان به کشمکش بشارت با مادر مهرداد، کشمکش مهرداد 

با مادرش و کشمکش بشارت با فرنگو اشاره کرد.
حتی  و  کتاب  در  مانوی  اصطالحات  و  کلمات  به کارگیری  با  می کند  سعی  مدرسی 
استفادة از عین جمالت و عبارت های مانوی، زمان داستان را در بین گذشته و حال معلق 
نگاه دارد. در کنار این باستان گرایی، گذرا به برخی از وقایع تاریخی معاصر چون جنگ 
ویتنام، هفدهم شهریور 1320 اشاره دارد. او حتی تالش می کند با ساختن ترکیبات جدید 
نوعی هنجارشکنی را نشان دهد: »چادرنماز مشکی« )آداب زیارت: 20( »وقتی ُمردم نماز 

عشای ربانی، ماندایی ها رو برام بخون.« )همان: 51(
شاید بتوان نوع نگاه مدرسی در کتاب و خالصة پیرنگ داستان را در این عبارت دانست 
»بشر فی الواقع زائری است؛ رهنوردی است که به دنبال سرنوشت می گردد و در این سفر 
دراز عمر می بایست با آداب زیارت آشنایی کاملی داشته باشد.« )همان: 78( پیرنگ داستان 
آزاد  پایانی جدید  برای خلق  را  نمادین، ذهن خواننده  پایانی  با  و  نیست  بسته  پایان  در 

می گذارد.
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مدرسی از شیوة نمادگرایی یا سمبولیسم در خلق آثار خود استفاده کرده است. در رمان 
»آداب زیارت« بشارت به دنبال شنیدن خبر شهادت شاگردش از خانه خارج می شود و در 
سفری به محله و جامعه خویش سعی دارد بفهمد چرا جوان ها خود را به کشتن می دهند؟ 
تأکید بر »ماه بهمن« و سوز و سرمای حاصل از آن، جامعه ای یخ زده و سرد و خاموش را 
معرفی می کند که شخصیت اصلی را ناگزیر از این می کند که به »خضرآباد«، ده دوران 
کودکی اش فکر کند او در اندیشه سفر به خضرآباد است. راه خضرآباد بسته است و بشارت 
اعتقاد دارد که »خضرآباد اصلی دل من است.« خضرآباد نمادی است از جامعة سبز و آباد 
که در گذشتة او حضور دارد، کالم نویسنده که در آنجا که نام ایران و گذشتة آن به میان 
می آید با حسرت و افسوس همراه است درواقع نویسنده با استفاده از این نمادها و کنار هم 
قرار دادن قطعاتی چون استفاده از الیة نمادین داستان و اعتقادات مانوی و اشاره به ده 
دوران کودکی و خوشی، بشارت یعنی خضرآباد و حاکم بودن ماه بهمن بر فضای داستان، 
انتخاب نام مهرداد به عنوان یک نام باستانی ایرانی برای شخصیت محبوب داستان، خواسته 

است ایرانی دوستی خود را به مخاطب نشان دهد.
2-9-2- زاویة دید داستان آداب زیارت

زمان و مکان داستان مقارن با جنگ تحمیلی و در خیابان های شلوغ تهران که پر از یاد 
جنگ، تابوت شهدا، آمبوالنس و صدای مرتب آژیر قرمز است به وقوع می پیوندد. نویسنده 
برای بیان این هول وال، ترس ها و نگرانی از شیوة دانای کل سوم شخص استفاده می کند. 
راوی از همه چیز آگاه است اما با استفاده از تعلیق، درون گیری روایت ها، ناتمام گذاشتن 
آن ها با تغییراتی که در مکان روی می دهد بین تفکرات شخصیت اول داستان با محیط 
پیرامونش رابطه برقرار کند. خارج شده از ذهن قهرمان داستان و پرداختن به ادامه داستان 
به صورت نامشخصی صورت می گیرد و می توان این را از نمودهای موفق رمان مدرنیستی 

دانست.
2-9-3- شخصیت پردازی داستان آداب زیارت

»آداب زیارت« رمان شخصیت است و کم تر از حادثه و بحران سود می جوید. با این 
حال، جز هادی بشارت و نیلی، بقیه شخصیت ها کم رنگ هستند و خود را نشان نمی دهند. 
اسامی زیادی در این کتاب ذکر شده است. خواننده در این رمان با چند دسته از شخصیت ها 
روبه رو می شود. دسته اول، شخصیت هایی هستند که با یاد گذشته زنده اند. این ها از هر 
این  زمره  از  نیلی  و  بشارت  می کنند.  استفاده  گذشته  یادآوری  برای  تصویری،  و  حادثه 
دسته اند؛ گروهی دیگر از شخصیت ها هم با اینکه وضعیت موجود را برنمی تابند و دائماً در 
فکر فرار از موقعیت پیش آمده هستند، تیمسار قوانلو و همسرش از این دسته اند. در رفتار 
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هیچ یک از این دو دسته، مذهب عملی حاکمیت و نمودی ندارد و درنتیجه، نظرشان نسبت 
به مذهبی ها، نظر خوشایندی نیست، اما دسته سوم از شخصیت های رمان آداب زیارت، 

شخصیت هایی منفی معرفی شده اند، یار امت و خانم رازی از این دسته اند.
هادی بشارت قهرمان و شخصیت اصلی این داستان است. انتخاب نام هادی بشارت برای 
شخصیت اول داستان نمادین است؛ نشان دهندة امید به هدایتی است که بشارت گمان دارد 
در سفری به آن دست خواهد یافت، این انتخاب یادآور نام کتاب و درون مایه آن نیز هست. 
انسان در سفر خود باید آداب زیارت را بداند و برای دانستن آداب زیارت نیاز به هادی و 
راهنمای راه دارد. بشارت از شخصیت پویاست، شخصیت پویا شخصیتی است که در طول 
داستان دستخوش تغییر و تحول می شود و جنبه ای، از شخصیت او، عقاید و جهان بینیش 
با خصلت و خصوصیت شخصیتی او تغییر می کند. مهرداد نیز هرچند در داستان حضوری 
ندارد اما با تغییری که در زندگی او اتفاق میافتد از نوع شخصیت های پویا در داستان است. 
تنهایی بشارت، فرار از حال و آشفتگی فکری او نمادی آر انسان مدرن است. انسانی که به 

ظاهر همه چیز دارد اما آرامش واقعی را در گذشته های خیلی دور جستجو می کند.

3- نتیجه گیری
آنچه به عنوان بررسی ساختار داستان های مدرسی صورت گرفت در چند عنوان خالصه 

می شود:
3-1- از ویژگی های مدرنیسم در داستان نویسی ایران تأثیرپذیری آن از ادبیات جهان 
از شیوة  تنهایی  نویسندگانی چون »مارکز« در صدسال  از  تأثیرپذیری  با  است. مدرسی 
رئالیسم جادویی در داستان هایش استفاده کرده است، وی در »یکلیا و ...« بیشترین استفاده 
سورئالیسم  سمبولیسم،  از  آمیزه ای  یکلیا  در  مدرسی  است. سبک  کرده  شیوه  این  از  را 
رئالیستی  نگاهی  از  شریفجان  شریفجان  در  مدرسی  است. همچنین  جادویی  رئالیسم  و 
رئالیسم  بارز  مصداق  نیز  غایب«  »آدم های  می پردازد.  اراضی  تقسیم  مسئله  به  جادویی 
جادویی در داستان های ایشان است زیرا همان طور که قباًل گفته شد مدرسی این اثر خود 

را تحت تأثیر »صدسال تنهایی« مارکز نوشته است.
3-2- قهرمان رمان مدرسی مقهور دنیای پیرامون خود است و اغلب در برابر چالش ها 
و معضالت زندگی اجتماعی ناتوان است. به دین یا درون پناه می برد و تنهایی و انزوا را 
به عنوان چاره برمی گزیند. آن ها بحران دوگانه ای دارند، از یک سو باور خویش به ارزش های 
مدرن  جامعة  بر  ارزش های حاکم  پذیرش  به  قادر  دیگر،  از سوی  و  ازدست داده  را  کهن 
نمی دهند و  انجام  یا جامعه  نجات خود  برای  قهرمان رمان های مدرسی تالشی  نیستند. 
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داستان مدرسی،  اصلی  غالب شخصیت  ویژگی  تسلیم می شوند.  برابر جبر سرنوشت،  در 
»ضدقهرمان بودن« است. در رمان های مدرسی شخصیت اصلی دیگر قوی نیست و قدرت 

اراده ای ندارد. منفعل است و از بیماری رنج می برد.
3-3- مدرسی از شیوة نمادگرایی یا سمبولیسم در خلق آثار خود استفاده کرده است. 
در رمان »آداب زیارت«، »شریفجان شریفجان« و »یکلیا و تنهایی او« از این شیوه بیشترین 

استفاده را برده است.
3-4- ابهام معنایی به معنای مدرنیسم در آثار مدرسی دیده نمی شود.

3-5- تأثیرپذیری از یافته ها روانشناسی در شریفجان شریفجان، کتاب آدم های غایب و 
آداب زیارت دیده می شود. توهمات فراوان راویان داستان، در دو کتاب آخری مشهود است 
و فعالیت های ذهنی جای نمودهای بیرونی را می گیرند. در پس تمام توهمات و بریدگی 
وقایع، نامشخص بودن زمان و مکان و یا داشتن مکانی غیرواقعی از موارد موجود در آثار 

مدرسی است.
3-6- مدرسی کوشیده است همانند بعضی از نویسندگان مدرنیست داخلی با تکیه بر 
اساطیر و افسانه، به موضوعی امروزی ابعادی فرا تاریخی بخشند. این اتفاق در »یکلیا و 
...« می افتد در زمانه ای دیگر نیز گذشته باستانی و تاریخی ایران برای بیان معنی استفاده 

می شود.
3-7- رمان مدرسی به حاالت و جریان های موجود در خودآگاهی قهرمانان بیشتر توجه 
می کند و کمتر به رویدادهای معمولی در جهان خارجی می پردازد. مدرسی در اغلب آثار 
خود با نقض ساختار خطی زمان و با استفاده از تکنیک هایی مانند سیالن ذهن و تک گویی 
درونی روایت داستان را به کالفی از خاطرات تبدیل می کند. این هجوم خاطرات در دو 
کتاب آدم های غایب و آداب زیارت به گونه ای است که اجازه نمی دهد روایت با نظم و ترتیب 
خطی خود بیان شود؛ اما دخالت نویسنده در کل زمان و روایت داستان دیده می شود و 
هجوم خاطرات به گونه ای در رمان، پیش می رود که تمام داستان های درونه گیری شده به 
سرانجامی می رسند. در رمان های یکلیا و ...، کتاب آدم های غائب و آداب زیارت از درونه 
گیری و بیان داستان با روایتی غیرخطی استفاده شده است؛ اما داستان های درونه گیری 
شده دارای روال خطی هستند و به راحتی می توان ادامة هر ماجرا را متوجه شد؛ هرچند 
در کلیت و در کنار هم قرار گرفتن بخش های پراکنده، مفهوم کلی و ساختار کلی داستان 
مشخص می شود. روایت اصلی در داستان های مدرسی به سرانجام مشخصی نمی رسند؛ اما 

روایت های درون گیری شده اغلب سرانجام معلومی دارند.
3-8- فردگرایی تقریباً در همة آثار مدرسی دیده می شود. در هیچ یک از کارهای او 
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از حرکت دسته جمعی سخنی گفته نمی شود در شریفجان بین کشاورزان اسلحه توزیع 
انجام  ایجاد حرکت جمعی  برای  تالشی  مدرسی هیچ  نمی افتد.  اتفاقی  هیچ  اما  می شود 

نمی دهد و تنهایی انسان در آثار او، نمود خاصی دارد.
3-9- حوادث داستان های در شهر روی می دهد که از مظاهر مدرنیته است. یکلیا را 
از شهر اخراج می کنند، شریفجان شهری است نامشخص، آداب زیارت و کتاب آدم های 
غائب نیز احتماالً در تهران اتفاق می افتند؛ روستا حضوری پررنگ در داستان های مدرسی 
یاد می کند و  زادگاهش خضرآباد  از روستای  زیارت، بشارت مرتب  ندارد. در رمان آداب 
در حسرت رفتن به آنجاست؛ اما هیچ وقت این اتفاق نمی افتد. در حسرت تاریخ گذشته 
بودن با این حسرت و برگشت به زادگاه هماهنگی دارد. نمودهای جغرافیایی، اثر اندکی در 
شرایط داستان دارند. هرچند مدرنیسم، انسان را از سروری خلع می کند و به توصیف اشیا 
می پردازد اما در آثار مدرسی این ویژگی دیده نمی شود. مکان ها نامشخص است و توصیف 
اشیا و مکان ها و نمودهای جغرافیایی نیز کم است. بشارت عالقه خاصی به خضرآباد دارد 
که در زمان نقل روایت، جاده اش بسته است یا شریفجان مکانی فرضی است؛ اما توصیف 
در همین حد باقی می ماند و تأثیری در فرایند داستان ندارد. یکلیا در کنار رودی قدیمی 
در  و  می دهد  قدیمی  شکلی  متن  به  فقط  رود  از  تصویر  این  می کند.  دیدار  شیطان  با 
تصویرسازی نقشی ندارد. صرف اتفاق افتادن حوادث در شهری که با ویژگی های ذکر شده 
در بعضی آثار مدرسی از شهرهای مدرنیسم و جامعه صنعتی است، نمی تواند اثری را در 

زمره گروه مدرنیست ها قرار دهد. 
3-10- اتکا به گفتگو در کتاب اول و کاهش این گفتگوها در رمان های بعدی و اتکا 
رمان ها به تک گویی های درونی و کوتاه شدن گفت وگوها در حد چند جمله، سیر حرکت 
مدرسی را به سوی مدرنیسم و تأثیرپذیری او را از روانشناسی نشان می دهد. تمام رمان 
»یکلیا و ...« گفتگو است؛ در شریفجان گفتگوها کمتر شده اند و برداشت های روانی داستان 
انجام  گفت وگوها  این  غایب  آدم های  کتاب  در  است.  شده  بیشتر  سخن ها  و  حرکات  از 

پذیرفته در قالب یادآوری بیان می شوند.
آثار مدرسی دیده نمی شود.  به شخصیت در  بودن  3-11- شخصیت پرستی و متکی 
هرچند در یکلیا و ...، شیطان را به نوعی همدرد با انسان معرفی می کند؛ اما این اتفاق در 
رمان های دیگر دیده نمی شود. مدرسی در شریفجان نمادهای مدرنیته را که درصدد تغییر 
فضای شهری هستند بیان می کند. علیرغم تالشی که در طول داستان صورت می گیرد، این 
مدرنیته است که به پیروزی می رسد و تراکتور وارد مزرعه می شود؛ اما در دیگر داستان ها 
در  حوادث  هستند.  قهرمان  روحی  وضعیت  بیان کننده  داستان ها  و  نیست  بدین صورت 
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داستان های مدرسی پیرامون یک شخصیت اتفاق میافتد، شخصیت هایی که پویا هستند 
)مانند بشارت( که در کنار شخصیت های ایستایی قرار دارند که فقط به پیش رفتن داستان 
از شاخص شدن شخصیت اصلی جلوگیری نمی کنند. در شریفجان،  اما  کمک می کنند؛ 
کتاب آدم های غایب و آداب زیارت تمام داستان به یک شخصیت منتهی می شود اندک 

بودن نام ها به شاخص شدن شخصیت قهرمان کمک می کند.
3-12- زمان به غیراز داستان آدم ها غایب که شتاب زیادی دارد و حوادث زیادی به 
تصویر کشیده می شوند؛ در دیگر داستان های مدرسی، فاقد شتاب است. تمام داستان یکلیا 
در یک شب بیان می شود، آداب زیارت در زمان محدودی روایت می شود. مدرسی با استفاده 

از درونه گیری حوادث بسیاری را در این زمان اندک می گنجاند.
تمثیل های  و  نماد  می آمیزد.  درهم  خیال  و  واقعیت   ،»... و  »یکلیا  رمان  در   -13-3
گوناگونی به کار گرفته می شود تا فضایی اسطوره ای به آن بدهد؛ اما وقتی مدرسی تالش 
می کند که با همین حال و هوا اما با الهام از رمان »صدسال تنهایی« مارکز، رمان »کتاب 
آدم های غایب« بنویسد ناموفق است. داستان کتاب آدم های غایب، داستان آدم هایی است 
که از آن ها عکسی باقی مانده است، آن هم عکسی که به گفتة رکنی »آدم وقتی عکسشو 

برای کسی می فرسته، خودشو که نمی فرسته، آدم همیشه در عکس خودش غایبه«.
نیست.  ندارد. زمان رمان، مدرن  روال منطقی  3-14- زمان در داستان های مدرسی 
مدرسی تالش می کند بُعد زمانی طوالنی را بیان کند که همین تالش باعث سرعت بخشیدن 
به جریان داستان می شود. سرعت داستان نویسنده را به کلی گویی وادار می کند و کلی گویی 

زمان وقع حوادث را دچار ابهام می کند. شخصیت ها فرصت تکوین و پرورش نمی یابند.
می توان  هرچند،  نامید  مدرنیست  نویسنده ای  کامل  معنای  به  را  مدرسی  نمی توان 
در  متعدد  گسست ها  روانی،  کنش های  بر  تمرکز  به  مدرسی  رمان های  ویژگی های  از 
تسلسل وقایع، آغازهای نامشخص و پایان های غیرقطعی، پیچیدگی شخصیت در واقعیت، 
تأویل پذیری تعویض زاویه های دید در میانه های متن و استفاده از زاویه دیدهایی متکی بر 
روانشناسی است، نام برد؛ اما همة این ها در همان سطح ابتدایی باقی می مانند. او تالش 
می کند با استفاده از اسطوره ها و پناه بردن به گذشته و روایت ذهنی زمان را در رمان های 
خود به زمانی مدرنیستی تبدیل کند؛ اما اغلب روایت های او خطی هستند و به راحتی ماجرا 

از پس ماجرا اتفاق می افتد.
آثار مدرسی دیده نمی شود. در رمان  پیچیدگی های خاص داستان های مدرنیسم در 
یکلیا و ... نویسنده دغدغه های فلسفی دارد؛ در شریفجان موضوعات تا حدودی عام و مربوط 
به مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح می شود؛ و رمان تا حدودی با واقعیت و رئالیسم سروکار 
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دارد؛ اما در دو کتاب دیگر؛ آنچه مطرح می شود نوعی شناخت خود است نه شناخت جامعه. 
در آداب زیارت به نقد بعضی از مسائل مربوط به جنگ و باورهای سنتی می پردازد اما آنچه 
در درجة اول اهمیت قرار دارد دغدغه های ذهنی قهرمان داستان است. شخصیت اصلی 
داستان مدرن از تمرکز در روایت داستان عاجز است، زیرا ذهنی مشوش و نابسامان دارد اما 
در هیچ کدام از رمان های مدرسی چنین آشفتگی دیده نمی شود بارها روایت برای به خاطر 

آوردن قطع می شود اما دوباره جریان عادی را بازمی یابد.
مدرسی در خلق رمان مدرن موفق نیست. عدم توفیق مدرسی در خلق چنین رمان هایی، 
جای جای  و  بپردازد  مدرنیسم  به  نمی تواند  به تمامی  او  دارد.  جامعه  در سنت های  ریشه 
با نگاهی سنتی، به مسائل حاشیه ای می پردازد. زندگی در جامعه امریکا که  رمان هایش 
کاماًل از مرحله گذار عبور کرده اند و مدرنیسم در تمام مظاهر زندگی شان تبلور یافته است 

نتوانسته در فضای داستانی مدرسی اثرگذار باشد.
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Abstract
Modarressi began his writing career at a time Iran was moving toward modernity.  His writings, 

then, were influenced by modernity as there are some features of modernism observed in his 

works. Of course, the infleunce he received from such features remains at an elementary level. 

The use of psychological conceptions, multifarious points of view, expressions of individuality, 

loneliness of heroes, seeking refuge in the past, and manipulating narrative frames never reached 

a sufficient degree of richness. Modarressi’s stories lack the specific complexities of stories 

characterized by the style of modernism. Philosophical concerns are intermingled with popular 

themes and social and political issues. The main characters of his stories are appropriately 

dominant over narration, while showing no sign of modernist disturbances. Symbolism is not 

much complex in Modarressi’s works and its reflections are easily comprehended. Choosing 

proper nouns for the novels and their heroes do not contribute to symbolic conceptualizations in 

the stories. Expressing human solitude and belief in determinism are among the few conceptions 

clearly found in Modarressi’s works. These themes recurrently appear in his books from “Yakolya 

and Her Loneliness” to " Rituals of Pilgrimage."
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Abstract
This article provides a brief definition of cognitive theory and one of the most important cognitive 

topics, types of conceptual metaphors. The researchers analyze a poem by Ali Babachahi, who is 

a contemporary form-oriented poet. Furthermore, using cognitive theory, we analyze a poem by 

Abbas Saffari, a contemporary content-oriented poet. The purpose of analyzing these two poems 

is to show the function of cognitive theory in text analysis because, as specified in this study, 

the system of traditional Persian rhetoric is incapable of analyzing poems such as Babachahi's 

poetry. Meanwhile, the study seeks to further demonstrate the applicability of cognitive theory in 

analyzing the hidden angles of such poems by analyzing a poem of Saffari as a content-oriented 

poet. 
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Abstract
Intellectual poetry is purposely motivated, which is what drives the poet to compose such a 

poem. The content and themes of every work of art are inextricably linked to its creator’s mind 

and beliefs. From this perspective, poems concerned with “socialist realism” represent one of 

the most important themes. In such constructions, in addition to literary devices, elements of 

thought and intellectuality in various social, political, economic, cultural and other dimensions 

must be considered, as in the structures of socialist realist poetry by Siavash Kasrai. Relying on 

these elements could reveal the purposes of his social realism in poetry. His poems have gained 

popularity because they reflect the realities of society and are rich in political and social themes. 

This study seeks to investigate the intellectual manifestations of Kasrai’s socialist realism with 

a view to the contemporary historical and social context, while exploring the reasons for the 

success or failure of his realistic social poetry in the eyes of readers.

Keywords: Poetry, Siavash Kasrai, Intellectuality, Realism, Socialism
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The Conceptual Metaphor of “Commerce” in Hafez’s Sonnets
Fatemeh Faghihzadeh
MA, Persian Language and Literature, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

Mehdi Ghaemi, PhD (Corresponding author)
Professor, Department of Arabic Language and Literature, Bu-Ali Sina University, Hamedan, 

Iran

Abstract
Hafez implemented new imaginative metaphors in conceptualizing “love.” The purpose of this 
article is to examine the concept of “business” metaphors in a sample of 130 sonnets from the 
Hafez’s poetry. Primarily, the conceptual metaphor and its types are defined, after reviewing the 
literature of contemporary metaphor theory and the components of the analysis of metaphor in 
this theory. Next the metaphor of “business” is explored in the selected sonnets; contemporary 
theories suggest that the human perceptual system involves an essentially metaphorical nature 
and metaphor is unconsciously used in everyday life. Conceptual metaphor is culture-specific; 
in the formation of metaphors, one must consider the elements and the semantic meaning of 
cultural terms of words. The present article seeks to apply the conceptual meanings of “business” 
trade to a sample of 130 ghazels from Hafez's sonnets. The findings suggest, as far as personality 
is concerned, Hafez was an introvert and used many of concepts as “origins” and “destinations” 
in his poems to depict only one concept. In the concept of “commerce”, destinations such as 
“love”, “asceticism”, “speech”, “life”, and so on are found. Conceptual meanings in relation to 
“love” are more frequent, which juxtapose “love” with the framework of commerce.                                                                                        
Keywords: Conceptual metaphor, Hafez, Ghazal, Metaphorical metaphor, Commerce

13



Methods of Adapting Epical Stories in Shahnameh for Children
Fatemeh Farzin
PhD, Persian Language and Literature, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, 

Ira

Mahmoud Tavoosi, PhD (Corresponding author)
Professor, Persian Language and Literature, Roudehen Branch, Islamic Azad University, 

Roudehen, Iran

Maryam Jalali, PhD
Assistant Professor, Persian Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran 

(children literature specialist)

Mehdi Mahoozi, PhD
Associate Professor, Persian Language and Literature, Roudehen Branch, Islamic Azad University, 

Roudehen, Iran

Abstract
Shahnameh of Ferdowsi is a rich collection of epical stories that has attracted the attention of 

many children literature writers. In these stories, besides mythical creatures such as Simurgh 

(Phoenix), there are horrifying characters, such as demons, dragons, devils and wizards. 

Adapting such characters represents a great challenge for such writers, because children must 

perceive such images in terms of their age-related conditions. Therefore, to represent an idea 

about the mythical stories of Shahnameh, it is necessary to consider children's mental, emotional 

and educational needs while adapting the archaic texture of Shahnameh for this age-group. 

The present study, which involves both descriptive and analytical methods, relies on library 

studies and focuses on the fact that the mythical stories of Shahnameh with their epical, social, 

moral and emotional themes, if properly adapted, can both entertain children and communicate 

educational concepts to them.

Keywords: Shahnameh, Story, Myth, Children, Story adaptation
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Investigating Body language in Mourning Ceremonies as Depicted in 
Nezami’s Poems

Mandana Alimi, PhD
Assistant Professor, Persian Language and Literature, Azadshahr Branch, Islamic Azad University, 

Azadshahr, Iran

Masoud Pakdel, PhD
Assistant Professor, Persian Language and Literature, Ramhormoz Branch, Islamic Azad 

University, Ramhormoz, Iran

Sarah Javid Mozafari
Instructor, General Courses Department, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran

Abstract
There is a great number of messages communicated by the body organs but we often ignore 
the importance of such messages, while making no efforts to learn and develop this language. 
However, using body language in human social context is as important as the ability to use 
rhetoric and eloquence. This study seeks to investigate some verses of Nezami Ganjavi in terms 
of non-verbal motions, modes, and signals regarding meaning transfer in mourning rituals. 
Grieving mourners, influenced by their inner state of mind and extreme uneasiness, exhibit 
expressions beyond mere linguistic production. They may show various behaviors such as 
lamenting, crying, hitting and cutting one’ self, pouring soil on their heads, and cutting off one’s 
hair. Given that body language manifests much of human communication, and that humans 
psychologically convey messages through motions and signals, this study investigates nonverbal 
signs in different situations. The results show Nezami is not only an extroverted poet, but also 
he makes use of inner expressions such as body language in the meaning transfer process. His 
use of body language can be attributed to his passionate enthusiasm for “meeting his Love” as 

depicted in his precious descriptions.

Keywords: Body language, Nonverbal language, Mourning ceremony, Nezami’s poems
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The Influence of Aesthetic Structures in Ferdowsi’s “The Epic of Kings” 
on Hatefi Jami’s “Timur-Nameh”

Niloofar Sadat Abdollahi, PhD
PhD, Persian Language and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran

Abstract
Hatefi Jami is one of the poets of the Timurid Era; he is famous for his imitative poets. In his 

poetry and choice of literary type, as he himself mentions in the prelude to his poems, he focused 

on Nezami’s poems more than others. In fact, Jami tried to innovatively reformulate Nezami’s 

“Khamsa” in accordance with his time and taste. Of course, this poet who followed the masnavi 

scheme in his epics, employed the rhetorical form of Ferdowsi's Shahnameh (The Epic of Kings); 

This issue, however, has rarely explored. A mere focus on his imitations of the Nezami has led 

the researchers to completely neglect Ferdowsi's influence. Among his works, “Timur-Nameh” 

is more important than others. Compared to the Nezami, Jami reveals innovations through 

adventures and rhetoric while creating his work; this tendency shows that Nezami was not Jami’s 

exclusive inspiration, and that the latter invented new patterns as well. This paper investigates 

narrative structure in the “Timur-Nameh” in the context of the narrative theory of Vladimir 

Prop, who is a renowned Russian Formalist and established modern narrative by presenting 

a morphological analysis of fairy tales. The long-lasting epic work of Jami is categorized and 

investigated in several structures including macro-, meso-, and micro-levels, and in each of these 

structures, imitation, invention, and composition are discussed from narrative and rhetorical 

approaches.

Keywords: Hatefi Jami, Rhetorical form, “Timur-Nameh”, Ferdowsi, “The Epic of Kings”
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Exploring Mirza Ahmad Motavali Bashi’s Eulogies and Dirges
Mohammad Reza Zia
PhD Candidate, Persian Language and Literature, Bushehr Branch, Islamic Azad University, 

Bushehr, Iran

Seyed Ahmad Hosseini Kazeroni, PhD (Corresponding author)
Professor, Department of Persian Language and Literature, Bushehr Branch, Islamic Azad 

University, Bushehr, Iran

Seyed Jafar Hamidi, PhD
Professor, Department of Persian Language and Literature, Bushehr Branch, Islamic 

AzadUniversity, Bushehr, Iran

Abstract
Religious beliefs and convictions topics and themes usually appear in poems. Eulogies, poetic 

praise, and dirges for the Household of the Prophet of Islam (MPBH) were derived from such 

beliefs and were more prominent in a certain juncture in history. Undoubtedly expressing 

the revered position of the Household and their Mission through poetic language can have a 

significant impact. One of these poets is Mirza Ahmad Motvali Bashi, the narrator of the threshold 

of Prophet Ahmad bin Musa al-Kazim Shah Cheragh (MPBH) in the era of Muhammad Shah 

Qajar. A considerable part of his hand-written collection of poems was framed as eulogies, 

poetic praise, and dirges for Imam Hossein (MPBH) and the Household (MPBH). In the Qajar-

ian society, the culture of Ta'zieh (expression of grief), ritual poetry and dirges had a special 

development, and the poets of this period were influenced by the social atmosphere, sometimes 

imitating the distinguished poet of the field of poetry, Muhtasham Kashani, in eulogies, poetic 

praise, and dirges. Roshan was also influenced by the religious atmosphere of the community, his 

family background, and the position of trustee of Astan Shahcharagh (AS) in his poems. After 

briefly introducing the aforementioned manuscript and the biography of the poet, as the first 

study conducted in this area, this research examined and analyzed the content and the related 

findings were reported.

Keywords: Eulogy, Dirge, the Household of the Prophet of Islam (MPBH), Mirza Ahmad 

Motavali Bashi
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Keykhosro, the Perfect Case of Being the “Savior” and the “King”: A 
Jungian Mythology Approach

Ali Zahed, PhD (Corresponding author)
Associate Professor, Department of Philosophy and Kalam, Qom Branch, Islamic Azad 

University, Qom, Iran

Farideh Aramideh
Lecturer, Persian Language and Literature, Dezful, Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran

Soheil Jafari
MA, Persian Language and Literature, Dezful, Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran

Abstract
Keykhosro is the most desirable king in Shahnameh although he reveals a surprising fate. After 

suffering a great deal of pain, winning demanding trials, defeating all the enemies, and avenging 

Siavash, he rejects the throne. He starts praying and after a while he goes to a mountain with 

champions and disappears. There are so many different opinions about Keykhosro. This study 

relies on Jung’s and his followers’ approach to myths. He believes that the content of collective 

unconscious or archetypes are realized in the form of myths and legends. These archetypes are 

unknown and hidden although they materialize as dreams, legends and epical stories. In this 

article, Keykhosro represents two archetypes: the hero and the king. Ferdowsi clearly depicts 

the conflict between these two archetypes and the perils in the way of Keykhosro. In the end 

Keykhosro rejects power and chooses to be a hero (the Saoshyant sign). The result of this 

investigations would suggest a better understanding of Iranian myths. 

keywords: Myth, Shahnameh, Keykhosro, Archetype, Jung 
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The Reflection of Popular Beliefs in Farhadnameh
Sevda Khorshidi
MA graduate, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Letters and Humanities, 

Azarbaijan Shahid Madani University

Atekeh Rasmi, PhD (Corresponding author)
Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Letters and 

Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University

Rahman Moshtaghmehr, PhD
Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of Letters and Humanities, 

Azarbaijan Shahid Madani University

Abstract
Popular culture has had different impacts in different historical periods. One of the periods 

in which popular culture gained prominence was the Moghul Era. Because Arif was 

contemporaneous with the Mongolian culture, his only work, Farhadnameh, was influenced 

by thoughts and notions governing his time. Many beliefs and opinions in Arif ’s time were not 

based on scientific and plausible reasons, and therefore advocates of implausible ideas (e.g., 

fortune-telling, magic) surpassed followers of thinking and science. Throughout Farhadnameh, 

the belief in supernatural beings and the expressions of their characteristics (including fairies) 

are more evident than other beliefs and experiences. Iranians would resort to such beliefs, which 

arose from the experiences of their ancestors, to deliver themselves from evil and mitigate the 

difficulties of everyday life. The purpose of this research is to explain these beliefs and trace their 

origins to understand the worldview and culture of the people in the days Arif lived. In this 

research, the popular beliefs expressed in Farhadnameh are identified and analyzed through a 

descriptive method.

Keywords: Popular culture, Beliefs, Opinions, Farhadnameh  
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A Rhetorical Exploration of Sermon 456 of Nahj al-Balaghah
Hamed Taravideh
PhD Candidate, Islamic Thought Teaching, Sub-Branch of Theoretical Foundations of Islam, 

University of Qom, Qom, Iran

Abstract
The book of Nahj al-Balaghah contains the exquisite words of Amir al-Momenin Imam Ali 

(MPBH) in three parts: sermons, letters and verdicts.  Due to the fact that the books conveys 

profound and rigorous meanings expressed with outmost eloquence and rhetoric, it is referred to 

as the “brother of the Quran”, and like the Quran it is considered a means to saving humans and 

their guiding them. One of the ways through which the greatness of Imam Ali's (MPBH) words 

can be demonstrated in terms of its clearly expressed meanings and content and its similarity 

to the Quran from rhetorical and expressive respects is to explicate the rhetoric and eloquence 

used in the book. This study explains the rhetorical qualities of Sermon 456 of Nahj al-Balaghah, 

explicating it by referring to rhetoric and eloquence terminology and principles. As such, it is 

mentioned that Imam Ali uses rhetorical devices of metaphor, Qasr (exact specification), using 

imperative structures instead of declarative ones, and using nominal sentences to express his 

views, which included freeing humans from worldly attachments/possessions and directing them 

toward the paradise.

Keywords: Nahj al-Balaghah, Elocution, Rhetoric, the Quran
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Investigating Some Ambiguities and Complexities in Tarikh-e Bayhaqi
Mohammad Ali Atash Soda, PhD (Corresponding author)
Associate Professor, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa, Iran

Abstract
The present study examines some ambiguities or problems in reading the Tarikh-e Bayhaqi 

(Bayhaqi History). Most of the examples discussed are among the difficulties that proofreaders 

and commentators of this book have pointed out and suggested in order to solve the difficulty 

in reading the text. The most important publications that have been explored in this study 

are: Tarikh-e Bayhaqi edited by Ali Akbar Fayyaz, Tarikh-e Bayhaqi by Khalil Khatib Rahbar, 

Tarikh-e Bayhaqi (Masoudi History) by Saeed Nafisi, Tarikh-e Bayhaqi by Manouchehr 

Daneshpajooh, and Tarikh-e Bayhaqi (dibayeh didari) by Mohammad Jafar Yahaghi and Mehdi 

Sayyedi. Considering the importance of the edition by the late Ali Akbar Fayyaz, in mentioning 

each case, first an excerpt from his book is provided from his corrected version and then his 

explanation and that of other commentators on the Tarikh-e Bayhaqi (in cases they mention a 

commentary about the difficulties) are cited; finally the author of this study explains his opinions.

Keywords: Tarikh-e Bayhaqi, Abolfazl Beyhaqi, Intertextual prose, Archaic prose
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