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نشریه در رد یا پذیرش مقاله ها و ویرایش آن ها آزاد است.
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شرایط پذیرش مقاله

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

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

1- مقاله باید تحت برنامه XP Word 2007 به بعد و با قلم نازنین فونت 13 به نشاني الکترونیکي 
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.



داوران این شماره:
دکتر محمد رضا اکرمي- دکتر شمسي پارسا- دکتر کاوس حسن لي- دکتر حسین خسروي- دکتر 
نجف جوکار- دکتر جواد دهقانیان- دکتر سمیرا رستمي- دکتر سید محسن ساجدي راد- دکتر 
قاسم ساالري- دکتر اکبر صیاد کوه- دکتر محمد حسین کرمي- دکتر امین کریم نیا- دکتر مریم 

کهنسال- دکتر جلیل نظري.
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مجله ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی 
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س8، ش2 )پیاپی17(، پاییز و زمستان 1396  

موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی
دکتر سمیرا رستمی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فسا، ایران.
مریم امیری
 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فسا، ایران.

چکیده
هدف از این پژوهش، تبیین موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی است. به این منظور، 
تمام غزلیات این شاعر معاصر از منظر اوزان عروضی به شیوه ی بسامدی مورد بررسی قرار گرفته 
از موسیقی بحرها و وزن های مختلف، تعیین شده و سپس  بهره گیری شاعر  ابتدا میزان  است. 
بندی  تقسیم  به  آن ها  نبودن  یا  بودن  متداول  میزان  هم چنین  و  وزن  ها  کیفیت  بررسی  برای 
شفیعی کدکنی و خانلری از اوزان عروضی توجه شده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی 
است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که غزلیات عزیزی دارای تنوع وزنی است و با آن که اغلب 
در وزن های معمول غزل فارسی سروده شده اند اما شاعر از وزن های غیر متداول نیز استفاده کرده 

است. در غزلیات عزیزی، وزن های جویباری بیش از خیزابی دیده می شود.
واژ گان کلیدی: احمد عزیزی، غزل، اوزان عروضی، موسیقی بیرونی.

تاریخ دریافت مقاله: 1396/1/20
Email: srostami52@gmail.comتاریخ پذیرش مقاله: 1396/9/12
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1- مقدمه
موسیقی و شعر پیوند ناگسستنی دارند و بررسی عوامل موسیقی زا، یکی از مقوله های 
مورد پژوهش در آثار هر شاعری است. آهنگی که از یک شعر به گوش می رسد، نتیجه ی 
عوامل مختلفی است. »مجموعه عواملی که زبان شعر را از زبان روزمّره، به اعتبار بخشیدن 
آهنگ و توازن، امتیاز می بخشند و در حقیقت از رهگذر نظام موسیقایی سبب رستاخیز 
گروه  این  و  نامید  موسیقایی  گروه  می توان  می شوند،  زبان  در  واژه  ها  تشّخص  و  کلمه  ها 
موسیقایی، خود عوامل شناخته شده و قابل تحلیل و تعلیلی دارد؛ از قبیل انواع وزن، قافیه، 
ردیف، جناس و ... و هم چنین عوامل شناخته نشده ای نیز دارد که فقط قابل حس شدن 
است .« )شفیعی کدکنی،1370، 7-8( در این گروه موسیقایی، وزن جای گاه درخور توجهی 
دارد. »وزن هیأتی است تابع نظام ترتیب حرکات و سکنات و تناسب آن در عدد و مقدار که 
نفس از ادراک آن هیأت لذتی مخصوص یابد که آن را در این موضع، ذوق خوانند و موضوع 
آن حرکات و سکنات اگر حروف باشد، آن را شعر خوانند و ااّل آن را ایقاع خوانند .« )نصیر 
می کنند،  ایجاد  که  متفاوتی  آهنگ های  با  عروضی  وزن های  الدین طوسی، 1369، 22( 
حاالت و احساسات گوناگون شاعر را به به ترین شکل به خواننده انتقال می دهند. شعری 
که در حالت سرخوشی سروده شده، وزنی طربناک دارد و شعری که روایت گر حزن و اندوه 
است، از چینش هجاهای آن، ناله های شاعر را می توان شنید. »وزن، محاکات احوال کند و 
به این سبب مقتضی انفعاالت باشد در نفوس، چه وزنی باشد که ایجاد طیش کند و وزنی 

باشد که ایجاد وقار کند .« )نصیرالدین طوسی، 1326، 591( 
 »وزن، نظم و تناسب خاصی است در اصوات شعر)= هجاها(، این نظم و تناسب اصوات 
به انحای گوناگون نزد ملل مختلف مبین نوعی آهنگ و موسیقی است .« )شمیسا، 1379، 
را  انکار است و می توان آن  قابل  برجسته و غیر  تأثیر وزن در موسیقی شعر کاماًل   )12
مؤثرترین عامل موسیقی ساز دانست. »پس از عاطفه که رکن معنوی شعر است، مهم ترین 
عامل و مؤثرترین نیروها از آن وزن است؛ چرا که تخییل یا تهییج عواطف، بدون وزن، کم تر 
اتفاق می افتد و اصوالً توقعی که آدمی از یک شعر دارد، این است که بتواند آن را زمزمه کند 
و علت این که یک شعر را بیش از یک قطعه نثر، آدمی می خواند، همین شوق به زمزمه و 
آواز خوانی است که در ذات آدمی نهفته است .« ) شفیعی کدکنی، 1370، 47 ( »بسیاری 
از شاعران، غایت شعر را نزدیک شدن به موسیقی دانسته اند زیرا موسیقی، زبان ناب آهنگ 
هاست. زبانی که نیازهای اجتماعی را برمی آورد، زمخت و خاکی است اما با پا نهادن به 
فضای موسیقی، آن سنگینی و زمختی را رها می کند و به طرب می آید و سبک بار به گفتار 
می نشیند. در چنین حالتی است که می تواند از چیزهایی سخن گوید که در ساحت های 

دیگر زبان گفتنی نیست.« )آشوری،1373، 41-39( 
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 بررسی وزن های به کار رفته در آثار یک شاعر، بخش مهمی از موسیقی شعر او را که 
موسیقی بیرونی نامیده می شود، نشان می دهد. هدف از این پژوهش، تبیین موسیقی بیرونی 
غزلیات احمد عزیزی، شاعر معاصر، است. به این منظور، تنوع وزنی، میزان استفاده شاعر از 
بحرها و وزن های مختلف و هم چنین کیفیت اوزان و متداول بودن یا نبودن آن ها به شیوه ی 
بسامدی مورد تحقیق قرار می گیرد. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. پژوهش  هایی 
که بر روی آثار احمد عزیزی انجام گرفته است، اشعار او را از زوایای دیگر مورد بررسی قرار 

داده اند که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مکاشفه،  کفش های  اساس  بر  عزیزی  احمد  شعر  زبان  ساختار  شناختی  زیبا  تحلیل 
حسین آقا حسینی و زینب زارع، مجله ی پژوهش های زبان شناسی، سال 3، شماره 2، )پاییز 

و زمستان( 1390.
دانشگاه  غنایی،  ادب  پژوهش نامه  زاده،  شعبان  مریم  عزیزی،  احمد  شعر  به  نگاهی 

سیستان و بلوچستان، سال 9، شماره 17 ) پاییز و زمستان (1390.
ادبیات  نشریه ی  شرونی،  سمیه  نجاریان،  محمد  عزیزی،  احمد  شعر  درون مایه های 
پایداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال 9 شماره 16، 

)بهار وتابستان( 1396. 

2- بحث و بررسی
»وزن نوعی تناسب است. تناسب، کیفیتی است حاصل از ادراک وحدتی در میان اجزای 
بلکه یک پدیده ی  ندارد  تزیینی  متعدد.« )خانلری، 1345، 10( »وزن در شعر، جنبه ی 
طبیعی است برای تصویر عواطف که به هیچ روی نمی توان از آن چشم پوشید. علتش هم 
... این است که عاطفه یک نیروی وجدانی است و آثاری نیز در جسم آدمی دارد که در وی 
به هنگام خشم و شادی و اندوه آشکار می شود. در هر حالتی تپش قلب و نبضش به گونه ای 
است و نفس کشیدنش به طرزی و این کارها خود نمودار انفعالی است در روح. پس هر 
گاه بخواهیم که حاالت را با کمک واژه  ها نشان بدهیم، ناگزیر کلمات به شکل  هایی تقسیم 
خواهد شد و هر قسمتی وزنی به خود می گیرد و از این رهگذر است که بحرهای شعر به 

وجود می آید .« )شفیعی کدکنی، 1370، 48( 
 احمد عزیزی در غزلیات خود از موسیقی بحرهای متعددی بهره جسته است. واکاوی 
مجموعه ی قوس غزل که تمام 240 غزل او را در بر می گیرد، بیان گر تنوع وزنی اشعار 
االرکان و  بیرونی، غزلیات وی در دو بخش بحرهای متفق  تبیین موسیقی  برای  اوست. 
بحرهای مختلف االرکان بررسی می شود. جدول شماره ی )1(، نوع و پراکندگی بحرها و 

وزن های مختلف را در شعر این شاعر معاصر نشان می دهد:

موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی
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جدول 1- جدول فراوانی اوزان عروضی در غزلیات احمد عزیزی:
درصد فراوانی ارکان عروضی نام وزن نام بحر نوع بحر

11/3 27 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن هزج مثمن سالم بحر هزج  بحرهای
 متفق

االرکان
156
)%65(

9/6 23 مفاعیلن مفاعیلن فعولن هزج مسدس محذوف

0/4 1 مفعول مفاعلن مفاعیلن  هزج مسدس اخرب
مقبوض

0/4 1  هزج مسدس اخرب مفعول مفاعلن فعولن
مقبوض محذوف

0/8 2  هزج مثمن اخرب مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن

5/4 13  هزج مثمن اخرب مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن
مکفوف محذوف

14/2 34 بحر رمل رمل مثمن محذوف فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن

1/3 3  رمل مثمن مخبون فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن
مکفوف- مشکول

10/8 26  فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن/
 فع لن

 رمل مثمن مخبون
محذوف/ اصلم

0/8 2  رمل مسدس محذوف فاعالتن فاعالتن فاعلن

5/8 14  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
مستفعلن

بحر رجز رجز مثمن سالم

0/4 1  رجز مثمن مطوی مفتعلن مفاعلن مفتعلن فاعلن
 مخبون

1/3 3  مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن
 مفاعالتن

 رجز مثمن مخبون
مرّفل

0/4 1 رجز مسدس مرّفل مستفعلن مستفعلن مستفعالتن

0/4 1  مستفعلن مستفعلن مستفعلن
فع لن

رجز مثمن احّذ

0/4 1  بحر متقارب مثمن محذوف فعولن فعولن فعولن فعل
1/3متقارب 3  متقارب مثمن اثلم فع لن فعولن فع لن فعولن
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9/6 23  بحر مضارع مثمن اخرب مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن
مضارع

 بحرهای 
 مختلف
االرکان
84

)%35(

10/4 25  مضارع مثمن اخرب مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
مکفوف محذوف

8/ 2  مستفعلن فاعالتن مستفعلن
فاعالتن

 بحر مجتث مثمن سالم
مجتث

2/1 5 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن  مجتث مثمن مخبون

5/4 13  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن/
 فع لن

 مجتث مثمن مخبون
محذوف/ اصلم

2/5 6 فاعالتن مفاعلن فعلن/ فع لن  حفیف مسدس مخبون
محذوف/ اصلم

 بحر
خفیف

0/8 2  بحر سریع مطوی مکشوف مفتعلن مفتعلن فاعلن
سریع

2/9 7  منسرح مثمن مطوی مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
 مکشوف

 بحر
منسرح

0/4 1  منسرح مثمن مطوی مفتعلن فاعالت مفتعلن فع
 منحور

100 240 جمع

2-1-بحرهای متفق االرکان در غزلیات عزیزی: 
 »بحرهای متفق االرکان »که از تکرار یک رکن حاصل می شوند.« )ماهیار، 1373، 35(، 
در مجموع 156 غزل یعنی)65 درصد( غزلیات شاعر را به خود اختصاص داده اند. این بحرها 
در اشعار عزیزی عبارتند از: هزج، رمل، رجز و متقارب که به تفکیک به آن ها می پردازیم: 

میان  در  است.  هزج  بحر  عزیزی،  غزلیات  در  بحر  »پرشما22رترین  هزج:  بحر  الف- 
مورد  با 27  مفاعیلن(  مفاعیلن  مفاعیلن  مفاعیلن   ( بحر، هزج مثمن سالم  این  وزن های 

)11/3 درصد(، بیش ترین فراوانی را دارد.
مثال:

 نمی دانم چرا حیرت به آهم پل نمی بندد    سراپا بلبلم اما زبانم گل نمی بندد.
 )عزیزی، 1387، 52(
غزل های 13، 20، 28، 55، 67، 68، 71، 73، 79، 102، 103، 118-114، 132، 133، 

148، 149، 156، 157، 165، 208 و 231-233 در این وزن سروده شده است.

موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی
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دومین وزنی که از بحر هزج، مورد توجه شاعر بوده، هزج مسدس محذوف )مفاعیلن 
مفاعیلن فعولن( است که با 23 مورد، )9/6 درصد( از غزلیات را شامل می شود. 

 مثال: 
به دل داری حجابت جز دلی نیست                             میان جان و جانان حائلی نیست
 )همان، 24(

غزل های 12، 19، 25-22، 31، 40، 59، 92، 121، 138، 144، 158، 159، 161، 
166، 173، 175، 215، 216، 228، 236 و 239 بر این وزن است. 

ـ هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف ) مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن( با 13 مورد )5/4 
درصد( سومین وزن از بحر مذکور است. 

مثال: امروز به ساز دلم آهنگ گرفتم                    آهی قد دامان دل تنگ گرفتم 
)همان، 30(
 غزل های 8، 15، 36، 58، 64، 76، 131، 134، 143، 170، 174، 176 و 196 این 

وزن را دارد. 
ـ سه وزن دیگر بحر هزج که کم تر مورد توجه شاعر بوده است، عبارتند از: هزج مثمن 
با )0/8 درصد(؛ هزج  اخرب )مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن( در دو غزل 163 و 169 
هزج  و   ) درصد   0/4(  206 غزل  در  مفاعیلن(  مفاعلن  )مفعول  مقبوض  اخرب  مسدس 

مسدس اخرب مقبوض محذوف )مفعول مفاعلن فعولن( غزل 81 )0/4 درصد(.
 مثال:

هر چند که می گردم در ساحل تنهایی           با یاد تو می طوفد این دیده ی دریایی
)همان، 282( 
من بعد تو را کتاب می خوانم                          در روشنی شراب می خوانم
)همان، 330(
عشق تو سوار حیرت آمد                                                   آیینه شکار حیرت آمد
 )همان، 139(
ب- بحر رمل: بحر رمل نیز در غزلیات عزیزی فراوانی قابل توجهی دارد. پرکاربردترین 
وزن این بحر، رمل مثمن محذوف )فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن( است که در 34 غزل با 
)14/2 درصد( دیده می شود. این وزن نه تنها در میان وزن های بحر رمل، که در میان تمام 

وزن های به کار رفته در غزلیات عزیزی، باالترین بسامد را داراست.
مثال: 

این سیه چشمان که مژگان را تکلم کرده اند         از جنون سرمه راه خانه را گم کرده اند
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)همان، 20(
وزن مذکور در غزل های 1، 7-5، 10، 11، 16، 26، 35، 56، 63-61، 78، 107، 108، 
 ،222 ،217 ،213 ،212 ،210 ،201 ،191 ،172 ،164 ،130 ،124 ،123 ،112 ،110

224-226 و 235 دیده می شود.
ـ رمل مثمن مخبون محذوف/ اصلم )فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن/ فع لن( با فراوانی 

26، )10/8 درصد( از غزلیات را در بر می گیرد. 
 مثال:

ترسم  ای دوست ز دست تو دوایی نرسد           وین دل سوخته امروز به جایی نرسد
 )همان، 133(
از خیال تو هزار آینه ی رنگین داد        آن که آیینه به دست من حیرت بین داد
 )همان، 120( 
 غزل های 70، 74، 75، 77، 80، 85-82، 100، 109، 120، 127-125، 129، 135-

137، 139، 151، 154، 168، 177، 181 و 207 بر این وزن است.
وزن های کم کاربرد بحر رمل در غزلیات عزیزی عبارتند از: رمل مثمن مشکول)فعالت 
مسدس  رمل  و   218 106و   ،38 غزل های  در  درصد(   1/3( با  فاعالتن(  فعالت  فاعالتن 

محذوف )فاعالتن فاعالتن فاعلن( با )0/8 درصد( در دو غزل 69 و 182. 
 مثال:

صنما ز عشق رویت دل بی قرار دارم                که میان مهربانان ز تو انتظار دارم
)همان، 345(
پاره ی جان پیمبر سوخته                                   زان که جبرائیل را پر سوخته
 )همان، 298( 
مستفعلن  )مستفعلن  سالم  مثمن  رجز  رجز،  بحر  وزن های  میان  در  رجز:  بحر  ج-   
مستفعلن مستفعلن( با 14 مورد، بیش ترین فراوانی را دارد و )5/8 درصد( از غزلیات را در 

بر می گیرد. 
 مثال: 

امشب به ذوق چشم او افسانه می ریزد ز من
تا پیک شوقی می زنم پیمانه می ریزد ز من
)همان، 8(

 غزل های 1، 3، 14، 17، 46، 89، 111، 113، 145، 146، 180، 193، 211 و 219 
در این وزن سروده شده است. 

موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی
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 عزیزی عالوه بر وزن سالم، 4 وزن دیگر از بحر رجز را نیز در غزلیات معدودی به کار 
برده است. این اوزان دو گونه اند؛ وزن  هایی که خود نامأنوس و کم کاربردند و وزن  هایی 
که جزء اوزان متداول، محسوب می شوند اما عزیزی به آن ها توجه کم تری داشته است. 

وزن های غیر متداولی که او به کار برده است، عبارتند از:
ـ رجز مثمن مخبون مرّفل ) مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن( که با ) 1/3 درصد( 

در سه غزل 220، 221 و 240 دیده می شود. 
 مثال:

مطاف خوبان کند در عالم نفیر عشقت مزار ما را
 اگر نسیم عدم براند به خاک پایت غبار ما را
)همان، 347(

ـ رجز مثمن اّحذ ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن( با ) 0/4 درصد( تنها در غزل 
189 به کار رفته است.

 مثال:
می رفت و مثل جاده ای در خویش جا می ماند             یا در کنار سایه های بی صدا می ماند

 ) همان، 308( 
اوزان  از  کهن،  شعر  در  که  مستفعالتن(  مستفعلن  )مستفعلن  مرّفل  مسّدس  رجز  ـ 
نامأنوس به حساب می آمده اما در شعر شاعران معاصر، مورد توجه قرار گرفته است. این 

وزن با )0/4 درصد( در غزل 187 دیده می شود. 
 مثال: 

این رود رود عاشقان بی قرار است           این بیشه آری بیشه ی دیدار یار است
 )همان، 305( 
ـ وزن متداول بحر رجز که در غزلیات عزیزی با )0/4 درصد( تنها در غزل 147 دیده 

می شود، رجز مثمن مطوی مخبون )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن( است. 
 مثال:

ناله ی بنده نشنود هیچ رقم خدای تو                   ای بت سنگ دل بیا سر بدهم به پای تو
)همان، 246(

د- متقارب: بحر متقارب در مقایسه با بحرهای پیشین، کم تر مورد توجه شاعر بوده 
است. از آن جا که این بحر، بیش تر آهنگ حماسی را تداعی می کند، طبیعی است که در 

غزلیات کاربرد کم تری داشته باشد. 
ـ متقارب مثمن اثلم ) فع لن فعولن فع لن فعولن( با )1/3 درصد( در سه غزل 150، 
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223 و 227 دیده می شود. 
 مثال:

شد نیزه باران مژگان آن ماه                                    ای دل میامیز با لشکر شاه
) همان، 249( 
 الزم به ذکر است که این وزن را به صورت )مستفعالتن مستفعالتن(، رجز مربع مرّفل 

نیز می توان نامید. 
ـ متقارب مثمن محذوف )فعولن فعولن فعولن فعل( با )0/4 درصد( تنها در غزل 203 

آمده است.
 مثال:

زمین وسعت امتداد شماست                         تمام خیابان به یاد شماست
 )همان، 327(

2-2-بحرهای مختلف االرکان در غزلیات عزیزی:
بحرهای مختلف االرکان »که از تکرار دو رکن به تناوب به دست می آیند،« )ماهیار، 
1373، 35( با فراوانی84، )35 درصد( غزلیات را شامل می شوند. این بحرها در غزلیات 
عزیزی عبارتند از: مضارع، مجتث، خفیف، سریع و منسرح که در ذیل به آن ها پرداخته 

می شود:
الف- بحر مضارع: در میان بحرهای مختلف االرکان، بحر مضارع بیش ترین بسامد را 
دارد. پرکاربرد ترین وزن این بحر، مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف ) مفعول فاعالت 

مفاعیل فاعلن( است که با 25 مورد )10/4 درصد( از غزلیات را در بر می گیرد.
مثال:

از کعبه ی جمال تو بت هم نشانه ای است    هر جا که عشق خیمه زند آستانه ای است
)عزیزی، 1387، 43( 
غزل های 23، 34-32، 37، 44، 45، 49، 54-51، 60، 65، 88-86، 91، 128، 167، 

171، 192، 204، 205 و 238 بر این وزن است. 
ـ مضارع مثمن اخرب ) مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن( نیز با 23 مورد و)9/6 درصد(، 

بسامد باالیی را نشان می دهد. 
 مثال:

 ای بزم گاه شوقت باغ شکسته بالی                       وی کهربای نازت صحرای بی مثالی
)همان، 18(
 غزل های 4، 9، 21، 41، 47، 48، 66، 72، 98-95، 105، 119، 140، 155-152، 

موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی
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162،183، 202، 229 و 230 در این وزن سروده شده اند.
ب- بحر مجتث: در این بحر، وزن مجتث مثمن مخبون محذوف/ اصلم )مفاعلن فعالتن 
مفاعلن فعلن/ فع لن( با 13 مورد و)5/4 درصد( در 5 غزل 94، 141، 142، 185 و 209 

دیده می شود.
مثال: 

اگر سوار جنون از مسیر ناله برآید                                  ز دشت شوق غبار هزار ساله برآید 
) همان، 163( 
ـ مجتث مثمن سالم )مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن( با )0/8 درصد( در دو غزل 

184 و 200 به چشم می خورد. 
 مثال: 

رفتّی و مثل کبوتر بر روی ایوان تپیدم              در لحظه ی رفتن تو  ای کاش من می رسیدم
 )همان، 301(
ج- بحر خفیف: خفیف مسدس مخبون محذوف/ اصلم ) فاعالتن مفاعلن فعلن/ فع لن( 
که )2/5 درصد( را به خود اختصاص داده است، در 6 غزل 18، 27، 29، 30، 43 و 188 

دیده می شود.
 مثال:

اشک من می شود روان هر شب                                  کاش سرو تو بود جوی مرا
 ) همان، 79(
صبح، بارانی از ندا آمد                                      ابری از سمت بی صدا آمد
)همان، 306(

د- بحر سریع: وزن سریع مطوی مکشوف )مفتعلن مفتعلن فاعلن( با )0/8 درصد( از دو 
غزل 42 و 237 به گوش می رسد. 

مثال: 
آه چه کس دست بگیرد مرا                                    شحنه اگر مست بگیرد مرا
 )همان، 76(
ه- بحر منسرح: منسرح مثمن مطوی مکشوف) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن( با )2/9 

درصد( در 7 غزل 50، 178، 179، 194، 195، 199 و 214 دیده می شود.
مثال:

چشم چه دوزد نیاز باز به خیاط ناز         چاک دل عاشقان چاک گریبان کیست
)همان، 323( 
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ـ وزن منسرح مثمن مطوی منحور ) مفتعلن فاعالت مفتعلن فع( با )0/4 درصد( تنها 
در غزل 234 آمده است. 

 مثال:
کاهن کندو نگاهبان درخت است              معبد شبنم در آستان درخت است
)همان، 368(

 بررسی های فوق نشان می دهد که احمد عزیزی 65 درصد از غزلیات خود را در بحرهای 
متفق االرکان و 35 درصد را در بحرهای مختلف االرکان سروده است. 

جدول 2- پراکندگی بحرهای عروضی غزلیات احمد عزیزی:
درصد فراوانی نام بحر
27/9 67 هزج
27/1 65 رمل
8/3 20 رجز
1/7 4 متقارب
20 48 مضارع
8/3 20 مجتث
2/5 6 خفیف
0/8 2 سریع
3/3 8 منسرح
100 240 جمع

بحر   9 موسیقی  از  غزلیات خود  در  عزیزی  احمد  آید،  برمی   )2( از جدول  چنان که 
استفاده کرده است. بحرهای هزج، رمل، مضارع، مجتث و رجز از پرکاربردترین بحرها در 
غزلیات اوست؛ به طوری که 220 غزل از مجموع 240 غزل شاعر، در این 5 وزن سروده 

شده است. 
2-3-وزن های خیزابی و جویباری در غزلیات احمد عزیزی

 شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر، وزن های عروضی را به دو دسته ی خیزابی و 
جویباری تقسیم می کند. او وزن های خیزابی را وزن های تند و متحرکی می داند که نظام 
ایقاعی آن ها در مقاطعی خاص، نوعی نیاز به تکرار را در ذهن شنونده ایجاد می کنند و غالباً 

موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی
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از ارکان سالم و یا سالم و مزاحفی تشکیل شده اند که حالت »ترجیع« و »دور« در آن ها 
احساس می شود. او درباره ی وزن های جویباری نیز می گوید: »با آن که از زاللی و زیبایی 
برخوردارند اما ترکیب نظام ایقاعی آن ها به گونه ای است که شوق به تکرار در ساختمان 

آن ها احساس نمی شود.« )شفیعی کدکنی،1370 ،395-393( 
 بررسی غزلیات عزیزی از این منظر، نشان می دهد که از 26 وزنی که شاعر به کار گرفته، 
11 وزن )42/3 درصد(، خیزابی و 15 وزن )57/7 درصد(، جویباری است. از مجموع240 
غزل وی، 90 غزل )37/5 درصد( در اوزان خیزابی و 150 غزل ) 62/5 درصد( در اوزان 

جویباری سروده شده است.
2-4-غزلیات عزیزی از منظر تقسیم بندی وزنی خانلری:

 خانلری در کتاب تحقیق انتقادی در عروض فارسی، اوزان پرکاربرد غزلیات فارسی را بر 
اساس طول وزن، خفت و ثقل)سبکی و سنگینی( و تناوب وزن، به 5 دسته تقسیم می کند؛ 
که عبارتند از: کوتاه، متوسط ثقیل، متوسط خفیف، بلند ثقیل و متناوب. وزن های به کار 

رفته در غزلیات عزیزی با توجه به تقسیم بندی مذکور، به شرح زیر است:
جدول)3(- وزن های غزلیات عزیزی از نظر هجا:

جمع وزن  فراوانی نوع وزن درصد
36

)%14/9(
9/6 23 مفاعیلن مفاعیلن فعولن کوتاه
0/4 1 مفعول مفاعلن مفاعیلن
0/4 1 مفعول مفاعلن فعولن
0/8 2 فاعالتن فاعالتن فاعلن
0/4 1  فعولن فعولن فعولن فعل
2/5 6 فاعالتن مفاعلن فعلن
0/8 2  مفتعلن مفتعلن فاعلن
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75
)%31/3(

14/2 34 متوسط ثقیل فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن
5/4 13 مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن
0/4 1 مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع لن
0/4 1  مستفعلن مستفعلن مستفعالتن
10/4 25  مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن
0/4 1  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع

39
)%16/2(

5/4 13 متوسط خفیف مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن
10/8 26  فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن

44
)%18/4(

11/3 27 بلند ثقیل مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
5/8 14  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
1/3 3  مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن

46
)%19/2(

0/8 2 متناوب مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن
1/3 3 فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن
0/4 1  مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن
1/3 3  فع لن فعولن فع لن فعولن
9/6 23 مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن
0/8 2  مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن
2/1 5 2/1
2/9 7 2/9

240 100 240 جمع
در  عزیزی  غزلیات  از  نشان می دهد، 31/3 درصد   )  3( همان گونه که جدول شماره 
وزن های متوسط ثقیل است. وزن های متناوب با 19/2 درصد و بلند ثقیل با 18/4 درصد 
در جای گاه دوم و سوم قرار دارند. در میان وزن های متناوب، مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن 
)مضارع مثمن اخرب( با 23 غزل )9/6 درصد( جای گاه ویژه ای دارد. متوسط خفیف 16/2 

درصد و وزن های کوتاه 14/9 درصد از غزلیات را به خود اختصاص داده اند. 
 خانلری درباره ی ویژگی های این اوزان می گوید: »وزن های خفیف، ضربی و مهیج و 
سرورآورند و وزن های متوسِط ثقیل، آهنگی متین و سنگین و غم انگیز دارند. او معتقد 

موسیقی بیرونی در غزلیات احمد عزیزی
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است با آن که وزن های بلند ثقیل، مانند رجز سالم و هزج سالم، نسبت به متوسط ثقیل، 
بلندتر و سنگین تر هستند اما چون به قطعات متساوی و مرتب تقسیم می شوند، در آن ها 
حرکت و نشاطی وجود دارد.« )خانلری،1327، 204-205( »وزن های متناوب نیز مرتب و 

ضربی هستند.«)همان، 198( 
با آن که وزن های   نوع پراکندگی وزن های مذکور در غزلیات عزیزی نشان می دهد 
متین و غم انگیِز متوسط ثقیل، فراوانی بیش تری دارند، اما از آن جا که وزن های متناوب و 
کوتاه، ضربی هستند و وزن های بلند ثقیل نیز متحرک و نشاط آورند، غالب اشعار عزیزی 

وزن غم انگیز ندارد. 
 »خانلری مجموع اوزانی را که غالباً در غزل فارسی به کار رفته اند، کم و بیش 25 وزن 
می داند.« )خانلری،1327، ،152( او 20 وزن معمول را در غزلیات قرن 6 تا 13 بررسی 
کرده است. از فهرستی که خانلری از وزن های معمول ارائه می دهد، 19 وزن در غزلیات 
عزیزی دیده می شود. اما 7 وزن از غزلیات عزیزی خارج از فهرست مذکور است؛ که عبارتند 
از: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن)هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف(، مستفعلن مستفعلن 
مستفعلن فع لن)رجز مثمن احّذ(، مستفعلن مستفعلن مستفعالتن )رجز مسّدس مرّفل(، 
مفتعلن فاعالت مفتعلن فع )منسرح مثمن مطوی منحور(، مفاعالتن مفاعالتن مفاعالتن 
مفاعالتن)رجز مثمن مخبون مرّفل(، مستفعلن فاعالتن مستفعلن فاعالتن)مجتث مثمن 
سالم( و فع لن فعولن فع لن فعولن)متقارب مثمن اثلم(. عزیزی از 240 غزل، فقط 24 غزل 
را در این 7 وزن سروده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که غزلیات احمد عزیزی غالباً 

وزن های معمول غزل فارسی را دارند. 

3-نتیجه گیری
پژوهش در غزلیات احمد عزیزی نشان می دهد که عزیزی از موسیقی 9 بحر و 24 وزن 
بهره جسته است. بحرهای متفق االرکان در شعر او بیش از بحرهای مختلف االرکان دیده 
می شود. بحرهای هزج، رمل، مضارع، مجتث و رجز، بیش ترین فراوانی را در غزلیات او دارند.
از 26 وزنی که در غزلیات عزیزی یافت می شود، 11 وزن، خیزابی است که در 90 غزل 
دیده می شود و 15 وزن، جویباری است که 150 غزل را دربر می گیرد. در تقسیم بندی 
وزن  ها از منظری دیگر، 36 غزل)14/9درصد( در وزن های کوتاه، 75 غزل ) 31/3 درصد( 
در وزن های متوسط ثقیل، 39 غزل )16/2 درصد( متوسط خفیف، 44 غزل )18/4 درصد( 
بلند ثقیل و 46 غزل )19/2 درصد( در وزن های متناوب سروده شده است. نوع پراکندگی 
وزن های مذکور نشان می دهد با آن که وزن های متین و غم انگیِز متوسط ثقیل، فراوانی 
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بیش تری دارند، اما از آن جا که وزن های متناوب و کوتاه، ضربی هستند و وزن های بلند 
ثقیل نیز متحرک و نشاط آورند، غالب اشعار عزیزی وزن غم انگیز ندارد.

 مقایسه ی وزن های غزلیات عزیزی با 20 وزنی که خانلری به عنوان وزن های معمول 
در غزلیات قرن 6 تا 13 بررسی کرده است، نشان می دهد که 19 وزن عزیزی از وزن های 
معمول و 7 وزن، خارج از فهرست خانلری است. گفتنی است که عزیزی از مجموع 240 

غزل، 216 غزل )90 درصد( را در وزن های معمول سروده است. 
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مجله ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی 
دانـشـگـاه   آزاد   اسـالمـی،   واحـد   فسـا 

س8، ش2 )پیاپی17(، پاییز و زمستان 1396

تحلیلي بر کهن الگوي سفر قهرمان در گنبد ششم از هفت پیکر نظامي
دکتر محمد ریحانی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیروان، ایران.
دکتر راحله عبداله زاده برزو
عضو باشگاه پژوهش گران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیروان، ایران.

چکیده
نظامی  هفت پیکر  از  ششم  گنبد  در  قهرمان  سفر  الگوی  کهن  اجزای  تحلیل  به  مقاله  این 
می   پردازد و نشان می   دهد که داستان "خیر و شر" مطابقتی کامل با الگوی سفر قهرمان و مراحل 
سه گانه ی آن دارد. خیر، در زمانی نامعلوم، پای به راه سفری نامعلوم می   گذارد. شر، که سایه ی 
فریب  کار و آزمنِد خیراست، بینایی ظاهری او را می   ستاند؛ اما به یاری شباِن ُکرد، خیر بینایی   اش 
را باز می  یابد و نگاِه چشم باطِنش به دنیای ناخودآگاه گشوده می   شود. خیر به پاس خدمتی که 
دریافت کرده، شبانی گوسفندان ُکرد را بر عهده می   گیرد. شبان، دختر خود را به ازدواج خیر 
درمی  آورد. ازدواج جادویی با بانوی ُکرد، سبب می   شود تا خیر، به اکسیر معرفت، که همانا دست 
درمانگری  جادویی،  درخت  نیروی  به  خیر،  بیابد.  دست  است،  جاودانگی  درخت  راِز  به  یافتن 
می   آموزد و دختِر شاه و وزیر را درمان می   کند. درماِن دختران و ازدواج با آنان، رمزی از یگانگی 
با عالم درون است. وحدت با آنیماهای درون، و آشتی با سه پدر، برای خیر رسیدن به پادشاهی، 
قدرت، عدالت و توان گری را به هم راه دارد. خیر با برکاتی که به دست آورده است، باید برای انجام 

رسالت خویش که همانا برقراری عدالت است، به سوی جامعه ی بشری بازگردد. 
واژگان کلیدی: کهن الگو، سفر، قهرمان، گنبد ششم، نظامی، خیر و شر.

تاریخ دریافت مقاله: 1396/1/19
تاریخ پذیرش مقاله: 1396/8/28
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1-مقدمه
پژوهش هایی چند از این دست، به انجام رسیده است؛ از آن جمله، به کتاب  ساختار 
قهرمانان  از سفر  روایت کمپبل  اثر،  این  اشاره کرد. در  نامه می   توان  فیلم  اسطوره  ای در 
 )1386 )وگلر،  است.  شده  داده  نشان  جهان  فیلم  نامه   های  مشهورترین  در   اسطوره  ای 
)کنگرانی،  ماهی  و  یونس  روایت  به  نگاهی  با  کمپبل  نزد  اسطوره  تک  تحلیل  مقاله ی 
1388( هم با این نظریه به پیش رفته است. فرزانه ی  زعفرانلو در پایان نامه ی کارشناسی 
نظریه ی  ژوزف  با  آن  انطباق  و  عیار  ساختار  اسطوره  ای سمک  بررسی  به  خویش،  ارشد 
منظومه ی  تحلیل  و  بررسی  مقاله  موضوع  است.  پرداخته   )1390 )زعفران لو،  کمپبل 
مانلی نیمایوشیج بر اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل از نصراهلل امامی و دیگران 
در  که  در جست وجویی  است.  منظومه  این  در  قهرمان  الگوی سفر  تحلیل  هم   )1394(
گنبد  تمثیلی  داستان  آن  در  که  مستقل  پژوهشی  شد،  انجام  شده  منتشر  آثار  میان 
نشد. دیده  باشد،  شده  سنجیده  کمپبل  قهرمان  سفر  الگوی  کهن  نظریه ی  با  ششم، 

2-بحث و بررسی
2-1-گزارش داستان به روایت هفت پیکر:

روزی دو جوان با نام   های خیر و شر هم  سفر شدند. در آغاز، خیر از توشه خود می   خورد 
بیابانی گرم  به  تا  نگه می   د اشت  را  توشه ی خویش  و غذا می   داد و شر  به شر هم آب  و 
رسیدند. بعد از هفت روز، آب مشک خیر تمام شد. خیر ناگزیر، دو لعل گران  بهایی را که 
هم راه داشت پیش کش کرد تا از شر قدری آب بستاند. اما شر گوهری را طلب می   کرد که 
خیر نتواند با رسیدن به شهر آن را بازستاند. او در ازای آب، چشمان خیر را می   خواست. 
شر دو چشم او را از کاسه درآورد و بدون این که به او آب دهد، جامه و دو گوهر خویش 
بر سر چشمه  ای  پر کردن کوزه  برای  ُکرد که  مهتران  از  یکی  و رفت. دختر  برداشت  را 
رفته بود، در پِی صداِی ناله  ای که به گوش می   رسید، پیش رفت و خیر را خونین و مالین 
دید. دختر به او آب نوشاند و دو چشم او را که هنوز چشم فاسد نشده بود، در جای خود 
گذاشت. دختر، خیر را با خود به خانه برد. پدر دختر از عصاره ی برگ   های درخت صندل، 
مرهمی بر چشمان او نهاد تا بیناییش باز گردد. این درخِت ُرسته بر کنار چشمه، دو شاخه، 
داشت. عصاره ی برگ   های یکی از شاخه  ها، چشم را و برگ   های شاخ دیگر، بیماری صرع 
را درمان می   کرد. پس از پنج روز، مرهم اثر می   کند و خیر دوباره بیناییش را باز می  یابد. 
خیر شتربانی گله ی مرد ُکرد را بر عهده می   گیرد. او به دختر ُکرد، دل بسته است، در 
واکنشی غریزی، مرد ُکرد را از قصدش برای بازگشت به سوِی والیِت خویش آگاه می   کند 
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و از او می   خواهد تا دعای خیرش را بدرقه ی راهش کند. مرد ُکرد، برای پای  بند کردن 
خیر، دخترش را به همسرِی او درآورد و ثروت خویش را بدو سپرد. مدتی بعد، خیر به 
بود هر  رنج می   برد. شاه شرط کرده  بیماری صرع  از  آن  پادشاه  شهری رسید که دختر 
که دختر را مداوا کند، او را به دامادی بپذیرد و هر کس را که جمال دختر را ببیند و 
او  رضاِی خدای،  بهر  از  تا  می   گیرد  تصمیم  خیر  خواهد کشت.  کند،  درمان  را  او  نتواند 
به دختر  بود،  آورده  فراهم  برگ   های درخت صندل  از  که  از عصاره  ای  او  کند.  درمان  را 
نوشاند و دختر سه روز به خواب رفت. وقتی به هوش آمد، سالمتی خود را باز یافته بود. 
شاه به نشانه ی قدردانی از خیر، بدو خلعتی بخشید که هم  وزن ارزش مملکتی بود. به 
او کمری زرین و حمایلی گوهرین داد و او را به دامادی خویش پذیرفت. دختِر وزیر نیز 
بر اثر آبله، چشمان خود را از دست داده بود. خیر، پس از مداوای دختِر وزیر، او را هم 
پادشاهی رسید. به  نیک  خواهی  از سر  آن چنان شد که سرانجام، خیر  و  زنی گرفت  به 

او را نزد خیر  با مردی یهودی دید.  باغی، شر را در حاِل داد و ستد  روزی خیر، در 
او نامش را مبّشر خواند. خیر گفت: تو شّری نه مبّشر؛ تو  او را پرسید؛  نام  آوردند. خیر 
تو  ندادی.  آب  او  به  و  ربودی  را  گوهرانش  درآوردی،  را  هم  سفرت  چشمان  که  همانی 
بدی هایی  رغم  به  خیر،  مرده.  تو  بخت  و  است  زنده  من  بخت  اکنون  خیر،  من  و  شّری 
که از شّر دیده بود، به سبب گوهر نیک وجود، او را بخشید و آزاد کرد. شر پس از آزاد 
همه  این  نتوانست  بود،  خیر  مالزِم  که  ُکرد  مرد  می   رفت.  شادمان  خیر،  دست  از  شدن 
ناجوان مردی را از سویی، و بخشایش خیر را از سویی دیگر برتابد؛ پس بر او حمله برد 
و  غیرت  پاس  به  هم  خیر  آورد.  بیرون  شر  لباس  از  را  خیر  گهر  دو  و  برید  را  و سرش 
حمّیت کرد، گوهران را بدو بخشید. خیر پس از آن به نشانه ی پای  بندی و وفاداری به 
کرد. تن  بر  رنِگ صندل  به  بود، جامه  ای  رسانده  قدرت  به  و  داده  را شفا  او  که  درختی 

2-2-سفر قهرمان از نظر ژوزف کمپبل:
ژوزف کمپبل )1392(، بیان می   کند که سفر قهرمانان اساطیری از هسـته ی واحدی 
سرچشمه   های  از  بعضی  دل  به  نفوذ  دنیا،  از  جدایی  بخش  سه  از  که  می   کند  پیروی 
ا گر  است  معتقد  او  است.  شده  تشکیل  شادی آور  و  بخش  حیات  بازگشتی  و  قدرت 
فرضی  اسطوره ی  یا  و  آیین  افسانه،  داستان،  یک  از  کهن الگویی  اصلی  عناصر  از  یکی 
آن  و حذف شدن  است  اشاره شده  آن  به  تلویحی  گونه  ای  به  حتماً  باشند،  شده  حذف 
در  را  زیادی  اطالعات  بحث،  مورِد  داستاِن  شناسِی  آسیب  درباره ی  می   تواند  عنصر 
است: شده  قایل  نیز  خردتری  اجزای  اصلی  هسته ی  این  برای  او  دهد.  قرار  ما  اختیار 

عزیمت  -1
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نهنگ. از نخستین آستان و شکم  امداد غیبی، عبور  آغاز سفر، رد دعوت،  به  دعوت 
آیین تشرف  -2

جاده ی آزمون  ها، مالقات با خدابانو، زن در نقش وسوسه  گر، آشتی با پدر، خدایگان، برکت نهایی.
بازگشت  -3

امتناع از بازگشت، فرار جادویی، دست نجات از خارج، عبور از آستان بازگشت، ارباب دو جهان.
سفر روحانی و تمثیلی، یکی از واکنش   های بشر برای رهایی از محدودیت   های زندگی 
مادی است؛ ولی از آن جا که ذهن او قادر نیست رخ دادهای درونی را چنان که باید، گزارش 
کند، ناگزیر می   شود آن را در قالب حکایت و تمثیل که بیان  گر رخ دادی واقعی و بیرونی هم 
می   تواند باشد، به نمایش بگذارد. امروزه علم روان  شناسی، گستره ی پهناوری از نادانسته   های 
بشری را در قلم رو روان آدمی کشف کرده است. این امر سبب شده تا بسیاری از داستان  ها و 
روایت   های تمثیلی، از پرده ی ابهام بیرون شود و با نوری که علم روان  شناسی بر پیکره ی آن فرو 
تابانده، الیه   های توبرتوی آن بر ما روشن گردد. سفرهای تمثیلی، ساختاری پیازینه  وار دارند. 
الیه ی بیرونی آن را می   توان در تفسیر حرکت   های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و... به خدمت 
گرفت و الیه ی درونی آن را به کمک نظریه   های روان  شناسانی چون یونگ، فروید، کمپبل و 
دیگر روان  کاوان و نظریه پردازان اسطوره، بازیابی و تفسیر کرد. الیه ی بیرونی آن، بیانی است 
تمثیلی برای رسیدن به یک نگاه، باور تازه و حرکت برای تحقق بخشیدن آن. این سفر با گذر 
از موانع و آزمون  ها، و رسیدن به قدرت برای رهایی از بود و بند دنیای ماّدی ممکن می   شود. 
و  دارد  و  اسطوره  ای  مثالی  روی  و  رنگ  باشد،  واقعی  آن که  از  بیش  داستان  این 
برای  است.  شده  ظاهر  نمادین  جامه  ای  در  که  است  درونی  سیری  به  ناظر  بیش تر 
تالش  از  روان  کاونه  تحلیلی  که  یونگ  نظریه ی  از  نخست  نمادین،  سیر  این  تحلیل 
نظریه ی  از  بهره  گیری  با  سپس  گرفته؛  مدد  است،  ناخودآگاه  شناخت  برای  خودآگاه 
پرداخته  ایم.  نظامی  پیکر  هفت  از  ششم  گنبد  روایت  تحلیل  به  کمپبل،  اسطوره ی  تک 
روان شناسی  در  شر  است.  شر  و  خیر  میان  کارساز  نبردی  آوردگاِه  گنبد،  »این 
خودآگاِه  قلم رِو  فرماِن  از  که  است  روانی  کارکرد  هر  اهریمنی  وجه  یونگ، 
و  می   گیرد  خیر  از  را  خودآگاه  جهاِن  دیدن  نیروی  شر،  می  پیچد.  سر  روان 
 )148  ،1374 )یاوری،  می   گشاید.«  برابرش  در  را  درون  دنیای  چشم  انداز 

2-3-شرح مراحل سفر در گنبد ششم 
عزیمت:

دعوت به آغاز سفر:
پایه  بر  می   خواند.  سفر  به  را  قهرمان  بیرون،  از  فردی  غالباً  تمثیلی،  سفرهای  »در 
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ناخودآگاه  از  که  صدایی  یا  ندایی،  نیرویی،  به  قهرمان(،   ( خودآگاه  نیز،  یونگ  نظریه ی 
برمی  آید، به سفر فراخوانده می   شود. آن گاه، خودآگاه برای شناخت ناخودآگاه، پا به راه 
بازی گر  و  ناخودآگاه  نیروهای  مقدماتی حضور  ازنمادهای  که  پیک،  بار حضور  می   گذارد. 
است، داستان تمثیلی و نمادین آغاز می   شود. این حضور، بحرانی را در روند زندگی قهرمان 
)کمپبل، 1392، 60(  آغاز سفر می   نامد.«  به  را دعوت  آن  به وجود می   آورد که کمپبل 
تمام  در  است.  نظامی  پیکر  هفت  منظومه  از  داستان  ششمین  شر،  و  خیر  داستان 
داستان   های هفت پیکر، خودآگاه در هیأت یک قهرمان، ممثل و مجسم می   شود و به ندایی 
که او را به رفتن فراخوانده، پاسخ می   دهد و پا به راه می   گذارد. از آن جا که هم راوی، و هم 
خواننده از وجود این دعوت  گر باخبر بوده  اند، نظامی نیازی ندیده است که در این داستان، 
سخنی از پیک به میان آورند. به عبارت دیگر، این قسمت از ساختار سفر در داستان، به 
قرینه حذف شده است تا تکرارش ماللت نیاورد. در واقع داستان   های هفت پیکر، صورت   های 
گوناگون یک روایت واحد هستند که نظامی با توجه به پیوستگی و توالی داستان  ها، گاه 
سطح  از  دارد،  انطباق  کمپبل  نظریه ی  در  سفر  ساختار  با  که  را  سفر  اجزای  از  پاره  ای 
بیرونی داستان، حذف کرده است. در حالی که این جزء یا اجزا در زیر ساخت، به روشنی 
به چشم می   آیند و سهم به سزایی در پیش  بُرِد داستان دارند. ندای دعوت گر، فراخوانی 
درونی از سوی ناخودآگاِه قهرمان است که در هیأت تمثیل، به تصویر کشیده شده است .

در بیش  تر داستان   های تمثیلی، فراخواندن به سفر یا آغاز سفر در شب رخ می   دهد. 
از  که  می   داند. سفری  به سپیدی  از سیاهی  درون سفر  دنیای  به  را  انسان  یونگ »سفر 
عمقی تر  الیه   های  به  رفته  رفته  و  می   شود  آغاز   )shadow( سایه  فردی  الیه های  با  دیدار 
روان می   رسد و فرد را به هم روزگارانش و کسانی که بسیار پیش از او زیسته اند، پیوند 
می   دهد. پیش از شناختن سایه،  رو به رو شدن با آنیما که نزدیک   ترین چهره ی پنهان در 
پس سایه و برخوردار از نیروهای جادویی ِافسون و تسخیر است، ممکن نیست.« )یاوری، 
1386، 144( آغاز شدِن داستان در ظلمات شب، ذهن را برای رویارویی با عناصر مرموز 
و نمادین آماده می   کند. در سفرهای تمثیلی که گزارشی از تّطور روحی و دگردیسی   های 
آن است، زمان و مکان کم رنگند یا نمودی ندارند. از آن جا که زمان در این سفر مشخص 
در  است.  نموده شده  نابینایی ظاهری خیر،  به صورت  ناخودآگاه،  فضای  تاریکی  نیست، 
این سفر، مقصد و انگیزه ی همسفران نیز آشکار نیست. زیرا راوی نمی  داند که خودآگاه، 
به چه ساحت هایی از عالِم ناخودآگاه، پای می   گذارد و در رویارویی با قلم رو پهناور جان، از 
چه گریوه هایی می   گذرد. نظامی تنها به اشاره  ای کوتاه می   گوید: »سوی شهری د گر شدند 
از آن سبب  نمی  گوید،  راه سخن  و چون  از چند  او  ا گر  نظامی، 1389، 269(   ( روان؛« 
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است که می   خواهد قهرمان در مسیر سلوک، خود راوی مکاشفه  ها، دیده  ها و دریافت   های 
خویش باشد، فراز و فرودها را خود دریابد و منزل به منزل به مقصد نزدیک شود. ضمن 
این که در سفرهای تمثیلی، اساساً مقصد مهم نیست. آن چه اهمیت دارد، خود راه و مسیر 
سفر است. چنان که عارفی بودایی می   گوید: سعادت وجود ندارد، سعادت همین راه است. 
"There is no way to happiness, happiness is the way". )شفیعی  کدکنی، 1385، 54(

رد دعوت:
همیشه  چون  بماند...  بی  پاسخ  دعوتی  که  می   آید  پیش  واقعی  زندگی  در  »اغلب 
می   توان گوش ها را بست و حواس را متوجه چیز دیگری کرد. ردِّ دعوت، سفر را برعکس 
از  کرده، به حالتی منفی بدل می   سازد. در این حالت، فرد که پشت دیوار کسالت  باری 
از دست  را  زندانی شده است، قدرِت عمِل مثبت  یا فرهنگ،  زندگی روزمره، کاِر سخت 
 )67  ،1392 )کمپبل،  دارد.«  ناجی  به  نیاز  که  می   شود  بدل  قربانی  یک  به  و  می   دهد 
بردارد.  دست  خویش  عالیق  از  نمی  خواهد  فرد  که  باشد  این  دعوت  این  رد  علت  شاید 
دعوتی  رد  پیکر،  هفت  دیگر"  "گنبدهای  داستان  هم چون  هم،  داستان  این  در 
راه  در  قدم  خویش  میل  به  قهرمان  و  نمی  شود  دیده  داستان  قهرمان  سوی  از 
پیش  را  مسافری  گویی،  می   کند؛  هم راهی  را  شر  خیر،  داستان،  این  در  می   گذارد. 
می   رساند  سود  او  به  خیر  است؛  سفر  در  خود  وجودی  نیمه ی  با  هم راه  که  داریم  روی 
دارد. را  خیر  سایه ی  حکم  شر  تمثیلی،  روایت  این  در  می   شود.  او  زیان  سبب  شر  و 

»سایه،  بخش تاریک، سامان نیافته و سرکوب شده یا به تعبیر یونگ هر چیزی است که 
فرد از تأیید آن در مورد خودش سرباز می   زند و همیشه از سوی آن تحت فشار است.« )پالمر، 
1385، 172-173( که در ادبیات عرفاني از آن به شیطان یاد شده است. سایه، خصوصیات 
مثبت و خالقانه هم دارد؛ ولي، در ادبیات بیش تر بر جنبه ی منفي آن تأکید شده است. به جای 
گریز از سایه، »در مردان بزرگ این همت هست که برای شناخت سایه ی خود حرکت  کنند: 
خویشتن شناسی. این اتفاق برای هر کسی رخ نمی  دهد. اغلب انسان  ها، خودآگاه و ناخودآگاه 
خود را به حال خویش رها می   کنند و اجازه می   دهند هر یک در قلم رو خویش، به کار خویش 
مشغول باشند. اما انسان   های خالق و هنرمند می   کوشند تا فاصله ی میان این دو دریا، »بَْیَنُهَما 
بَْرَزٌخ ال یَْبِغَیان« را از میان بردارند و آنان را با هم آشتی دهند.« )شمیسا، 1374، 151-150( 
برای گذر از مرحله دشواِر دیدار با سایه، خیر باید دیوهای درون خود را بشناسد. نخستین 
کسی که خیر در سفر به سوی عالم ناشناخته ی ناخودآگاه با او روبه رو می   شود، شر است که 
می   تواند نمادی از جنبه   های منفی سایه باشد. فریب  کاری و زیاده  خواهی از صفات ناپسند 
سایه ی خیر است و خیر می   کوشد این دیِو درون را رام کند. نکته ی قابل تامل این است که 
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قهرمان تا زمانی که با دیوهای وجود یا موانع نفس آشنا نشود، نمی  تواند به عمق درون راه یابد. 
خودآگاه می   تواند با اصالح رذایل و پرورش فضایل، دیو یا دیوهای نفس خود را تسلیم نماید 
و با گذر از این الیه، با آنیما که در الیه ی عمیق  تری از روان ناخودآگاه جای دارد، دیدار کند. 

امداد غیبی:
موجودی  با  سفر  مرحله ی  اولین  در  داده اند،  مثبت  پاسخ  پیک  دعوت  به  که  »آنان 
برابر  در  او  از  که  می   دهد  رهرو  به  طلسمی  حامی،  می   شوند.  رو  روبه  حمایت گر 
 )75  ،1392 )کمپبل،  می   کند.«  محافظت  هستند،  راه  در  که  َهیوالوشی  نیروهای 
آشناست.  شخصیتی  اروپا  پریان  قصه   های  در  نجات  فرشته ی  و  رسان  یاری  »عجوزه ی 
عهده ی  به  بیش تر  نقش  این  دارد،  مسیحی  مقدسان  به  اختصاص  که  افسانه هایی  در 
)77 )همان،  دارد.«  هم راه  به  نیز  را  پدر  بخشش  باکره،  شفاعت  عذراست.  باکره ی 

دختر ُکرد، نقش یاری گر خیر را دارد. ظاهر شدن او در اوج سختی، نشان می   دهد که 
»نیروی حمایت گر همیشه در حرم دل حاضر است و درون یا پشِت هیأت   های ناشناِس 
زندگی، باقی و ماندگار، پنهان شده است. فقط باید او را شناخت و اطمینان کرد.« )همان، 
78( او دو چشم از دست رفته ی خیر را در چشم  خانه می   نهد و او را به خانه می   برد. خیر، 
در پیِ از دست دادن بینایی ظاهری، به یاری مرِد ُکرد، این بار چشم بر روِی باطن و حقیقت 
امور باز می   کند. چشم در سراسر جهان، نماِد نیروی دراکه است. چشم از دیدگاه یونگ رمز 
مرکز است؛ مرکز وجود و مرکز روح. آن چه پیش از هر عضوی در بدن در نظر اول نمود 
دارد، چشم است. در برخی سنت ها هم »چشم به عنوان طبیعت خورشیدی و ناری، منبع 
نور و آگاهی و باروری ملحوظ می   شود.« )شوالیه و گربران، 1388، ج 2، 516( »چشم سر، 
عالم ماده را می   بیند و چشم دل، عالم روح را. خیر بایستی با روح دم  ساز گردد و از ماده، که 
طبیعتش بر پلیدی و شر است، رهایی یابد. آبـ  آن چه خیر در ازای از دست دادن چشم سر، 
طلب می   کند،ـ  که در عهد جدید نماد ذات خداوند است.« )مکاشفات، 21( تنها با چشم دل 
شناخته می   شود. چشم ظاهر، سد راه شناخت است؛ باید از میانه برداشته شود« )زمردی، 
1388، 118( فروبسته شدن چشم یا کور شدن آن، رمزی از سفر به دنیای درون است . 
از عصاره ی برگ صندل،  امداد دیگر در مسیر سفر خیر، حضوِر شبان ُکرد است که 
مرهمی می   سازد و بر چشم   های خیر، می   نهد و آن ها را مداوا می   کند. خیر در این رخ داد 
در  را  خود  و  بازکند  درون  نگارین  و  نمادین  دنیای  بر  دیده  تا  می   یابد  فرصت  شگفت، 
»نماِد  حکایت،  این  در  ُکرد  چوپان  ببیند.  بوده،  محروم  دیدنش  از  کنون  تا  که  آینه  ای 
کهن  الگوِی پیِر فرزانه، یکی از برجسته   ترین کهن الگوها در مسیر دست  یابی به فردیت،  
راهی تصمیم  قهرمان در دو  قهرمان می   نمایاند که  به  را  او وقتی چهره ی خویش  است. 

تحلیلي بر کهن الگوي سفر قهرمان در گنبد ششم از هفت پیکر نظامي
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میل  و  الهام  بصیرت، ذکاوت،  معرفت،  تفکر،  از  نمادی  فرزانه  پیر  باشد.  ایستاده  تدبیر  و 
غیبی،  از دید کمپبل، »مدد رسان  )یونگ، 1368، 112-113و 118(  است.«  یاوری  به 
شکل  به  است  ممکن  پریان،  عامیانه ی  قصه   های  در  می   شود.  ظاهر  مردانه  هیأتی  در 
کوتوله ی جنگلی، جادوگر، راهب، چوپان و یا آهن گر ظاهر شود که طلسم ها و ابزار مورد 
عهده ی شخصیِت  بر  نقش  این  عمیق  تر،  اسطوره   های  در  می   کند.  تهیه  را  قهرمان  نیاز 
وسوسه  گری  او  است...  دیگر  درجهان  ارواح  راهنمای  و  قایق  ران  معلم،  راهنما،  بزرِگ 
 )82-81  ،1392 )کمپبل،  می   کشد.«  آزمون ها  قلم رو  به  را  بی گناه  جان   های  که  است 
کهن الگوی پیر دانا، بازتابی از آب دیدگی و سرد و گرم چشیدگِی ناخودآگاه جمعی در 
این گنبد است. او از صحرایی به صحرای دیگر می   رود و دایم در گذر است. از عهد عتیق 
عنوان شبان را فقط به بزرگان و پیشوایان دین و حکومت می   داده  اند. انبیای الهی اغلب 
شبان بوده  اند. نماد گرایی شبان، »در برگیرنده ی مفهوم عقل الهامی و عقل تجربی است. 
شبان، نماد شب زنده داری است؛ عمل کرد او عملی مستمر از مراقبت و توجه است. او بیدار 
است و می   بیند؛ با این نگرش می   توان چوپان را با خورشید مقایسه کرد که همه چیز را از باال 
می   بیند. از سوی دیگر، چوپان نماد صحرانوردی است و چنان که گفته شد، ریشه در زمین 
ندارد؛ او نشانه ی روح است که در هیچ جای زمین بومی نیست؛ بلکه همواره در گذر است. 
چوپان از گله  اش حمایتی هم راه با آگاهی را آغاز می   کند.« )شوالیه و گربران، 1388، ج 2، 
549( ُکرد صحرانشین، شباِن بشریِت ره گم کرده است. او آشنا به اسرار است؛ عارفی واصل. 
او که به راز درخت کیهانی آگاه است، خیر را در شناخت و درک به تر شر یاری می   رساند. 
درآوردن  نمایش  به  در  شایسته  بازی گرانی  اعداد،  تمثیلی،  داستان   های  در 
داستان  این  در  که  است  دیگری  نماد  پنج،  عدد  هستند.  داستان  نمادین  روایت 
نکاح خوانده  اند.«  عدد  را  آن  فیثاغورثیان  و  است  عدد وصلت  »پنج،  می   کند.  خودنمایی 
اثر  خیر  چشمان  جراحت  بر  مرهم،  تا  می   کشد  طول  روز  پنج   )242 )همان، 
. اوست  درون  پُرنگار  پهنه ی  به  خیر  راه  یابی  از  رمزی  مفهومی  چشم،  بینایی  بگذارد. 
مرد ُکرد، به شـتربانی و گله داری سـرگرم است. خیر نیز پس از بهبود، در گله ی مرد 

ُکرد، به شتربانی و شبانی می   پردازد.
به شتربانی و گله داری                                                                                   کردی آهستگی و هشیاری
)نظامی، 1389، 280(

»شتر نماد خلق و خویی زشت نیست؛ بلکه نماد خودپسندی و ادعا است.« )شوالیه و 
گربران، 1385، ج 4، 42( اشتغال خیر به شترچرانی، یادآور خوک  چرانی سالکی دیگر است 
که در داستان شیخ صنعان از منطق الطیر آمده است. هر دو سالک، یعنی خیر و شیخ صنعان، 
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در پی رام کردن ویژگی     های منفی نفس بوده  اند. تالش خیر برای رام کردن خودپسندی درون، 
آزمون دیگری را پیش پای او می   نهد و آن مداوای دختران وزیر و شاه است. پاداشی که خیر از 
درماِن دختران دریافت خواهد کرد، ازدواج با آن  هاست. بی تفاوتی او نسبت به وعده ی ازدواج 
و تالش برای جلب رضای حق در انجام این کار، نشان می   دهد که تالش او در شتربانی موثر 
واقع شده است؛ زیرا، »شتر با وجود حالت پر ادعا و ناراضی  اش، مظهر قناعت به شمار آمده 
است.« )همان، 40( رسیدن خیر از تَرک خودپسندی به تَرک آز، تقویت کننده ی این نماد است.
دوری را  بنده  کز طمع هست  لیک شرط آن بود به دستوری                   
این دوا را که رای خواهم کرد                              از برای خدای خواهم کرد
)نظامی، 1389، 285(

بی  توجهی خیر به وعده ی ازدواج با دختر شاه و وزیر، نشان دهنده ی رسیدن او به پاکی است؛ 
زیرا، »تا وقتی انسان به این بدِن جسد مانند، کوچک   ترین اعتنایی داشته باشد، ناپاک است و 
هم چنین از دشمنان، و هم چنین از تولد، بیماری و مرگ، رنج خواهد برد.« )کمپبل، 1392، 130( 

عبور از نخستین آستان:
آستانه  نگهبان  با  می   نهد  سفر  راه  در  پای  پیک،  دعوت  به  قهرمان  آن که  از  پس 
کنونِی  آسمان  و  زندگی  افق  محدوده ی  در  ایستاده  سرایداران،  »این  می   شود.  مواجه 
قهرمان، به نگاهبانی از چهارسوی و هم چنین باال و پایین آن می   پردازند و آن را محدود 
 )85 )همان،  است.«  انتظار  در  خطر  و  ناشناخته  تاریکی،  آن ها  سوِی  آن  می   کنند. 
از بیابان گرم و ورود به کاشانه ی دختر ُکرد را معادل عبور از  می  توان عبور قهرمان 
نخستین آستان دانست. قهرمان قبل از رفتن به سکونت  گاه دختر ُکرد، دو چشِم ظاهری 
را از دست می   دهد. از دیِد نمادشناسی، کور شدن چشمان اسفندیار، فرصتی است برای 
راه  یابی او به دنیای درون. تنها از این راه می   شود پرده ها و حجاب ها را کنار زد و هزار توی 
درون را دید و با منابع و موانع ناخودآگاه آشنا شد. او تا زمانی که بینایَیش را از دست نداده، 
نمی  داند که قربانی نفس و قربانی قدرت است؛ به محض این که، تیر بر چشمش می   نشیند، 
آگاه می   شود. در حقیقت چشِم ظاهِر او کور می   شود تا دو چشم باطنش باز شود. پس، 
چشمِ  سر در این داستان، نوعی حجاب است که با از بین رفتن بینش ظاهری، از پیش پای 
سالک برداشته می   شود. از طرفی دیگر، چشم ها دریچه   های عالم خودآگاهند. به محض این 
 که آن ها را می   بندیم، وارد قلمرو ناخودآگاه می   شویم. چشمان  مان را که فرو ببندیم، دنیا 
در تاریکی فرومی  رود، به محاق می  نشیند و خودآگاه مجال می   یابد تا به دنیای درون پای 
بگذارد. عالم ناخودآگاه، جهانی تاریک است و در همین تاریکی است که گنج و نقشه ی راه 
زندگی، جای گرفته است؛ مانند غارها که نهان گاه گنج ها و گنجینه   های اسرار بوده است. 

تحلیلي بر کهن الگوي سفر قهرمان در گنبد ششم از هفت پیکر نظامي
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و  می   آورد  دست  به  را  وزیر  و  شاه  ُکرد،  دختر  سه  ناخودآگاه،  عالم  به  ورود  با  خیر 
سه  نمایان گر  سه،  »عدد  است.  نابینایی  و  صرع  شفابخش  که  می   یابد  دست  دارویی  به 
عرفانی  پیش رفت  مرحله ی  سه  یا  االهی  و  معنوی  مادی،  از  اعم  بشر  زندگی  سطح 
 )670  ،2 ج   ،1388 گربران،  و  )شوالیه  است.«  توحید  و  اشراق  تصفیه،  یعنی  سالک، 
الیه ی  عمیق   ترین  در  خود  آنیمای  گوناگوِن  جنبه   های  یا  سطوح  با  خیر  حقیقت،  در 
می   رسد.  کمال  و  وحدت  به  خود  ناخودآگاه  با  آن  ها،  با  ازدواج  با  و  می   شود  آشنا  روان 

شکم نهنگ:
»عبور از آستان، در حقیقت نوعی فنای خویش تن است؛ ولی در این داستان، قهرمان 
به جای حرکت به سوی مرزهای خارج، به دنیای تاریک درون سفر می   کند تا دوباره متولد 
شود.« )کمپبل، 1392، 98( »این عقیده به صورت شکم نهنگ، به عنوان رحِم جهان، 
نمادین شده است. در این نماد، قهرمان به جای آن که بر نیروهاِی آستانه پیروز شود، و یا 
رضایت آن ها را جلب کند، توسط ناشناخته، بلعیده می   شود و به ظاهر می   میرد. آستان یا 
بیابان و صحرایی که خیر در آن رها می   شود، دو مفهوم نمادین دارد: یکی نشانه ی بی  تمایزی 
کشف  حقیقت  باید  آن  پشت  در  که  بایر  و  پهناور  نشانه ی سطحی  دیگر،  و  است  اولیه 
شود. در اسالم مفهوم دوم این نمادگرایی بیش تر مطرح می   شود ... در عرفان اسماعیلی، 
وادی، موجودیت بیرونی یعنی جسم،  دنیا یا پوسته ی ظاهری است که چشم بسته با آن 
درگیریم؛ بی  که حقیقت حقانی پنهان در پشت این ظاهر را ببینیم. از سویی چنان چه در 
انجیل متی آمده، »بیابان مملو از شیاطین است.« )شوالیه و گربران، 1385، ج 4، 138( 
داده شده  نشان  خیر  بینایی  تیره  شدن  با  ناخودآگاه  جهاِن  تاریکِی  داستان،  این  در 
غاری  درون  هنوز  گویی  نابیناست.  می   رسد،  ُکرد  چوپان  کاشانه ی  به  خیر  وقتی  است. 
یاری درخِت شفابخش،  با  بیرون می   آید،  آن  از  زمانی که  و  است  نهنگ  یا شکم  تاریک 
چشمش به جهانی دیگر گشوده می   شود، به گنج آگاهی دست می   یابد، درون خویش را 
که از چشم عقل پنهان مانده بود می   بیند، و وارد مرحله ی دیگری به نام "تشرف" می   شود. 

جاده ی آزمون  ها:
پا  سیال  و  مبهم  اشکاِل  رویایی  چشم  انداِز  به  قهرمان  آستان،  از  عبور  از  پس 
رسان  امداد  »همان  بگذارد.  سر  پشت  را  آزمون  سلسله  یک  باید  جایی که  می   نهد؛ 
نصایِح  با  اکنون  بود،  کرده  مالقات  قهرمان  با  حیطه  این  به  ورود  از  قبل  که  غیبی 
او را یاری می   رساند.« )کمپبل، 1392، 105( طلسم ها و مأموراِن مخفی، به طور نهانی 

صرع  بیماری  دادن  شفا  اول  است.  روبرو  بزرگ  آزمون  دو  با  سفر،  ادامه ی  در  خیر 
ا گر  که  بودند  کرده  اعالم  وزیر  و  شاه  وزیر.  دختر  نابینایِی  درماِن  دیگر  و  پادشاه  دختر 
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نیاید، کشته می   شود. پس، حضور در این ماجرا  از مداوای دختران سربلند بیرون  کسی 
آموخته،  ُکرد  از شباِن  دانشی که  یاری  به  او  به شمار می   آید.  برای خیر  آزمونی خطیر، 
نوش  این  با  و  می   آورد  فراهم  صندل  درخت  برگ   های  عصاره ی  از  شفابخش  دارویی 
این،  از  پیش  خیر  برمی  آید.  سربلند  و  می   نهد  قدم  رو  پیش  آزمون  دو  وادی  به   دارو، 
شبانی  با  او  است.  ُکرد  مرد  برای  چوپانی  آن  و  بود  برآمده  سربلند  آزمون،  نخستین  از 
برای ُکرد، حیوان نفس خود را رام می   کند و در راه تزکیه بیش تر نفس گام بر می دارد.

گنبد  داستان  در  بخورد.  پیوند  اول  گنبد  داستان  با  گونه  ای  به  داستان می   تواند  این 
اّول، شاه سیاه پوشان، از پایتخت به حرکت درمی  آید و در آخر به همان  جا بازمی  گردد. 
در این داستان، خیر، همان پادشاه است که در سیمایی مبدل، پا به راه گذاشته و بعد 
بر تخت عزت می   نشیند. باز می   گردد و  به مقِر پادشاهی  از مسیر تشرف، دوباره  از گذر 

مالقات با خدا بانو:
با پشِت سر گذاشـتن تماِم موانـع به خواِن آخـر می   رسـیم که معموالً ازدواج جادویِی 
قهرماِن پیروز با خدابانو، ملـکه ی جهـان است. »او معیاِر تمام زیبـایی  ها، پاسـخی به تماِم 
خواستـه ها و هدفـی موهبت  آور برای تمام قهرمانانی است که به طلب خواسته   های زمینی 

یا ماورایی برآمده  اند.« )کمپبل، 1392، 116( 
دیدار دختر ُکرد نوعی رسیدن و مالقات با خدابانو است. مرد ُکرد با آگاهی از عزم خیر 
برای بازگشت به وطن، برای پای  بند کردن او، ازدواج با دخترش و در اختیار گرفتن تماِم 

داراییش را پیش نهاد می   کند. 
سیر عطارد  با  داد  را  زهره  دختر خویش را سپرد به خیر                
تشنه ی مرده آب حیوان یافت                            نور خورشید بر شکوفه بتافت
)نظامی، 1389، 284(

نظامی دختر ُکرد را با گیسویی بافته توصیف می   کند.
رسن زلف تا به دامن بیش                                     کرده مه را رسن به گردن خویش
 )نظامی، 1389، 274(
یا  شود،  داده  نشان  زن  موی  که  این  است.  زنان  اصلی  سالح   های  از  یکی  »گیسو 
زن  یک  کردن  ذخیره  یا  دهش  آمادگِی  نشانه ی  اغلب  باشد،  باز  یا  بافته  گردد،  پنهان 
به سوی  پر کردن کوزه  برای  ُکرد  و گربران، 1387، ج 5، 322( دختر  است.« )شوالیه 
مفهوم  اولین  حقیقت  در  می   شنود.  دور  از  را  خیر  ناله ی  صدای  که  است  رفته  چشمه 
و رحم است.  با زهدان  آن  پنداری  از طریق هم  ذات  نمادین کوزه و ظرف   های سفالین 
)همان،  است.«  شده  دانسته  نیز  معرفت  و  آگاهی  نماد  فرهنگ ها  برخی  »در  هم چنین 
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کماِل  به  رسیدن  برای  ُکرد  دختر  آگاهانه ی  حرکت  نماد،  دو  این  در   )631-630
است.  شده  نمایانده  خوبی  به  خیر،  با  یگانگی  و  وحدت  طریِق  از  آگاهی  و  شناخت 
»زن در زباِن تصویرِی اسطوره، نماد تمامیت آن چیزی است که می   توان شناخت و 
قهرمان کسی است که به قصِد شناخت، پای پیش می   گذارد... ا گر او بتواند با مفاهیم خدا بانو 
هماهنگ شود، هر دو، عارف و معرفه، از هر محدودیتی رها خواهند شد. زن، راهنمای بشر به 
سوی اوج لذت جسمانی است. ا گر با چشمانی ناقص به او بنگرند، به مرحله  ای پست تر هبوط 
می   کند و ا گر با چشمان شروِر جهل به او نگاه کنند، محکوم به ابتذال و زشتی است؛ ولی با 
نگاه کسی که او را درک می   کند، آزاد می   شود. قهرمانی که بتواند او را هم چنان که هست، 
بدون هیاهوی بسیار و با مهربانی و اطمینانی که محتاج آن است، بپذیرد، بالقوه پادشاه و 
تجلی خدای جهانی است که به دست آن زن خلق شده است.« )کمپبل، 1392، 124-123( 
مالقات با خدابانو که در تک تِک دختران این داستان تجلی یافته است، آخرین آزمون 
قهرمان برای به دست آوردن موهبت عشق است. پس از بهبود یافـتن دو دختـر بیـمار به 

قدرِت دانِش خیر، به پادشاهی می   رسد.
تا چنان شد که نیک  خواهِی بخت                 برساندش به پادشاهی و تخت
)نظامی، 1389، 288(

زن در نقش وسوسه  گر:
از  بدانیم.  وسوسه   گر  نوعی  به  را  وزیر  دختر  و  پادشاه  دختر  می   توانیم  این جا  در 
آن  با  ازدواج  باشد،  دو  این  دادن  شفا  به  قادر  کسی  ا گر  که  می   رسد  خبر  آن ها  سوی 
بتواند  تا  بود  این خبر چنان منتشر شد که هرکس در پی آن  او خواهد شد.  دو نصیِب 
دختر،  دو  به  رسیدن  وسوسه ی  آورد.  در  خود  همسری  به  را  آن ها  دختران،  مداوای  با 
بانو )دختر ُکرد( جدا می   کنند.  می   تواند مانع راه باشد. این ها به نوعی قهرمان را از خدا 

آشتی و هماهنگی با پدر:
نظر  به  می   کند،  آشتی  پیر  با  کسی  وقتی  و  است  ریشه  هم  پیر  با  پدر  لغت،  در 
گرفته  صورت  آشتی  هستی،  روح  با  یعنی  کرده،  آشتی  کل  عقل  و  پدر  با  می   رسد 
با آن ها هم دم  با رفتن به سرای مرد ُکرد، پادشاه و وزیر  است. در این داستان هم خیر 
هماهنگی  و  آشتی  به  پدر  سه  با  بار  سه  نوعی  به  روایت  این  در  خیر  می   شود.  هم راه  و 
است.  موضوع  اهمّیت  و  تاکید  از  رمزی  بالغی  نظر  از  سه  گانه  تکرار  این  و  می   رسد 
به خیر  تا  بر عهده می   گیرد  افسانه  پایان  تا  را  نقِش کمکِی گریزناپذیری  ُکرد،  »مرد 
ـ  ببیند؛  تمامی  به  را  درخت  بنابراین  و  بفهمد  هست،  که  آن چنان  را  شر  دهد،  اجازه 
خیر  که  هنگامی  حتی،  شود.ـ  بهره  مند  گرفته  قرار  راهش  سر  بر  که  معرفتی  از  یعنی 
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به نیروی تام دست می   یابد، جز بخشش و دل سوزی، همان گونه که از نامش برمی  آید، 
کار دیگری از وی ساخته نیست. از این رو، بار دیگر از خطای شر حیله گر درمی  گذرد. 
پس، ُکرد باید در مقام افسر نگهبان، همواره در کنار خیر بماند تا صفِت ضروِر دیگر خدا 
را بر او بازنمایاند: ناِم خشم یا کیفر ـ برای آن که با پس دادن گوهرهایش چشمان خیر 
فراخور  به  را  فطرت  این پست  و سرانجام  بازکند  است،  آن  واقعیتی که شر مظهر  بر  را 
صفت هایی که ناِم شومش بر آن ها گواهی می   دهد، به کیفر برساند.« )بری، 1385، 299(

در این داستان لطف و رحمِت شاه و وزیر، در کنار خشم آنان نمایانده شده است. »جنبه ی دیو 
ماننِد پدر، انعکاسی از من یا )ego( خود قربانی است. این انعکاس از حس کودکانه  ای برخاسته 
که آن را پشِت سر گذاشته  ایم ولی به مقابل خود فرافکنی کرده  ایم.« )کمپبل، 1392، 136(

خدایگان:
پس از گذر از موانع و درک امدادها، وقتي قهرمان به »حضیض چرخه ی اسطوره  اي 
رسید، مشقتي عظیم را تحمل مي  کند و در عوض پاداشي مي  گیرد. پیروزي ممکن است به 
صورت وصلت با خدابانو- مادر جهان نمایان شود "ازدواج مقدس" یا به صورت قبول شدن 
در درگاه پدر- خالق "آشتي با پدر" و یا به صورت خدایگون شدن خود قهرمان "خدایگان" و 
یا ا گر نیروها با او از در آشتي درنیایند، آن گاه پیروزي به صورت ربودن برکتي نمایان مي 
 شود که قهرمان به دنبال آن آمده است، "ربودن عروس، ربودن آتش"طبعاً این سیر گسترش 
آگاهي است و بنابراین به بیداري رسیدن، تغییر هیأت و آزادي است.« )کمپبل، 1392، 252( 
به موجودی کامل  ناخودآگاِه وجوِد خود،  با  از طریق وحدت  این مرحله، قهرمان  در 
بدل می   شود. درخت، نمادی از معرفت بارور و بن  آور است و رمزی از پیوند ُکرد با مفاهیم 
و مضامین دینی است و نشان می   دهد که ُکرد دست  پرورده ی دین و درگاِه خدایی است. 
حمایت او از خیر و آرام گرفتن خیر در اقامت گاه ُکرد، نشانی از خدای  گونگی خیر دارد. 

برکت نهایی:
با  ارتباط  از طریق  نهایی، دست  یابی به جاودانگی است که قهرمان  از برکت  منظور 
خدایان و خدابانوان جست جو می   کند. »خدایان و خدابانوان، به عنوان تجّسم و نگهبان 
آن ها  با  ارتباط  طریق  از  قهرمان  که  را  آن چه  بنابراین،  ناپذیرند؛...  فنا  هستی"  "اکسیر 
جست جو می   کند، خود آن ها نیست، بلکه رحمت آن هاست.« )واحددوست، 1387، 228( 
ماّدی  جهان  محدودیّت   های  حجاب  از  باید  "اکسیرحیات"  به  دست  یابی  برای  قهرمان 
قهرمان،  که  است  این  مرحله،  این  وجوِه ضرورِی  از  برسد.  معنوی  رشد  به  و  کند  عبور 
به جان خریده و  را  ... قهرمان خطر مرگ  بوده می   شود  صاحب آن  چه در جست جویش 
از خود گذشتگی کرده و حاال در مقابل، چیزی به دست می   آورد. »اکسیر واقعی، قدرت 
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)وگلر،1390، 242(  آن هستند.«  در جست جوی  قهرمانان  اکثر  که  است  مرگ  بر  غلبه 
راِز  از  آگاهی  است.  معرفت  به  رسیدن  خیر،  برای  سفر  این  نهایی  برکت  و  پاداش 
داروی شفابخش، رمزی از اصالح روش و بینش است. به یاری این برکت، بخش تاریک 
ناخودآگاه ِخیر، یعنی شاهزاده و وزیرزاده، از مرگ می   رهند و آن که از مرگ رسته باشد، 
به جاودانگی رسیده است. از سوی دیگر، رسیدن به خدابانو نیز می   تواند برکت نهایی این 
سفر باشد. حاصل پیوند با شاهزاده ی مصروع، دریافت حمایل و کمر زرین است. »کمربند 
نماد قدرت، نیرو و عدالت است.« )شوالیه و گربران، 1385، ج 4، 611( و هم چنین »وجه 
خنثای کمربنِد زرین، به معنای توان گری است.« )همان، 614( پس خیر در کنار آگاهی 
است.  شده  بهره  مند  نیز  توان گری  و  عدالت  قدرت،  برکت  از  جاودانگی،  درخِت  راز  از 

بازگشت:
امتناع از بازگشت:

»جست و جوی قهرمان پس از نفوذ به سرچشمه   های قدرت، و دریافت برکت نهایی به 
پایان می   رسد. او باید به ملک بشری بازگردد و زندگی را متحول کند؛ ولی بارها قهرمانان 
از این مسوولیت سرباز زده  اند و اقامت در سرزمین خدابانو را ترجیح داده  اند. شاید یکی از 
علل امتناع از بازگشت، تردید در قابل انتقال بودن این پیام است.« )کمپبل، 1392، 203(

پای  آن جا  در  را  خیر  گویی  او،  سرزمین  در  شدن  ماندگار  و  ُکرد  دختر  با  ازدواج 
از  حرکت  را  بازگشت  مسیر  می   توانیم  ما  بازگردد.  او  که  نمی  دهد  اجازه  و  می   کند   بند 
در  پای بندی  نوعی  ُکرد  دختر  با  ازدواج  بدانیم.  شاهی  پایتخت  سمت  به  کرد  خانه ی 
می   فرماید: پیوندها  بودن،  پای  بند  بیان  در  سعدی  است.  خیر  برای  تشرف  مرحله ی 
ای گرفتار و پای بند عیال                                                                                         د گر آسودگی مبند خیال
غم فرزند و برگ و جامه و قوت                                                           بازت آرد ز سیر در ملکوت
همه روز اتفاق می   سازم                                                               که شبی با خدای پردازم
شب چو عقد نماز می   بندم                                                                                            چه خورد بامداد فرزندم
 )سعدی، 1368، 100(
از  بیانی  می   گوید،  سخن  عیال،  و  اهل  به  خود  پای  بندی  و  ازگرفتاری  سعدی  ا گر 
از  بیانی  روایت،  این  در  نظامی  گزارش  اما  است.  اجتماعی  و  مادی  زندگی  واقعیت 
به کمالی است که در آن، خودآگاه گرچه می   خواهد در حریم  و رسیدن  سلوک درونی 
عالم  در  را  خویش  رسالت  تا  بازگردد  باید  که  می   داند  اما  بماند،  یگانگی  و  وصال  معنا، 
برساند.  انجام  به  است،  فردیت  بیرونی  نمود  متحقق کردن  و هشیاری که همانا  بیداری 

فرار جادویی:
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پشِت  را  خدا  یا  و  خدابانو  خیر  دعای  پیروزی،  به  رسیدن  هنگام  قهرمان  »ا گر 
جهان  به  جامعه  اش  احیای  برای  اکسیری  با  است  مأمور  آشکارا  باشد،  داشته  سر 
دیگر  سوی  از  اویند.  حافظ  الطبیعه  مافوق  حامی  نیروهای  تمام  حال  این  در  بازگردد. 
و  خدایان  ا گر  یا  و  آورد  چنگ  به  را  غنیمتی  گنج  نگهبان،  میل  خالف  بر  قهرمان  ا گر 
چرخه ی  اسطوره  ای  مرحله ی  آخرین  آن  گاه  نباشند،  قهرمان  بازگشت  به  راضی  دیوها 
اغلب خنده  دار می   شود.« )کمپبل، 1392، 614( و  تعقیب و گریزی نشاط  آور  به  تبدیل 
خیر با شنیدن فراخوان شاه و وزیر به سمت پادشاهی می   رود. گویی بیش از این نمی  خواهد 
پای  بند دیر و دیار ُکرد بماند. او می   خواهد به نوعی از پای  بندی به محل سکونت مرد ُکرد بگریزد.

دست نجات از خارج:
ممکن است بازگشِت قهرمان از سفِر ماورایی، نیازمند نیرویی ماورایی یا نیرویی از خارج باشد. 
در این داستان هم همان فراخوان شاه و وزیر گویی دست نجاتی هستند که در راه بازگشت قهرمان 
را یاری می   کنند و خیر بهانه  ای می   یابد تا از گاه و زادگاه دختر ُکرد دل بکند و بتواند به قصر برود.

عبور از آستان بازگشت:
»این دو جهان، یعنی جهان االهی و بشری، را فقط به یک شکل می   توان به تصویر کشید 
و از هم متمایز نمود: به شکل مرگ و زندگی؛ روز و شب. قهرمان از جایی که ما می   شناسیم، 
به ظلمات سفر می   کند و در آن جا خوانی را پشت سر می   گذارد و تمام می   کند و یا دوباره 
اسیر و در معرض خطر، از نظر ما گم می   شود. بازگشِت او را بازگشت از جهاِن فراسو توصیف 
کرده  اند. با این وجود، این دو قلم رو در حقیقت یکی هستند و همین موضوع کلید اصلی درک 
اسطوره و سمبول است. قلم رو خدایان، بُعد فراموش شده  ای از جهانی است که ما می   شناسیم 
و کشف این بُعد چه از روی اراده انجام شود، چه بدون ِ قصد و اراده، معناِی عمِل کلی 
قهرمان است. یگانگی هولناک خویش تن با چیزی که قباًل بیگانه به حساب می   آمد، ارزش ها 
و تفاوت هایی را که در زندگی مهم به نظر می   رسیدند، محو می   کند.« )کمپبل، 1392، 224( 
شفا یافتن دختر پادشاه و وزیر، خیر را به پادشاهی می   رساند و او را به جای گاهی که 
شایسته آن بوده، بازمی  گرداند. بعد ازین مرحله، خیر ارباب دو جهان می   شود و می   تواند بین 
خودآگاه و ناخودآگاه، بین محل سکونت دختر کرد و پادشاهی حرکت کند. در داستانهای 
در اینجا خیرـ، پسر دل فریب، معرف خودآگاهی و خواست آگاهانه است  تمثیلی »شاهزادهـ 
و شاهزاده خانم ـ در این جا دختران ـ معرف ناخودآگاه فردی و هم چنین دانایی ناخودآگاه 
)125  ،1366 )دالشو،  است.«  عالم  حافظه ی  یا  مطلق  ناخودآگاهی  نماد  شاه  و  است 

در پایان داستان، شر باز می  گردد و می   شنود که پادشاه عادلی فرمان  روایی می   کند و 
متوجه می   شود ا گر با سرمایه  اش به آن سرزمین برود، می   تواند سود زیادی را به چنگ آورد. 
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خیر او را می   شناسد و وقتی از او شر تقاضای عفو می   کند، او را می   بخشد؛ اما مرد ُکرد که 
مانند افسری نگهبان در کنار خیر است شر )نیمه ی شرور وجود خیر( را می   کشد. مرد کرد 
از منظر نمادشناسی عرفانی می   تواند رمزی از نفس لواّمه باشد که با مالمت کردن نفس 
اّماره )شر( سالک را به آرامش و اطمینان می   رساند. کشتن تمثیلی است از رام شدن؛ پس 
مِن شروِر خیر، رام او می   شود. این جاست که خیر از تعلقات منفی خود رها می   شود و رها و 
آزاد در زندگی به حیات خود ادامه می   دهد. بر تخت نشستن او نیز نمادی از همین یگانگی 
است. خیر اکنون پادشاهی است که دو گنج در دست دارد: درمان چشم، نمادی از اصالح 
این  است.  اجتماعی  و  مفهومی شخصی  اصالح روش در  از  رمزی  و درمان صرع،  بینش 
درمان گری به وجود، َمِنشی انسانی می   بخشد. از منظر نمادشناسی اجتماعی، خیر به قول 
افالتون، حاکمی است که حکیم شده و یا حکیمی است که بر مسند حکومت نشسته است.

درخت، در این گنبد نقشی اساسی و اصلی دارد. »درخت در کهن   ترین تصویرش، بنا به 
توصیفی که از آن در اساطیر اولیه شده، درخت کیهان غول  پیکری است که رمز کیهان و 
آفرینش کیهان است. نوک این درخت تمام سقف آسمان را پوشانده، ریشه  هایش در سراسر 
زمین دویده اند، شاخه   های پهن و ستبرش در پهنه ی جهان گسترده  اند.« )دو بوکور، 1376، 
9( درخت نماد حیات در تطور و تکامل دائم است که بدین اعتبار مستمراً در شرف تجدید 
و نوشدگی است. )همان، 21( رشد مداوم نباتات، نشانه ی تجدید حیات ادواری و یادآور 
اسطوره ی بازگشت جاودانه به اصلی واحد است. مونیک دوبوکور درخت را رمز جاودانگی 
و نامیرایی می   داند. از سویی درخت نشان نسب شناسی است. رمز بالندگی و رشد، مرگ و 
رستاخیز است. توصیف درخت کیهانی در قرآن نیز آمده  است: »الم ترکیف ضرب اهلل مثاًل 
کلمه طیبه کشجره طیبه، اصل ها ثابت و فرع ها فی السماء. )ای رسول ما( ندانستی که چگونه 
خدا کلمه ی پاکیزه را به درخت زیبایی مانند کرده است که اصل ساقه ی آن برقرار باشد و 
شاخه  های آن به آسمان بر شود.« )ابراهیم/24( »درخت، نشان معرفت است، درخت سه 
سطح جهان زیِر زمین، روی زمین و آسمان را به هم مرتبط می   سازد و تمامی چهار عنصر 
را در خود دارد: آب، خاک، باد و آتش.« )شوالیه، 1388، ج 3، 188( نظامی نیز به این نماد 
توجهی خاص داشته است. در تمامی گنبدها به جز گنبد زرد و سرخ، درخت نمادین وجود 
دارد. در گنبد ششم این نماد واضح تر و روشن تر به کار رفته است. درخت این گنبد، درختی 
آیینی است که می   تواند نابینایان و صرعیان را شفا دهد و نمادی از حکمت، معرفت و بایدها 
بالندگی می   بخشد. نبایدهای دینی، اخالقی و فرهنگی است که به راهروان، زندگی و  و 
مغز گردد  گشاده  نسیمش  کز  هست رسته کهن درختی نغز   
فراخ دو  هر  میان  در  دوریی  ساقش از بیخ برکشده دو شاخ    
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نور درآرد  را  رفته  دیده ی  برگ یک شاخ ازو چو حلّه ی حور   
نجات صرع  ز  دهد  را  صرعیان  برگ شاخ د گر چو آب حیات   
)نظامی، 1389، 278(

این  که  »همین  دارد.  عظیم  شاخه ی  دو  کیهانی  درخت  مانند  گنبد  این  درخت 
تنه  اش  روئید،  )باش!(  کن!  عربی  زبان  به  قرآنی  فرمانی  بذر  از  کیهانی(  )درخت  درخت 
خدا  خشم  نمایان گر  که  چپ  سمت  در  شاخه  ای  شد،  تقسیم  بزرگ  شاخه ی  دو  به 
شاخه،  و  برگ  میوه،  هر  بود.  رحمتش  نشان گر  که  راست  سمت  در  دیگر  شاخه  ای  و 
درونی  شیره ی  جنبه  ها،  این  همه ی  در  اما  می   کرد.  آشکار  را  هستی  از  بارز  جنبه  ای 
)295  ،1385 )بری،  نبود«  زندگانی  آب  چشمه ی  جز  چیزی  که  داشت  جریان  درخت 

3-نتیجه  گیری
قهرمان گنبد ششم از منظومه هفت پیکر، سفر متناقض  نمای خود را آغاز می   کند. 
خیر و شر، دو نیمه از یک وجودند. مراحل داستان با الگویی که کمپبل برای سفر قهرمانان 
اساطیری در نظر گرفته است، جز مرحله ی نخست که دعوت به سفر است، مطابقتی کامل 
دارد. قهرمان پس از عزیمت از وطن خویش، با از دست دادن چشم ظاهری، به بیابانی 
پای می   گذارد؛ گویی وارد شکم نهنگ یا معبد می   شود و تحت تعلیم قرار می   گیرد. او در 
تالش برای رام کردن شتر مدعی نفس، به فضیلت دیگری نیز دست می   یابد که قناعت و 
خرسندی است و با همین دو برکت است که پس از ازدواج جادویی با دختِر کرد، وزیرزاده 
و شاه  زاده را نیز از مرگ می   رهاند و بدین ترتیب با سطوح دیگری از ناخودآگاه خود به 
یگانگی می   رسد. از ازدواج با دختر وزیر و شاه که نمادی از اصالح بینش و روش در ساختار 
روحی سالک است، اکسیر توان گری، قدرت و عدالت را به دست می   آورد. سرانجام، او باید 
با اکسیرهایی که به دست آورده، به سوی جامعه ی بشری بازگردد و تحولی را آغاز کند. 
این سفر، بیانی از به فردیت رسیدن خودآگاه و ناخودآگاه است که در قالب پیوند خیر 
از  بیان گر شناخت عمیق خودآگاه  به گونه  ای  این معنا  با سه دختر، گزارش شده است. 
سطوح سه گانه ی معرفت یعنی تصفیه، تزکیه درون و رسیدن به خرسندی وجود است. 
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چکیده
هر چند نویسنده، فرزنِد زماِن خویش است، اما چیزی که در نقِد اسطوره ای اهمیت دارد، 
جنبه  های غیر ارادِی اثر و نحوه ی تداعی و هم خوانی نیروی اساطیری– شاعرانه، یا قوای ذهنی ای 
به صورت  اساطیری که  مایه  های  قرار دارند. شناخت بن  از حوزه ی خودآگاهی  است که خارج 
خودآگاه یا ناخودآگاه در آثار شاعران به کار رفته، می تواند دستاوردهای فراوانی  برای نقِد ادبی 
نگرش خواننده  این  کند.  بازتر  اسطوره  و  ادبیات  به  نسبت  را  و گستره ی شناخت  باشد  داشته 
را با ژرفناِی ناشناخته و تاریِک آثار ادبی، یا زیربنای اسطوره ای آن آثار آشنا می کند؛ چرا که، 
اساطیرِی  جلوه  های  از  بسیاری  چون  است،  برقرار  ناگسستنی  پیوندی  ادبیات،  و  اسطوره  میان 
بیاوریم  شعِر  ایمان  از  بخشی  مقاله  این  است.  مانده  باز  و  شده  بیان  شعر  زبان  به  نخستین، 
این  بررسی می کند.  این منظر  از  النهرین،  بین  و  ایران  اساطیر  پایه ی  بر  را  آغاز فصل سرد  به 
است. گرفته  انجام  تطبیقی  و  توصیفی  روش  با  و  است  کتابخانه ای  مطالعه ی  نوع  از  تحقیق 

واژگان کلیدی: ادبیات، اسطوره، بن مایه، نقد، فرخ زاد.
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1-مقدمه
بدان  فقط  را  اسطوره ای  جهان هاِی  »گویی  می گوید:   )Franz Boas( بوآس«  »فرانس 
برافرازند.«  تازه ای  جهان  های  آن،  ویرانه  های  از  باز،  تا  ریزند؛  فرو  که  نهاده اند،  بنا  سبب 
اسطوره  از  برآمده  را  ادبیات   )Northrop Frye( فرای  نورتروپ   )135 )استراوس،1377: 
می داند، از نگاه وی ادبیات وارث نوعی اساطیر است؛ به سخن دیگر، اساطیر، داستان هایی 
اقتدار  از  را در اختیار شاعر قرار می دهد، که از پیش، سنتی سترگ به شمار می آیند و 
باورها  انعکاس  نخستین،  انساِن  که  است  باور  این  بر  برخوردارند. وی  ِکالنی  و مرجعیت 
ادبیات  در  بعد ها  و همین ها  پرتوافکنی می کرد  دنیای خارج  بر  را  اندیشه  های خویش  و 
به صورت استعاره تجلی کرد. به باور او هر کدام از آثار ادبی، برآمده از اسطوره ای ویژه 
هستند. برای نمونه، رمان تام جونز )Tom Jones( اثر هنری فیلدینگ )Henry Fielding( تکرار 
اسطوره ی گم شدن قهرمان و بازیابی اوست. افزون بر آن، فرای، از زمان و مکاِن از دست 
این  زمین، می زیست؛  مادر خود،  دامان  در  نخستین،  انساِن  رفته ای سخن می گوید، که 
دوره ای زرین بود که هیچ گونه بدی وجود نداشت. به نظر فرای اسطوره ی از دست رفتن 
روزگاِرخوِش نخستین، یکی از بن مایه هایی است، که موضوع بیش تر انواع ادبی این روزگار 
قرار گرفته است. »اگر ادبیات بر خواننده ی خود تأثیر می گذارد به این دلیل است که یاِد 
بهشت از دست رفته را در او زنده می کند. فرای اسطوره ها را آثار ادبی می داند و یک ژانر 
و یک نوِع ادبی برایش قایل است. او اسطوره را با ادبیات یکی می شمارد و فرقی بین یک 

روایت اسطوره ای و یک شاهکار ادبی قایل نمی شود.: )فرای،1363، 65(
»نقد اسطوره ای، خواننده را با ژرفناِی ناشناخته و تاریِک آثار ادبی، یا زیربنای اسطوره ای 
آن آثار آشنا می کند؛ هم چنین با توضیِح بن مایه  های اساطیرِی مشترک، در آثار ادبِی اقواِم 
مختلف، خواننده را از لغزش در وادِی خودپسندی و تعصب باز می دارد.« )شایگان فر،1380، 
نامه ی نویسنده  تاریخ و زندگی  بر  180( »منتقد اسطوره ای بر خالف منتقد سنتی، که 
متکی است؛ بیش تر به پیش از تاریخ و زندگی نامه ی خدایان گرایش دارد. این نوع نقد به 
جستجوی آن روح درونی برمی آید، که موجب زندگی و جوشش شکل و جذابیت پایدار 
آن شده است و اثر را تجلی نیروهای زندگی بخش و وحدت بخشی می داند که از ژرفناِی 
در  روی کرد،  این   )168 همکاران،1380،  و  )گرین  خیزد.«  برمی  بشر،  نوِع  جمعِی  رواِن 
جست جوی عناصر مرموزی است که برخی از آثار ادبی، متأثر از آن ها هستند. بسیاری از 
آثار، به دلیل ریشه داشتن در بن مایه ای اساطیری است، که ماندگار شده اند و نویسنده از 
آن ها سود جسته است. »این نوع نقد با انگیزه  های زیر بنایِی رفتار انسان سر و کار دارد. 
اساطیر و ادبیات در کنار هم واقعیتی ژرف را نشان می دهند، که عرصه ی نمایش ژرف ترین 
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زندگی غریزی ماست؛ و عرصه ی آگاهی بدوی انسان است،که می تواند به هیأت  های بسیار 
در آید.« )همان، 160(

»هم  راهی انسان با دوره  های اسطوره ای، هر چند فراموش شده، اما آثار و رِدپای آن ها 
چه  و  خودآگاه  چه  فارسی  ادبیات  معاصر  شاعران  را  بن مایه ها  این  است.  نرفته  بین  از 
ناخودآگاه، در اشعار خود گنجانده اند.« )زارعی،1395، 81-106( نیما می گوید: »چیزی 
که برای دریافتن ارزش واقعی این آثار باید دید، این است که این آثار، با چه زمان  های 
تاریخی، ارتباط پیدا می کند. آن زمان  های معدوم شده دارای چه خصایصی بودند؛ چطور 
اساطیر و تصورات مذهبی در احساسات و ذوق اقوام گذشته اثر کرده اند و خمیره ی موسیقی 
ادبیات ما از چه راه به این صورت در آمده است.« )یوشیج،1385، 76( باید توجه داشت 
اسطوره پردازی در شعر معاصر، به معنای بازسازی و تقلیِد محض از اسطوره نیست؛ بلکه 
باید از این بن مایه ها الهام گرفت. »برای نمونه ققنوِس نیما، آن ققنوس اساطیری نیست که 
360 حفره در منقار دارد، بلکه ققنوس شهید و مبارِز قرن بیستمی است، که با آتش زدن 
خود، نطفه ای پدید می آورد که به مبارزه ادامه می دهد.« )اسماعیل پور،1390، 54( پس 
کار منتقد اسطوره ای، رسیدن به سرچشمه ها، و تفسیر راز و رمز ها، کهن نمونه ها، نمادها و 
روایت  های اساطیری آثار ادبی و هنری است. »در این نوع نقد، شاعر از دریچه ی اسطوره و 
نماد در جستجوی حقیقت است، نه از راه اندیشه  های اجتماعی و سیاسِی روز؛ او بیش تر به 
بازجست درون است تا برون؛ وی روایت گر زمانی ازلی و قدسی است.« )همان، 161( یکی 
از عللی که شاعران را به اسطوره می کشاند زبان استعارِی اسطوره است، »شاعر معناهای 

ژرف خود را در ساختاِر مثالِی اساطیری می بیند و می یابد.« )فرای،1390، 101( 
»پرسش از سرآغاز جهان و چگونگی پیدایش زمین و آسمان و باشندگان و به ویژه 
انسان نزد هر قومی و در هر کیش و دینی، در قالب روایتی از یک روی داد ازلی ریخته است 
که از آن به عنوان اسطوره ی آفرینش یاد می شود.« )آشوری،1385، 37( این پژوهش تالش 
دارد تا بخشی از یک بنِد شعر » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد اثر فروغ فرخ زاد را از منظر 
نقد اسطوره ای بررسی کند.  »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، پنجمین و آخرین کتاب شعر 
فروغ فرخ زاد است. این کتاب چه از نظر شکل و چه از نظر پختگِی زبان، بیان و اندیشه، 
در باالترین مرتبه در آثار فروغ قرار دارد؛ و اوج تفکر و تخیل شاعر را نشان می دهد. این 
اثر، نخستین منظومه ی غیر داستانی و غیر روایی، در شعر فارسی است؛ به همین دلیل، از 
ساختمانی پازلی و پیچیده ی غیر خطی و مدرن برخوردار است.« )شمس لنگرودی،1384، 

ج3،193(
»تصاویر در شعر فرخ زاد و به ویژه در این شعر یا تجربیات عاطفی هستند که می توانند 
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از آِن وی  به صورت تجربه  های عمومی درآیند؛ یا تجربه هایی عمومی هستند، که موقتاً 
شده  اند. این تصاویر شامل اندیشه و احساس و تخیل در محیطی از اشیا است، اشیایی که به 
زمان ها و مکان  های گوناگون در پیوند است؛ اما به وسیله ی واژه ها در شعر فرخ زاد اجتماع 
کرده  اند. البته روشن است که پر کردن شعر از تصاویر به صورت خودآگاه و عمدی کاری 
اشتباه است؛ این تصاویر باید بسیار صمیمی و طبیعی باشد. فرخ زاد در شعر خود به دنبال 
وصل با کل جهان، کل زمان و کل مکان است.« )براهنی،1380، 1103( وی از جدایی به 

سوی پیوستن و وصال حرکت می کند؛ چرا که به باور او: 
نهایت تمامی نیروها پیوستن است
پیوستن، به اصل روشن خورشید

و ریختن به شعور نور...
)فرخ زاد،1383، 332(
به همین دلیل است که وی در همه ی زمان ها سیر می کند. بخش مورد نظر در این 

مقاله، قطعه ی زیر از شعر بلند  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردمی باشد:
من این جزیره ی سرگردان را

از انقالِب اقیانوس و
انفجاِر کوه گذر داده ام

و تکه تکه شدن راز آن وجود مّتحدی بود؛
که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد.

 )فرخ زاد،1383 :335(
در این پژوهش، تالش بر این بوده است تا با توصیف و تطبیِق دو اسطوره ی آفرینش 
در ایران و میان رودان، و پیوند آن ها با بخشی از شعر  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، این 
قطعه شعر، با نگاهی اساطیری، خوانده و فهمیده شود. روش پژوهش، تحلیلي، توصیفي و 

تطبیقی است؛ و با مطالعات کتاب خانه اي جمع آوري شده است. 
از پژوهندگان در برخی موارد به مضامین اسطوره ای در شعر فرخ زاد، اشاره  تعدادی 
کرده  اند. برای نمونه: مقاله ای با عنوان بررسی تطبیقی کاربرد اسطوره و کهن الگو در شعر 
فروغ و گل رخسار صفی آرا نوشته ی حسن اکبری بیرق و مریم اسدیان، به کاربرد مضامین 
اسطوره ای مشترک، در شعر این دو شاعر پرداخته است. مقاله ی یاد شده، تالش کرده تا بن 
مایه ها و مفردات اساطیری را در شعر این دو شاعر مورد توجه قرار دهد. در جستاری دیگر، 
با عنواِن: خوانش اسطوره شناختی شعر »آن روزها« اثر فروغ فرخ زاد از دیدگاه نورتروپ 
فرای که توسط رقیه ی علوی و سید رضا ابراهیمی نوشته شده؛ به کهن الگوهای به کار رفته 
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در شعر فرخ زاد پرداخته است. ولی در کل و تاکنون هیچ پژوهشی از دیدگاه اسطوره ای، به 
قطعه شعِر مورد نظر این مقاله، نپرداخته و این کار بی سابقه می باشد. 

2-بحث و بررسی
برای توضیح به تر، قطعه شعر مورد نظر را در دو بخش بررسی می کنیم: 

2-1-بن مایه ی آشوب ازلی:
من این جزیره ی سرگردان را

از انقالِب اقیانوس و
انفجاِر کوه گذر داده ام...

آغاز   ،)Chaos( »کائوس«  یا  آشوب  از  باشندگان،  آفرینِش  جهان،  اساطیِر  بیش تر  در 
می شود. مضموِن جهانی پرآشوب، که با نیروهای سامان  دهنده به نظم در می آید، یکی 
از مهم ترین درون مایه هاِی اساطیری در سرتاسر فرهنگ های کهن است. آفرینش نظم، 
از بی نظمی، از مهم ترین مضامیِن اسطوره های آفرینش، به شمار می رود. برای نمونه، در 
اسطوره ی مردوک، در بین النهرین، به روشنی می بینیم، که چگونه، این خدای بابلی، در 
دوره ای پر آشوب، پس از کشتن تیامات، جهان را از اجزای بدِن او می آفریند. در این بن مایه، 
باشندگان، در آغاز از آشوب و هرج و مرج به دنیا می آیند؛ یا به سخن دیگر، نظم از بی نظمی 
به وجود می آید. »ازلی بودن نخستین آشوب، بن مایه ی آفرینش همه ی باشندگان می باشد، 
که بعداً برخی از آن ها، که معموالً، آسمان، یا زمین، یا دو ایزد آفریننده هستند، به صورت 
خود آفریده، از این آشفتگی سر برمی آورند، و از خویش تن یا از آشوِب نخستین، این جهان 

را شکل می دهند.« )رضایی،1384: 108(
این گونه آفرینش، دربردارنده ی آفرینِش دوم، نیز می شود؛ و در پیوند با زوج نخستین 
است، که آفرینش به وسیله ی آن ها، یا قربانی شدن غوِل نخستین، تکامل می یابد. آفرینش 
از کائوس یا آشوب، پیدایِش باشندگان یا خدایان نخستین را در بر دارد، که آن ها عامل و 
سبب ایجاد بقیه ی هستی می گردند و خود نیز در بیش تر اساطیر فراموش می شوند. برای 
نمونه، در اساطیِر بین النهرین، آپسو و تیامت که از نخستین آفریده ها هستند، خیلی زود 
از صحنه ی خدایان میان رودی خارج می شوند. »این واقعیت در بردارنده ی سیر انتزاعی 
شدن مرحله به مرحله ی موضوع آفرینندگی و به تبع آن جهان ایزدان است.« )همان، 108( 
این اساطیر بیان می دارند که اسطوره  های نبرِد قهرمانانه، با هماوردهای آشوبناک، چگونه 

روایت  های پهلوانی باستان را شکل می بخشند و تحت تأثیر قرار می دهند.
 2-1-1-آشوب ازلی در بین النهرین:

نقد اسطوره اِی بخشی از شعر » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« )برپایه ی اساطیر ایران و میان رودان(
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النهرین، هستِی نخستین، از آشوب و هرج و مرج زاده می شود. این  در اساطیر بین 
آشفتگی به صورت اقیانوس و دریای آشوب گر، به نام  های اپسو و تیامت پدیدار می شوند. 
هر چیِز این آشفتگی، به نام باشندگاِن تشخص یافته ای، نام برده می شود. اما در کنه آن ها، 
آشوبی سرسخت دیده می شود. این آفرینش برآینِد هرج و مرِج این آب ها و لجن  های درهم 
و متالطم و انفجار کوه ها است. »فرخ زاد این آشوب را به "انقالب اقیانوس و انفجار کوه" 
تعبیر می کند. از زوج نخستین یعنی اپسو و تیامت، لحمو و لحامو، یا گل و الی ته نشین 
شده آفریده می شود و از این جفت، انشار )آسمان( و کیشار )زمین( به وجود می آیند. بقیه ی 
آفرینش، از این دو سر برمی آورند. آشفتگی و هرج ومرج در میان رودان، از آب  های متالطم 
ازلی است و از همین آب هاست، که سرانجام، آسمان و زمین شکل می گیرد؛ و ادامه ی 
آفرینش را به خدایی انتزاعی، به نام مردوک می سپارند و خود از صحنه خارج می شوند؛ و 

در پایان، باشنده ای به نام انسان، آفریده می شود.« )رضایی،1384: 108( 
2-1-2-آشوب ازلی در ایران:

»ایران با بین النهرین هم مرز بود و پیوندی نزدیک با آنان داشت و حتماً از آیین  های 
این چنینی چیزی اقتباس کرده بود. به باور به دینان، هرج و مرج و آشوب اساساً نتیجه ی 
بد است، در اساطیر ایران، دیو ها و در رأس آن ها اهریمن، نمایندگان این آشوب هستند. 
در آغاِز آفرینش، اهورا در روشنِی بی کران، قرار دارد و با اهریمِن شریر و آشوب گر که در 
تاریکی مقیم است پیوندی ندارد. در آغاز هر دو بودند و میان آن ها نبرد و کشمکشی نبود. 
با آن که اهوراِی همه چیزدان، از وجود اهریمن باخبر بود، ولی اهریمن، به علت بی خردی، 
از وجود هرمزد و سرزمین او آگاه نیست. ولی در یک حرکت ناآگاهانه، به مرز روشنایی 
نزدیک می  شود و فروِغ بی همتا را می  بیند. اهورا به شرط این که اهریمن، روشنی را ستایش 
کند؛ به وی پیش نهاد آشتی می دهد، ولی اهریمن پذیرِش آشتی را از ناتوانی می شمرد 
و برای مرگ و نابودی، به روشنی یورش می  برد. از آن جا که اهورا آگاه بود که اگر نبرد 
جاودانی شود، اهریمن اندیشه ی خویش را عملی می سازد؛ زمانی مشخص را برای نبرد، 
تعیین کرد. اهریمِن ُکندهوش، این پیش نهاد را پذیرفت و شکست را برای خویش مسجل 

کرد.« )هینلز،1389، 177(
 »در روایت کهِن زردشتی، دوراِن تاریِخ جهان، دوازده هزار سال است: سه هزار ساِل 
نخستین، دوره ی آفرینش بنیادین است. دومین سه هزار سال، به خواست اهورا می گردد. 
سومین سه هزار سال به خواست دو نیروی خیر و شر سپری می شود؛ و چهارمین سه هزار 
سال، دوره ایی است، که اهریمن شکست می خورد. در بدعت زروانی، نُه هزار سال نخست، 

در دست اهریمن است و سه هزار سال آخر شکست او را رقم می زند.« )همان، 178(
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»دین زردشت، دینی است که از میان اقوام ساکن سر برآورده است، مردم را به سکونت 
مانند  قوم،  این  خداِی  آسمانِی  سرزمیِن  پس  می  کند.  تشویق  دام پروری  و  کشاورزی  و 
سرزمیِن خودشان، ساکن و بی حرکت، و قلم رو اهریمن مانند سرزمین قوم مهاجم، عرصه ی 

حرکت  های نامنظم و تاخت و تازهای بدون اندیشه است.« )امیرقاسمی،1375، 11(
کار   ،)ahunavar( اَُهونََور  خواندِن سرود  با  اهورا  نبرد،  دوره ی  از مشخص شدِن  »پس 
خودش را آغاز می  کند. جادوِی کالِم دین بهی، به کمک هرمزد می  آید و اهریمن را مدت ها 
گیج و بی هوش می  کند؛ این فرصِت خوبی است تا هرمزد ابزار جنگ بسازد و لشکر بیاراید. او 
نخست، سرشت روشن خود را به شکل مینوی پدید می آورد. سپس جاودانان یا امشاسپندان 
و ایزدان را می آفریند، سرانجام به آفرینش جهان می پردازد. آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور 
و سرانجام انسان پدیدار می شود. در آن سوی، اهریمن نیز در زمان خود، باشندگان اهریمنی 
را از سرشِت شِر خویش می آفریند. گرگ ها، طوفان ها، گرداب ها، و گردباد ها، جذام و هر 
چه آشوب و کشمکش را در بر دارد پدید می آورد. در این دوران، جهان برای نبرد و آشوبی 

بزرگ آماده می شود.« )هینلز،1389، 179(
این پدیده ی دوبنی است، که در کلی ترین صورت خود، به شکل تقابِل جاودانه ی خیر 
و شر یا هرمزد و اهریمن، فلسفه ی زندگی را شکل می  دهد. هرمزد، سفید و خوش بو و 
روشن مانند آفتاب، سراسر نور، ساکن و بی حرکت ماننِد قوم اسکان یافته ی خویش است. 
آشتی جو و آرام و یک جانشین و خدای اندیشه است. »اهریمن اما، سیاه و تاریک و بدبو، 
اقواِم مهاجم و شکارچی و ضد  مهاجم و جنگ طلب و موجودی در حرکت دایم، ماننِد 
سکونت است. هرمزد با آرامش ابدی خویش تنها به نیروی خرد می  اندیشد، با نیروی اندیشه 
خلق می کند، با نیروی اندیشه می  جنگد، با نیروی اندیشه احساس می  کند. اهریمن از آغاز 
بدون اندیشه، تنها بر محور اصِل حرکِت نامنظم و آشوِب غیرهدفمنِد خویش می  چرخد.« 

)امیرقاسمی،1375: 12( 
»پس از بیهوش شدن اهریمن، دیواِن آشوب گر، تالش کردند با دادن وعده ی یورش، 
به آفریدگاِن اهورا، اهریمن را برانگیزند. وعده  های آنان اما سودی نداشت. بنابراین »جهی« 
پلید با همه ی زشتی  های زنانه وارد کارزار شد؛ و پیمان بست که انسان مقدس و گاو سپند 
را چنان دچار درد و رنج کند که زندگی برای آنان بی ارزش شود. جهی نیت خود را برای 
یورش به آفریدگان بر زبان راند. چنین بود که اهریمن با نیت جهی بیدار و آرزوی جهی را 
که مردان در تمنای او باشند برآورده ساخت. پس اهریمن و دیوان برخاستند و به همه ی 
آفریدگان، یورش بردند و آشوبی سخت، تمام دنیا را فراگرفت. اهریمن، آسمان را شکافت و 
پس از ورود به آن، آسمان از او ترسید. آن گونه که گرگ از بره بترسد. آب آلوده شد؛ زمین 

نقد اسطوره اِی بخشی از شعر » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« )برپایه ی اساطیر ایران و میان رودان(
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تاریک شد؛ آن گونه که در نیم روز مانند شب بود. باشندگاِن پلید چنان زمین را تسخیر 
کردند، که به اندازه ی نوِک سوزنی، زمین از آلودگی بر کنار نماد. گیاه، زهری شد و پژمرد. 
پس اهریمن، به گاو و کیومرت یورش برد و آنان را دچار آز و نیاز بیماری کرد. شیِر گاو، 
خشکید و اهورا برای این که گاو، مرگی آسان داشته باشد، با هوم آن را تسکین بخشید. 
پس هزاران دیِو مرگبار، به کیومرت که پیرو اصلی اهورا و دشمن دیوان و شر بود، یورش 
بردند؛ ولی آنان نتوانستند، پیش از آن که زماِن مرِگ وی در رسد، او را بکشند؛ چرا که 
زماِن فرمانروایی انسان، سی سال بود. در این مدت، آشوب، همه چیز را ویران کرد و دود 
و تاریکی، همه جا را فراگرفت. در جهان مادی، نود روز نبرد باشندگان مینوی و دیوان به 
طول انجامید. در کل آن چه نیک بود، مورد یورش اهریمنان قرار گرفت؛ دروغ بر راستی، 
افسون بر هنر، زیاده روی بر میانه روی، تنبلی بر کوشایی، تاریکی بر روشنایی، و... مورد 
یورش قرار گرفت و سرانجام کیومرت هم کشته شد. در این هنگام چنین به نظر می آمد، 
که اهریمن، به پیروزی نهایی رسیده است. چنین می نمود، که آشفتگِی جهاِن اهریمن، بر 
ساماِن جهاِن خیر، پیروز شده است. ولی اهریمن که به آسمان وارد شده بود، در همان 
جا توسط روح و مینوی آسمانی و فروهر ها زندانی شد؛ و نیروی برگشت به جهاِن تاریِک 
خویش را از دست داد. پس اهریمن، تازه فهمید که زندگی، آغاز شده است. »تیشتر« باران 
آورد و آب ها، باشندگاِن شر را به سوراخ  های زمین، راندند. زمین بارور شد. با درگذشتِن گاو، 
پنجاه و پنج نوع غله و دوازده گیاِه دارویی، از اندام گاو روییدند و تخمه ی او به ماه رسید؛ 
پس از پاالیش یافتن در ماه، جانوراِن گوناگون و سودمند، از وی آفریده شد. از سوی دیگر، 
تخمه ی کیومرت، به زمین فرو رفت و از تن او بود، که انواع فلز پدیدار شد. از نطفه ی او 
گیاهی به نام ریواس، رویید و پس از پیکرگردانی، تبدیل به نخستین جفت انسان ها شد. که 
مشی و مشیانه نام گرفتند. در پایان، این زندگی بود که پیروز شد و مرگ و اهریمن شکست 
یافت. چرا که مرگ از زندگی پدید آمد و فراورده  های زندگی فزون تر از گذشته شد. از گاو 

انواع جانوران و از کیومرث انواع انسان ها هستی یافت.« )هینلز،1389، 181( 
2-1-3- آشوب، آفرینش و نوروز:

»ایرانیان بر این باور بودند که جشن آفرینش، که به مناسبت نظم )ارته( پس از کائوس 
)آشوب ازلی( برپا شده، در ابتدای بهار رخ داده و جشن بهار خود نظمی، پس از بی نظمی، 
هرج و مرج، و سرمای زمستان است. تحویل سال نو در فصل بهار، مفاهیمی نمادین را 
آشکار می کند. پیوند این مفاهیم در لحظه ی خاص چنان است؛ که گویی انسان ستونی 
است میان عالم باال و عالم پایین، که گویی تمامی اندیشه ای را که از ازل تا به ابد وجود 
داشته، در تمامی جان خود به ودیعه گرفته است. شروع فصل بهار، با »زمان« و به سخن 
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دیگر با »زروانیسم« در پیوند است. زمان و زروان همواره قدسی است؛ زماِن قدسی، نشانه ی 
بی نهایت و جاودانگی است. کائوس، نماد پراکنده گی روح بشر در برابر راز حیات، بی تمایزی 
و بی شکلی و انفعال کامل، با زمان مقابل می شود و خلقت صورت می گیرد، که نماد پایان 

کائوس است.« )فضایلی،1387: 6(
هیچ کس به درستی نمی داند چرا این مضمون در اغلب فرهنگ های باستان، که گاهی 
کاماًل هم از یکدیگر دور افتاده بوده اند، مشترک است؟ دیدگاه هایی در این زمینه وجود 
دارد که البته هیچ یک خالی از اشکال نیستند. مثاًل تکامل گرا های دوره ی ویکتوریا باور 
به مضامین  احتماالً  بنابراین  را طی می کنند؛  دارند، که همه ی جوامع مراحل همانندی 
مشابهی می رسند. یعنی به نوعی به وحدت روانی همه ی انسان ها قایل بودند. یا در نمونه ای 
دیگر اشاعه گرا ها معتقد بودند چنین مضامینی ابتدا در چند کانون مرکزی مثل مصر یا 
بین النهرین به  وجود آمده و سپس به یاری پیوندهای بین فرهنگی به سایر فرهنگ های 
و  نظم  میان  نبرد  مبنای  بر  اسطوره ای  روایات  از  »بسیاری  کرده اند.  نفوذ  باستان  جهان 
بی نظمی شکل می گیرند. بدین ترتیب شاهد نمونه هایی فراوان از برهم کنش میان نظم و 
آشوب هستیم، اما در مورد این که، چه نوع شرایط اجتماعی یا سیاسی زمینه ی به وجود 
آمدن این برهم کنش شده، و یا این که چه نوع ذهنیتی و با چه هدفی به تولید چنین 

روایاتی منجر شده، پرسشی بسیار مهم است.« )میلز،1393: 15(
بنابراین، »... هر کس به فراخور توانایی روح خود، در، گیر و دار پیکاری است، برای 
سرنگونِی اهریمنان؛ دیوان و راه بندان؛ برای بازیافتن اصل خود. بدین سان پیروزِی انسان 
در خود، در عالم صغیر، چون پیروزی اهورا است، در کیهان، در عالم کبیر، و یکی بی آن 
دیگری ناممکن است.« )مسکوب،1386، 20( چنانک ه شعر فروغ »حدیِث نفس زنی است 
که در آستانه ی فصلی سرد قرار گرفته است. که امیدی پُر تردید به طلوعی دیگر در او 
می تپد.« )حقوقی،1373، 76( وی جزیره ای سرگردان به نام انسان را از انقالب اقیانوس 
و انفجار کوه گذر داده است تا به دنبال امیدی هر چند پُر تردید، به حیاتی هر چند در 
آستانه ی فصلی سرد، ایمان بیاورد. شعر  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد مرثیه ی انسان 
امروز است، انسانی که از آشوب ازلی و انقالب اقیانوس و انفجار کوه، گذر کرده و افتان و 
خیزان از عصر اسطوره گذشته و به عصر به اصطالح مدرن رسیده است؛ ولی فصل سرد 
شروع شده، آینده تاریک است و انسان متمدن با »ناتوانی دست  های سیمانی«، ناچار به باور 
و ایمان آوردن به فصلی سرد است. انگار که بار دیگر اهریمن هجوم آورده و سرزمین  های 
اهورایی آماِج برف و کوالک و یخبندان شده است. انگار که بار دیگر اهریمن تمام عناصر 
اهورایی را آلوده کرده و شاعر »در ابتدای درک آلوده ی هستی زمین و یأس ساده و غمناک 
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آسمان« قرار گرفته است. 
2-2-آفرینش:
»و تکه تکه شدن

راز آن وجود مّتحدی بود
که از حقیرترین ذره هایش

آفتاب به دنیا آمد.«
تکه تکه شدِن وجوِد متحد، و شروع آفرینش از تکه  های قربانی، بن مایه ای اساطیری 
است که در بیش تر آیین ها نمونه دارد و به شکلی زیبا در شعر فرخ زاد بازتاب داده شده 
باستان جزِء  با پیشوند ā می باشد، که در فارسی   Fri از ریشه ی است. »واژه ی آفرینش، 
مضارع ساِز nā به آن افزوده می شود و به صورت āfrinā درمی آید. مصوت بلند ā در 
فارسی میانه و دری از صیغه ی مضارع می افتد و این فعل در فارسی میانه و دری به معنی 

پدید آوردن و آفرینش، گسترش می یابد.« )ناتل خانلری، 1365: 95( 
اساطیر آفرینش بسیار متنوع و متعدد هستند؛ با این حال می توان آن ها را به شرح زیر 

طبقه بندی کرد:
2-2-1-آفرینش از هیچ یا نیستی:

»وینباگوی«  پوستان  سرخ  می آفریند.  کلمه،  یا  حرف  با  اندیشه،  با  را  کیهان  خدا   
)Winnebago( بر این باورند که کیهان حاصل تفکر خداست: »آنگاه دوباره اندیشید و زمین 

را آرزو کرد؛ و این زمین به وجود آمد...«
2-2-2-بیرون آوردن زمین از زیر آب:

از زیر آب بیرون می آورد. برای نمونه  از آفریده  های وی، زمین را   خوِد خدا یا یکی 
اعتقادات سرخ پوستان »مایودو« )Maidu( بر این است که خدا به وسیله ی الک پشتی، 

زمیِن خشک را از زیر آب بیرون می آورد. 
دو  به  نخستین  یگانگی  یا  واحد  تقسیم  وسیله ی  به  آفرینش  2-2-3-عمل 

بخش:
 این گونه اساطیر را می توان سه بخش کرد: الف- جدا سازی آسمان از زمین به عنوان 
بی شکل  و  بی نظم  توده ی  یا   )Chaos(کائوس نخستیِن جهان. ب- جداسازی  مادر  و  پدر 

آغازین. ج- شکستن و دو تکه کردن تخم یا بیضه ی کیهانی.
2-2-4-تجزیه یا تکه تکه کردِن اندام یک موجود نخستین؛ یا قربانی شدن 

موجودی انسان گونه به صورت داوطلبانه. )الیاده،1390، ج1: 149(
آفرینش در میان رودان و ایران هر دو از نوع قربانی یا تکه تکه کردن اندام یک موجود 
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پدیدار  سخت  مرگی  از  آفرینش،  تکامل  مایه ی  بن  اسطوره،  دو  این  در  است.  نخستین 
برای  وابسته است.  قربانی  به مرگ و  آفرینش  مایه،  این بن  به سخِن دیگر، در  می شود. 
نمونه: در اندونزی مادر یا دختری وجود دارد که برای تولید گیاهان خوراکی، تن خویش 
را فدا می کند. در گینه ی نو، بیش تر، موجودی الهی، البته نرینه این کار را انجام می دهد. 
در بیش تر باورهای اساطیری، جهان از اعضای پیکِر یک موجود اساطیرِی بزرگ جثه ای به 
وجود می آید، که بنا به دالیلی تکه تکه می شود و از اعضای گوناگون کالبِد او این جهان به 
وجود می آید. همان طور که الیاده بر این باور است: »آفرینش نمی تواند جز از طریق فدا 
شدن موجود زنده، یک غول دو جنسی خاست گاهی، یا نرینه ای کیهانی، یا ایزد بانوی مادر، 
یا زن جواِن اسطوره ای روی دهد. به همین سبب برخی از اسطوره ها در واقع از آفرینش از 
تِن غولی خاست گاهی: »یمیر«، »پان گو«، و »پورشا« سخن می گویند... در اساطیر ژاپن 
یک ایزد بانویی به نام »ایزانامی«، پس از آتش گرفتن در حالی که درد می کشد از تِن خود 
به سایر خدایان، به ویژه به ایزدان آبی و کشت وکار، جان می دهد.« )الیاده، 1382، 178( 
»پنداره ی اصلی این است که زندگی تنها می تواند از زندگی دیگری که قربانی می شود زاده 
شود. مرِگ سخت، آفریننده است؛ از این لحاظ، زندگِی قربانی شونده، خود را در شکل 

درخشان تری از زندگی، و در سطح دیگری از هستی، متجلی می کند.« )همان، 179(
چنان که خواهیم دید، در آفرینش ایرانی، کیومرث و گاو با قربانی شدن به آسمان ها 
عظیم  انتقالی،  موجِب  »قربانی،  می آید.  وجود  به  تازه ای  زندگِی  وجودشان  از  و  می روند 
می شود. زندگِی متمرکز شده در شخصیت، از آن شخصیت سر ریز می کند و خود را در 
سطحی کیهانی یا جمعی متجلی می کند. موجودی واحد به کیهان تغییر شکل می یابد؛ یا 
چندین بار در گونه ی کاملی از گیاهان، یا نژادی از انسان ها، متولد می شود. یک کِل زنده 
قطعه قطعه می شود و خود را در میلیون ها شکِل جاندار، پراکنده می سازد. به کالمی دیگر 
این جا نیز الگوی بسیار شناخته شده ی کیهان زایی، »کل بودن خاستگاهی را که در اثر 
عمل آفرینش پاره پاره می شود می یابیم.« )الیاده، 1382، 179( این الگوی پیدایش را، که 
بر اثر آن یک زندگی پاره پاره می شود؛ تا زندگِی دیگری زاده شود، می توان با بررسی دو 

اسطوره ی آفرینش، در ایران و میان رودان، به تر درک کرد:
2-3- اسطوره ی آفرینش در بین النهرین:

در اساطیر بین النهرین، نمونه ی پیدایِش جهان را از یک خدای نخستین، در منظومه ی 
انوما الیش )زمانی که در باال( که شرح کامل آفرینش در میان رودان است؛ به خوبی می توان 

مشاهده کرد:
»در آغاز بدان هنگام که آسماِن فرازپایه نامی نداشت و زمین فروپایه نیز بی نام بود، تنها 

نقد اسطوره اِی بخشی از شعر » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« )برپایه ی اساطیر ایران و میان رودان(
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آپسو )upso(، اقیانوس ازلی، و تیامت )tiamat(، دریای آشوبگر، دارای نام بودند. از آمیزش 
این آب ها نخست، مومّو )Mummu(، آشوب امواج، سپس زوجی مار اژدها دوش، به نام لحمو 
)Lahmu( و لحامو )Lahamu(، پدید آمدند، که به نوبه ی خود انشار )Anshar(، جهان آسمانی 
و کیشار )Kishar(، جهان زمینی را زادند و ایزدان بزرگ از انشار و کیشار به وجود آمدند. به 
زودی ایزداِن نو، با شورش خود، آرامش آپسوی پیر را برهم زدند، آپسو نزد تیامت شکایت 
برد: »روزها آرامشی ندارم و شب ها نیز نتوانم خفت.« دو نیای ازلی درباره ی آشوب ناکی 
فرزندان خود رای زدند. تیامت پرسید چرا باید همه ی چیزهایی که آفریده ایم، از میان 

بریم؟« )ژیران، 1389، 60(
 اما »اِآ« )Ea(، ایزد زمین و آب  های از طرح آپسو آگاه شد نزد پدرش، انشار رفت و گفت: 
»مام ما تیامت علیه ما نیرنگی اندیشیده است. انشار نخست »انو« را سوی تیامت گسیل 
کرد، اما انو را نه آن دل و دالوری بود که با ایزد بانوی مزبور هم نبرد گردد. اآ شهامتش را 
از دست داد سپس »بعل مردوک« فرزندی که دل و جراتی تمام داشت، فرا خواند و بدو 

فرمان داد تا علیه تیامت بشورد و قول پیروزی داد.« )همان، 61(
مردوک پذیرفت اما نخست اصرار کرد که خدایان قدرتی برتر بدو بخشند. انشار راضی 
شد و بی درنگ مجمعی از خدایان تشکیل داد و همه ی خدایان، نیرویی شاهانه، به مردوک 
دادند و عصای شهریاری، اورنگ، پالو )نوعی سالح( بدو بخشیدند و به او گفتند: »برو و 

تیامت را بکش. باشد که بادها خونش را بر سرزمین  های راز آمیز بپراکند.« )همان، 61(
مردوک، پس از به بند کشیدِن یاران تیامت، دوباره به سراغ تیامت می رود جمجمه اش 
را می درد و سرخرگ هایش را پاره پاره می کند؛ پیکر او را چون ماهی به دو نیمه می کند؛ از 
نیمه ای آسمان و از نیمه ای دیگر، زمین را می سازد؛ و با این کار جهان را سامان می بخشد. 
با  باشد؛  تا تصویر زمینی آسمان  ایزدان می سازد  برای   )Esharra( اِّشره  نام  به  جای گاهی 
ساخت این کاخ بزرگ انو، ان لیل، اِآ هر یک جای گاه خویش را درمی یابند. ستارگان را که 
نگاره ی ایزدان مزبور بودند، نصب می کند. طول سال را مشخص می کند و مسیر پیکرهای 
آسمانی را سامان می دهد. وی از میان دنده  های تیامت دروازه هایی به سمت باختر و خاور 
می گشاید و فراِز شکمش را سمت الرأِس آسمان قرار می دهد. به ماه درخشش می بخشد 
و شب را نصیبه ی او می کند. دروازه ی خاور را به خورشید می دهد و روز را به »َشَمش«، 
ایزِد خورشید می بخشد. ابرها و دریاها را از خدوی تیامت تهیه می کند. فرات و دجله از 
چشم  های وی، سرچشمه می گیرد. از پستان  های او کوه  های غول پیکر می سازد و در میاِن 
آن ها، حفره  های آب قرار می دهد. دمش را فراز سر قوس می کند و به چرخ آسمان می بندد. 
اکنون مغاک در زیر پاهای تیامت است بین آن دو، پایه ی آسمان قرار دارد، اکنون زمین 
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دارای پایه  های استوار است و آسمان پوشش آن است. پس از آن، مردوک، همه ی جهان 
را می سازد؛ معابدی برای اآ بنا می کند، الواح سرنوشت را که از کینگو گرفته بود به عنوان 
نخستین درود به انو باز می گرداند. پس از همه ی این اقدامات همه ی ایزدان آسمانی در 
برابر او ایستادند و به پایین خم شده و فریاد برکشیدند: »به راستی او شهریار ماست.« 

)ساندرز،1387: 38(
پس مردوک با کشتن مادر خود تیامت و تکه تکه کردن او و هم چنین از بین بردن 
معشوق او، کینگو، کار آفرینش را به انجام می رساند و سامان می دهد. )بیرلین،1389، 95(

2-4-اسطوره ی آفرینش در ایران:
پنداره ی این اصل که زندگی تنها می تواند از زندگی دیگری که قربانی می شود زاده 
شود؛ همان طور که در اساطیر میان رودان سابقه داشت در اساطیر ایران نیز قابل تطبیق 
است؛ و آن قربانی شدن و کشته شدن کیومرث و گاو، توسط اهریمن است که از پیکر و 
نطفه ی آن ها، زندگِی نو، و تازه ای پدید می آید. اهریمن گاو را زخم می زند. اورمزد برای 
راحت کردن او، گیاه »هوم« به وی می خوراند. گاو به پهلو می افتد گیج می شود و می میرد. 
از بقایای او غالت و گیاهان دارویی می رویند. نطفه ی گاو به ماه می رود و ایزد ماه آن را 
می پاالید؛ به ایرانویج بازش می گرداند و گاو نر و ماده ای از آن شکل می گیرند و سپس تمام 
جانوران، چهارپایان دیگر و ماهی ها در آب و پرندگان در آسمان از آن ها به وجود می آیند. 
»گاو نقش مهمی دارد؛ هم حیوانات و هم گیاهان دارویی از او سرچشمه می گیرند. گاو 

نشان گر جنبه  های فعال و منفعل نیروهای زاینده ی هستی است.« )هینلز،1389، 177(
پس از مدهوش ماندن اهریمن در دوزخ، دیوان کوشش کردند تا اهریمن را از بی هوشی 
درآورند؛ ولی تالش آن ها سودی نداشت؛ تا سرانجام »َجهِی« )Jahi( بدکار، که تجسم همه ی 
ناپاکی  های زنانه است، سر رسید و قول داد که کیومرث و گاو را دچار رنج  های بی شماری 
کند. وی هم چنین قول داد که به همه ی آفریده  های اهورا، از جمله گیاهان و آب یورش 

ببرد:
»تا آن که جهی تبه کار، با به سر رسیدن سه هزار سال آمد، گفت که برخیز پدر ما! زیرا 
من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزگار و گاِو ورزا، ِهلَم؛ که به سبب کردار من زندگی 
نباید. فره ی ایشان را بدزدم، آب را بیازارم،... همه ی آفرینش هرمزد آفریده را بیازارم. او آن 
بدکرداری را چنان به تفصیل برشمرد که اهریمن آرامش یافت، از آن گیجی فراز َجست.« 

)همان، 51(
بدین گونه اهریمن جانی تازه گرفت و برای سپاس گزاری از جهی، این آرزوی وی را 

برآورده ساخت تا مردان آرزوی او کنند.«

نقد اسطوره اِی بخشی از شعر » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« )برپایه ی اساطیر ایران و میان رودان(
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ازین اهریمن به هم  راه دیوان به جهان حمله کرد و همه ی آفریده  های اهورا را  پس 
تخریب کرد.» وجود عنصر زنانه در دو اسطوره ی ایرانی یعنی جهی و در اساطیر میان رودان 
یعنی تیامت، در آغاز کردن آشوب قابل تأمل است.« )بهار،1381: 48( اهریمن به گاو و 
کیومرث روی آورد و آن دو را به بیماری هولناکی دچار کرد. پیش از آن که اهریمن سراغ 

گاو بیاید اهورا به گاو، گیاه بنگ داد تا از درد مرگش بکاهد: 
به هر ترتیب کیومرث و گاو کشته می شوند، ولی از مرگ آن ها یا به نوعی با قربانی آن ها 

زندگی تازه ای آغاز می شود:
»چون )گاو( درگذشت، به سبب سرشِت گیاهی، از اندام  های گاو، پنجاه و پنج نوع غله 
و دوازده نوع گیاه درمانی از زمین رست. روشنی و زوری که در گاو بود به ماه سپرده شد. 
آن تخمه به روشنی ماه پالوده شد. به همه گونه ها آراسته شد. جان در او کرده شد و از آن 
جا جفتی گاو یکی نر و یکی ماده بر زمین آورده شد. سپس بر زمین از هر نوعی دو تا یعنی 
دویست و هشتاد و دو نوع فراز پیدا شدند... گوسپندان را جای بر زمین و مرغان را جای در 

هوا و ماهیان در آب شنا کردند...« )بندهش،1380، 65(
»...کیومرث  آغاز می گردد:  انسانی  زندگِی  زمانی که کیومرث می میرد  دیگر  از سوی 
را مرگ بر آمد به دست چپ افتاد، به هنگام درگذشتن تخمه اش به زمین رفت... از تن 
کیومرث هفت گونه فلز به پیدایی آمد. آن تخم که در زمین رفت به چهل سال مشی و 
مشیانه برستند که از ایشان رونق جهان و نابودی دیوان و از کار افتادگی اهریمن بود.« 
)همان، 66( »هرچند اهریمن به ظاهر توانسته بود در این نبرد پیروز شود ولی همین یورش 

وی سبِب جاری شدن آفرینشی تازه می شود.« )هینلز، 1382، 89(
2-5-آفرینش انسان:

2-5-1- پیدایش انسان در اساطیر بین النهرین:
روایت مشهور این است که مردوک پس نبرد بزرگ با تیامت، تصمیم به آفرینش انسان 
انتظار  انجام دهد. خدایانی که شکست خورده بوده بودند در  می گیرد، تا کار خدایان را 
را  بندیان  از  یکی  تنها  که  می کند  اراده  مردوک  ولی  می برند.  به سر  محاکمه ی خویش 
مجازات کند. پس همگی را می بخشد به این شرط که بگویند چه کسی تیامت را برانگیخت 
که آتش جنگ را روشن کند. همه تنها نام یک تن را بردند و آن »کینگو« بود. پس اِآ، پدر 

مردوک، رگ  های کینگو را زد و از خون جاری او انسان را آفرید.« )همان، 136(
»بگذار خون را به هم برآورم و استخوان ها نیز بیافرینم.

بگذار انسان اّولیه را خلق کنم: نام او انسان خواهد بود.« )مک کال،1389، 78(
»همه کار او پریستاری مؤمنانه است...« )گیل گمش،1387، 43(
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2-5-2- پیدایش انسان در اساطیر ایران:
هدف از آفرینش انسان در ایران نیز بی مانند با میان رودان نیست. همان گونه که در 
بین النهرین هدف از خلقت انسان یاری به خدایان بود در ایران نیز، به گونه ای همان هدف 
دنبال می شود. به روایت بندهش، هدف اهورا از آفریدن مادی، که انسان آخرین حلقه ی آن 
بوده است؛ مبازه با اهریمن و دیوان بیان شده است: »...ششم، مرد پرهیزگار را آفرید برای 

از میان بردن و از کار افکندن اهریمن و همه دیوان. )بهار،1381، 40(
به  و  آفرید  آن  از  را  کیومرث  که  گلی اند  آن  از  »مردم  است:  آمده  پهلوی  روایت  در 
)روایت  بیافرید.«  سپندارمذ  از  را  کیومرث  و  داد  قرار  )زمین(  سپندارمذ  در  نطفه  شکل 

پهلوی،1390، 308(
در متن  های دوره ی اسالمی کیومرث را گل شاه می خوانند، زیرا او و گاو، هر دو از خاک 
درست شده اند »ولی نطفه ی هر دو از نور است.« )کریستین سن،1389: 16( در بندهش 
تصریح شده که »در میان تمامی آفریدگان، انسان )کیومرث( و حیوان )گاو یا گوسپند( 
از اهمیت ویژه و واالیی برخوردار می باشند؛ و بنیاد آن ها بر خالف دیگر آفریدگان از آتش 
می باشد. عنصری، پاک که آفریدگار، پس از روشنایی بی کران، آن را در رتبه ی دوم قرار 
به  انسان  به  برای کمک  را  آفریده  های مادی  تمامِی  )بندهش،1380، 39( هرمزد،  داد.« 
وجود آورد و انسان را برای یاری خویش و مبازه با اهریمن آفرید. همان گونه که گفته شد، 
پس از این که کیومرث توسط اهریمن کشته می شود از نطفه ی او که در زمین می رود 
گیاهی به نام ریواس می روید، که از آن، نخستین مرد و زن به نام مشی و مشیانه پدید 
می آیند: »...کیومرث به هنگام درگذشتن تخمه اش به زمین رفت... از تن کیومرث، هفت 
گونه فلز به پیدایی آمد. آن تخم که در زمین رفت به چهل سال مشی و مشیانه برستند که 

از ایشان رونق جهان و نابودی دیوان و از کار افتادگی اهریمن بود.« )همان، 40(
بر خالف غول نخستین که به دست خدا یا ایزدی کشته می شود، کیومرث به دست 
اهریمن از پای در می آید.»زیرا بر اساس باورهای زرتشتی، مرگ، ناشی از اهریمن است.« 

)کریستین سن،1389: 55(
2-6-نماد جزیره:

فرخ زاد آدمی را به جزیره ای سرگردان مانند کرده که از آشوب اقیانوس و انفجار کوه 
گذشته است تا به دنیای امروز رسیده؛ وی هم  راه با دیرینگی اسطوره ها، در گذار از این 
آشوب، به فریاد درآمده، رنج کشیده، شاد گشته، پیروز شده و شکست خورده، لغزیده و 
بلند شده، خندیده و زار گریسته تا به امروز رسیده است. از دیدگاه نمادپردازی، جزیره 
نمادی پیچیده و در بر گیرنده ی چندین معناست. از دیدگاه یونگ، جزیره پناه گاهی برای 

نقد اسطوره اِی بخشی از شعر » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« )برپایه ی اساطیر ایران و میان رودان(
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یورش  های تهدیدآمیز دریای ضمیر ناخودآگاه است. یا به سخن دیگر ترکیبی از خودآگاه و 
اراده است. جزیره حوزه ای از نیروهای فراطبیعی است حوزه ای که از تقطیر نیروهای بسیار 
غیر منطقی اقیانوس ها پدید آمده است. در عین حال جزیره نمادی از انزوا گوشه نشینی 
و مرگ نیز است. »بیش تر ایزدبانوان جزایر به گونه ای با آیین خاکسپاری وابسته  اند. شاید 
بتوان به شکلی برابر از جهت تعادل و هویت میان جزیره و زن از یک سو و میان هیوال 
و پهلوان از سوی دیگر دست یافت.« )سرلو،1389، 283( همان گونه که شعر بلند فصل 
از پیش در همه چیز  ناگزیر است؛ مرگی که  و  فرا رسنده  سرد فرخ زاد، »حدیث مرگی 
منتشر است و با نسیمی که به سوی تو پرواز می کند تو را هم با خود می برد.« )شمس 
اعالم  را  با ساعتی جادویی هر دم مرگ شاعر  که  لنگرودی،1384، ج3، 199( »شعری 
می دارد و گویند ه اش را از ناتوانِی رسیدن به مقصود، آگاه می کند.« )حقوقی،1373، 258(

3- نتیجه گیری
بی تردید، نگرش به اساطیر و برداشِت شاعران از بن مایه  های اسطوره ای، با دگرگونی  های 
تاریخی و اجتماعی، پیوند و تأثیری غیر قابل انکار دارد. شعر معاصر، در بسیاری موارد از 
اندیشه  های اجتماعی و  راه  از  نه  نماد در جست جوی حقیقت است،  دریچه ی اسطوره و 
سیاسی؛ استفاده از اسطوره در شعر معاصر یک تلمیح و اشاره ی ساده نیست؛ شاعر امروز به 
گونه ای دیگر از اسطوره کمک می گیرد؛ »که بیش تر رمزی است.« )شفیعی کدکنی،1383، 

 )236
ادبیات بستري براي تجلِي ناخودآگاهِي جمعِي هر ملتی، است؛ که به وسیله ی اسطوره 
و نمادها، کهن الگوها، بن مایه ها و... به خودآگاهي رانده مي شوند. بسیاري از پیش آمدها 
و رفتارهاِي شخصیت هاِي این بن مایه ها، غیر شخصي و جهاني اند، بنابراین در همه ی 
ما یکسان است. این ناهشیاري قومي، روشن است که وابسته به تاریخچه ی شخصِي فرد 
نیست، چیزي است فرا فردي، که از گذشته وجود داشته، و دربردارنده ی تصویرهاي ذهني 
و »خاطره  های ازلی« است. بنابراین این بن مایه  های همانند، سازمان دهندگان اندیشه ی ما 
هستند. نقد اساطیری کلیت اثر را تجلی نیروهای زندگی بخش و وحدت بخشی می داند 
البته هرچند این نقد اسطوره ای اهمیت  که از ژرفای روان جمعی نوع بشر بر می خیزد. 
ویژه ای دارد ولی این شیوه هنوز چنان چه باید مفهوم نشده است. »این شیوه ما را با اعماق 
ناشناخته و تاریک آثار ادبی آشنا می کند و با پی بردن به بن مایه  های مشترک ما را از تعصب 

و خودپسندی به دور می دارد.« )گرین و همکاران،1380، 158(
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تحلیل روایی حکایت های گلستان سعدی
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استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرکرد، ایران.

چکیده
هدف این پژوهش بررسي ظرفیت هاي روایي در گلستان سعدی است که با دیگر پژوهش ها و 
نگاه هایی که به این کتاب ارزشمند شده، متفاوت است. این پژوهش به بررسي نقش مضمون در 
غني کردن کیفیت و تنوع ساختار ُکنش ها و رخدادهاي روایي در حکایت هاي گلستان می پردازد. 
سعی نگارندگان بر آن بوده که ویژگي ها و مؤلفه های روایي خاص حکایت هاي گلستان را از نظر 
ساختار و روایت موردبررسی قرار دهند و افق جدیدي در زمینۀ تحقیق در متون دیگر پیش روي 
مشتاقان علم بگشایند . همچنین این مقاله بیانگر این مطلب است که سعدی به لحاظ برخورداري 
از فهم ادبی توانسته حکایت های کتاب خود را بر پایه ها و اصول و ُکنش هایی بُنیان گذاری کندکه 
قرن ها بعد در داستان نویسی و داستان کوتاه نویسی پایه و مبنای نگارش مدرن قرار گیرد. نظام 
باورهاي سعدی ، بر حول گزارۀ شناخت هستي پیرامون خویش و القاء آن از راه تمثیل به مخاطب 

است؛ لذا گفتمان مسلط بر حکایت ها یک گفتمان تعلیمی است .
واژگان کلیدی: گلستان، سعدی، حکایات، روایت، رخداد، توالي

مجله ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی 
دانـشـگـاه   آزاد   اسـالمـی،   واحـد   فسـا 

س8، ش2 )پیاپی17(، پاییز و زمستان 1396  
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1-مقدمه
حکایت ها از مجموعه رخدادهاي روایي تشکیل مي شوند که رشته وقایع داستان را به 
واسطۀ توالي ِعلّي و معلولي و توالي زماني پیش مي برند. روایت ها در زمان و مکان شکل 
مي گیرند و حوادث حکایت را از آغاز تا انجام به یکدیگر مرتبط مي سازند. راوي/ نویسنده 
با بهره گیري از وجوه روایي، وقایع داستان را براي مخاطب بازگو مي کند و با طرح موضوع 
داستان، لحن داستان، توالي ِعلّي و زماني، گفتگوها،گره افکني، زاویۀ دید، رخدادهاي مرکزي 
و واسطه اي و همچنین شخصیت ها، همراه با اعمالي که انجام مي دهند، باعث پیوستگي و 

انسجام در روایت و معنادار شدن آن مي شوند.
ساختار  بر  عالوه  که  مي برند  کار  به  را  پاره گفت هایي  یکدیگر  با  ارتباط  در  انسان ها 
دستوري، حاوي معاني بي شماري نیز هستند. اشخاص با ُکنش هایي که انجام مي دهند در 
تولید معنا و انتقال آن به مخاطب سهم به سزایي ایفا مي کنند. صورت گرایان از نخستین 
و  الگوها  طریق  این  از  و  پرداختند  زبانی  ساختارهای  این  مطالعۀ  به  که  بودند  کسانی 
بُن مایه های تنیده شده در داستان و حکایات و قصه ها را دریافتند. آنها به شاکله و زیربنای 
آثار ادبی و روابط پنهان حاکم بر سازه های یک متن توجه بسیار نشان داده و شاخصه هایی 
پیشنهاد ها  همین  داده اند.  پیشنهاد  روایت شده  ادبی  اثر  یک  فهم  و سپس  واکاوی  برای 
سر آغاز ظهور دانش نوبنیادی به نام روایت شناسی شد. روایت شناسی روشی مطالعاتی است 
که از دل ساختارگرایی به وجود آمده است و سعی آن بر کشف و ارائۀ الگویی منسجم برای 

شناخت بهتر مؤلفه های حاکم بر روایت ها است.
»به طورکلی می توان تاریخ روایت شناسی را به سه دوره تقسیم کرد: دورۀ پیش ساختارگراکه 
از قبل تا 1960 م. است . دورۀ ساختارگرا که از سال 1960 م. تا سال 1980 م. را شامل 

می شود و دورۀ پساساختارگرا که از سال 1980 م. تا بعد است«. )مکاریک،149: 1385(
همین  در  نیز  گلستان  کتاب  استکه  کالسیک  روایی  الگوی  همان  پیش ساختارگرا، 
تقسیم بندی قرار می گیرد و دورۀ ساختارگرا الگوی روایی مدرن و دورۀ پساساختارگرا همان 
الگوی روایی پُست مدرن است. گلستان، اثری روایی است که از تکنیک های مختلف زمان 
روایی، جنبه های مختلف به لحاظ محتوایی، آموزشی، تربیتی،خالقیت های زبانی،کوتاهی، 
تحریک پذیری و ایجادحس کنجکاوی در مخاطب، مفاهیم و موضوعات متنوع اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و تربیتی، نوع روایت و ُکنش و واُکنش ها، تنوع شخصیت راوی و پرهیز از 
تبدیل شدن راوی به کلیشه یا شخصیت قراردادی، چگونگی زاویۀ دید، کارکرد و جنبه های 
بالغی به خوبی بهره برده است. حکایت های گلستانبه دلیل استفاده از شگرد فشرده نویسی، 
نغزگویی و انتقال مفاهیم به مخاطب جای بحث و بررسی دارد؛ لذا به همین دلیل این باب 
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انتخاب نشدند:  مبحث اصلی این پژوهش قرار گرفتو به دو دلیل همۀ حکایات این باب 
یکی اینکه از تکرار اجتناب شود؛ به خاطر شباهت های ساختاری بسیاری از حکایت ها. دوم 
اینکه بعضی از حکایات قابلیت تحلیل روایی بر اساس شاخصه های روایت شناسی مدرن را 
اّما در پژوهش انجام شده بیش از پنجاه حکایت از کتاب گلستان سعدی مورد  نداشتند. 
تحلیل واقع شده که در این مقاله به عنوان نمونه و برای آشنایی با طریقۀ تحلیل دو حکایت 
ذکر شده است.روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛به این صورت که ابتدا حکایت 
بیان می شود و سپس موضوعات زیر در هریک از حکایت ها موردبررسی قرار می گیرد: راوی 
و زاویۀ دید داستان و روایت شنو، رخدادهای هسته ای و رخدادهای واسطه، توالی زمانی و 
ِعلّی،درون مایۀ داستان،شخصیت پردازی و در پایان هر داستان ذکر می شود که آیا در این 
داستان رخدادهای هسته ای بیشتر است یا واسطه، غلبه با توالی های ِعلّی و معلولی است یا 
توالی های زمانی و اگر داستانی دارای زمان پریشی و مکث توصیفی باشد، در پایان تحلیل 
همان داستان توضیح داده می شود.در پایان هر حکایت نیز توصیف شخصیت به وسیله ی 

جدول و گاهی ساختار داستان و یا تحلیل آن به صورت نموداری نشان داده می شود.
بیان مسئله:

بهره گیری از قصه و حکایت رای تبیین مفاهیم بلند انسانی و تعلیم مبانی معرفتی و 
اخالقی، ازدیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان فارسی  زبان قرار داشته است. از طرفي 
با  که  است  نوپا  علمی  و  بوده  سبک شناسي  در  توجه  مورد  موضوعات  از  روایت شناسي 
روي کرد افرادي مثل تزوتان تودوروف، والدیمیر پراپ، شلومیت ریمون کنان، روالن بارت و 

مایکل. جي. توالن که در این حوزه صاحب نظر هستند، گسترش پیدا کرده است.
گلستان، در پیشینه ی داستان نویسی فارسی جایگاه بلندی دارد، لذا پرسش این پژوهش 
این است که این پیشینه ی غنی با دارا بودن مضامین روایی آیا به ما این امکان را می دهد 
که ساختار روایت را در آن مورد تجزیه  وت حلیل قرار دهیم؟ و به نظریه های ادبی معاصر 
تن خواهد داد؟ و اصول و شاخصه های داستان نویسی مدرن را بر نثر گلستان منطبق کرد 

و نتیجه ای حاصل نمود؟
فرضیه های تحقیق:

به  رخداد  و  میان داستاني  و  فراداستاني  به صورت  گلستان  در حکایت هاي  راوي   -1
صورت هسته اي و واسطه اي ا ست.

2- سطح داستانی در حکایت های گلستان متفاوت است و بیشتر دارای سطح فراداستانی 
و میان داستانی است.
پیشینۀ پژوهش:
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پایان نامه نوشته شده  پژوهش هاي بسیاري دربارۀ گلستان، به صورت کتاب، مقاله و 
ُکنش هاي  بررسی  و  گلستان  روایي  رخدادهاي  و  کالمي  ُکنش هاي  زمینۀ  در  اّما  است؛ 
گفتاري و رفتاری آن پژوهشیشبیهبهپژوهشحاضروجودندارد. حکایات گلستان تاکنون از 
نظر روایتورخدادموردبررسیقرار نگرفته اند. مقاله ای با نام "بررسی تقابل زمان روایی و زمان 
متن در حکایت های گلستان سعدی" از فائزه عرب یوسف آبادی در فصل نامۀ متن پژوهی 
در زمستان 1394 منتشر شدهکه تنها به بسامد شاخصۀ زمان در حکایات پرداخته است 
و هیچ اشاره ای به دیگر عناصر روایت در مقالۀ مذکور نشده است. اّماهم درزمینۀ مباحث 
کلی روایی و هم روایت شناسی یک اثر یا داستان، بر اساس یکی از تئوری های مطرح در 
حوزۀ روایت، پژوهش هایی صورت گرفته است؛ مانند "زبان شناسی روایت" که توسط علی 
افخمی و فاطمه علوی در سال 1382 منتشر شده است. نویسندگان ضمن بررسی اصطالح 
 Roger(روایت در معنای خاص آن به مفهوم "دیدگاه روایی" که عمدتاً از نظریات راجر فالر
Fowler(گرفته شده، می پردازند. "ساختار ساختار ها" که در سال 1388 محمد رضا شفیعی 

کدکنی آن را منتشر کرده است، به نظریات فرمالیست های روسی پرداخته و اذعان می دارد 
که هرگاه ساختار ساختارها در اوج باشد، ساختار های دیگر نمی توانند در انحطاط باشند.

نظریۀ  اساس  بر  نیشابوری  عّطار  مصیبت نامۀ  در  روایت  کالمی  نموِد  "بررسِی 
تودوروف"عنوان مقاله ای است که توسط سپیده جواهری، مهدی نیک منش و مهین پناهی 
در نشریۀ پژوهش های ادبی سال یازدهم پائیز 1393، شمارۀ 45، منتشر شد. در مقالۀ مذکور 
ابتدا به دیدگاه های تودوروف در خصوص مفهوم روایت، اشاره و سپس به روایت شناسی 
کتاب مذکور بر اساس آن دیدگاه ها توجه شده است. پژوهشی نیز با عنوان "روایت شناسی 
قصۀ یوسف و زلیخا" در سال 1388 توسط محمدامین زواری و حسن ذوالفقاری منتشر 
شد که نویسندگان در آن ضمن تحلیل سه روایت مشهور از یوسف و زلیخا، نویسندگان 
به بررسی ساختار و مقایسۀ هر سه روایت با یکدیگر و سپس مقایسۀ آنها با اصل روایت 
مقالۀ  پراپ"  دیدگاه  اساس  بر  مه پاره  و  روایی خورشید  "بررسی ساختار  پرداختند.  قرآن 
دیگری است که از سوی اسحاق میربلوچ زایی، محمد بارانی و مریم خلیلی جهان تیغ در 
مقالۀ  در  منتشر شد.  تابستان 1394، شمارۀ 37،  فارسی  ادبیات  و  زبان  پژوهش  نشریۀ 
مذکور نویسنده ابتدا به فرمالیسم و مفاهیم روایت و پس ازآن به طرح دیدگاه های "پراپ" 
در خصوص روایتو سپس به بررسی مؤلفه های روایی از دیدگاه "پراپ"در منظومۀ خورشید 

و مه پاره پرداخته است.
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2-بحث و بررسی
الف( مبانی نظری

الف- 1( حکایت و داستان
تیپند،  کاراکترها  و  است  کلی  مکان  و  زمان  قصه  در  و  است  قصه  مترادف  حکایت، 
حکایت  است.  زودیاب  مخاطب  برای  و  ساده  ساختاری  حکایت،  ساختار  شخصیت.  نه 
نگرش های گذشته است. روح  و  پندها  نقل قوِل  از گذشته گرفته می شود و محتوای آن 
حکایت متعلق به گذشته است و اگر می خواهد امروزی باشد باید بازآفرینی شود. »بعضی 
از نویسندگان اصطالحات قصه و داستان کوتاه را مترادف هم می دانند، اّمااین طور نیست . 
قصه، روایت ساده و بدون طرح و نقشه ای است که اتکای آن به طور عمده بر حوادث و 
توصیف است .« )یونسی ، 1384:10( در داستان، همه چیز جزئی است. زمان و مکان جزئی 
هستند. کاراکترها شخصیتند و نه تیپ؛ چون کاماًل توصیف می شوند. توماشفسکی می گوید: 
»داستان، مجموعۀ نقش مایه هایی است که از نظر ترتیب زمانی و ارتباط علت و معلولی 
دارای توالی باشد.« )ایوتادیه، 25: 1390( ساختار داستان پیچیده تر از ساختار حکایت است 
و عناصری مثل تعلیق و... در آن وجود دارد که فهم و کشف روابط ِعلّی و معلولی آن برای 
مخاطب دیریاب تر است. روح داستان متعلق به حال است و هر موضوع اجتماعی و حتی 
تجربه  و زیسِت شخصِی نویسنده می تواند سوژۀ یک داستان قرار بگیرد و از همه مهم تر 
اینکه نمی توان آن را تعمیم به گذشته داد. »خصلت بارز داستان این است که بتواند ما را 
وادار کند که بخواهیم بدانیم در ادامه چه اتفاقی مي افتد .«)میرصادقي، 24: 1376( بین 
داستان کوتاه و حکایت شباهت هایی وجود دارد. هر دو دارای فکر اولیه هستند و نویسنده به 
علت زاده شدن هر دو فکر کرده است. هم حکایت و هم داستان کوتاه، برای القاء یک پیام به 
ذهن مخاطب، هدفمند آفریده شده اند. »داستان کوتاه، موجز و در پی ایجاد تأثیری واحد در 
خواننده است. این تأثیر واحد می بایست از پیش انگاشته شده باشد. به این معنا که نویسندۀ 
داستان کوتاه باید از قبل بداند که داستان او به منظور ایجاد چه تأثیری در خواننده نوشته 
می شود و سپس با در نظر داشتن این تأثیر، همۀ عناصر داستان را به نحوی هنرمندانه در 
هم آمیخته و برای ایجاد همان تأثیر واحد )از پیش انگاشته شده( به کار گیرد.« )پاینده، 68: 
1389( »داستان کوتاه ،نوشته روایتی است که بتوان آن را در یک نشست خواند .« )موام، 
12: 1377(پس آنچه در ادبیات منثور قدیم مابه خصوص در گلستان سعدی آمده داستان 
کوتاه نیست، بلکه حکایت استکه به صورت کلی و بدون توصیف و توضیح، کاراکتر و زمان 
و مکان کنار هم قرار گرفته اند .»حکایت، گذار از یک موقعیت به موقعیت دیگر استکه در 
این تغییر و حرکت بُن مایه هایی که موقعیـت را تغییر می دهند " پویا " و آنهایی که تغییری 
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در موقعیـت ایجاد نمی کنند "ایستا " نامیده می شوند.« )نوریس، 89: 1388( اّما وقتی ما از 
روایت صحبت می کنیم، یعنی از یکی از عناصر داستانی می گوییم. همان زبان نوشتاری یا 

گفتاری یا محاوره ای که داستان را شرح می دهد، روایت است.
الف- 2( روایت چیست؟

روایتارائه شده است، ساده ترین و کامل ترین  براي  تعریف هاي متعددي که  »از میان 
چیده شدن  هم  کنار  یعنی  روایت  )Michael j. Toolan(است:  مایکلجي.توالن  تعریف  آنها 
یعنی  "یک سری"  کلمۀ  پس  غیرتصادفی.  کاماًل  و  ذهنی  پیش فرض  با  رخداد  یک سری 
روایت  علیت  بیانگر  نیز،   آن  غیرتصادفی بودن  و  پیش فرض داشتن  است.  زمان مند  روایت 
است .« ) میرصادقي، 126: 1378(به چیده شدن رخداد بر اساس علت و معلول و شیوۀ بیان 
و تصویرپردازی های پشت سر هم در داستان، روایت گفته می شود. اولین زبان شناسی که از 
روایت نام برد "تزوتان تودوروف)Tzvetan Todorov(" و کسی که به آن جهت داد "والدیمیر 
قصه های  "ریخت شناسی  یعنی  خود  کتاب  مهم ترین  در  بودکه   ")Vladimir Propp( پراپ 
پریان " به آن پرداخت. پراپ، روایت را این گونه تعریف می کند: »متنی که تغییر وضعیت را 
از حالت پایدار به حالت ناپایدار و بازگشت دوبارۀ آن را به حالت پایدار بیان می کند. پراپ 
این تغییر وضعیت را رخداد می نامد.«)میرصادقي، 27: 1377( روایت دارای سه بخش اصلی 
است: قصه، گوینده و مخاطب. روایت اصوالً نقل اتفاقاتی است که در دسترس ما نیستند، 
چه از لحاظ زمانی و چه مکانی. چیزی که توجه ما را، با وساطت مستقیم گوینده ای، به 
داستان و متوالی بودن آن رخدادها جلب می کند، نحوۀ برخورد شخصیت های داستانی با 
همدیگر است . ما در داستان هیچ وقت نمی توانیم صحنه ای را بدون توضیح بگذاریم و وارد 

صحنۀ دیگری شویم. همین شیوۀ توضیح صحنه به صحنۀ داستان، روایت نام دارد.
انگاشته شدۀ رخدادها می داند و می گوید:  از پیش  مایکل. جی. توالن روایت را توالی 
»روایت، توالی رخدادهایی است که به طور غیرتصادفی به هم اتصال یافته اند.« )توالن، 20: 
1383( در داستان و حکایت رخدادها با هم ترکیب شده و خرده توالی ها را ایجاد می کنند . 
ترکیب خرده توالی ها با هم کالن توالی ها را به وجود می آورد . داستان و حکایت نیز از به 
هم پیوستن این کالن توالی ها ایجاد می شود . فورستر می گوید : »داستان، نقل رخدادها به 
ترتیب زمانی است. پي رنگ نیز نقل رخدادهاست؛ اّما در اینجا بر اصل علّیت تأکید می شود . 
اّما  توالی زمانی کمترین نیاز  جذاب ترین مشخصۀ داستان، علّیت و فرجام یابی آن است؛ 
رخدادها برای تشکیل داستان است و علّیت در داستان می تواند در طول زمان به نمایش 
درآید. بیشتر کتاب های داستانی گذشته بر اساس نظمی سازمان دهی شده اند که می توان 
آن را به نظم زمانی و منطقی تعبیر کرد . رابطۀ منطقی که بنا به عادت به آن می اندیشیم، 
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رابطۀ استلزام یا چنانکه معموالً گفته می شود، علیت است . نزد خواننده، توالی منطقی بسیار 
نیرومندتر از توالی زمانی است. درنتیجه اگر این دو همراه باشند، خواننده فقط متوجه مورد 

نخست می شود .« )تودوروف، 76: 1382(
از مؤلفه های متن می توان به زمان ، شخصیت و کانونی شدگی اشاره کرد . زمان و شخصیت 
مربوط به داستان در متن و کانونی شدگی، زاویۀ دیدی است که داستان از میان آن وارد 
متن می شود . »از مهم ترین مسائل زندگی بشر می توان به زمان اشاره کرد . ترتیب زمان 
روایت )سخن( هیچ گاه کاماًل با ترتیب زمان روایت شدۀ  داستان متوازن نیست و به ناگزیر در 

ترتیب وقایع پیشین و پسین تغییر به وجود می آید .« )همان، 159(
در ادبیات داستانی گذشته، توالی حوادث در زنجیره ای بسیار انتزاعی از زمان و مکان 
واقع می شد . مکان هم تقریباً همان قدر کلّی و مبهم بود که زمان . در ادبیات روایی ، زمان در 
پرتو روابط گاه شمارانه میان داستان و متن معنا پیدا می کند . زمان داستان در معنای توالی 
خطی رخدادها ، روشی قراردادی و راهکاری مناسب در عمل است . زمان متن بُعد زمانی 
ندارد، بلکه بُعد حجمی دارد. زمان متن روایی، مدتی است که صرف خواندن آن می شود؛ 
بنابراین زمان داستان و زمان متن هر دو ِشبِه زمانی و ساختگی است . نظم و ترتیب عناصر 
در متن، یک طرفه و برگشت ناپذیر است . ما حرف را پس از حرف ، واژه را پس از واژه ، جمله 
را پس از جمله ، فصل را پس از فصل و  می خوانیم . رابطۀ میان زمان داستان و زمان متن 

غیرواقعی و قراردادی است .
ژنِت جامع ترین بحث را دربارۀ ناهمخوانی های میان زمان داستان و زمان متن مطرح 
کرده است. از دیدگاه او زمان از سه جهت قابل بررسی است : نظم و ترتیب ، تداوم و بسامد. 
وی نظم و ترتیب را رابطۀ میان توالی رخدادهای داستان و نظم و ترتیب خطی آنها در متن 
متن  و حجم  داستان  وقوع رخدادهای   میان مدت زمان  روابط  تداوم ،  در مبحث  می داند. 
مصروف روایت رخدادها را بررسی می کند . در مبحث بسامد ، روابط میان تعداد دفعات اشاره 
به رخداد در داستان و تعداد دفعات روایت رخداد در متن بحث می کند . روایت داستانی، 
جهانی برساخته از زبان است و زبان، زندانی این جهان. این جهان داستانیکه با جهان واقعی 
همانندی هایی دارد، برساختۀ ذهن نویسنده است. در این جهان داستانی یا "سطح بازنموده 
 شدۀ واقعیت "اشخاص یا مردمان  داستان زندگی می کنند و رخدادها و حوادث نیز در آن 
اتفاق می افتند؛بنابراین می توان گفت رخداد تغییر از یک حالت به حالت دیگر است. )کنان، 
ایفا  نیز نقشی مهم  27: 1387( رخدادها در بطن نوشتار قرار دارند و در متن و روایت 
می کنند که به دو صورتند: یا رخدادهایی اصلی هستند یا واسطه. رخدادهای اصلی، هستۀ 
ثابت روایت و غیرقابل تغییرند؛ اّما رخدادهای واسطه، قابل  تغییر و قابل  حذفند و نبود آن ها 
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خللی به هستۀ اصلی وارد نمی کند.
»والدیمیر پراپ، نظریه پرداز روسی، در کتاب ریخت شناسی حکایت 1928، دسته بندی 
آثار فولکلوریک را بر اساس قواعد صوری آنها انجام داد و ازاین رو کارش را ریخت شناسی 
خواند. این اصطالح را به معنای توصیف حکایت ها بر اساس واحدهای تشکیل دهندۀ آنها 
و مناسبات این واحدها با یکدیگر و با کل حکایت به کار برد. او با بررسی یکصد حکایت 
فولکلوریک و قصه های کودکان نتیجه گرفت که هرچند افراد و شخصیت های این قصه ها 
گوناگونند و حرفه و ُکنش آنها متنوع است، اّما نقش ویژه هاشان محدود و ثابتند.«)احمدی، 
44: 1388(به طورکلی آنچه در متن برجسته است و نمود دارد روایت است. طریقه و الگوی 
برخورد با روایت را دانشی نوبُنیان رصد می کند کهروایت شناسی نام دارد. این دانش نو یکی 
از شاخه های نقد ادبی و در اصل، بررسی دستور زبان حاکم بر روایت ها و بیشتر، روایت های 
داستانی است. علمی است که هم تئوریک است و هم کاربردی و برای واکاوی متن های 

روایی چارچوب و الگو ارائه می کند.
است؛  شناختی  روایت شناسی  یکی  باشد:  داشته  می تواند  رویکرد  دو  روایت شناسی 
تعریف  به ذهن در قصه گویی است.لذا  روایت شناسی شناختی، مطالعۀ جنبه های مربوط 
متون  در  روایت  و  میان ذهن  ارتباط  به  که  است  نوظهور  علمی  و  و گسترده  وسیع  آن 
ما  مّدنظر  پژوهش  این  در  رویکرد  این  البته  می پردازد.  فیلم  مثل  غیرمکتوب  و  مکتوب 
نیست. رویکرد دیگر که در این پژوهش به آن پرداخته می شود، روایت شناسی ساختارگرا 
از  بسیاری  توجه  اخیر  در سال های  که  است  از  علومی  »روایت شناسی ساختارگرا  است. 
نظریه پردازان و منتقدان ادبی را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. پیشینۀ این 
علم،مانند بسیاری از مباحث نقد و نظریۀ ادبی به ارسطوو "فّن شعر" او برمی گردد.پس از 
اینکه  نیستیمتا  بیستم شاهد تحّول چندانی در عرصۀ علم روایت شناسی  تا قرن  ارسطو 
میان  از  می گیرد.  قرار  ادبی  منتقدین  دوبارۀ  توجه  کانون  در  روایت  قرن،ماهیت  این  در 
نظریه های ادبی مدرن، نظریه های فرمالیسم و ساختارگرایی -که هر دو متأثر از زبان شناسی 
سوسور هستند- نقش عمده ای در تکوین و تدوین علم روایت شناسی داشته اند. فرمالیست ها 
گام های اولیهرا در زمینۀ روایت شناسی در سال های آغازین قرن بیستم برداشتند. بعدها 
دستاوردهای این مکتب در زمینۀ روایت شناسی از طریق سردمداران مکتب پراگ به اروپا 
منتقل شد و توانست کار نظریه پردازان متأخر را به ویژه درفرانسه و به دنبال آن در امریکا و 
انگلیس، بسیار تحتِ تأثیر قرار دهد و زمینۀ مطالعات جّدی تری در زمینۀ روایت در مکتب 
ساختارگرایی فراهم آورد.با شکل گیری مکتب ساختارگرایی در فرانسه، روایت شناسی وارد 
مرحلۀ دیگری شد.اگرچه فرمالیست ها گام های اساسی و آغازین را در راه شکل گیری و 
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پیشرفت تئوری های روایت برداشتند،اّما در این میان سهم ساختارگرایان و دیدگاه ایشان در 
 ،)Claude Levi Strauss(تحلیل و بررسی روایت چشمگیرتر است. کسانی چون لویی استراوس
 Ronald Gerard(بارت روالن  برمون،  کلود   ،)Algirdas Julien Greimas( ِگریماس  ژولین 
Barthes(، تزوتان تودورف و ژرار ژنت)Gerard Genntte( از چهره های نامدار روایت شناسی 

ساختارگرا به شمار می آیند که هرکدام با نظریات خود نقش بزرگی در تکوین نظریه های 
روایت ایفا کرده اند.« )فتوحی، 517: 1390(

روایت شناسی، پدیده ای است که از دل ساختارگرایی به وجود آمده و سعی بر کشف 
و ارائۀ دستور زبان حاکم بر روایت دارد. »برای اولین بار تودوروف بود که در کتاب دستور 
زبان دکامرون واژۀ روایت شناسی را به عنوان "علم مطالعۀ قصه" به کار برد.مقصود او از این 
واژه، معنای وسیع آن است و فقط به بررسی قصه وداستان و رمان محدود نمی شود و تمام 
اشکال روایت از قبیل اسطوره، فیلم، رؤیا و نمایش را در برمی گیرد.« )اخوت، 2و7: 1371(

ب( گلستان سعدی:
گلستان، یکی از آثار منثور زبان و ادب فارسی است که از قلم شیخ اجل سعدی شیرازی 
به سال 656 هجری تراویده شده است . این کتاب یک دیباچه و هشت باب دارد. باب اول 
در سیرت پادشاهان ، مشتمل بر چهل ویک حکایت؛ باب دوم در اخالق درویشان ، مشتمل 
بر چهل وهشت حکایت؛ باب سوم در فضیلت قناعت ، مشتمل بر بیست وهشت حکایت؛ باب 
چهارم در فوائد خاموشی، مشتمل بر چهارده حکایت؛ باب پنجم در عشق و جوانی، مشتمل 
بر بیست ویک حکایت؛ باب ششم در ضعف و پیری ، مشتمل بر نُه حکایت؛ باب هفتم در 
تأثیر تربیت، مشتمل بر بیست حکایت و باب هشتم در آداب صحبت، مشتمل بر یکصد و 
هیجده حکایت کوچک است. »مبنای گلستان بر پایۀ ایجاز است و در سویۀ بیرونی خود 
که آراسته است به صنایع لفظی و معنوی بسیار به نوشتار قاضی حمیدالدین بلخی در 
کتاب مقامات می ماند؛ یعنی مسجوع است و گاه مرصع و این یک شقه از زیبایی های هنری 
گلستان است. شق دوم این زیبایی که مقامات از آن محروم است، سویۀ درونی آن است که 

گنجی از حکمت عملی است«. )خزائلی، 66و67: 1387(
گلستان، نوشتاری پیشینه دار است و آنچه این کتاب را از آبشخور و ریشه اش متمایز 
می کند، وجه درونی آن است که به موازات سویۀ بیرونی و زبان به حکایت ها حرکت داده 
ایراد گرفته اند که به عنوان کتابی اخالقی بر یک اساس ثابت استوار  است. »بر گلستان 
نیست و آنچه آن را فرنگیان سیستم می گویند، فاقد آن است؛ به عبارت دیگر یک اندیشۀ 
مرکزی و اساسی ندارد که فصول کتاب برای تأیید آن نوشته شده باشد؛ بلکه گلستان مانند 
کشکول یا جنگ، مجموعه ای است از آنچه سعدی در طی سی وچند سال ِسیر و سیاحت 
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دیده و شنیده است. مفصل ترین انتقادها را بر این کتاب، علی دشتی نوشته است که خود 
یکی از شیفتگان سعدی است. وی نمونه های گوناگون از حکایات و سخنان سعدی را در 
گلستان نشان داده که برخی با یکدیگر متناقض می نماید یا هدفی اخالقی ندارد و در بعضی 
از آن ها فکر مصلحت شخصی و صیانت نفس بر فضیلت حق پرستی غلبه می کند و احیاناً 

برخی از حکایات با عنوان باب ها سازگار نیست«. )یوسفی، 29: 1394(
آن،  چگونه نویسی  و  است  حکایت نویسی  سعدی،  گلستان  در  به کاررفته  ادبی  »نوع 
مسّجع و فّنی است. »نثر فنی یعنی نثری که حکم شعر را دارد و به مدت 200 سال، از قرن 
ششم تا قرن هشتم در ایران حاکم بوده است. در قرن ششم دو جریان ادبی در ایران وجود 
داشت: 1( شیفتگی به زبان و ادب عرب که نشانۀ فرهیختگی شاعر یا نویسنده بوده است. 
2( تزئین و آرایه بندی. در این قرن شاعران و دبیران کتب ارزشمندی را که به نثر مرسل 
بود، به نثر فنی بازنویسی می کردند. به عبارت دیگر کتابی را که به سبک قدیم بود، به سبک 
رایج خود درمی آوردند.« )شمیسا،132: 1386(همان طور که در سطر های قبل هم اشاره 
شد، گلستان دارای پیش متن است و در بعضی از حکایت های آن ترامتنّیت و بینامتنّیت را 
می توان یافت. »روی هم رفته آثار ادبی بر اساس نظام ها، رمزگان ها و سنت های ایجاد شده 
توسط آثار ادبی پیشین بنا می شوند.« )آلن، 11: 1380( پیش متن گلستان فقط »مقامات 
حمیدی« نیست، بلکه این پیشینه را از کالم عجم تا کالم عرب می توان دنبال نمود. برای 
مثال یکی از کتاب هایی که رّد پای آن را در گلستان می توان یافت کتاب »اخالق ناصری« 
نوشتۀ خواجه نصیرالدین طوسی به سال 633 ه.ق. است؛ یعنی حدود بیست و سه سال قبل 

از گلستان.
پ( نمونه تحلیل روایی حکایات:

پ- 1( حکایت اول:
»تنی چند از روندگان، مّتفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت. خواستم تا مرافقت 
کنم، موافقت نکردند. گفتم: از کرم و اخالق بزرگان بدیع است روی از مصاحبِت مسکینان 
تافتن و فایده دریغ داشتن که من در نفِس خود این قدر سرعت و قّوت می شناسم که در 

خدمت درویشان یاِر شاطر باشم نه بار خاطر.
تحلیل حکایت:

در این حکایت ما با ُکنش و واُکنش هایی سه وجهی )تعادل اولیه، برهم خوردن تعادل 
و تعادل ثانویه( روبه رو می شویم. در آغاز روایت، تعادل اولیه حفظ می شود )تني چند از 
روندگان متفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت(؛ اّما در حین روایت بر هم زده می شود 
مواجه  ُکنش گر  ُکنش شخصیت های  با  راوی  از طریق  درویش(.  به  نسبت  گروه  )نگرش 
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می شویم )شرح دادن ماجرا( در پایان حکایت، تعادل ثانویه )راوی( به لحاظ گفتار و نگرشی 
که در بطن جمالت نغز نهفته است، در ذهن مخاطب برقرار می شود، بی آنکه تعادلی بین 
در  درواقع  ببیند.  را  داستان  گفتار شخصیت  بازتاب  مخاطب  یا  بگیرد  شکل  ُکنش گران 
همان جمالت نخست عدمِ تعادل دیده می شود؛ اّما هنگامی که گفتمان شکل می گیرد این 

به هم ریختگی تعادل محسوس تر می نماید.
تعادل اولیه            تنی چند به سیاحت رفتن.

تقاضای درویش برای همراهی با آنها.
برهم خوردن تعادل  سر باز زدن گروه و عدم موافقت همراهی با درویش.

روایت دزد در نقل به ماجرا.
تعادل مجدد   فراگیری نصیحت و عبرت گرفتن از سخنان آنها از یک 

روایت ماقبل.
دو بیت پایانی )نگرش راوی(.

در این حکایت با چند صحنه و نقش ویژه ها )رابطۀ ِعلّی و معلولی( مواجه می شویم: 
صحنۀ آغازین، صحنۀ میانی و صحنۀ پایانی. در صحنۀ آغازین با شخصیت ها و نقش های 
موجود در حکایت آشنا می شویم )راوی، درویش، گروه متفق السیاحت، شخصیت های پنهان 
در روایت درونی به صورت پنهان(. در صحنۀ میانی نقش ویژه ها یعنی روابط ِعلّی و معلولی یا 
ُکنش و واُکنش های کالمی و گفتاری روبه رو می شویم. در صحنۀ پایانی نیز با جمله ای نغز 
و دو بیت پایانی که نگرش شخصیت داستان )درویش( است روبه رو می شویم و گره گشایی 
از آنچه روابط علّت و معلولی را نشان می دهد و موجب بحران شده است. درواقع در صحنۀ 

پایانی ما پاسخ ُکنش و واُکنش ها را با منطق شخصیت داستان یعنی درویش درمی یابیم.
تني چند از روندگان متفق سیاحت بودند و شریک رنج و راحت

صحنۀ آغازین
نقل به مضمون برای ورود به بحث )گفتم این از کرم اخالق بزرگان بدیع است روي از 

مصاحبت مسکینان تافتن و فایده و برکت دریغ داشتن(
شکل گیری روایت و بسط آن

بیان روایتی درون متنی از یک حکایت )درین روزها دزدي به صورت درویشان برآمده 
خود را در سلک صحبت ما منتظم کرد(

ُکنش یا علّت
روزي تا به شب رفته بودیم و شبانگه به پاي حصار خفته که دزِد بي توفیق ابریِق رفیق 

برداشت که به طهارت مي رود و به غارت مي رفت.

تحلیل روایی حکایت های گلستان سعدی
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واُکنش یا معلول/ واُکنشی که موجب بحران یا گره تنش زا می گردد/ پیچیدگی و بحران
چندانکه از نظر درویشان غایب شد به برجي بررفت و درجي بدزدید تا روز روشن شد 
آن تاریک مبلغي راه رفته بود و رفیقان بي گناه خفته بامدادان همه را به قلعه درآوردند و 
المُۀ  بزدند و به زندان کردند از آن تاریخ ترک صحبت گفتیم و طریق عزلت گرفتیم و السَّ

فِي الَوحَدۀ.
ُکنش و واُکنش های شخصیت های داستان که موجب بیان کردار، گفتار و پندار آنها 

می شود.
چو از قومی یکی بی دانشی کرد///نه ِکه را منزلت مانَد، نه ِمه را

ندیدستی که گاوی در علف خوار///بیاالید همه گاواِن ِده را
شکل گیری علّت و معلولی که موجب گره گشایی می شود نقطۀ اوج نمود می یابد.

ُکنش یا واُکنش حکایت بر محور رابطۀ ِعلّی و معلولی استوار است که در تقسیم بندی 
باال بیان شد.

در  حکایت  دراین  بحث  شروع  عنوان  به  را  حکایت  آغازین  صحنۀ  که  بخواهیم  اگر 
نظر بگیریم روایتی است که از زبان راوی نقل می شود و موجب ُکنش و واُکنش هایی از 
طرف شخصیت های داستان )گروه سیاحت رونده( می گردد. همین ُکنش و واُکنش های 
متقابل موجب بسط روایت می شود و در شکل درونی خود موجب بحران در ساختار روایت 
می گردد. در نهایت با نگرشی که در کالم شخصیت داستان جاری است نقطۀ اوج شکل 

می گیرد و گره از علّت باز شده و گره گشایی صورت می گیرد.
صحنۀ آغازین: راوی، درویش، گروه سّیاحان، دزد درویش نما )شخصیت پنهان در روایت 

بازگفتی(.
نقش ویژه ها: روابط ِعلّی و معلولی )ُکنش و واُکنش ها(.

نقطۀ اوج:
چو از قومی یکی بی دانشی کرد                             نه ِکه را منزلت مانَد، نه ِمه را                                                     

ندیدستی که گاوی در علف خوار                                  بیاالید همه گاواِن ِده را

بحران یا گره تنش زا: اعتماد نکردن گروه به درویش/ نقل حکایتی در جهت توجیه.
گره گشایی و از بین رفتن بحران: نگرش راوی مبتنی بر بازتاب اعمال و کردار/ دو بیت 

پایانی.
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این حکایت از زاویۀ دید بیرونی )روایت سوم شخص(، دانای کل همه چیزدان مداخله گر 
بهره برده و استفاده نموده است.

زاویۀ دید                                        زاویۀ دید بیرونی )روایت سوم شخص(                دانای کل همه چیزدان
دانای کل مداخله گر

این حکایت روای محور است؛ به این صورت که همۀ آن مبتنی بر گفتی است که راوی 
در پی می گیرد و بیان می کند. با پایان بندی حکمت آموز، آوردن شعری که مضمون نهایی 
که  است  نغزی  تکوین سخن  زمینه ساز  آن  داستانی  ُکنش  و  می کند  نمایان  را  مثل واره 

حکایت به آن ختم می شود. این حکایت از گذشته نگری درون داستانی برخوردار است.
این حکایت دارای سه حرکت است. حرکت از وضعیت اولیه و شکل گیری صحنۀ آغازین 
و با روایت راوی از چگونگی نگرش و رفتار شخصیت های داستان و حوادث پنهان در عمل 
و ُکنش آنها که رخ می دهد، ادامه می یابد و در نهایت حرکتی که بازتاب نگرش راوی و ارائۀ 

ضرب المثل در قالب دو بیت شعر است، خاتمه می یابد.

حکایت دوم:
»یکي در صورت درویشان نه بر صفت ایشان در محفلي دیدم نشسته و شنعتي در 
که  رسانیده  بدین جا  کرده. سخن  آغاز  توانگران  ذّم  و  کرده  باز  شکایتي  دفتر  و  پیوسته 

درویش را دست قدرت بسته است و توانگر را پاي ارادت شکسته.

 
 نقطۀ اوج

 
 گره افکنی

 
 گره گشایی

  

 

 
صحنۀ     
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کریمان را به دست اندر درم نیست                     خداوندان نعمت را کرم نیست

دخل  توانگران  یار!  اي  گفتم:  آمد.  سخت  سخن  این  بزرگانم  نعمت  پروردۀ  که  مرا 
گران  بار  محتمل  و  مسافران  و کهف  زائران  مقصد  و  گوشه نشینان  ذخیرۀ  و  مسکینانند 
و  بخورند  زیردستان  و  متعلقان  که  برند  طعام  به  آنگه  تناول  دست  دگران.  راحت  بهر 
فضلۀ مکارم ایشان به ارامل و پیران و اقارت و جیران رسیده... «. )سعدی، 162: 1394(

تحلیل حکایت:
در این داستان، راوی، سعدی است که دانای کل بوده و به داستان اشراف دارد؛ به همین 
سبب او را راوی فراداستانی می نامیم و چون راوی، در داستانی که نقل می کند حضور ندارد، 

متفاوت داستانی است.
راوی فراداستانی که به دلیل حضورنداشتن در داستان متفاوت داستانی خوانده می شود، 
قدرت روایت کنندگی برتر دارد. گویی روایت را از فرادست نقل می کند. او همان کارگزاری 
است که با ادراک خود به داستان سویه و جهت می دهد. وقتی راوی از فرادست به داستان 

سمت وسو می دهد، کانونی گر بیرونی است.
پس سعدی راوی فراداستانی و متفاوت داستانی است. وی کانونی گر بیرونی است و با 
توجه به نظر راجر فالر از نوع دوم عمل روایت یعنی مشاهده گر، نامحدود و همه چیزدان، در 

نقل داستان ها استفاده کرده است.
کانونی شدگی هم فاعل دارد و هم مفعول. فاعل همان کانونی گر و مفعول یا کانونی شده 
همان است که کانونی گر مشاهده اش می کند. در این باب کانونی گر، راوی )سعدی( است و 

کانونی شده همان شخصیت های داستان است.
است.  راوی  ذهن  در  مستتر  خوانندۀ  همان  روایت شنو  هفتم  باب  اصلی  داستان  در 
خوانندۀ مستتر، رونوشتی گریزناپذیر از خواننده ای است که فرض مي گیریم در ذهن راوی 

جای دارد.
رخدادها به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

1( رخدادهایی که ُکنش را به پیش می برند؛ که رخدادهای اصلی یا هسته ای نامیده 
می شوند.

2( رخدادهایی که باعث گسترش و تکثیر و حفظ رخدادهای هسته ای می شوند یا آنها 
را به تأخیر می اندازند؛ که رخدادهای واسطه نامیده می شوند.

در گلستان ما شاهد چهار نوع رخداد واسطه هستیم:
1. مترادفات: چامسکی معتقد است که در هر زبان جمله هایی یافت می شوند که از نظر 
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معنی یکسانند و از نظر ساخت نیز با هم ارتباط دارند. این گونه جمالت با کمک قواعد 
تفاوت های  آنها  بین  است  اگرچه ممکن  واحدی مشتق شده اند؛  ژرف ساخت  از  گشتاری 
باشد. ژرف ساخت، تعیین کنندۀ روابط معنایی و منطقی  سبکی و کاربردی وجود داشته 
اجزاء جمله است. روساخت نیز شکل خارجی و عینی جمله را نشان می دهد و الزاماً منطبق 

با ژرف ساخت جمله نیست. )باطنی، 115: 1380(
2. توصیفات: یکی دیگر از ابزارهای روایت، توصیفات هستند که نویسنده، جهان گردندۀ 
داستان خود را متوقف می سازد، تا آنچه را که می بیند توصیف نماید. این توصیف به دو 

دستۀ عینی و ذهنی تقسیم می شوند. )جهان دیده، 149: 1379(
3. ابیات و ضرب المثل های فارسی و عربی.

4. جمالت عربی که در تأکید و تأیید جمالت قبل از خود آورده می شوند.
رخدادهای هسته ای: خط داستانی مربوط به سعدی و مدعی است؛ پس رخدادهای 

هسته ای نیز آن پاره گفت هایی است که مربوط به آنها باشد
رخدادهای واسطه: رخدادهایی هستند که برای توضیح و تبیین رخدادهای اصلی و 
پیش بردن داستان آورده شده اند. در این داستان رخدادهای واسطه، بیشتر به صورت ابیات 

فارسی و عربی و جمله های عربی دیده می شوند.
توالی زمانی: در توالی های زمانی، ِعلّیت نقش بسیار کمي دارد؛ چنانکه فقط شرحي از 
وقایع ارائه می شود و علّت بیان نمی شود. در این نوع از توالي، میان دوباره گفت هیچ گونه 

رابطۀ ِعلّی و معلولی وجود ندارد.
توالی ِعلّی: در توالی های ِعلّی، یک پاره گفت، علّت پاره گفت قبل یا بعد از خود است.

نتیجه ای  به  که  آنجا  از  می پردازد.  گفتگو  به  مّدعی  با  این حکایت، سعدی  ادامۀ  در 
نمی رسند، به قاضی شکایت می کنند. روایت بر اساس گفتگو است؛ بنابراین، بیشتر حکایت، 
را نقل  افتاده  اتفاق  آنچه در گذشته  سخن مستقیم شخصیت ها است. کانونی گر درونی، 
می کند. راوی، »مِن قهرمان«، دانای کل محدود، یکی از شخصیت های روایت است. روایتگر، 
سخن درویش را با روایت غیرمستقیم گزارش می کند: »سخن بدین جا رسانیده که درویش 

را دست قدرت بسته است و توانگر را پای ارادت شکسته«.
)گفتگو  کالمی  فرایند  درویش،  دیدن  می دهد:  نشان  را  ِعلّی  توالی  رخدادها،  توالی 
میان درویش و قهرمان داستان(، درگیری فیزیکی، شکایت، حکمیت قاضی. این رخدادها، 
رخدادهای اصلی حکایتند؛ زیرا ُکنشی را پیش می برند. همچنین توالی زمانی دارند و افزون 
بر آن، نوعی توالی ِعلّی نیز محسوس است. کشمکش درونی شخصیت اصلی، او را وادار به 

بحث وجدل با مّدعی می کند: »مرا که دست پروردۀ بزرگانم این سخن سخت آمد«.

تحلیل روایی حکایت های گلستان سعدی
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نزد قاضی می شود. رخدادهای دیگر،  این دو شخصیت سبب شکایت بردن  کشمکش 
واسطه ای هستند؛ زیرا ُکنشی را پیش نمی برند. عالوه بر این، روایت، شخصیت محور است؛ 

زیرا ضربه هایش بیشتر از شخصیت نشئت می گیرد.
در این حکایت با سه نوع شخصیت روبه رو هستیم: درویش، سعدی، قاضی.

کارکرد شخصیت ها، پی رنگ را شکل می دهد:
درویش: فرایند کالمی )گفتگو(، درگیری فیزیکی، گوش کردن به سخن قاضی )فرایند 

رفتاری(.
سعدی: گفتگو )فرایند کالمی(، درگیری فیزیکی، گوش کردن به سخن قاضی )فرایند 

رفتاری(.
قاضی: فرایند کالمی )حکمّیت(.

فاعل یا قهرمان با درویش )مفعول(، بر سر توانگری به بحث می نشیند تا اینکه یک 
فرستاده، یعنی قاضی )کمک کنندۀ اصلی( در ماجرا پا در میانی می کند.

مونولوگ شخصیت اصلی، موجب ُکنش بعدی او یعنی جدال با مّدعی می شود: »مرا که 
دست پروردۀ بزرگانم این سخن سخت آمد«. به این ترتیب، این مونولوگ یک رخداد هسته ای 
و تقابل متن، توانگری و درویشی است. شخصیت های این حکایت، خالق رخدادهایی هستند 

که منطقی و زمانمند هستند.
طبق دیدگاِه ژنت، داستان از زاویۀ دید کانونی گر بیرونی و یا درونی روایت می شود. بر 
این اساس، می توان گفت که حکایت ها در گلستان سعدی از نظر دیدگاه روایی )زاویۀ دید( 
متنّوعند. در بحث دیدگاه روایی پرسش اساسی این است که داستان از دیدگاه فضایی- 
گلستان  حکایت های  در  می شود؟  روایت  کسی  چه  ایدئولوژیکی  و  روان شناختی  زمانی، 
گاهی راوی کانونی گر بیرونی است و بیرون از جهان داستانی به روایتگری می پردازد. دانای 
کل محدود و مِن ناظر است و آنچه را که در گذشته مشاهده نموده است، روایت می کند 
و گاهی نیز کانونی گر درونی است و نقل دیده یا شنیده نمی کند؛ بلکه به عنوان کاراکتر یا 

کانونی شده در پیشبرد داستان یا حکایت دارای نقش است؛
در این حکایت  از گلستان، کانونی گر درونی، رخدادهای روایی را نقل می کند؛ یعنی 

شخصیتی از درون داستان روایت گر رویدادها می شود.

3-نتیجه گیري
از این پژوهش نتیجه می گیریم که حکایت ها در گلستان، دارای چند راوی و دارای 
چند سطح روایی هستند: گاهی راوی دانای کل خنثی، کانونی گر بیرونی است. شخصیتی 
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خارج از متن روایی که مستقیماً در روایت درگیر نیست.مانند حکایت ششم از باب سوم 
)دو درویش خراسانی( گاهی هم شخصیتی از بطن حکایت، »من قهرمان« و دانای کل 
محدود، ناظر رخدادهاست.مانند حکایت پنجم از باب دوم )دزد در جمع درویشان( حکایت 
هایی که یک راوی دارند و این راوی اول همان راوی فراداستانی است، حکایت هایی که 
و  دارند  راوی  که سه  و حکایت هایی  است  داستانی  متفاوت  دوم  راوی  و  دارند  راوی  دو 
راوی سوم زیر داستانی و در سطح سوم روایت است. اما نوع سوم، یعنی؛ حکایتی دارای 
سه سطح و سه راوی، در گلستان، در حکایت )جوان مشت زن( و راوی متفاوت داستانی 
در حکایت نوزده باب هفتم )جدال سعدی با مدعی( مشاهده می شود. در همین حکایت 
راوی نخست، سعدی، یکی از شخصیت های داستان است. او خواستار مرافقت با دوستان 
درویشش می شود، ولی آنان موافقت نمی کنند. تا اینکه یکی از آنان علّت را با بیان یک 
حکایت مطرح می کند. حکایت دوم، از سطر چهارم آغاز شده است. در سطح درون روایتی 
نقل می شود. زیرا در این سطح، راوی دوم، روایت گری می کند. حکایت ها با چند سطح 
روایی که تعدادشان محدود می نماید، دارای خرد توالی است. زیرا حکایت فرعی که در میان 

حکایت اصلی جای دارد، خرد توالی برای حکایت اصلی محسوب می شود. 
این حکایت های درون روایتی، بازگشت به عقب هستند. یعنی؛ به رخدادهایی که پیش 
زاویۀ  بردن  به کار  با  ترتیب، سعدی،  این  به  روایی، رخ داده اند مربوط می شوند.  از متن 
گاهی  گلستان  در  دانای کل،  راوی  است.  متنوع ساخته  را  گوناگون، حکایت ها  دیدهای 
خنثی و گاهی محدود است. روایت گر، آنچه در گذشته دیده و یا شاهدان حوادث، مشاهده 
کرده اند نقل می کند. تنها در حکایت هایی که راوی متفاوت داستانی حضور دارد، کالن 
توالی دیده می شود. کالن توالی که مجموعه ای از خرد توالی ها ست، با حکایت درونه ای 
شده ای، در حکایت اصلی شکل می گیرد. از این دست حکایت ها در گلستان بسیار اندک 
است بنابراین، در حکایات تعلیمی بر خالف حکایات تمثیلی که بُعد و زمان می طلبند احاطه 

با خرد توالی ها خواهد بود.
   رخدادها در یک متن روایی، به دو دستۀ متمایز تقسیم می شود: رخدادهای هسته ای، 
که رویدادهای اصلی داستان را شکل می دهد. رخدادهای واسطه ای )کاتالیزور( که کنشی 
را پیش نمی برد. کاتالیزورها نقش پارازیتی و یا مکمل ایفا می کنند. در کتاب گلستان، از 
رخدادهای واسطه، بیشتر از رخداد های هسته ای استفاده شده است. زیرا در پنجاه حکایت 
تحلیل شده در بیش از چهل وپنج حکایت آن غلبه با رخداد های واسطه بوده است که 
به صورت عبارت ها و بیت های عربی و فارسی، جمالت معترضه، مثل ها، توصیف ها نمود 
یافته اند. گاهی هم یک حکایت در حکم یک کاتالیزور یا واسطه  برای حکایت پیش از خود 
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بوده است. در بعضی از حکایت ها، روایت با رخدادی آغاز می شود که چند بار اتفاق افتاده، 
اما یک بار، راوی آن را نقل کرده است. بعد از آن حکایت، سعدی، حکایت دیگری می آورد. 
حکایت دوم، برای حکایت اول، نقش کاتالیزوری دارد مانند حکایت سی و سوم باب دوم 
اغلب حکایت ها در گلستان  دارد.  به عهده  را  نقشی  و دوم چنین  برای حکایت سی  که 
گاهاً  و  هدایت  کننده  ارتباطی،  نقش  ایدئولوژیک،  کارکرد  که  است  کاتالیزورهایی  دارای 

گواهی دهنده راوی را نشان می دهند. 
را در  یا عبارت ها یی که کنشی  ابیات  آوردن  با    پس در گلستان روایت گر هدفمند 
حکایت پیش نمی برد، به نوعی اظهار نظرمی کند)نقش هدایت کننده( و نکات تعلیمی خود 
با  امری  فعل  یا  ندا  حروف  آوردن  با  طرفی،  از  ایدئولوژیک(.  می سازد)کارکرد  مطرح  را 
مخاطب بالقوۀ متن ارتباط برقرار می نماید)نقش ارتباطی(. گاهی نیز دربارۀ دقت و صحت 
اطالعاتش سخن می گوید.)نقش گواهی دهنده( اما کارکرد ایدئولوژیک و نقش هدایت کننده 

نسبت به دو کارکرد دیگر بیشتر مشاهده می شود.
در  که  شده اند  نقل  رویدادهایی  یعنی؛  است.  پسینی  گلستان  حکایت های  در  زمان 
گذشته اتفاق افتاده اند. نظم، یعنی؛ ترتیب ارائۀ رویدادها، هم در گلستان دچار زمان پریشی 
می شود. برخی از رخدادها چند بار رخ می دهند اما راوی آن ها را یک بار نقل می کند. برای 
مثال راوی در حکایت طایفه ای از دزدان عرب، یک بارکنش دزدان را بیان می کند. )بر سر 
کوهی نشستن، منفذ کاروان بستن، لشکر سلطان را مغلوب کردن، مرعوب کردن رعیت با 
مکایدشان( این کنش ها یک بار نقل می شوند، در حالی که چند بار اتفاق افتاده اند. تداوم، که 
همان نسبت متن روایی و گسترۀ زمانی رخ   دادن رویدادها ست، این مطلب را نشان می دهد 
که حکایت های کوتاه به خاطر حجم کمی که نسبت به داستان های بلند دارند، ظرفیت 
در برگرفتن گسترۀ طوالنی زمانی را ندارند. یعنی؛ همه چیز باید خالصه وار بیان گردد تا 
ساختار که در خدمت حکایت است، حکایت را به خدمت نگیرد. بنابراین، اگر توصیفی نیز 
مشاهده شود، برخالف نثر فنی، در راستای هدف تعلیمی حکایت قرار دارد. بسامد، تکرار 
نقل واقعه یا رخدادی در داستان است، که با توجه به تأکید نویسنده در حکایت ها مشاهده 
می  شود. مانند حکایتی که راوی در آن بیان می کند که درویشی در بیشه ای سال ها زندگی 
می کرد و برگ درختان می خورد. این عمل درویش، چند بار رخ داده و یک بار بیان شده 
است. درویشی که سال ها ساده زندگی می کند، با دیدن شکوه دربار به طور ناگهانی تغییر 
می کند و به ماّدی گرایی روی می آورد. در حکایات گلستان سعدی نظم روایی، و تداوم و 
پسینی بودن زمان )چون اتفاقی که در گذشته افتاده برای تلنگر ذهنی زدن به مخاطب در 

زمان حال بیان می شود( بار موعظه وکارکرد تعلیمی حکایت را بیشتر می کند. 
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در گلستان سعدی، شخصیت ها از طریق سخن غیر مستقیم راوی و یا گفتار مستقیم 
شخصیت ها توصیف می شوند. در توصیف غیر مستقیم، شخصیت ها با کنشی که در داستان 
یا حکایت دارند، توصیف می شوند. مثال در حکایت ششم از باب دوم گلستان، کنش های 
شخصیت زاهِد مهمان پادشاه ، خصلت ریاکاری او را نمایش می دهد. براساس آنچه گفته 
شد، حکایت های گلستان ترکیبی از رخدادهای اصلی و واسطه ای است. عمل شخصیت، 
ساختار رخدادهای اصلی را شکل می دهد. بنابراین، بررسی شخصیت ها مناسب می نماید. 
شخصیت پردازی مجموعه ویژگی های انسانی قابل مشاهده است و هر آنچه که بتوان با 
دقت در زندگی شخصیت فهمید. در گلستان، شخصیت ها از طریق توصیف مستقیم و یا غیر 
مستقیم )نمایش عمل شخصیت( نشان داده شده اند. راوی در حکایت پیرمرد و مردجوان، 

از باب ششم گلستان، به توصیف مستقیم شخصیت پرداخته است.
آزاد  مستقیم  غیر  و  مستقیم  غیر  مستقیم،  قبیل  از  گفتار،  بیان  شیوه های  انواع     
مشاهده می شود. گاهی سخنان شخصیت مو به مو در کمال صداقت و صمیمیت مطرح 
می شود)سخن مستقیم(. گاهی کالم راوی با سخن شخصیت ترکیب و تنها با فعل گزارشی 
و »که« ربطی قابل تشخیص است)سخن غیر مستقیم(. زمانی نیز، سخن شخصیت چنان 
در سخن راوی درونه ای شده  است که جدا سازی کالم راوی و شخصیت دشوار می شود و 
سخن غیر مستقیم آزاد که ترکیبی از سخن مستقیم و غیر مستقیم است، پدید می آید. 
از آن جهت ترکیبی است که ترکیب یا امتزاج شیوۀ غیرمستقیم راوی با شیوۀ مستقیم 

شخصیت را نشان می دهد.
   زمانی که راوی از بیان مستقیم بهره می گیرد، یعنی؛ روایت براساس گزارش مستقیم 
گفتگوها ست، روایت شکل نمایشی پیدا می کند و فاصلۀ نزدیک تری را با شخصیت احساس 
می کنیم. اما بیان غیر مستقیم و مستقیم آزاد، مخاطب را از شخصیت دور می کند و به 
راوی نزدیک می سازد. استفاده از شیوه های مختلف بیان گفتار، متن روایی را رنگین کرده 
-است. روایت غیرمستقیم، همان طور که مایکل.جی.توالن اشاره می کند، راوی را از نظر 
کالم، ارزش ها و دیدگاه ها هم -ردیف شخصیت قرار می دهد. زیرا مقّرر نمی کند، که آیا 
نزدیکی راوی به شخصیت به سبب ایجاد کنایه، برانگیختن هم-دلی و ابزاری برای شگرد 

سیالن ذهن است یا تقابل دو صدا یا چیزی از این دست. 
   شخصیت پردازی آن گونه که در داستان های بلند وجود دارد، در این حکایت ها مشاهده 
شخصیت پردازی  بتواند  راوی  و  کند  تغییر  شخصیتی  تا  است  الزم  زمان  زیرا  نمی شود. 
در  زاغ(  و  )طوطی  پنجم  باب  دوازده  هم حکایت  آن  یک حکایت  به جز  کند.کاراکتر ها 
که  است  تعلیمی  حکایت های  خصوصیت  این  و  هستند  انسانی  گلستان،  حکایات  تمام 
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شخصیت هایش نمود انسانی دارند و در داستان های تمثیلی نمود حیوانی پیدا می کنند. 
پس در گلستان تنها یک حکایت تمثیلی وجود دارد. 

و  نمود  گلستان  حکایت های  تمام  در  ومخاطب  قصه،گوینده  مولفه:  سه  به  توجه  با 
و  گوینده  و  دور  رخداد ها   . است  شنو(  )روایت  مخاطب  و  )راوی(  گوینده  با  برجستگی 

مخاطب به هم نزدیک هستند .
پی نوشت:

- راوی فراداستانی: روایت کنندۀ سطح اول داستان است.
- راوی میان داستانی: روایت کنندۀ سطح دوم داستان است.

- همانند داستانی: به کسی گفته می شود که هم راوی است هم کاراکتر و شخصیت 
داستان است.

- متفاوت داستانی: به کسی گفته می شود که فقط راوی است و کاراکترو شخصیت 
داستانی ندارد.

- رخدادهای هسته ای: رخدادهایی که هستۀ اصلی داستان را پیش می برند و قابل حذف 
نیستند.

- رخدادهای واسطه: رخدادهایی که فضای بین هسته ها را پُر می کنند و حذف آنها 
خللی به حکایت وارد نمی کند.

- آینده نگر: اتفاقی که در آینده خواهد افتاد و اکنون روایت می شود.
- گذشته نگر: اتفاقی که در گذشته افتاده و حال روایت می شود.

-سرعت: چکیدۀ داستان را دریک سطر گفتن است.
-مکث توصیفی: طوالنی کردن مبحث است.
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1-مقدمه
کارل گوستاو یونگ )1961-1875( شاگرد زیگموند فروید روان پزشک معروف اتریشی- 
بود. اما با او یک تفاوت عمده داشت: فروید معتقد بود که لیبیدو1)انرژی حیاتی درونی( 
محصول آزاد شدن ناخودآگاه انسان است که از دید او در نتیجه سرکوبی جنسی شکل 
می گیرد و با ارضای این تمایالت جنسی سرکوب شده لیبیدو )ارضای کامل انرژی حیاتی( 
رخ خواهد داد. »ویلفرد گورین در روش های نقد ادبی به تفاوت های بین دیدگاه های فروید 
و یونگ اشاره کرده و معتقد است یونگ، بر خالف فروید، عقیده داشت که ناخودآگاه انسان 
غیر از نیروی جنسی عناصر دیگری نیز در خود دارد که از نسل های قبل به او منتقل شده 
است.« )گورین 1978، 164(. یونگ در کتاب ساختار و پویایی روان مطرح می کند که ذهن 
انسان در بدو تولد مانند یک لوح سفید نیست. ـ چیزی که فروید عقیده داشت ـ او معتقد 
است که انسان نیز مانند آن پرنده ای که در بدو تولد می داند که باید پوسته تخم را بشکند و از 
آن بیرون بیاید با یک سلسله هنجارهای رفتاری به دنیا می آید که همین  ها رفتار و شخصیت 
روانی او را در طول زندگی اش مشخص می کنند. )ر.ک. گورین 1978، 177( یکی از این 
هنجارهای رفتاری کهن الگوها )archetype( هستند. )موتیف  ها و تصاویر ازلی دو دسته دیگرند( 
کهن الگوها  این  که  می کند  اشاره  روان شناختی  بازتاب های  کتاب  در  سپس  او 
وضعیت  هایی  پیش  سری  یک  بلکه  نیستند  موروثی  ایده های  و  عقاید  سلسله  یک 
واکنش های  خاص  محرک  یک  تاثیر  تحت  مختلف  افراد  می شوند  باعث  که  هستند 
موقعیت  یک  در  شدن  سرخ  مثال   .)1961:42 یونگ  )ر.ک.  دهند.  نشان  مشابهی 
می دهد.  رخ  مختلف  افراد  در  که  است  مشابهی  واکنش  کننده  شرمگین 
در کتاب کهن الگوها و ناخوداگاه جمعی، یونگ به توضیح و تبیین بیش تر این مفهوم 
اولیه در  از زمان های  انسانی دارند،  از فرد  الگوها عمری بسیار بیش تر  می پردازد. »کهن 
تمام  گذشته اند.  سالمت  به  متمادی  نسل های  از  و  شده اند  وارد  اولیه  بشر  روان  و  نهاد 
برخورد  یا  هرگونه سرپیچی  را همین کهن الگوها شکل می دهند.  افراد  امروزه  رفتارهای 
نادرست با این کهن الگوها باعث بیماری روانی در افراد می شود.« )یونگ 1959، 6(. یونگ 
نیازهای  باعث به وجود آمدن اساطیر شده است همین  ادامه می دهد که آن چیزی که 
درونی ـ و مشخصا کهن الگوها ـ هستند. »پس اساطیر جنبه ظاهری و تجلی کهن الگوها 
هستند، و از آن جایی که این کهن الگوها همان طور که گفته شدـ ریشه در رویاهای درونی 
انسان دارند او می گوید: رویاها »اساطیر شخصی شده« و اساطیر »رویاهای عمومی شده« 
هستند.« )یونگ 1959، 7(. با دقت در دیدگاه یونگ شاید بتوان دلیل شباهت  هایی که 
بین اساطیر و فرهنگ های مختلف وجود دارد را دریافت. مثال این که چرا رستم و هرکول 
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هر دو باید از هفت مرحله بگذرند، یا چرا یوسف )ع( و بیژن هر دو در چاه می افتند و ... .
می پردازد.   )individuation(خودشناسی فرایند  معرفی  به  او  سپس  کتاب  این  در 
درونی  نیروهای  به شناخت  فرد  این که  روان شناختی.  پختگی  و  رشد  یعنی  خودشناسی 
شناخت  در  فردی  چنان چه  نامطلوب.  خواه  باشند،  مطلوب  خواه  بپردازد،  خود  وجود 
فرایند  در  ادامه  در  یونگ  می شود.  دچار  روانی  بیماری های  به  باشد  ناموفق  نیروها  این 
آنیما.  و  نقاب  سایه،  می کند:  مطرح  را  موروثی  رفتار  یا  الگو  کهن  سه  خودشناسی، 
سایه پلیدترین و سیاه ترین جنبه ناخوداگاه ماست که همواره سعی در فراموش کردن 
آن داریم اما هیچ گاه موفق به این کار نمی شویم، پس آن را سرکوب می کنیم، اما هر از گاهی 
از زیر یوغ سرکوبی ما بیرون می زند و زندگی روزانه ما را با اخالل مواجه می کند.« )یونگ 
1959، 7(. به ترین مثال های سایه در ادبیات دنیا: ایاگو در تراژدی اتللو شکسپیر، شیطان 
در مجموعه   ی بهشت گمشده میلتون و در ادبیات ایران: سایه در بوف کور صادق هدایت. 
»پرسونا، نقاب یا حایل است که از پشت آن ما با جهان بیرون ارتباط برقرار می کنیم و شاید 
خود واقعی مان را پشت آن پنهان می کنیم. از دید یونگ، داشتن این کهن الگو نه تنها دارای اشکال 
نیست که برای ادامه زندگی ضروری هم هست. شکل بیمارگونه این کهن الگو از دید یونگ این 
است که فرد اسیر این نقاب شود و شخصیتش تحت تاثیر نقاب تغییر کند.« )یونگ 1959،11( 
سومین کهن الگو آنیماست. آنیما از نظر یونگ جنبه زنانه وجود مردان است، همان گونه 
که آنیموس جنبه   ی مردانه وجود زنان است. از نظر یونگ، »انسان یک موجود دو جنسه 
است )همان طور که افالطون هم می گفت( و عشق در نگاه اول به این دلیل اتفاق می افتد 
که معشوق به طور کامال ناگهانی بر همان ویژگی های کهن الگوی شخص دست می گذارد.« 
)یونگ 1959، 8(. یونگ می گوید یکی از راه های دست یابی به آنیما خواب یا رویاست. آنیما 
از آن جا که یکی از کهن الگوها یا صورت های موروثی است، از ابتدای تولد هر فرد هم راه 
اوست و شاید رفتارهای عاطفی و عاشقانه او را شکل می دهد. از دست دادن هرکدام از این 
کهن الگوها بیماری هایی مثل روان پریشی، روان رنجوری، افسردگی و حتی دیوانگی را به 
وجود می آورد. در بوف کور هدایت به نقل از سیروس شمیسا در کتاب داستان یک روح تمام 
تالش راوی برای به دست آوردن آنیماست و دلیل افسردگی راوی هم در ناتوانی در رسیدن 
به آنیماست.)شمیسا 1373، 64( در تکمیل گفته های شمیسا تعقیب لحظه به لحظه سایه 
در یک روند رو به جلو و پیروزی او که در نتیجه   ی شکست راوی در یگانگی با آنیما رخ 
می دهد باعث افسردگی راوی می شود. پس در یک بینش یونگی، یک فرد برای خودشناسی 
همواره باید سایه، نقاب و به ویژه آنیمای وجود خودش را بشناسد و با آن رابطه برقرار کند.
اکنون و با آگاهی از دیدگاه یـونگ در روانـکاوی، در سطور آتی نامه هایی به ری را را از 
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منظر یونگی بررسی می کنیم.

2-بحث و بررسی
نامه  هایی به ری  را  مجموعه ای از چند نامه است. نامه یکی از قدیمی ترین و در عین 
حال صمیمانه ترین وسایل ارتباطی بشر است. چراکه فرد در حین نوشتن نامه کم رویی و 
مالحظات گفتار را ندارد. در یک ارتباط نامه ای سه عامل فرستنده، گیرنده و خود نامه 
که  است  فرستنده  این  زیرا  دارد  عهده  به  گیرنده نامه  را  نقش  مهم ترین  که  دارند  نقش 
احساس نیاز کرده و به او نامه نوشته است. اما گیرنده نامه  ها کیست؟ری را. ری را کیست؟

 در واژه نامه   ی طبری جلوی نام "ری را"نوشته است: نام یک زن است. اولین بار نام 
نیما  توسط  عنوان  به همین  در شعری  و مشخص  واضح  بطور  ایران  ادبیات  در  را"  "ری 

یوشیج آورده شده است. "ری را"ی نیما از زمان سرایش همواره محل بحث و جدل بوده 
است. تقی پورنامداریان در خانه ام ابری ست "ری را" را فقط یک صوت دانسته و آن را 
اما   .)46  ،1381 )ر.ک.پورنامداریان،  کرده اند.  قیام  امیدانه  نا  که  می داند  مردمی  صدای 
به نظر محمود فلکی در نگاهی به شعر نیما »"ری را" همان آنیمای وجود راوی است.« 
)فلکی، 1373،39(. به هر صورت، "ری را" را در شعر نیما هاله ای از ابهام فراگرفته است 
البته همین زن بودن و مبهم  از زمان سرایش تاکنون محل بحث و جدل بوده است.  و 
بودن دلیل کافی برای اثبات نظر فلکی است، هر چند پورنامداریان با استناد به سه نقطه 
فاصله بین ری و را ـ که ممکن است حتی اشتباه ناشر باشد.ـ نظریه دوم را رد می کند. 
 اما "ری را"ی سید علی صالحی چه ویژگی هایی دارد: اولین نکته این که او شخص 
نبود  چنین  اگر  چراکه  می کند  ایفا  راوی  زندگی  در  مهمی  نقش  و  است  مهمی  بسیار 
از چه  نمی دانم    / نام ها   تمام  میان  »از  می گوید:  او  بود.  بی معنا  نامه  همه  این  نوشتن 
یا:  و  )ن15(،  آمد«  خواهم  دنیا  آخر  تا  تو  »با  یا:  و  )ن9(،  نکرده ام.«  فراموش  را  را  ری 
بر  دلیل  همه  این ها  )ن19(  را«  ری   ... می ترسم  تو  از  دوری    / و   دیو  از حدیث  »من 
از  دارد  هم  دیگری  مشخصات  را"  "ری  است.  راوی  برای  موجود  این  فوق العاده  اهمیت 
جمله این که: احساساتی و عاطفی است و هر مًسله کوچکی او را به گریه می اندازد. ری 
را در نامه 16 از نباریدن "باران بنفشه" و نبودن شاعر )نماد احساس و انسانیت و رویا(، 
چراغ )نماد آگاهی و روشنایی( و آینه )نماد صفا و پاکی درون(، شمعدانی )که با آینه و 
حلقه نو تداعی کننده شادی و جشن است(و قرآن کریم )که می تواند نماد دین و مذهب 
همه  شاید  ای"  دیده  چه  را  "خدا  که  می دهد  وعده  او  به  شاعر  و  است  غمگین  باشد( 
این ها میسر شد. نامه پنجم جای دیگری است که ری را به دلیل کوچکی گریه می کند. 
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 "ری را" در عین حال شخصیت غریبی است. انگار شاعر به نحو عجیبی سال هاست که او 
را می شناخته است مثال" به او می گوید: »بیا بی خبر به خواب هفت سالگی برگردیم.« )ن19( 
و یا در نامه نهم به او می گوید: »عزیز بوسه های معصوم هفت سالگی ... خواهر بی دلیل 
رفتن ها.«"ری را" مثل "ری را"ی نیما-شخصیت پر ابهام و چند گانه ای دارد؛ هم آشناست و هم 
غریبه، هم به شاعر نزدیک است و هم شاعر دنبالش می گردد، هم در خانه اش زندگی می کند. 
)ن6( و هم برایش نامه می نویسد. پس "ری را" یک زن است اما یک زن عادی نیست. زنی که با 
شاعر کودک می شود و با او بالغ می شود. زنی است که از ابتدا تا انتهای عمر شاعر هم راه اوست. 
 "ری را" برای شاعر سرچشمه شادی است و در نامه هفتم صراحتاً می گوید: »تنها در 
تو به شادمانی می نگرم ری را« و یا »ری را، ری را  /  تنها تکرار نام توست که می گویدم  /  
دیدگانت خواهران بارانند«. "ری را" مشخصات دیگری هم دارد که جای مطالعه و تحقیق 
بیش تری دارد. مثال": صبور است: "چه حوصله ای ری را" )ن9( و یا: ». ای پونه،  ای پریچه، 
 ای دختر صبو.ر« )ن8( سنگ صبور شاعر است: »خسته ام ری را، خسته« و شاعر او را 
کامال خودمانی و دوستانه صدا می زند و حتی گاهی به او دستور می دهد: »به نسیما بگو / 
کتاب های کودکان را... « )ن6( و یا در همان شعر:»نگفتمت وقتی که خاموشم تو در مزن.« 
او سرچشمه آرامش است برای شاعر که او را "کبوتر، قرائت سبز")ن8( صدا می زند و در کنار 
او همه   ی همهمه  ها را فراموش می کند و از او گاهی هم کمک می خواهد: »بگو رهایم کنند، 
بگو راه خانه ام را به یاد خواهم آورد« و از او راهنمایی می طلبد. از طرفی ری را در اکثر مواقع 
با یکی از عناصر طبیعت زیبای بیرون پیوند خورده است به طوری که هرجا سخن از "ری 
را"ست نام یکی از عناصر طبیعت بیرون از قبیل باران، کوه، دریا، ستاره، و.. . حضور دارد. 

 با این توصیف ها، می توانیم ویژگی های "ری را" را در چند جمله خالصه کنیم:
 1( زن است. 2( نقش مهم و حیاتی در سرنوشت شاعر بازی می کند. 3( سرچشمه ابهام 
است. 4( هم آشناو هم غریبه است. 5( سرچشمه شادی است. 6( سنگ صبور شاعر است. 
7( با آمدن خود آرامش را برای شاعر می آورد. 8( و با طبیعت نیز به نوعی گره خورده است. 

 و اما فرستنده نامه کیست؟راوی. راوی چگونه شخصیتی دارد:
 رنج مویه های راوی با کلمه "سالم" شروع می شود و با کلمه "خداحافظ" به پایان می رسد. 
"سالم" کلمه آغاز ارتباط و "خداحافظی" پایان آن است. سالم از ریشه عربی»َسلََم«به معنای 

تسلیم بودن و قانع بودن مشتق می شود. با یک نگاه فرمالیستی به معنای "سالم" می توان به 
گوشه ای از شخصیت راوی را در همین کالم اول پی بُرد. تسلیم یعنی ناچار و آیا نمی توان 
استدالل کرد که او ناچار به برقراری ارتباط است و این به دلیل حیاتی بودن نقش گیرنده 
نامه است؟ اما نامه یک نامه عادی نیست، پر است از »ابهام و آینه« )ن1( و هر وقت بخواهد 
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به دور از ابهام سخن بگوید خیلی تلخ و دردناک است: »نامه ام باید کوتاه باشد  /  ساده 
باشد  /  بی حرفی از ابهام و آینه  /  از نو برایت می نویسم  /  حال همه ما خوب است  /  اما 
تو باور مکن.« )ن1(  نامه پر از ابهام است چرا که نه نویسنده یک شخص عادی است و نه 
گیرنده آن. نویسنده احتماال" در حال خواب دیدن است و تمام نامه  ها در رویای او می گذرد. 
نکته مهم این که عنوان دیگر کتاب  خواب یک ستاره است. در حقیقت، نامه  ها شرح یک 
سفر است در خواب. دلیل پر ابهام بودن نامه هم همین است که تمام اتفاقات وکلمات در 
رویا می گذرند و در رویا هیچ چیز مرتب و منظم و روشن نیست. دنیای ناخوداگاه دنیای 
آشفته و پر از بی نظمی است. راوی در نامه اول می گویدکه: »به زودی چهل ساله خواهم 
شد.« اما همین راوی در نامه نوزدهم مثل یک کودک هفت ساله )بیا بی خبر به خواب هفت 
سالگی برگردیم( با ری را" به بازی های کودکانه می پردازد. راوی علیرغم شخصیت ظریف و 
شکننده ای که دارد و در طول نامه  ها به هر بهانه کوچکی گریه می کند، گاهی بلوف می زند 
و با خودستایی می گوید: »گمان مبر که در برودت این بادها خواهم برید!« راوی از جنوب 
آمده است: »از جنوب که آمدم« )18( جنوب در این نامه  ها نماد بی گناهی و بی تجربگی 
است: »من شمال و جنوب جهان را نمی دانستم  /  هر کو که پیاله آبی می دادم  /  گمان 
ساده می بردم که از اولیای باران است.« اما این کودک بالغ، این انسان پاک و معصوم اینک 
گرفتار ماشینیزم زندگی شهری و مضرات آن شده است: »سراغاز تمام پهنه ها  /  فقط 
میدان توپ خانه و کوچه های سرچشمه بود« )ن 18( که تمدن و شهر نشینی در "میدان 
توپ خانه" که اتفاقا یکی از قدیمی ترین و شلوغ ترین مناطق تهران است، نشان داده شده 
بی ارتباطی  این همه  از  او  ماشینی.  مدرنیسم  هم  و  است  گی  بی عاطفه  نماد  هم  و  است 
است: »اصال"  غریبه  بپرسد چون  از کسی  اما می ترسد  تعجب می کند  آدمیان  تنهایی  و 
می ترسیدم از کسی بپرسم این همه پنجره برای چیست؟ / یا این همه آدمی چرا به سالم 
آدمی پاسخ نمی دهند.. . !؟«او گرفتار گیجی و سر در گمی شده است. او از جهان سالم  ها 
آمده است اما این جا همه پنجره  ها بسته است و هیچ کس با دیگری ارتباط برقرار نمی کند. 
می آید.  عادی  غیر  کامال  نظر  به  او  اوست.  بودن  خیاالتی  راوی  مشخصه  مهم ترین   
احتماال"  که  )ن6(  می گوید  سخن  جنوب  شهرهای  از  یکی  در  خود  کودکی  از  گاهی 
 ... توصیف ایل بختیاری است با مشخصات لچک، کودری، چلواری سپید، مینار، حنا، و 
به عنوان منادی یکی  با شخصیت شاعر یکی می شوند( و گاهی  )این جا شخصیت راوی 
که  است  این  مهم  نکته   ی  )ن24(  می کند.  صادر  بیانیه  ایران  امروز  شعری  جریانات  از 
کلمات خواب و رویا به ترتیب 30 و 15 بار در طول نامه  ها تکرار شده اند تا تاکید کنند 
قدرت  رویایی.  سفر  یک  اوست،  خوابگردی های  نامه  ها شرح  و  است  در خواب  شاعر  که 
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و  تلخ زندگی  واقعیات  بر  او می تواند  از نظر  تنها چیزی که  رویا در راوی موج می زند و 
حتی مرگ غلبه کند همین رویاست. و نامه دوازدهم که رد پای رمان دعوت به مراسم 
می کند.  تصویر  را  مرگ  بر  رویا  برتری  نیز  می شود  دیده  آن  در  نابوکوف  زنی  گردن 
 از طرف دیگر، یکی از مباحثی که در نقد امروز دنیا بسیار شایع است شخصیتی است 
به نام مسیح واره "مسیح واره" یا "تجسم مسیح" به شخصیتی در ادبیات گفته می شود که 
نقش و ویژگی های او به نوعی به نقش و ویژگی های حضرت عیسی مسیح برگردد. مهم ترین 
مشخصه این شخصیت عشق است. این شخصیت تنهاست، از سوی مردم جامعه بطور کامل 
طرد می شود-درست مثل خود مسیح-چرا که مردم قدرت درک او را ندارند. این شخصیت 
که جدیداً وارد نقد ادبی دنیا شده است در آثار قدیمی ادبیات هم یافت می شود مثال »داوود 
خزایی در دگرگونگی نژادی در قهرمانان تراژیک شکسپیر به بررسی این شخصیت در آثار 
ویلیام شکسپیر-به ویژه شخصیت کوردلیا در شاه لیر-پرداخته است.« )خزایی، 1379،78( 
مسیح واره در تمام طول حیات خود بدون هیچ گونه تردیدی به دنبال یک هدف مشخص 
است: عشق. او بسیار پاک و معصوم است مثل شخصیت ابله در کتابی به همین نام اثر 
فئودور داستایفسکی که دارای چنین مشخصاتی است و حتی از کشیش معصوم برادران 
کارامازوف بنام آلیوشا نیز به این شخصیت مسیح گونه نزدیک تر است به ترین مثال این 
شخصیت در ادبیات ایران شخصیت آیدین در کتاب سمفونی مردگان عباس معروفی است. 
 شخصیت راوی نامه  ها از جهاتی بسیار به»مسیح واره« نزدیک است. از ابتدا تا انتهای 
نامه  ها از عشق سخن می گوید. تنهاست و نیازمند ارتباط با معشوق است، مطرود اجتماع 
است و بارها بر این تنهایی و تفاوت خود با اجتماع تاکید می کند، و بنحو غیرعادی معصوم 
مسیح  مثل  است  رویا  و  نور  دنبال  به  او  است.  آمده  باالتر  سطر  چند  که  است  پاک  و 
"عدالت آدمی" گذاشت.  یعنی"عشق"و  رویای خود  بر سر تحقق  را  زندگی خود  تمام  که 
اشاره های مستقیم و غیرمستقیم به مسیح در نامه  ها دیده می شود: »حاال اگر که خواب 
حضرت مادرم را / به یاد گهواره نمی آورم ببخشید.« )ن11( مسیح بعد از برانگیخته شدن 
را نمی شناسد چرا که  او  با مادرش-مریم-اظهار کرد که  اولین دیدار خود  به رسالت در 
و  است.  فرزند خدا می دانند همین  را  او  که مسیحیان  از دالیلی  یکی  و  نیست.  او  پسر 
نکته جالب این که شاعر مادر خود را حضرت خطاب می کند. از طرف دیگر در تمام طول 
به خواب  را  ماه  با مالئک حرف می زند: »می گفت مالئکی مغموم  او  اشعار می بینیم که 
دیده اند / که سراغ از مسافری گم شده می گرفت.« )ن13( و این مسافر گم شده کیست؟

 راوی به دنبال نور است. او در تاریکی مطلق نشسته است و رفتن از پی نور را تجربه 
می کند: »همین رفتن از پی نور مارا بس.« )ن 13( نور یعنی دانایی و روشنایی کامل و 
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این تنها در صورتی برای راوی میّسر است که با آنیما یکی شود و این انشقاق که از ابتدای 
او حادث شده را دوباره به وحدت برساند. و این وصال فقط گاهی و فقط برای  شعر بر 
لحظاتی-آنهم در رویا-رخ می دهد. به ویژه در نامه شانزدهم که دیگر شاعر گریه نمی کند. 
در ابتدای این نامه به مردم عادی)کوچه نشینان ساده( می گوید که باد که در نظر راوی و 
اصوال" در دیدگاه خود صالحی نماد ویرانی است، همه چیز را ویران کرده است: »برودت 
باد ها / سر بر خشت خالی و. .. « اما هنوز نتوانسته "رویاهایمان را از بین ببرد". ذکر این 
نکته در این جا ضروری است که درون مایه   ی این شعر برتری رویا بر واقعیت است و انسان 
تنها در همین رویاست که می تواند به زندگی ادامه دهد. صالحی در نشانی ها )1374( نیز 
به این درونمایه توجه کرده است و به نظر می رسد یکی از دغدغه های اصلی ذهن اوست: 
»فرض که بعضی از این جا دور / حتی نان از سفره و کلمه از کتاب / شکوفه از انار و تبسم 
از لبانمان بریده اند / با رویاهامان چه می کنند؟« )صالحی، 1382، 30( و یا به مانیفست 
او درباره شعر در نامه 23 می توان دقت کرد: »اصال" شعر چیست؟! / تو باید عاشق باشی و 
بس / تو باید بدانی که آسمان آبی نیست / تو باید بدانی که دستت به دامن دریا نمی رسد 
ببینی.  گونه  دیگر  را  آبی  آسمان  و  باشی  عاشق  این که  رویاست؛  فقط شرح  این  که  و.« 
 در نامه 16 این تصور برای خواننده به وجود می آید که وصال دست داده است. در 
این نامه، راوی بعد از بیان این که "ما هنوز رویایمان را داریم"، از وصال با "ری را" به طور 
غیرمستقیم صحبت می کند: »گریه نکن ری را.. . «. این جا، در کنار "ری را" نشسته است و 
او را آرام نصیحت می کند و به او وعده می دهد که در تابستان گرم "اردی بهشت دوباره به 
دیدنش خواهد آمد" و بعد انگار "ری را" از او چیزی پرسیده که او شروع می کند به توصیف 
»خبر تازه ای که ندارد«. اما در خط پایانی شعر می توان پی برد که این هم یک رویا بوده 
است، یک دروغ، یک دل خوش کنک. چراکه می گوید: »امروز مسافر ما هم به خانه برمی 
گردد.« و روشن است که مسافرکسی به جز خود "ری را" نیست. در واقع این وصال هیچ گاه 
دست نخواهد داد. او سفر را از ابتدای شعر مشخص می کند. در نامه اول که کامال" سالم و 
احوال پرسی های ابتدایی و توصیف مشخصات خود است: این که "حالم خوب است، نزدیک 
به چهل سالگی هستم، و بسیاری از بستگانم را باد ویران گر مرگ با خود برده است" و.. . 
اما در نامه دوم به سر قرار می رود در یک بعد از ظهر پنج شنبه. زمان قرار یعنی بعدازظهر 
پنج شنبه اندکی غیرعادی به نظر می رسد چراکه عصر پنج شنبه بر سر مزار می روند نه 
بر سر قرار. در نامه سوم سفر شروع می شود: »نمی دانم آیا سفر / سراغاز رازی از وعده 
رجعت است؟«و صورخیال مربوط به سفر که در تمام طول شعر سایه گسترده است و در 
شعر آخر به پایان می رسد، اما بدون هیچ گونه وصالی، فقط با یک خداحافظی غمگینانه. 
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 همان طورکه ذکر شد، راوی به نظر یک انسان مالی خولیایی می آید، چرا که مدام بین 
رویا و واقعیت در حرکت است و بیش تر اوقات در رویاست. او با مردم عادی کامال" تفاوت دارد 
درست مثل راوی بوف کور، گاهی ناخوداگاه به زمان بچگی برمی گردد. )ن6( اما بالفاصله 
در نامه بعد دوباره به زمان حال بر می گردد و یادش می آید که دیگر بچه نیست و نباید به 
»رویا و عدالت آدمی بیاندیشد« و باید شعر بگوید، هرچند آرزوی کودکی و کودک بودن 
همیشه هم راه اوست. )راستی در آن دور دست گمشده آیا / هنوز کودکی با دو چشم خیس 
و درشت، مرا می نگرد؟!()ن7( و یا در شعر / نامه19 که کامال" بچه می شود و با ری را بازی 
می کند. در هر حال او انسان دیگری است. جامعه ممکن است او را دیوانه بداند همان طور 
که راوی بوف کور، هامون مهرجویی و پینن نابوکوف و یا هملت شکسپیر را دیوانه می نامد. 

سفر
راوی از همان ابتدای کتاب با ما از سفری که در پیش دارد و باید برود می گوید. تاکید 
او در نامه دوم مبنی بر این که هر عصر پنج شنبه سر قرار آمده دلیل مهمی بر مهم و الزم 
بودن سفر اوست. اما سفر او چگونه سفری است؟ سفر یک سفر عجیب است. سفری که 
از بعدازظهر پنج شنبه که همان گونه که ذکر شد وقت دیدار با مردگان است آغاز می شود 
و انگار تماما" در خواب می گذرد: »تمام راز سفر فقط خواب یک ستاره بود« و یا »انگار 
که تعبیر تمام رفتن  ها بازگشت به زادرود شقایق است« و: »سفر / سرآغاز رازی از وعده 
است. سفری که یک سفر  بودن سفر  عادی  غیر  کننده  بیان  این ها همه  است«.  رجعت 
دَورانی است. یک راه طوالنی و"رجعت"دوباره و"بازگشت به زادرود شقایق"، و همه این ها 
در خواب راوی می گذرد. همان طور که اشاره شد به نظر یونگ خواب به ترین وسیله برای 
سفر به دنیای ناخوداگاه است. دنیایی که شناخت آن هیچ گاه حاصل نمی آید. تمام صور 
خیال شعر نیز این گمان را تقویت می کنند: »راه بی مسافر« )ن2(، »گذر از کنار زندگی« 
)ن1(، »خسته ترین مسافران« )ن4(، »خواب مسافران« )ن9(، »مسافری گم شده« )ن13(، 
یا بطور مستقیم تر»رفتن به سوی رویا« )ن9(، »رفتن  »رفتن به جایی دور« )ن17( و 
چشم  به  فراوان  کتاب  طول  تمام  در  که  عجیبی  تعابیر  چنین  یک   .)9 )ن  نور«  پی  از 
به  در خواب  است، سفری  بودن سفر  غیرجسمانی  و  غیرفیزیکی  دهنده  نشان  می خورد 
از  برای خودشناسی  است  دیگر، سفری  عبارت  به  )نور(.  برای شناخت  ناخوداگاه  دنیای 
موفقیتی حاصل می شود؟ راه  این  در  آیا  اما  دوباره.  و وحدت  آنیما  به  طریق دست یابی 

 راوی در طول سفر کامال تنهاست، هیچ هادی و هم دمی ندارد، و این خود دلیل دیگری به 
روان شناختی بودن سفر است زیرا تنها سفری که نیاز به هم دم و راهنما ندارد سفر به دنیای 
درون است. او نه تنها راهنما ندارد بلکه در آن تاریکی مطلق هیچ وسیله ای که راه را برای او 
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بنمایاند نیز وجود ندارد: »ما بی چراغ، « )ن2( »هرچه شما خاموشان« )ن5( »دیگر چیزی به 
ذهنم نمی رسد / حتی همان چند چراغ دور« )ن9(، »برق کوچه رفته بود« )ن11(، »خواب این 
چراغ« )ن17(، این تصاویر به خواننده می گویند که سفر در تاریکی مطلق اتفاق افتاده است. 
 راوی هدف خود را از این سفر»رفتن از پی نور« معرفی می کند. سفر ادامه می یابد تا 
در نامه آخر شاعر با استفاده از تکنیک باژگونه نمایی وضعیتی همه چیز به هم می ریزد. 
در شعر /  نامه23-یکی مانده به آخر-او شادمانه هدف خود را از این سفر که اکنون در 
آستانه به مقصد رسیدن است اعالم می کند که این شعر به نوعی مانیفست خود صالحی 
درباره   ی شعر گفتار نیز هست. او می گوید: »می روم آینه بکارم / می روم نور به قبر واژگان 
ببارانم / می روم شعری تازه، زبانی تازه، و زینتی تازه تر بیابم... .«و با شادمانی از ترانه و 
شعر و کلمات سخن می گوید و ذهن خواننده را آماده می کند که وصال نزدیک است و" 
می تواند نور بباراند". اما ناگهان در شعر آخر همه چیز فرو می ریزد و یک خداحافظی تلخ 
جای وصال را می گیرد. اصوال" وصال با آنیما مقدور نیست. چراکه وصال با آنیما به منزله 
شناخت کامل است و آیا کسی می تواند ادعا کند که نفس و درون خود را می شناسد؟ 
در تاریخ ادبیات مثال های روشنی از ناتوانی شخصیت در شناخت خود وجود دارد. اُدیپ 
شهریار نمونه روشنی از عدم توانایی انسان در شناخت نفس خویش است. او سؤال های 
زیادی می پرسد تا هویت خود را بشناسد اما غافل از این که با هر سئوالی یک قدم به طرف 
نابودی نزدیک تر می شود، و یا شخصیت سهراب در شاهنامه که در پی شناخت هویت خود 
بار سفر بسته بود و با پدر روبرو شد، یا ایکاروس در اساطیر یونان که آن قدر به حقیقت) 
کرد.  سقوط  و  بود سوخت  شده  ساخته  موم  از  که  بال هایش  که  شد  نزدیک  خورشید( 
 بنابراین با توجه به ویژگی های سفر که: 1(غیر عادی است.2( درونی است.3(سفری است 
از تاریکی مطلق به سوی روشنایی.4(سفری است در تنهایی کامل. می توان نتیجه گرفت که 
راوی انسان تنهایی است که دست به یک سفر غیرعادی و روحانی در تاریکی های ناخوداگاه 
خود زده است تا به ری را که همان آنیمای درون اوست دست یابد و به خود شناسی برسد. 
در صورت حصول چنین نتیجه ای همه چیز به خوشی و شادکامی به پایان می رسد و شاعر 
وحدت دوباره را به دست می آورد. اما آیا چنین چیزی ممکن است؟چنان که بیان شد خیر. 
 عالوه بر این که استدالل شد که به دلیل پهناور و وسیع بودن ناخوداگاه که شامل 
غیر  آن  شناخت  است،  تولد  بدو  از  فرد  زندگی  اتفاقات  و  آرزوها  رویاها،  تجربیات،  تمام 
ممکن است، دلیل دیگر ناکامی راوی که در این شعر به چشم می خورد حضور سایه است. 
سایه یا همان جنبه شیطانی وجود انسان، همه جا در تعقیب شاعر است مثل راوی بوف 
کور که سایه اش همه جا اورا دنبال می کند. اما سایه در »نامه ها« چگونه شخصیتی است. 
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نکته   ی اول این که حضور سایه در این شعر به نسبت حضور آن در بوف کور خیلی 
بیان شده است. پس می توان  بار  یا 6  "نامه ها" در مجموع 5  کم تر است. کلمه سایه در 
نتیجه گرفت که سایه حضور کم رنگی دارد و زمینه برای پیروزی شاعر و دست یابی به 
آنیما فراهم شده است. اما نکته این جاست که سایه اگرچه حضور آشکار و فیزیکی خیلی 
کم رنگی دارد اما بطور غیر مستقیم و غیر فیزیکی از طریق تاثیرات خود تقریبا همه جا 
حاضر است و این از طریق بیان تصاویر مربوط به نبود نور و روشنی که فراوان در کتاب 
یافت می شوند-، استفاده از تصاویر و کلمات مربوط به شب و تاریکی و بعضاً تنهایی که 
نوعی تاریکی فردی است-، و استفاده از کلماتی که در معنای درونی خود سایه را درون 
خود دارند مثل: همسایه، سایه سار، بی سایه، بیان شده است. این استفاده رندانه و زیرکانه از 
تعابیر و تصاویر مربوط به سایه به این دلیل است که شیطان یا سایه بسیار باهوش، زیرک و 
عاقل است و هیچ گاه هنگام پیاده کردن نقشه های خود، خود را آشکار نمی کند بلکه پنهانی 
و در خفا کار خود را جلو می برد تا کم ترین هزینه را بپردازد. مثال شیطان در بهشت گمشده 
میلتون بسیار خردمند است بطوری که برخی از منتقدان دوره رومانتی سیزم انگلستان او 
)شیطان( را قهرمان واقعی این منظومه دانسته اند و یا شیطانی مثل هامبرت در رمان لولیتا 
نوشته نابو کوف اگرچه نقشه های زیادی می کشد اما هیچ کدام را خود عملی نمی کند و 
یا ایاگو در تراژدی اتللو که توسط کاسیو و سایر بازیگران نقشه های خود را پیش می برد. 
درباره  شاعر  که  است  سوم  نامه  در  مستقیم  کتاب-بطور  در  سایه  حضور  اولین   
را  خود  حساب  شاعر  جا  این  و  می آیم«  بی سایه  و  ساده  »حاال  می گوید  خودش 
طبق  »بر  که  می کند  اشاره  سایه  مورد  در  شمیسا  سیروس  می کند.  جدا  سایه  از 
نقل  نظامی  از  هم  شعری  و  است  نداشته  سایه  پیامبر  مسلمانان  مذهبی  تعالیم 
 )73  ،1373 )شمیسا،  طالیه.«  این  از  نبود  آزاد   / سایه  نداشت  کو  پیغمبر  می کند: 
 و این جا هم شاعر سایه ندارد تا پاکی و معصومیت آن کامل نشان داده شود و حتی در 
نامه چهارم هم خود را پرستویی می داند که "هیچ گاه به سایه سار صنوبر باز نمی آید"اصوال" 
و  "سایه سار حرف  تداعی کننده صفات منفی است:  اکثر حضور مستقیم سایه در شعر 
حدیث")ن17( )شایعه های بی اساس(، »فقط چند صباح بیش تر / دو سه سایه که از کوچه 
پایین می گذشتند / ... اما کسی را نمی شناخت.«)ن16( بیش ترین حضور کلمه سایه در 
نامه12 است که شرح جدال شاعر با دغدغه اصلی اش یعنی مرگ است. پس راوی معصوم 
نامه  ها از ابتدا تا انتهای سفر، به سوی آنیما در حرکت است غافل از این که سایه همه جا در 
تعقیب اوست. مسیر حرکت در این شعر را در یک نمودار این گونه می توان ترسیم کرد:

سایه←راوی←آنیما← ... 

مالقات غیرممکن؛ نگاهی به "ری را" در مجموعه شعر "نامه ها" سروده   ی سیدعلی صالحی از منظر اسطوره شناسی کارل گوستاو یونگ



مجله ی زبان و ادبیات فارسی98 /

3- نتیجه گیری
آنیما اصوال خاصیت گریزندگی و نا ایستایی دارد و همان گونه که ذکر شد و شمیسا هم 
اشاره کرده است  دست یابی به آن ممکن نیست وهرچه به دنبال او بروی او را نخواهی یافت. 
پس نتیجه این تعقیب و گریزکه تصاویر مربوط به تعقیب و شکار هم در نامه  ها زیاد دیده 
می شود- چندان خوشایند نیست. سایه بال های خود را بر راوی می گستراند چرا که راوی 
در نتیجه نرسیدن به آنیما مایوس و افسرده شده و پس از تالش های بسیار خداحافظی 
کرده است مثل راوی بوف کور. اما ذکر این نکته ضروری است که راوی نامه  ها با راوی بوف 
کور تفاوت هایی هم دارد، که مهم ترین آن ها این است که راوی نامه  ها با این که در سراسر 
شعر گریان است اما دنیا را زیبا می بیند یا، به عبارت دیگر، زیبائی های دنیا را هم می بیند. 
او از دریچه شعر به جهان نگاه می کند که از پشت این دریچه همه چیز زیباست، حتی 
زشتی های دنیای بیرون. »کرم شبتاب و کژدم زرد« هم وقتی لباس کلمات را بپوشند و از 
ذهن یک شاعر بگذرند زیبا می شوند. راوی بدبین نیست برخالف راوی بوف کور، و فاجعه 
همین جاست که او خیلی ساده و خوش بین است و درد شکست یک انسان خوش بین 
بسیار بیش تر است تا یک تنهای بدبین. او آرزو دارد که با"ری را"یش یکی شود، به آسمان 
برسد و به گفته خودش برآن بلندای بنفش بنشیند تا دیگر دست هیچ کس به آن ها نرسد. 

پی نوشت :
1-اعداد مقابل اشعار شماره شعر یا نامه است. 
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چکیده
تأثیر مکتب فراواقع گرایی در اقسام هنر در سراسر جهان، و نیز در ادبیات ایران مشهود است؛ 
حتی می توان گفت که آثار فرا طبیعی عرفا و شطحیات آن ها زمینه ساز این مکتب در اروپا بوده با 
این تـفاوت که عارفان در درون و روح خویش و سورئال ها در ناخودآگاه ذهن خود به جست جوی 
عوالم باطنی بوده که گاهی این دو بر هم منطبق می آیند. در حالی که عرفا بر مبانی اصیل دینی 

و فرا واقع گرایان برعدم چنین اعتقادی متکـی بوده و این مهم خود به نوعی سبب غنای کار گروه 
اول است. هم چنین در هنر معاصر ایران، از نظر تأثیرگذاری در مخاطب، آمیختگی این دو نتایجی 

چند جانبه و قابل تأمل به هم راه دارد. 
واژگان کلیدی: عرفان، فراواقع گرایی، نماد، تعالی.
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1-مقدمه
 ادبیات عرفانی به دلیل پیوند با معارف دینی و الهی که از اصول اعتقادی، آرمانی و 
قابل  غیر  تأثیرات  انسان ها همواره  زندگی  و روش  تعالی منش  در  است  انسانی  باورهای 
انکار داشته و یکی از غنی ترین شاخه  های ادب جهان محسوب می شود. رشد و گستردگی 
ادبیات ایران از تعالیم وحی و عرفان و فلسفه، در کنار جنبه  های هنری و بالغی آن، سبب 
شده که عقاید و مکاتب متعددی از آن تأثیر پذیرند و بدان روی آورند چنان که رمانتیسم، 
سمبولیسم و سوررئالیسم، هرکدام به نحوی از اندیشه  های عرفانی مطرح در ادبیات فارسی 

به طور مستقیم یا غیرمستقیم - بهره برده   اند.
پیشینه تحقیق:

اشاره  تأثیرپذیری  این  به  که  چند  مقاالتی  و   )1380( سوررئالیسم  و  تصوف  کتاب 
بقلی؛  روزبهان  تا  فرانسوی  سوررئالیسم  از  بوده   اند.  توجه  مورد  مقاله  این  در  داشته  اند 
رحیمی،  زمان  سعیده  امیرعبیدی نیا،  محمد  صوفیه:  شطحیات  در  واقعی  فرا  جلوه  های 
نامه ی پارسی، شماره46و47، بهار و تابستان1387؛ سوررئالیسم و مقاالت شمس تبریزی: 
عصمت اسماعیلی، منا علی مددی، نشریه حافظ، شماره 33، آخر مرداد 1385، صص50- 
58؛ تأثیرپذیری و الهام گیری سوررئالیسم از ادبیات عرفانی با بررسی تقابالت بین آن ها، 
شماره24،  فارسی،  ادبیات  و  زبان  کاوش نامه  مهر،  مشتاق  رحمان  و  دستمالچی  ویدا 

بهاروتابستان1391( 
مساله تحقیق:

 آیا آن مرز میان عقل و جنون که برتون می خواست دیوار آن را درهم بشکند، در عرفان 
شرقی یا هنر سوررئال قابل کشف است؟ آیا هنر فرا واقع گرایی که در ایران معاصر با آن 
مواجهیم همان سوررئال با ابعاد تعیین شده ی آن است یا گاه با عرفان آمیخته؛ یا می توان از 
تودرتوی این هردو، نمادها و نشانه هایی یافت که به مدد آن راهی به سوی کشف خویش تن 

ناب هنرمند جست و سپس گامی به سمت ترمیم یا صالح و تعالی برداشت؟ 
بر  واقع گرایی  فرا  و  تأمل عرفان  قابل  تأثر  و  تأثیر  نمایاندن  بر  این مقاله عالوه  هدف 
هم دیگر، بیان این نکته است که شاعران و هنرمندان ایرانی توانسته  اند تلفیق و آمیزه ای 
از آن در کار خویش بپرورانند و هنر فرا واقع گرایی را به گونه ای دلخواه جال داده و بدان 
تشخصی تازه و دیگرگونه و ممتاز بخشند. مشخصه ی اصلی این نوشته، پاسخ به سواالت 
اندیشه در عین آمیختگی ست؛ اشارات  باال، تبیین بی مرزی و نمایاندن استقالل هر دو 
مختصری از برخی آثار برجسته که نظریه پردازان آن ها را در زمره ی آثار سوررئالیستی 
می شمرند، ارائه گردیده و در نهایت تأثیرات ارزش مند و متفاوتی که بنا به اعتقاد نویسنده 
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می توان از این آمیختگی استخراج کرد، بیان شده است.

2- بحث و بررسی
2-1- عرفان/ فراواقع گرایی:

الف( در سراسر متون عرفانی عقیده رایج این است که روح آدمی می تواند خود، عالم 
هستی و آفریدگارش را بشناسد1 و اگر حقیقت خود را دریابد و بشناسد به سایر شناخت ها 
نیز نایل می گردد.2 بنابراین سالکان شریعت و طریقت و حقیقت همواره در پی شناخت 
خویش تن واقعی خود بوده اند؛ زیرا روح از اصل و مبدأ خود دور افتاده و بخاطر حجاب  های 
گوناگون دنیای مادی در غفلت و غربت گرفتار است و گاهی تلنگری برای بیداری او کافی 
ست مثاًل دیدن خواب و رویایی صادق یا مشاهده ی منظره ای یا شنیدن صدایی می تواند 
روح را هشیار سازد3 تا او را به تفکر در مورد حقیقت متعالی وا دارد؛ بنابراین هر چیزی در 
این جهان، در حکم نشانه ای ست که دل آگاه را به منبع حقیقت هدایت می کند؛ و مسیر 
وصول جان به جانان را هموار می سازد. این میان، تعالیم عرفا و صوفیه برای پرورش نیروی 
مراجعه طالبان  متمادی محل  ایجاد کرده که در طول سالیان  موازینی  انسان  ها،  روحی 
و سالکان راه حق گردیده است.4 بازتاب این جنبه از عرفان در ادبیات، فرهنگ، هنر و 

فلسفه  های بزرگ و مهم سراسر جهان، قابل انکار نیست.
بیستم«  قرن  ادبی  مکتب  بزرگ ترین  »عنوان  به  سوررئالیسم  یا  فراواقع گرایی  ب( 
)سیدحسینی، 1353، 489- 891( »ردپای عرفان ایرانی در اصولی که بنیان گذاران آن 
عقل گریزی،  بدیهه گویی،  چون  ویژگی هایی  »در   -  )799  -809 )همان،  کردند.«  اعالم 
ازین  و  زبانی  سنن  و  قوانین  به  بی توجهی  ناهشیاری،  و  رویا  و  خواب  به  دادن  اهمیت 
موارد- را به خوبی نشان می دهد.« )ثروت، 1387، 270 و حدیدی، 1373، 474 -455- 
برابر  در  دادائیسم  انگار  هیچ  و  پوچ گرا  مکتب  ادامه ی  در  که  فکری  جریان  »یک   )448
پیامد  های جنگ جهانی محسوب می شد.« )بیگزبی، 1379، 50-54( و آندره برتون آن را 
»"خودکاری" )automatism( به معنای تقریر اندیشه فارغ از هرگونه ضابطه عقالنی و مستقل 
از هرگونه مالحظه اخالقی یا جمال شناسی معنی کرد.« )رید، 1351، 198( »رگ و ریشه 
فرا واقع گرایی را باید در سمبولیسم جست جو کرد.« )بیگزبی، 1379، 73( به همین سبب 
ما در هنر تأثیر پذیرفته از آن، هم چنان به دنبال کشف سمبل ها و نمادها و تبیین آن ها 

هستیم. 
باید تخیل را قوی ترین ابزار شهود انگاشت چنان که بعضی گفته اند: هدف خرد ستیزی 
و تخیل آن ها، توانایی درک حقایق متعالی و ا نتزاعی مثل خداوند و زیبایی و ... بوده است.5 

گریزی به رگه های پیوند فراواقع گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت از آن
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»این واقعیت ناشناخته نه تنها از خود انسان جدا نیست بلکه می توان با مکاشفه و شهود از 
اعماق ذات آدمی بدان رسید.« )پرهام، 1360، 136( رمانتیک ها نیز بنا به آشنایی با ادبیات 
صوفیانه و اشعار غنایی و عرفانی، از ادبیات عرفانی ایران تأثیرات فراوانی گرفتند. تأکید و 
تمرکز بر حقیقت درونی انسان و دست یابی به حقیقت هستی، مهم ترین آموزه ی عرفانی 

وارد شده به ادبیات رمانتیک انگلستان و آلمان و از آن دو به ادبیات سایرکشورهاست.
2-2-تأثیر متقابل عرفان و فراواقع گرایی:

در غرب، سابقه ای  و غیب  ناخودآگاه  به  و دست یابی  فراواقع گرایی  اندیشه ی  قدمت   
طوالنی دارد.6 هم چنین به نظر می رسد متون عرفان اسالمی، که همواره بر مراحل سلوک 
تأکید داشته، در نظریه پردازی  های فراواقع گرایان و مراحلی که آن ها برای خود طراحی کرده 
تا به نقطه کشف برسند، می تواند مؤثر بوده باشد. »به عقیده عده ای گاه به تسامح می توان 
سوررئالیسم را از نوادگان عرفان نامید.« )براهنی، 1371، 198( به هر صورت آن چه بین 
ایرانی و فرا واقع گرایی رابطه ای دو سویه و عمیق برقرار کرده، تشابهات هر چند  عرفان 
ظاهری میان آن دو است. »بارزترین نمونه ی تأثیرپذیری مستقیم ادبیات فرا واقع گرایان 
از ادبیات عرفانی، آشنایی لویی آراگون با اندیشه  های مولویست.« )حدیدی، 1373، 474( 
»در تأثیرپذیری با واسطه نیز می توان به توجه ویژه ویکتور هوگو به عطار و منطق الطیر او 
اشاره کرد.«)همان، 455-448( بنابر آن چه گفته شد، همانندی ها و تأثیرپذیری این هر 
دو از هم غیرقابل انکار است. لیکن بنا به قول براهنی: »بینایی شرق و عرفانش آن چنان 
وسیع و بی کرانه است که در برابرآن، سوررئالیسم غرب طفل شیرخواره ای بیش نیست.«7 

)براهنی، 1371، 198( 
2-3- بررسی برخی آثار از منظر ویژگی  های فراواقع گرایی و عرفان:

بنا یه باور فراواقع گرایانه برای رسیدن به واقعیت برتر باید ذهن از تسلط عقل رها شود 
اعماق ضمیر  واقعیت جامعی است که در  برتر همان  واقعیت  این مکتب،  نزد شاعران  و 
ناخودآگاه انسان مدفون است و تنها در رویا و اوهام او آشکار می شود8. »خواب سرشار از 
رویایی است که در آن "هرچه خواهد دلت همان بینی/ هر چه بینی دلت همان خواهد". 
هنرمند، گنگ خواب دیده ای است که از گفتن رویای خود ناتوان است پس این خواننده 
است که باید پیام پنهان رویای او را بشنود: "من گنگ خواب دیده و عالم تمام کر/ من 
عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنش." سهروردی نیز در رساله "پرتو نامه" خواب را انحباس 

روح از ظاهر در باطن می انگارد.« )سهروردی1388، 80( 
»شاخص ترین آثاری که در زبان فارسی تحت تأثیر فرا واقع گرایی نگاشته شد، بوف کور 
و سه قطره خون، نوشته صادق هدایت بوده است. هوشنگ ایرانی، یداهلل رویایی، سهراب 
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سپهری، احمد رضا احمدی و... نیز آثاری در این زمینه پدید آورده   اند.« )انوشه1376، 840( 
لیکن در پهلو زدن آثار همه ی این نویسندگان و شاعران به عرفان قطعیتی نیست.9 در رمان 
نیز با استفاده از نظریات فراواقع گرایان تحول جدیدی پدید آمد، چنان که رمان، برخاستن 
شازده  هدایت،  بوف کور  انگلیسی،  شاعر  توماس  دایلن  آثار  اثر جیمز جویس،  گان،  فینه 
احتجاب گلشیری، با استفاده از ابزار سوررئالیستی نوشته شده   اند.10 اما بیش ترین تجلی 
فرا واقع گرایی در هنر مربوط به شعر است. آن ها شعر را رکن اساسی زندگی می دانستند؛ 
زیرا به عقیده ی آن ها تنها شعر مجال بیش تری برای تخیل فراهم می سازد. ناگفته نماند 
کار  در حیطه  نیز  و مجسمه سازی  تأتر، سینما  نقاشی،  مانند  بصری  هنرهای  دیگر  که 

فراواقع گرایان بود.11 
»تخیل قوی در اشعار غنایی محض و اشعار عارفانه- عاشقانه، به خصوص در غزلیات 
عرفانی چون غزلیات شمس و اشعار رندانه ی حافظ، توجه غربیان را به این عنصر پویا و 
خالق در ادبیات و هنر جلب کرد و افق گسترده ای از ناشناخته  های دنیای درون و بیرون را 
پیش روی آن ها گشود.« )لویزن، 1384، 126( »عالقه ی گوته به حافظ، تأثیرپذیری ویکتور 
هوگو در بخش  های دوم و سوم )افسانه ی قرون( از منطق الطیر عطار )حدیدی:8- 445( و 
تقلید ارمان رنو در )مستی فروزان( از غزل  های مولوی.« )همان، 61- 459( »می تواند میزان 
تأثیرپذیری رمانتیسم را از اندیشه  های عرفانی ایران روشن سازد.« )دستمالچی و مشتاق 

مهر، 1391، 127(
در میان شاعران نوپرداز معاصر ایران، آمیختگی فرا واقع گرایی و عرفان در سخن سهراب 
سپهری، به دلیل آشنایی او با عرفان شرقی قابل توجه است.12 سپهری با ترکیبات بدیع 
فراوانی که در اشعار خود خلق کرد و با بهره گیری از هنجارگریزی، گریزی به سوررئالیسم 
زده است. از جمله: »)حضور وطن غایب شب(، )بهت پرپر خواهد شد(، )سقِف یک وهم(، 
)ریشه زهد زمان(، )ساقه معنی(، )شیهه بارز خاک(، )هندسه دقیق اندوه(، )تعمیر سکوت(، 
)دقیقه  های مشجر(، )خواهر تکامل خوش رنگ(، )خوشه بشارت(، )قانون چمن(، )مرغ معما( 
و بسیاری دیگر.« )مقدادی، 1387، 112-113( »جهان بینی شرقی برگرفته از آیین ذن، 
داریم«  اگر تب  به مهتاب  نگوییم  بد  تا جایی که می گوید:  بسیاری گذاشت  تأثیر  او  در 
)سپهری، 1378، 295( بنابراین با این جهان بینی فلسفی، حتی زخم هم می تواند مفید 
باشد، چرا که: »گاه زخمی که به پا داشته ام، زیر و بم  های زمین را به من آموخته است.« 
»او  گرفت.  نتیجه  را  اخالقی  تزکیه  نوعی  عرفانی،  نگاه  این  از  می توان  و   )296 )همان، 
هنرمندی است که در بستر بیماری و هنگام تب، می تواند دنیا را در بعدی فرا واقعی ببیند: 

گاه در بستر بیماری من، حجم گل چند برابر شده است.« )همان(

گریزی به رگه های پیوند فراواقع گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت از آن
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برخی غزل  های حافظ نیز رگه هایی از تب و هذیان فراواقعی را در خود نهفته دارد به 
طوری که شاعر در فضای سکر و بی خبری از جهان مادی به چشم خود چیزهایی را می بیند 

که برای دیگران دیدنی نیست از جمله:
زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست

پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست
نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان      نیم شب مست به بالین من آمد بنشست
سر فرا گوش من آورد و به آواز حزین   گفت  ای عاشق دیرینه ی من خوابت هست
 )حافظ، 1382، 33(

 و نیز: 
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند           وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند
بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند                    باده از جام تجلی صفاتم دادند
)همان، 154(
دوش دیدم که مالیک در ِمیخانه زدند              گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند
ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت                         با من راه نشین باده ی مستانه زدند
)همان( 
در سخن موالنا نیز به دفعات شاهد نشانه  های فرا واقعی هستیم؛ از جمله در غزلی با 

مطلع:
 بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم  گر صوفی از ال دم زند من دم ز اال هو زنم 

موالنا در بیان مستی و نفی خرد و حال و هوای حاصل از آن می گوید:
دل چه خورده ست عجب دوش که من مخمورم

یا نمک دان که دیده ست که من در شورم
گر به هوش است خرد رو جگرش را خون کن

ورنه پاره ست دلم پاره کن از ساطورم
روز و شب حامل می گشته که گویی قدحم

بی کمر چیست میان بسته که گویی مورم
)مولوی، 1379، 582(
در همین معنی، سپهری معتقد است که رستگاری در اندیشه و عقل نیست باید کتاب 

را بست و عاشقانه به آواز پرنده گوش داد و یا به گل نگاه کرد: 
اما

 ای حرمت سپیدی کاغذ!
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نبض حروف ما
در غیبت مرکب مشاق می زند

در ذهن حال، جاذبه شکل از دست می رود
باید کتاب را بست

باید بلند شد
در امتداد وقت قدم زد

گل را نگاه کرد
ابهام را شنید.

)سپهری، 1378، 428-427(
»انسان امروزی به خاطر رشد و پیش رفت دنیا را به ورطه نابودی کشانده و در نتیجه 
از آن چه که می توان منبع آرامش و خوشی نامید، جدا شده است. بنابراین عقل، بشریت را 
به بی حاصلی، پوچی و مرگ خواهد کشاند پس تنها راه رستگاری را باید در عشق صادقانه 
و صمیمانه جست. به عقیده سپهری تا حد امکان نباید در موقعیتی قرار بگیریم که "فکر" 
کنیم چون تفکر پایان آگاهی حقیقی یا کشف و شهود )intuitive( است.« )مقدادی، 1387، 

 )119
ساده باشیم چه در باجه یک بانک، چه در زیر درخت

)سپهری، 1378، 298(
باید آب بی فلسفه خورد و توت بی دانش چید

)همان، 275( 
حافظ نیز می گوید: 

عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است
عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما

 )حافظ، 1382، 8( 
»جالب این که عرفا و صوفیان در جهت معرفی راه کشف و شهود و شناخت قلبی به 
عنوان کامل ترین راه در معرفت حق، عالوه بر مبارزه با عقل فلسفی با علو رایج و مفید در 
جامعه بشری نیز مخالف بوده   اند.« )حدیدی و موسی زاده، 1390، 56( گویی حافظ نیز در 
همین راستا خود را موظف می دانسته که عقل جزئی را به هر طریقی محکوم کند. »ازین 
جهت مقوله خرد ستیزی در شعر او گاه به صورت آشکار و گاه در الیه  های پنهانی کالم او 

مستور است.« )همان، 59( 
فکر بهبود خود  ای دل ز دری دیگر کن           درد عاشق نشود به به مداوای حکیم

گریزی به رگه های پیوند فراواقع گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت از آن
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)حافظ، 1382، 286 -367(
بود." و در جای دیگری  "پای استداللیان چوبین  بیان عرفا:  به طور کلی در  چرا که 

می گوید:
اندیشه کاهی بود در آخور ما کردند.

)سپهری، 1378، 234(
 یعنی هر قدر هم که بیندیشیم از راز آفرینش سر در نمی آوریم و ما مانند اسبی در 

آخور، دایم )اندیشه( نشخوار می کنیم بدون این که به نتیجه ای برسیم. 
در  و  می برد  رنج  حقیقت  و  انسان  میان  اتصال  نبودن  از  )نقش(  شعر  در  »سپهری 
این جهان  انسانی سرگشته در  از  برو می شویم که کنایه  رو  )قایق(  نماد  با  )سرگذشت( 
آشفته است و در شعر )وهم( دوباره مسئله نبودن وحدت یا وصل پیش کشیده می شود.« 

)مقدادی، 1378، 123و124( در شعر گل کاشی که سراسر به نثر نوشته شده می گوید: 
هنگام کودکی

در انحنای سقف ایوان ها
درون شیشه  های رنگی پنجره ها

میان لک  های دیوارها
هرجا که چشمانم بی خودانه در پی چیزی ناشناس بود

شبیه این گل کاشی را دیدم
و هر بار رفتم بچینم

رویایم پرپر شد.
 )سپهری، 1378، 92(
 »این ـ چیز ناشناس ـ که شاعر در پی آنست و هر بار که می خواهد آن را )بچیند(، 
)رویایش پرپر می شود( چیزی نیست جز حقیقت و آرزوی وصل که سپهری در آغاز راه 
خود از رسیدن به آن محروم است و در جای جای به ما یادآوری می شود که شاعر در این 
جست جوی بی امان ناکام مانده است.« )مقدادی، 1378، 125( هم چنین در کالم شاعران 
مجموعه  »در  هستیم.  وصال  آرزوی  فریاد  شاهد  تکرار  به  موالنا،  و  حافظ  چون  بزرگی 
شعرهای "آوار آفتاب" در هشت کتاب سپهری توجه شاعر به بودیسم آشکارست. از لحاظ 
فلسفی به بودا می گراید و از نظر ادبی به فراواقع گرایی.« )همان، 131( »تنهایی، نومیدی، 
حزن عارفانه او را به دنیای درون می کشاند و واژه  های: شب، شکست، تاریکی، اندوه، تنهایی، 
مرده، غبار، بیراهه، سکوت، خاموشی و سیاه فراوان در شعرهای این دفتر به کار رفته  اند و 

به جست جوی پی گیرانه شاعر حالتی منفی می دهند.« )همان، 204( 
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شاعری که با مردمان تکراری و توخالی سر سازش ندارد همواره آرزو دارد به سرزمینی 
برود که در آن جا )شاعران وارث آب و خرد و روشنی( باشند. )سپهری، 1378، 365( یعنی 

آرمان شهری که وجود ندارد. در این معنی موالنا می فرماید:
هوسی ست در سر من که سر بشر ندارم

من ازین هوس چنانم که ز خود خبر ندارم
)مولوی، 1379، 579(
گاهی تدابیر مشترکی در زبان و اندیشه هنرمندان با این نوع نگاه می یابیم مثاًل در دفتر 
ما هیچ ما نگاه، زبان شعری سپهری به پیچیده ترین وضع ممکن می رسد و درون مایه آن، 
احساس فراق و دور افتادگی از )حقیقت( و حالت یأسی است که در نتیجه دور افتادگی از 
اصل خود به شاعر دست داده و تدبیر او برای زدودن غم، همانند چاره اندیشی خیام است: 

رفتم تا میز، تا مزه ماست، تا طراوت سبزی
آن جا نان بود و استکان و تجرع/

حنجره می سوخت در صراحت ودکا.
)سپهری، 1378، 416(

و فروغ در دفتر ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد می گوید:
من این جزیره سرگردان را

از انقالب اقیانوس و انفجار کوه گذر داده ام
و تکه تکه شدن راز آن وجود متحدی بود

که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد
)فرخزاد، 1384، 270-269(
کابوس  گاه  و  رویاست  و  خواب  شعر  او  سخن  که  شاعریست  نیز  احمدی  احمدرضا 
می شود. در شعر او نیز زمان و مکان به هم می ریزد. زمان شعر او واقعی نیست و آشفتگی 

خواب را در ذهن انسان مجسم می کند و گاه سرشار از نومیدی و تاریکی می گردد: 
هستی و نیستی

فقط یک کاغذ مچاله شده روزنامه صبح است
که تا عصر کهنه و پیر می شود. 

)احمدی، 1385، 126(
و یا:

 جهان فرسوده ام فقط در کفش ها و پیراهنم رخ نمی دهد
تشنه هستم اما نمی خواهم ازین لیوان شکسته پیر آب بنوشم

گریزی به رگه های پیوند فراواقع گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت از آن
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)همان، 126(
موضوع فردیت شاعر و وهم حاضر و بیان تصویری آن در این قطعه مورد توجه است:

یک روز سرانجام با تو وداعی آبی می کنم
می دانم

روزی از من خواهی پرسید
مگر وداع هم رنگ دارد

آن هم به رنگ آبی
من در جواب تو

فقط چشمانم را می بندم
 )همان( 
شعر احمدرضا احمدی در عبور انفرادی خویش از راه طوالنی آمده تا به امروز هم چنان 
در جهان مخصوص به خودش صاحب منزلت و ظرفیت  های بالقوه است. او در شعرهایش 
مدام درحال باز تولید تجربه  های عقیم مانده ذهنی عصر مدرن ماست و زیبایی شناسی 
شکل دهنده شعر او همگام و چه بسا زمان هایی جلوتر از هنر مدرن دوران خود بوده است. 
نشانه  و  وجه  بارزترین  شاید  شعرهایش  در  شاعر  ذهن  شخصی  جهان  و  فردیت  حضور 
مدرنیته شعرهای او باشد. )رخشا، بدون شماره( و فردیت با وجود این که از نشانه  های فرا 

واقع گرایی است، چندان به عرفان و تزکیه راه ندارد.
به هر روی، ما انسان ها زیبایی را از راه تخیل و حقیقت را از راه تعقل درک می کنیم یا 
به عبارت دیگر حقیقت را درک می کنیم و زیبایی را حس می کنیم. گویا واقعیتی پویا در 

ذهن هنرمند تبدیل به هنری ایستا می گردد که زیبایی حقیقت را به تجسم در می آورد.
2-4-نظریه  های متفاوت درباره ی پیوند عرفان و فراواقع گرایی:

 برخی نظریه پردازان معتقدند که تشابهات صوری نظیر: »بدیهه گویی، آمیختن جّد و 
هزل درهم، رها شدگی، بیانات گاهی خارج از حّد اخالق و عفاف، ترجیح عشق بر عقل، 
درهم شکستن  تقدیس طریقت،  و  تنقید شریعت  رویا،  و  و خیال  وهم  نیروی  به  توسل 
قواعد جاری و سنتی زبان و زیباشناسی مابین فراواقع گرایان و اهل عرفان نمی تواند دلیل 
بر همسانی بنیادین آن مکتب و این مسلک باشد. موریس بارس که آراگن به وسیله او 
با جامی آشنا شد می گفت: من سرگذشت هوگو ها و دانته ها و شکسپیرها و گوته ها را در 
برابر سرگذشت مولوی ناتمام می یابم.« )حدیدی، 1373، 473( اما این سخن هیچ دلیل 
برآن نیست که بارس تفکر موالنا را هم فهمیده باشد و اگر هم فهمیده باشد نه تنها او 
بلکه هیچ غربی دیگری نیز به تمجید از فلسفه وی نمی پردازند. »آن چه در دیدگاه آنان 
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بهت انگیز است قدرت تخیل شاعرانه موالناست و افزوده اند: فراواقع گرایان در نهایت اهل 
لفظ  اند نه معنی، فرا واقعیت آنان نیز در نهایت چیزی جز تصویر ماده نیست.« )ثروت، 
1387، 270( »در حالی که عرفا اهل معنی  اند نه لفاظی.« )همان، 271( چنان که برتون در 
مقابل عده ای از جوانان هواخواه که مکتب فرا واقع گرایی را پیرو عرفان رمبو و مجری علوم 
مکنونه می دانستند، آشکارا گفت: »سوررئالیسم با عالم علوی ربطی نداشته و کار خود را 
در همین عالم سفلی و دنیای دنی انجام می دهد.« )سیدحسینی، 1353، 462(گرچه این 
نظریه در مورد هنر مکتب فرا واقع گرایانه صادق است؛ لکن در هنر ادبی و تجسمی شرقی 
که ریشه  های تاریخی و فرهنگی آن ها آمیخته با عرفان بوده است، همه خصایص مربوط 
به فرا واقع گرایی قابلیت آمیختگی با عرفان را داشته است و می توانسته از آن محدوده ی 
تعریف ابتدایی برتون و آغازگران آن مکتب عبور و عدول کند. زیرا در دیدگاه عرفان شرقی 
" الَمجاز َقنطَره ی الَحقیقه ی " و همین جاست که هنر شرق از آن مکتب متمایز شده و 

ویژگی ارزش مند فردیت و تشخص خود را در می یابد. 
»شاید مکتب فرا واقع گرایی با آن شاخصه ها و جنبه  های منحصر به فرد خود، فقط توجه 
عده ی اندکی از گروه خوانندگان را به خود جلب کرده باشد؛ چون عامه ی مردم، روی هم 
رفته، پیروان این مکتب را اشخاصی دغل باز و الف زن و هجوگو می دانستند. با این حال، 
همین گروه مخالف نیز، حتی در امور عادی زندگی، به طور ناخودآگاه در تأثیر و نفوذ آرای 
این مکتب قرار گرفته  اند و اینک نمی توان شعر و رمان بسیار عاقالنه یا فیلم مردم پسند و 
عامیانه یا آگهی مبتذل دیواری یا شعارهای پرجوش و خروش حزبی را در نظر گرفت بدون 
آن که سهمی از عناصر عوامل غیر منطقی که توجه و موافقت ضمنی ما را به خود جلب 
می کند در آن وارد نشده باشد. این قدر هست که اگر این مکتب در عالم هنر ظهور نمی 

کرد، قرن بیستم از راز شاعرانه ای بیخبر می ماند.« )سیدحسینی، 1353، 478(

3-نتیجه گیری
 فراواقع گرایان توجه ویژه ای به قوای روحی انسان داشته و می کوشیدند با کمک این 
نیروها، شرایط نابسامان زندگی خود را تغییر دهند. به عقیده آن ها اگر نیروهای پنهان روح 
بود. آن ها  انتظار نخواهد  از  به تر چندان دور  به یک زندگی  آزاد گردد، دست یابی  انسان 
زندگی بر مبنای عقل را ناکارآمد می دانستند. اما تحقق یافتن یا نیافتِن هدف مورد نظر 
بنیان گزاران این مکتب به دقت میسر و - صادقانه این که - چندان نیز قابل توجه نیست؛ 
تنها تأثیرات شگرفی که از آن رها شدگی در هنر، یا آمیختگی آن با جنبه  های فرامادی 
عرفان به جا مانده و می توان آن را به فراواقع گرایان منتسب ساخت، گستره ای از نتایج قابل 

گریزی به رگه های پیوند فراواقع گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت از آن
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توجه برانگیخته که می توان آن را خدمتی به هنر ناب و اصیل انگاشت. در مجموع به نظر 
می رسد که تلفیق پیشینه  های کهن تاریخی و فرهنگی عرفان ایرانی و گره خوردگی آن با 
ویژگی  های مکتب فرا واقع گرایی در آثار هنرمندان ایرانی و برداشت مخاطبان، ثمرات قابل 
توجه و ارزش مندی در هنر فرا واقع گرایی معاصر ایجاد نموده که برخی از آن شاخصه ها 

چنین اند:
تماشای یک هنر  از  نفوس، می توان  تعداد  به  و چند گونه ای که  متنوع  دریافت  های 
تجسمی یا درک یک شعر یا داستان فرا واقع گرا ـ با تکیه بر ناخوداگاه جمعی ـ داشت و 
سویه ها و نتایج متنوع و متفاوتی که هر دریافت و برداشتی بدان ره می برد؛ که در نهایت 
به چند وجهی بودن اصل هنر منتج می شود و سطح بیش تری از مفاهیم و معانی را شامل 

می گردد.
ایجاد خالقیت و تهییج ذهن برای راه بردن به مفاهیمی دیگر غیر از آن چه در نگاه 
نخست به سطح درک فردی می رسد با این پیش زمینه ذهنی که اثر مورد مواجهه ما اثری 
برگرفته از سوررئال است و می تواند وجوه متعددی از مفاهیم را شامل گردد؛ این رشد و 
پرورش قوه خیال و بازی با انتزاع، ذهن و دل آدمی را به کشف دنیاهای تجریدی هدایت 
می کند و شعفی به او می بخشد که حاصل راه یافتن به ناکجا آبادهایی ست که شاید همه 
ما در خواب ها و رویاهامان با آن ها دیدار کرده، آشنایی و یا خاطره داشته ایم اما هرگز به 

سطح تجسم در نیامده یا به زبان آوردنی نبوده   اند.
خلق فضاهای آرمانی و خیالی و فردی که پس از ورود به ضمیر ناخودآگاه و کشف عوالم 

غیر محسوس، جسارت تماشا و سپس بیان آن ها در این نوع هنر، به دست می آید.
عریان ساختن حقیقت خویش تن هنرمند و به سطح آمدن الیه  های نهانی روح او که 
تمام عمر برهم انباشته و به یک باره با بیان و اثر او به سطِح نما و بروز، راه می یابد؛ و نیز 

مواجهه با حقیقت و صداقت هنر، فارغ از ارزش گذاری  های رایج عرف و تکرار.
ملموس گشتِن مفهوم انتزاعِی جسارت، در قالب کلمه و زبان یا تصویر که بسیار قابل 

توجه و تأمل، ستودنی و هیجان انگیز است. 
ضمن این که به نظر می رسد، هدف غایی هنر و ادبیات دادن اطالعات نیست. پس اگر 
هنرمند بخواهد جامعه شناس یا مبلغ باشد اثر او مالل آور می شود اما خاصیت هنر در 
این است که از توهم، تخیل و سمبل سازی استفاده کند. یا به گفته ی ارسطو: غیر ممکن 
باورکردنی به تر از ممکن باور نکردنی است. امید است در کار هنر، آن رهایی با تکیه بر 
تعالیم و آموزه  های عرفانی مقدمه ای باشد برای رهایی از قیود و موانعی که طریق تعالی و 

ارتقای آدمی را با هزار داالن تو درتو، سد کرده   اند.
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پی نوشت:
 1- َو نََفَخ فیِه ِمن رُوحِه. )9/32(

و  رسول)ص(  حضرت  به  منسوب  احادیث  از   : ّربُه  َعَرف  َفَقد  نَفسُه  َعَرَف  َمن   -2
امیرالمؤمنین)ع(.

3- ابوالقاسم قشیری: رساله ی قشیریه: 25 ذکر ابراهیم ادهم؛ 28: ذکر فضیل عیاض؛ 
36 : ذکر ابوعلی شقیق بلخی.

المعارف سهروردی فهرست کاملی در آداب سلوک آورده است هم چنین  4- عوارف 
کشف المحجوب، رساله قشیریه و ... .

5- برای اطالع بیش تر درباره اهمیت تخیل در رمانتیسم: مصطفی آل احمد:87 و نیز 
مسعود جعفری جزی، سیر رمانتیسم در اروپا: 5- 164 و :291.

6- چنان که افالطون )برای اطالع بیش تر درباره ی نظریه شناخت غیرمستقیم انسان 
این  بر  تاریخ فلسفه، 214(  امیل برهیه،  افالطون، )ر.ک:  از  امور روحی و واقعیات آن  از 
باور بود که شاعر، غیب گو و الهام گرفته از خدایان هنر است؛ و هنگامی که خود او نیز با 
حالتی شاعرانه درباره عشق سخن می گوید، بیم آن دارد که جن ها و پریانی که به جانش 
افتاده اند، هوش ازو بربایند. او در رساله ی فدروس، سخن گفتن تأثیرگذار را نیز موهبتی از 
خدایان هنر می داند. )سیدحسینی، 1353، 788( هم چنین در نگاهی اجمالی به اسالف 
فراواقع گرایی، برخی اندیشه  های افالطون، هگل، فروید، نووالیس، سبک باروک، رمانتیسم، 
سمبولیسم و دادائیسم در حیطه ی سوررئالیسم به چشم می خورد. )دستمالچی، مشتاق 

مهر، 1391، 126-125(
7- برای اطالع در باب رابطه ی عرفان و سوررئالیسم و تقابالت آن ها از جنبه  های تفاوت 
در خاست گاه  ها، تفاوت در استفاده از امکانات مشابه، تفاوت در تداوم و پویایی. )دستمالچی، 

مشتاق مهر، 1391، 128- 137(
نگاشته شد، )میدان  های  نگارش خودکار  به شیوه  اثر سوررئالیستی که  8- نخستین 
دیگر  روش  و  بود  سال 1921  در  سوپو  فیلیپ  و  برتون  آندره  مشترک  اثر  مغناطیسی( 
آن ها، آفرینش  های گروهی بود که در آن شیوه یکی از افراد، کلمه یا جمله ای را روی کاغذ 
می نوشت و افراد دیگر بدون آگاهی از نوشته نفر قبل، مطلبی را بر آن می افزودند. نخستین 

نمونه این نوع آفرینش این جمله است: الشه خوش گوار، شراب تازه خواهد نوشید.
انتشار  با  ایرانی شخصیت متمایزی بود که طی سال  های دهه 30  9- مثاًل هوشنگ 
ایران  ادبیات سورئالیستی را در  بیانیه ها و شعرهایش شناخته شد و سعی کرد پایه های 
محکم کند. گرچه به دلیل انتقادهای تندی که از سوی شاعران نوگرا و کهن سرای مطرح 

گریزی به رگه های پیوند فراواقع گرایی و عرفان و تأثیرات قابل برداشت از آن
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آن زمان به روش شاعرانه اش شد و عدم آمادگی الزم و زمینه های اجتماعی مناسب در بین 
مخاطبان شعر مورد پذیرش چندانی قرار نگرفت اما بر شعر شاعرانی چون سپهری تأثیر 

گذاشت و بعدها رهروان بسیاری یافت.
10- روالن بارث میان متن خواندنی )Iisible( و متن نوشتنی )Scriptible( فرق می گذارد 
و معتقد است متن خواندنی فقط یک تفسیر و متن نوشتنی چند تفسیر می پذیرد. مثاًل 
»رمان  های چارلز دیکنز و دیگر رمان  های واقع گرایانه خواندنی به شمار می آیند در حالی که 
رمان  های مدرن چون آثار کافکا نوشتنی محسوب می شوند و ما با یک تفسیر واحد نمی توانیم 
معنای داستان  های کوتاه و بلند کافکا و امثال او را دریابیم.« )مقدادی، 1378، 54( مثاًل 
 )fantastic(تصاویر بدیعی و شگفتی هست که به نظر تودروف »از ویژگی  های ادبیات شگرف
و فاقد معنایی نهایی و زاییده ابهام و تردید است.« )داستان یک روح، 1383، 61( »نگارش 
فراوان  بهره ی   )A Dictionary of Symbols( سمبول ها  فرهنگ  از  کور  بوف  بر  خود  شرح 
برده بنابراین بوف کور به طرز شگرفی با سیستم جهانی سمبولیسم، مخصوصاً سمبولیسم 
جادویی مربوط است و ازین رو بین آن و هر اثر معتبری در این زمینه، ارتباط است.«)همان، 
ایرانی اش در آمیخته و  با معنای شرقی و  را  14(در بوف کور، هدایت صورت غربی رمان 
او  ایران و جهان خواهد درخشید.  ادبیات  تارک  بر  به وجود آورده که همیشه  شاه کاری 
می دانست که ماهیت اصلی هنر در مسخ واقعیت است و به این نتیجه رسیده بود که هنر 
و ادبیات دروغ بزرگی است که واقعیت را دگرگون می کند تا به حقیقت برسد. هذیان  های 
ناشی از افیون و سفری رویایی در دیوانگی و شیدایی که در آن آمده، هدایت را در شمار 

نویسندگانی چون آلفرد کوبن و نروال قرار می دهد. 
11- برای دیدن آثار نقاشان رک: بررسی هنری و اجتماعی امپرسیونیسم،121-48؛ 
در مجسمه سازی می توان از هنری مور و آرشیل گورکی، در سینما از لوئیس بونوئل و ژان 
کوکتو نام برد. دامنه این مکتب از شعر به داستان، تأتر و سینما و پیکرتراشی نیز کشید. 
ازآن همه امروزه شعر فرا واقع گرایی بسیار نادر و درعوض به صورت هایی در نمایشنامه و 
داستان پردازی حضور دارد. از جمله می توان به کارهای آنتون آرتود، اوژن یونسکو، ژآن ژنه، 
ساموئل بکت ، ویلیام بروگز ، ناتالی ساروت و... اشاره کرد.)Literary Teams ذیل سورئالیسم( 
12-دکتر سروش دباغ به گواهی هشت بهشت، در مقاالت )فلسفه ی الجوردی سپهری( 
و )زندگی خواب ها( قرابت مفاهیم عرفانی با سنت عرفان ایرانی- اسالمی را تبیین نموده و 
می گوید: برخی از ایده های عرفان شرقی در آراء و اشعار عرفای مسلمان ریزش کرده است. 
مثاًل تلقی از خدای »بی رنگ« و »بی نشان« و »بی صورت« و »وحدت وجودی« قرابت 
تأمل برانگیزی با آموزه  های عرفان شرقی دارد. به عالوه لحن حماسی و شورانگیز اشعار دفتر 
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شرق اندوه در هشت کتاب، تداعی کننده اشعار دیوان شمس موالنا است. شعر سوره تماشا 
در دفتر حجم سبز نیز طنین انداز خطاب های کتاب مقدس است و از انس سهراب با این 

مضامین حکایت می کند. )دباغ، 1393، 20(
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1-مقدمه
ادبیات غنایی بازتاب عشق و احساس است و عنصر احساس، مهم ترین جای گاه را در 
ساختار این ادبیات داراست. در میان عواملی که بر سرشت انسان تاثیر می گذارند و او را به 
تالش و حرکت وا می دارند، عشق نیرومندترین چیزی است که محور اصلی ادبّیات غنایی 
جهان را تشکیل می دهد، چرا که داستان های عاشقانه در میان هر قوم و ملتی از جای گاه 
خاصی برخوردارند. »"غنا" در لغت به معنی "سرود"، "نغمه" و "آواز خوش طرب انگیز" است و 
"ادبیات غنایی"، به اشعاری گفته می شود که شاعر، اندیشه ها و احساسات و عواطف شخصی 
خود را با آن بیان کند به طوری که محتوای این احساسات را مسائلی چون عشق، مذهب، 
فلسفه، روانی یا اجتماعی تشکیل می دهد. لفظ لیریک )Lyric( در یونان باستان، به شعر های 
کوتاهی گفته می شود که هم راه با نوعی ساز )لیر( خوانده می شده است و گرچه اصطالحات 
شعر تغّزلی و بزمی را نیز معادل  های دیگر آن می دانند، ولی اصطالح شعر غنایی برای آن 

بیش تر کاربرد یافته است.« )رزمجو، 1382، 83(
 یکی از مهم ترین آثار غنایی در ادبیات فارسی، منظومه ویس و رامین است. »منظومه 
دلکش ویس و رامین را فخرالدین گرگانی حدود سال )446 ه.ق( یا پس از آن در بحر هزج 
مسدس مقصور یا محذوف سروده است. در باور  آن ها، این مثنوی از لحاظ قدمت، سومین 
مثنوی موجود و نخستین منظومه عشقی است که از گزند روزگار ایمن مانده و به تمامی به 
دست ما رسیده است. شاعر جوان گرگانی با آن زبان سخن گوی و طبع توانا، تصویر خویش 
را در وجود رامین منعکس یافته و خود را به جای او گذاشته و کامروایی ها و ناکامی  های 
او را با چنان صداقتی در دفتر آورده که گویی شخص رامین در گوش ویس سرود عشق را 

زمزمه می کند یا از دوری او فریاد حسرت بر می آورد.«  )محجوب، 1337، 24( 
 تصویری که از عّشاق و شیوه عاشقی  آن ها در این منظومه غنایی آفریده شده، کم 
نظیر است. سرآغاز این عاشقی از زماني است که ویس در خوزیان به دایه سپرده مي شود 
و رامین برادر خردسال موبد شاه نیز نزد همان دایه پرورش مي یابد و این دو با هم در یک 

مکان پرورش می یابند:
چو در یک باغ آذرگون و نسرین به هم بودند آن جا ویس و رامین  
به هم بودند روز و شب به بازي به هم رستند آن جا دو نیازي  

 )گرگانی، 1392، 87(
به این ترتیب در وجود رامین و ویس از کودکي عشقي سرشته مي شود که با شیر عجین 
شده است. هرچند رامین از ده سالگي از ویس جدا مي شود و تا زمان ازدواج ویس با موبد 

او را نمی بیند. تا این که یک بار دیگر دل باخته او می شود و طاقت از کف می دهد.
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دل رامین شد از دیدنش برده رخ ویسه پدید آمد ز پرده  
به یک دیدار جان از تن ربودش تو گفتی جادوی چهره نبودش  
نه زخم آن بدین سان زود بودی اگر پیکان زهرآلود بودی   

تو گفتی خورد بر دل تیر ناگاه کجا چون دید رامین روی آن ماه  
چو برگی کز درختش بفگند باد ز پشت اسِپ که پیکر بیفتاد  

 )همان، 73(
عشق در ویس و رامین با زندگی پیوند خورده است. انگیز ه ای است برای زنده ماندن و 
شادابی. در ویس و رامین نیروی عشق از دختری افسرده که قصد خودکشی دارد زنی فعال 
و مبارز و از پسری خوش گذران و بی هدف شاهی خردمند و عدالت گستر می سازد. در این 
مقاله جای گاه تصویر اندام عشاق که نشانه ای از این طراوات و شادابی است مورد بررسی 

قرار می گیرد. مهم ترین سؤاالت تحقیق، عبارت است از:
1- تصاویری که شاعردر این منظومه ازعشاق و اندام آفریده است چه اهمیتی دارند؟

2- فخرالدین اسعد گرگانی از کدام آرایه ها در ارتباط با تصاویر بهره گرفته است؟
3- هدف از پیوند عشق و زندگی در این منظومه ی غنایی چیست؟

در ارتباط با منظومه ی ویس و رامین پژوهش هایی صورت گرفته است. از این بین، اسالمی 
ندوشن )1346( در مقاله ای در کتاب جام جهان نما و محجوب )1377( در مقدم های بر 
منظومه ی ویس ورامین به طرح و شرح موضوعاتی در پیوند با این اثر پرداخته اند. هم چنین، 
قدمیاری و دل افروز )1390( در مقاله ای با عنوان کارکرد عناصر فانتزی در مثنوی ویس 
و رامین، تاج بخش و حسن پور )1390( در مقاله ای با عنوان سبک شناسی ده نامه ی ویس 
و رامین فخرالدین اسعد گرگانی و محمدپور )1390( در مقاله ای با عنوان بررسی داستان 
ویس و رامین از لحاظ عناصر داستانی سعی کرده اند به جنبه هایی از ویژگی  های ادبی این 
اثر اشاره کنند. پژوهش های مشابه دیگری در ارتباط با موضوع این منظومه وجود دارد، اما 
در هیچ یک به بررسی وتحلیل تصاویرعشاق آن هم برای خلق تصاویر ادبی اشار های نشده 

است. در نتیجه، این بخش از هنر گرگانی آن گونه که باید معرفی و شناخته نشده است.

2-بحث و بررسی
2-1-تصویرگری در شعر فارسی:

با اندکي تامل مي توان دریافت ارتباط و معناي شعر در زبان فارسي در همه ا نواع شعر 
یکسان نیست در پاره اي اشعار گویا توصیف و تصویرگری مستقل از اندیشه هستند و بدون 
آن نیز اندیشه نقصي ندارد، در برخي اشعار، تصاویر معناي شعر را موثرتر جلوه مي دهند. اما 
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در نمونه  های عالی و ناب ِ شعر، اندیشه و توصیف چنان با هم پیوند خورده اند که جدا شدن 
این دو از یک دیگر غیر ممکن است و گویا ا ندیشه تنها در همین تصاویر مي تواند مؤثر و 
قابل بیان باشد. در عام ترین مفهوم، تصویر بر کل زبان مجازی اطالق می شود؛ »یعنی آن 
بخش از کاربرد های خالقه و هنری زبان که از ره گذر تصرفات خیال در زبان عادی به وجود 
می آید یعنی عکسی که از کلمات حاصل می شود.« )فتوحی، 1385، 41( یا رابط و شیره ی 

بار های عاطفی کلمات که درهم می جوشند و تصاویر نویی را به وجود می آورند.
باید در نظر داشت که نخستین نشانه ی ادبّیت متن، اندیشیدن با تصویر است. شکلوفسکی 
در مقاله ی هنر به مثابه ی فن به نقل از پوتِب نیاـ  که گفته است: »هنر، فکر کردن با تصاویر 
است چنین روشی را نوعی اقتضا در کوشش ذهنی معرفی می کند و می افزاید حس زیبایی 

شناختی، واکنشی است در برابر این اقتضا.« )شکلوفسکی، 1388، 25( 
در هر صورت یک تصویر شعري نباید تنها یک تصویر عیني صرف به حساب آید، زیرا 
در این جا بحث شعر است و بي گمان باید هم راه عاطفه باشد. »همیشه به کیفیت حسي 
تصویر اهمیت بیش تر از حد داده اند، آن چه تصویر را مؤثر مي کند بیش تر خصلت آن است 
به عنوان واقعه اي ذهني که به نحوه عجیبي با احساس ارتباط یافته است تا وضوح آن.« 

)ولک، 1373، 209(
تا حدودی  نوگرا  شاعران  با  تصویرگری  از  شاعران کالسیک  تلقی  فارسی،  شعر  »در 
متفاوت است. به عنوان مثال نیمایوشیج در تبیین نظریه شعری خود از عامل وصف به 
عنوان یکی از ارکان اساسی بوطیقای شعری خود در کنار سه عنصر شعری دیگر یعنی ؛ 
استغراق، ا بژکتیویته و روایت.« ) جورکش، 1383، 62-70( نام می برد و در توضیح آن از 

دو نوع کلی توصیف یعنی: "توصیف بدلی" و "توصیف اصلی" سخن می گوید. 
عالوه بر این نقش و میزان تصویرگری در بین شعر شاعران کالسیک فارسی نیز یک سان 
نیست به عنوان مثال شعر عنصری برعکس معاصرانش، توصیف اندک است. آن مقدار که 
هست، وصف طبیعت است یا وصف معشوق، در توصیف های اوــ که تشخیص نیز در  آن ها 
هست ــ تحرک ضعیف است، بلکه نوعی ایستایی بر توصیف هایش حاکم است، به همین 
سبب خواننده از خواندن شعر او، احساس حرکت نمی کند.شیوه تصویرگری عنصری در 
هروی،  ازرقی  چون  شاعرانی  و  داشته  بسیار  هواداران  و ششم  پنجم  قرن  شاعران  میان 
به  گرگانی  اسعد  فخرالدین  و  مختاری  رونی،  ابوالفرج  خاقانی، مسعود سعد،  ناصرخسرو، 

شیوه ی او نظر داشته اند.
2-2-تصویر اندام عّشاق در ویس و رامین:

2-2-1-ابرو:
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اگر چه ابرو را مي توان بخشي از چهره به شمار آورد اما آن چه که این بخش چهره را 
متمایز مي سازد نگاه ویژه به این بخش از اندام عشاق در تصویرگری و مخصوصا تشبیه ابرو 
به کمان و تیراندازي معشوق از این طریق به سمت عاشق از ترفند هاي رایج در شعر غنایی 
ناب ترین لحظه  هاي عاشقانه دست  با مدد آن به خلق  است که در برخي موارد شاعران 

یافته اند. گرگانی خم ابروي یار را به کمان تشبیه کرده است: 
به تیر غمزه جانم را خلیده کمان ابروت بر من کشیده  

) گرگانی، 1392، 314(
.ابروی زیبای یار همواره سیاه، کمانی، بلند و گاه، وسمه کشیده است و معموالً نسبت 
بودن  و محرابي شکل  آن کمانی، هاللی  ویژگی های  از  دارد.  اخم کرده  عاشق حالت  به 
است. ابرو در شعر و ادب فارسي، به ویژه در ویس و رامین، جاي گاه ویژه اي دارد. معموالً 
زیبایي  هاي معشوق با اصطالحات نظامي بیان شده است، این منظومه اگرچه غنایی است 
ولی چون برسر تصاحب معشوقه ای در مواردی بین طرفین جنگ هایی صورت گرفته است، 
شمایلی چون ابرو به کمان و نگاه به تیرو زلف را به کمند تشبیه کرده اند. در زیبایي شناسي 
قدیم ابروي به هم پیوسته، یکي از نشانه  هاي زیبایي بوده است و شاعران در این زمینه اشعار 

بسیاری نیز سروده اند.گرگانی از ابروی گره بسته معشوق نیز سخن گفته است: 
ز خون دیدگان شسته رخان را گره بسته میان ابروان را  

 )همان، 224(
2-2-2-تن:

در شعر سنتی فارسی، معشوق همواره سیم تن و سیم ساق بوده است. سیم تن بودن 
»معشوق  است.  می رفته  کار  به  بودن  قد  سرو  ویژگی  با  هم راه  زیادی  موارد  در  معشوق 
زیباي مطلق است و چهار چیز معشوق باید سفید باشد: دندان، بدن، سفیده چشم و ناخن. 
اندام معشوق هم چون سیم و نقره سفیداست و از این رو بدن معشوق را سیمین گفته اند.« 

)شمیسا، 1378، 47(
در منظومه ی ویس و رامین تصاویرگوناگونی از تن عشاق است که از زیباترین  آن ها 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تشبیه تن معشوق به آب: 

تنش آب است و شیر و می رخانش همی  دو انگبین است آن لبانش  
)همان، 48(

تشبیه تن معشوق به دیبا: 
تنش دیبا و درپوشیده دیبا رخش زیبا و بنگاریده زیبا  
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 )همان، 238(
تشبیه تن معشوق به سیم: 

چو قامت برکشید آن سرو آزاد که بودش تن ز سیم و دل ز پوالد  
)گرگانی، 1392، 44(

تشبیه تن معشوق به انار:
که اندامش چو ناری شد کفیده و زو چون ناردانه خون چکیده  

)همان، 55(
2-2-3-چشم )دیده(: 

صورت  و   )cashm( واژه  این  پهلوی  صورت  است.  اصیل  فارسي  واژه  یک  چشم 
اوستایی اش)cashman( بوده است. »چشم معشوق همواره در شعر غنایی جاي گاه خاصي 
و  به عنوان صفات  از جادو، میگون، شوخ، خمار، مست، دلفریب  داشته است و مي توان 

اضافه هایي که هم راه با چشم آورده شده است نام برد.« )شمیسا، 1378، 49( مانند:
تو گفتی هست جادویی به نیرنگ دو چشم نرگسین از فتنه و رنگ  

)همان، 44(
 چشم نیز در شعر وادب فارسي از ویژگي هایي برخوردار است که کم تر عضوي از دید 
جمال آرایي مي تواند با آن مقابله و برابري نماید. در نظر تیز بین و زیبا پسند فخرالدین 
اسعدگرگانی، نرگس همه شیوه  هاي مستي را از چشم محبوب به وام مي گیرد. شاعر هم 
چشم مست و میگون را مي ستاید و هم چشم مخمور و بیمار را، هم چشم فتان و آهوانه و 

شیرگیر را مي پسندد و هم چشم پر نیرنگ و دلفریب را. 
در میان اعضاي چهره، عالي ترین و مّهم ترین عضو چشم است و به همین دلیل آخرین 

مرحله از مراحل نظر نیز لحظه اي است که چشم عاشق به چشم معشوق مي افتد. 
در ادبیات کالسیک چشم ها همه به رنگ سیاه می باشند؛ زیرا همان طور که قباًل گفته 
شد،. در شعر فارسی برای چشم معشوق ویژگی هایی از قبیل فتان بودن، سحار بودن، جادو 
فریبی، خواب آلودگی، سرمه کشیدگی و تشبیهاتی چون بادام چشم، نرگس چشم و آهو 

چشمی را بر شمرده اند. 
- تصویر چشمان زرد و خمار آلود و در عین حال اشکبار معشوق به مراتب زیباتر از 
نرگسی است که در روی آب افتاده باشد. شاعر از تشبیه تفضیل نیز در این شعر استفاده 

کرده است: 
نکوتر بود از نرگس که در آب در آب چشم او دو چشم بی خواب  

)همان، 106(
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چو ابر نوبهاران سیل بار است همان چشمش که چون نرگس به بارست   
 )همان، 108(

تو گفتی چشم او بود ابر نوروز    همی بارید بر راغ دل افروز 
)همان، 252(

تشبیه چشم به انواع ابر در تصویرگری گریه عشاق نیز قابل توجه است:
ابر بارنده:

فتاده بر دلم صد گونه اندوه دو چشمم ابر بارنده ست بر کوه  
)همان، 196(

ابر نو بهاران:
 چشمان معشوق در فراق یار خود هم چون ابر نو بهاران است که گویا با گریه ی خود 
جریان سیل به راه انداخته است .شاعردر این بیت به اغراق شاعرانه نیزتوجه داشته است .

چو ابر نو بهاران سیل بار است  همان چشمش که چون نرگس به بارست  
 )همان، 108(

ابر نوروزی: 
همی بارید بر راغ دل افروز  تو گفتی چشم او بود ابر نوروز  

 )همان، 252(
ارغوان: 

شدت گریه ی معشوق به حدی زیاد است که چشمان اندوه بارش به رنگ ارغوانی شده 
است .بر اثرگریه ی زیاد چشمان از رنگ عادی خود خارج شده و قرمز می شوند.

به زردی روی او چون زعفران شد به سرخی چشم او چون ارغوان شد  
)همان، 282(

پیاله:
دلش ساقی و دو دیده پیاله    رخش می خوار بر خیری و الله

 )همان، 216(
تیرافکن ابخاز:

به زلف آورده جراره ز اهواز  به چشم آورده تیرافکن ز ابخار   
 )همان، 237(

جوی: 
چمن گه بر کنار جوی من جوی  تو سرو جویباری چشم من جوی   

 )همان، 266(
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جیحون: 
بیا تا چشم بینی هم چو جیحون    جهان از هر دو جیحونم پر از خون

 )همان، 354(
چشم آهو: 

اگر چه بود مویش زنگیانه               چنان چون بود چشمش آهوانه 
 )همان، 244(

2-2-4- خال:
معشوق شعر غنایی خط و خال دارد. نه در معني عامیانه ي امروزي اش. خط و خال در 
معناي زیور و زینت معشوق است و در معناي خط چشم و خال لب وي. خط و خال معشوق 
وي را از سایرین متمایز مي سازد. گاهي نیز تنها صحبت از خال است. خالي که بر گوشه ی 
لب معشوق قرار دارد و زیبایي اش را دو چندان نموده است و بسیار مورد ستایش عاشق 
قرار مي گیرد. نقطه ی سیاه یا لکه اي که روي پوست بدن یا چیزي دیگر ظاهر شود جمع آن 
خیالن است. )معین، ذیل خال(. در آثار ادبی گذشته، معشوق زیبا دارای خالی سیاه است 
که بر رخسار سفید او خودنمایی می کند و این خال به سان دامی برای عاشق است. در بیت 

زیر تصویر زیبایی از خال دل کش معشوق مشاهده می شود: 
به مجمر در رخان ویس آتش بر آن آتش عبیر آن خال دل کش  

)همان، 89(
2-2-5-دندان:

از دیگر ویژگی های معشوق داشتن دند آن های زیبا و براق و درخشنده است که به ُدر، 
لؤلؤ و مرجان تشبیه شده است، در سنت شعري شاعران دندان را به اعتبار سفید بودن به 
دّر و مروارید تشبیه مي کنند. گرگانی در تصویر دندان معشوق را به مروارید و گوهر سفید 

تشبیه شده است: 
سخن چون گوهر آلوده به شکر لبان از شکر و دندان ز گوهر  

)همان، 247(
در تصویر دیگری از تعبیر درخوشاب برای دندان استفاده می کند: 

همان دندان او دّر خوشابست تنش سیم است و لب یاقوت نابست  
 )همان، 108(

تشبیه دندان ها به اختران روشن )ستاره(:
شاعر در تصویر زیر روشنی و سفیدی دند آن ها را به اختران روشن همانند می کند.

هزاران گل شکفته بر رخانش نهفته سي ستاره در دهانش  
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)همان، 108(
 صدف برای دهان و در برای دند ان ها: 

چه لختی هوش بازآمد به جانش   صدف شد در دندان را دهانش 
 )همان، 86(
 رشته ی پروین تشبیه زیبایی است برای دندان ها و در بیت بعد دندان به عقیقی همانند 

شده است که در جام زرین دهان خودنمایی می کند: 
مهش از تاج و مهر از روی تابان سهیل از گردن و پروین ز دندان  

چو یاقوتش ز پروین گشته خندان عقیق از جام زرین گشته رخشان    
 )همان، 56(

2-2-6- دهان:
فخرالدین اسعدگرگانی برای دهان معشوق ویژگی  های زیادی را برشمرده است؛ ازجمله: 
شیرین دهانی، خوش بویی دهان، شکر افشا نی، مستی، خندان و صدف و تشبیهاتی چون 
دهان غنچه ای، گالب خوش بوی، پسته دهان و تنگ شکر و شمیم عقیق و.. به تصویرکشیده 

است.
در بیت زیر دهان به غنچه ی گل نا شکفته ای تشبیه شده است که سی ودو لوءلوء 

)دند آن ها( را در خود جای داده است:
دهان چون غنچه ی گل ناشکفته    بدو در سي و دو لؤلؤ نهفته 

 )همان، 56(
سخن از دهان تنگ معشوق و توصیف آن در شعر فارسي بسیار است. دهان و لب و 
دندان معشوق همواره به غنچه ی نشکفته اي تشبیه مي شود که با خندیدن معشوق گل 
مي دهد. دهان معشوق نیز مانند لب همواره قند مکرر است و سخنان وي چندان پر مغز 
که پسته ترجیح مي دهد دهان بسته بماند. در تصویر زیر دهان تنگ به میم عقیق تشبیه 

شده است: 
دهان تنگ چون میمی عقیقین   درو دندان بسان سین سیمین

)همان، 238(
همچنین به گالب خوشبوی تشبیه شده است: 

لبش خندان چو یاقوت سخن گوی دهانش تنگ چون گالب خوش بوی
 )همان، 108(

2-2-7-روي )رخسار(:
تصویرگری چهره عّشاق در این منظومه بسیار گسترده است. گرگانی به هنگام صحبت 
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از رخسار، روي، رخ و یا چهره ی معشوق آن را به ماه، مهر، خورشید، گل و ... تشبیه مي کند. 
به طور کلي هر چهار اصطالح نامبرده در توصیف زیبایي و شادابي صورت معشوق به کار 
برده مي شود. که بسته به زبان و صنعتي که در شعر به کار رفته است یکي از  آن ها مورد 
استفاده قرار مي گیرد. هم چنین در بررسي شواهد شعري مربوط به این چهار اصطالح تفاوت 

معنا داري در استفاده از  آن ها مالحظه نگردید.
اگردل، برده ی صورت زیبا مي شود در حقیقت به نیاز طبیعي خود پاسخ داده است در 
زمینه ی حسن و زیبایي چهره و رخسار که باعث جذابیت و عاشق شدن مي شود شاعران و 

نویسندگان زیادي به این امر پرداخته اند. 
معشوق همواره سرخ رو است. شاعر برای بیان این ویژگی صورت معشوق را به دیبایی 
بر آتش از جهت لظافت و سرخی همانند کرده است. چهره ی معشوق در درخشندگی مثل 

آتش است و درخشش چهره ی او باعث سوزش وجود عاشق می شود:
به رویی هم چو دیبای منقش ز رویی هم چو دیبایی بر آتش  
بنفشه رسته و خیري و سنبل شکفته بر رخانش الله و گل  

رخش دیبا و اندامش حریرست   دو زلفش غالیه گیسو عبیرست
)همان، 86(
در اد بیات غنایی این منظومه، روشنایي جهان ریشه در رخ نمایي معشوق دارد. خورشید 
و ماه یا روشنایي شان را از چهره ی معشوق وام گرفته اند یا این که روشنایي و زیبایي شان 

در مقابل روشنایي و زیبایي چهره ی معشوق ناچیز و اندک است: 
مرا دیدار او کامست و امید مرا رخسار او ماهست و خورشید  
بت خورشید چهره ماه سیما    بدو گفت ای نگار سرو باال

)همان، 117(
این که  مگر  است  و حقیر  ناچیز  معشوق  زیبایي چهره ی  مقابل  در  همواره  نیز  گل   .

شباهت آن به چهره ی معشوق باعث ارزش مندي اش در نزد عشاق گردد: 
نهفته سی ستاره در دهانش    هزاران گل شکفته بر رخانش
فلک بارید بر تاجش ستاره    چو گل بنمود رخ را، هامواره

)همان، 247(
رخسار زیبای معشوق آن چنان درخشان است که ماه و خورشید نیز از نور  آن ها وام 
می گیرند. شاعر در زیبایی، معشوق خود را برتر از ماه و خورشید می داند و حتی ستاره ی 
تیر و ناهید نیز نور خود را از نور پیشانی معشوق به وام گرفته اند. شاعرمعشوق خودرا به 
با بوی خوش  خورشیدی تصویرمی کندکه چون خودی نشان دهد سلسله ی گیسوانش 
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و مالیمی برصورتش گسترانده می شود و به یارخود یادآور می شود چنان چه روی زیبا و 
خورشید مانندت را ببینم تمام غم های من پایان می یابد شاعر از تشبیه خورشید روی نیز 

در این ابیات بهره جسته است: 
دلش استاد گشته جادوی را رخش خورشید گشته نیکوی را  

بخورده رنگ خون زنجیر مویش نهفته ابر گل خورشید رویش  
شب تیمار و رنج من سرآید اگر خورشید روی تو بر آید  

 )همان، 108(
شاعر رخسار زیبا و باطراوت معشوق را چون الله ای زیبا و آبدار در بهار به تصویر کشیده 

است که هر لحظه به عاشق خود جانی تازه می بخشد: 
همی گویم تویی رخسار جانان    ببوسم الله را در ماه نیسان

)همان، 328(
ایرانیان مظهر زیبایی و  در شعر فارسی سرزمین چین و تبت و فرخار همیشه برای 
سر سبزی بوده است به طوری که زیبارویان چینی نیز نماد و زمینه ساز آن بوده اند. شاعر 

چهره ی معشوق را به زیباروی بت چینی همانندکرده است: 
تو از رخسار چون چینی نگاری   تو ا ز دیدار چون خرم بهاری

)همان، 92(
2-2-8-زلف:

درباره ي ریشه لغوي »زلف« نظرات متفاوتي بیان شده است. »زلف از ریشه زبان  هاي 
ایراني بوده و در اوستایي به صورت)zafran( به کار مي رفته است، این کلمه سپس به اشکال 
گوناگون زفرین، زوفرین، زورفرین و زلفین رواج یافته است. زرفین یا زلفین حلقه اي بوده 
است که بر چهار چوب در نصب مي کرده اند و زنجیر در را بر آن مي افکندند.«)خلف تبریزي، 
1379، ذیل زلف( در فرهنگ فارسي معین در مورد زلف آمده است که »موی مخصوص 
قریب گوش را زلف گفتند و صاحب کشف نیز نوشته که زلف جمع زلفه ی است و زلف پاره 
شب را گویند و بهمین مناسبت در فارسی موی مخصوص قریب گوش را زلف گویند، چرا 

که هر دو سیاه می باشند.« )معین، 1380(
صفاتی که اکثر شاعران ایرانی برای موی زیبا برشمرده اند، بلند، مشکین، اژد های جان 
ستان، خوش بو، عنبرافشان، زنجیردلبر، موی آشفته و پریشان، بنفشه زلف و تشبیهاتی مثل 

چوگان، ابر مشکین و سیه و لف زنجیر و زلف هندو و... است. 
فخرالدین  است.  یافته  فراوان  کاربرد  آن  مترادف  هاي  و  زلف  واژه  رامین  و  ویس  در 
اسعدگرگانی، با هنرمندي ویژه اي دست همه واژه ها را در گردن هم انداخته و چون زلف، 
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بافته و پاي  آن ها را در هم پیچیده و  آن ها را در به گزیني و پیوند واژگان به حمایت از یک 
دیگر وا داشته است: نمای زلف یار را در تصاویر زیر می بینیم.

گرگانی به مدد این تعبیر که معشوق موهایش را مي بافته است و چون پیچ پیچ و بلند 
بوده، تصویر کمند را ساخته است که خالصي عاشق از آن ممکن نیست زیرا به دام افتاده ی 

زلف معشوق است هم چنین از ترکیب تشبیهی کمندین گیسوان نیز بهره برده است:
شد آگنده بلورین بازوانش چو یازنده کمند گیسوانش  

همیدانی که من چون مستمندم به دل در بند آن مشکین کمندم  
پرندین جامه ها از بر فگنده کمندین گیسوان از سر بکنده  

کشید آن اژدهای جان ستانش گرفت آن گه کمندین گیسوانش  
که دید از مشک و از عنبر کمندی  که دید از آب و از آهن پرندی؟

)همان، 247(
زلف از نظر خمیدگي در شبکه ی خیالي گرگانی نقش خاصي یافته است و هم چون دال 

وچوگان به نظر مي رسد: 
زنخدان گوي کرده، زلف چوگان             گهي کرده درو خوبي گل افشان

هنوزش بود کافوري زنخدان دو زلفش بود چون مشکین دو چوگان  
)همان، 328(

عاشق در سر زلف معشوق گرفتار مي آید و چه بسا روزگارش به مانند زلف معشوق 
سیاه مي گردد. هم چنین زلف معشوق یکي از ابزارهاي وي در فریب عاشق به شمار مي آید 
.در ابیات زیر، زلف را از نظر سیاهي به شب و روي را از نظر روشني به روز و صبح تشبیه 

کرده است: 
شبي تاریک هم چون جان مهجور   ز مشکین ابر او بارنده کافور

گه از زلف سیه سنبل همي کند   گه از روي نگارین گل همي کند
)همان، 117(

زلف سیاه معشوق به خوشه  های ا نگوری تصویرشده است که از انبوهی تمام چهره اش 
راپوشانده است:

سیه زلفینش انگوری ببار است   زنخ سیب و دو پستانش دو نار است
)همان، 117(

زلف به سبب سیاهی وخوش بویی به مشک تشبیه شده و به طورکلی زلف سیاه معشوق 
که برگونه  های سفیدش افتاده است چون زاغ سیاه و مرده ای است که بر روی برف افتاده 

باشد .شاعرتصویر بسیار زیبایی با این واسطه ساخته است:
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چو زاغي اوفتاده کشته بر برف دو زلفش مشک و رخ کافور و شنگرف  
 )همان، 108(
تصویر زلف سیاه هم چون هندوبه کیوان بدآیین تشییه شده است .در شعر فارسی هند 
و رمز و سمبل سیاهی مطلق است از آن جهت که این بردگان زنگی را ازهند به ایران 
تآثیرات  انسان ها  از سیاره  های نحس هستند که در سرنوشت  بهرام  می آورده اند.کیوان و 
ناگواری گذاشته اند و چشمان جادویی یار با غمزه اش مانند بهرام، جنگاور فلک است که با 

عاشقان خود سر ستیزه دارد. 
چو کیوان بد آیین زلف هندوش چو بهرام ستم گر چشم جادوش  

 )همان، 328(
2-2-9-زنخدان:

معشوق  مثبت  ویژگی  از  زنخدان  داشتن  و  بوده  زنخدان  دارای  زیبا  یار  گذشته  در   
محسوب می شده است و از آن به عناوینی چون سیب زنخدان، چاه زنخدان و کافور زنخدان، 

زنخدان خوشاب یاد شده است.
شادروان علي اکبر دهخدا در لغت نامه ذیل واژه زنخدان با نقل شواهدي معتقد است 
که گویا زنخدان با زنخ فرق دارد و به معني فک یا فک اسفل است. )دهخدا، ذیل زنخدان(

سیب برای زنخدان:
سیه زلفینش انگور ببار است   زنخ سیب و دو پستانش دو نار است

)همان، 117(
زنخدان کافوری:

دو زلفش بود چون مشکین دو چوگان    هنوزش بود کافوري زنخدان
 )همان، 92(

2-2-10- قد)باال – قامت(
در سنت شعري و عرف عام و نظم و نثر فارسي آن چه رایج است این است که قد باید 
تشبیه  به سرو  قد معشوق  موارد،  اتّفاق  به  قریب  اکثر  در  بنابراین،  باشد.  و کشیده  بلند 
می شود و دلیل آن نشان دادن شکوه و تمامیت معشوق است. البّته فخرالدین گرگانی در 
البالي اشعارش در جاهایی قد معشوق را عالوه بر سرو، به شمشاد و صنوبر و سرو جویباری 

و سرو روان و بهشتی سرو هم تشبیه کرده است.
بالیدن سرو را  قد سرو در ویس و رامین از جاي گاه بلندي برخورداراست، چنان که 

هم چون بالیدن قد یار دانسته است: 
قد چون سرو )سروآزاد(: 
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به باال سرو بار سرو خورشید   به لب یاقوت و در یاقوت ناهید
به باال هریکي چون سرو آزاد   به جعد زلف هم چون مورد و شمشاد

که بودش تن ز سیم و دل ز پوالد چو قامت برکشید آن سرو آزاد  
)همان، 247(

شاعر در بیت زیر حتی قامت بر افرشته ی سرو را در مقابل قد و قامت یار آفتی می داند 
که یارای همسا نی با آن را ندارد:

چو قدش آفت سرو سهي شد                  دو هفته ماه، رویش را رهي شد
ز پشت رخش رسته چون سهي سرو    مرو را روي بر من پشت بر مرو
 )همان، 92(

درخت سرو از این که همیشه درکنارجوی از آب تغذیه می کند تازه و سرسبز و شاداب 
است و وجود عاشق و معشوق را درکنار هم باعث شکفتگی و خرمی چهره ی آنان می داند. 

به باال هم چو سرو جویباري    به چهره هم چو باغ نوبهاري
 )همان، 117(
عاشق و معشوق به سرو و شمشادی سر سبز تشبیه شده اندکه با وصال هم، به نشاط و 

خرمی چون خرمی و طراوت بهار دست یازیده اند. 
چنانک اندر بهاران سرو و شمشاد شده هر دو به روی یک دگر شاد    

 )همان، 86(
شاعر از قامت یار خود به سروی یاد می کندکه روی زیبایی همانند سمن دارد اما بوی 

وجود یار در مقایسه با بوی سمن بیش تر است. 
که ندهد هم چو بوی او سمن بوی درود از من بدان سرو سمن روی  

)همان، 92(
شاعر، باالی راست معشوق را همانند سرو تازه رسته ای به تصویرکشیده است و چهره ی 
سرخ و آتشین او را یادآور می شود. بین باال و سرو و راست قامتی آرایه ی تناسب نیز دیده 

می شود.
به باال راست چون سرو جوانه   ز سرو آتش بر آهخته زبانه

 )همان، 247(
در بیت زیر چون رامین بعد از مدت ها دوری از ویس به کشور مرو قدم می گذارد وب 
رای دیدن ویس تاب و تحمل خود را از دست داده است، هر گیاهی را که می بیند از نظر او 

همانند قامت بلند و زیبای ویس است. 
چو رامین آمد اندر کشور مرو   به چشمش هر گیاهی بود چون سرو



131 /

)همان، 117(
شاعر قامت خمیده و الم مانند خود را با قامت راست و الف مانند یار مقایسه کرده است 

و از تصویر آفرینی در حروف نیز استفاده کرده است .
مرا چون الم نامه قد دو تاست             ترا هم چون الف ها قامت راست

 )همان، 92(
قد و قامت یار به صنوبر تشبیه شده است و وقتی صنوبر را با راست قامتی و زیبایی در 

باغ  می بیند قامت زیبای یار خود را به یاد می آورد.
اگر بینم به باغ اندر صنوبر     همی گویم زهی باالی دلبر

 )همان، 86(
2-2-11-کمر )میان(:

شاعران پارسي گوي از دیرباز تا کنون کمر باریک را زیبا شمرده اند. میان به تاری باریک 
و پرنیانی یاد شده است که کمربند کیانی بر آن بسته است.

 کناغ پرنیانی:
میانی چون کناغ پرنیانی              برو بسته کمربند کیانی

 )همان، 117(
 میان به رخشان ستاره: 

یکی را بر میان رخشان ستاره            یکی را بر کران مشکین جراره
 )همان، 108(

شاعر در بیت زیر کمر را از نظر باریکی به ماری چوب خورده تشبیه کرده است.
به شب تا روز پیچان و نوانم چو ماری چوب خورده در میا نم  

)همان، 247(
2-2-12-لب:

 لب خاست گاه بوسه است و بوسه در شعر غنایی بسیار نثار مي شود. در ادبیات غنایی 
برای معشوق، لب زیبا، سرخ و کوچک را به تصویر کشیده اند و اشاره به شیرینی و جان بخشی 
آن نیز کرده اند. از دیگر ویژگی هایی که برای لب معشوق برشمرده اند، می توان به نوشین 
بودن و.... اشاره کرد. هم چنین زیبایی، سرخی و ارزش مندی آن را مد نظر داشته اند و از 

این رو لب را به لعل و یاقوت نیزتشبیه کرده اند. 
تصویر نوش برای لب: بیت دوم زیرمربوط به لحظه ای است که رامین درکنارگل نشسته 
و»لب« و» بر« او را با ویس مقایسه کرده و  آن ها را چون سیبی می داند که به دو نیم نصف 
کرده باشند و با این سخنان »گل« آزرده خاطر و رامین را ازخود دورکرده و بدین  وسیله 
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رامین قصد بازگشت به سوی ویس رامی کند.
تن از سیم و لب از نوش و رخ از ماه           سهی نام و سهی باال زن شاه

تو چون ویسی لب از نوش و بر از سیم          تو گویی کرده شد سیبی به دو نیم
)همان، 328(

داروی روان بخش:
نکوتر بود و خوش تر شهربانو به چشم و لب روان را درد و دارو    

 )همان، 247(
یاقوت از نظر سرخی:

به لب یا قوت و در یاقوت ناهید         به باال سرو و بار سرو خورشید
تنش سیم است و لب یاقوت ناب است    همان دندان او دّر خوشاب است

سیه زلفین بت یاقوت لب را                 بهار خرمی باغ طرب را
)همان، 86(

لب میگون:
چو زان رخسار و لب بوی می و گل   مرا زلفش بهار و بوی سنبل

 )همان، 117(

3-نتیجه گیری
 در مجموع در این مقاله 303 تصویر از اندام عّشاق در منظومه ویس و رامین مورد 
بررسی قرار گرفته است که بسامد آن به تفکیک در نمودار شماره یک ارائه شده است. بنابر 
این نمودار می توان نتیجه گرفت که در این منظومه به ترتیب تصویر روی ) رخسار(، زلف، 

چشم و قد و قامت بیش ترین کاربرد را داشته است.
 هم چنین یافته  های این مقاله نشان می دهد ذائقه و سلیقه ی ایرانی برای هر یک از اعضا 
و اندام معشوق ویژگی خاصی را می پسندد و این مسئله در شعر کهن فارسی به صورت یک 
قاعده کلی ارائه شده و گرگانی نیز در تصویر اندام عشاق از آن پیروی کرده است. عنصر 
ایرانی برای قد، چشم، زلف و... معیارهایی دارد و پسندهایی که توصیف  آن ها به خوبی در 
زبان فارسی آشکار است. شعر فارسي به ویژه نوع غنایي آن از نظر تصاویر معشوق و وصف 
شمایل او غني است.گرگانی که در اثر عاشقانه ی ویس و رامین، استادي خویش را به اثبات 
رسانده است همانند دیگر شاعران فارسي گوي از حیث خلق تصاویر معشوق و وصف شمایل 
او سروده هایي دارد که جای گاه او را در شعر فارسی بدون در نظرگرفتن تعصبات آشکار 
می سازد. گرگانی در این منظومه اندام عّشاق را به زیبایی در شعرش ترسیم کرده و تصاویر 
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زیبایی آفریده که شایسته تحسین است. در اثر او، نمادهایی که او برای زیبایی می آفریند 
متنوع اند؛ نتیجه ی کار این است که از طریق همین نمادها می توان دریافت که به فرض 
در زمان شاعر، قد، می بایست بلند و کشیده، مو تافته و پریشان و عنبرین، صورت سفید و 

دارای خال سیاه، کمر باریک و لطیف، ناخن خضاب و باشد.
نمودار شماره یک: بسامد تصاویر اندام در منظومه ویس و رامین:
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چکیده
مقاله حاضر به بررسی نحوی ساخت های هم راهی  در زبان فارسی می پردازد. ساخت های هم راهی 
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حرف اضافه و هسته گروه حرف تعریف در مقام یک رابط را در داده های فارسی دارد. بنابراین 
تکواژ دستوری »با«  در ساخت های هم راهی  در زبان فارسی در دو جای گاه نحوی متفاوت مطرح 
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1-مقدمه
این  دارد.  اختصاص  فارسی  زبان  هم راهی  در  ساخت های  بررسی  به  حاضر  پژوهش 
ساخت ها در زبان فارسی از هم نشینی »با«  و گروه اسمی تشکیل می شود. )با + گروه اسمی

NP / گروه حرف تعریفDP( بررسی زبان شناسان از روی کردهای نحوی، معنایی و رده 

 شناختی نشان داده است که این نوع ساخت ها قرابتی با ساخت های هم پایه که از طریق 
حرف عطف »و« تشکیل می شوند، دارند. تأثیر چنین دیدگاهی در بحث های رده شناختی 
نیز قابل مشاهده است؛ استیسن)Stassen( )2000( پس از بررسی بر روی 270 زبان به 
این نتیجه می رسد که زبان های هند و اروپایی در تولید ساخت های هم پایه از دو  استفاده 
می کنند که عبارتند از – راه کار هم پایگی AND و راه کار هم پایگی WITH. بر مبنای چنین 
 Haspelmath) WITH(و رده زبانی AND نیز به دو نوع رده زبانی تحلیلی، رده های زبانی 
معرفی می  شوند. با این فرض، زبان فارسی در زمره زبان های AND قرار دارد. در این رده 
زبانی)AND(، دو راه کار هم پایگی مشاهده می  گردد: - هم پایگی عطفی - هم پایگی هم راهی.
»هم پایگی را از منظرهای نحوی و معنایی تعریف کرده  اند. در دیدگاه نحوی، مشابه بودن 
مقوله های گروه های اسمی و سازه بودن هر یک مد نظر بوده است.« )چامسکی، 1957، 212( 
»هم پایگی از جهت معنایی نیز این  گونه تعبیر شده است که واحدهایی با نقش های معنایی 
یک سان، واحدی بزرگ  تر از خود را ایجاد می  کنند.« )هس پِل َمس، 2000 : 1( استیسن)2000( 
نیز در بحث رده شناختی خود بر این باور است که هم پایگی اسمی هنگامی رخ می  دهد که:

الف( گروه های اسمی به وقوع یک روی داد واحد داللت داشته باشند.
ب( روی داد واحد از سوی دو عضو شرکت کننده بطور همزمان) با دو مصداق 

جداگانه( از سوی دو فرد به وقوع بپیوندد.
1-a. John and Mary are talking

b. John is talking with Mary. )Paperno 2012:1 )

2-a. John and Mary will arrive tomorrow

b. John will arrive with Mary tomorrow 

دارند  یک سانی  مقوله  دو  هر   Mary و   John است  آمده  باال  در  که  تعریفی  مبنای  بر 
لحاظ  به   )2b مثال  های)1bو  در  است.  مشابه  نیز  آن ها  معنایی  نقش های  و   )2a و   1a(
هستند.  درگیر  فعل  روی داد  تحقق  در   Mary و   John جزیی،  بسیار  تفاوت  با  معنایی 
دو  هر  در  آن چه  باشد.  روی داد  آن  هم زمان  کنش  در  می  تواند  آن ها  ناچیز  تفاوت  تنها 
کننده  شرکت  عضو  دو  هر  متقابل  کنش  با  فعل  روی داد  که  است  این  است  مشترک 
امکان پذیر است. بنابراین صورت رو ساختی دیگری را می  توان برای آن ها در نظر گرفت. 
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3-a. John with Mary are talking

b. John with Mary will arrive tomorrow 

همان طور که مثال ها نشان می  دهند با هر دو نوع ساخت عطفی و ساخت هم راهی 
 روبرو هستیم؛ زیرا تکواژ دستوری »با«  با حرف عطف »و« در این نوع ساخت ها مترادف 
تلقی شده است. به بیان ساده  تر مثال های )2b ،1b و 3a,b( دگر گویی جمله های )1a و 
2a( هستند. با تأیید چنین فرضی کین )1994( در بررسی خود بر روی چنین ساخت 

 هایی، چنین دیدگاهی را به چالش می کشد و با مواجه شدن با جمله  ای مانند جمله زیر:
4-John is friends with Bill

یک دیگر  کنار  در   "with Bill" و   "John" اسمی  گروه  دو  که  می کند  فرض  چنین 
عمل  عطفی  اسمی  گروه  دو  همانند  که  می  دهند  تشکیل  را  مرکبی  اسمی  گروه 
آن  در  که  دارد  ساختی  زیر  مثال)4(،  در  ساختی  رو  جمله  وی  باور  به  می  کند. 
 "John and Bill" بنابراین  دارند.  قرار  یک دیگر  کنار  در  بالفصل  اسمی  گروه  دو  هر 
می شود: داده  نشان  زیر  در  که  می داند   )4( جمله  ساخت  زیر  و  مرکب  اسمی  گروه  را 

 5-------is friends [ John with Bill ] = [ John and Bill  ]

با این فرض، جمله روسـاخت )4( می  تـواند با حـرکت گـروه اسـمی اول یعـنـی 
"John"به جای گاه نخست در جمله ارتقا یابد و جمله روساختی )4( را تولید شود.

    6-John is friends [ ---t--- with Bill ]l

کین در تحلیل خود این گروه را این گونه نشان می  دهد:

 نمودار)1(
تلقی کرده است که می تواند  پیوندی  را، عبارت   x نمودار کین)1994( گروه این  در 
هسته آن گروه را »با«  و »و« تشکیل دهد. نکته قابل تأمل در تحلیل کین این است که 

بررسی نحوی ساخت های هم راهی  فارسی نحوی ساخت های هم راهی  فارسی
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بطور  بودن آن ها  متوالی  یا  به هم نشینی در کنار یک دیگر  اسمی ضرورتی  این دو گروه 
از گروه دیگر فاصله  اول،  مانند جمله )4( گروه اسمی  بالفصل در روساخت نیست؛ گاه 
توجه  هم راهی  مورد  و  عطفی  ساخت  دو  این  ارتباط  می شود.   )Split( گسسته  و  گرفته 
بسیاری از زبان شناسان بوده است از جمله فیلمور )1968( معتقد است که ساخت های 
بنیادین هر دو را مشابه  از ساخت های هم راهی  مشتق شده  اند. کین نیز ساخت  هم پایه 
می  داند و زیر ساخت آن ها را یک سان می  بیند. بر مبنای تحلیل کین)1994( بر ساخت های 
هم راهی  را  ساخت  نوع  دو   )2010  ،2007(  )Zhang( ژانگ  انگلیسی،  زبان  هم راهی  در 
مثال)8(.  هم راهی  نامتقارن  و  مثال)7(  مانند  هم راهی  متقارن  ساخت  می  کند:  معرفی 
7-a.  John fell in love with Jane 
b. Peter compared the milk with water 

c. John quarreled with his wife 

d. Robin combined butter with sugar

8-a.John baked a cake with Mary 

b. John saw the insects with his glasses 

c. John will drink milk with Billy by his side 

در این تحلیل دو فرض وجود دارد: هر کدام از گروه های اسمی)NP/DP( در مثال )7( 
یک گروه اسمی مرکب هستند که دو گروه را شامل می  شود که به تعبیر ژانگ)2007( 
دو DP نامیده می  شوند که عبارتند از )with DP2 DP1( با استناد به تحلیل کین )1994( 
و تحلیل ژانگ )2007( در مثال )7( گروه های اسمی، مرکب هستند و تک واژ دستوری 
را »پیونده«  نیست. کین آن هسته  اضافه  »با«  هسته گروهی است که یک گروه حرف 
)Conjunctor( و ژانگ آن را هسته گروه حرف تعریف )DP( می  نامد. بنابراین آن چه که در 
هر دوی تحلیل های نامبرده مشترک و مشابه است این نکته است که »با«  یک حرف اضافه 
تلقی نشده است و گروهی که »با«  در آن یک حرف اضافه نیست با AND یا D مطابقت 
می  کند. از این رو در فرض اول تکواژ دستوری»با« در نقش یک رابط و پیوند دهنده در درون 
یک گروه اسمی مرکب را ایفا می  کند. نمودار این فرض را می توان این  گونه ترسیم کرد:

 

 ژانگ)2007، 2(  نمودار)2( 
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ژانگ در تحلیل نحوی خود گروه مرکبی را در نظر دارد که در آن هسته، مشخصه های 
آن  جمع  شمار  و  گروه  این  هسته  می  دهد.  نشان  خود  در  را  حالت  و  مقوله  ای  جمع، 
همانند گروه های اسمی عمل می  کند. از سوی دیگر با تعیین مشخصه و حالت اسم پس 
از  پس  اسم  به  می  تواند  اضافه  حرف  این  است.  اضافه  حرف  یک  نقش  در  نیز  خود  از 
نظریه  بر  استناد  با   ( ارزیابی  در  مشخصه  این  دهد.  مستقیم(  مفعولی)غیر  حالت  خود، 
 )Interpretable(تعبیر قابل  ساخت  و  حذف   ))Checking Theory(مشخصه  ها ارزیابی 
کسب  حالت  که  جایگاهی  به   DP1 گروه  حرکت  و  ارتقا  در  نیز  ژانگ  شد.  خواهد 
خود  گروه  درون  از  حالت  کسب  برای  می  تواند   DP1 دیگر،  بیان  به  است.  موافق  کند، 
نماید. دریافت  را  خود  فاعلی  حالت  تا  یابد  ارتقا   )Spec TP(زمان گروه  مشخص  گر  به 
نامتقارن می نامد؛  را ساخت  آن  ژانگ  یا فرض دوم که  دوم  در ساخت هم راهی  نوع 
تکواژ دستوری »با«  در نقش یک حرف اضافه است که در هسته گروه حرف اضافه جای 
می  گیرد. در این گروه حرف اضافه، نوع حالت متمم پس از خود را تعیین می  کند. لیکن 
می شود: داده  نمایش  زیر  نمودار  در  که  می  آید  حساب  به  افزوده  یک  جای گاه  این  در 

 

ژانگ)2007، 2(  نمودار)3(
در این گروه از ساخـت ها همـراهی، حرف اضـافه»با« در هسته یک گروه حرف اضافه 
قرار دارد که افزوده است. وی آن ها را "گروه قیدی فعلی)VP adverbials(" می  نامد. از منظر 

وی آن ها همانند قیدها، افزوده هستند.
نوع  این  در  را  دوگانه ای  رفتار  »با«  که  می  دهد  هم راهی  نشان  ساخت های  بررسی 
ساخت ها نشان می  دهد. از یک سو در نقش یک پیوند دهنده و از سویی دیگردر نقش یک 
حرف اضافه است. در نوع اول، ارزش معنایی و ساختاری هر دو گروه اسمی یکسان است 
و مفهوم جمع در سطح معنایی آن در تحقق روی داد فعل به ذهن می رسد. در حالی که 
در نمودار دوم، این دو گروه اسمی ارزش برابری ندارند و گروه حرف اضافه ای یک افزوده 
است. ژانگ )2007( در تحلیل نحوی خود معتقد است که بعضی از افعال مانند فعل های 
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جمعی، محمول هایی که ارتباط هم راهی  را نشان می  دهند و در انجام روی داد فعل یکی با 
دیگری هم راه می  گردد، مطرح می  شوند. از منظر وی در هم راهی  متقارن این گروه اسمی 
مرکب الزاماً جمع هستند و مفهوم جمع دارند، خواه گروه اسمی اول مفرد یا جمع باشد.
اما در گروه دوم که افزوده است، نوع ابزاری آن نیز مد نظر است که در بررسی های 
ژانگ و کین مورد توجه زیادی نبوده است. در نوع نامتقارن/ افزوده ای می توان با شبکه ای 
از نقش های متفاوت تکواژ دستوری »با«  در گروه حرف اضافه ای نیز روبرو شد که در این 
پژوهش با بررسی انواع ساخت های هم راهی  در زبان فارسی به آن ها نیز پرداخته می  شود.

با توجه به دیدگاه های متفاوت در خصوص تکواژ دستوری»با« در ساخت های هم راهی، 
نگارنده درصدد است تا وضعیت ساخت های هم راهی  و انواع آن ها را در زبان فارسی نشان 
دهد. اهمیت چنین پژوهشی این است که رفتار دوگانه »با«  در این زبان مشخص شود. پیامد 
چنین پژوهشی می  تواند عالوه بر حوزه های زبان  شناسی، در آموزش زبان فارسی در همه 
مقاطع تحصیلی نیز تأثیرگذار باشد. این مهم می  تواند نشان دهد که »با«  صرفاً یک حرف 
اضافه نیست و می  تواند نقش دیگری نیز داشته باشد. پاسخ به این که آیا در این زبان »با«  
صرفاً یک حرف اضافه است یا خیر و یا هر دو نقش را ایفا می  کند. با پژوهش حاضر می  توان 
نقش های متفاوت و جای گاه نحوی این تکواژ را در این نوع ساخت ها تعیین نمود. عالوه 
بر آن بررسی نوع ابزاری این  گونه ساخت ها و تعیین انواع آن ها از دیگر هدف های پژوهش 
دهد. ارائه  متفاوت  نموداردرختی  دو  می تواند  آن  نحوی  ویژگی های  است.تعیین  حاضر 
بررسی شواهد و مرور مطالب گذشته نشان می  دهد که در زبان فارسی چنین پژوهشی 
نگرفته است. در دستورهای سنتی و زبان  شناختی چنین تکواژی صرفاً  پیش تر صورت 
به صورت یک حرف اضافه مطرح بوده است. لیکن توجه زبان  شناسان غیر ایرانی به این 
نوع ساخت ها قابل توجه است برای مثال در گویش Turku Seediq )زبان Formoson ( که 
 Q'anjob'l در  است.  اضافه  »با« یک حرف  تایوان صحبت می  شود  در بخش غربی  عمدتاً 
)زبان Mayan( در گوآتماال، در Capeverdean )زبان کریول پرتغالی-بنیاد( و درPaiwan )در 
بررسی زبان های Austronesian( هر دو نقش حرف اضافه و ربط دهندگی را ایفا می  نماید. 
چنین  تا  داشت  آن  بر  را  نگارنده  دیگر،  زبان های  به  موضوع  بسط  و  بحث  گستردگی 
ساخت هایی را مورد بررسی قرار دهد و انواع آن ها را با ارزیابی آزمون های متعدد تعیین 
کند. پژوهش حاضر با این فرض انجام می  گیرد که در زبان فارسی نیز »با«  هر دو نقش 
می  شوند.  شامل  نیز  را  دیگری  شاخه های  زیر  هم راهی  خود  ساخت های  انواع  و  دارد  را 
سوابق  و  مطالعات  به  نخست،  بخش  می  شود.  تشکیل  بخش  چهار  از  حاضر  مقاله 
عطفی  هم پایه  هم راهی  و  ساخت های  زمینه  در  ایرانی  زبان  شناسان  و  نویسان  دستور 
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مختصر  و  کلی  بطور  فارسی  زبان  ویژگی های  ابتدا  در  دوم،  بخش  در  دارد.  اختصاص 
دارد  اختصاص  متعددی  آزمون های  به  داده ها،  تحلیل  ارایه می  گردد. بخش سوم، بخش 
در  ساخت ها  این  ارزیابی  با  می  دهد.  قرار  ارزیابی  ترازوی  در  هم راهی  را  ساخت های  که 
تفاوت  آن  بر  عالوه  نمود؛  طبقه  بندی  هم راهی  را  ساخت های  انواع  می  توان  بخش  این 
با  بنابراین  می  گردد.  تعیین  عطفی  هم پایه  هم راهی  و  ساخت  دو  این  شباهت های  و 
زبان  در  زیر-طبقه  هایشان  با  را  آن ها  انواع  هم راهی،  ساخت های  ویژگی های  تعیین 
فارسی معرفی می  نماییم. در بخش چهارم، جمع بندی و نتیجه  گیری کلی ارایه می  شود.

سوابق و پیشینه پژوهش:
دستورنویسان:

جمالت  نوع  این   )313-312 گیوی)1380،  و  انوری  ؛   )252-246 خانلری)1380، 
متن  یک  یا  گفتار  یک  در  مستقل  جمله های  آن ها  منظر  از  نامیده  اند.  پیوندی  را 
می  توانند با هم پیوستگی داشته باشند. این پیوند به دو دسته تقسیم می  شود: - پیوند 
قرار  یکدیگر  پی  در  مستقل  یا چند جمله  دو  معنوی،  پیوند  در  لفظی.  پیوند   - معنوی 
می  گیرند و بی واسطه حرفی یا کلمه ای بهم می  پیوندند. )همان، 248( در پیوند لفظی، 
واسطه   ی  با  است  مشترک  زمان  و  شخص  در  آن ها  فعل  که  مستقل  جمله  چند  یا  دو 
ربط  با حرف  که  می  نامند. جمله هایی  ربط  را حرف  کلمه  این  می  پیوندند.  بهم  کلمه ای 
تساوی،  مطابقت،  می  باشد:  دارا  را  ذیل  روابط  از  یکی  یک دیگر  به  نسبت  پیوسته  اند 
تناوب، مقابله و منافات، توالی، اثبات و نفی، مشارکت در نفی، بیان علت و بیان نتیجه. 
دستور نویسان سنتی، صرفاً با نگاهی توصیفی به پدیده هم پایگی پرداخته  اند. در این 
رو  این  از  است.  بوده  توجه  مورد  دستوری  مقوله  و  ساختمان  درونی،  ساخت  توصیف ها 
مورد  ساخت هایی  چنین  بنیاد،  نظریه  نگاهی  با  پیشین،  ارزشمند  دستاوردهای  درک  با 
مطالعه قرار می  گیرند تا با چالش های نظری و معنایی کاربردی تبیینی جامع حاصل گردد. 

زبان  شناسان:
گیلکی  و  مازندرانی  گویش های  از  برخی  بررسی  به   )140-137 کلباسی)1376، 
پرداخته  نوع ساخت ها  این  به توصیف  بررسی های خود صرفاً  نیز در  پرداخته است. وی 
است.  بوده  سنتی  دستورنویسان  به  مشابه  و  همگام  نیز  وی  مطالعه  این رو  از  است. 
الزار)1393،  و   )86-78  ،1378( ماهوتیان   ،)144-139  ،1386( غالم علی  زاده 
مقوله  با  مستقل  جمله  دو  می  کنند؛  تعریف  این گونه  را  هم پایگی   )250-  247
»حروف  می  پیوندند؛  بهم  ربطی  حروف  همان  با  مشابه  دستوری  نقش  یا  یک سان 
)247 )همان،  شود.«  ظاهر  می  تواند  نیز  جمله  یک  در  واژه  دو  میان  که  ربطی 
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زبان  در  هم پایگی  بررسی  به  شناختی  روی کردی  با   )117  ،2013( فیاضی 
هم پایگی  بر  آن ها  تأثیر  و  شناختی  عوامل  به  خود  بررسی  در  وی  می  پردازد.  فارسی 
یک  از  پیوندی  سازه های  است:  شده  تعبیر  چنین  منظر  این  از  هم پایگی  دارد.  اشاره 
اصلی:  پرسش  دو  به  پاسخ  در  وی  هستند.  برخوردار  مشابهی  ساخت  و  مشترک  مقوله 
رابطه  آیا  هستند؟  خاصی  معنایی  معیارهای  رعایت  به  مشروط  هم پایه  سازه های  آیا 
می  نماید  نتیجه  گیری  چنین  دارد؟  وجود  هم پایه  سازه های  بین  مقوله ای  یا  طرح واره ای 
شناختی  عوامل  دیگر  سوی  از  دارد.  وجود  هم پایه  سازه  دو  میان  معنایی  ارتباط  که 
در  استعاری  ارتباط  و  همآیندی  تقابل،  نشان داری،  زمانی،  توالی  جانداری،  اندازه،  مانند 
دارند. تأثیر  هم پایگی  بر  شناختی  عوامل  ساده  تر  بیان  به  می  کنند.  ایفا  نقش  هم پایگی 
شعبانی و دیگران )1389، 131-156( به ساخت هم پایگی با نگاهی به زبان فارسی 
می  پردازد. وی با معرفی حروف ربط و انواع آن از منظر نحوی، روی کردهای چند هسته ای 
انگاره مشخص گر-  نارسایی  به  و حرف ربط هم پایگی را مورد بحث قرار می  دهد. سپس 
هسته-متمم اشاره می  کند. از منظر ایشان، هم پایگی در هر سطحی حتی پایین  تر از واژه 
امکان پذیر است. در پایان با اتکا به فرایند ادغام خالص، چنین روی کردی را در تبیین 
داده های فارسی موثر می  داند. بر اساس این رویکرد، هم پایگی در هر سطحی میسر است.

الزار )1393، 89( در معرفی و توصیف حروف اضافه، »با«  را در دو نقش معیت و وسیله 
معرفی می  نماید. وی در بررسی خود در مورد متمم های حرف اضافه را )مفعول با واسطه( 
می  خواند »زیرا رابطه مفعول با فعل با واسطه حرف اضافه برقرار می  شود.« )همان، 227( در 
بررسی وی ترکیب قیدهای حالت و ابزار و آلت هم راه با حرف اضافه»با« و »به« به کار می  روند. 
وی اسم ها آلتی را که با حرف اضافه »با« به کار می  روند اسم های ذات در نظر می  گیرد. عالوه بر 
این نوع ساخت ها وی معتقد است که این حرف اضافه»با« به  هم راه قیدها نیز مشاهده می  گردد. 
وسیله و آلت به انجام رساندن عمل، اغلب با حـروف اضافه مرکـب )با یا بـدون حـرف 

اضافه به( نیز بیان می  شود:
)همان،234( بودند.  شده  محکم  گل  و  ساروج  با  که  سنگ  تخته  چندین   -9
 نقش دیگری که برای حرف اضافه »با« در نظر می  گیرد، همـ راهی  و معیت یا اشتراک 

بوسیله حرف اضافه »با« نشان داده می  شود:
10- با زن و بچه به اروپا رفته است.

11- با خودش گفت.
از نظر ایشان متـممی که »با«  بر سر آن آمده اغلب نه به فعل بلکه به یک اسم مربوط 

می  شود.
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12- مرد مسنی با لباس فرسوده وارد شد.
گاه »با«در این متمم تقریباً معادل حرف ربط هم پایگی »و« است.
13- حسن با برادرش آمدند = ] حسن و برادرش[ )همان، 236(

در این تحقیق، معیت با حرف اضافه مرکب ـ هم راه، بهمراهی ـ نیز نشان داده می  شود. 
به  توجه  با  است.  داشته  ارزش مندی  دستاورد  پیشین  مطالعات  از  یک  هر  بی  شک 
دستاوردهای هر یک از آن ها، هم پایگی به حرف عطف »و« محدود شده است. بررسی های 
معنایی-کاربردی حاکی از آن است که از منظر روی کردهای معنایی و کاربردی می  توان به 
نوع دیگری از »با«  اشاره نمود که در مطالعات پیشین مورد توجه نبوده است؛ »با«  به عنوان 
یک پیوند/ ربط دهنده. بنابراین »با«  به عنوان یک حرف اضافه و یک پیوند دهنده مورد 
توجه است. پژوهش حاضر صرفا به بررسی »با«  در ساخت های هم راهی  در زبان فارسی 
به لحاظ نظریه های نحوی و معنایی/کاربردی بسنده می  کند. چنین تحلیل نظریه-بنیادی 
در سوابق یافت نشد. شایان ذکر است که این ساخت های هم راهی  را می توان از نگاه رده 
شناختی نیزبررسی نمود. )بررسی رده شناختی آن ها نیز در زبان فارسی در دست انجام است.

2-بحث و بررسی
2-1- ویژگی زبان فارسی:

زبان فارسی در زمره زبان هایی است که زبان هسته پایانی نام گرفته است، هر چند که 
در این زبان جای گاه هسته در گروه های نحوی متفاوت است؛ برای نمونه در گروه فعلی، 
هسته در پایان قرار می   گیرد؛ در گروه حرف اضافه در ابتدای گروه می  آید. آرایش سازه ای 
در این زبان فاعل-مفعول-فعل)SOV( است. این آرایش در روساخت جمله ها به دلیل وجود 
آزادی نسبی در ترتیب کلمات در زبان فارسی دچار دگرگونی های بسیاری می  گردد. انگیزه 
انگیزه آن  زبان است که  این  قلب نحوی)Scrambling( در  ماهیت  تنوعات ساختاری  این 
حرکت کانونی )Focus movement(، مبتدا سازی)Topicalisation( و نحوه قرار گرفتن سازه 
 ها)Word order( در جمله است. ترتیب قرار گرفتن سازه ها و جابه  جایی آن ها در این زبان 
عالوه بر دالیل نحوی، دالیل کاربردی و بافتی )نحوه قرار گرفتن اطالع در جمله( نیز دارد. 
کریمی )2005( معتقد است که زبان فارسی زبانی مبتدا-بنیاد )Topic prominent( است. 
به بیان ساده  تر مبتدا و جای گاه مبتدا در آن بسیار برجسته است. قلب نحوی و کانونی سازی از 
عواملی هستند که ساخت جمله ها را در روساخت دگرگون می  سازد. برای نمونه در این زبان 
بر خالف زبان انگلیسی انگیزه حرکت گروه اسمی از درون مشخص  گر گروه فعلی کوچک 
)پوسته  ای( به جای گاه مشخص  گر گروه زمان به دلیل حضور مشخصه EPP در هسته آن گروه 
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نیست زیرا چنین نیازی از سوی تصریف غنی فعل در زبان فارسی مرتفع می  گردد. )کریمی 
2005( زبان فارسی با داشتن تصریف غنی می  تواند مطابقت شخص و شمار را از آن طریق 
انجام دهد]مطابقت محمول با فاعل، مفعول مستقیم، حرف اضافه و مفعول غیر مستقیم.

برای  که  است  آن  تصریفی  و  دستوری  نشانه های  زبان  این  ویژگی های  دیگر  از 
که  شمار  و  شخص  ثانویه؛  مبتدای  تعبیری  به  مستقیم.  مفعول  نشانه  »را«  مثال 
اختیاری  فارسی  در  فاعل  فعل ظاهر گردد. حضور  کنار  در  بست  واژه  به شکل  می  تواند 
بنابراین  می  کند.  مجاز  را  فاعل  حذف  فعل،  روی  بر  غنی  تصریف  و  مطابقت  و  است 
می  گیرد.  قرار   )Pro-drop languages( ضمیرانداز  زبان های  رده  در  فارسی  زبان 
بودن  جمع  و  مفرد  صورت  و  مطابقت  به  می توان  زبان  این  دیگر  ویژگی های  از 
فعل  با  باشد  جمع  آن  تعداد  و  باشد  شمارش  قابل  فاعل،  چنان چه  کرد.  اشاره  فاعل 
بر  جمع  یا  مفرد  صورت  به  فعل  روی  بر  آن  نشانه  و  »مطابقت  می  کند.  مطابقت  جمع 
باید  نیز  آن  فعل  باشد،  جمع  و  جاندار  فاعل،  اگر  بنابراین  می  گردد.  ظاهر  فعل  روی 
و  فاعل  میان  مطابقت  فارسی  زبان  در   )52  ،1392 )خانلری  شود.«  آورده  جمع 
در  آن  در  که  می  خورد  چشم  به  نیز  محترمانه ای  سبک  زبان  این  در  دارد.  وجود  فعل 
نمونه: برای  باشد  مفرد  فاعل  زمانی  که  حتی  است  جمع  فعل  شمار  موقعیت ها  همه 

14- مریم با خواهرش آمدند.
15- جناب عالی فرمودید. 

در کاربرد مـودبانه پس از اسمی که تنها به یـک شخـص اشـاره دارد اغلب فعل جمع 
می  آید. )الزار1393، 213(
16- آقا منزل نیستند.

گاه در این زبان فاعل یک اسم جمع است و فعل مفرد به کار می  رود.
17- پلیس آمد.

این  داده های  تحلیل  به  فارسی  زبان  مطابقتی  ویژگی های  باب  در  کلیتی  از  پس 
انواع  و  طبقه  بندی  به  تا  می  پردازیم  بعدی  بخش  هم راهی  در  ساخت های  در  زبان 
انواع  بررسی  این  با  است  نگارنده درصدد  یابیم.  زبان دست  این  ساخت های هم راهی  در 
دهد. نشان  جامع  بطور  می شوند،  شامل  که  شاخه هایی  زیر  با  را  هم راهی  ساخت های 

2-2-تحلیل داده ها فارسی:
 در این بخش با ارزیابی ساخت های هم راهی  و ابزاری، ویژگی های این نوع ساخت ها تعیین 
می  گردد. هدف اصلی از تحلیل داده ها این است که نشان دهیم ساخت های هم راهی  دو نوع 
هستند: در گروه اول سازه  های ]DP1[ و ] با+ DP 2[وابسته های اصلی فعل هستند؛ در این 
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گروه »با«  نقش یک متصل کننده / ربط دهنده را ایفا می  کند. در واقع »با«  یک پیوند دهنده 
است. از سوی دیگر گروه دوم، گروهی هستند که سازه ] با+ DP 2[یک افزوده به حساب 
می  آید و »با« در هسته گروه حرف اضافه جای می  گیرد. ساخت های ابزاری نیز که دو گروه 
اسمی جاندار و غیر جاندار در آن مطرح است می  تواند خود انواعی داشته باشد. در این بخش 
تمامی انواع ساخت های هم راهی )هم راهی  و ابزاری( و زیر- طبقه آن ها معرفی می  شوند. 

2-2-1- ساخت هم راهی  متقارن: 
هستند؛  جمله(  در  )فعل  وابسته های ضروری  اسمی  گروه  دو  ساخت ها،  نوع  این  در 
به لحاظ جانداری / غیرجانداری در یک سطح مشابه قرار دارند. افعالی که این ساخت ها 
را تشکیل می  دهند عبارتند از: افعال جمعی، محمول های رابطه  ای، افعال خاص ترکیبی 
و قیاس هم سانی. این دو گروه اسمی، هر دو در تحقق رویدادفعل شرکت دارند و تعبیر 
معنایی آن ها جمع است. نکته قابل توجه در این نوع ساخت ها این است که هر دو وابسته 
مقایسه کردن، حمله  مانند  افعالی  دارند.  بسزایی  نقش  رویدادی جمله  تحقق  در  اسمی 
شکل  یک  و  اندازه  هم  کردن،  رقابت  بودن،  مغایر  کردن،  مخلوط  کردن،  ترکیب  بردن، 
آزمون های  رهگذر  از  دارند.  فعل  روی داد  تحقق  ضروری جهت  وابسته  دو  به  نیاز  بودن 
هم راهی  ساخت ها  و  عطفی  پیوندی  ساخت ها  میان  شباهت های  و  تفاوت ها  متعددی، 
 نیز تعیین می  گردد. در ادامه خواهیم خواند علی رغم شباهت و تفاوت های میان آن دو، 
می  شوند.  بندی  طبقه  نامتقارن  و  متقارن  اصلی  گروه  دو  به  هم راهی  خود  ساخت های 
کرد. خواهد  بینی  پیش  را  متفاوتی  معنایی  و  نحوی  تبیین های  مشاهده ای  چنین 

:)Substitution(2-2-1-1- آزمون جابجایی
برخوردار  ارزش  از  یکسانی  سطح  از  اسمی  گروه  دو  چنان چه  آزمون  این  در 
مثال برای  آمد.  نخواهد  پیش  جمله  مفهوم  در  تغییری  هیچ  آن ها  جابجایی  با  باشند، 

17- الف- علی با مینا هم قد است = علی و مینا هم قد هستند.
 ب- مینا با علی هم قد است = مینا و علی هم قد هستند

18- الف- علی نمک را با آب مخلوط کرد = علی نمک و آب را مخلوط کرد.
 ب- علی آب را با نمک مخلوط کرد= علی آب و نمک را مخلوط کرد.

19- الف- علی با حسن دوست است= علی و حسن دوست هستند.
 ب- حسن با علی دوست است= حسن و علی دوست هستند. 

شایان ذکر است که در این مرحله از تحلیل، ساخت اطالع و موقعیت کالمی آن ها مد 
نظر نیست. زیرا قطعاً به لحاظ ساخت اطالع و نحوه قرار گرفتن اطالعات در جمله تفاوت های 
اساسی میان آن ها وجود دارد. در مثال  های)17-19(جابجایی هر یک از سازه ها ]DP1[ و ] 
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با+ DP 2[ همانند جابجایی در گروه های هم پایه عطفی، تغییری در روند تحقق روی داد ایجاد 
نکرده است. در همه مثال ها مشارکت هر دو سازه سبب به وقوع پیوستن روی داد فعل شده است. 

:]DP 2 +2-2- 1-2- حذف سازه ] با
20- مریم با مینا خواهر است.  * مریم             خواهر است.

21- مریم و مینا خواهر هستند.  * مریم               خواهر هستند. 
22- مریـم را با میـنا مقایسه کرد.  * مریم              را مقایـسه کرد. ) فارغ از بافت 

کالمی( 
جمله  های)21-22( نشان می  دهند که سازه ] با+ DP 2[یک افزوده نیست و شباهتی 

به گروه پیوندی )با حرف عطف( دارد.
:]DP 2 +[ و ] باDP1[ 2-2-1-3- وحدت نقش معنایی
23- علی با حسن او را کشتند = علی و حسن او را کشتند.
24- علی با حسن کشته شد = علی و حسن کشته شدند.

25- طال با نقره به راحتی ترکیب شدند = طال و نقره به راحتی ترکیب شدند.
همان طور که مثال های )23-25( نشان می دهند در جمله ) 23( علی و حسن هر دو 
عامل و کنش گر در اجرای روی داد فعل هستند. در مثال)24( علی و حسن هر دو تحت 
تأثیر انجام کنش قرار گرفته  اند و همین طور در مثال )25( نیز دو گروه اسمی غیر جاندار 
تحت تأثیر روی داد و عمل ترکیب قرار گرفته  اند. بنابراین این مثال ها حکایت از شباهت 
میان ساخت های هم راهی  و عطفی دارد. در هر یک از آن ها، هر دو مصداق به رویدادی واحد 
داللت دارند. در بخش هایی از مقاله حاضر به تفاوت های میان آن ها نیز اشاره خواهد شد.

2-2-1-4- حذف گروه فعلی)VP ellipsis( / فعل: 
با+   [ و   ]DP1[سازه  های که  است  این  بر  فرض  هم راهی  متقارن  ساخت های  در 
تحلیل های  در  بنابراین  هستند.  فعل  روی داد  در  ضروری  وابسته های  دو  هر   ]DP  2
ابقاء آن ها در  نبودن(،  افزوده   ( با قبول چنین فرضی  به حساب نمی آیند.  افزوده  نحوی 
می  شود.  جمله  شدن  دستوری  غیر  سبب  و  نیست  مجاز  حذف  از  پس  و  جمله  انتهای 
26- الف- علی تکالیف خود را روز دو شنبه نوشت و مریم )هم( روز پنج شنبه.  )ابقاء 

افزوده(. 
 ب- * علی کتاب را روز دوشنبه آورد و مریم)هم( مجله ُر.    ) * ابقاء وابسته فعلی(. 

27- الف- * علی بیتا و مریم را باهم مقایسه کرد و حسن و مینا. 
 ب- */؟؟ علی بیتا را با مریم مقایسه کرد و حسن با مینا.

 - ابقاء چنین گروه  هایی در بافت کالمی برای هر دو ساخت امکان پذیر است.
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 1( الف: علی بیتا را با مریم مقایسه کرد.
ب: حسن هم با مینا.

ابقاء ساخت های هم پایه عطفی و هم راهی  متقارن منجر به غیر دستوری شدن و غیر قابل 
قبول بودن آن ها شده است. )مثال 26ب و 27 الف و ب ( اما ابقاء سازه افزوده مشکل ساز نیست. 
)مثال 26 الف( چنین آزمونی نشان می  دهد که در این نوع از ساخت های هم راهی  سازه ] با + 2 
DP[ یک افزوده نیست. برای تأیید چنین ادعایی آزمون دیگری را مورد ارزیابی قرار می  دهیم.

:]DP 2 +2-2-1-5- اختیاری بودن سازه ] با
فرض بر این است که در گروه هم راهی  متقارن، سـازه] با+ DP 2[ یک سـازه اختیاری 

نیست. مانند مثال  های زیر:
28- الف- علی با حسن برادر است. 

 ب- * علی برادر است. 
29- الف- علی با حسین غذا پخت.

 ب- علی غذا پخت.
30- الف- علی مینا را با برادرش مقایسه کرد.

 ب- */؟؟ علی مینا را مقایسه کرد.
حذف سازه ] با+ DP 2[ در مثال های ) 28 ب و 30 ب( نشان می  دهد که در بعضی 
 29( در جمله  و  الف(  و 30  الف   28( مانند  سازه ضروری  این  موقعیت های ساختی،  از 
الف و ب( اختیاری است. بنابراین با توجه به نوع فعل، ضروری بودن آن سازه در تحقق 
درشکل  که  حالی  در  نیست.  افزوده  یک  سازه  آن  که  است  آن  از  حاکی  فعل  روی داد 
نمی  کند. ایفا  نقشی  فعلی  روی داد  تحقق  در  و  است  افزوده  یک  بودن،  اختیاری 

2-2-1-6- جای گزینی ضمیر:
31- الف- علی با حسین برادر است.

 ب- آن ها برادر هستند.
 پ- * او برادر است. 

32- الف- طال و نقره به راحتی ترکیب شدند.
 ب- آن ها به راحتی ترکیب شدند.

هم راهی  متقارن)دو  ساخت های  در  که  می  دهند  نشان  مثال  های)32-31( 
است  سویه  هم راهی  دو  و  رابطه  این  دارد.  وجود  آن ها  درون  جمع  مفهوم  سویه(، 
سویه  دو  رویدادی  شیء،  دو  شدِن  ترکیب  و  بودن  دوست  بودن،  برادر  مثال  برای 
ضمیر  جای گزینی  بنابراین  برساند.  ذهن  به  را  جمع  مفهوم  می  تواند  که  هستند 
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است.  قبول  قابل  مفرد  ضمیر  با  مقایسه  در  وابسته  سازه  دو  هر  جای  به  جمع 
:)Binding(2-2-1-7- مرجع گزینی

33- الف- مادر، پدرش خودشان را در آیینه دیدند. 
 ب- تیم الف با تیم ب در زمین های خودشان به رقابت پرداختند.

 پ- علی با مریم هردو هم قد همدیگه هستند. 
در  باید  سویه  ضمایردو  و  انعکاسی  ضمیر  گزینی،  مرجع  نحوی  نظریه  مبنای  بر 
کوچک ترین مقوله حاکم خود به قید مرجعی درآیند. قضاوت بر روی این جمله ها بویژه 
ابهام بسیاری پیش روی نگارنده قرار داد. قضاوت گویندگان  )33پ( بین فارسی زبانان، 
تفاوت  امر  این  دلیل  بود.  متفاوت  آن  بودن  دستوری  غیر  و  دستوری  بر  زبان  فارسی 
بافت  به  با توجه  و  زبانی  بر شم  استناد  با  میان فارسی رسمی و محاوره ای است. برخی 
بر  برخی  که  حالی  در  ؛  دادند  تشخیص  قبول  قابل  و  دستوری  را  جمله)33پ(  کالمی 
مریم  و  علی  تولید سازه های  فارسی  زبان  و صورت رسمی دستور  نگارشی  اصول  اساس 
را با تکواژ دستوری »با«  عجیب و غیر قابل قبول دانستند. لیکن با توجه به غالب بودن 
است.  گرفته  نظر  در  دستوری  را  آن  نگارنده  جمله)33پ(،  صحت  بر  قضاوت ها  تعداد 
پدرش(،  )مادر،  به سازه های  مثال ها، ضمیر جمع »خودشان«  از  به هر یک  توجه  با 
سازه های  به  ضمیر  ارجاع  با  است.  داشته  ارجاع  مریم(  با  )علی  و  ب(  تیم  با  الف  )تیم 
اسمی با مفهوم جمع و مطابقت ـ در زبان فارسی محترمانه نیز در صورت مفرد یا جمع 
بودن فاعل، فعل جمع است. بنابراین مطابقت در حالت محترمانه در ساخت  های همراهی 
 – نیستند.  منزل  آقا   - آمدند.  برادرش  با  علی   - است.  فعل جمع هم راه  و  مفهوم  با  نیز 
با ساخت های عطفی می  باشد. با فعل، مشابه  با / و همسرشان به سفر رفتند.ـ آن ها  آقا 

)Constituency(2-2-1-8- تعیین سازه بودن
در تحلیل های نحوی صرفاً سازه ها می  توانند با حرف ربط به یک دیگر مرتبط گردند. 

34- )علی با مریم( و ) حسن با حسین( به میهمانی رفتند.
2-2-1-9- تکیه کانونی / پرسش و کانونی سازی:

یکی از آزمـون هایی که می  توانـد عملـکرد سازه ] با+ DP 2[ را به عنوان یک وابسته 
Wh- (نشان دهد، کانونی کردن آن است که از دو روش انجام می  گیرد: - پرسش

 )Clefting( .اسناد سازی – )extraction

35- الف- مینا با مریم خواهر است/ هستند.
 ب- مینا بود که با مریم خواهر است.

 پ- * با مریم بود که مینا خواهر است.
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36- الف- عمر با جمعی به خانه  اش حمله بردند.)شریعتی، 1379، 9(
 ب- عمر بود که با جمعی به خانه  اش حمله بردند.

 پ- * با جمعی بود که عمر به خانه  اش حمله بردند.
 ت- * با کی عمر به خانه  اش حمله بردند؟) در مفهوم جمع امکان پرسش و خروج سازه نیست.( 
سازه  دو  که  کرد  نتیجه  گیری  این  گونه  می  توان   )36 و  مثال  های)35  به  توجه  با   
 2 با+   [ سازه  نیستند.  مشابه  نیز  اطالعی  ساخت  لحاظ  به   ]DP  2 با+   [ و   ]DP1[
بودن  کانونی  باشد.  کانونی  نمی  تواند  افزوده(  )غیر  متقارن  ساخت های  در   ]DP

پ،   36 و  35پ  مثال  ها)  به  توجه  با  بنابراین  است.  نو  اطالعات  حاوی  معنای  به 
است.   )Background( پس زمینه  و  پیش فرض  اطالع  DP[حاوی   2 با+   [ سازه  ت( 
 بررسی ساخت های هم راهی، مشابهت های بسیاری را با ساخت های هم پایه عطفی نشان 
می  دهد. پس از نمایش شباهت های بسیار میان این دو ساخت، یکی از نکته هایی که آن ها را از 
یک دیگر متمایز میکند کاربرد قید »جداگانه« است که در مقابل قید »با هم/ با هم دیگر« قرار دارد. 

36- الف- علی و مریم باهم رفتند.
 ب- علی با مریم باهم غذایشان را تمام کردند. 

37- الف- علی و مریم جدا ازهم رفتند. ) هر یک به تنهایی / جداگانه(
 ب- علی با مریم جدا از هم / جدا رفتند. 

هم راهی  ساخت  دو  هر  در  می  دهند  نشان   )37 و   36  ( مثال  ها  که  همان طور 
لیکن  می  شود.  مشاهده  سازه  دو  هر  در  هم زمان  روی داد  وقوع  مفهوم  عطفی،   و 
است.  پذیر  امکان  عطفی  ساخت های  در  صرفا  یک  هر  در  مجزا  وقوع  مفهوم 
خالصه و جمع بندی آزمون ها تا به این مرحله از مقاله نشان می  دهد که در ساخت های 
هم راهی  از نوع متقارن سازه ]با+ DP 2[ می  تواند به عنوان یک سازه ضروری در تخقق روی داد 
فعل، گروه مرکبی DP [DP1 ] با+ DP 2[ [ را تشکیل دهد. در این نوع ساخت های هم راهی، 
سازه ] با+ DP 2[ یک سازه اختیاری نیست؛ بدین معنا که در جای گاه یک افزوده قرار ندارد. 
بنابراین تکواژ دستوری »با«  در نقش یک ربط دهنده یا پیودن دهنده در جای گاهی به جز 
هسته گروه حرف اضافه مطرح می  گردد. این ساخت ها عبارتند از ساخت های هم راهی  با 
افعال جمعی، محمول های رابطه  ای، افعال ترکیبی و قیاس های مشابهت. برآیند چنین آزمون 
 هایی، نمایش ساخت هم راهی  متقارن در زبان فارسی را در نمودار)2( مورد تأیید قرار می  دهد. 
با قبول وجود نوع متقارن در زبان فارسی، این پرسش مطرح است که آیا این دو سازه 
ضروری در همه حالت ها بالفصل هستند. در زبان انگلیسی در موقعیت های گسسته که 
در مقدمه و بیان مسأله آمده است، سازه ها در زیر ساخت متوالی هستند)مثال 5(، لیکن 
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مثال های  مانند  ارتقا سازه ]DP1 [ صورت می  گیرد  به دلیل کسب حالت،  در روساخت 
لیکن علت آن کسب  فارسی مشاهده می  شود؛  زبان  نیز در  و 6(. چنین گسستگی   5 (
حالت و ارتقا نیست. در زبان فارسی کانونی شدن و یا حرکت کانونی سبب اصلی حرکت 
)1997(، گسستگی  ریتزی  زایشی  نحوی  تحلیل  به  استناد  با  این سازه فرض می  گردد. 
کانون  با مشخصه  مطابقت  منظور  به  کانون  و  مبتدا  نقشی  به گروه های  نما  متمم  گروه 
امکان پذیر است. در تحلیل های نقشی و کالمی، نحوه ارایه اطالع در رو ساخت جمله بنا بر 
دالیل بافتی و کاربردی، امکان کانونی شدن سازه ای را در جمله روساختی مهیا می  سازد. 
با+ 2  بنابراین گسستگی دو سازه ]DP1 [ و ]  )عوامل کانونی سازی مانند قلب نحوی( 
DP[ یکی دیگر از تمایزاتی است که بین ساخت های هم راهی  و عطفی مشاهده می  شود. 

در زبان فارسی آرایش سازه ای نسبتاً آزاد در زبان فارسی این امکان را بوجـود می  آورد 
تا نمایش ساخت اطالع سازه ها دگرگون و متنوع باشد. برای مثال:

38- الف- علی با مریم هم قد است.
 ب- با مریم، علی هم قد است. 
پ- ؟ هم قد است علی با مریم. 

ت- عمر هم قد است با مریم. 
39- الف- عمر با جمعی به خانه  اش حمله بردند.

ب- باجمعی، عمر به خانه  اش حمله بردند.
پ- ؟ به خانه  اش حمله بردند، عمر با جمعی.

ت- عمر به خانه  اش حمله بردند با جمعی.
بعنوان جمع  بندی و خالصه بحث ساخت های هم راهی  متقارن در زبان فارسی می توان 
این  گونه نوشت که در این نوع ساخت های هم راهی  که متشکل از افعال جمعی، محمول های 
ربطی، افعال ترکیبی و قیاس های همسان هستند، سازه های ]DP1 [ و ] با+ DP 2[ ضروری 
افزوده به حساب نمی  آید.  با+ DP 2[ اختیاری نیست و  این گروه، سازه ]  می  باشند. در 
ندارد.  قرار  اضافه  حرف  جای گاه  در  »با«   دستوری  تکواژ  نحوی  تحلیل های  در  بنابراین 
نام ربط دهنده/ پیوند دهنده برای آن مورد تأیید قرار گرفت.  از این رو نقش دیگری به 
ارتقا و کسب  انگلیسی،  زبان  بر خالف  زبان  این  فارسی نشان داد که در  بررسی شواهد 
حالت انگیزه حرکت و جابه جایی این دو سازه نمی  باشد بلکه ویژگی قلب نحوی و انگیزه 
کالمی – کاربردی علت آن است. حرکت و جابه جایی کانونی سبب گسستگی این دو سازه 
می  شود که محدودیت هایی نیز دارد . )مانند مثال38پ و 39پ(. بنابراین آرایش سازه ها 
)قلب نحوی( با انگیزه آرایش اطالعی در جمله می  تواند رو ساخت های متنوعی از چنین 
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ساخت هایی ارایه دهد. نمودار این نوع از ساخت هم راهی  را می  توان به شکل زیر ارایه کرد:
هم راهی متقارن )غیر افزوده(

 
2-3- ساخت های هم راهی  نامتقارن:

این  با  دارند  حضور   ]DP  2 با+   [ و   ]  DP1[ سازه  دو  هر  ساخت ها  نوع  این  در 
»با«   بنابراین  است)نمودار3(.  افزوده  یک   ]DP  2 با+   [ سازه  دوم،  گروه  در  که  تفاوت 
در  و  است  اختیاری  سازه  ای  اضافه  گروه حرف  و  دارد  قرار  اضافه  گروه حرف  هسته  در 
مانند: انواعی دارند  ندارد. ساخت های هم راهی  نامتقارن خود  نقشی  تحقق روی داد فعل 

40- من گوشت را با چاقو بریدم. ) آلت/ ابزار(
41- علی با ماشین می  آید. )وسیله حمل و نقل(

42- او با پای پیاده آمد.) عضو بدن(
43- علی با حسن غذا پخت. ) فعل غیر جمعی (

همان طور که در مثـال ها آمـده است در این نوع سـاخت هم راهـی، جانداری و مشابه 
بـودن حـالت جانداری دو سـازه ضـروری نیـست. سـازه اختیاری] با+ DP 2[ می  تواند بر 

شبکه ای از نقش های متفاوت داللت داشته باشد. 
 )Instrumental (2-3-1- ساخت ابزاری

در این نوع جمله  ها، سـازه ] با+ DP 2[ یک آلـت و ابـزار است. به جمله های زیر توجه 
نمایید:

44- الف- علی در را با کلید زنگ زده باز کرد. 
ب- کلید زنگ زده در را باز کرد.

45- الف- پدر بزرگ سوپ را با قاشق چوبی خورد. 
ب- قاشق چوبی سوپ را خورد.

در هر دو مثال باال)44الف و 45الف( حرف اضافه »با«  به هم راه یک ابزار به  کار رفته است. 
در جمله  های)الف( تفاوتی میان آن ها نیست اما در جمله های )44ب و 45ب ( در جای گاه 
فاعل متفاوت عمل کرده  اند. متمم های متفاوت در این دو جمله سبب تمایز عملکرد آن ها 
شده است. بنابراین متمم های متفاوت در گروه حرف اضافه)PP( سبب این تمایز است. در 
جمله )44 ( کلید زنگ زده، گروهی است که در آن ابزار)کلید( واسطه عمل» باز شدن« و 
»در« است و در نهایت سبب بازشدن در می  شود. بنابراین »علی بر روی کلید زنگ زده کنشی 
را انجام می   دهد، سپس کلید زنگ زده به عنوان واسطه، سبب باز شدن در می  شود. این گروه 
مارانتز )1984، 246( عامل واسطه گری)Intermediary Agent( می  نامد.  را  ابزاری  انواع  از 
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عمل  در  نقشی  که  است  ابزار  یک  هم  چوبی  قاشق  ؛  ب(  و  )45الف  مثال  در  اما 
می  کند.  عمل  زده  زنگ  کلید  باال  ابزار  از  متفاوت  چوبی  قاشق  ابزار  این  دارد.  خوردن 
غیر دستوری  آن  و شاهد  نماید  بازی  را  واسطه  نقش  باال  مانند  نمی  تواند  قاشق چوبی 
کنش  کننده  ‘تسهیل  را  ابزار  از  نوع  این   )1984( مارانتز  است.  جمله)45ب(  بودن 
این  در  می  گوید.   ’)Means  ( وسیله   ‘ آن  به  پاسکال)1999(  می نامد.   ’)Facilitating(
نیست  قاشق  این  اما  می  دهد  انجام  قاشق  روی  بر  را  خوردن  کنش  بزرگ،  پدر  جمله 
فعل  نوع  به  منوط  ابزاری  گروه های  عملکرد  و  گزینش  نوع  این  می  خورد.  سوپ  که 
را مجاز می  کند.  آن  فعل، عمل کرد  معنایی  ماهیت  به  توجه  با  که  است  وابسته هایش  و 
جمع بندی این بخش نیز حاکی از آن است که ساخت های هم راهی  نامتقارن، شبکه 
نقشی متفاوتی را نشان می  دهند. در این گروه سازه ] با+ DP 2[ یک افزوده است و »با«  
نقش یک حرف اضافه را بازی می  کند. نمودار زیر را انواع هم راهی  نامتقارن را نشان می  دهد:

 

3- نتیجه گیری
بررسی ساخت های هم راهی  در زبان فارسی نشان داد که در این نوع از ساخت ها دو 
عضو شرکت کننده   ی هم راهی   کننده و هم راهی   شونده )DP1 و با+ DP 2( با رابط هم راهی 
»با«  به یک دیگر مرتبط می  گردند. در زبان فارسی ساخت های هم راهی  به دو نوع تقسیم 
این  نام برده در روی داد فعل ضروری هستند.  می  شوند: 1( گروهی که در آن، دو سازه 
گروه از ساخت های هم راهی  در گروهی از افعال خاص مشاهده نمود که عبارتند از: افعال 
جمعی، محمول های رابطه  ای، افعال ترکیبی و قیاس هم سانی. در این گروه، سازه ] با+ 
DP 2[ اختیاری نیست و افزوده به حساب نمی  آید. بنابراین در تحلیل های نحوی، تکواژ 
دستوری »با«  در جای گاه حرف اضافه قرار ندارد. از این رو نقش دیگری به نام ربط دهنده/ 
پیوند دهنده برای آن مورد تأیید قرار گرفت. در این نوع ساخت ها، گونه ای از صورت های 
متوالی و گسسته مشاهده می  شود. قلب نحوی با انگیزه  های کانونی سبب جابجایی دو سازه 
انواعی  نامتقارن است که خود به  با+ DP 2 می  گردد. گروه دوم نوع ساخت های  DP1 و 
تقسیم می  شوند. این نوع از ساخت ها، »با« در هسته یک گروه حرف اضافه قرار داردکه 
اختیاری  سازه ای   DP  2 با+  اضافه  گروه حرف  بنابراین  می  گردد.  تلقی  افزوده  سازه  یک 
است. انواع نامتقارن عبارتند از: افعال غیر جمعی، عضو بدن، وسیله حمل و نقل و آلت/ 
و تسهیل کننده کنش می  باشد. واسطه گری  عامل  از  نیز متشکل  ابزاری خود  نوع  ابزار. 
جمع بندی کلی این بحـث آن اسـت که در زبـان فارسـی تک واژ دستوری »با«  در 
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دو جای گاه نحـوی مطرح است. یکی رابط و پیوند دهنده )غیر افزوده( و دیگری هسته 
گروه حرف اضـافه )افزوده(. چنین بررسـی ای با تـوجه به مـالحظات نـحوی- معـنایـی و 
نقشی، امکان پذیر اسـت. بنابراین تعـبیر پیوستگی میان دو سازه نام برده در این ساخت ها 
با مالحظات معنایی- کاربردی، استدالل و چـالش های نحـوی را بسـط می  دهـد. با چنین 

استداللی، به دو شکل زیر می توان آن ها را نمایش داد؛
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A Review on the Persian Accompaniment Structures
Hengameh Vaezi, PhD
Assistant Professor of English Language and Linguistics, Islamic Azad University, Rasht Branch, 

Rasht, Iran.

Marjan Heydarpour
Faculty Member, Department of English Language, Islamic Azad University, Rasht Branch, 

Rasht, Iran.

Abstract
The present study investigated the accompaniment structures in the Persian language. The 

accompaniment structures are composed of three components including the accompaniment 

situation, the accompanier, and the accompanying. The previous studies and traditional grammars 

introduced "with" in the preposition group. Such structures are considered as the companionship 

"with". Therefore, in the previous studies, "with" was merely considered as a preposition. In the 

grammarian analysis, "with" is considered as an additive in such group. The implication study of 

such structures has shown that in both roles as a preposition and the nucleus of the definition 

word group, "with" serves as a connector in the Persian data. Therefore, the grammatical single 

word "with" has two different grammatical places in the Persian accompaniment structures. 

The first group is the symmetrical accompaniment in which the structure group )with + noun 

group) is not an optional structure; in other words, it is not an additive. "With" has the role of 

a connector or linker in this group. In the second group, )with + noun group) is an additive, 

and considered as a preposition. This group is called asymmetrical accompaniment. Therefore, 

in the representation of these two grammatical groups, in the first group, "with" is placed in the 

center as the nucleus of the definition word group, and the first noun group is in the place of the 

word group specifier. But in the second group, the preposition word group is represented as an 

additive with repetition of the middle group. The second group shows some sorts such as tools, 

organs, and transportation. 

Keywords: symmetrical accompaniment, asymmetrical accompaniment, additive, connector, 

Persian language. 
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A Review on the Image of lovers in the Vais and Ramin Poems 
Mazaher Nikkhah, PhD
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Shahrekord 

Branch, Shahrekord, Iran.

Ali Mohammad Rezaei Haftador 
PhD Student of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, 

Shahrekord, Iran.

Hossein Khosravi, PhD
Associate Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Shahrekord 

Branch, Shahrekord, Iran.

 

Abstract
In the Vais and Ramin poems, there is a link between love and life, and it is a motivation to 

stay alive and being fresh. In the mentioned poems, love turned a depressed girl, who wished to 

commit suicide, to an active and fighter woman, and also turned a playful and aimless boy to a 

wise king who spread justice. Gorgani made this lyrical theme believable through his proficiency 

and skill in illustration. This paper reviewed the image of the lovers’ body in the Vais and Ramin 

poems by Fakhruddin As'ad Gorgani. Our findings showed that the image of face, hair, eyes 

and stature had the most applications, though Gorgani also made use of the manifestation of 

eyebrows, chin, lips, teeth, mouth and etc. in his poems. Iranians’ taste prefers some specific 

features for each of the beloved’s organs, and this issue has been provided as a general rule in the 

ancient Persian poetry, and it was followed by Gorgani to illustrate the lovers’ organs. Therefore, 

a qualitative and analytical review was conducted on the literatures which described the body of 

beloveds. In sum, based on the image of organs of the beloveds in the Vais and Ramin poem, it 

can be perceived that at the era of Gorgani, the beloveds were slim, and had twisted and fragrant 

hair, white face with a black mole, delicate waist, and henna nail and so on.

Keywords: Gorgan, Vais and Ramin, lyric literature, lover.
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A Review on the Grains of Surrealism and Mysticism Links and their 
Possible Effects

Raziyeh Fouladi Sepehr
Assistant Professor of Basic Sciences, Islamic Azad University, Tehran-West Branch, Tehran, 

Iran.

Abstract
The effect of the school of surrealism is observable in different varieties of art all around the 

world and also in the Iranian literature. The surrealism works of mystics and their movements 

are considered as the basis for this school of thought in Europe, but the point is that mystics 

try to find the inner world in their souls, and surrealists try to find the inner world in their 

unconscious mind, and these two are sometimes coincided. However, the mystics are relied 

on original religious thoughts, and surrealisms are relied on the lack of such beliefs, and this 

important point is the cause of the rich works of the first group. Moreover, in the contemporary 

art of Iran, the combination of these two have resulted in multidimensional notable results 

regarding the effect on audiences.

Keywords: myths, surrealism, symbol, elevation. 
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The Impossible Meeting: A Review on “Rira” in the Poems Entitled 
“Letters” by Seyed Ali Salehi from the Mythological Viewpoint of Carl 

Gustav Jung
Sohrab Tavoosi
Lecturer of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Dezfool Branch, Dezfool, 

Iran.

Abstract
Today, linguists believe in three main functions of language: )1) Practical use of language which 

is used in communication, mass media, every day conversations, etc. )2) Persuasive use of 

language which is mainly used to persuade the listener or reader to do/accept what the speaker 

wants him to, and is used in battlefields, sermons, propaganda, etc. )3) Poetic function, in which 

the words are multidimensional and obscure. The myths and their stories are among the third 

group of use of language. The words of the myths have always been obscure and mysterious so 

that even Hermes, the God of messaging, could not decode them well. According to Jung, the 

myths are incarnation of the inner unconscious needs of human. He called these internal needs 

“archetype” which, according to him, existed in primitive human being and has been transferred 

to the next generations. The present paper investigated one of these archetypes, namely anima, 

in Seyed Ali Salehi’s “Letters to Rira”. The paper proved that the reason of the disintegration of 

the narrator of these poems/letters is being separated from his anima, which is imagined in the 

form of "Rira" in this poem. 

Keywords: Seyed Ali Salehi, Jung, self-knowledge, archetype, shadow, persona.
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A Narrative Analysis on the Anecdotes of the Golestan By Sa`adi
Fakhreddin Saiedi
PhD Student of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, 

Shahrekord, Iran.

Mohammad Hakim Azar, PhD
Associate Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Shahrekord 

Branch, Shahrekord, Iran.

Mazaher Nikkhah, PhD
Associate Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Shahrekord 

Branch, Shahrekord, Iran.

Abstract
The aim of this study was to investigate the narrative capacities in the Golestan by Sa`adi. To 

the authors, it is different from other studies and surveys conducted on this valuable book. 

This study investigated the role of content in richening the quality and diversity of actions’ 

structures and narrative events in the Golestan’s anecdotes. The authors evaluated and defined 

the special narrative features and components of Golestan’s anecdotes from the viewpoint of 

structure and narration, and opened a new horizon in the field of research in other contexts 

that science enthusiasts will face in the future. The paper also indicated that Sa`di was of literary 

understanding, therefore, he founded his anecdotes on the basis of principles and practices 

which centuries later, became the basis of modern writing in fiction and short stories. Sa`adi’s 

belief system was based on recognizing the world around him and inducing it to the audiences 

through allegory; so the prevalent discourse of the anecdotes was an educational one. 

Keywords: the Golestan by Sa`adi, anecdotes, stories, events, sequences. 
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A Mythological Criticism on a Part of the Poem "Let us Believe in the 
Coming of the Cold Season" (Based on the Iranian and Mesopotamian 

Myths)
Ali Asghar Zarei, PhD
Department of Persian literature, Islamic Azad University, Abadeh Branch, Abadeh, Iran.

Ali reza Mozaffari, PhD
Department of Persian literature, Urmia University, Urmia, Iran.

AbdolNaser Nazariyani, PhD
 Department of Persian literature, Urmia University, Urmia, Iran.

Abstract 
Although the writer belonged to her own era, the involuntary aspects of work, the way of 

association and agreement of mythological-poetical forces or mental powers, which are 

out of self-consciousness precinct, are important in mythological criticism. Recognition of 

mythological motifs, which are used in poetic works consciously or unconsciously, can have 

a lot of achievements for literary criticism and opens the extent of cognition about literature 

and myth. This perception makes the reader acquainted with the unknown and dark aspects 

of literary works or mythological foundation; because, there is a strong connection between 

literature and myth, since most of the earliest mythological manifestations have been expressed 

and survived in the form of poems. From this view point, this paper investigated a part of the 

poem "Let us believe in the coming of the cold season" based on the Iranian and Mesopotamian 

myths. A descriptive-comparative method based on library studies was used to conduct the 

survey. 

Keywords: literature, myth, motif, criticism, Farrokhzad.
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An Analysis on the Archetypes Approach of Hero’s Journey in the Sixth 
Dome of Nezami’s Seven Figures

Mohammad Reyhani, PhD
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Shirvan Branch, 

Shirvan, Iran.

Raheleh AbdollahZadeh Borzou, PhD
Young Researchers and Elites Club, Islamic Azad University, Shirvan Branch, Shirvan, Iran.

Abstract
In the present paper, archetype of hero’s journey in the sixth dome of Nizami’s Seven Figures 

was addressed, and showed that the story of "good and evil" had a perfect compatibility with 

the hero’s journey pattern and its three steps. The good, at an unknown time, stepped in an 

unknown journey. The evil, which was the shadow of deception and greed of the good, killed his 

apparent vision. But with the shepherd’s help, the good got back his vision and made his insight 

eyes open to the subconscious world. The good took the responsibility of shepherding the sheep 

of the Kurdish man to thank the services that he had received from him. The shepherd allowed 

him to marry his daughter. The Magical marriage with the Kurdish lady made the good discover 

the elixir of knowledge, which was achieving the secret of immortality tree. The good learned 

healing through the power of the magical tree, and cured the daughter of the king and queen. 

Healing the girls and marrying them were considered as one of the mysteries of oneness with 

the inside universe. Unity with the inner animas and making peace with three fathers brought 

kingdom, power, justice and prosperity for the good. The good returned to human society to 

carry out his mission, which was establishing the justice in the human society, with the blessings 

that he had achieved through his journey.

Keywords: archetypes, journey, hero, the sixth dome, Nezami, Good and Evil.
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The External Music in Ahmad Azizi’s Lyrics
Samira Rostami, PhD
Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Fasa Branch, 

Fasa, Iran.

Maryam Amiri
M.A in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Fasa Branch, Fasa, Iran.

Abstract
The aim of this study was to explain the external music in Ahmad Azizi’s lyrics. To this aim, all 

the lyrics of this contemporary poet were reviewed from the view point of prosodic rhythms 

in frequency mode. First of all, it was clarified how much the poet used the poetical measures 

and different rhythms, and then, Shafiei Kadkani and Khanlari’s classifications were used to 

review the quality of the rhythms and to determine whether they were/were not in vogue. The 

methodology used in this survey was descriptive-analytical one. Our findings showed that Azizi’s 

lyrics had rhythm diversity and though they were often composed in common Persian rhythms, 

the poet used unusual rhythms as well. In Azizi’s lyrics, Joibari rhythms were found more than 

Khizabi rhythms.

Keywords: Ahmad Azizi, lyrics, prosodic rhythms, external music.
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