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شرایط پذیرش مقاله

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

واژه های متن می شود.
2- ارجاع نویسی:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

همراه ← هم راه، بهتر ← به تر، می خواهم ← می خواهم.



داوران این شماره:
دکتر محمد علی آتش سودا- دکتر محمدرضا امینی- دکتر مرتضی جعفری- دکتر کاوس حسن لي- 
دکتر حسین خسروي- دکتر نجف جوکار- دکتر جواد دهقانیان- دکتر سمیرا رستمي-  دکتر قاسم 
ساالري- دکتر اکبر صیاد کوه- دکتر امین کریم نیا- دکتر مریم کهنسال- دکتر فرح نیازکار- دکتر 

جلیل نظري.
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دو فصل نامه ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات
فـارسـی دانـشگاه آزاد اسـالمی، واحـد فسـا

س9، ش2 )پیاپی19(، پاییز و زمستان 1397

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
دکتر نعمت اصفهاني عمران
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسالمی، جیرفت، ایران

چکیده
به  ارادتی عمیق  و  با عشق  که  است  از شاعرانی  آن دسته  متعّهد، شعر  از شاخه های شعر 
توصیف »مام وطن« روی آورده اند و در شکوه و ارجمندی آن داد سخن داده اند. گفتنی است 
که مفهوم وطن در شعر مشروطه با آن مفهومی که در شعر کهن از آن اراده شده، متفاوت است. 
مفهوم وطن؛ در ادب کالسیک اساساً یا در معنی زاد و بوم و سرزمینی به کار می رفت که شخص 
در آن پرورش یافته بود، و یا در معنای وسیع تر دینی آن در مورد مسلمانان، کل سرزمین هاي 

اسالم را در بر می گرفت. 
اما مفهوم وطن در دوران جدید، به خصوص از دوران مشروطه به این طرف به معنای سرزمینی 
است که در آن مردمانش دارای مشترکات قومی، زبانی و فرهنگی باشند و با حمّیت و تعصب 
فراوان به این مشترکات عشق ورزند. این تعلق خاطر عمیق به آب و خاک، نژاد و زبان و فرهنگ 
اگر به دور از افراطی گری ها )اندیشه های شوونیستی( و تحقیر ملل دیگر باشد پسندیده، سزاوار 
از زمان  به ویژه  از این موضوع در دوران مشروطه  تحسین، حتی شایان تقدیس است. استقبال 
حکومت پهلوی اول، آن هم بعد از شکل گیری فرهنگستان زبان فارسی در طیف گسترده ای مورد 
توجه شاعران متعّهد میهن پرست قرار می گیرد. ما در این مجال قصد آن داریم تا شعر برخی 
از ارکان شعر دوره مشروطه را که در بزرگداشت و ستایش وطن داد سخن داده اند، مورد نقد و 

بررسی قرار دهیم.
واژگان کلیدی: شعر مشروطه، وطن، وطن ایرانی، وطن اسالمی، وطن ایرانی اسالمی

تاریخ دریافت مقاله: 1397/2/1
Email: dr.esfahaniomran@gmail.comتاریخ پذیرش مقاله: 1397/6/6
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1- مقدمه
تا  است  شایسته  آوریم،  روی  مشروطه  دوره ی  شاعران  تحلیل شعر  به  آن که  از  قبل 
به اختصار به معرفي فضای کلی حاکم بر شعرهای وطنی این دوره بپردازیم. بدون هیچ 
تردیدی، وطن بزرگ ترین مایه ی الهام شاعران عصر مشروطیت است. اگر دواوین شاعران 
این دوره یا روزنامه های آن را ورق بزنیم، کمتر صفحه ای را می بینیم که در آن وطن و 
مفهوم جدید آن انعکاس پیدا نکرده باشد. تأثیر گذاری  و شور انگیزی این سروده ها، دست 
مایه ای بوده است برای بر انگیختن احساسات ملی و ضد استعماری مردم در آن روزگاران، 
روزگارانی که کشور ایران به واسطه تهاجم بیگانگان و لشکرکشی های دولت های استعماری 
همچون روسیه و انگلیس و بی کفایتی و بی مباالتی پادشاهان بلهوس و ستم پیشه و خیانت 
ورزی برخی خیانت کاران وطن فروش، تلخ ترین دوران خود را شاهد بوده است. لذا شاعران 
متعّهد میهن پرست در کنار سایر فعاالن و مبارزان سیاسی، بیش از پیش در این مورد 
احساس مسؤولیت کرده، خود را مکلف دیدند تا در بزرگداشت وطن و جفاهایی که در حق 
آن روا داشته اند، داد سخن دهند. اگرچه غالب شاعران وطن پرست دوره ی مشروطیت، 
برداشت روشن و صریحی از واژه ی »وطن« در مفهوم جدید آن دارند. با این همه می توان 
جلوه های خاصی از این مفهوم را در شعر این دوره نشـان داد. یکی از این جلوه ها، وطن 
ایرانی در شکل اسالمی و حتی شیعی آن مورد نظر است که بیشتر می توان آن را در شعر 
شاعرانی همچون نسیم شمال و تا حدودی بهار دید. در جلوه ای دیگر بیشتر تحت تأثیر 
نگرش اروپاییان، وطن مجرد از رنگ اسالمی آن مطرح است. این برداشت بیشتر در شعر 
با  شاعـرانی هماننـد عشقـی و عارف قزوینـی قابل دریافـت است. در هر دو شـیوه، ما 
اندیشه ی ناسیونالیسم ایرانی روبه رو هستیم؛ ناسیونالیسمی که باید در یک جا از آن به 
عنوان ناسیونالیسم دینی )در مفهوم شیعی و اسالمی( و در جایی دیگر با نام »ناسیونالیسم 

ایرانی« خالص )غیر اسالمی( یاد کرد. 
در چشم اندازی دیگر،  در بخشی از شعر مشروطه، جلوه ای دیگر از وطن؛ وطن اسالمی  
و وطن بزرگ مسلمانان رخ می نماید که این برداشت از وطن بیشتر بازتاب اندیشه های 
کسانی چون سید جمال اسد آبادی و شاعر پارسی زبان پاکستانی، عالمه اقبال الهوری 
است. با همه تنوعی که در برداشت شاعران این دوره درباره ی وطن وجود دارد؛ باز »ایران« 
چه در مفهوم باستانی و اسالمی و مفهوم تلفیقی و چه در معنای سیاسی جدید آن، موضوع 
بحث همه ی شاعران این دوره است، ماشاء اهلل آجودانی در همین ارتباط می گوید: »ایران 
خواهی و افتخار به گذشته ی ایران، به عنوان وطن تاریخی در سرتاسر شعر مشروطه به 
یکی،  است:  دوره  این  اندیشـه ی وطن خواهـانه ی  نوع  دو  قالب،  عنـصر  و  چشم می آید 
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اندیشه ای که رنگ صرف ایرانی دارد و دیگر اندیشه ای که با آمیزه ای از ایران و اسالم ترکیب 
شده و به یاری معنای جدید وطن به ترسیم ایران اسالمی می پردازد. میرزاده عشقی و عارف 
قزوینی از نمایندگان برجسته ی ناسیونالیسم از نـوع خالـص ایرانی است که در سروده های 
ایشان گاه با نوعی شوونیسم و تحقیر ملل دیگر همراه می شود. مفهوم وطن و حوزه های 
معنایی ناسیونالیسم در شعر عشقی بر اساس مفهوم ناسیونالیسم در معنای اروپایی آن قابل 
بررسی است. تصوری که او از وطن دارد، همانند عارف مبتنی بر وطن، مجرد از رنگ و 
بوی اسالمی است. از این جهت دیدگاه عشقی با دیدگاه شاعرانی چون ادیب، بهار و اشرف 

متفاوت است )آجودانی، 1382: 228(
 2- بحث و بررسی

2-1- میرزاده عشقی )1272-1303ش(:
از شاعران ستیزگری که در ادبیات دوره ی مشـروطه به شّدت به سرزمین خود عشق 
می ورزید و در عظمت و بزرگداشت آن اشعار پرشوری سرود، میرزاده ی عشقی بود. عشقی 
با روحیه ای باستان گرایانه و در عین حال متعصبانه، که گاه رنگ و بوی شوونیسمی به خود 
می گرفت، پیوسته از مجد و عظمت تاریخ عهد باستان سخن می گفت و در ستایش سرزمین 
اجدادی و نام آوران آن، زیباترین توصیفات را با شور و حرارتی کم نظیر به تصویر در آورده 
است. البته وطنی که عشقی از آن سخن می گوید با آن وطنی که شاعرانی همانند نسیم 
شمال از ان سخن می گفتند، متفاوت است. دکتر شفیعی کدکنی در همین ارتباط می گوید: 
»... سید اشرف الدین از وطنی سخن می راند که خصوصیات کاماًل اسالمی و شیعی دارد، 
در حالی که عشقی وقتی از وطن سخن می گوید، در جستجوی ایران در ناب ترین معنی آن 
است و همانند همه ی ترقی خواهان رمانتیک، آن را در روزگار ساسانیان و پیش از غلبه ی 
اعراب می جوید... « )شفیعی کدکنی 1380،41( با تأمل و تصّفح گذرا در دیوان عشقی 
می توان گفت که تقریباً در تمامی سروده های عشقی، مضامین میهن پرستی، افتخار به 
مفاخر ملی و بزرگداشت آنها، همراه با دلسوزی به حال تیره روزان و انتقادهای تند و قهر 
آلود از کسانی که پیوسته به آب و خاک او جفا نمودند، دیده می شود. او در قطعه شعری 

که درباره ی طاق کسری سروده است، می گوید:
بنــگه تاریـــــــخی ایرانیـــان ساسانیان گهواره ی  بود  این 
سستی و جهلش چنین بر بـاد کرد قدرت و علمش چنان آباد کرد
آب گردد  خجلت  ز  ایرانی  باید  ای مداین از تو ای قصر خـراب

)کلیات مصور، ص 331(       

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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همان گونه که مالحظه می شود، شاعر »طاق کسری« را گهواره ی تمدن عظیم ساسانی 
و بنگاه تاریخی ایرانیان می خواند و می گوید: آن چه که موجب آبادانی و اعتالی سرزمین 
ایرانیان است و آن چه که زمینه ساز  ایران شده، همانا علم و آگاهی و قدرت و صالبت 
ویرانی و تباهی شکوه و جالل تمدن آنان گردید، جهالت و رخوت و سستی شان بوده است. 
عشقی در ادامه جهت تهییج و تشویق مردمان سرزمینش برای زنده کردن دگر باره ی مجد 
و عظمت گذشته ی ایران، با زبانی البته سرزنش گرانه، آنان را به احیای مجدد آن روزگاران 

فرا می خواند:
از لحد بر سر آن سلسله خون می ریزد گر کنم درد دل از تربت هخامنشی
نکبت و ذلـت ایـران کنـون مـی ریـزد قدیم ایـران  عزت  و  آبرو  شوکت، 
خشت با سرزنش از سقف و ستون می ریزد تخت جمشید ز بی حسی ما بر سر جم

                          )کلیات مصور،276( 
از این شعر همانند بسیاری از اشعار دیگر عشقی چنین استنباط می شود که شاعر با 
گفتن این ابیات، تلویحاً درصدد برگرداندن ایرانیان میهن پرست به دوران پر شکوه گذشته 
شان و مقایسه آن روزگاران با اوضاع نابسامان و عقب مانده ی معاصر است، بدان امید که 
با یاد آوری آن دوران، روزگاران طالیی تمدن باستانی یک بار دیگر زنده شده و جامعه ی 
مصیبت زده و رو به انحطاط ایرانی بتواند خود را از این اوضاع نکبت بار رهایی دهد. او در 
این یادکردهای ستایش آمیز، تعلق خاطر عمیقش را به دین باستانی ایرانیان "آئین بهی" و 
پیام آوربزرگ آن زرتشت پیامبر نشان می دهد و به هر بهانه ای سعی دارد تا از مقام و منزلت 
واال و اندیشه های روشنفکرانه ی او به نیکی سخن بگوید. چنان چه در قطعه شعر ذیل با یاد 

کردن از روان »شت زرتشت« از زبان او می گوید:
آنچه باید داد پند رهبری دادم به خلق من سخن آرای دستور مهابادم به خلق
گوش ایـرانی به بدبختی امروز او فتاد کار نیک و گفت نیکوی و دل پاک این نداد

                   )کلیات مصور، ص،339(
شکوه  پر  دوران  و  وطـن  از  ستایـش  در  عشقی  شعـری  اثر  معـروف ترین  بی تردید 
برای  آن  مردمان وطن پرست  و ذهن  ایران  معاصر  تاریخ  در  این سرزمین، که  گذشته ی 
همیشه خواهد ماند، اپرای »رستاخیز شهریاران ایران« است. عشقی این شعر را به هنگام 
مهاجرت از کرمانشاه به استانبول در سال1334)هـ .ق( تحت تأثیر دیدن خرابه های مدائن 

و طاق کسری، سروده است. 
 این نمایش نامه تصویری است خیالی، منظوم و آهنگین از دوران عظمت ایران باستان. 



15 /

تنها شخص حقیقی در این نمایشنامه خود شاعر )عشقی( است. اپرای »رستاخیز شهریاران 
ایران« در حقیقت دانه های اشکی است که شاعر آن را در عزای آثار به جای مانده از عهد 
باستان و در تأسف از دست دادن دوران طالیی و شکوه مند روزگاران کهن می افشاند. در 
این اپرا شاهان بزرگ ایرانی از کوروش، داریوش تا انوشیروان، درخرابه های مدائن حاضر 
شـده و بر ویرانی و وضع فالکـت بار ایران و از دسـت رفتن آن همـه شوکت و عظـمت 
می گریند. آنها همگی از قبرشان بیرون آمده و با دیدن ویرانی کاخ ها و ایران محنت زده، با 
حالتی بهت آمیز بر آن مملکت آباد و سپاهیان قوی و عمران و آبادی گذشته ی آن حسرت 

می خورند و برای مصیبت های نازل شده بر آن، ناالن و گریان هستند:
سیـــــروس زده  مـــــصیـــبت  افســــوس و  غــــم  در  همه 
است انوشیــــــروان  عــــزا  در  است ســـرزنان  بر  داریـــــوش 
این خرابه ایران نیست پس ایران کجاست این خرابه قبرستان نه ایران ماست

          
در ادامه عشقی از زبان شیرین معشوقه خسرو اول خطاب به ایران می گوید:

کو چون بوذرجمهر وزیرت کـو خسـروان عـالم گیـرت
ای حجـله و ای بستـر من اسیرت کمترین  بود  قیصر 

ایران ای خاک عالمی بر سر من

یـاد از عهـد گیتـی ستانی ای ویـرانـه نشیـن ایـرانـی
چه شد خسرو همسر مـن آن یک زمان هم یک زمانی

 
شاعر بعد از آن، ملت ایران را مخاطب قرار می دهد و آنها را سرزنش کرده که چرا از آن 

همه شکوه و عظمت نگهبانی و پاسداری نکردند. 
زنده اید از روی من نی شرمنده اید دگر  رویی  چه  با 
استخوان هـای پیـکر مـن افکنده اید پای خصم  زیر 
بـه زرتشـت منـزه آییـن ای کاش این همه سالطین
بـر رهبر من فـرستـد و  درودی به آیـین پیشـین

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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ایران ای خاک  عالمی بر سر من
                     )کلیات مصور، ص 337(

تأثیرت اشعار وطنی عشقی با جلوه های باستانی آن به ویژه »اپرای رستاخیز شهر یاران« 
در برانگیختن غرور ملی ایرانیان و از جمله پارسیان هند و زرتشنی های خارج از کشور 
چنان بود که از طرف پارسیان و زرتشتیان هند، جهت ارج نهادن به تالش های عشقی دو 

عدد گلدان نقره به عنوان هدیه طی تشریفات خاص در آتشکده زرتشتان به او تقدیم شد.
میرزاده ی عشقی در  اشاره شد،  این ُجستار  این در مقدمه ی  از  همان گونه که پیش 
توصیف وطن و بزرگداشت آن، گاه موضعی شوونیسمی دارد و آشکارا یا به تلویح برخی از 

اقوام به ویژه قوم عرب را مورد تحقیر قرار می دهد. 
از سروده های معرفی که در عصر رضاخانی با چنین اندیشه هایی منتشر گردید و شاعر 
در آن در مخالفت با قوم عرب با آرزو کردن دین زرتشت تلویحاً مخالفت خود را با دین آنان 

)دین اسالم( اعالم می نماید، شعر معروف »کفن سیاه« است:
بُد به بیداری خدایا یا به خواب؟ آنچه من دیدم در این قصر خراب
زمین ایران  ماتم  اندر  دیدم  اندوهگین همه  را  پادشاهان 
ای خدا دیگر برس بر دادمان ننگ خود دانندمان اجدادمان
دید عشقی خواب و تو تعبیر کن وعده ی زرتشت را تقدیر کن

                                )دیوان، ص75(
عشقی در بندی دیگر از همین منظومه در پناه تفکرات شوونیستی خود، این بار مستقیماً 

به قوم عرب می تازد و آنان را چنین به سخره می گیرد:
نسبت تاج شه و پای عرب سنجیدم جای پای عرب برهنه پایی دیدم
بعد از آن هر چه که دیدم ز فلک خندیدم آن چه بایست بفهمم ز جهان فهمیدم

                                  )دیوان، ص77(
2-2 - عارف قزوینی )1260- 1312 ش(:

عارف قزوینی، مطرح ترین شاعر تصنیف ساز دوره ی مشروطه، که درد وطن یکی از 
دغدغه های بزرگ او در زندگی اش بود، با دردمندی و اندوهی گران بار از جفاهایی که در 
طول تاریخ بر وطن او روا داشته اند، ناله ها سر داد و سروده های سوزناکی بر جای گذاشت. 
عارف را در شعر و تاریخ معاصـر ایران به عنـوان »شاعر ملی و بلبل بوستان وطن« لقب 
داده اند )دیوان عارف، ص510(؛ از آن جهت که او بیشتر عمر خود را در راه خدمت به وطن 
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و پاسداشت آن صرف نموده است و البته در این راه همانند بسیاری از وطن پرستان، جفاها 
و آواره گی های فراوانی را به جان خریدار شده و تا آخرین لحظات زندگی پیوسته از وطن و 

مقام واالی آن سخن گفته است. 
و حتی از اینکه اوقات محدودی از زندگی اش را به مقوله ی وطن خواهی و ستایش از آن 
نپرداخته، دریغ می خورد و خود را از این بابت سرزنش می نماید »از وقتی که شروع به گفتن 
اشعار و سروده های وطنی کردم چندان دلتنگ نبودم از، از بین رفتن آنها، بلکه دلتنگ از 
این شدم که چرا غیر اشعار وطنی و سروده های ملی چیز دیگر ساخته ام.« )همان، ص80(. 
در میان شعرهای وطنی عارف، تصنیفات او از اعتبار و جایگاه ویژه ای برخوردار است.  
مدیون همین  را  اعتبار خود  و  از شهرت  نیمی  از  بیش  او  که  بگوییـم  اگر  که  به طوری 
تصنیف های وطنی است، اغراق نکرده ایم. عارف این شعرها را به مدد صدای سوزناک و تأثیر 
گذارش همراه با سازی که خود می نواخت در اجتماعات مختلف اجرا می کرد و با این روش 
سعی داشت تا عرق فرو خفته ی مردم سرزمینش را که طی قرن های متمادی به دالیل 
متعددی کم رنگ یا فراموش شده بود، بیدار سازد. استاد فقید دکتر غالمحسین یوسفی در 
همین ارتباط می گوید: »بی گمان شهرت و حیثیت ملی عارف بر اثر تصنیف های وطنی 
اوست که در مواقعی حّساس سروده و از این طریق با ملت خویش هم دلی و هم دردی کرده 
است. بسیاری از این ترانه ها )تصنیف ها( به واسطه ی موقعیت خاص سرودن آنها و نیز نفوذ 
و گسترشی که یافته بود، در آن روزگار زبان زد مردم شده و پس از آن هم در خاطره ها 
مانده است، از آن جمله به خصوص سه ترانه ی اوست: یکی از آن ترانه ها، ترانه ای است که 
عارف آن را در انقالب مشروطیت به یاد نخستین قربانی های آزادی سروده؛ هنگامی که 
خاک وطن از خون جوانانی که در برابر دولت استبدادی جنگیده و از پای در آمده بودند، 

رنگین شده بود و عارف می خواند:
و ز ماتم سرو قدشان سرو خمیده از خون جوانان وطن الله دمیده

دیگر تصنیفی است مربوط به سال 1329 هـ .ق. و اولتیماتوم دولت تزاری روس به 
دولت و مجلس مبنی بر اخراج فوری »مورگان شوستر« آمریکایی مستشار دولت و خزانه دار 
کل و مداخله ی علنی روس ها در امور داخلی ایران و واکنش عظیم ملت. عارف در دستگاه 
دشتی ترانه ی معروف خود را ساخت: »ننگ آن خانه که مهمان ز سر خوان برود.« و نیز 
تصنیف دیگر او: »گریه کن که گر سیل خون گری ثمر ندارد« در دشتی به مناسبت کشته 
شدن کلنل محمد تقی خال پسیان، که عارف از هواخواهان بسیارصمیمی او بود. )یوسفی، 

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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1373: 398( البته عارف خود نیز به ارزش تصنیف هایش پی برده، می گوید: »وقتی تصتیف 
وطنی ساختـم که ایرانی از ده هزار نفر یک نفرش نمی دانست، وطن یعنی چه. تنها تصور 
می کردند، وطن شهر یا دهی است که انسان در آنجا زاده شده باشد.« )دیوان عارف، ص 

                )231
در اینجا شایسته می دانیم تا یکی از مشهورترین تصنیف های عارف را که در هنر شعر و 
موسیقی ایران هیچ گاه فراموش نخواهد شد و همواره در یاد ایرانیان عاشق وطن خواهد بود 
و پیوسته زمزمه اش خواهند نمود. یعنی، همان تصنیف سوزناک »از خون جوانان وطن الله 
دمیده« که پیش از این نیز بدان اشاره شد، را به عنوان نمونه همراه با شرحی که مرحوم 

دکتر یوسفی بر آن مرقوم داشته اند، بیاوریم: 
 تصنیف در دستگاه دشتی

هنـگام مـی و فصـل گـل و گشـت
در باد بهاری تهی از زاغ و زغن شـد
 از ابر کرم خّطه ری رشک ختن شد

دلتنگ چو من مرغ قفس بهر وطن شد 
چه کج رفتاری ای چرخ، 

***               
چه بد کرداری ای چرخ، 

سر کین داری ای چرخ، نه دین داری، 
نه آیین داری ای چرخ، 

از خون جوانان وطن الله دمیده
از ماتم سرو قدشان، سرو خمیده

در سایه ی گل، بلبل از این غصه خزیده
گل نیز چو من در غمشان جامه دریده

چه کج رفتاری، ای چرخ
***             

خوابند وکیالن و خرابند وزیران
بردند به سرقت همه سیم و زر ایران

ما را نگذارند به یک خانه ی ویران
یا رب بستان داد فقیران ز امیران

چه کج رفتاری ای چرخ
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***         
 از اشک همه روی زمین زیر و زبر کن

مشتی گرت از خاک وطن هست بسر کن
غیرت کن و اندیشه ی ایام کهن کن
اندر جلوی تیر عدو سینه سپر کن

چه کج رفتاری، ای چرخ
***           

 از دست عدو ناله من از سر درد است
اندیشه هر آن کس کند از مرگ نه مرد ست

جان بازی عّشاق نه چون بازی نردست
مردی اگرت هست کنون وقت نبرداست

چه کج رفتاری ای چرخ
ترانه ی مذکور که، یکی از معروف ترین ترانه های عارف است، یاد کرد دردمندانه ای است 
از جوانان شهـید راه آزادی. خود او در مقدمه ی این ترانه نوشته است: »این تصـنیف در 
دوره ی دوم مجلس شورای ملی در تهران ساخته شده است. به واسطه عشقی که »حیدر 
مرحوم طبع گردد.«  آن  یادگار  به  تصنیف  این  دارم  میل  داشت،  بدان  عمواوغلی«  خان 
)دیوان، ص387( این ترانه در آن ایام شهرت بسیار یافت و همه جا بر سر زبان ها بود، هنوز 
هم هر وقت از جوانان وطن خواه و جان باز و فداکار در تاریخ ایران یاد می شود، مصراع 
معروف این ترانه را نقل می کنند: »از خون جوانان وطن الله دمیده«. » بند اول ترانه به 
نسیب و نشیب ]قصاید[ می ماند. شادی از فتح ملّیون است در غلبه بر استبداد و دست 
یافتن بر پایتخت. این سروده ی ملی در لباس وصف طبیعت و تعّزل نموده شده است. اما در 
عین شادی و امید، غم از دست دادن جوانان و شهیدان، جان شاعر را رها نمی کند و تکرار 
ترجیع »چه کج رفتاری ای چرخ« یادآور این زمینه ی ذهنی است و این که پیروز شدن 

حق بر باطل که غالباً زورمند و چیره است چه دشوار حاصل می شود. 
سرآغاز بند دوم، جان کالم است: »خون جوانان وطن« در تصویری زیبا و خون رنگ و 
سرایت این غم به همه ی اجزای طبیعت: سرو و گل و بلبل، سپس )بند3( انتقاد بر ارکان 
حکومتی است و مقصران و تجاوزگران به حقوق مردم و مظاهر فساد و داد از خداوند دادگر 

خواستن. 
زمینه ی ذهنی شاعر و پریشانی وطن و ملّت بند چهارم را که زاری بر احوال وطن است 
غم انگیز کرده است و دعوت به تالش و حرکت و مردانگی و به استقبال خطر رفتن و در 

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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برابر تیر دشمنان سینه سپر کردن. 
پایان تصنیف )ترانه( نیز با الهام از درد ملت و وطن الهام بخش شهامت و دلیری است. 
درس جان بازی است و نبرد کوشش و جنبش به پیروی از جوانانی که مردانه و عاشقانه 
استاد  برند«. )یوسفی، 1373: 402(  آزاد و سربلند بسر  تا هموطنان شان  باخته اند  جان 
یوسفی درادامه می افزایند »ترانه عارف بی همراهی موسیقی و آواز نیز دل انگیز است، چه 
برسد به آن که با نوای ساز و تأثیر آواز هم همگام باشد. زبان او نیز شسته و رفته و زالل و 
ساده و روان است، متناسب و شایسته ی هم زبانی و هم دلی با عموم مردم و موضوعاتی که 

مربوط به وطنش است.« )همان، ص 402(
اینک سال هاست که حنجره داوودی عارف این وطن پرست بزرگ شعر معاصر خاموش 
شده و آن قریحه روشن و ترانه ساز از آفرینش باز مانده است، اّما هنوز ملت ایران نوای گرم 

او را به گوش جان می شنود که صالی عشق به وطن است و ملّت و آزادی. 
افراطی  قومّیت گرایی  و  پرستانه  تعصبات میهن  تأثیر  زیر  نیز هم چون عشقی  عارف 
)اندیشـه های شـوونیستی( آن سـال ها به شـّدت نژاد عرب و ترک را مـورد سرزنش قرار 

می دهد. چنان که در بیتی در مخالفت با زبان ترک می آورد: 
بکن ترک زبان ترک، کز تاریخ خونینش    من از خون الله گون، کوه ارس، دشت مغان دارم
                                     )دیوان، ص425(

عارف در بیتی دیگر با موضعی بسیار شدیدتر در مذمت زبان ترکی می گوید: 
زبان ترک از برای از قفا کشیدن است             صالح، پای این زبان ز مملکت بریدن است

 
او معتقد است از زمانی که پای عرب به این سرزمین باز شد، دیگر خبری از کشور 

ساسان و خرمی های آن به گوش کسی نرسیده است: 
تا که شد پای عرب باز در ایران، زان روز                         خبر خّرمی از کشور ساسان نرسید

و  عارف  افراطی  گرایی  )قومّیت  ارتباط  همین  در  معاصر  تاریخ  پژوهندگان  از  یکی 
دیگر شخصیت های ادبی، سیاسی این دوره( می گوید: »این اندیشه های عارف و شاعران و 
نویسندگان دیگر این دوره مقدمه ای بود برای اندیشه های شوونیستی دوره ی رضا شاه و 
اقداماتی که در جهت یکسان سازی و نژادی قومّیت ها در ایران صورت گرفت.« )بیگدلو، 

 )161 :1380
2-3- سید اشرف الدین حسینی )1247-1313 هـ. ش(:

بر  بنا  تلّقی یکسانی نبوده، هر یک  از وطن،  شکی نیست که تلّقی شاعران مشروطه 
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دیدگاه و جهان بینی خاص خودشان به آن نظر داشته اند و نسیم شمال نیز از این قاعده 
مستثنی نیست. وطنی که مورد نظر نسیم شمال است، وطنی نیست که در مفهوم محدود 
آن، زادگاه و محل اقامت او به کار رفته باشد. بلکه مفهومی است گسترده که حدود آن 
تمام سرحدات ایران را با تمام مشترکات قومی و فرهنگی اش در برمی گیرد. وطنی که در 
داخل آن اقـوام گوناگـون با گویـش ها و آداب و رسـوم متفـاوت و وجوه مشترک بسـیار 
زندگی می کنند و خود را ملزم می بینند تا در راه شکل گیری ایرانی آباد و مستقل،که در 
آن مناسبات اجتماعی بر پایه عدالت و آزادی استوار شد باشد، بکوشند. تاریخ این وطن 
برخالف تلقی برخی باستان گرایان شوونیست همچون عارف قزوینی و میزراده ی عشقی، 

همانند تمام مناطق جغرافیایی این سرزمین به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر است. 
در نگاه نسیم شمال زیر نفوذ نوعی ناسیونالیسم مذهبی و ملی، تاریخ ایران باستان و 
تاریخ دوره ی اسالمی در امتداد هم و مکمل یکـدیگرند و نه گسیخته و رویاروی هم. او 
این وطن را به تعبیر استاد شفیعی کدکنی، در شکل موجود اسالمی و حتی شیعی آن 
نظر دارد. نه مجرد از رنگ اسالمی آن )شفیعی کدکنی، تلقی قدما از وطن، الفبا، ش2( 
ازاین رو سرنوشت ایران و اسالم و دین و ملت را از هم جدا نمی داند و با چنین تلقی از 
وطن است که می کوشد غیرت و حمیت دینی و ملی را هم زمان برانگیزد. »در این راه هم 
از عناصر و اسطوره های قومی و ملی بهره می جوید و هم از معتقدات دینی. هم ایرانیان را 
به خیزش و تجدید عظمت های پیشین فرا می خواند و هم اسالمیان را مورد خطاب قرار 
می دهد. و شکوه گذشته ی آن را خاطر نشان می کند، بارها از ایران به عنوان کشور فریدون، 
جمشید و.... نام برد و در همان حال از محمد )ص( و علی )ع( سخن می گوید و امام زمان 
را به فریاد می طلبد، بی آن که کمترین ناسازگاری میان آنها احساس کند، ایرانیان همان 
اسالمیان هستند و اسالمیـان همان ایرانـیان، ایـران هم دارای صبغه ی دینـی اسـت و هم 
واجد صبغه ی قومی« )صدری نیا، ناسیونالیسم اسالم گرا، 1384 305( ابیات زیر که از شعر 
»بی کس وطن« او برگزیده شده به همراه نمونه های دیگر از دیوان او بیانگر همین طرز 

تلقی است:
ای دخمه ی فریدون! تاج کـیان چه شد

کشمیر و بلخ و کابل و هندوستان چه شد دریای نور و تخت جواهر نشان چه شد
بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن ای تـخت و بخت داده بـه بـاد فنا وطن

                         
                           بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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کو پـوش  پلنگینه  جنگجوی  شیـران  آن قدرت و شجاعت و جوش و خروش کو
ناز و نعمت و عز و عال وطن ای جان  کو داریوش  شد،  چه  کیقباد  و  جمشید 

  
                            بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن

  
نـامـوس رفت هّمت ایـرنیان چـه شـد اسالم رفت، غیرت اسالمیان چه شد
ای تیـره بخت دست ز پیـکر جـدا وطـن دست بلند نادر گیتی ستان چـه شد

                          بی کس وطن، غریب وطن، بی نوا وطن
          )کلیات نسیم شمال،ص 321(
او در برابر تهاجم بیگانگان هم دغدغه ی حراست از آب و خاک سرزمینش را دارد و هم 
صیانت از دین و اعتقادات؛ در حقیقت او حفظ ایران را مساوی با حفظ اسالم می داند، به 

همین دلیل در قطعه شعری می گوید:
ای دریغا می سرود هم مملکت و هم دین ما اجنبی شد حمله ور بر مذهب و آئین ما
ای دریغـا می رود هـم مملکت هـم دین ما می کند مام وطن هر ساعتی نفرین ما

                   )کلیات نسیم شمال،ص 167(
او در جایی دیگر در همین ارتباط می آورد : 

کتاب و قبله و دین خدا یکی است یکی                     برادران، وطن و دین ما یکی است یکی
                  )کلیات نسیم شمال، ص338(
از معروف ترین سروده های نسیم شمال که در آن وطن پرستی و دین خواهی شاعر 
توامان با هم همراه است، شعر رثاگونه ای است در قالب مستزاد با عنوان »ای وای وطن 
وای«. از بیت بیت این قطعه شعر ایران دوستی و دین خواهی شاعر با شور و حرارت فراوانی 
موج می زند و به لحاظ دارا بودن عناصر و مظاهر ایرانی اسالمی یکی از کامل ترین و تأثیر 

گذارترین شعرهای او محسوب می شود. 
 به قول یکی از نویسندگان معاصر»این شعر همه معیارهای تفاوت و تمایز شعر نسیم 
شمال را با دیگر شاعران مشروطه در وطن خواهی و دین خواهی، یک جا در خود دارد« 

)جوکار، ایران و عناصر ایرانی در شعر سید اشرف، همان، ص384(
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ای وای وطن وای گردیـده وطـن غرقـه انـدوه و محن وای
ای وای وطن وای خیزید و روید از پی تابـوت و کفـن وای
اجـانـب پـامـال  افسـوس کـه اسالم شـده از همه جـانب
ای وای وطن وای مشروطـه ایـران شـده تـاریخ زمن وای
گمنام شده اسالم تنها نه همین گشت وطن ضایـع و بـدنام
ای وای وطن وای پژمرده شد این باغ و گل و سروسمن وای

     )کلیات نسیم شمال، ص119(
نسیم شمال در این شعر وطنی، در کنار وطن خواهی ایرانی- اسالمی که مهم ترین 
دغدغه او در این شعر است، از آسیب شناسی سیاسی، اجتماعی جامعه ی معاصرش نیز 
غافل نمانده است. بدین معنا که در نگاه انتقادی او وزرای خیانت پیشه ای که در لباس قطاع 
الطریق های روزگار ظاهر گشته اند و علمای نادانی که در الی و لجن جهالت شان گرفتار 
آمده اند، به شدت مورد سرزنش و انتقاد شاعر قرار گرفته اند. نسیم شمال در پایان این مرثیه 
وطنی، مصیبت بیدادگری اربابان ستمگر را در کنار مصیبت ستمی که بر سیدالشهدا رسیده 
است قرار می دهد و اعالم می دارد که سرنوشت او جز این نخواهد بود که پیوسته غم جور 
و جفایی که در طول تاریخ بر وطن او روا داشته اند، بخورد و با غم و اندوه فراوان همچون 

عزاداران امام حسین، ندای وامصیبتا سردهد. از زبان خود شاعر بشنویم:
سـّری علنی شـد شد راهـزنی  شـان  مسلک  وزرا  بعضی 
ای وای وطن وای گشته علما غرقه در ایـن الی و لجن وای
هـر لحظه بگویـد اشـرف بـه جز از النـه غـم هیچ نبوید
ای وای وطن وای ای وای وطن، واِی وطن وای وطن وای

        )کلیات، ص 120( 
2-4- ملک الشعرا بهار )1266- 1330 ش(: 

از میان شاعران عصر مشروطه که به مقوله وطن و ستایش از آن تعلق خاطر فراوانی 
نشان داده است؛ سیاستمدار، ادیب و شاعر نامور معاصر مرحوم ملک الشعرا بهار می باشد. 
اگر در دیوان تقریباً پرحجم این شاعر بزرگ و دیگر آثار قلمی او تورقی نماییم، می توانیم 
به عالقه ی شدید او به وطن پی ببریم. به جرأت می توان گفت که یکی از پربسامدترین 
موضوعات در آثار بهار بحث وطن خواهی و بزرگداشت آن می باشد. همان موضوع محوری 

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی24 /

و شاخصی که دکتر شفیعی کدکنی از آن به عنوان یکی از صداهای اصلی شعر دوره ی 
مشروطه یاد می کند و می گوید: »صدای اصلی مشروطیت بیشتر یا میهن پرستی است یا 
انتقاد اجتماعی و این صدا در شعر بهار و ایرج دیده می شود. بهار از نظر میهن پرستی و 
ایرج به لحاظ انتقادهای اجتماعی.« )شفیعی کدکنی، 1380: 34( ایشان در ادامه در ارتباط 

با همین موضوع می افزاید:
»اگر دو نهنگ بزرگ از شّط شعر بهار بخواهیم صید کنیم، یکی مساله وطن، است و 
دیگری آزادی. بهترین ستایش ها از آزادی در آثار بهار وجود دارد و زیباترین ستایش ها از 
مفهوم وطن باز هم در دیوان او به چشم می خورد. بهار به سبب آگاهی نسبتاً وسیعی که از 
گذشته ایران داشت به علت همان شیفتگی عاطفی ای که نسبت به گذشته ایران در او بود. 
بهترین مدیحه سرای وطن، در بافت بورژوازی آن است. وطن پرستی در حد اعالی آن، نه 
شوونیزم گاهگاهی عصر رضاخانی« )همان، ص 36( احاطه ای که بهار به تاریخ و فرهنگ 
گذشته ی ایران داشت، عشق او را به ایران کهن بیشتر کرده بود. عشقی که در سرتاسر 
دیوان او آشکارا مشهود است. همین عشق در زمانی که استبداد حاکم درهای سیاست را به 
روی او می بندد و خانه نشینش می کند، انگیزه ای می شود برای تحقیق و پژوهش در ادب و 
فرهنگ ایرانی و زبان پهلوی، به منظور جستجو در زوایای تاریک گذشته این سرزمین. بهار 
خود سرخیل نسلی بود که درد وطن دوستی در آنان به ناگهان بیدار شده بود. همان درد 
عاشقانه ای که لحن شاعری وی را از شور و حماسه سرشار می کرد. عشق و اعتقاد این نسل، 
برخالف نسل پسین آنان، از سر آگاهی و برخاسته از باوری نجیب وژرف بود که خود را با 

استعدادها و نیازها و مقتضیات ملک و ملت به خوبی هماهنگ و دمساز کرده بود. 
»در گزارش کاملی که ملک الشعراء بهار در جلوه های گوناگون شعر خویش از سرگذشت 
ایران به دست می دهد، هم از روزگار درخشندگی فرهنگ و عدالت اجتماعی و شادمانی ها 
و فیروزی ها سخن به میان می آید و هم تیره بختی ها و سیه روزی ها با علل و اسباب آن، 
در جای خود به یاد آورده می شود. بر روی هم وقتی دوره های مجد و سرافرازی و عظمت با 
روزگار شاعر در ترازوی قیاس قرار می گیرد، دریغ و افسوس و حسرت وی را بر می انگیزد، 
حسرت به همه ی آن چیزی که از دست رفته و دیگر در چشم انداز آینده شاعر امکان باز 

آوردنش حتی در خیال هم نمی گنجد.« )یاحقی،1375: 36(
از معروف ترین شعرهای وطنی بهار، قصیده استوار و سراسر توصیفی »لزنیه« است که 

شاعر آن را در کشور سوییس، زمانی که برای معالجه به آن جا رفته بود، سرود. 
بانو پروانه بهار، دختر ملک الشعرای بهار، در باب چگونگی سرایش این قصیده چنین 
می گوید: "چند ماهی از اقامت پدرم به لزن سوییس نگذشته بود که مجبور شد آسایشگاه 
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لزن  قلب  در  کوچکی  کلینیک  یک  در  و  کند  ترک  زیادش  گرانی  خاطر  به  را  »بلودر« 
بستری شود. محل جدید اطاق کوچکش دارای بالکن بسیار بزرگ و زیبایی بود که از آن 
دشت و کوه و کمی دورتر قله آلپ با عظمت عجیبی دیده می شد، پدرم این اطاق را به 
خاطر منظره اش دوست داشت. یک روز بعد از ناهار پدرم از من خواست تا تختش را به 
بالکن ببرم. این کار را کردم و از آسایشگاه خارج شدم آن روز هوای خوبی بود و منظره 
آن مخلوطی از آفتاب و مه بود. پدرم به سرودن قصیده »لزنیه« مشغـول شد. بعد از ظهر 
وقتـی به کلینیک بازگشتم او هنوز غـرق کار بود. عادتم این بود که وقتی او را در چنین 
حالی می دیدم آسوده اش می گذاشتم. خواستم او را تنها بگـذارم ولی صدایم کرد و گفت: 
لزنیه."  خواندن  به  کرد  شروع  وقت  آن  و  بخوانم  قصیده  یک  برایت  می خـواهم  بار  این 

)یوسفی،1373: 451(
قصیده ی مزبور با مقدمه ای آغاز می شود که تابلویی است از منظره طبیعت اما با آن چه 
در دیگر قصیده ها می توان دید، متفاوت است. آن چه را شاعر از فراز کوه در دره لزن دیده به 
صورتی عینی و ملموس به پرده ی شعر کشیده است: وصف مه و ابرست که اندک اندک دره 
و کوه را پوشانده، فضا تیره گون شده سپس برف می بارد و بر همه جا پوششی کافورگون 

می افکند و بعد سیل دره را فرا می گیرد و به تدریج سطح آب باال می آید: 
پر کرد زسیماب روان دشت و چمن را را لزن  کوه  و  دره  مسخر  کرد  مه 
گفتی که برفتند به جاروب لزن را گشت نهان  میغ  و  دمه  غبار  به  گیتی 
افکـند به سـر مقنعه ی بـرد یـمن را آن بیشه که چون جعد عروسان حبش بود
و آمد مه و پوشید به کافور کفن را دوخت کفن  آلپ  برسلسله  و  آمد  برف 
پوشـید سراپای در و دشت و دمن را ناگاه یکی سیـل رسیـد از دره ای ژرف
را دهن  فروبست  و  را  لزن  بلـعید  گفتی زکمین خاست نهنگی و به ناگاه

                          )دیوان بهار،ص 774(
خواندن  از  که  می گوید  سخن  مرغانی  از  لزن  دره  از  توصیف هایش  ادامه  در  شاعر 
ابر  نغمه های دلنشین لب فرو بستند و به دنبال آن جلوه گر شدن خورشید از زیر مه و 
تاریکی آفاق را  با دو تشبیه عینی و ذهنی،  با تصاویری بدیع را مطرح می کند و  همراه 
نشان می دهد. سرانجام حسن تخلص هنرمندانه شاعر است به احوال وطن و هموطنانش؛ 
موضوعی که مقصود اصلی ما از تحلیل این شعر است. بهار در این تابلو از تاریکی افق به 

تاریکی و بد روزی ایران گریز می زند. )یوسفی، 1373: 452(

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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آیا نمی توان تصور کرد که خاموشی مرغان و سخن را از یاد بردن و چیرگی جهل بر 
علم و نیز ذکر کافور و کفن در ابیات پیشین نوعی اشاره تواند بود به بی حسی و نادانی و دل 

مردگی، که شاعر آن را در جامعه و ملت خویش می دید:
را سخن  یاد  از  تیرگی  این  در  بردند  مرغان دهن از زمزمه بستند، توگویی
را لگن  سیمینه  تابش  نگرد  در  کس  خور تافت چنان کز تک دریابه سر آب
یک باره زدند آتش صد تل و جگن را تـاریک شد آفاق و تو گفتی که به عمدا
را فن  و  دانش  آبروی  سفه  برد  یا  گفتی کـه مگر جهـل بپوشید رخ علم
ویـن حال فـرایاد مـن آورد وطـن را گم شـد زنظر آن همـه زیبایـی و آثـار
را کهن  ایـران  روزی  بـد  و  تـاریـکی  شـد داغ دلم تـازه کـه آورد بـه یـادم

                             )همان،ص 180(
یاد گذشته ایران در روح شاعر موجی از شور و حماسه بر می انگیزد. از این پس، ابیات 
هم از لحاظ مضمون هم از نظر صور خیال و تشبیهات و استعارات و نیز از جهت آهنگ 
سخن، قوت و صالبتی بارز پیدا می کند. بهار از تاریخ ایران مایه های فراوانی اندوخته و از 
سر وطن دوستی به آن عشق می ورزید. در آثار خود نیز از فراز و نشیب سرگذشت ملت 

خویش بسیار سخن گفته است. 
اصوال نسل بهار برخالف پیشینیان دوست دار تاریخ و آگاهی از تاریخ بودند. به همین 
سبب عالقه شان به وطن، آگاهانه بود و با استعدادها و نیازها و مقتضیات ملت و مملکت 
خویش به خوبی آشنایی داشتند. بی خبری از تاریخ و فرهنگ که ثمره اش بی ریشگی و 
بی ثباتی است، به نظر آنان ناروا می نمود. اشارات کوتاه وی به حوادث و دوره های گذشته، 
از فریدون و  ایران نشان می دهد. آن جا که  او را نسبت به تاریخ  وسعت دامنه ی معرفت 
فداکاری های پسران گودرز در دشت پشن، و وزش خشم دهاقین خراسان در مقابله با 
جانشینان اسکندر یاد می شود و نیز پایداری پارتیان و پرخاشگران ری و گرگان در برابر 
مهاجمان و اشاره به شکست والرین امپراطور روم و حمله و پیروزی بهرام و یا چیرگی اسالم 
بر پنجاب و کشمیر و برخورد قزلباشان با سپاه عثمانی و کشورگشایی نادر همه سرشار از 

لحن و تصویر حماسی است.
به خصوص بیزاری او از چیرگی بیگانگان بر ایران نظیر اسکندر و اخالف او که آنان را به 
زاغ و زغن در باغ وطن تشبیه می کند، بارز است. آن جا که به یاد رزم کراسوس و سورن، 
سرداران رومی و ایرانی می افتد، می گوید: »خون در سر من جوش زند از شرف و فخر« 
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ببینید چگونه مردانه و پهلوانانه و با سرافرازی سخن گفته است. این صحنه ها و این سخنان 
کوبنده و پرهیمنه که بر آمده از روحیه میهن پرستی بهار است، در تابلوی پایانی قصیده با 

شور و حرارت زاید الوصفی به توصیف درآمده است )همان، ص454(. 
چون خلدبرین کرد زمین را و زمن را ؟ زانوار عدالت آن روز چه شد کایران 
گـلرنگ ز خـون پسران دشـت پشن را آن روز که گودرز، پی رفع عدو کرد
بـر کنـد زبـن ریشـه آشوب و فتن را و آن روز کـه دارای کبیر از مـدد بخت
یـک قـرن کشیدیم بـالیـا و محـن را زان پـس که زاسکندرو اخـالف لعینش
از بـاغ وطـن کـرد بـرون زاغ و زغن را نـاگـه وزش خشم دهـاقیـن خـراسان
سد گشت و دلیرانه نگه داشت وطـن را در پیش دو دریای خـروشـان سپه پارت
چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن ر خون در سرمن جوش زند از شرف و فخر
را والـریـن  ادب  زانـوی  بـه  افـکنـد  و آن روز کـه شاپـور بـه پیش سم شبرنگ
افکنـد ز پـا ساوه و آن جیـش کهـن را و آن روز کجـا رفت کـه یک حمله بهـرام
در دیـده ی رومی به شب تیـره وسن را وان روز که شمشیر قـزلباش بـرآشفت
بشکافت چـو شمشیر سحر عقد پـرن را آن روز کـه نـادر صف افغـانی و هنـدی

                             )دیوان، ص 276(
روشنفکران  برخی  و  قزوینی  عارف  و  عشقی  هم چون  شاعرانی  برخالف  بهار  گرچه 
متعصب افراطی آن دوره، چهره ای نسبتاً متعادل و غالباً دین ورزانه دارد، با این همه گاهی 
اوقات در سروده ها و دیگر آثار او این نوع نگرش)نگاه شوونیستی( دیده می شود. در شماره 
دوم مجله دانشکده، که ناشر افکار انجمنی به همین نام )دانشکده( بود و بهار مؤسس این 
انجمن و مجله، در شرح چگونگی فتح ایران به دست اعراب و مهاجرت زردشتیان به هند 
چنین می گوید: »برای فرار از تمامی این تهلکه ها، یک راه نجات بیش نیست: ترک معتقدات 
و دین و آئین خود )دین زردتشت( و قبول مذهب اجنبیان فاتح )دین اسالم(. )بیگدلو، 
1380: 170( وی در جایی دیگر با همین موضع اظهار نظر می کند که »اعراب در محو آثار 
ایرانی هر چه توانستند کوشیدند؛ مخصوصاً چون آثار و کتب فارسی را، آثار کفر و زندقه 
می دانستند و در ابتدا غیر از قرآن، کتاب دیگری را الزم نمی شمردند، هرچه هر جا یافتند 
متعمداً سوختند و یا در رودخانه ها غرق کردند.« )همان، ص171( بهار در بیتی قوم عرب 

را این گونه مورد سرزنش قرار می دهد: 

وطن خواهی در شعر دوره ی مشروطه
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باستانی نامه کافشاندش اندر خاک و گل          تازیان در سیصد و پنجاه سال از جهل و کین
                                 )دیوان، ص586(

بهار، که در این مواضع دیدی ستایش آمیز و غیر انتقادی نسبت به ایران باستان دارد، 
دوران بعد از ساسانیان را دوره تاخت و تاز عرب ها و دوره ی تباهی و نابودی ایران زمین 

می داند: 
شد شوم  ایران  بر  واال  شاهنشه  آن  خون  از پس پرویز گفتی خسروی معدوم شد
شاه شاهان کشته شد در مرو و باطل گشت کار الجرم بر ما شکست آمد ز گشت روزگار

                                    )دیوان، ص380( 

3- نتیجه گیری
مهم ترین نتایجی که می توان از مطالب مطرح شده در این مقال، به دست آورد، به قرار 

ذیل است: 
3-1- آن اندازه که ستایش وطن در شعر دوره ی مشروطه با انگیزه ها و مقاصد سیاسی 
همراه بود، شعر کهن )به استثنای شعر فردوسی( از چنین خصیصه ای برخوردار نبوده است. 
3-2-میهن پرستی در شعر دوره ی مشروطه در سطح گسترده ای با ناسیونالیسم همراه 

می باشد. 
هم چون  کسانی  شعر  در  به ویژه  مشروطه  دوره ی  شعر  در  دوستی  میهن  گاه   -3-3
میرزاده ی عشقی و عارف قزوینی و در مواردی محدود در شعر ملک الشعرای بهار، شکل 

افراطی )شوونیستی( به خود می گیرد و به ضدیّت و تحقیر اقوام دیگر می انجامد. 
ضد  و  ملی  احساسات  برانگیختن  در  وطنی،  سروده های  مشروطه  دوره ی  در   -4-3

استعماری تأثیر فراوانی داشته است. 
3-5- توصیف وطن و ستایش آن در شعر شاعران عصر مشروطیت با جلوه های گوناگون 
همراه است. در شعر این دوره توصیف وطن گاه رنگ و بوی اسالمی دارد. که نشانه های آن 
را می توانیم در شعر شاعرانی هم چون بهار و نسیم شمال ببینیم. و گاه بدور از جلوه های 
این  می کند.  پیدا  گرایانه(  )باستان  آرکائیکی  باستانی جنبه ی  مفاهیم  تأثیر  تحت  دینی 
ویژگی بیشتر در شعر کسانی همانند میرزاده ی عشقی و عارف قزوینی جلوه گر است و در 
پاره ای موارد سروده هایی را می بینیم که جنبه ی تلفیقی دارد؛ یعنی هم جلوه هایی از تاریخ 
ایران باستان در آنها مشهود است و هم جلوه هایی از تاریخ دوره اسالمی. نمونه هایی از این 

نوع شعر در دیوان بهار و به شکل برجسته در دیوان نسیم شمال دیده شده است. 
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دو فصل نامه ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات
فـارسـی دانـشگاه آزاد اسـالمی، واحـد فسـا

س9، ش2 )پیاپی19(، پاییز و زمستان 1397

تحلیل آرکه تایپی مصیبت نامه عطار
آزاده اقرانی ارگی
فارغ التحصیل  دکترای زبان و ادبیات فارسی،واحد نیشابور،دانشگاه آزاد اسالمی،نیشابور،ایران
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استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسالمی، نیشابور، ایران

چکیده
به عنوان میراث مشترک  بنیادی روان شناسی یونگ است که  از اصطالحات  کهن الگو یکی 
از کهن الگوهای  یونگ  است.  انسان ها جای گرفته  و گروهی همه ی  فردی  ناخودآگاه  بشری در 
بسیاری یاد کرده که از آن میان، در تحقیق حاضر، »سفر قهرمان«، »پیر خردمند« و »والدت 
مجدد« مورد نظر خواهد بود. یکی از نمودگاه های اصلی ناخودآگاه بشری و به تبع آن، کهن الگوها، 
هنر و ادبّیات است. در مصیبت نامه ی عّطار نیشابوری، سه کهن الگوی یادشده قابل توّجه است. به 
این اعتبار، در پژوهش پیش رو، آرای کهن الگویی یونگ با اندیشه های عرفانی عّطار نیشابوری به 
روش توصیفی-تحلیلی مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد کهن الگوی سفر قهرمان 
کارکرد  شد  مشخص  همچنین  دارد.  هماهنگی  مصیبت نامه  در  مرید  عرفانی  سلوک  و  سیر  با 
گذر  آنکه،  دیگر  است.  یافته  تجلّی  مصیبت نامه  در  عیناً  فرزانه،  پیر  هدایت گرانه ی  کهن الگویِی 
و  شهودی  تجربّیات  کسب  و  خردمند  پیر  هدایت های  کمک  به  سفر  مختلف  مراحل  از  سالک 
بقا می گردد، والدت  یا  به حیات جاوید  فنا، که منتهی  به دروازه های  معرفتی بسیار و رسیدن 

دوباره ای است. 
واژگان کلیدی: عّطار، مصیبت نامه، یونگ، کهن الگو، سفر قهرمان، پیر خردمند، والدت دوباره
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1- مقدمه
سام نامه و شاهنامه هر دو از آثار حماسی گرانقدر ادب فارسی هستند. هر چه پهلوانان 
شاهنامه در حب الوطن کوشیده اند، سام در سام نامه برای رسیدن به شاهد مقصود سالها 
ایران را رها می کند. و متاسفانه شخصیت او در حد یک جوان دلباخته که از عشق پریدخت 
از پا در آمده تنزل می یابد. در حالی که در شاهنامه حتی عشق نیز مانع از وفاداری به ایران 
نمی گردد. در مورد سام نامه نیز اگر هدف خواجو از بیان نام سام شرح احوال دو دلداده بوده، 
به خوبی از عهده برآمده است، اما اگر قصد معرفی سام به عنوان پهلوان ایرانی را داشته 
به دلیل عملکرد سام به این هدف نزدیک نشده است. )امیری خراسانی، 1273: 1380( 
او در مسیر معرفی و توصیف  به دلیل تخیالت زیاد شاعر وقدم زدن زیاد  بیان دیگر  به 
پریدخت، جا برای بیان پهلوانی های سام بعنوان یک پهلوان تنگ است. دکترسرکاراتی نیز 
سام نامه رامنظومه نیمه حماسی- نیمه خیالی می داندکه خواجو آن را از روایات شفاهی 
پراکنده تدوین کرده است )همان، 692(  دربیان افتراقات و اشتراکات سودابه و پریدخت 
نیز باید گفت که ترسیم شخصیت این دو با بینش آفرینندگان این آثار، و طرز تلقی آن دو 
از شخصیت زن بی ارتباط نیست. زن در هردو اثر هم مورد نکوهش و هم شایسته ستایش 
واقع شده است. »زن در اعصار مختلف همواره مورد ستم و نابرابری قرار گرفته و چندان 
منزلتی نداشته است. هر چند حضور ادیان مدتی به او عزت بخشیده، اما این سرفرازی 
زیاد طول نکشیده و جامعه همچنان زن را در حصار زن بودنش محصور می داشته است.« 
)پورحسن فتیده، 1379: 12( از سوی دیگر به عقیده انصافپور به گواهی تاریخ در دوره هایی 
از حیات بشر زن رییس قبیله بوده و سوای وظایف مادری مسئولیت های اجتماعی را نیز 
)167: تا  بی  )انصاف پور،  می نامد.  شاهی  مادر  را  دوره  این  تاریخ،  است  داشته  عهده  به 

و  زیبایی  دلیل  به  گاه  داستان  مسیر  در  که  هستند  زنانی  پریدخت  و  سودابه 
فردوسی  شده اند.  واقع  نکوهش  مورد  سبکسری  بخاطر  وگاه  شده اند  ستوده  آراستگی 
حضیض  در  زمانی  و  می دهد  اوج  بودن  کیکاووس  مطلوب  مرز  تا  اول  را  سودابه 
نیز  نامه  سام  در  می دهد.  تنزل  افراسیاب،  مسلخ  به  سیاووش   کشاندن  و  هوسناکی 
سر  معشوق  به  ارادتش  پیشکش  که  دختری  است.  تأمل  قابل  پریدخت  شخصیت 
حکایت  در  بانو  دو  این  شخصیت  تا  است  آن  بر  سعی  مقاله  این  در  است.  برادر  و  پدر 
گردد.  بیان  خالصه  طور  به  اشتراکات شان  و  افتراقات  گرفته،  قرار  بررسی  مورد  عاشقی 

2- بحث و بررسی
تحلیلی  روان شناسی  مکتب  چهره های  برجسته ترین  از  یکی  یونگ  گوستاو  کارل 
زوریخ است. او با نظریّاتی که ارائه داد، راه های تازه ای در حوزه ی نقد ادبی گشود. آن چه 
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نمونه ها  مسأله ی  برون گرایی،  و  درون گرایی  مسأله ی  ناخودآگاه جمعی،  »درباره ی  یونگ 
و صور مثالی مطرح کرد، هرچند به سبب جنبه ی فنی که در کالم وی بود، مّدت ها در 
حوزه ی محدود اهل علم متوّقف ماند، بعدها به تدریج در خارج از حوزه ی بیمارستان ها 
و دانش گاه ها هم، رخنه کرد و در ادبیات و نقد ادبی نیز، راه یافت« )زّرین کوب، 1361، 
ج2: 694(. مکاریک عقیده دارد نقد آثار ادبی با تکیه بر نظریّه ی کهن نمونه ای یونگ منجر 
به کشف ماهّیت ویژگی اسطوره ها، کهن الگوها و کارکرد آن ها می شود؛ »زیرا اثر هنری را 
تجلّی نیروهای پویا و ذاتی برخاسته از اعمال روانی جمعی بشریّت می انگارند« )مکاریک، 
1383: 401(. یونگ عقیده دارد »هنر و ادبّیات نیز، مانند خواب، محّل تجلّی صور مثالی 
از  ناخودآگاه جمعی است« )شایگان فر، 1380: 139( و »شاعر کسی است که   و ظهور 
ادبّیات و  پیوند میان  را طنین انداز ]می[سازد« )همان: 137(.  واژه ها، فعلی بدوی  پشت 
روان شناسی باعث ظهور شاخه ای علمی به نام »روان شناسی ادبّیات« شده است. »منظور 
از روان شناسی ادبّیات، مطالعه ی روان شناختی نویسنده به عنوان نوع یا فرد، یا مطالعه ی 
فرآیند آفرینش، یا مطالعه ی سنخ ها و قوانین روان شناختی موجود در آثار ادبی یا سرانجام 
وارن، 1373: 184(.  و  )ولک  است«  ادبی  اثر  یک  خوانندگان  بر  ادبّیات  تأثیر  مطالعه ی 
اگرچه نقد روان شناختی نمی تواند جنبه های گوناگون یک اثر ادبی، به ویژه شاخصه های 
زیبایی شناسی آن را نمایان کند، ولی »این روی کرد می تواند سرنخ های مهم برای کشف 
و  ارائه دهد« )گورین  اثر هنری  یا موضوعی( یک  تماتیک )درون مایه ای  نمادین  رازهای 
همکاران، 1370: 139( و از زاویه ای دیگر، به شرح و بسط جهان بینی صاحب اثر بپردازد.

مهم ترین اصطالحی که در روان شناسی یونگ نمود یافته، کهن الگو است. این اصطالح 
ترجمه ی »آرکی تایپ« می باشد که »برگرفته از واژه ی »آرکتوپوس« )Arktypos( است. 
آن  روی  از  را  چیزی  که  است  بوده  الگویی  یا  مدل  معنی  به  یونانی  زبان  در  واژه  این 
صورت  یا  مثالی  صورت  به  کهن الگو  تعبیر  سرنمون(.  ذیل   :1376 )انوشه،  می ساختند« 
ازلی به این دلیل است که ناخودآگاه جمعی پیشینه ای بسیار کهن دارد. کهن الگوها شامل 
مضامین، تصویرها و الگوهایی هستند که در شرایط زمانی و مکانی مختلف بالندگی پیدا 
می کنند و تنّوع می پذیرند )امامی، 1377: 208(. کهن نمونه ها، اندیشه ها و رفتارهایی غریزی 
هستند که بر پایه ی الگوهایی از پیش مشّخص، به صورت فطری و ذاتی در نهاد آدمی وجود 
دارند. به این اعتبار، خودآگاه و ناخودآگاه آدمی تحت تأثیر الگوهای نخستینی است که به 
هنگام تولّد در وی پدید می آیند. اشکال و صورت هایی که از پیشینیان به او ارث رسیده اند 
و در ناخودآگاه اش جای گرفته اند. کهن نمونه ها »در تصاویر، شخصّیت ها، طرح های روایی، 
درون مایه های نوعی و در تمامی آثار ادبی حضور دارند و به این ترتیب، شالوده ای برای 
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مطالعه ی ارتباط های متقابل اثر فراهم آورده اند« )مکاریک، 1384: 401(. کهن الگو انواع 
گوناگون دارد که مهم ترین نمودهای آن در ناخودآگاه بشری عبارت هستند از: خویش، 
قهرمان، سایه، نقاب، آنیما، آنیموس، پیر خردمند، والدت دوباره، سفر و ... . »اگر به همه ی 
سیستم های مختلف شخصّیت مانند آرکی تایپ های آنیما، آنیموس و امثال آن اجازه ی بروز، 
تفکیک و تکامل داده شود، شخصّیت سالمی به وجود خواهد آمد که این روند را فردیّت 
]می[نامند« )شاملو، 1382: 59(. عنصری که باعث رسیدن آدمی به دروازه های کمال و 
تعالی است و ظرفّیت های جسمانی و روحانی او را از حالت بالقّوه به حالت بالفعل درمی آورد.
از آن جا که کهن الگو به عنوان میراثی جهانی و مشترک میان نوع بشر شناخته می شود، 
نشانه های آن میان همه ی قوم ها و فرهنگ ها نمود دارد. آثار ادبی نیز، ابزاری مناسب برای 
تبیین مقوله های فرهنگی به شمار می رود. در گستره ی ادبّیات فارسی، یکی از شاخص ترین 
دارند، عّطار  نمود  او  آثار  تأّملی در  پویا و درخور  به شکل  شخصّیت هایی که کهن الگوها 
نیشابوری است. او با تکیه بر صورت های مثالی که در ناخودآگاه اش حضور و بروز داشتند، 
موّفق به خلق آثاری ماندگار شد. در این بین، مصیبت نامه با توّجه به محتوایی که دارد، 
مشکالت  و  گرفتاری ها  شرح  مصیبت نامه  است.  کهن الگوها  تجلّی  برای  مناسب  بستری 
روحانی سالکی است که در مسیر إلی اهلل قرار گرفته و در این مسیر صعب، اژدهای نفس 
طی طریق را بر او دشوار کرده است. در این سفر بحرانی و سرنوشت ساز، پیر خردمند به 
پی درپی خود  راه گشایی های  با  و  می شود  ظاهر  مبتدی  سالک  معنوی  پشتوانه ی  عنوان 
در  که  نکته ای  می شود.  او  دوباره ی  معنوی  زایش  و  سالک  کار  در  گشایش  ایجاد  باعث 
نقش آفرینی های پیر فرزانه وجود دارد، شباهت های آشکار و درخور توّجه آن با نظریّات 
کارل گوستاو یونگ است که در یافته های اسطوره شناختی خود به آن اشاره کرده است. او 
در آثار گوناگون، از پیر خردمند، سفر قهرمان و والدت دوباره به عنوان سه کهن الگوی مهم 
و اثربخش در روند رشد و تعالی نوع بشر یاد کرده است. خوانش مشترک عّطار و یونگ 
از این مقوالت، نشان دهنده ی پیوندهای عمیق و قابل تأّمل ادبّیات عرفانی و روان شناسی 
است: به پرسش های ذیل  پاسخ گویی  پژوهش حاضر، در پی  توضیحات،  این  بنابر  است. 

در  مجّدد«  »والدت  و  خردمند«  »پیر  قهرمان«،  »سفر  کهن الگوهای  کارکرد   
چیست؟ عّطار  عرفانی  آرای  و  مذکور  کهن الگوهای  میان  اشتراک  وجوه  و  مصیبت نامه 

نقد کهن الگویی مصیبت نامه، زمینه ای مناسب جهت درک بهتر این اثر و نّیات مؤلّف آن 
فراهم می آورد و بخش های نوینی از جهان بینی عّطار اثر به بوته ی نقد گذاشته می شود. دیگر 
آن که، ثابت می شود افرادی چون شیخ نیشابوری در واقع، سخن گوی جمعی و طبیبان روحی 
بشر هستند که نگاهی متفاوت و در عین حال، اثربخش به نوع بشر و مسأله های پیرامون 
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آن دارند. هدف غایی عّطار از سرودن این منظومه بازگویی راه های رسیدن به جاودانگی و 
سعادت یا آن گونه که یونگ می گوید فرآیند فردیّت بوده است. در نتیجه، با تأکید بر نقد 
ارائه می گردد. عّطار  نگاه  از  انسانی سلوک  غایت  از مسأله ی  نوین  کهن الگویی، خوانشی 

و  تحلیل  کهن الگویی  نقد  دریچه ی  از  نیشابوری  عّطار  آثار  پژوهش،  چند  در 
انطباق  و  سایه  کهن الگوی  »بررسی  مقاله ی  در   ،)1390( قشقایی  است.  شده  واکاوی 
و  سایه  اشتراک  وجوه  به  دیدگاه،  این  تأیید  ضمن  عّطار«،  مثنوی های  در  نفس  با  آن 
و  ذمیمه  اخالق  مرکز  مقوله  دو  این  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  و  کرده  اشاره  نفس 
مانند  صفاتی  این،  بر  افزون  دارند.  قرار  روح  نام  به  لطیفه ای  مقابل  در  و  هستند  زشت 
بخل  خودبینی،  و  کبر  و  ُعجب  دروغ،  و  دورویی  حّسی،  لّذت های  و  هوا  از  تبعّیت 
می رسد. نظر  به  برجسته  نفس  و  سایه  در  شهوات  در  حرص  حسادت،  و  امساک  و 

بزرگ بیدلی و پورابریشم )1390(، در مقاله ی »نقد و تحلیل حکایت شیخ صنعان بر اساس 
نظریّه ی فرآیند فردیّت یونگ«، به این نتیجه رسیده است که داستان مذکور طرحی کهن الگویی 
دارد و نه تنها در اسطوره ها و داستان ها که در نظام اجتماعی نیز، همواره پویا و مکرر است و راز 
جاودانگی آن نیز، در همین نکته است. انسان همواره در تکاپوی رسیدن به شخصّیتی کامل است 
و بی گمان این تجربه زمانی محّقق می شود که هم چون پیر صنعان به فردیّتی الهی دست یابد.
منطق الّطیر  کهن الگویی  »قرائت  مقاله ی  در   )1393( محّمدی  و  زارعی  بهره ور، 
کهن الگویی  موقعّیت های  و  انگاره ها  مهم ترین  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  عّطار«، 
پیر  نقاب،  سایه،  آنیما،  فردیّت،  فرآیند  از:  هستند  عبارت  رمزی  منظومه ی  این  در 
تمامّیت  و  فردیّت  بین،  این  از  خویشتن.  تمامّیت  و  سفر  مجّدد،  والدت  فرزانه، 
مجموعه ی  پیونددهنده ی  رشد،  از  کهن الگویی  فراساختاری  منزله ی  به  خویشتن 
است. رفته  کار  به  منظومه  خوانش  و  روایت پردازی  در  که  است  کهن الگوهایی  و  رمزها 

کهن الگویی  تحلیل  و  خوانش  با  ارتباط  در  پژوهشی  مذکور،  تحقیقات  علی رغم 
مصیبت نامه ی عّطار دیده نشد که این امر، بر جنبه های نوآورانه ی تحقیق حاضر می افزاید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و واکاوی تجلّی کهن الگوهای »سفر قهرمان«، »پیر فرزانه« 
و »والدت دوباره« در مصیبت نامه ی عّطار نیشابوری است تا از این طریق، پیوندهای عمیق 
ادبّیات، عرفان و روان شناسی نشان داده شود و نقش کهن الگوها به عنوان میراث مشترک 
بشری برجسته گردد. برای تحّقق این هدف، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است.

2- بحث و بررسی
2-1-کهن الگوی سفر قهرمان:

با  آدمی  است.  شکوفایی  و  کمال  مرزهای  به  رسیدن  برای  مناسب  راهی  سفر 
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می شود  روبه رو  تازه ای  منفی  یا  مثبت  پدیده های  با  ناشناخته  مسیرهای  در  قدم نهادن 
روزهای نخستین حیات  از همان  این موضوع  او می افزاید.  فهم  و  بر گستره ی درک  که 
بشر، دارای اهّمّیت بوده و از سوی یونگ، به عنوان یکی از کهن الگوها مطرح شده است. 
با یک یا همه ی کهن الگوهای مربوط به موقعّیت ترکیب می گردد. از سفر  »سفر معموالً 
استفاده می شود«  یا حقایق روشن گرانه  اّطالعات  قهرمان در طلب  ره سپار ساختن  برای 
)سخن ور، 1379، ص37(. در نقد اسطوره ای، خود، کهن الگویی روایی محسوب می شود 
از  بر مجموعه ای  نهایی،  پیروزی  به  در مسیر رسیدن  اصلی  آن، شخصّیت  اساس  بر  که 
مسافر  نشیب  و  فراز  پر  سفر  این  در   .)37-36 :1984 ,Knapp( می گردد  چیره  موانع 
معنوی خویش  کاستی های  بر  برای چیرگی  و  آشنا می شود  قّوت خود  و  نقاط ضعف  با 
می کوشد. حضور در گستره ای مبهم و ناآشنا اگرچه در آغاز با ترس و بیم هم راه است، 
به  می افزاید.  موانع  از  گذر  فرد جهت  تصمیم گیری  و  تعّقل  قدرت  بر  زمان،  گذر  با  ولی 
این دلیل، یونگ عقیده دارد که »فرآیند فردیّت غالباً با سمبولی از مسافرت برای کشف 
سرزمین های ناشناخته نمودار می شود« )یونگ، 1383: 430(. از دید او، رونده با گشودن 
ابهام ها و رموز نامشکوف، بر دایره ی بینش و معرفت خود اضافه می کند و به درجه ای از 
بصیرت و آگاهی دست می یابد که پیش از گام نهادن به سفر، برای او دست نیافتنی بود.
در جریان سفر قهرمان، کهن الگوی صعود نمود خاصی دارد. مقوله ای که در طی آن، روح 
قدسی آدمی یعنی همان »من« )Ego( که به »فرامن« )Superego( تکامل یافته است، از 
حوزه ی محدود دنیا خاکی فراتر می رود و در جذبه ی ُسکرآلود رؤیا و الهام در جهان نامکشوف، 
 .)4 :1998 ,Segal( به تجربه ی شهود دست می یابد )مبهم و نامتناهی ملکوت )ناخودآگاه
عّطار نیز، با بهره گیری از مفهوم عرفانی معراج که پیوندهای شگرفی با کهن الگوی سفر دارد، 
در پی تبیین این مفهوم بوده که نوع بشر، با دور شدن از حال و هوای پیشین و درآمدن 
به مسیری جدید و گذر از ناشناخته ها و موانع دشوار، به علّو درجات خواهد رسید. به تعبیر 
دیگر، عّطار کمال معنوی انسان ها را در گرو حرکت به سوی هدف غایی می داند. سالک 
در اثر کشش و طلبی که در وجودش تبلور یافته است، متقاعد می شود تمام سختی های 
مسیر إلی اهلل را یکی پس از دیگری بپیماید و با پشت سر گذاشتن زمان و مکان به نقطه ی 
نهایی برسد. آن جا که ویژه گان درگاه الهی با طبق های نثار به پیشواز او می آیند. بدیهی 
است به کار بردن چنین عبارتی حاکی از منتهای کمال و پختگی شخصّیت پیام بر اسالم 
است که اگرچه در آغاز کار از سرای اُّم هانی )جهان ماّده و مبدأ سفر( به معراج رفت، اما در 
نهایت با کسب فیوضات رحمانی و به دست آوردن تجربه ی شهود به سرای خاکی بازگشت.  
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براق بر  امّ الکتــابش  درکشیـــد  از وثاق اُّم هانــــی ز اشتـــیاق
تا که بگذشت از زمان و از مکان آسمان تا  عنان  می زد  هم چنان 
با طبــق های  نثــــــارش  آمدند هر دو عالم خواســتارش آمدند

         )عّطار نیشابوری، 1386: 135-136(                              
را  باید وظایف سنگینی  آن  آغاز می کند که طی  را  قهرمان »معموالً سفری طوالنی 
به انجام برساند. وی یک سلسله ریاضت، رنج و شکنجه را تحّمل می کند تا از مرحله ی 
خامی و بی خبری به مرحله ی بلوغ و کمال دست یابد. در حقیقت، این مسیر که شامل 
طلب و ره سپاری سالک است، به دگرگونی و استحاله ی او می انجامد« )گورین و همکاران، 
عّطار  است.  شده  پیش بینی  سالک  برای  وضعیتی  چنین  مصیبت نامه  در   .)179 :1383
از راه-های پرخطری صحبت می کند که در آن، دریاهای بسیاری وجود دارند. قلزم های 
سالک  یا  قهرمان  خویشکاری  فروبرده اند.  خود  در  را  بسیاری  افراد  که  طوفانی  و  پرموج 
در این سفر مهّیج، ایستادگی در برابر همه ی سختی ها و تاب آوردن دشواری ها است تا 
از این طریق، روح خود را پاالیش کند. در این بین، گاهی سالک مبتدی دچار حیرت و 
سرآسیمگی می شود و التهاب سراسر وجودش را فرامی گیرد. عّطار با ذکر افعال »می تپید«، 
»می چخید«، »می دوید«، »می کشید«، »می برید« و »می پرید«، موّفق به توصیف حاالت 
روانی نامساعد سالک شده است. بنابراین، طبق نظرات یونگ و عّطار، سفر قهرمان یا سالک 
برای رسیدن به کمال چندان آسان نیست و او در کشاکش پیچ-وتاب ها آزموده می شود.
بدید پرخون  قلزم  هزاران  صد  بدید گوناگون  راه  هزاران  صد 
او پهلوی  در  می گشت  فلک  صد  صد جهان می تافت از هر سوی او
صد بهشت و دوزخ اندر پیش داشت صد محیط موج زن با خویش داشت
بار افتاده  دور،  راه  مرده،  الشه  افتاده کار سالک  حیران  گشت 
می پرید و  می برید  و  می کشید  می دوید و  می چخید  و  می تپید 
اوفتاد هیچی  می ُجست  همه  او  اوفتاد پیچ پیچی  صد  دِر  در 

            )عّطار نیشابوری، 1386: 165-166(
در عرفان، واژه ها دچار دگردیسی معنایی می شوند و آن چه از روساخت و ژرف ساخت 
دو  نیز،  سفر  موضوع  با  ارتباط  در  است.  متفاوت  حدودی  تا  می شود،  دریافت  واژه  یک 
برداشت وجود دارد: 1- سفر ظاهری 2- سفر باطنی. »لزوم سفر هم به ظاهر باشد، هم 
به باطن. سفر ظاهر ریاضت نفس را مقهور و مالیده گرداند ... اّما سفر باطن به معنی تفّکر 
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و اعتبار است. گاه سر را به سفر تفّکر درافکنند و تا به ازل می روند« )گوهرین، 1388، 
ج6: 247(. آراء یونگ با سیر در آفاق هم خوانی بیش تری دارد، اّما از آن جایی که هر دو 
سفر به لحاظ ماهوی هم سان هستند و هدف غایی از انجام آن، شناخت خویشتن و حق 
تعالی است، تحلیل کهن الگویی سفر درون توجیه پذیر خواهد بود. بر این پایه، عّطار هم سو 
عّطار معتقد  دارد.  توجه  انفس  یا سیر در  نوعی سفر دورنی  به  عارفان مسلمان  با سّنت 
است سفر باطنی عاملی مهم در رسیدن به خویشتن است. سالک در جریان سفر باطنی، 
به ژرفای درونی خود پی می برد و موّفق به کشف و رفع حجاب نفسانی به عنوان موانع 
خودسازی آدمی می شود. به واسطه ی نائل آمدن به این مهم، قدسیان ملکوت الهی ثناگو 
و تسبیح خوان او می شوند. بنابراین، تا هنگامی که سالک پای در مسیر سفر ننهد، هرگز 
به معرفت إلی اهلل دست پیدا نمی کند و شناخت ظرائف معنوی برایش میسر نخواهد شد.
را تو  نبود  سفر  خود  در  تا  لیک  تو نیاری پیش،  تا سفر در خود 
مدام یابی  خود  فرع  را  قدسیان  گر به کنه خویش ره یابی تمام
در حقیقت،  این  نظر  نبود تو را را تو  نبود  تا در خود سفر  لیک 

                   )عّطار نیشابوری، 1386: 198(
2-2- کهن الگوی پیر فرزانه:

عرفانی  مباحث  مهم ترین  از  یکی  او،  وظایف  و گستره ی  پیر  تبیین جای گاه  و  شرح 
محسوب می شود. نقش بایسته و غیرقابل انکار مرشد در هدایت سالک مبتدی یکی از دالیل 
اصلی پرداختن به این مقوله است. نوع بشر به واسطه ی ضعف ها و کاستی های شخصّیتی 
همواره خواهان کمک گرفتن از نیرویی برتر است تا به واسطه ی پیروی از گفتار و رفتار او به 
سرمنزل مقصود دست پیدا کند. توّجه به راه بر در همه ی جوامع بشری اصلی پذیرفته شده 
و بدیهی است. بنایراین، »پیر فرزانه بازتابی از سرد و گرم چشیدگی ناخودآگاه جمعی است« 
)یاوری، 1374: 145(. یونگ در ارتباط با پیر خردمند می گوید: »در رؤیاها همیشه عقاید 
قاطع و ممنوعّیت ها و پندهای خردمندانه از سیمای پیر خرد سرچشمه می گیرد و گاه تنها 
به صورت ندایی آمرانه که حکم نهایی را می دهد، نمایان می شود« )یونگ، 1386: 111(. 
قهرمان یا سالک با قدم نهادن در سفر صعب رسیدن به فردیّت با چالش های خرد و کالن 
بسیاری روبه رو می شود که در صورت نبود یک هادی و راه نما امکان کام یابی او به میزان قابل 
توّجهی کاهش می یابد؛ چراکه پیر پیش از این، چنین ورطه ای را تجربه نموده و به سالمت 
از آن عبور کرده است. در نتیجه، از جوانب کار آگاه است و به عنوان راه بلد، حامی شایسته ای 
محسوب می شود و در رفع حیرانی و گسست روانی سالک مهره ای سودمند به شمار می رود.
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یونگ عقیده دارد پیر خردمند از سویی نمایان گر علم، بصیرت، خرد، هوش و اشراق 
به  که  است  محضی  اندیشه ی  و  تدبیر  اخالقی،  پاک  ویژگی های  نماد  دیگر،  سوی  از  و 
صورت چهره ای انسانی درآمده تا یاریگر قهرمان یا سالک در هنگامه ای باشد که به دلیل 
به  نیز،  عّطار   .)37  :1959 ,Jung( است  شده  آن  گرفتار  معنوی  کاستی های  و  نقایص 
شاخصه های  از  زیبا  تشبیهاتی  با  او  است.  پرداخته  مصیبت نامه  در  باوری  چنین  شرح 
معنوی پیر سخن گفته است. پیر در نظر عّطار، کبریت احمر و دریای اخضر است. این 
دو ویژگی به معنای ارزش مندی و زندگی-بخشی اوست. سالک با پیروی از ره نمودهای 
در  جدید  شخصّیتی  زایش  با  و  می گذر  آن  از  و  می شود  آگاه  مسیر  سختی های  از  پیر 
خود، گویی دوباره زنده می شود. بنابراین، سالکی که از گزینش پیری راه بلد چشم پوشی 
کند، ناپاک از دنیا خواهد رفت. عّطار خطاب به مریدان مبتدی بیان می کند که به دلیل 
پرخطر بودن راه، وجود فردی صاحب فراست الزامی است. موانعی که در این سفر روحانی 
از  انسان ها  نیرومندترین  به قدری مهیب است که حتی  قرار می گیرد،  آدمی  راه  در سر 
... شرح گذر او را از مراتب می شنود و حقیقت هر  پای درمی آیند. »پیر در مصیبت نامه 
او )سالک مبتدی( آشکار می کند«  برای  از آن گذشته است،  او خود  را که  راه  از  مرتبه 
)پورنامداریان، 1394: 140(. در صورت نبود یک راه بر که به عقیده ی یونگ سرچشمه ی 
علم و بصیرت است، رونده به کوری می ماند که قادر به تشخیص چاه و چاله نخواهد بود.
آمده ست اخضر  بحر  او  سینه ی  آمده ست احمر  کبریت  ره  پیر 
میر ناپاک  گو  خواه  و  پاک  خواه  هر که او ُکحلی نساخت از خاک پیر
را ه رو ر ا می ببـــایــــد راه بــــــر راه دور است و پرآفت ای پسر
چاه به  افتی  فرو  شیری  همه  گر  راه به  آیی  و  فر  بی ره بر  تو  گر 
بی عصاکش کور را رفتن خطاست کور هرگز کی تواند رفت راست
هزار اندر  هزار  در  کن  طلب  تو  گر تو گویی نیست پیری آشکار
زمان نه  ماند  جای  بر  زمین   نه   زان که گر پیری نماند در جهان

           )عّطار نیشابوری، 1386: 164(    
انسان در مسیر زندگی به مرشد و راه نما نیاز پیدا می کند )مورنو، 1380: 73( تا از 
طریق او، در برابر چالش های گوناگون ایستادگی نشان دهد. »در داستان مصیبت نامه، پیر 
تنها راه نما و مشکل گشای سالک است« )پورنامداریان، 1394: 216( و برای دغدغه های 
فکری او گام هایی اساسی برمی دارد. عّطار در تبیین اهّمّیت نقش این کهن الگو، به شرح 
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تجربه ی سالکی می پردازد که پیر مورد نظرش را یافته است. تغییرات روحی که او پس 
از این دیدار پیدا می کند، بسیار جالب است و با دیدگاه های یونگ هم سو به نظر می رسد. 
است.  شده  پیر  فرمان بردار  دندان  بن  از  و  افتاده  خروش  به  شادی  فرط  از  سالک  جان 
تحت تأثیر راه گشایی های پیر، نور حقیقت بر مرید ظاهر گشته و به این واسطه از ظلمت 
قابلّیت های وجودی سالک آشکار شده و  پیر،  اثر جذبه ی معنوی  یافته است. در  رهایی 
شخصّیت او نسبت به قبل از دیدار با مرادش دچار دگردیسی های درخور تأّملی شده است.
خویش را در پیش او افکنده یافت سالک القّصه چو پیری زنده یافت
از میان جانش شد حلقه به گوش جانش از شادی او آمد به جوش
کافتــابش در تنـــورستان فتـــاد سایه ی پیرش چنان بر جان فتاد
عشق آمد عقل و حشمت می گریخت نور ظاهر گشت و ظلمت می گریخت
شکفت سالک  دل  گلستان  در  صد هزاران گل که در ناید به گفت

                  )عّطار نیشابوری، 1386: 165-166(      
روحانی،  طبیب،  ساحر،  هیأت  در  رؤیاها  در  فرزانه  »پیر  که  است  باور  این  بر  یونگ 
معلّم، استاد، پدربزرگ یا هر گونه مرجعی ظاهر می گردد« )یونگ، 1386: 112(. بنابراین، 
باور یونگ،  به  انسانی و دارای ویژگی های جسمانی نیست.  لزوماً شخصّیتی  پیر و هادی 
هر پدیده ای که قادر به هدایت و راه نمایی نوع بشر باشد، می تواند به عنوان کهن الگوی 
پیر فرزانه نقش آفرینی کند. در مصیبت نامه، تجلّی این روی کرد قابل لمس است. عّطار از 
فکر به عنوان سالک راه یاد می کند. فکری که در اثر ذکر پدیدار می شود و هزاران معنی 
بکر در اندیشه ی رونده پدید می آورد. عّطار به اندیشه ای که زاییده ی عقل متوّهم باشد، 
در  به دل  توّجه  اثر  در  که  است  معرفتی  و  دقیقه   فکر،  از  او  مراد  بل که  ندارد،  اعتقادی 
سالک پدید می آید و با رشد فکری او باعث ایجاد گشایش در مشکالت سلوک می شود.  

فکرتی کان مستفاد از ذکر اوست اوست فکر  ره،  سالک  را،  راه رو 
آورد بکر  معنی  هزاران  صد  آورد فکر  تا  گفت،  باید  ذکر 

                     )عّطار نیشابوری، 1386: 159(
2-3-کهن الگوی والدت دوباره:

نوع بشر از دیرباز در اندیشه ی رسیدن به کمال بوده است. این موضوع همواره به عنوان 
یکی از دغدغه های ذهنی او مطرح بوده و برای تحّقق آن راه های گوناگونی را آزموده است. 
بدین منظور، آن که در فکر نوزایی معنوی است، باید به شخصّیت گذشته ی خود پشت پا 
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بزند و با ایجاد تغییراتی گسترده، بسترهای الزم را جهت رسیدن به زندگی تازه فراهم کند. 
این میراث مشترک بشری به عنوان یک کهن الگو در دیدگاه های یونگ مطرح شده است. 
بر این پایه، »آدم قدیم باید در ما بمیرد تا جان دوباره زاده شود، همانند رمز ققنوس که 
از خاکسترش جان تازه می یابد، بسان رمز نوزایی یا والدت ثانوی از آب تبّرک. این تجدید 
حیات به یمن تطهیر و تزکیه ی نّیات که ثمره ی خودشناسی است، امکان پذیر می شود« 
)سّتاری، 1379: 17(. در مصیبت نامه، هرچه گستره ی شناخت بیش تر باشد، اقبال سالک 
برای دست یابی به والدت دوباره افزایش می یابد. به عبارت دیگر، در جریان سلوک و با گذر 
از موانع متعّدد، بر تجربه ی شهودی رونده افزوده می شود و او به معرفتی ژرف نسبت به 
خویش، جهان هستی و حق تعالی دست می یابد. این نگرش تازه به معنی زایشی دوباره و 
آغاز حیاتی نوین است. سالک با سفری حماسه وار و غلبه بر دیو نفس، به سرمنزل مقصود 
رسیده و به اسرار مگو دست پیدا کرده است. عّطار عقیده دارد که ثمره ی اصلی سیر و سلوک 
عرفانی )کهن الگوی سفر( پی بردن سالک به ظرفّیت های ویژه ای از خود است که پیش از این، 
بر او نامکشوف بود. او درمی یابد که رازهای هر دو عالم در نهادش جای گرفته و ارزش های 
معنوی او ظاهر شده است. در نتیجه، گویی موّفق به تحربه ی زندگی دوباره ای شده و از دو 
عالم جان خود را افزون تر یافته است. عّطار معتقد است تنّفس در چنین حال و هوایی عامل 
و مایه ی صد زندگی است. بدیهی است که منظور شاعر، حیات معنوی و فراماّدی می باشد.  

شب و  روز  انفس،  آیات  با  رفت  عجب ای  آفاق،  آیات  از  سالک 

هر دو عالم در درون خویش دید گرچه بسیاری ز پس وز پیش دید
وز دو عالم جان خود را بیش یافت هر دو عالم عکس جان خویش یافت
بنده شد را  و خدا  زنده ای گشت  چون به سّر جان خود بیننده شد
هر نَفس صد زندگی، در زندگی ست بعد از این اکنون اساس بندگی ست

                    )عّطار نیشابوری، 1386: 446(
یونگ بر این باور است که »فرآیندهای طبیعی دگرگونی بیش تر در رؤیا بروز می کند. 
قالب موجودی دیگر وجود  و والدت مجّدد در  فرآیند طوالنی دگرگونی  رؤیاها یک  این 
دارد. این موجود دیگر، آن شخص دیگر درون ماست، یعنی آن شخصّیت آزاده تر و برتر که 
در درون ما به کمال می رسد و قباًل او را به عنوان یار درونی روح دیدیم« )یونگ، 1386: 
به شخصّیت خویش  از جنبه هایی جدیدی نسبت  با خودشناسی  قهرمان  بنابراین،   .)83
آگاه می شود. گویی فرد دیگری پس از گذشتن از مسیر سخت سفر و ره نمودهای کارساز 
پیر فرزانه متولّد شده است. کسی که در اثر کسب تجربه های شهودی و معرفتی متعّدد، 
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به بلوغ و بالندگی فکری و معنوی رسیده است. موضوعی که در زندگی پیشین و قبل از 
چنین  نشانه های  مصیبت نامه،  در  نبود.  درک  قابل  و  ملموس  چندان  سرنوشت ساز  سفر 
دیدگاهی آشکار است. در شرح ماجرای معراج پیام بر اسالم، عّطار نیشابوری از گشوده شدن 
افق های تازه در پیش دیدگان حضرت خبر می دهد. هم چنین، بیان می کند که با اتمام 
این سفر روحانی بر گستره ی فهم و درک ایشان به میزان قابل توّجهی افزوده شده است. 
و  این سلوک حماسی عبور کرد  پیچ  و خم های  از  امین  راه نمایی های جبرئیل  با  پیامبر 
از  نوظهور  این تجربه ی شهودی، شخصّیتی  از  اطمینان رسید. پس  و  یقین  به مرحله ی 
پیامبر اسالم آشکار شده است. حضرت به منتهای بالندگی و کمال دست یافت، به طوری 
که در ملکوت الهی به اسرار محرمانه ی الهی واقف شد و حجاب های بی شماری از پیش 
چشم جان وی کنار رفت و تا جایی پیش رفت که با حق تعالی تنها شد و دیگر نشانی از 
احمد باقی نماند و با محو شدن میم احمد، گویی تنها صحبت از احد در میان بود. از این 
مرحله می توان با عنوان بقای پس از فنا هم، یاد کرد. حیاتی ماندگار و همیشگی که در 
اثر پیوستن به دریای الهی و نفی خود به وجود می آید. در آرای کهن الگویی یونگ نیز، 
افراد ظهور می یابد. نوزایی فرجام کار خواهد بود. آن جا که مِن حقیقی یا همراه درونی 
نماند محرم  یکی  اندر  یکی  جز  نماند دم  و  راه  یارای  دگر  چون 
پیش بگشایند  پرده  بی نهایت  بیش  بنهادند  نور  از  کرسی اش 
اوفتاد احمد  جان  در  لرزه ای  هیبت و عظمت چو بی حد اوفتاد
میان از  احمد  و شد  ماند  احد  تا  میم احمد محو شد، پاک آن زمان
حال گفت  باید  الف  زبان  از  چون زفان را می کند این حال الل
نیست وای  وای  وای  ما جز  قسم  از چنین جایی که جای جای نیست
هرچه گویی بیش دادندش ز بیش عاقبت با خویش دادندش ز خویش
ای عجب گویی که او خود، خود نبود چون محّمد با خود آمد، خود نبود
آمدی عقدالمساقات  این،  نام  چون دو تن در اصل یک ذات آمدی
خون و فعل و قول پیوسته شدی ای عجب، این عقد چون بسته شدی
حال این یک، حال آن یک آمدی مال این  یک، مال آن یک آمدی
برخاستی تویی   هم  و  منی  هم  برخاستی دوی  یک  با  یکی  در 

                                                   )عّطار نیشابوری، 1386: 137(
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3- نتیجه گیری
در این پژوهش از دریچه ی نقد کهن الگویی یونگ، مصیبت نامه ی عّطار تحلیل و بررسی 
شده است. کهن الگوها تصاویری ذهنی مشترکی هستند که در ناخودآگاه جمعی نوع بشر 
از نخستین روزهای آفرینش جای گرفته اند. در میان کهن الگوهای مورد نظر یونگ، بازتاب 
»سفر قهرمان«، »پیر فرزانه« و »والدت دوباره« در مصیبت نامه برجسته به نظر می رسد. 
سفر قهرمان همان سیر و سلوک سالک فکرت است که به کمک پیر خردمند برای رسیدن 
به حیاتی نوین تالش می کند. در مصیبت نامه، سالک از آغاز تا پایان در تکاپو برای رسیدن 
به  فرزانه  پیر  به مدد هدایت های  و  به دست می آورد  بسیاری  تجربه های شهودی  است. 
دروازه های کمال و شکوفایی می رسد. آخرین پرده های حجاب در رفتن سالک فکرت به 
نزد روح برداشته می شود و در نهایت، به حقیقت و معرفت دست پیدا می کند. حقیقت و 
معرفتی که منجر به والدت دوباره ی او و آغاز زندگی جدید یا همان بقا پس از فنا می شود. 
در  بشری  مشترک  میراث  عنوان  به  کهن الگو  بروز  و  حضور  گفت،  می توان  مجموع  در 
اندیشه های یونگ و ناخودآگاه جمعی عّطار نیشابوری در باالترین سطح هماهنگی قرار دارد.
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متون دیگر و مبتنی بر این اندیشه که متن، نظامی بسته و مستقل نیست و خواسته یا ناخواسته 
با متون دیگر در ارتباط است. از دیگر سو، پیوند ناگسستنی شاعران ایرانی با آیات و احادیث اهل 
بیت علیهم الّسالم، بر مانایی و ماندگاری اشعار آن ها افزوده است. از آن جایی که بینامتنّیت و به 
تعبیری نظریّه ی تعامل متن ها، از جمله مباحث مهم و مورد توّجه پژوهش گران و ناقدین ادبی 
است و این دستاورد نوین در حوزه ی ادبّیات، به بررسي وجوه تشابه و تفارق و نیز تأثیرپذیري یک 
متن از متون دیگر، چه در حوزه ی شعر و چه در عرصه ی نثر مي پردازد، این پژوهش بر آن است تا 
کالم شعرِی مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو را براساس پیونـدشان با آیات قرآنی و روایات مورد 
نقد و بررسی قرار دهد تا وام گیری هاِی آگاهانه یا غیرمستقیم شاعران موردبحث و نیز چگونگِی 
به کارگیری آن ها در استفاده از آیات و روایات، بر همگان آشکار گردد. شیوه ی انجام پژوهش نیز 
بر این گونه است که اشعار اخوان ثالث و شاملو براساس روش تحلیلی توصیفی و نیز از دیدگاه 
نظریّه پردازان بینامتنی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است تا سواِی نشان دادن ساختار منسجم ابیات، 
مخاطب آگاه گردد که ایشان با چه ترفندهای ادبی ای، این مضامیِن وحیانی روایی را در اشعارشان 
گنجانده اند و برخالف باور برخی از منتقدین، سخن خویش را رنگ وبویی قرآنی و دینی بخشیده اند.

واژگان کلیدی: قرآن کریم، احادیث و روایات، بینامتنّیت، اخوان ثالث، شاملو 

تاریخ دریافت مقاله: 1397/2/16
تاریخ پذیرش مقاله: 1397/6/24

دو فصل نامه ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات
فـارسـی دانـشگاه آزاد اسـالمی، واحـد فسـا
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1- مقدمه
عرصه های  در  که  است  ادبی  نقد  مهّم  مباحث  جمله  از  بینامتني  نقد  و  بینامتنّیت 
مختلف ادبي راه پیدا کرده و پژوهش ها  و آثار ارزشمندی را به خود اختصاص داده است. 
متون  نقد  در  را  آن  و  نگریسته  مفهوم  این  به  منظري  از  هریک  مختلف  نظریه پردازان 
هدف  با  بینامتنّیت   .):90  :1390 دیگران،  و  روضاتیان  )نک.  به کار  گرفته اند  مختلف 
روابط موجود  است که  این  پی  بر یک متن در  آثار مثبت متون دیگر  و  نشانه ها  کشف 
به عنوان متن غایب مورد مطالعه و بررسي قرار داده  را  میان متن حاضر و متون دیگر 
امیری،  و  مقّدم  صالحی  )نک.  بپردازد  فرهنگي  و  زباني  ادبي،  گوناگون  تعامالت  به  و 
1392: 1212(، به گونه اي که »خواننده را در درک عمیق تر و فهم بهتر یک متن یاري 
رساند« )اماني، نبی احمدی و شادمان، 1391: 87(. اگر چه بینامتنّیت از قدمتی دیرینه 
نقد  در  نوظهور  پدیده هاي  از  بینامتنیت  نظریه ی  معتقدند  برخی  ولی  است،  برخوردار 
مي دهد  قرار  بررسی  و  نقد  مورد  را  متون  بین  روابط  کـه  مي آید  شمار  به  معاصر  ادبي 
نمود.  نقد  و  را تشریح کرد  اساس آن مي توان متون مختلف و سروده های شاعران  بر  و 
تحّوالت  و  رسوخ کرده  حوزه ها  تمامي  در  که  است  رویکردهایي  از  بینامتنّیت 
بستر  در  کنش ها  و  روابط  حقیقت،  در  آورده است؛  وجود  به  حوزه ها  آن  در  را  شگرفي 
متن، بینامتنّیت را پدید آورده و هر متني در حین تولید ناگزیر است که بـا مـتن هـاي 
دیگـر کنش  دو سویه و تعاملی ژرف داشته باشد، زیرا بر اساس نظریّه ی بینامتنی، متن 
یعنی  درزمانی  تأثِّر  از  ادبی  متون  یعنی  است؛  غایب  قدیم/  متن  برآیند  حاضر،  نوین/ 
 .)23 :1987 ,Vide. Neil( نبوده اند امان  از خود در  از متون کهن و قبل  الهام گرفتن 
که  است  مباحثی  مهم ترین  از  یکی  که  است  متن ها  تعامل  نظریّه ی  همان  گفته،  این 
دریدا  ژنت،  بارت،  کریستوا،  مانند  پساساختارگرا  و  ساختارگرا  پژوهشگران  توّجه  مورد 
نویسنده  و  شاعر  تجربه ی  از  فزاینده اي  بـه-شکل  مـتنی  هر  گرفته است.  قرار  دیگران  و 
اضافه مي شود.  آن  به  ناخودآگاه  یا  آگاهانه  به صورت  بینامتني  اقتباس هاي  بهره مي برد؛ 
نظریات  قالب  در  موجود  روش های  براساس  پژوهش،  این  در  نگارندگان  کار  روش 
بینامتنّیت است اّما تقسیم بندی و روش ترکیبِی آن، نظر خود ایشان می باشد؛ درحقیقت، 
مناسب  روشی  به  ژنت  و  باختین  بارت،  کریستوا،  تجربیات  از  استفاده  تالش شده ضمن 
در تحلیل بینامتنی اشعار اخوان ثالث و شاملو دست یازند و الزم به ذکر است که اصول 
است. استوار  و خاّلقّیت«  تفسیر  »وام گیری،  عنصر  براساس سه  مقاله،  این  در  بینامتنی 

برخالف آنچه که میان عوام و برخی صاحب نظران بیان می گردد، احمد شاملو و به خصوص 
مهدی اخوان ثالث همچون بسیاری از شاعران ایرانی از آیات و الفاظ قرآن کریم و داستان انبیا به ِصرف 
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تلمیح بهره نبرده اند، بلکه کاربرد ایشان گونه ای از وام گیری بینامتنی با تفسیرهای تازه است.
 1-1- بیان مسأله:

هر متنی معنایی دارد، کشف و دریافت معنای هر متن تنها از خوانش متن و درک 
نکاتی  و  مطالب  متنی  هر  در  دیگر حاصل می شود.  متون  میان  در  آن  جایگاه  و  ارتباط 
وجود دارد که برای درک و دریافت آن ها باید به خوانش متون پیشین پرداخت. بنابراین 
می توان گفت، همواره یک متن دارای معنای مستقل نیست بلکه باید آن را در شبکه ای 
دیگر  پسامدرن،  دوره ی  »در  که  آنند  مّدعی  اغلب  نظریه پردازان  یافت.  متنی  روابط  از 
به  آثار هنری همگی  زیرا  ندارد  اثر هنری وجود  یگانگی  یا  اصالت  از  امکان سخن گفتن 
صورتی بسیار آشکار حاصِل خرده ها و پاره های هنر از پیش موجودند« )آلن، 1380: 17(.
ژرار ژنت )1391: 219( در کتاب آرایه ها )1( در این باره می نویسد: »معنای یک اثر 
از خالل سلسله ای از عملیات ذهنی حاصل نمی شود، بلکه از نو تجربه و تکرار می شود«؛ 
است.  تازه  تفسیرهای  همان  تازه،  تکرار  و  تجربه   از  منظور  گویا  ژنت،  نگاه  نوع  این  در 
فضایی  است،  منسجم  مجموعه ای  »ادبّیات  می خوانیم:  کتاب  همین  دیگر  جای  در 
هم  ادبّیات  خود  می کنند؛  نفوذ  هم  در  و  لمس  را  هم دیگر  آثار  درونش،  در  که  همگن 
که  فرهنگ  گسترده تر  فضای  در  دیگر  قطعات  به  مّتصل  است  قطعه ای  خود  نوبه ی  به 
کّل  در  بنابراین،  228(؛  )همان:  است«  مجموعه  کّل  ارزش  نتیجه ی  آن،  خاص  ارزش 
و  کّل  یک  به صورت  باید  ملل،  ادبّیات  به  بلکه  فارسی،  ادبّیات  به  نه تنها  و  ادبّیات  تاریخ 
یک مجموعه نگاه کرد که هر جز این مجموعه، بر دیگر اجزای مجموعه تأثیر می گذارد. 
در حقیقت بررسی تأثیر و تأثّر آثار بر یکدیگر، از مهم ترین اهداف پژوهشگران بینامتنّیت 
است. در بررسی متون باید دید که نویسنده یا شاعر ادامه ی کدام سّنت ادبی- معرفتی 
بینامتنّیت  بحث  که  همین جاست  می کند؟  بیان  چگونه  را  خاص  سّنت  آن  او  و  است 
به عنوان یک نظریه ی متن شناختی، به منظور درک و دریافت بهتر متن، مطرح می شود.

1-2- ضرورت و اهّمّیت پژوهش:
پیوند ناگسستني و دوسویه ي متون فرهنگي و ادبي امري طبیعي است و هیچ متني 
اندیشه اند  از دیگر متون، فراهم آید؛ نظریه پردازاِن روابط متون، نیز براین  نمی تواند آزاد 
که متون ادبي به شیوه هاي گوناگون، اندام وار با متون پیش از خود در ارتباطند و شناخت 
و تفسیر این متون جز با کشف انواع روابط موجود در آن ها امکان پذیر نیست. این مقاله 
بر آن است تا با معّرفی اجمالِی نظریه ی بینامتنّیت به عنوان چارچوب نظرِی پژوهش، به 
بررسی بینامتنّیت اعالم و مضامین دینی در شعر مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو بپردازد 
و از آن جایی که تاکنون پیرامون این موضوع، پژوهش مستقلّی که جوانب گوناگون بحث 

بینامتنّیت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعالم و مضامین دینِی اشعار اخوان ثالث و شاملو



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی48 /

است. گمارده  هّمت  مهم،  این  بر  پیش رو  مقاله ی  نگرفته است،  صورت  نماید،  روشن  را 
1-3- پیشینه ی پژوهش:

نیز  و  بینامتنّیت  نظریه ی  زمینه ی  در  چه  اگر  که  عقیده اند  این  بر  نگارندگان 
گوناگون،  مقوله های  در  ثالث  اخوان  مهدی  و  شاملو  احمد  آثار  مختلف  جنبه های 
دلیل  به  پژوهش،  نظرِی  مبانِی  اهّمّیت  به  توّجه  با  اّما  انجام گرفته،  بسیاری  تحقیقات 
فروانِی کتاب ها، پایان نامه و مقاالت درخصوص دو شاعر موردبحث، تنها به یادکرد آثاری 
پژوهش هاست: این  مهم ترین  جمله ی  از  می گردد؛  اکتفا  بینامتنّیت  مقوله ی  پیرامون 
آلن، گراهام )1380( بینامتنّیت، ترجمه ی پیام یزدانجو؛ نامورمطلق، بهمن )1390(. 
)گردآورنده/  مصطفوی نیا  محّمدرضی  سّید  کاربردها؛  و  نظریه ها  بینامتنیت،  بر  درآمدي 
1393( مجموعه ی مقاالت همایش ملّی بینامتنّیت؛ نامورمطلق، بهمن )1386( »ترامتنیت؛ 
اصالن،  یداللّهی  انساني؛  علوم  پژوهشنامه ی  متن ها«،  دیگر  با  متن  یک  روابط  مطالعه ی 
ابوالفضل و مهناز مقبلی )1393(. »تبیین رابطه ی بینامتنّیت با دیگر فنون بالغی«، مجموعه ی 
مقاالت همایش ملّی بینامتنّیت؛ ویکلي، کریستین )1384(. »وابستگي متون، تعامل متون«، 
ترجمه ی طاهر آدینه پور، پژوهشنامه ی ادبّیات و نوجوان؛ موسوي، سّیدرضا و راضیه رفیعي 
)1391(. »بینامتنیت کالم الهي در خطبه هاي نهج البالغه«، مجموعه مقاله هاي همایش 
نهج البالغه و ادبّیات؛ کیاني، رضا و همکاران )1392(. »جلوه هاي بینامتني قرآن کریم در 
شعر قیصر امین پور«، فصلنامه ی  علمي- پژوهشي پژوهش هاي ادبي- قرآني؛ قنبري، علی 
پژوهش های  فارسي«،  بالغت  منابع  در  بینامتنیت  »مفهوم   .)1391( عبدالمالکي  رضا  و 
نقد ادبي و سبک. اّما پژوهشی که از دیدگاه بینامتنّیت، اعالم و مضامین دینِی به کار رفته 
در اشعار اخوان ثالث و شاملو را مورد بررسی قرار دهد، اهتمامی نشان داده نشده است.

2-بحث و بررسی
در  است؛  متن  زبان شناسِي  و  ادبي  نظریه ی  در  رایج  اصطالحي  بینامتنّیت  امروزه 
از یک  و  دارد  آمیختگي داللت  و درهم  اختالط  بر  که  است  واژه »اصطالحي  این  واقع، 
 .)556/1  :1393 )ایمانیان،  دارد«  ارتباط  هم  متن  با  که  مي دهد  خبر  پویا  تأثیرپذیري 
بینامتنّیت از طریق ارتباط میان متنی، موجب آفرینش متن جدید شده و هر متن ادبي را 
به منزله ی جذب و دگرگون سازي دیگر متون گوناگون گذشته و یا هم زمان با آن مي داند.

2-1- تعریف بینامتنّیت و نگاه ریشه شناختی به آن: 
بینامتنّیت در نقد معاصر ایران، ترجمه ی اصطالح فرانسوي »intertext« است )نک. 
به معنِی  فرانسه  زبان  الرباعي، 2009: 203(. کلمه ی »inter« در  العاني، 1999: 253؛ 
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»تبادل و تعامل« و نیز کلمه ی »text« به معناي »متن« است و اصل آن از فعل التیني 
»textere« مشتق شده است؛ بـدین ترتیـب، مفهـوم لغـوِي ایـن اصطالح »تبادل متني« 
اصلِي  معناي  نیز  صاحبنظران  از  برخی   .)76  :1392 همکاران،  و  اماني  )نک.  می-باشد 
»این  معتقدند  و  دانسته  »درهم بافتن«  به-معنی   »interweaving« از  را  بینامتنّیت 
اصطالح در این حوزه ها و به طورساده ناظر بر شکل یافتن هر مفهوم از مؤلّفه ی متني متعّدد 
است« )صافیان و غیاثوند، 1390: 11( که در زبان فارسي به »بینامتنّیت«، »بینامتني«، 
لفظ  نیز  ابن منظور  شده است.  ترجمه  »الّتناص«  به  عربي  زبان  در  نیز  و  متني«  »میان 
الشيُء.  رفُعک  »النّص:  نموده است:  تعریف  عرضه کردن  و  ارائه کردن  معنی  به  را  »نص« 
)ابن منظور، 1414: 162/2(.  نّصاً: رفعه و کّل ما قد أظهر فقد نّص«  الحدیُث ینّص  نّص 
به عنوان  میالدي   20 قرن  اواسط  از  تقریباً  که  است  اصطالحي  بینامتني  رابطه ی 
شرتح،  )نک.  گردید  مطرح  غرب  هنرمندان  و  ادبا  نزد  ادبي  و  فّني  اصطالح  یک 
ژولیـا  توّسط  مـیالدي  شصت  دهه ی  اواخر  در  نخستین بار  اصطالح  این   .)167  :2005
و  صباغی  )نک.  شد  مطـرح  فرانسـه  در  بلغاری االصل   )Julia kristeva( کریسـتوا 
متن«  »گفتگومندي  بسِط  و  شرح  با  وی   .)77  :1388 حیاتي،  229؛   :1394 رنجبران، 
رابطه ی  به  کرده بود،  معّرفي  م.   1930 دهه ی  در  را  آن  که  باختین   )Dialogism(
چرا   ،)44  :1381 کریستوا،  )نک.  نمود  اشاره  دیگر  پاره هاي  با  پاره گفتاري  هر  ضروري 
از به هم پیوستگي چند  باور بود که »هر متني متشّکل  این  بر  که میخائیل باختین نیز 
 .)1022  :1424 )لوشن،  گذشته است«  متن  از  بازخواني  نوعي  اصل  در  که  است  متن 
ژولیا کریستوا نظریه ی بینامتنّیت را به مفهوم نهایی و کامل خود در کتاب انقالب زبان 
شعر به صورت مبسوط و گسترده بیان نمود و به بررسی تطبیقی بینامتنّیت پرداخت. وی 
عقیده داشت متنی عاری و منفصل از دیگر متون وجود ندارد، بلکه متون همواره در ارتباط 
و گفتگو با یکدیگر می باشند، هر چند خود به آن اشاره ای نداشته باشند )به نقل از: پین، 
1380: 29(. به عقیده ی هارولد بلوم نیز »هنرمنِد متأّخر همیشه در اضطراب تأثیرپذیري از 
هنرمند پیشین است که مبادا کارش به کپي بردارِي محض تبدیل شود« )سخنور و سبزیان، 
1387: 73( و دیگر بار اینکه گرچه بینامتنّیت با اسم ژولیا کریستوا پیوند عمیق خورده و در 
بحث هاي متعّددي در دو مجلّه ی Tel-quel و critique ظهور یافته است )نک. انجینو، 
اندیشه هاي »فردینان دو  آبشخور اصلی آن در  نیز  و  1987: 101(، ولی ریشه ی عمیق 
سوسور« و دیگر کسانی هم چون »میخاییل باختین« و »روالن بارت« شکل گرفت )نک. 
مکاریک، 1385: 72( و شامل سلسله اي از روابط متن ها با متون  دیگر از طریق گفتگو یا 
تداخل یا امتصاص است. آن ها معتقد بودند »یک متن، جایگشت متون و بینامتني در فضاي 
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یک متن مفروض است که در آن گفته هاي متعّدِد برگرفته از دیگر متون، با هم مصادف شده 
و یکدیگر را خنثي مي کنند و هر متني، دگرگون شده ی متن دیگر است« )آلن، 30:1380(. 

2-2- ارکان بینامتنّیت:
مفهوم بینامتني از گستره ی بزرگ و پهنه ی وسیعی برخوردار است که مرزهاي بین متون 
را به کناري نهاده و متون را با یکدیگر در یک تعامل بی کران و غیرمحدود قرار می دهد. »متن 
 .)31 :2000 ,Barthes( »در حقیقت، بافت کلماتی است که اثر را ساخته و آرایش داده است
در روابط بینامتنی، ایجاد رابطه اي اثر بخش میان متن پـیش نوشـته و مـتن موجـود، در 
ذهـن بـراي تولیـد مـتن جدید به وضوح دیده می شود؛ البّته »آن دسته از روابط بین متونی 
اهّمّیت دارد که موجب آفرینش متن جدید می شود« )میرزایی و شیخی قالت، 1392: 43(. 
مي شویم،  روبه رو  متن  یک  با  وقتي  پس  آمد،  این  از  پیش  که  آنچه  به  توّجه  با 
درون  در  را  متن  بلکه  داریم،  سروکار  واحد  متن  یک  با  ما  که  کرد  تصّور  چنین  نباید 
بینامتني،  روابط  این  ایجاد  در  عامل  مهم ترین  مي کنیم؛  مطالعه  بزرگ تر  متن  یک 
متن  یک  معناداربودن  رابطه ها، سبب  این  وجود  که  است  متن  دو  میان  رابطه ی  همان 
مي آورد  به شمار  متن  آن  معاصر  یا  قدیم  متون  زاییده ی  را  جدید  متن  یک  و  مي شود 
به سه صورت  )نک. مختاري و شانقي، 1389: 198(. حضور متن غایب در متن حاضر 
بینامتني یاد کرده اند. حسین جمعه  از آن به عنوان قواعد سه گانه ی  انجام مي گیرد که 
الّنقد االدبي بینامتنی را دارای سه رکن اصلی می داند: ناقد عربی در کتاب المسبار في 

2-2-1- متن حاضر:
از آن به متن الحق یا متن موجود نیز تعـبیر می شـود و متن غایب باعث تولید آن به 
عنوان متن اصلي شده است به گونه اي که متن حاضر، اصل موجودیّت خود را مدیون متن 

نهانی و غایب مي داند )نک. جمعه، 2003: 168(؛ 
2-2-2- متن غایب:

متن سابق یا متن مفقود نیز نامیده می شود. متن و متون ارجاعي که متن اصلي را 
تفسیر مي کند، »متن غایب« نامیده می شود. لیچه در تبیین و تشریح متن غایب ضمن 
تأکید  برخوردارند،  نصوص  تداخل  و  بینامتني  رابطه ی  از  متون  تمامي  این که  به  اعتقاد 
با  روابط  از  دامنه دار  گستره اي  بلکه  نیست،  واحد  ماّده اي  و  ذات  یک  متن  که  مي کند، 
که  محسوب مي گردد  بي شمار  ارجاعاتي  و  اندیشه ها  از  مجموعه اي  و  است  متون  دیگر 
متون   .)175  :2005 ماضي،  از:  نقل  )به  مي نماید  بروز  ناخودآگاه  و  خودآگاه  صورت  به 
مي شود؛  باز  جدید  متن  بسته ی  درهاي  آن  بـا  کـه  است  کلیدهایي  مثابه ی  به  پنهان 
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2-2-3- روابط بینامتنی یا عملّیات بینامتنی:
نحوه ی تعامل متن حاضر و متن غایب و چگونگِی ارتباط آن ها را بازگو می کند. یکی از 
راه هایی که می توان به الیه های درونی یک اثر نفوذ کرد، یافتن روابط بینامتنی است. عملّیات 
بینامتني همان بررسي متن اصلي با توّجه به متن غایب و ردیابي روابط بین آن هاست 
)میرزایي و واحدی، 1388: 308( که مهم ترین بخش نظریه ی بینامتني در تفسیر متون است. 
هیچ  بدون  را  غایب  متن  از  جزئی  مؤلّف  گاهی  بینامتنّیتی،  مختلف  حالت های  در 
حاضر  متن   در  تغییراتی  با  را  پنهان  متن  هم  گاهی  و  می آورد  خود  متن  در  تغییری 
گونه ای  به  می کند،  بازآفرینی  را  پنهان  متن  مؤلّف  نیز  موارد  از  پاره ای  در  می گنجـاند؛ 
که آن را در معنایی متفاوت با معنای متن غایب مورد استفاده قرار می دهد. در قسمت 
بحث و بررسی، هر یک از صورت های مذکور بر اساس آرا و نظریّات ناقدین و محّققین 
می گیرد. قرار  بررسی  و  نقد  مورد  شاملو،  احمد  و  ثالث  اخوان  شعری  اندیشه ی  در 

2-3- تحلیل متن:
علم نقد همواره در ادبّیات از ارزش و اهمّیت باالیي برخوردار بوده و به عنوان روشي 
براي ارزش گذاري آثار ادبی از دیرباز مورد توّجه قرار گرفته است. اصطالح بینامتنّیت منحصر 
به آثار ادبي و نوشتاري نیست؛ بینامتنّیت توسط منتقدان قالب های هنري غیرادبي نظیر 
نظریاتی  مي تواند  بینامتنّیت  چون  مفهومي  شده است.  اخذ  معماري  و  موسیقي  نقاشي، 
درباره ی بخشي از جامعه یا یک دوره ی تاریخي را مطرح کند )نک. آلن، 1380: 16(. طبق 
نظریه ی بینامتني، هر متن بینامتن است؛ یعني از درهم تنیدگي متون گوناگون ساخته 
شده است که این متون مي تواند قرآن کریم، اسطوره، متون ادبي، تاریخي و غیره باشد. 
و  ثالث  اخوان  آثار  از  شاهدمثال هایی  ارائه ی  به  نخست  پژوهش،  از  بخش  این  در 
کریم،  قرآن  از  آیاتی  ادامه  در  و  می شود  ورزیده  مبادرت  حاضر«  »متن  به عنوان  شاملو 
به  داشته اند،  ویژه  نگاه  آن ها  به  کالم شان  در  نظر  مورد  شاعران  که  روایاتی  و  احادیث 
بینامتنی«، گونه های  قالب »عملیات  و در  ادامه  عنوان »متن غایب« ذکر می گردند. در 
مختلف تأثیرپذیری شرح داده می شود. در تعریف بینامتنّیت موضوعی گفته اند: »هرگاه 
شخص مبدع یا شاعر از اسامي پیامبران، بزرگان، اولیا، حوادث تاریخ اسالمي و دیني در 
آثار و اشعار خود ذکر نماید، بینامتنّیت موضوعي گفته مي شود« )امامی، 1393: 328/1(.

2-3-1- عالم برزخ، بهشت و جهّنم:
متن حاضر 

وه که جهنم نیز/ چندان که پای فریب در میانه باشد/ زمزمه اش ناخوشایندتر از زمزمۀ 
بهشت نیست )شاملو، 1376: 33(؛
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74(؛  :1379 )شاملو،  می کند  توجیه  را  جهنم  از  گریِز  که  بهشتی ست/  حضورت 
مثل آن بود که در دوزخی از داغ ترین آتش خون/ یا که در دریاچه ای از سرخ ترین/ 
51(؛  :1357 ثالث،  )اخوان  کسی  داده  غوطه شان  بسی/  دود  آن  در  نه  آتش،  خون 
دوزخ، اّما سرد/ گیتی، بیمار و بیگانه/ عمر شیـرینت گـوارا باد/ نـوش بادت این شراب 

خانگی در بزم کاشانه )ااخوان ثالث، 1357: 92(؛
متن غایب

پروردگارشان  نزد  آنان،  برای  یَْعَمُلوَن:  کانُوا  بِما  َولِیُُّهْم  ُهَو  َو  ِِّهْم  َرب ِعْنَد  داُرالّسالم   لَُهْم 
سرای عافیت است، و به ]پاداش [ آنچه انجام می دادند، او یارشان خواهد بود )انعام/127(؛
)نجم/15(. است  درخت  آن  نزد  بهشت  آرامگاه  که  َجنَُّۀالَْمْأوی :  ِعْنَدها  جّنۀ المأوی: 

عملیات بینامتنی
میعادگاه  که  است  سالمتی  سرای  جنۀ المأوی  عدن،  جنت  دارالّسالم،  یا  بهشت 
نمایند. اطاعت  را  خدا  و  کنند  پیشه  تقوا  که  آنان  برای  شده ای است  داده  وعده 

در قرآن کریم یکی از مهم ترین داستان هایی که درخصوص بهشت و رابطه ی آن با حضرت 
آدم مطرح است، رانده شدن ایشان و همسرش حّوا به خاطر خوردن از میوه ی ممنوعه است. 
در این کتاب نورانی داستان حضرت آدم و حّوا به طرز بدیعی به تصویر کشیده شده است 
که غرق در رحمت الهی بودند و با اغوای شیطان فرجامی جز بیرون رفتن از بهشت نیافتند. 
بهشت برزخی تا روز قیامت ادامه خواهد یافت، ولی بهشت ابدی در آیات و روایات بیشتر به نام 
)جنۀالمأوی( یاد می شود که این بهشت جاویدان دیگر بعد از قیامت است، زیرا در روز قیامت 
به اعمال انسان ها رسیدگی می شود و صالحان به جنۀالمأوی برده خواهند شد تا ابدی گردند.  
عربی  زبان  در  و  می شود  خوانده  فارسی  زبان  در  که  جّنت  و  بهشت  مینو،  فردوس، 
خداوند  که  است  جایگاهی  و...«  قبیل  این  از  دیگری  اسامی  و  یسری  دارالّسالم،  »ُخلد، 
انعام  در  غرق  آن هم  می مانند  جاویدان  و  مخلّد  مأوا،  آن  در  و  داده  وعده  را  نیکوکارانی 
در  و حوا  ابوالبشر  آدم  بود که  بستانی  آمده  به جّنۀ الخلد در موسوعۀ القرآن  راجع  الهی. 
انهار در آن جریان و سیالن  آن سکنی داشتند و در آن میوه ها و ریاحین به وفور بود، 
داشت: »أن َجنَّۀ َعدٍن َشرقاَ أعّدهااهللُّ فِی األرِض لُِسکنی آدَم َو َزوَجَتُه َو َجَعلَها َکالُبستاِن 
جر الُمثِمر َو الَزُهور الطیبۀ َو أجری فِیَها الَماء« )الحفنی، 2004:  847/1(.  َو أَنبَت فِیَها الشَّ

دیگر شعرا درباره ی این بهشت موعود می گویند:
تا بیابی در بهشت عدن جای                                       شفقتی بنمای با خلق خدای
  )عّطار، 1373: 109(
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ای که می خواهی بهشت در دنیا به نقد              عاشقی کن خویشتن را جنۀالمأوا ببین  
)فیض کاشانی، 1354: 309(
بـا بهشت عدن ما را کار نیست                              کوی جانان روضه ی رضوان ماست
   )نور علیشاه اصفهانی، 1349: 37(

2-3-2-حضرت آدم و حضرت حّوا )هبوط، سجده، طینت، اشرف مخلوقات(:
 متن حاضر 

اینک من! آدمی! پادشاه زمین! )شاملو، 1376: 52(؛
کفران نعمت شد* و دستان توهین شده آدمی را لعنت کردند چرا که مقام ایشان بر 

سینه نبود به بندگی و تباهی آغاز یافت )شاملو، 1376:  54(؛
زیستـن/ و والیِت واالِی انسان بر خاک را/ نمـاز بردن؛ زیستن و معجزه کردن )شاملو، 

1379: 43(؛
یکی بشنو این نعره ی خشم را/ برای که بر پا نـگه داشتی؟/ زمینی چنین بی حیا چشم 

را؟ )اخوان ثالث، 1348: 117(؛
راه بود و راه "این هـر جائی افتـاده" این همـزاد پای آدم خاکی )اخوان ثالث، 1369: 

.)211
متن غایب

َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  بَْعُضُکْم  اْهِبُطوا  ُقلَْنا  َو  فیِه  کانا  ا  ِممَّ َفَأْخَرَجُهما  َعْنها  ْیطاُن  الشَّ َُّهَما  َفَأَزل
و  واداشت،  خطا  به  را  دو  آن  شیطان  پس  حیٍن:  إِلی   َمتاٌع  َو  ُمْسَتَقرٌّ  اأْلَْرِض  فِي  لَُکْم  َو 
برخی  دشمن  برخی  روید،  پایین  گفتیم:  راند.  بیرون  بودند  آن  در  که  بهشتی  از 
)بقره/36(؛ باشد«  زمین  در  قیامت  روز  تا  شما  برخورداری  جای  و  قرارگاه  و  دیگر، 
)بقره/30(؛ کردند  سجده  همگی  فرشتگان  أَْجَمُعوَن:  ُکلُُّهْم  الَْمالئَِکُۀ  َفَسَجَد 
َُّه َفَغوی :  َفَأَکال ِمْنها َفَبَدْت لَُهما َسْوآتُُهما َو َطِفقا یَْخِصفاِن َعلَْیِهما ِمْن َوَرِق الَْجنَِّۀ َو َعصی  آَدُم َرب
آن گاه از آن ]درخت ممنوع [ خوردند و برهنگی آنان برایشان نمایان شد و شروع کردند به چسبانیدن 
برگهای بهشت بر خود و ]این گونه [ آدم به پروردگار خود عصیان ورزید و بیراهه رفت )طه/121(؛ 

عملّیات بینامتنی
واژه ی آدم در قرآن کریم 20 مرتبه تکرار شده است. مکر و حیله ی شیطان برای از راه  
به در کردن آدم و حّوا، بر سر شجره ی منهّیه بود. متن حاضر در ردیف بینامتنّیت موضوعی 
قرآنی است و بر اساس نظریّه ی بینامتنّیت الیافی، می توان آن را جزء بینامتنّیت آشکار دانست. 
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ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد
که در ُحسن تو لطفی دید بیش از حّد انسانی
)حافظ، 1362: 946(

فِی  َجاِعل  »اِنّی  فرمود:  و  آفرید  را  ابوالبشر  آدم  تعالی  و  تبارک  خداوند  که  هنگامی 
َربََّک  ُقلَنا  اِذ  نمود:»َو  صادر  را  او  بر  سجده  فرمان  سپس  بقره/30«  َخلیَفه؛  االَرِض 
الهی  اطاعت  چنبره ی  از  سر  وی  بقره/34«  اِبلِیس؛  ااِّل  َفَسَجُدو  آلَدم  السُجُدوا  لِلَمالئَِکِه 
عصیان گری  و  ِطین  ِمن  َخلقَتُه  َو  نَار  ِمن  َخلََقنی  ِمنه  َخیٌر  اَنَا  گفت:  و  برآورد  بیرون 
نمود.  سجده  را  ابوالبشر  آدم  و  پذیرفته  را  حق  فرمان  الهی  فرشتگان  اّما  نمود. 
از ماجرای قرآنی سجده کردن فرشتگان بر آدم نیز چنین در ادب فارسی یاد شده است:
گرنه ظهور تو بود مقصد از آدم                                سجده نبودی قبول قالب طین را
         )حزین الهیجی، 1387: 331(

این چنین حسن و لطافت که تو داری تا حشر
سجـده بـر آدم و حوا بـه طین باید کرد
        )فروغی، 1386: 59(

همچنین ادب فارسی از گناه آدم ابوالبشر این گونه یاد می کند: 
وان بنـی آدم کـه عصیـان کشتـه انـد                       از حسودی نیز شیطان گشته اند
      )مولوی، 1375: 782/5(
ادب فارسی هم از چگونگی خلقت آدمی و نیز مخّمرکردن طینت وی چنین سخن به 

میان آورده اند:
کـز برای پختـه گشتن کرد آدم را اله               در چهل صبح الهی طینت پاکش خمیر
         )سنایی، 1388: 286(

به کمال رسیدن آدمی و نیز به عشق سرشته کردن این طینت، هدف غایی و نهایی 
خلقت آدمی است. 

2-3-3- شیطان رجیم )اهریمن و ابلیس(:
متن حاضر

یاد  پوش،/  فرو  گناه  این  از  چشم  دل!  دله  کای  خویش/  با  وسوسه  گاهگاه  بََرَدم  نا 
گناهان دلپذیر گذشته بانگ برآرد که: آی، شیطان! خاموش )اخوان ثالث، 1348: 75(؛
در ظلماتی که شـیطان و خـدا جلـوۀ یک سان دارند /دیـگر آن فـریاد عبـث را مـکرر 

نمی کنم )شاملو، 1376: 34(؛
امـا نه خـدا و نه شـیطان/ سـرنوشـت تـو را/ بتی رقـم زد که دیگـران/ می پرسـتیدند 
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)شاملو، 1373: 36(؛
او اهرمنی ستـمگر و خیره ست/ او دشـمن روشـنی ست؛ او دزدی/ بر گسترۀ قلمروش 

چیره ست )ااخوان ثالث، 1357: 75(؛
متن غایب

ِجیِم: و چون قرآن بخوانی، از شیطان رجیم به خدا پناه  ْیَطـاِن ٱلرَّ َفاْسَتِعْذ بِاهلَلِ ِمَن ٱلشِّ
ببر )نحل/98(؛

عملیات بینامتنی
آن  و  آمده  است  قرآن کریم  در  امر  بدایت  در  دینی مسلمانان  مآخذ  در  نام شیطان 
هم در داستان خلقت آدم ابوالبشر. طبق اقوال روایی، شیطان ابتدا در زمره ی فرشتگان 
و  رانده  ربوبی  از درگاه  زد  باز  بر سجده نمودن، سر  مبنی  اله  امر حضرت  از  و چون  بود 
مطرود شد. ابلیس به خاطر چنین امر قسم خورد که جز عباداهلل المخلصین باقی ماندگان 
استکبار، سبب شد که میان شیطان و درک حقایق حجابی،  این  نماید.  اغوا و گمراه  را 
برقرار گردد، تا آنجا که خود را برتر از آدم بپندارد و بگوید: من از او بهترم، مرا از آتش 
نیز  فرمان خدا  به  و غرور سبب شد که  این سرکشی  آفریده ای و حتی  از خاک  را  او  و 
او گردد« )مکارم شیرازی، 1373:  40/11(.  اعتراضی که مایه کفر و طرد  اعتراض کند، 
می کنند: اشاره  این گونه  خویش  اشعار  در  شیطان  بودن  رجیم  این  به  دیگر  شعرای 
گرچه شیطان رجیم از راه انصافم ببرد             همچنان امید می دارم به رحمن و رحیم

      )سعدی، 1374: 109(
می کند ثابت به برهان های قاطــع تـیـغ تــو  کاو شهاب ثاقب است و خصم شیطـان 

رجیم  )ساوجی، 1382: 155(
بینامتنی  نظریّه ی  اساس  بر  و  است  موضوعی  بینامتنّیت  جزء  حاضر  متن   
از  سوای  »آدم«  داد.  جای  دوم  نسل  بینامتنّیت  ردیف  در  را  آن  می توان  نسل،  ناقدین 
»صرفه نبردن  قرینه ی  به  دارد  )ابوالبشر(  آدم  حضرت  به  ایهام  وانسان ها،  بشر  نسل 
.)488  :1376 فرید،  )نک.  شیطان  از  او  فریب خوردن  یعنی؛  رجیم«،  شیطان  از 

2-3-4- جبر و اختیار )جایگاه تسلیم در برابر قضا و قدر(:
متن حاضر

ماجرای زندگی آیا/ جز مشّقت های شوقی توأمان با زجر/ اختیارش هم عنان با جبر/ بسترش بر 
بعد فرار و مه آلود زمان لغزان/ در فضای کشف پوچ ماجراها چیست؟ )اخوان ثالث، 1357: 169(؛

آمدن از روی حسابی نبود و رفتن/ از روی اختیاری )شاملو، 1376: 28(؛
او چو مـی آمد به ایـن دنیا )نه، این حـق نیست/ چـون مـی آوردند او را یا بـگو: آورده 

بینامتنّیت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعالم و مضامین دینِی اشعار اخوان ثالث و شاملو
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می شـد( هیچ کس گفتش جا چنین تنگ است و روزی تنگ؟/ کز برای سیری این بی هنر 
انبان، مشت را باید کند چون گرز )اخوان ثالث، 1357: 51 و 52(.

متن غایب
ُ لَنا: نمی رسد ما را مگر آنچه خداوند بر ما نوشته است )توبه/55(؛  لَنْ  یُِصیَبنا إاِلَّ ما َکَتبَ  اهللَّ
نِعَم القرین الّرضی: بهترین هم نشین رضا و تسلیم است )هاشمی خویی، 1400: 21/ 10(.

عملیات بینامتنی
یکی از مقامات بسیار رفیع اخالقی و عرفانی مقام رضایت است؛ راضی بودن به آنچه خدا 
می خواهد. از منظر احادیث و روایات وارده از ناحیه ی حضرات معصومین "علیهم الّسالم"رضای 
الهی رأس طاعات و عبادات خوانده شده و هم چنین کسی که راضی به رضا و قضای خدا 
باشد، صاحب مقام بسیار بلندی شده است که دنیا و آخرت او را تحت تأثیر قرار می-دهد و در 
میان مردم شاخص می گردد. کلینی با یک سلسله سند از حضرت صادق "علیه الّسالم"نقل 
ِ فِیَما أََحبَّ الَْعْبُد أَْو َکِرَه َو اَل یَْرَضی َعْبٌد  ْبُر َو الرَِّضا َعِن اهللَّ ِ الصَّ کرده، که فرمود: »َرأُْس َطاَعِۀ اهللَّ
ِ فِیَما أََحبَّ أَْو َکِرَه إاِلَّ َکاَن َخْیراً لَُه فِیَما أََحبَّ أَْو َکِره: رأس بندگی و اطاعت خدا صبر و  َعِن اهللَّ
رضایت از خدا است، در چیزی که بنده آن را بخواهد یا نخواهد. بعد فرمود: هیچ بنده ای در 
مقام مکروهات و سختي ها صبر نمی کند، مگر آنکه خیرش در آنست« )مخبر، 1375: 79(. 

در شعر کهن فارسی در مورد رضای الهی اشعار زیبایی سروده شده است. سعدی و 
خواجوی کرمانی در این باب گفته اند:

دهان خصم و زبان حسود نتوان بست             رضای دوست به دست آر و دیگران بگذار
       )سعدی، 1374: 24(

هر آن نماز که کردی به کنج صومعه خـواجو
رضای دوست به دست آر ور نه جمله قضا کن
  )خواجوی کرمانی، 1391: 650(

امیر علیشیر نوایی در قصیده ی شینیه ی »نسیم الخلدش« عقیده دارد که رضای دوست این 
است که آدمی به هرچه تقدیر الهی پیش می آورد، تن داده  و دیگر به فکر خسران و یا نفع خویش نباشد: 

رضای دوست جستن آن بود کت هرچه پیش آید
شوی راضی و از تقدیر دانی سود و نقصانش
    )نوایی، 1375: 329(

متن حاضر از دیدگاه بینامتنّیت موضوعی، قرآنی و نیز بر اساس نظریّه ی بینامتنی 
ژرار ژنت، غیرصریح است.
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2-3-5- حضرت عیسی مسیح )ع( )معجزات و داستان های ایشان(:
متن حاضر

تو نسجت بافته عیسی چنان، مریم چنین رشته/ خمیرت در شعور برتر آغشته-/ دو 
همتای تو بی همتا،/ خدائی یا خدا چه، خواجه یا راجا/ ببین، آنجا! )ااخوان ثالث، 1370: 100(؛

نز بتان یاری، مه از می ساغری، نززنان لبی     
ای فلک بشناس، ما عیسی بن مریم نیستیم! )اخوان ثالث، 2536: 191(

ریشه ی دردرا در جان عیساهای اندوهگین مان به فریاد آورده است )شاملو، 1376: 29(.
مسخی است دردناک/ که مسیح را/ شمشیر به کف می گذارد/ در کوچه های شایعه/ تا 

به دفاع از عصمت مادر خویش برخیزد )شاملو، 1376: 44(.
مسیحای جوانمرد من! ای ترسای پیر پیرهن چرکین!/ هوا بس ناجوانمردانه سرَدست... آری.../ 
دمت گرم و سرت خوش باد!/ سالمم را تو پاسخ گوی، در بگشای! )ااخوان ثالث، 1348: 112(.

متن غایب
الَْبیِّناِت  َمْریََم  ابَْن  آتَْینا عیَسی  َو  ُسِل  بِالرُّ بَْعِدِه  ِمْن  ْینا  َقفَّ َو  الِْکتاَب  ُموَسی  آتَْینا  لََقْد  َو 
بُْتْم  َکذَّ اْسَتْکَبْرتُْم َفَفریقاً  أَنُْفُسُکُم  َفُکلَّما جاَءُکْم َرُسوٌل بِما ال تَْهوی   أَ  أَیَّْدناُه بِروح الُقُدِس  َو 
را  پیامبرانی  او  از  پس  و  دادیم،  را  ]تورات [  کتاب  موسی  به  همانا  و  تَْقُتُلوَن:  َفریقاً  َو 
با  را  او  و  بخشیدیم،  آشکار  معجزه های  را  مریم  پسر  عیسی  و  فرستادیم،  هم  سر  پشت 
نبود  شما  خوشایند  که  را  چیزی  پیامبری  گاه  هر  چرا  پس  کردیم  تأیید  »روح القدس« 
)بقره/87(.  کشتید  را  گروهی  و  خواندید  دروغگو  را  گروهی  ورزیدید؟  کبر  آورد،  برایتان 

عملیات بینامتنی
از هجرت متولّد شده  به مسیح که در 622 سال قبل  حضرت عیسی روح اهلل ملّقب 
جمله  بود:»از  معجزات  دارای  الهی  پیامبر  این  دارد.  قرار  اولوالعزم  پیامبران  ردیف  در  و 
مادرزاد  کور  دادن  شفا  آن،  شدن  مرغ  و  آن  در  دمیدن  و  گل  از  مرغی  شکل  ساختن 
خانه های  در  یا  و  مردم می خورند  آنچه  از  دادن  و خبر  مرده  کردن  زنده  و  زده  برص  و 
روایات  برخی  طبق   .)276  :1384 )حریری،  خداوند«  اذن  به  می کردند،  ذخیره  خود 
و  می گردد  باز  این جهان  به  الّسالم  علیه  مهدی  امام  زمان ظهور حضرت  در  آن جناب 
در نماز به ایشان اقتدا می نماید و پیروان خود را به قبول اسالم و قبول والیت حضرت 
)نک. طبرسی، 1372: 6/ 132؛ کاشانی، 1336: 145/3(.  وامی دارد  الّسالم  علیه  مهدی 

امام خمینی )ره( نیز چنین مسیح را عامل فناشدن هستی و حیات دانسته است:
بنده ی عشق مسیحا دم آن دلدارم            که به یُمن قدمش هستی من دود نمود

)امام خمینی، 1373: 114(

بینامتنّیت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعالم و مضامین دینِی اشعار اخوان ثالث و شاملو
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با توّجه به اسم عیسی مسـیح می توان متن مذکور را در زمره ی بیـنامتنّیت موضـوعی 
قرآنی و نیز بینامتنّیت خوانش )دریافت( بارت و ریفاتری دانست. 

2-3-6- حضرت مریم )س(:
متن حاضر

اّما تو بی شک عجیبی!/ مریم تر از مریم، آن زن که زائید طفل خدا را/  پاکی تو، پاک و 
بزرگ و نجیبی )اخوان ثالث، 1354: 39(.

که اکنون هر زن/ مریمی است/ هر مریم را عیسائی بر صلیب است )شاملو، 1376: 107(.
متن غایب

ََّما الَْمسـیُح عیَسی ابُْن  ِ إاِلَّ الَْحقَّ إِن یا أَْهَل الِْکتاِب ال تَْغُلوا في  دیِنُکْم َو ال تَُقولُوا َعلَی اهللَّ
لِِه َو ال تَُقولُوا ثاَلثٌَۀ  ـُ ِ َو ُرس ِ َو َکلَِمُتُه أَلْقـاها إِلی  َمْریَمَ  َو ُروٌح ِمْنُه َفآِمُنوا بِاهللَّ َمْریَمَ  َرُسـوُل اهللَّ
انَْتُهوا َخْیراً لَُکْم: ای اهل کتاب، در دین خود غلّو مکنید، و در باره خدا جز ]سخنِ [ درست 
مگویید. مسیح، عیـسی بن مریم، فقط پیامبر خدا و کلمه اوسـت که آن را به سوی مریم 
افکـنده و روحی از جانب اوسـت. پس به خدا و پیامـبرانش ایمان بیاورید و نگویید ]خدا[ 

سه گانه است. باز ایستید که برای شما بهتر است )نساء / 171(. 
عملیات بینامتنی

مریم نام سوره ی از قرآن کریم است که در آن به سرگذشت حضرت مریم و نیز انبیای الهی 
هم چون حضرت زکریّا، حضرت مسیح، حضرت یحیی، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت 
اسماعیل، حضرت ادریس و بعضی دیگر از پیامبران بزرگ الهی پرداخته است. حضرت مریم 
زنی است پارسا که قرآن کریم به پاکی او شهادت داده است. نام شریف آن بانوی الهی 34 بار 
در کالم اهلّل مجید مذکور می باشد. در قرآن در چندین مورد، حضرت عیسی پسر مریم خوانده 
شده )و هم چنین آن حضرت بدون پدر شناخته شده( و به باکره بودن مریم )در سوره مریم 
20؛ سوره تحریم 12( اشاره شده که به تولّد مسیح بشارت داده شده است )آل عمران- 40(. 

اینک نمونه ابیاتی از دیگر شعرا در مورد حضرت مریم:
عیسی مریـم از تو گر بازگردد این دم                ایـن مرده زنده کردن در دم نباشد او را
)اوحدی، 1376: 112(
انـفـاس روح مـی دمد از باد صبحدم                   گویی که بوی عیسی مریم گرفته است
)خواجوی کرمانی، 1391: 572(
طبق آیه ی قرآن، از دیدگاه موضوع، این مضامـین را جزء بینامتنّیت قرآنی و بر اساس 

نظریّه ی بینامتنّیت کریستوا و بارت، می توان آن را جزء بینامتنّیت دریافت دانست.
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2-3-7- رستاخیز ابدی و هنگامه ی مرگ:
متن حاضر

زنهار، خواب غفلت و بیچارگی بس ست/ هنگام کوشش ست اگر چشم وا کنی/ »تا کی 
ثالث، 1348: 39(؛ )اخوان  بپا کنی«  قیامت  تا هزار  برخیز  توان نشست/  قیامت  بانتظار 

اگرچه حالیا دیری ست کان بی کاروان کولی/ ازین دشت غبارآلود کوچیده ست/ و 
طـرف دامـن از ایـن خاک دامـن گیر برچیـده سـت؛ هنـوز از خویـش پرسـم گاه: آه/ چه 

می دیده ست آن غمناک روی جادۀ نمناک؟ )اخوان ثالث، 1369: 51(؛
هیچ چیز تکرار نمی شود/ و همه راه ها به پایان می رسد:/ پروانه بر شکوفه ئی نشست/ و 

رود به دریا پیوست )شاملو، 1376: 51(؛
مرگ من سفری نیست/ هـجرتی سـت از سـرزمیـنی که دوسـت نمی داشتم/ به خاطر 

نامردمانش )شاملو، 1376: 56(.
متن غایب

روز  خداوند،  پس  یَْخَتلُِفون :  فیهِ   کانُوا  فیما  الِْقیاَمِۀ  یَْوَم  بَْیَنُهْم  یَْحُکُم   ُ َفاهللَّ
)بقره/113(. کرد  خواهد  داوری  آنان  میان  می کردند،  اختالف  هم  با  آنچه  در  رستاخیز 

ٍۀ أََجٌل َفإِذا جاَء أََجُلُهْم ال یَْسَتْأِخُرونَ  ساَعًۀ َو ال یَْسَتْقِدُموَن: و برای هر اّمتی اجلی  َو لُِکلِّ أُمَّ
است پس چون اجلشان فرا رسد، نه ]می توانند[ ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش )اعراف/34(. 

عملیات بینامتنی
قیامت همان روز رستاخیزی است که در آن مردگان زنده می شوند و هر کسی پاداش 
اعمال خود را که در این جهان انجام داده، به وجه اتم و اکمل می بیند. حضرت محّمد 
خطا  پا  از  دست  بنده ای  قیامت  »در  فرمود:  سلّم"  و  آله  و  علیه  اهلل  "صلی  عبداهلل  ابن 
از  و  گذرانده؟  راهی  در چه  عمرش  از  بپرسند:  او  از  چیز  چهار  درباره ی  این که  تا  نکند 
جوانیش که چگونه به سر برده؟ و از مالش که از کجا به دست آورده؟ و در چه راه آن را 
هزینه ساخته و از دوستی خاندان من و از آن حضرت رسیده که خداوند همه ی خالیق 
المؤمنین سؤال شد:  امیر  از  به دوزخ رود.  نماید جز مشرک که بی حساب  را حسابرسی 
به  که  همچنان  فرمود  می رسد؟  حسابشان  به  خداوند  چگونه  قیامت  جمعیت  کثرت  با 
آنان را حساب  او را نمی بینند چگونه  این که آن ها  با وجود  روزی آن ها می رسد. گفتند: 
می کند؟ فرمود: چنان که روزی آنها را مي دهد و او را نمی بینند« )حریری، 1384: 127(. 

نوایی از قیامت این گونه یاد می کنند:
از رفتن یارم بود آشوب قیامت                         یا رب مبرش جایی و دارش به سالمت
)نوایی، 1375: 109(

بینامتنّیت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعالم و مضامین دینِی اشعار اخوان ثالث و شاملو
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متن حاضـر، از دیـدگاه مـوضـوعی، قـرآنی و نیـز بر طبـق نظـریّه ی لـوران ژنی، جزء 
بینامتنّیت جزئی است. 

دین مبین اسالم بارها در آیات و روایات انسان را به یاد مرگ فرا می خواند و در هر 
جا موقعّیتی دست می دهد، آنان را به یاد دیار باقی و شتافتن به سوی آن دعوت می کند. 
واژه ی »موت« در قرآن کریم به همراه مشتّقاتش حدود 169 مرتبه تکرار شده است. در 
قرآن کریم بارها از فرارسیدن مرگ و پایان پذیرفت زندگی آدمی سخن گفته است: »ُکِتَب 
ا  بِالَْمْعُروِف َحقًّ اأْلَْقَربیَن  َو  لِلْوالَِدیِْن  الَْوِصیَُّۀ  َخْیراً  تََرَک  إِْن  الَْمْوتُ   أََحَدُکُم  إِذا َحَضَر  َعلَْیُکْم 
اگر چیز  فرا رسد،  را مرگ  از شما  نوشته شده: »هنگامی که یکی  بر شما  الُْمتَّقیَن:  َعلَی 
خوبی  ]مالی [ از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان، به طور شایسته وصیت 
کند! این حّقی است بر پرهیزکاران!« )بقره/180(. راجع به چیستی مرگ از امام باقر "علیه 
الّسالم" روایت شده است: »قیل لعلّی بن الحسین "علیه الّسالم" »ما الموت؟« قال: »للمؤمن 
الّسالم"گفته  "علیه  سّجاد  حضرت  به  ثقیله«:  اغالل  و  قیود  فّک  و  سخۀ  و  ثیاب  کنزع 
مانند  ایمان  با  افراد  برای  "علیه الّسالم" در جواب فرمود: مرگ  امام  شد: مرگ چیست؟ 
کندن لباس چرکین و گشودن قید و زنجیرهای سنگین است« )فلسفی، 1379:  173/3(. 
شعرای ادب فارسـی از جمله نظامی اذعان به این امر داشـته که کسـی در این دنیای 

فانی بدون اجل نمرده است: 
مثل زد که هر کس که او زاد ُمرد                            ز چنگ اجل هیچ کس جان نبرد
)نظامی، 1377: 1157(
امام حسین "علیه الّسالم" در بیتی دیگر تصریح کرده اند که مقیم دنیا در آن ماندگار 

نیست و به ناچار باید از آن کوچ نماید: 
َـّواِء عِن َعنها                                          وإن کاَن الَحریُص َعلَی الث و قاِطُنها َسریعُ الظَّ
و مقیم کوی دنیا، ناگزیر است که زود از آن، کوچ کند اگر چه بر ماندن، حریص باشد 

)جیالنی، 1429: 318/2(. 
بیـت مـتن حاضـر از دیـدگاه بینامتـنّیت موضـوعی، قرآنی و نیـز بر اسـاس نظریّه ی 

بینامتنی العانی تقدیری است.
2-3-8-امیدواری به رحمت واسعه ی حق:

متن حاضر
شب که می اید چراغی هست؟/ من نمی گـویم بهاران، شاخه ای گل در یکی گلدان/ یا 
چو ابر اندهان بارید، دل شد تیره و لبریز/ ز آشـنائی غمـگسار آنـجا سراغی هست )اخوان 

ثالث، 1369: 8(؛
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تو شروع از از هفـت کن، بعدش چهل بعد از چهل، هفـتاد/ بعد هم تا هفتـصد، نومید 
شیطان است! )اخوان ثالث، 1357: 115(؛

در مرز نـگاه من/ از هر سو/ دیـوارها/ بلند/ دیوارها/ چون نومـیدی/ بلنـدست )شامـلو، 
1376: 17(؛

من همه ی خدایان را لعـنت کرده ام/ همـچنان که مرا/ خـدایان/ و در زندانی که از آن 
امید گریز نیست/ بداندیشانه/ بی گناه بوده ام! )شاملو، 1371: 105(.

متن غایب
نُوَب َجمیعاً: از بخشـایش خدا نومید مباشید که  ال تَْقَنُطوا ِمْن َرْحَمهِ اهللِّ إنَّ اهللَّ یَْغـِفرُ الذُّ

خدا همه گناهان را می  بخشاید )زمر/ 53(. 
عملیات بینامتنی

قرآن کریم نا امیدی از رحمت خداوند نشانه ی کفر و گمراهی محض خوانده شده و این 
ُّونَ ؟:  ال ِِّه إاِلَّ الضَّ صفت مذموم مورد نکوهش شدید قرار گرفته است: »َو َمْن یَْقَنُط ِمْن َرْحَمِۀ َرب
کیست جز گمراهان که از رحمت پروردگار خویش نومید گردد؟« )حجر/ 56(. اگر نظری به 
احادیث هم بیندازیم، خواهیم دید که سفارش اکید حضرات معصومین "علیهم الّسالم" مبنی 
بر امید بستن به رحمت خداوندی است. وجود مقّدس امام باقر "علیه الّسالم" چنین می فرمایند: 
"می خواهید فقیه )عالم دینی( راستین را به شما معرفی کنم؟ او کسی است که مردمان را از 
رحمت خدا نومید، و از عذاب خدا ایمن و مطمئن نمی سازد، و از بخشندگی خدا مأیوسشان 
نمی کند، و پرداختن به نافرمانی و معصیت را برایشان روا نمی دارد" )حکیمی، 1380: 471/2(. 

در ادب فارسی کهن از ناامیدی از درگاه خداوند چنین دم زده اند: 
چونکه ال تقنطوا رسید نوید                                             مشو از رحمت خدا نومید
)شاه نعمت اهلل، 1382: 22(
یکی را لن ترانی برده از دست                                          یکی از بده التقنطوا مست
)صفای اصفهانی، 1337: 296(
بیت متن حاضر از دیدگاه موضوع بینامتنی، قرآنی است و بر طبق نظریّه ی بینامتنی 

لوران ژنی، بینامتنّیت قوی است. 
2-3-9- ظلم و ستمگری )توأمان همراهِی شب و سیاهی و تباهی(:

متن حاضر
با خشم و جدل زیستم/ و به هنگامی که قاضیان/ اثبات آن را که در عدالت ایشان 

شایبه ای اشتباه نیست/ انسانیت را محکوم می کردند/ و امـیران/ نمایش قدرت را/ شمشیر 
بر گردن محکوم می زدند )شاملو، 1384: 38(؛

بینامتنّیت مفاهیم تعلیمی قرآن و حدیث در اعالم و مضامین دینِی اشعار اخوان ثالث و شاملو
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»هنگام رسیده بود؟« می پرسیم/ و آن جنگل هول هم چنان پابرجا/ شـب می ترسیم و 
روز می ترسیم )اخوان ثالث، 1369: 84(؛

دگرره شب آمد تا جهانی سیا کند/ جهانی سیاهی با دلم تا چها کند )اخوان ثالث، 1369: 88(؛
برده گان عالی جاه را دیده ام من/ در کاخ های بلند/ که قالده های زرین به گردن داشته اند/ و 
آزاده مرم را/ در جامه های مرقع/ که سرودگویان/ پیاده به مقتل می رفته اند )شاملو، 1384: 80(.

متن غایب
حضـرت محـّمد ابن عبـداهلل صـلی اهلل علـیه و آله و سـلّم: »اَلُمـلک یَبـقی َمعَ الُکفر َو 
لِم: پادشاهی ممکن است با کفر تداوم یابد ولی ممـکن نیست با ستم پایدار  الیَبقی َمعَ الظُّ

نمی ماند« )شعیری، 1405: 119(. 
عملیات بینامتنی

کرده  نکوهش  بسیار  را  مظلوم  به  ظلم  و  ستمگری  اخالقی  رذیله ی  کریم  قرآن  در 
بر  الهی  را تکلیفی  از مظلومان  به صراحت حمایت  نیز  آیه ی 75 سوره نساء  و حّتی در 
عهده ی مؤمنان برمی شمارد و در آیاتی از جمله همین آیه و نیز آیات 13 تا 15 سوره ی 
برابر  در  مظلومان  جبهه ی  از  خود  حمایت  و  دفاع  از  حج  سوره ی   60 و   39 و  ابراهیم 
متجاوزان و سرکشان سخن به میان می آورد تا نشان دهد که یاری مظلومان در حقیقت 
ظالم  علیه  مظلوم  خاطر  به  حق  جبهه ی  در  که  است  خداجویانی  صف  در  قرارگرفتن 
چنین  سلّم-  و  آله  و  علیه  اهلل  -صلی  عبداهلل  ابن  محّمد  از حضرت  احادیث  می جنگند. 
آمده است: »هرکس مسلمانی را بی دلیل آزار دهد، گناهش چون کسی است که ده بارخانه 
کعبه و بیت المأمور راخراب کرده وهزار فرشته راکشته باشد« )دیلمی، 1412:  499/1(. 
متن حاضـر از دیدگاه بیـنامتنّیت موضـوعی، حدیثی و نیز بر طبق نظریّه ی بینامتنی 

عزام، غیرآگاهانه است.
2-3-10منجی موعود؛ حضرت مهدی )عجل اهلل تعالی فی فرّجه الّشریف(:

متن حاضر
تو مگر نشنیده ای که خواهد آمد روز بهروزی/ - »روز شیرینی که با ما آشتی باشد«-/ 
آن چنان روزی که در وی نشنود گوش و نبیند چشم/ ز گل افشان طرب، گلبانگ پیروزی 

)اخوان ثالث، 1369: 34(؛
راه/ همان و از راه مانـدن/ همـان/ تا چـون به لفـظ »سوار« رسـی/ مخـاطـب پنـدارد 

نجات دهنده ئی در راه است )شاملو، 1379: 65(؛
باز می گویند: فردای دگر/ صبر کن تا دیگری پیدا شود/ نادری پیدا نخواهد شد، امید!/ 

کاشکی اسکندری پیدا شود )اخوان ثالث، 1370: 25(؛
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شب سـت/ شبی بی رجـم و روح آسـوده، اما با سحـر نزدیک/ نمی گرید دگر در دخمه 
سقف پیر )اخوان ثالث، 1348: 99(؛

اگر مهدی ست یا سوشینت یا عیسی/ و یا هر دیگر و دیگر/  خـدای من دگر بفـرست/ 
یکی شان را از آن دیگر طلب فهرست )اخوان ثالث، 1393: 90(.

متن غایب
ا الَْقائُِم الَِّذي یَْمَلُ اأْلَْرَض َعْداًل َفُهَو الَْمْهِديُ  بُْن الَْحَسِن  امام صادق "علیه الّسالم": َفَأمَّ
ما کسی  قائم  َحَیاتِي:  أَیَّامَ   لََخَدْمُتهُ   أَْدَرْکُتُه  لَْو  َو  )مجلسی، 1380:  245/10(   ... الَْعْسَکِريِّ
است که دنیا را پر از عدل می کند پس او مهدی پسر امام حسن عسکری "علیه الّسالم" 
است و اگر ایام او را درک کنم هرآینه خدمتگزار او می شدم )ابن أبي زینب، 1397: 245(. 

عملیات بینامتنی
حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فی فرّجه الشریف، عصاره ی خلقت و بقیۀ اهلل و نور نبّوت 
و امامت است. در تفاسیر منسوب به حضرت معصومین "علیهم الّسالم" آیاتی وجود دارد 
که اشاره به آن امام همام دارد. روایت بی شماری هم هست که دوران ایشان و نیز ظهور را 
روشنگری می نماید. نمونه آیاتی که راجع به ایشان اهل بیت "علیهم الّسالم" به تفسیر و 
، لُِیْظِهَرُه  تبیین پرداخته اند، به قرار ذیل است: »ُهَوالَِّذي أَْرَسَل َرُسولَُه بِالُْهدی  َو ِدینِ الَْحقِّ
یِن ُکلِِّه َو لَْو َکِرَه الُْمْشِرُکونَ : اوست که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد  َعلَی الدِّ
تا او را بر همه ادیان پیروز گرداند، اگر چه مشرکان کراهت داشته باشند« )توبه/33( و 
ًۀ َو نَْجَعلَُهُم الْواِرثِینَ : ما  َِّذیَن اْسُتْضِعُفوا فِي اأْلَْرِض َو نَْجَعلَُهْم أَئِمَّ یا »َو نُِریُد أَْن نَُمنَّ َعلَی ال
می خواهیم بر مستضعفان زمین مّنت نهیم و آنان را پیشوا و وارث قرار دهیم« )قصص/5(. 
...« آمده است: »پدرم از  الُْمْضَطرَّ در تفسیر علی بن ابراهیم در تفسیر آیه ی: »أَمَّْن یُِجیُب 
حسن بن علی بن فّضال از صالح بن عقبه از امام صادق "علیه الّسالم" نقل کرده که فرمود: 
اوست همان مضطّری  نازل شده است.  الّسالم"  "علیهم  آل محّمد  قائم  در شأن  آیه  این 
که هر گاه در مقام، دو رکعت نماز بگزارد و خدا را بخواند، خداوند دعای او را مستجاب 
می کند و بدي ها را بر طرف می سازد و او را روی زمین جانشین قرار می دهد« )صابری 
و انصاری، 1375: 209(. حضرت محّمد ابن عبداهلل "صلی اهلل علیه و آله و سلّم" راجع 
اَّولَُهم علّي و رابعهم علّي و ثامنهم علّي  اِثَنا َعَشَر  به ایشان فرموده اند: »األئّمۀ ِمن بَعِدي 
اّولین  نفرند.  دوازده  من  از  پس  امامان  الّسالم:  علیه  الَمهدّي  آخرُهم  َو  َعلّي  َعاِشرُهم  و 
)همان: 206(.  است«  آخرین شان مهدی  و  علی  آنان  و دهمین  و هشتمین  و چهارمین 
سیمایش مانند ستاره درخشان است« )همان: همان(. حال با این اوصاف شعرای شیعی 
نام برده اند: از این منجی موعود در اشعارشان  از اسالم داشته،  و یا مسلمان که بهره ای 
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مهدی جهـانی تـو کــه دّجـال حوادث         از حال بـه حـالی شـده وز خـوی بـه خویی
)انوری، 1373: 503(
گر مخالف خواهی ای مهدی درآ از آسمان      ور موافق خواهی ای دّجال یک ره سر برآر
)سنایی، 1388: 182(

3- نتیجه گیری
اثر  یک  به عنوان  الّسالم-  علیهم   - بیت  اهل  نورانی  احادیث  نیز  و  کریم  قرآن   
ویژه شعرای  به  متعّهد جهان  ادیبان  آثار  بر  تأثیر شگرفی  ادبی،   - عالِی هنری  و  ارزنده 
مسلمان گذاشت، به طوری که شعرا با ابیاتی که حول محور قرآن و حدیث می چرخید، 
خود  آثار  و  می رساندند  خویش  مخاطبان  گوش  به  را  تربیتی  اخالقی-  آموزه های 
می کردند؛ وحیانی-روایی  مضامین  نیز  و  عبارات   ، ترکیبات  واژگان،  از  مشحون  را 
آن ها  تعامل  و  متون  ارتباط  بررسی  به  بینامتنّیت  دیدگاه  از  زیادی  ادبی  ناقدین   -
نیز با هم می پردازند. امروزه ما با یک بینامتنّیت سروکار نداریم، بلکه با شمار زیادی از 
بینامتنّیت ها روبه رو هستیم که اگر از دریچه ی هریک از آن ها به اثر یا آثاری نگریسته شود 
و نیز تعامل آن با دیگر متون سنجیده شود، می تواند در بردارنده ی نتایج ارزنده ای باشد؛

مضمون هاي  و  اقتباس ها  از  اشعارشان  در  شاملو  و  ثالث  اخوان  که   آن جایی  از   -
بر  می توان  کرده اند،  استفاده  روایات  و  قرآن  از  وام گیری  برای  مستقیم  و  ظاهري 
دانست؛  آشکار  بینامتنّیت  جزء  را  آن ها  آثار  از  وسیعی  حجم  الیافی،  بینامتنّیت  اساس 
- از آن جایی که بینامتنّیت دریافت با خوانش مطرح مي شود و بدون وجود خواننده 
اشعار  از  اعظمی  که  داشت  اذعان  می توان  داشت،  نخواهد  وجود  هم  بینامتنّیتي  اساساً 
قرآنی- حدیثِی اخوان ثالث و شاملو را بینامتنّیت دریافت تشکیل می-دادند؛ این حقیقت 
فقط از دیدگاه نقد ادبی خواننده محور می تواند برای مخاطبان اشعار ایشان حاصل گردد؛ 
و  اخوان  حدیثِی   - قرآنی  شعرِی  کالم  بینامتنی،  نظریّات  طبق  بر  همچنین   -
روایی-  بهره گیرِی  )یعنی  قوی  بینامتنّیت  صریح،  بینامتنّیت  دارای  همه  از  بیش  شاملو 
مضمونی  بینامتنّیت  و  باشند(  باالیی  مفهومی  و  معنایی  بار  دارای  که  واژگانی  از  قرآنی 
غایب  متن  از  خاص  تاکتیکي  با  و  آگاهانه  به طور  را  خود  موردنظر  معاني  شاعر  )یعنی 
می باشد.  برده  است(،  به کار  حاضر[  ]متن  خود  اشعار  در  و  گرفته  حدیث[  ]قرآن- 
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چکیده
فردوسي رهبر بزرگان سخن وري و پیشاهنگ شاعران بر جسته، در داستان سرایي مهارتي 
استادانه دارد. هر یک از داستان هاي شاهنامه در حد خود بکمال تمامي و زیبایي است و چون 
تأملي دقیق شود به آساني نمي توان یکي را از دیگري برتر دانست. در داستان خسرو و  شیرین 
چندان لطف و زیبایي، ظرافت و شکوه، شجاعت و عفت و رزم و بزم نهفته است که خواننده ی 
دقیق در هر تکراري لّذتي دیگر مي برد. اگر چه اصول و روش هایي که امروزه در داستان پردازي به 
آن ها پرداخته مي شود، در گذشته مطرح نبود، اّما مي توان داستان هاي ماندگار گذشته را بر اساس 
ضوابط امروزي سنجید و به نقد و بررسي آن ها پرداخت. این مقاله مي کوشد تا داستان خسرو و 
شیرین فردوسي را با موازین داستان نویسي جدید تطبیق دهد. از این رو پس از مقدمه اي کوتاه، 

نخست خالصه اي از داستان ارائه مي گردد؛ آن گاه به بحث تطبیق پرداخته مي شود. 
واژگان کلیدی: فردوسي، خسرو و شیرین، عناصر داستان، شاهنامه

دو فصل نامه ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات
فـارسـی دانـشگاه آزاد اسـالمی، واحـد فسـا

س9، ش2 )پیاپی19(، پاییز و زمستان 1397
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1 - مقدمه
همیشه  می دهد.  تشکیل  را  دنیا  ممالک  اغلب  ادبیات  رکین  رکن  امروزه  داستان 
الحقیقه«  قنطره  »المجاز  که  گفت  در حقش  می توان  و  است  بوده  انسانی  طبع  مطبوع 
و به راستی چه بسا داستان و افسانه و مثل به صورت پلی در می آید و ما را به حقیقت 
مي رساند. بی جهت نیست که امروزه در صحنه ی گیتی داستان و داستان سرایی اهمّیت 
و  فکری  و  معنوی  و  اخالقی  اصالحات  و  سیاست  زمینه ی  در  و  نموده  حاصل  بسیار 
 )33  :1378 زاده،  جمال  )محمدعلی  است.  گردیده  مهمی  بسیار  نقش  دارای  اجتماعی 
به  خواه  است  الفاظ  قالب  در  آدمیان،  اجتماعی  و  فردی  زندگی  از  نظیره ای  داستان، 
بنیاد  بر  را  کردارهایی  معین  محیطی  در  قهرمانان،  آن  طی  در  که  نثر  به  خواه  و  نظم 
مبّین  فرجام  در  کردارها  این  روند  که  می رسانند  پایان  به  کرده،  آغاز  مشخص  منطقی 
صورت  گونه ای  به  کردارها  روند  کیفی  تحول  این  و  است  خویش  کیفیت  در  دگرگونی 
یا نگرنده را منقلب می گرداند. )قدمعلی سّرامی، 1383: 51( می گیرد که حال خواننده 
درباره ی واالیی مقام شاعری و هنر سخن وری استاد بزرگ مقدار و حماسه سرای نامی 
باریک اندیشان موی شکاف سخن بسیار گفته اند و  فردوسی توسی سخن شناسان ادیب و 
دفترها پرداخته اند. و اّما وصف سخن و سخن دانی او را از دهان هر که می شنویم نامکرر است 
و بیان ارج مندی کتاب وی، آن سند لیاقت زبان فارسی نیز در هر دفتر نامکرر افتاده است. 
) سید محمد دبیرسیاقی، 1378: 7( عاشقانه های شاهنامه حال و هوایی خاص دارد. غیر از 
داستان های عاشقانه ای مستقل چون زال و رودابه، اسکندر و قیدافه، گلنار و اردشیر، بهرام و 
سپینود و شیرین و شیرویه، ماجراهای عاشقانه ای دیگر نیز به صورت غیرمستقل در برخی 
از داستان های شاهنامه به چشم می خورد و همه ی این ها در کنار بعضی از توصیف های بزمی 
مستقل سبب شده است تا بعد غنایی شاهنامه هم در کنار ابعاد متعدد دیگر آن قّوت گیرد. 
)نصرا... امامی، 1374: 160( یکی از ویژگی های مهم داستان های عشقی شاهنامه حالت 
مینیاتوری شخصّیت بیرونی و درونی قهرمانان زن آن هاست. ظاهر همه زیباست و اوصاف 
زیبایی هایشان در محتوا یکسان است. شخصّیت درونی آن ها نیز درست موافق تصورات 
مردان باستان از زن است. کم و بیش هم در جستجوی کام از نام می گذرند، همه حیله گر 
و عیارند و کارهایشان با خردمندی مردانه سازگار نیست. )قدمعلی سّرامی، 1383: 82(

2 - بحث و بررسی
2 - 1 - خالصه ی روایت فردوسي:

خسرو پرویز که در روزگار جواني جز شیرین را نمي پسندید، پس از رسیدن به پادشاهي 
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مّدت زماني به سبب جنگ با بهرام چوبین از او غافل مي شود؛ تا این که روزي به شکار مي رود، 
شیرین با آرایشي تمام خود را در معرض دید او قرار مي دهد. خسرو به یاد روزگاران گذشته 
اشک به دیدگان مي آورد و دستور مي دهد تا او را به شبستان زّرینش بفرستند. به محض 
بازگشت از شکارگاه شیرین را به آیین رسمي به عقد خود در مي آورد. بزرگان دربار بشّدت 
متأثر مي گردند، به نشانه ی اعتراض سه روز نزد خسرو نمي روند. روز چهارم خسرو آن ها را 
فرا مي خواند. علّت عدم حضور آن ها را مي پرسد. همه به موبد چشم مي دوزند. موبد سبب 
ناراحتي را اعتراض به ازدواج با شیرین بیان مي کند. خسرو پاسخي نمي دهد. فرداي آن روز 
دوباره نزد خسرو مي آیند. مردي با تشت پر از خون پلید، از مقابل آن ها مي گذرد به گونه اي 
که روي خود را از آن مي پیچند. سپس به دستور خسرو همان تشت را مي شویند و از شراب، 
مشک و گالب پر مي کنند. آن گاه خسرو به موبد مي گوید: آیا این همان تشت است یا دیگر 
گونه شد؟ موبد مي گوید: تو از دوزخ بهشتي ساختي. پس خسرو مي گوید: شیرین مانند آن 
تشت خون بود ولي چون به شبستان ما آمد، مانند تشت مي، بویا گشت. چون خسرو پیوسته 
روزگار خود را با مریم دختر قیصر مي ذرانید شیرین بشّدت رنج مي برد. بنابراین بدون آن که 
کسي متوجه شود به مریم زهر مي دهد، او را مي کشد و خود مهتر شبستان خسرو مي شود.

مریم از خسرو پسري به نام شیرویه )قباد( داشت. خسرو او را به موبد سپرده و فرزانگاني 
را فراخوانده بود تا به او هنر آموزند. موبد که شور بختي و نحوست را در طالع شیرویه 
دید، خسرو را از آن آگاه ساخت. خسرو ضمن پنهان داشتن این راز؛ شیرویه را به همراه 
همشیره و نزدیکانش، در ایوان شاهي زنداني کرد و چهل مرد را به مراقبت از آن ها گماشت.
آوازه ی شکوه و عظمت خسرو به گوش نوازنداي ماهر به نام باربد مي رسد. امیدوار از جهرم به 
تیسفون مي آید. اّما سرکش که از نوازندگان بزرگ دربار است از ترس به خطر افتادن موقعیتش 
راه ورود به بارگاه را بر او مي بندد. باربد با همکاري مردوي باغبان خسرو، به دربار راه مي یابد.

خسرو تخت طاقدیس را مي سازد و ایوان مداین را بنا مي کند. روز به روز بر شکوه و 
عظمت سلطنت او افزوده مي شود. سرانجام این شاه دادگر، بیدادگري مي آغازد. زیردستان 
او دسیسه مي چینند و فرزند شومش شیرویه را به  به ستوه مي آیند. بزرگان سپاه علیه 
جاي او بر تخت مي نشانند. شیرویه خسرو را زنداني مي کند. باربد که از این ماجرا خبر 
مي یابد نزد شاه مي آید. مّدتي نزد او مي ماند. آن گاه به بارگاه مي رود و پس از شیون بسیار، 
ابزار نوازندگي خود را مي سوزاند و انگشتانش را مي بُرد تا دیگر ننوازد. بزرگان از ترس آن 
که مبادا دوباره خسرو پادشاهي را پس بگیرد، شیرویه را به کشتن او تحریض مي کنند. 
شیرویه نیز از ترس بزرگان نقشه ی قتل پدر را طراحي و مهر هرمزد را مأمور اجراي آن 
مي کند. پنجاه و سه روز پس از مرگ خسرو، شیرویه به شیرین پیشنهاد ازدواج مي دهد. 

تطبیق داستان خسرو و شیرین فردوسي با موازین داستان نویسي جدید
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شیرین سخت از این پیشنهاد برآشفته مي شود، ولي بنابر مصلحت خویشتن داري مي کند 
و مي گوید اگر شیرویه خواسته هایش را برآورده سازد مي پذیرد. در جمع بزرگان حاضر 
مي شود. به ذکر خوبي ها و وفاداري هایش به کشور و پادشاه مي پردازد. بزرگان نیز در حضور 
شیرویه تأیید مي کنند. از شیرویه مي خواهد که اموالش را به نام او کند و اجازه دهد تنها به 
دخمه ی خسرو رود و با او وداع کند.شیرویه مي پذیرد. شیرین نیز اموالش را بذل و بخشش 
مي کند. به دخمه ی خسرو مي رود. مقداري زهر هالهل مي خورد و براي همیشه در کنار 
خسرو مي آرامد. شیرویه نیز تنها هفت ماه پادشاهي مي کند. زیرا به او نیز زهر مي دهند 
و فرزندش اردشیر را بر تخت سلطنت مي نشانند. )شاهنامه، 1386: بیت هاي 601 -14(

2 - 2 - مقدمه ی داستان: 
بیش تر داستان هاي کوتاه از سه جزء تشکیل مي شوند: مقدمه، تنه داستان که حاوي 
آکسیون)رشته وقایع( داستان است و آن را به سوي اوج هدایت مي کند  و پایان داستان، که گره 
گشایي یا »نومان« و نتیجه گیري داستان را شامل مي شود. )هنرداستان نویسي، 1388 :113(
آغاز  را  داستان  آکسیون  انگیزد،  بر  را  رغبت خواننده  که:  است  این  مقدمه  وظیفه ی 
وارد  را  اصلي  هاي  یا شخصّیت  کند، شخصّیت  القا  را  داستان  کلي  آهنگ  و  لحن  کند، 
داستان سازد و آن ها را معرفي نماید، محیط داستان را منتقل کند. )همان منبع: 115(

با  اینکه  فردوسي در مقدمه به شادي ها و غم هاي عشق و سلطنت اشاره مي کند و 
القا مي کند. را  یافت و بدین سان آهنگ کلي داستان  به گنج دست  تحمل رنج مي توان 

ز هر شور و تلخي بباید چشید غم و شادماني بباید کشید
هنــر آزمایـش  بـي  نگیـرند  گهر با  و  داننده  جوانان 
آیدي کلید  را  کار ها  همه  هنر ز آزمایش پدید آیدي

                       )شاهنامه: 1591(
شخصّیت هاي اصـلي را وارد داستـان مـي کند، بـه عـشقي بـودن آن اشـاره مـي کند، 

آکسیون داستان را آغاز و رغبت خواننده را بر مي انگیزد.

پهلوان چون  پور  و  زنده  پدر  جوان و  بود  ناباک  پرویز  چو 
برو بر چو روشن جهان بین بدي ورا بر زمین دوست شیرین بدي
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مهان دختــران  از  و  خــوبان  ز  جهان در  جزو  نبودي  پسندش 
روزگار یک  بود  جدا  شیرین  ز  بر جهان شهریار که شد  بدانگه 
بود بهرام  رزم  همه  کارش  که  بود آرام  بي  بر  جهان  گرد  به 
خوبچهر بودي  گریان  روز  و  شب  چو خسرو بپرداخت چندي به مهر

      )شاهنامه فردوسي: 1591(
2 - 3 - پیرنگ:

پیچیده،  چه  باشد،  ساده  وقایع  این  چه  است.  وقایع  استخوان بندي  و  کالبد  پیرنگ 
بیرون مي آورد  از آشفتگي  را  پیرنگ سلسله حوادث  واقع  بنا مي شود. در  آن  بر  داستان 
و داستان وحدت هنري مي یابد. »داستان به عنوان نقل رشته اي از حوادث که برحسب 
طرح   )36  :1352 فورستر،  ام.  )اي.  است.  شده  تعریف  باشند،  یافته  ترتیب  زمان  توالي 
)پیرنگ( نیز نقل حوادث است با تکیه بر موجبیت و روابط علّت و معلول: »سلطان مرد 
فرط  از  ملکه  از چندي  و پس  مرد  اّما »سلطان  است.  داستان  این  مرد«  ملکه  و سپس 
اندوه در گذشت« طرح )پیرنگ( است. همین مرگ ملکه را در نظر بگیرید. اگر داستان 
باشد مي گوییم: »خوب بعد؟« و اگر طرح )پیرنگ( باشد مي پرسیم: »چرا« و این تفاوت 
پرسش  پیرنگ   )112 منبع:  )همان  است.«  رمان  از  وجه  دو  آن  بین  اصلي  و  اساسي 
پیش  را  تازه اي  یعني عنصر  برمي انگیزد: »چرا چنین شد؟«  را در ذهن خواننده  تازه اي 
مي کشد که انگیزه و علّت نامیده مي شود. این انگیزه، اساس کار داستان نویس است، زیرا 
)67 صادقي، 1376:  میر  )جمال  نمي افتد.  اتّفاق  بي دلیل  و  خود  خودي  به  عملي  هیچ 
شیرین،  با  ازدواجش  سبب  به  به خسرو  بزرگان  اعتراض  از  پس  فردوسي  روایت  در 
تشت  آن  سپس  مي شود.  گذاشته  آن ها  مقابل  در  خون  از  پر  تشتي  خسرو  دستور  به 
مي ریزند.  گالب  و  مشک  آن  بر  و  مي کنند  نبیذ  پراز  و  مي شویند  آب  و  خاک  با  را 
بود،  پست  زهر  تشت  آن  هم چون  شیرین  بدانند  که  بود،  آن  کار  این  انگیزۀ  و  دلیل 
شد. بویا  خسرو  بوي  از  و  مي گشت  تشت  همانند  خسرو  شبستان  به  آمدن  با  لیکن 

ماجراي  در  است.  شیرین  نبودن  نژاده  همانا  که  دارد  سببي  و  انگیزه  اعتراض،  خود 
کشته شدن مریم به دست شیرین نیز علّت و انگیزه اي قابل قبول مطرح شده است. خسرو 
او  شیرین  زنانه ی  اوست. حسادت  مهتر شبستانش  و  مي گذراند  روزگار  مریم  با  پیوسته 
را بر آن مي دارد که دست به خون مریم بیاالید. بند کردن شیروي نیز عالوه بر این که 
از زبان پیش گویان شنیده، سترگي کردن و گردن  فرازي اوست؛ که  او را  خسرو شومي 
با توجه به دامنۀ داستان دلیلي قانع کننده است. برگشتن سپاهیان از خسرو نیز معلول 
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بیدادگري هاي اوست که کم کم به بند کردن و سرانجام کشته شدن خسرو مي انجامد. 
پادشاهي هفت ماهه ی شیروي و عشق بي سرانجام نامیمون او به شیرین که جز حسرت براي 
او دست آوردي ندارد، مي تواند معلول شومي او باشد که اخترشناسان بدان اشاره کرده بودند.

2 - 4 - شخصّیت: 
بازیگر داستان را شخصّیت مي گویند. شخصي را که در محور داستان کوتاه یا رمان 
 )Protagonist( مرکزي«  »شخصّیت  مي کند  جلب  خود  به  را  ما  نظر  و  مي گیرد  قرار 
داستان مي نامند. و اگر او در مبارزه با شخص دیگر داستان باشد، آن شخص را »شخصّیت 
مخالف« )Antagonist( مي گویند. اشخاص دیگري که در برابر »شخصّیت اصلي« قرار 
به »شخصّیت  برجسته تر نشان مي دهند  یا  بهتر  را  یا »شخصّیت هاي مخالف«  مي گیرند 
در  فرعي  شخصّیت   ،))Confident )e( هم راز  شخصّیت  معروفند.   )Foil( مقابل« 
او اسرار مگو را  با  او اعتماد مي کند و  داستان و نمایش نامه است که شخصّیت اصلي به 
در میان مي گذارد. بهتر است از شخصّیت مرکزي به عنوان »شخصّیت اصلي« یاد شود نه 
قهرمان) Hero(، زیرا این شخصّیت محوري یا مرکزي در همه حال شخصّیتي نیست که 
خصوصیات قهرماني داشته باشد و ممکن است شخصّیت شریري باشد.)Villain(. قهرمان 
قهرماني  قراردادي  خصوصیات  فاقد  و  معمولي  آدم  مي تواند  داستان  اصلي  شخصّیت  یا 
)مثل اصیل زادگي، سلحشوري، آرمان گرایي و بي نیازي از مال و منال( باشد، شخصّیت هایي 
شخصّیت هاي  نوع  این  زمانه؛  مرسوم  عادت  و  عرف  خالف  خلقیاتي  و  خصوصیات  با 
داستاني را »ضدقهرمان« )Anti  hero( مي خوانند. غالباً این شخصّیت ها خنده آور، دست 
منبع: 70( )همان  غیرعادي هستند.  و  مطرود  و  منزوي  ناامید،  رّقت انگیز،  پا چلفتي،  و 
را  خواننده  نظر  و  مي گیرد  قرار  داستان  محور  در  که  فردوسي، شخصّیتي  روایت  در 
به خود جلب مي کند، خسرو پرویز است. پادشاهي که عظمت، ثروت و قدرتي بي مانند 
رامش گراني  هستند.  او  فرمان  به  گوش  ایران  بزرگان  مي سازد.  را  طاقدیس  تخت  دارد. 
چون سرکش و باربد دارد. ایوان مداین را با آن شکوه و جالل بنا مي کند. زماني که در 
اوج قدرت است، هیچ کس توان مخالفت با او را ندارد. یعني شخصّیت مقابل یا مخالفي 
و شیرین  فّرخ  زاد  به  او مي توان  از شخصّیت هاي هم راز  نمي خورد.  به چشم  داستان  در 
بوده و پس  او  پرویز هم راز  زمان قدرت خسرو  فّرخ در  زاد  تفاوت که  این  با  اشاره کرد. 
ولي  مي شود.  تبدیل  مقابل  به شخصّیت  او،  از  سپاهیان  برگشتن  و  بیدادگري خسرو  از 
دوراني  در  و چه  دادگري  و  قدرت  دوران  در  اوست چه  شیرین همواره شخصّیت هم راز 
که بیدادگري مي آغازد و سپاهیان ایران از او برمي گردند و شیرویه را به جاي او برتخت 
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پرویز  خسرو  فرزند  شیرویه  مقابل  شخصّیت هاي  از  دیگر  یکي  مي نشانند.  پادشاهي 
است. که به تحریک زاد فّرخ و از ترس دیگر بزرگان ایران، دست به خون پدر مي آالید.
مهرهرمزد قاتل خسرو پرویز نیز یکي از شخصّیت هاي مقابل است. زیرا زماني که بدخواهان 
در جست وجوي کشنده اي بودند که به زندگي خسرو پرویز پایان دهند. هیچ کس را نمي یافتند 
که زهره داشته باشد خون چنین شاهي را بریزد و کوه گناهان را به گردن بیاویزد. تا مهرهرمزد 
را یافتند. با چشماني کبود، رخساري زرد، تني خشک و پرموي، لباسي الژوردین، پایي پر از 
خاک، شکمي گرسنه و سري برهنه، که هیچ کس از کهتران و مهتران نام او را نمي دانست.

او  پیش گویان  کودکي  در  دانست.  قهرمان«  »ضد  شخصّیتي  مي توان  نیز  را  شیرویه 
او  است،  زمین  ایران  قدرت مند  پادشاه  که  خسرو  پدرش  مي دانند.  نحس  و  شوم  را 
در  تردید  بدون  که  مي شود.  "شیرین"  خود  ناّمادري  عاشق  مي کند.  زنداني  خانه  در  را 
پدر  خون  به  دست  تأسف انگیز  و  نازیبا  عشق  این  سبب  به  است.  بوده  مسن  دوران  آن 
مي آالید. در دوران بسیار کوتاه پادشاهیش، بدگمانان کشورش پانزده خواهر و برادر او را 
مي کشند. مّدتي پس از مرگ شیرین که به نظر مي رسد پیشنهاد ازدواج شیرویه نیز در 
خودکشي او بي تأثیر نبوده، به او زهر مي دهند و او را مي کشند. بدین سان با شومي زاده 
پادشاهي  زمان  در  را  پادشاهي خسرو  عظمت  و  شکوه  نه  مي میرد.  شومي  با  و  مي شود 
دارد و نه عشق او به شیرین، با عشق جان سوز، زیبا و دل پذیر خسرو قابل مقایسه است.
و   )static character( ایستا  گروه  دو  به  را  ها  شخصّیت  مي توان  دیگر  نگاهي  از 
پویا )dynamic character( تقسیم کرد: شخصّیت ایستا، شخصّیتي در داستان است 
که تغییر نکند یا اندک تغییري را بپذیرید. به عبارت دیگر، در پایان داستان همان باشد 
تأثیر کمي  بکند،  تأثیر  اگر  یا  نکند  تأثیر  او  بر  داستان  و حوادث  است  بوده  آغاز  در  که 
تغییر و  پویا، شخصّیتي است که یکریز و مداوم در داستان، دستخوش  باشد. شخصّیت 
و خصوصّیت  خصلت  یا  او  بیني  جهان  و  عقاید  او،  از شخصّیت  جنبه اي  و  باشد  تحول 
شخصّیتي او دگرگون شود. این دگرگوني ممکن است عمیق باشد یا سطحي، پر دامنه 
باشد یا محدود. ممکن است در جهت سازندگي شخصّیت ها عمل کند یا ویران گري آن ها. 
یعني در جهت متعالي کردن او پیش برود یا در زمینه ی تباهي او. )همان منبع، ص93(
باربد شخصّیتي ایستا، خسرو پرویز و زاد فرخ  در روایت فردوسي شیرین، شیرویه و 
شخصّیتي پویا دارند. شیرین در آغاز داستان دل به عشق خسرو مي سپارد. پس از ازدواج 
با او و در روزگار بزرگي و شکوه خسرو با او زندگي شیریني را سپري مي کند. همواره به او 
عشق مي ورزد به گونه اي که پس از مرگ خسرو، چون شیرویه از او خواستگاري مي کند، 
به دخمه خسرو مي رود، زهر هالهل مي خورد و براي همیشه در کنار خسرو مي آرامد.
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نحوست  و  بختي  شور  از  موبد  کودکي  زمان  در  دارد.  ایستا  شخصّیتي  نیز  شیرویه 
به  سپاه  بزرگان  مي کند.  زنداني  شاه  ایوان  در  را  او  خسرو  سبب  بدین  مي دهد.  خبر  او 
پادشاهي  اّما  مي نشانند.  شاهي  تخت  به  و  مي کنند  آزاد  زندان  را  او  فرخ  زاد  رهبري 
مي آالید.  پدر  خون  به  دست  نمي زداید.  او  چهره  از  را  بختي  شور  و  نحوست  نیز 
پادشاهي  دلهره  و  تشویش  با  ماه  هفت  تنها  و  مي کشند  را  او  خواهران  و  برادران 
مي نشانند. سلطنت  تخت  بر  را  اردشیر  فرزندش  و  مي دهند  زهر  او  به  زیرا  مي کند؛ 
رغم  علي  آید،  مي  تیسفون  به  جهرم  از  خسرو  شکوه  و  آوازه  شنیدن  با  که  باربد 
خسرو  دیدار  نخستین  همان  از  یابد.  مي  راه  خسرو  دربار  به  فراوان  هاي  دسیسه 
مي ماند  خسرو  کنار  در  همواره  مي شود.  او  نزدیکان  از  و  مي پسندد  را  او  نوازندگي  هنر 
تخت  از  خسرو  کناري  بر  از  پس  که  گونه اي  به  مي گردد.  او  وفادار  ندیمان  از  یکي  و 
نوازندگي  ابزار  همه ی  مي کند،  مویه  شاه  بر  درد  پر  دلي  و  زرد  رخساري  با  شاهي، 
ننوازد. وقت  هیچ  دیگر  تا  بُرد  مي  نیز  را  خود  انگشت  چهار  مي سوزاند،  را  خود 

بریده همي داشت در مشت خویش ببّرید هر چــار انگشـت خویش
بسوخت یکسر  آلت خویش  همه  چو در خانه شد آتشي برفروخت

             )شاهنامه، 1386 :1627(
پیش  او  تباهي  جهت  در  پویایي  این  اّما  دارد،  پویا  شخصّیتي  پرویز  خسرو 
و  عظمت  به  روز  به  روز  و  مي سازد  پیشه  را  دادگري  پادشاهي،  آغاز  در  که  او  مي رود. 
ستوه  به  دستان  زیر  رو  این  از  مي آغازد،  بیدادگري  ناگهان  مي شود،  افزوده  او  شکوه 
مي فرستند. مرگ  کام  به  و  مي کنند  خلع  پادشاهي  از  را  او  دسیسه  با  و  مي آیند 
زادفرخ نیز که از ندیمان و شخصّیت هاي هم راز و مورد اعتماد خسرو بود، پس از 
بیدادگري شاه، سپاهیان را علیه او بر مي انگیزد و مقدمات بر کناري او را فراهم مي سازد. 

2 - 5 - درون مایه:
اثر  در خالل  که  رشته اي  یا  است، خط  اثري  هر  در  مسلط  و  اصلي  فکر  مایه  درون 
بیاني  به  مي دهد.  پیوند  هم  به  را  داستان  هاي  موقعیت  و  وضعیت  و  مي شود  کشیده 
در  نویسنده  که  کرده اند  تعریف  حاکمي  اندیشه  و  فکر  عنوان  به  را  مایه  درون  دیگر، 
اثري، جهت  هر  مایه  درون  مي گویند  که  است  همین جهت  به  مي  کند،  اعمال  داستان 
 )174  :1376 صادقي،  میر  )جمال  مي دهد.  نشان  را  نویسنده اش  ادراکي  و  فکري 
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است.  ایران  گذشته ی  شاهان  تاریخ  بازنویسي  دارد  اهمیت  فردوسي  براي  آن چه 
با شیرین  ازدواج خسرو  به جنگ و گریز هاي خسرو مي پردازد و حتي  تر  بنابراین بیش 
بیان مي شود  بسیار گذرا  و  است  پادشاه  این  زندگي  اتفاقات ساده  از  یکي  او  نظر  از  نیز 
شاهنامه  در   .)129  :1383 نظامي،  با  فردوسي  شیرین  و  خسرو  مقایسه ی  )مقاله ی 
باقي  ربایي شیرین  زیبایي و دل  براي  او جایي  فر و جالل خسرو و عظمت شاهنشاهي 
نمي گذارد یا به تعبیري در شاهنامه قهرمان اصلي و محوري داستان خسرو پرویز است 
و از شیرین سایه ایي کم رنگ نمایانده شده است. شاید بدان سبب که فردوسي شاعري 
حماسه ساز است و میدان دار پهنه رزم، و در اندیشه بیان عظمت و شکوه ایران زمین.

2 - 6 - زاویه ی دید:
داستان  روایت  براي  شیوه  چند  از  گاه  و  مي گردد  مطرح  شیوه اي  به  داستان  هر 
استفاده مي شود. معمول ترین شیوه ی روایت داستان، استفاده از اّول شخص)من( و سوم 
از شخصّیت هاي داستان و گاهي  نویسنده یکي  اّول شخص،  شخص)او( است. در روایت 
خود قهرمان اصلي است اّما در روایت سوم شخص، نویسنده بیرون از داستان قرار دارد. 
او همانند گوینده اي رفتار و اعمال شخصّیت هاي داستان را به خواننده گزارش مي دهد 
در  داستان  نویسنده ی  مي کند.  تصویر  را  مکان  و  زمان  چگونگي  و  موقعیت  وضعّیت  و 
نسبت  آن ها  ذهنیت  با  و  مي رود  داستان  شخصّیت هاي  قالب  به  یشاء«  ما  »فّعال  حکم 
بر داستان داوري مي کند و موقعیت هاي  اوضاع و احوال حاکم  به شخصّیت هاي دیگر و 
زماني و مکاني داستان را شرح مي دهد؛ به عبارت دیگر، زاویه ی دید را از یک شخصّیت 
همه  نسبي  آگاهي  از  که  مي دهد  امکان  ما  به  و  مي دهد  تغییر  دیگر  شخصّیت  به 
را بخوانیم.  افکار شخصّیت هاي دیگر داستان  بهره مند شویم، زیرا که مي توانیم  جانبه اي 
)395  :1376 صادقي،  میر  مي گویند.)جمال  هم  کل«  »داناي  روایت،  شیوه ی  این  به 
زاویه ی دیـد در منظـومه ی مورد بحث سوم شـخص »داناي کل« اسـت. فردوسي، به 
گزارش داستان مي پردازد و بسان کارگـرداني ماهر هر آن چه در ضـمیر دارد هنرمندانه از 
زبان شخـصّیت ها بیان مـي کند. گاه نیز اعـمال و رفـتار شخصّیت ها خواننده را از اوضاع و 

احوال حاکم بر داستان آگاه مي سازد. 

2 - 7 - صحنه و صحنه پردازي:
زمان و مکاني را که در آن عمل داستاني صورت مي گیرد، »صحنه« مي گویند. داستان 
از این نظر کاربرد درست  اتفاق بیفتد و در زماني به وقوع بپیوندد،  باید در جایي  حتماً 
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به خوبي مي داند که  نویسنده  بودن داستان مي افزاید. هر  قبول  قابل  و  اعتبار  بر  صحنه 
کند  تصویر  واقعي  و  طبیعي  باید  را  آن  وقوع  زمان  و  مکان  داستانش،  داشت  باور  براي 
در  مي تواند  را  اساسي  وظیفه  سه  صحنه،  پذیرد.  تحقق  داستانش  مانندي  حقیقت  تا 
وقایع داستان،  و  زندگي شخصّیت ها  براي  آوردن محلي  فراهم  بگیرد:  به عهده  داستان 
انگیزي، شومي،  غم  یا  شادماني  مانند حالت  داستان  هواي  و  یا حال  رنگ  و  فضا  ایجاد 
به  به دنیاي داستان حس مي کند و  ترسناکي، و شاعرانه اي که خواننده به محض ورود 
وجود آوردن محیطي که اگر بر رفتار شخصّیت ها و وقوع حوادث تأثیر عمیق و تعیین 
کننده به جا نگذارد، دست کم بر نتیجه ی آن ها موثر واقع مي شود )همان منبع: 449(
فردوسـي در ماجراي شیـون کردن باربد بر خسرو پرویز بوضـوح مکان زندگي خـسرو 
پرویز و وقـوع داسـتان را بیان مـي کند. توصـیفي که استاد توس از این مـکان ها به دست 

مي دهد کاماًل با حقایق تاریخي مطابقت دارد.
بپرداخت ناکام و بي راي گاه چو آگاه شد باربد زان که شاه
پر از آب مژگان و دل پر زخون ز جهرم بیامد سوي تیسفون

                      )شاهنامه: 1626(

سخناني که باربد مـویه کـنان بر زبان  مـي راند عـالوه بر آن که حـس غـم انـگیزي 
و تأسـف را به خـواننده الـقا مي کند از وفاداري خـود، عظـمت و شکوه پادشاه و شومي و 
ناپسندي شیرویه حکایت دارد و به پیش برد اهداف سراینده ی داستان که همانا بازنویسي 

تاریخ شاهان گذشته ی ایران و بیان فّر و جالل آن هاست، کمک مي کند.
گوا دالور،  سترگا،  بزرگا،  خسروا ردا،  اي  اال  گفت  همي 
کجاست آن همه فّر و بخت و کاله کجاست آن بزرگي و آن دستگاه
سران بارگاه  و  دژ  آن  کجاست  کجاست آن شبستان و رامشگران
گره بر  گره  فکنده  گوهر  ز  کجاست آن سر خود و زّرین زره
شوند آهو  بي  زمانه  رنج  ز  شوند نیرو  به  شاهان  فرزند  ز 
چو باالي فرزند او گشت راست بکاست نیرو  و  فّر  را  شهنشاه 
بهار خّرم  به  و  مهر  و  نوروز  به  شهریار اي  تو  نام  و  یزدان  به 
درود بر  من  به  مبادا  بسازد  که گر دست من زین سپس نیز رود

                     )شاهنامه: 1626(
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استاد توس در باب ساختن ایوان مداین، مّدت زمان بر پایي این کاخ با شکوه بي مانند 
را هفت سال، و نوروز را زمان رخت کشیدن شاه بدان جا مي داند.

راي پاک  مردم  پسندیده ی  چو شد هفت سال آمد ایوان به جاي
جایگاه بدان  رفتي  نوروز  به  همي کرد هرکس به ایوان نگاه

                       )شاهنامه: 1602(
2 - 8 - گفت و گو:

گفت و گو عنصر مهمي از داستان کوتاه یا رمان را تشکیل مي دهد، زیرا جزء مهمي از زندگي 
است. کار عمده ی نویسنده، این است که پندار واقعیت را در خواننده ایجاد کند، یعني موجباتي 
فراهم آورد که داستان چنان بنماید که با دوره ی کوتاهي از زندگي مردم واقعي سر و کار دارد، 
و اگر بخواهد این پندار را ایجاد کند و پس از اینکه ایجاد کرد حفظ کند، ناگزیر باید به اشخاص 
داستان خود زندگي بدهد. گفت و گو نیز جزئي از زندگي است.)ابراهیم یونسي، 1388: 347(

فردوسي هر جا سخن از زبان خسرو مي گوید، شاهانه و در مواردي عاشقانه است و 
هر جا از زبان شیرین است در عین حال که تمام نکات معشوقي را به کار مي برد، لطایف 
و شیوه و منش زنان هم یکسره در کار است. همه جا سخن جنگ جویان جنگجویانه و 
شاهان شاهانه و زنان زنانه است. هر شخصّیتي لحني متناسب با شخصّیتش دارد. گفت و 
گوي خسرو با موبد و بزرگان، پس از مخالفت و اعتراض آن ها در باب ازدواج با شیرین و 
ماجراي تشت خون که به دستور خسرو به محضر بزرگان آورده شده، مؤید این مطلب است:
گشت؟ دگرگونه  یا  این  بُد  همانا  به موبد چنین گفت خسرو که تشت
بدي زین  نیکویي  شد  پدیدار  بدي کانوشه  موبد  گفت  همي 
زشت کردار  ز  پیدا  خوب  همان  به فرمان ز دوزخ تو کردي بهشت
چنان بُد که آن بي منش تشت زهر چنین گفت خسرو که شیرین به شهر
من.... بوي  از  شد  بویا  گونه  برین  کنون تشت مي شد به مشکوي من
زمین مبادا  تختت  و  تاج  بي  که  آفرین خواندند  مهتران  همه 
مه آن شد به گیتي که تو مه کني کني به  تو  فزایدکه  زان  بهي 
ایزدي سایه ی  زمین  بر  مگر  که هم شاه و هم موبد و هم ردي

                       )شاهنامه: 1594(

تطبیق داستان خسرو و شیرین فردوسي با موازین داستان نویسي جدید
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پنجاه و سه روز پس از مرگ خسرو، شیرویه از شیرین خواستگاري مي کند. شیرین بشّدت 
بر مي آشوبد. شیرویه را پدرکش و بدکنش مي خواند و مي گوید حتي حاضر نیست او را از 
دور هم ببیند. ولي چون با اصرار و تهدید شیرویه مواجه مي شود و چاره اي جز دیدار او ندارد، 
پیغام مي فرستد در صورتي به دیدارش مي آید که بزرگان و دانایان نیز حاضر باشند. در جمع 
بزرگان شیرین داد سخن مي دهد. گفت و گوي مختصر و رساي شیرین و شیرویه در پایان این 
ماجرا که از دلبستگي عمیق شیرویه به شیرین حکایت دارد، از شاهکار هاي استاد توس است.
پرید بر  تن  ز  نهانش  روان  چو شیروي رخسار شیرین بدید
بسم ایران  ز  یابم  جفت  تو  چو  نبایدکسم تو  جز  گفت  ورا 
نیاز بي  نیم  ایران  شاه  از  که  باز داد  پاسخش  برخ  خو  زن 
شاهنشهي ناد  بما  تو  بر  که  سه حاجت بخواهم چو فرمان دهي
رواست خواهي  چه  هر  آرزو  دگر  بدو گفت شیروي جانم تو راست

                  )شاهنامه: 1631(

:)Complication( :2 - 9 - گره افکني
و  مي شود  ظاهر  ناگهاني  طور  به  اوقات  بعضي  که  است  دشوار  موقعیتي  و  وضعیت 
داستان،  در  مي دهد.  تغییر  دارد،  وجود  که  را  نگرش هایي  و  روش ها  و  راه  برنامه ها، 
است  موقعیت هایي  و  وضعیت  جزییات  و  شخصّیت ها  خصوصیات  شامل  افکني  گره  
دیگر  نیروهاي  برابر  در  را  اصلي  شخصّیت  و  مي کند  دگرگون  را  پیرنگ  اصلي  خط  که 
)72 میرصادقي،1376:  )جمال  مي آورد.  وجود  به  را  کشمکش  عامل  و  مي دهد  قرار 
در روایـت فردوسي حـوادث و اتفاقاتي در سیر داستان به وقوع مي پیـوندد کـه با گره 

افکني در داستان هاي امروزین مطابقت دارد. از آن جمله است:
1 - اعتـراض بـزرگان و سپاهیان از آمدن شیرین به شبستان خسرو. این اعتراض بدان 
سبب است که شیرین را از نژاد بزرگان و شایسـته ی همسري خسرو نمـي دانند و از او به 
دیو سترگ یاد مي کنند. سه روز به دیـدار خسـرو نمي روند، تا این که خسرو کسي را نزد 
آن ها مـي فرستد و دعـوتشان مي کند. آن ها نیز اعتراض شـدید خود را از زبان مـوبد بیان 

مي کنند. البّته خسرو هنرمندانه قانعشان مي سازد و از آن ها دل جویي مي کند. 
2 - برگشتن سپـاهیان از خسـرو به سبب بیـدادگري هایش. که سبـب مـي شود اندک 
اندک به توطـئه و دسیسه چیني بپـردازند و مقـدمات برکنـاري و آن گاه قتل او را فراهم 

سازند. و فرزند او شیرویه را به جاي او به قدرت برسانند. 
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2 - 10 - کشمکش:
مقابلۀ دو نیرو یا دو شخصّیت است که بنیاد حوادث را مي ریزند. غالباً وقتي »شخصّیت 
اصلي« داستان مورد قبول خواننده قرار مي گیرد، خواننده نسبت به او احساس هم دردي 
و هم فکري مي کند و این »شخصّیت اصلي« یا »شخصّیت مرکزي«، با نیروهایي که علیه 
نیروها ممکن  این  نزاع و مجادله مي پردازد.  به  او سر مخالفت دارند،  با  و  برخاسته اند  او 
یا خوي و خصلت خاص  اجتماعي  قراردادهاي  یا  موانع  و  اجسام  یا  اشخاص دیگر  است 
یا  شخصّیت  بنابراین  دارند.  ناسازگاري  سر  او  با  که  باشد  داستان  اصلي  شخصّیت  خود 
یعني  دربیفتند،  دیگر  شخصّیت هاي  یا  شخصّیت  با  است  ممکن  اصلي،  شخصّیت هاي 
با  »کشمکش«  در  است  ممکن  شخصّیت  یا  برخیزد  دیگر  انسان هایي  علیه  انسان 
یعني  باشد.  تقدیر  و  سرنوشت  یا  اجتماعي  قوانین  یا  طبیعي  موانع  یا  خارجي  نیروهاي 
با خودش  انسان علیه محیط و سرنوشت خویش عصیان کند، یا شخصّیت ممکن است 
ترکیبي  مي تواند  یا  کند  طغیان  خودش  علیه  انسان  یعني  باشد،  داشته  کشمکش 
منبع: 72( )همان  بپردازد.  مقابله  به  او  با  و  بایستد  برابر شخصّیت  در  این ها،  از همه ی 
در روایت فردوسي مهم ترین مسأله اي که مقدمه اي براي کشمکش هاي دیگر داستان 
است. کشمکش خسرو پرویز با خود است. خسرو پرویز که دادگري را پیشه ساخته بود، 
اخالقي  را شادمان مي سازد. خصوصیات  او  زیر دستان  به  و ستم  بیدادگر مي شود. ظلم 
او  علیه  دیگر  که شخصّیت هاي  مي شود  سبب  امر  همین  مي شود.  دگرگون  او  دروني  و 
نزاع و مجادله مي پردازند.  به  او  با  پنهاني و سپس آشکارا  به شکل  آغاز  برمي خیزند. در 
به  گراز  و  فّرخ  زاد  مي پردازند.  گنج اندوزي  به  و  مي گیرند  باج  مردم  از  نیز  زیردستان 
دسیسه چیني علیه خسرو مي پردازند. تخوار را با خود هم داستان و شیرویه را از بند رها 
را  پدر  قتل  نقشۀ  آن ها  تحریک  به  و  پادشاهي  دان  از دست  ترس  از  مي سازند. شیرویه 
طراحي مي کند. بدخواهان مهر هرمزد را براي کشتن خسرو معرفي مي کنند. مهر هرمزد 
نیز با راه نمایي و تطمیع زاد فّرخ جگرگاه خسرو را مي درد و به زندگي او پایان مي دهد.

2 - 11 - حالت تعلیق یا هول و وال:
با گسترش پیرنگ کنج کاوي خواننده بیش تر مي شود و شور و اشتیاقش براي دنبال کردن 
ماجراي داستان، زیادتر. شخصّیت اصلي یا یکي از شخصّیت هاي داستان اغلب هم دردي و 
جانب داري او را به خود جلب مي کند و خواننده نسبت به سرنوشت او عالقه مند مي شود. 
همین عالقه مندي نسبت به عاقبت کار آن شخصّیت، او را در حالت انتظار و دل نگراني 
 )Suspense( »نگاه مي دارد و چنین کیفیتي را در اصطالح »حالت تعلیق« یا »هول و وال

تطبیق داستان خسرو و شیرین فردوسي با موازین داستان نویسي جدید



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی84 /

مي گویند. به عبارت دیگر »حالت تعلیق« یا »هول و وال« کیفیتي است که نویسنده براي 
وقایعي که در شرف تکوین است، در داستان خود مي آفریند و خواننده را مشتاق و کنج کاو 
منبع: 75( )همان  بر مي انگیزد.  را  او  التهاب  و  و هیجان  داستان مي کند  دادن  ادامه  به 
در روایت فردوسي در چند مورد حالت تعلیق یا هول و وال به چشم مي خورد که از آن جمله است:

1- ماجراي چگونگي ورود باربد به بارگاه خسرو: بیست و هشت سال از پادشاهي خسرو 
مي گذشت که باربد از درگاه وي آگاه مي شود. همه به او مي گویند: شاه ایران رامش گراني دارد 
که نمي توانند با تو برابري کنند. حرص باربد را بر آن مي دارد که به بارگاه خسرو بیاید. سرکش 
که بزرگ رامش گران دربار خسرو پرویز بود، همین که از آمدن باربد آگاهي مي یابد، نزد ساالر بار 
مي آید و مقداري دینار و درم به او مي دهد و مي گوید: نباید بگذاري که باربد نزد خسرو راه یابد.

2- خسرو باغي داشت که هر نوروز دو هفته در آن جشن گاه مي ساخت. باربد با زیرکي 
با مردوي باغبان طرح دوستي ریخت و از او خواست که هر وقت خسرو به این باغ آمد، 
او را راه دهد تا جشن گاه شاه را ببیند. مردوي مي پذیرد و قبل از ورود شاه باربد را به باغ 
راه مي دهد. باربد همۀ جامه ها، صورت و بربط خود را به رنگ سبز در مي آورد. از درخت 
به  باربد  شاه،  ورود  از  پس  مي سازد.  پنهان  را  خود  و  مي رود  باال  برگي  و  شاخ  پر  سرو 
زیبایي از باالي درخت سرو رود مي نوازد و به پهلوي شاه را درود مي گوید. شاه از شنیدن 
که مي دانست جز  نیز شگفت زده مي گردند. سرکش  دیگران  و  این سرود خیره مي شود 
از دست مي دهد. شاه دستور مي دهد سراسر  بنوازد، هوش  نمي تواند چنین  باربد کسي 
باربد  نمي یابند.  چیزي  فراوان  جست وجوي  از  پس  بیابند.  را  نوازنده  تا  بجویند  را  باغ 
سرکش  بیابند.  را  او  که  مي خواهد  حاضرین  از  شاه  و  مي پردازد  نواختن  به  بار  چندین 
نیز سعي دارد شاه را متقاعد سازد تا دست از جست وجوي بردارد. سرانجام باربد از روي 
درخت سرو فرود مي آید. در مقابل شاه روي بر خاک مي نهد و ماجراي سرکش را به طور 
کامل به شاه مي گوید. شاه نیز سرکش را تنبیه و باربد را شاه رامش گران خود مي سازد.
3 - زماني که گراز سپاهیان خود را نزد خسرو مي فرستد. از آن ها مي خواهد که در این 
سوي آب بمانند و براي رفتن و تسلیم شدن شتاب نکنند. خسرو که خود آرزومند دیدار آن 
لشکر نبود، زاد فّرخ را نزد آن ها مي فرستد. زاد فّرخ به آن ها مي گوید: شما که پیش از این 
نیک خواه خسرو بودید پس چرا راه دادید که قیصر سپاهي از روم به این سرزمین بیاورد؟ 
سپاهیان از شنیدن پیام خسرو رخسارشان از ترس سیاه مي گردد. همگي آمادۀ تسلیم مي شوند 
و مي خواهند از خیانت گراز در حق خسرو پرده بردارند. اّما زاد فّرخ که در دل با گراز بود، آن 
راز را پنهان مي دارد و به خسرو خیانت مي کند. او به دروغ به خسرو مي گوید: سپاهیان با هم 
یار گشته اند و اگر خسرو بخواهد که پیامي بفرستد، بیم جان مي رود. خیانت نزدیکان خسرو 
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از جمله زادفّرخ خواننده را در حالت تعلیق و هول و وال و نگراني و اضطراب نگاه مي دارد. 
پاسبانان خود مي گوید: امشب همۀ  به  به خسرو،  ادامۀ خیانت هاي خود  فّرخ در  زاد 
نگاهبانان باید در هر پاس خود از قباد یاد کنند. خسرو در شب تیره خواب است. شیرین 
آواز پاسبانان را مي شنود. غم گین و سراسیمه شاه را بیدار مي کند تا آواز نگاهبانان را بشنود. 
شاه به شیرین مي گوید: این سخنان چیست که در خواب مي گویي؟ شیرین مي گوید: خواب 
کدام است؟ گوش بگشاي و آواز پاسبانان را بشنو. خسرو از شنیدن نام قباد رخسارش به 
زردي مي گراید و مي گوید: چون این بدکنش از مادر زاده شد، نهاني او را قباد نامیدم؛ اّما او را 
شیروي خواندم و نام قباد را نهفتم. اینک در این شب تیره باید به سوي چین و ماچین و مکران 
زمین برویم و راه را با افسون بر ایشان بگیریم و سپاهي از فغفور چیني به کمک بطلبیم. اّما 
افسون و حیله کارگر نمي افتد. شیرین به او مي گوید: دیگر روزگار ما به سر آمده است. اکنون 
با دانش چارۀ کار خود بساز تا تو را به دشمن نیاز نیفتد. صبح زود خسرو دو شمشیر هندي، 
کاله خود رومي، ترکش، تیر، سپر زّرین و یک بندۀ پهلوان با خود برمي دارد و مي گریزد. 
صبح زود دشمنان به کاخ او وارد مي شوند همه جاي کاخ را مي گردند، اّما شاه را نمي یابند.
به تاراج دادند گنج ورا                                                   نکرد ایچ کس یاد رنج ورا
                                                        )شاهنامه: 1611(
این ماجرا از آغاز تا گرفتار شدن خسرو به دست شیرویه، خواننده را در حالت انتظار و 

دل نگراني، نگه مي دارد.

:)Crisis( :2 -12 - بحران
بحران لحظه اي است که نیروهاي متقابل براي آخرین بار با هم تالقي مي کنند و عمل 
داستاني را به نقطه ی اوج یا بزنگاه مي کشـانند و مـوجب دگـرگوني زنـدگي شـخصّیت یا 
شخصـّیت هاي داستان مي شوند و تغییري قطعي در خط اصلي داستان به وجود مي آورند. 

)جمال میرصادقي: 1376، 76(
اگر چه بدون تردید شخصّیت اصلي داستان خسرو پرویز است،  در روایت فردوسي، 
اّما لحظۀ بحران زماني است که شیرویه اندک زماني پس از کشته شدن خسرو، از همسر 
وفادار او "شیرین" خواستگاري مي کند. شیرین مي گوید: اگر آرزوهاي مرا برآورده سازي 
مي پذیرم. یکي این که هر ثروتي در این کشور از آن من بود، همه را به من بسپاري. دیگر 
او گشته ام. شیرویه مي پذیرد.  نیازمند دیدار  زیرا  بگشایي،  را  این که در دخمه ی خسرو 
شیرین نیز با ثروت خود همه ی بنده هایش را آزاد مي کند و به آن ها چیزي از آن ثروت 
مي دهد. مقداري را به تهي دستان مي بخشد. مبلغي هم به آتش کده، جاي گاه نوروز، جشن 

تطبیق داستان خسرو و شیرین فردوسي با موازین داستان نویسي جدید
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سده و... مي سپارد تا روان خسرو از آن شاد گردد. آن گاه وارد دخمه ی خسرو مي شود و 
همه ی سخنان  و  مي نهد  بر چهره ی خسرو  را  خود  مي کند. سپس چهره ی  مویه  بسیار 
گذشته را به یاد او مي آورد. پس از آن زهر هالهل مي خورد و از روان خود گرد برمي آورد.

:)Climax( :2 - 13 - نقطه اوج یا بزنگاه
نقطه اي است در داستان کوتاه، رمان، نمایش نامه و داستان منظوم که در آن بحران 
به نهایت خود برسد و به گره گشایي داستان بینجامد. نقطۀ اوج داستان، نتیجۀ منطقي 
مانده  پنهان  نظر  از  و  داشته  زیرزمین جریان  در  آبي  که هم چون  است  پیشین  حوادث 
است و جاري شدن آب بر زمین پایان ناگزیر آن است؛ منطق مسیر حوادث داستان نیز 
ممکن است از نظر خواننده پنهان بماند، اّما وقتي به نتیجۀ نهایي آن مي رسد، خواننده 
بقیه  از  بزنگاهي  و  باشد  داشته  متعددي  بزنگاه هاي  اثري  است  ممکن  مي پذیرد.  را  آن 
این بزنگاه اصلي بر بزنگاه هاي دیگر مقدم است. )همان منبع: 76( قوي تر باشد. معموالً 

و  شیرویه  طراحي  با  مهرهرمزد  دست  به  خسرو  شدن  کشته  فردوسي،  روایت  در 
خیانت زاد فّرخ نقطۀ اوج یا بزنگاه داستان است. زیرا علّت اصلي این اتّفاق، که پادشاهي 
ذلّت  به  نزدیکانش  و  پسر  دست  به  گونه  بدین   پرویز  خسرو  چون  بي نظیر  و  عظمت  با 
اوج  در  بود،  پیشۀ خسرو  دادگري  که  زماني  تا  است.  بیدادگري  شود،  نشانده  خواري  و 
از مسیر  اّما همین که  اریکۀ پادشاهي تکیه زده و همه چیز بر وفق مراد بود،  بر  قدرت 
داد منحرف مي شود، بدون این که متوجه باشد همه چیز دگرگون مي شود. زاد فّرخ که 
امین او بود، بیش ترین خیانت ها را به او روا مي دارد. فرزندش نقشۀ کشتن او را طراحي 
که:  پي ببرند  همگان  تا  مي شوند.  کشته  یارانش  دست  به  نیز  دیگرش  فرزندان  مي کند. 
الُملُک یبقي َمَع الُکفر و ال یبقي َمَع الّظلم. )حکومت با کفر پایدار مي ماند ولي با ظلم نه.(

:)Denouement = Resolution( :2 - 14 - گره گشایي
نتیجۀ  و  است  حوادث  رشته  نهایي  نتیجه ی  یا  پیچیده  موقعیت  و  وضعیت  پي آمد 
گشودن رازها و معماها و برطرف شدن سوء تفاهمات. در گره گشایي، سرنوشت شخصّیت 
مي کنند،  پیدا  آگاهي  خود  موقعیت  به  آن ها  و  مي شود  تعیین  داستان  یا شخصّیت هاي 
میرصادقي،1376: 77( )جمال  به ضررشان.  یا  باشد  آن ها  سود  به  موقعیت ها  این  خواه 
قدرت مندي  پادشاه  که  مي شود  سبب  خسرو  بیدادگري هاي  فردوسي  روایت  در 
مریم  زهر  وسیلۀ  به  پیش  سال ها  که  شیرین  شود.  کشته  نزدیکانش  دست  به  او  چون 
مي خورد  هالهل  زهر  خسرو،  مرگ  از  بعد  و  مي یابد  مشابه  سرنوشتي  بود،  کشته  را 
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پادشاهي  ماه  هفت  تنها  بود،  کرده  طراحي  را  پدر  کشتن  نقشۀ  که  شیرویه  مي میرد.  و 
مي بخشند. پایان  شومش  زندگي  به  و  مي دهند  زهر  او  به  نزدیکانش  مي کند. 
فردوسي به زیبایي گره گشایي کرده است. زیرا چـنان که دیدیم، شخـصّیت هاي اصلي 

داستان در برابر هر کنشي که داشته اند، واکنشي مشابه یافته اند.
 

3 - نتیجه گیری
علی رغم اینکه در روزگار فردوسی اصطالحاتی نظیر پیرنگ، شخصّیت پردازی، گره افکنی، 
کشمکش، بحران و ...رایج نبود، اّما در داستان مورد بحث رّد پای همه ی این اصطالحات 
بوضوح دیده می شود. داستان پیرنگ دارد و استاد توس هنرمندانه صحنه آرایی و شخصّیت  
پردازی کرده است. در سیر داستان شخصّیت های اصلی، مقابل، هم راز و ... قابل تفکیک و 
شناسایی هستند. با گفتار و کردارشان رشته حوادث را بوجود آورده، موافقت یا مخالفت 
خواننده را بر می انگیزند. به عنوان مثال رفتار و گفتار خسرو پرویز به گونه ای پرداخت شده، 
که خواننده خود را به او نزدیک می داند. قدرت، شوکت و عظمتش را درک می کند و در 
روزگار بخت برگشتگی و درماندگی ناشی از بیدادگری، بر او دل می سوزاند. وفاداری باربد 
رامش گر که هر خواننده ای را به تحسین وا می دارد، داستانی مستقل به نظر می رسد، اّما 
چنان با کلّیت داستان درهم تنیده شده که بیان گر شکوه و بزرگی خسرو پرویز و رونق و 
جالل پادشاهی اوست؛ یعنی با درون مایه ی داستان هم خوانی کامل دارد. فردوسی با گره 
افکنی و بحران عالقه و میل خواننده را زنده نگه می دارد. او را درباره ی وقایعی که روی 
می دهد به اندیشیدن وا می دارد و به دنبال حوادث و سرنوشت شخصّیت ها می کشاند. پس 
از آنکه او را به اوج بحران می رساند، استادانه گره گشایی می کند و داستان را به پایان می برد.

و  بذل  بزرگان،  دفاعیه ی شیرین در جمع  از  داستان  پایان  در  فردوسی  تصویری که 
به دست می دهد،  ایران  در جوار شاه  آرمیدن جاودانی اش  و  او  اموال، خودکشی  بخشش 
موازین  و  سبک  از  توس  استاد  گویا  اینکه  سخن  کوتاه  است.  کم نظیر  و  زیبا  صحنه ای 
است. آورده  پدید  آن  اساس  بر  را  خود  داستان  و  بوده  آگاه  جدید  داستان نویسی 
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1- مقدمه
1- 1- تعریف موضوع:

مختلف  زماني  برهه هاي  در  دارد،  بشري  تاریخ  درازاي  به  عمري  که  نهیلیسم    
تربیتي  و  اقتصادي  سیاسي،  اجتماعي،  حیات  از  نفرت  است.  داشته  گوناگوني  نمودهاي 
از منشأهاي تکویني نهیلیسم و مایه هاي ابتدایي آن در جوامع اولیه است که نوعي ترک 
این  تا  است  داشته  دنبال  به  را  عالم  بودن  به هدف دار  بي اعتقادي  و  دنیا، خودفراموشي 
که در سده های اخیر به وسیله ی فیلسوفانی چون شوپنهاور و نیچه به عنوان یک مکتب 
فکری و فلسفی اعالم موجودیت کرد و در پیشروی هیچ-انگارانه اش نه تنها دین، مذهب، 
اخالق و باورهای اعتقادی؛ بلکه خالق جهان و آفریننده ی هستی را مورد ستیز قرار داد.

    این مشرب فکري و فلسفي در غرب، توسط فیلسوفاني چون نیچه تئوریزه شده؛ 
لیکن به موازات ادامه ی حیات در اندیشه ی فیلسوفان و متفکران، در شعر و ادب عربي و 
فارسي رسوخ یافته است. در این میان صادق هدایت و زکریا تامر به  عنوان میراث دار این 
گونه تفّکرات در ادباي سلفي همچون خیام و ابوالعالي معّري از سویي به عنوان پرچمدار 
داستان نویسي مدرن ایران و عرب تحت تأثیر اندیش مندان نهلیست معاصر غرب بودند و از 
سوي دیگر به علت یأس و ناامیدي از بهبود اوضاع حاکم بر جامعه، به پوچ انگاري سوق یافتند.
این دو  با هدف بررسي مؤلفه هاي نهلیست به بررسي تطبیقي بدبیني  این نوشتار    
شاعر پرداخته و عوامل روي آوردن آنها به این مکتب فکري را مورد بررسي قرار مي دهد.

1- 2- ضرورت تحقیق:
  بررسي و مقایسه ی برخي از عناصر مشترک نهلیستي در آثار هدایت و زکریا تامر راهي است 
که مي تواند گوشه اي از زوایاي ناپیدا و کمتر شناخته شده ی آرا و اندیشه هاي این دو نویسنده ی 
نوپرداز ایراني و عرب و چرایي و چه گونگي روي کرد آنها به این افکار را مورد کاوش قرار دهد.

1- 3- پرسش هاي تحقیق:
- نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر داراي چه مؤلفه هایي است؟
- چه تشابه و تفاوتي در اندیشه هاي نهیلیستي هدایت و تامر وجود دارد؟

- عوامل مؤثر در روي آوردن هدایت و تامر به اندیشه هاي نهیلیستي چه بوده است؟
1- 4-  پیشینه ی پژوهش:

     درباره ی بررسي تطبیقي مؤلفه هاي نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر 
پژوهشي تاکنون انجام نشده است. از معدود آثاري هم که در زمینه ی نهیلیسم و اندیشه هاي 
نهیلیستي مي توان مورد استناد قرار داد، درباره ی نهیلیسم و سیر تطور آن )زرشناس، 1394( 
بروز  نیز صور  و  آن  انواع  و  تاریخ  و  فلسفه  در  اصطالح  این  معنایي  به حوزه ی  است که 
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آن در آثار برخي از متفکران مي پردازد و چگونگي سیر آن را تا امروز مورد تحلیل قرار  
)کرباسي زاده ی  نیچه   منظر  از  آن  پیامدهاي  و  اقسام  خاستگاه،  نیست انگاري،  مي دهد. 
اصفهاني، امامي، 1394( به تشریح مبسوط گونه هاي نیست انگاري از نظر نیچه پرداخته 
است. "رئالیسم و نهیلیسم" نقدي بر مباني معرفت شناختي ضد رئالیسم )صادقي، 1390 (، 
ایلیا  اشعار  در  نهیلیسم  جلوه هاي   ،)1379 معاصر) کیا،  نقاشي  بر  آن  تأثیر  و  نهیلیسم 
ابوماضي)مشایخي و دهنوي ، 1390( از دیگر پژوهش هاي انجام شده در این  زمینه است. 
   در زمینه ی بررسي آثار صادق هدایت  و زکریا تامر از منظر ادبیات تطبیقي نیز آثار ارزشمندي 
به رشته ی تحریر درآمده است که عبارتند از :  بازتاب مصادیق فقر فرهنگي و سلطه ی سلطنت 
در پهنه ی داستان کوتاه صادق هدایت و زکریا تامر )عبدي و مرادي، 1391(، تحلیل تطبیقي 
عنوان داستان در آثار صادق هدایت و زکریا تامر)محمدي، غفوري حسن آباد و حق دادي، 
1393(، خوانش هرمنوتیکي نام داستان در آثار صادق هدایت و زکریا تامر )غفوري،1392(.

عالوه بر این، تامر و هدایت در زمینه هاي متعدد دیگري نیز مورد توجه پژوهشگران 
قرار گرفته اند و آثار ارزش مندي در مورد آنها به چاپ رسیده است که از آن میان است: 
 ،)1389 بهنوش،  و  دوست  )نذري  گي دوموپسان  و  هدایت  صادق  آثار  در  خودکشي 
بررسي افکار و باورهاي گنوسي ابوالعال معّري و صادق هدایت )اردستاني، 1392(، بررسي 
و  )شکروي  هدایت  صادق  و  چخوف  آنتوان  کوتاه  داستان هاي  افتراق  و  اشتراک  وجوه 
ژرار  اثر  اورلیا  و  اثر صادق هدایت  بوف کور  رؤیا در  تطبیقي  صحتي، 1386(، مطالعه ی 
دونروال )گندم زاده و کي فرخ، 1388(، نگاهي به طنز اجتماعي در دو اثر از آنتوان چخوف 
صادق  آثار  و  زندگي  به  موازي  نگاهي  فهیمي،1390(،  و  )نصراصفهاني  هدایت  صادق  و 
هدایت و سهراب سپهري  )طهماسبي، 1388(، گوتیک در ادبیات تطبیقي، بررسي برخي 
از آثار صادق هدایت و ادگار آلن پو )حسیني فاطمي، مرادي مقدم و یحیي زاده، 1392(، 
الّنهر  و  علوي  بزرگ  اثر  گیله مرد  کوتاه  داستان  در  اجتماعي  رمانتیسم  تطبیقي  بررسي 
مجموعه ی  داستان هاي  برخي  تحلیل   ،)1394 حسني،  سلیمي،  تامر)پروانه،  زکریا 
عبادي،1392(.  قبادي،  جادویي)سلیمي،  رئالیسم  منظر  از  تامر  زکریا  دمشق الحرائق 

1- 5- روش پژوهش و چهارچوب نظري:
 در این تحقیق از روش کتابخانه اي و شیوه ی توصیفي-  تحلیلي استفاده شده است. 
گردآوري و طبقه بندي اطالعات، تجزیه و تحلیل و دست یافتن به یافته ها و استنتاج کلّي، 
 ساختارهاي اساسي این پژوهش را تشکیل مي دهد. ابتدا نگاهي اجمالي به نهیلیسم شده، 
سپس عناصر و مؤلّفه هاي آن در آثار هدایت و تامر به صورت تطبیقی مورد کاوش قرار 
گرفته و در نهایت عوامل مؤثر در گرایش آنها به این مکتب فکري تحلیل گردیده است.
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2- بحث و بررسی
2- 1- تعریف و مفهوم نیهیلیسم:

    نهیلیسم از ریشه ی کلمه ی التین nihil یعني »هیچ چیز« گرفته شده و چنان که که 
از نامش پیداست فلسفه ی رد یا انکار بعضي یا تمامي جوانب اندیشه ی حیات است. »پدیده اي 
است که در راستاي تاریخ به وجود آمده است؛ جریاني که شالوده ی آن ریشه کن کننده ی 
)کیا، 1379: 22(  ویران مي کند«.  را  ثباتي  و  باور  و هرگونه  است  انسان  حیات حقیقي 
که  مي شود  داده  نسبت  نظریاتي  به  گاهي  اصطالح  این  فلسفي  معناي  »عام ترین    
عبارتي»نهیلیسم،  به   )23 دارد«. )شایگان، 1371:  وجود  معنایي  به  واقعاً  عدم  مدعي اند؛ 
وضعیت روان شناختي و معرفت شناختي است که در آن معناي زندگي، هستي، بودن، خود و 
حیات از دست مي رود و در پي آن شرایطي اضطراب آفرین و سردرگمي روحي ایجاد مي شود« 
)زمانیان، 1385: 88( و »برترین ارزش ها، ارزش خود را از دست مي دهند«. )نیچه، 1382: 63(
  »براي یک نهیلیست نه تنها جهان و زندگي، بي معناست، بلکه ناامید از یافتن معنا 
توسط ایدئولوژي ها و اندیشه هاي متافیزیکي است«. )زمانیان، 1385: 92( از نظر نیچه »دنیاي 
ماوراء الّطبیعه اي وجود ندارد. هیچ حقیقت بالفعلي در ماوراي اشیاء یعني ماوراي پدیده هاي 
کم عمق و سطحي وجود ندارد. نه قادر متعالي در کار است و نه زندگاني بعد از مرگي؛ بنابراین 
مقوله هاي سّنتي اخالقي هم فاقد معنا هستند. خیر و شر في نفسه وجود ندارند، اعمال شر از 
غریزه ی صیانت ذات ناشي مي شود و خیر مفهومي قراردادي است.« )فرنتسل، 1387: 109(
در واقع نهیلیسم، به بي معنایي و بي هدفي جهان و هستي بشر معتقد است و طبق 
است.  هدف مند  و  معنادار  بشر  هستي  نه  و  دارد  معنایي  و  هدف  جهان،  خلقت  نه  آن 
خدا وجود ندارد. زندگي هیچ معنایي ندارد و هیچ عملي نسبت به عمل دیگر رجحاني 
ندارد؛ لذا بشر با باورها و آموزه هاي دیني فاصله مي گیرد و حّتي آن را براي زندگي این 
جهاني خود نارسا و غیرضرور مي شمارد؛ بنابراین معنویت مجالي براي هم راهي با حیات 
آدمي نمي یابد و بي هدفي و پوچي و سردرگمي او را احاطه مي کند. هیچ جهتي در کار 
نیست. معلوم نیست به کدام سو باید رفت، چه باید کرد و از چه اجتناب نمود زیرا جهت 
نمایي وجود ندارد، هدف، غایت و حقیقتي موجود نیست تا به سوي آن حرکت کرد یا به 
سوي او شتافت. این تصویر یأس آور وحشت ناکي است که نیهیلیست ها از جهان و آدمي 
ترسیم مي کنند :جهاني تهي از معنا و فاقد هدف و جهت، سرشار از پوچي و لبریز از عدم!

2- 2- مؤلفه هاي نهیلیسم در آثار صادق هدایت و زکریا تامر:
   زکریا تامر )متولد 1931 در دمشق( و صادق هدایت ) متولد 1281 در تهران(، از 
پیش گامان داستان کوتاه امروزي و از شاخص ترین نویسندگان ادبیات سیاه معاصر هستند 
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که در کنار تأثیرپذیري از نویسندگان غربي مانند سارتر، ادگار آلن پو، کافکا و دیگر ادبایي 
که در روند ادبیات جهاني نقش داشتند، با توّجه به مکتب هاي ادبي و فلسفي غرب، از 
جمله اگزیستان سیالیسم، اکسپرسیونیسم و سورئالیسم توانستند با هنر ذاتي خود و نگاه 
کنند.  پي ریزي  سرزمینشان  ادبیات  در  نو  طرحي  جامعه،  دروني  الیه هاي  به  دردمندانه 
این دو نویسنده هر چند در دو محیط متفاوت رشد و نمّو یافتند و دو فرهنگ مختلف 
روح شان  در  جامعه  ناروایي هاي  از  که  مشترکي  درد  به  توّجه  با  لیکن  کردند؛  تجربه  را 
حادث شده بود به آغوش نیهیلیستي پناه بردند که مؤلفه هاي آن در آثارشان عبارتند از : 

2- 2- 1- یأس:
  هدایت و تامر به دلیل اندیشه ی نهیلیستي از زندگي مأیوس هستند. هدایت، زندگي 
را عبث به شمار مي آورد و هر چند در زنده به گور به دنبال انگیزه اي براي زیستن مي گردد 
تا بتواند زندگي خود را توجیه کند؛ انگیزه اي نمي یابد. هیچ چیز و هیچ کس او را به زندگي 
وابستگي نمي دهد؛ لذا ادامه دادن به زندگي را بیهوده مي شمارد و ضمن این که خود را چون 
میکروبي براي جامعه تلّقي مي کند  )هدایت،1342الف: 26-22( با حالت یأس آلودي مي گوید: 
دادم،...  دست  از  بود  انساني  من  در  که  آن چه  کینه اي،  نه  و  دارم  آرزوئي  نه  »دیگر 
گالویز  زندگي  با  نمي توانم  دیگر  بودم...  آمده  دنیا  به  بیچاره  و  ناشي  خودپسند،  من 
 .)36-37 )همان:  بشوم«  بخشیده  نه  و  ببخشم  نه  نمي خواهم  دیگر  من  بشوم... 

نامه ی 23 مهرماه 1327 ش. به جمال زاده، نیز نشان دهنده ی یأس اوست:
» نه حوصله ی شکایت و چسناله دارم و نه مي توانم خودم را گول بزنم و نه غیرت 
خودکشي دارم. فقط یک جورمحکومیت قي آلودي است که در محیط گند بي شرم ... باید 
طي کنم. همه چیز بن بست است و راه گریزي نیست« )همایون کاتوزیان، 1377: 274(.
شخصیت بریده از زندگي داستان زنده به گور، علت این یأس و سرخوردگي را در زنده 

ماندن از سر ناچاري و پشت کردن مرگ به خود بیان مي کند.
» به کسي که دستش از همه جا کوتاه بشود، مي گویند: برو سرت را بگذار بمیر. اما وقتي که 
مرگ هم آدم را نمي خواهد، وقتي که مرگ هم پشتش را به آدم مي کند، مرگي که نمي آید و 
نمي خواهد بیاید. همه از مرگ مي ترسند  من  از زندگي سمج خودم«  )هدایت، 1342الف: 10-11(.
را هم در وضعیت اجتماعي  از زندگي  بیزاري  ناامیدي و  و  این همه یأس    ریشه ی 
مي کند: بیان  گونه  این  استعاري  قالبي  در  را  آن  و  مي یابد  جامعه  بر  حاکم  ظلم  و 
»شنـیده ام وقتي که دور کژدم آتش بگـذارند خودش را نیـش مي زند آیا دور من یک 

حلقه ی آتشین نیست؟« )همان: 35(.
  تامر نیز فرازها و فرودها، پستي ها و بلندي هاي اطراف خود را درک نکرده و زندگي را 
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یک نواخت و بي معنا مي پندارد؛ چنان که راوي داستان َرُجل ِمن َدِمشق با نهایت استیصال 
: مي آورد  میان  به  آرزوهایش سخن  نشدن  برآورده  بودن  از حتمي  یأس آلود  بیاني  با  و 
» ماالجدواري من تَکدیس ااُلمنّیاِت اذا ُکنُت أَثُِق  بَِأنّي لَن أَناُل واِحَده ِمنها« )تامر، 1987: 72(.

2- 2- 2- درونگرایي:
  علي رغم این که هدایت در بسیاري اوقات، شخص اهل معاشرت و اجتماعي به نظر 
مي آمد؛ لیکن تفحص در زندگي او نشان دهنده ی میل او به انزوا و درون گرایي است. در خانه ی 
محقري در یک محل ساکت و آرام که در اطراف خرابه اي در خارج شهر بود به  دور از آشوب و 
جنجال زندگي مردم به سر مي برد )هدایت، 1351: 6( و احساس مي کرد که موجود تنهایي 
است که به این دنیا پرت شده است؛ از این رو، به خلق قهرماناني سرخورده، تنها و انزواطلب 
که همسو با احساساتش باشند، روي آورد. زنده به گور، سه قطره خون، و بوف کور، تصاویري 
از انسان هاي منزوي و تنهایي هستند که از جامعه مي گریزند و به گوشه اي پناه مي برند. 
تاریک خانه، قوي ترین تصویر از این دست است که در آن، تاریکي، انزوا و درونگرایي را جزء 
ذات انسان مي پندارد و تمامي تالش هاي بشر براي رهایي از آن را بیهوده مي شمارد و مي گوید:
 » افسـوسي که دارم اینه که چـرا مـدتي بي خود از دیـگرون پیـروي کردم. حـاال پي 
برده  بودم که پر ارزش ترین قسمت من همـین تاریکي، همین سکوت بوده. این تاریکي در 
نـهاد هر جنـبنده اي هست، فقط در انزوا و برگشت به طرف خودمون، وختي که از دنیاي 
ظاهري کناره گیري مي کنـیم به ما ظاهر میشه اّما همیشه مردم سعي دارن از این تاریکي 

و انزوا فرار بکنن ... « )هدایت،1342ب: 134(.
   قهرمانان داستان هاي تامر نیز به سبب تناقضي که میان دنیاي آرماني خود و جهان 
بیـرون مي بیـنند به انـزوا روي مي آورند و بـدون تالش براي ایجاد تغییر، با تسـلیم شدن 
در مقـابل واقعیت به عالم درون پنـاه مي برند. داستان الرُجل-الَزنجي، قصه ی جواني است 
که از تنهایي خود آزرده خاطر است و با فرورفـتن در رؤیا ارتباط عمیـقي بین خـود و مِن 
شخصي خود برقرار مي کـند. براي مِن درونش جسمي مجّسـم  مي کند و او را مـرد زنگي 

مي نامد و جز با او با کسي گفت و گو نمي کند:
َّه قابِع في  »الرجُل الَزنجُي صـدیقي اال وَحد و ُهو یُحبُّني بِِصـدٍق و ال یُفاِرُقني لَحـَظه اِن

داِخلي و أنا أتُحِدُث معه باِستمراٍر « )تامر،1987: 14(.
در داسـتان التثاوب نیز قهرمان تامر، ضـمن آنکه تنـها راه گریز از مشکالت خود را در 
پناه بردن به عالم درون متبلور مي بیند، در برخورد با زندگي تلخي که با فـقر و گرسنگي 
همـراه است به توهـم مـي پردازد و در عالم خیال در جستـجوي شهري جدید با مردماني 

است که در آن از گرسنگي و دلتنگي خبري نباشد.
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»أغمُض َعیني َو  ُعدُت  أُحُلُم بالرَّحیِل اِلي َمدیَنه َشنَقت الجوع و الکآبَه و الَضجر« )همان: 68(.
2- 2- 3- پوچ انگاري: 

استغراق در نهیلیسم، صادق هدایت و زکریا تامر را به جایي رسانده که زندگي را یک نواخت، 
احساس مشترک شخصیت هاي  پوچي،  احساس  و  مي کنند  تفسیر  بي مقصد  و  بي معني 
داستاني هر دو نویسنده است. به نظر هدایت، اگر انسان انگیزه ی مهمي براي زیستن نداشته 
باشد و عمر گرانمایه ی خود را در خوردن و خوابیدن خالصه کند زیستن برایش دردآور 
است. در داستان س.گ.ل.ل اگرچه انسان در رفاه و آسایش زندگي مي کند؛ ولي از آن جا که 
هیچ انگیزه ی باارزشي براي زیستن ندارد، زندگي در نظرش پوچ و بي معني جلوه مي کند.

بود،  شده  برطرف  زندگي  دیگر  احتیاجات  و  عشق ورزي  تشنگي، گرسنگي،  »احتیاج 
پیري، ناخوشي و زشتي محکوم انسان شده بود، زندگي خانوادگي متروک و همه ی مردم در         
ساختمان هاي بزرگ چندین مرتبه مثل کندوهاي عسل زندگي مي کردند؛ ولي تنها یک درد 
مانده بود یک درد بي دوا و آن خستگي و زدگي از زندگي بي مقصد و معني بود« )هدایت، 1331 :9(
   هدایت به  پوچي دنیا و نبودن هیچ گونه منظور و مقصودي در زندگي ایمان دارد و سرتاسر 
زندگي را »یک قصه ی مضحک و یک متل باورنکردني و احمقانه « )هدایت، 1351: 94( مي بیند 
و زماني که از دریچه ی اتاقش به بیرون نگاه مي کند و  سایه هاي تاریک درهم آمیخته ی درخت 
سیاه کنار دکان قصابي را مي نگرد حس مي کند که »همه چیز تهي و موقت است. « )همان: 
39( از این رو؛ به توابع زندگي رجاله ها تن درنمي دهد و ضمن اینکه زندگي خود را در یک 
منطقه ی سردسیر و در تاریکي جاودانه اي مي یابد )همان : 37( همه چیز را بازیچه مي داند.
»دنیا، مردم همه اش به چشـم یک بازیچه، یک ننـگ، یک چیز پوچ و بي معني است« 

)هدایت، 1342الف : 28(
و معتقد است:

»همـه ی کارهایي که کرده بـودم و کاري که مي خـواستم بکنم و همـه چیز به نظرم 
بیهوده و پوچ بود. سرتاسر زندگي به نظرم مسخره مي آمد« )همان : 28(

زکریا تامر هم کوچک ترین امیدي به زندگي و آینده نمي بیند و هر اندازه پیش مي رود، زندگي 
برایش پوچ تر و بي معني تر مي شود. شخصیت هاي داستاني مجموعه ی صهیل الجواد االبیض 
او، انسان هاي تنها و درمانده اي هستند که هیچ انگیزه  و شور و نشاطي براي حیات ندارند و بر 
اثر معناباختگي، احساس پوچي مي کنند. روایت راوي داستان القبو در این مجموعه از وضعیت 
شخصیتي پرده برمي دارد که از شرایط زندگي یکنواخت خسته شده و امیدي به بهبود آن ندارد. 
»کانَـت کآبَتي أقسـي ِمن أَرٍض باِل َمـَطٍر و لَم أَُکن اَکَثر ِمـن کوِمـه بائَِسه ال یَسَتطیع 

ُمساعدتها اي اله « )تامر،1987: 32(.
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راوي داستـان الرجل من دمشـق نیز فردي گریزان از کار و فعـالیت است که همیـشه 
محتـاج دیـگران است. از سر بـي پـولي، روزي سـه بار سـر سـفره ی مادرش مي نشـیند و 
هزینه ی سیگار، قهو خانه و سینما رفـتن را از مادرش مـي گیرد؛ از این رو، خود را جـواني 
احمق و بي خاصیت مي بیند و از ایـن رهگذر، زندگي را پوچ و بي معنا مي یابد و در حدیث 
مونولوگي که با خود دارد مي گوید وقتي انگـیزه اي نـدارم که به خـاطر آن زنـدگي کنم و 

هیچ فایده اي در هستي من نیست چرا خودکشي نکنم؟
»لِماذا أَعیُش ماداَم لَیَس هناَک ما أَعیُش ِمن أَجلِِه و الفائِدَه مطلَقاً في وجودي لِماذا ال 

أَنَتِحُر« )همان: 52(.
زماني هم که دروغین بودن زندگي دیگران، او را به تأّمل وامي دارد، زندگي دیگران را همچون 
آیینه اي مي بیند که در آن بیهودگي زندگي خود و خالي بودنش از سعادت واقعي را مي یابد.
»کانَت َحیاُه االِخریَن مرأًه أُشاِهُد فیها تُفاَهه َحیاتي و ُخلوُّها عن اّي سعاَدهٍ َحقیقیٍه« )همان: 52(.

2- 2- 4- مرگ اندیشي:
  هدایت، به تبع افسردگي و تحت تأثیر فلسفه ی نهیلیستي، با زندگي قهر است؛ از این رو، 
در آثار داستاني و نمایش نامه هایي چون سگ ولگرد، آبجي خانم، داش آکل، پروین دختر 
ساسان، زنده به گور، سه قطره خون و... بیزاري از زندگي و اشتیاق به مرگ را به طور گسترده اي 
انعکاس داده است. چنان که در داستان گجسته دژ، اصل اسارت ها را زندان زیستن مي داند:
زندان،  دیوار  به  بعضي ها  ولي  گوناگون.  زندان هاي  است،  زندان  یک  »زندگي   
بکنند،  فرار  را سرگرم مي کنند، بعضي ها مي خواهند  با آن خودشان  و  صورت مي کشند 
این  کار  اصل  ولي  مي گیرند،  ماتم  هم  بعضي ها  و  مي کنند  زخم  بیهوده  را  دستشان 
وقتي  ولي  بزنیم،  گول  را  خودمان  باید  همیشه  بزنیم،  گول  را  خودمان  باید  که  است 
 )172-173: 1341 )هدایت،  مي شود«  خسته  هم  خودش  زدن  گول  از  آدم  که  مي آید 
مرگ از دیدگاه او پایاني براي نیرنگ هاي زندگي است، به همین دلیل نه تنها از مرگ 
نمي هراسد؛ بلکه »نوعي وسواس )obsession ( نسبت به مرگ دارد... این وسواس البته 
در حد یک فکر باقي نمي ماند، بلکه او را به نوعي دچار اشتیاق سوزان، غیر  قابل کنترل 
و  جواني  دوران  در  ناموفق  خودکشي  شکل  به  که  مي کند  خود  تخریب  براي  مکرر  و 
موفقیت در این امر در پایان عمر متجلّي مي شود« )بهارلوئیان و اسماعیلي، 386:1379 (
داستان هاي  قهرمانان  بیشتر  مسائل،  با  رویارویي  از  ناتواني  و  نیست انگاري  باري،    
قهرمانان که سرنوشتي  این  به خودکشي سوق مي دهد.  او،  تفکر خود  تبع طرز  به  را  او 
امر  همین  و  مي دانند  زندگي  تهمت  پایان بخش  را  مرگ  دارند  مرگ  به  محتوم 
ویژه  به  هدایت  شوند.  متوّسل  خودکشي  به  آن  از  رهایي  براي  تا  مي شود  سبب 
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است:  معتقد  و  شده  گالویز  و خودکشي  مرگ  اندیشه ی  با  کور  بوف  و  گور  به  زنده  در 
خمیره  در  هست.  بعضي ها  با  خودکشي  نمي گیرد،  را  خودکشي  تصمیم  »کسي 
1342الف:11(  )هدایت،   » بگریزند ...  دستش  از  آنهاست،  نمي توانند  سرشت  در  و 
با  کـه  زمـاني  که  اسـت  رسـانـده  جـایـي  به  را  هدایت  نهیلیسم،  در  استغـراق 
مرده ها  بر  اینکه  ضمن  و  مي برد  پناه  گورستان  به  مي شود  گالویز  مرگ  اندیشه ی 
نمي شود. کسي  هر  ارزاني  که  مي داند  نعمتي  و  سعادت  را  مردن  مي ورزد،  رشک 

»بي اختیار رفتم در قبرستان ... اسم برخي از مرده ها را مي خواندم. افسوس مي خوردم 
به   ... بوده اند!  اینجا چقدر خوشبخت  با خود فکر مي کردم:  نیستم  آنها  به جاي  که چرا 
)همان:14(  مي بردم«  رشک  بود  شده  پاشیده  هم  از  خاک  زیر  آنها  تن  که  مرده هایي 

                     
یکي  از واژه هاي پربسامد آثار تامر نیـز مرگ است. در مجموعه ی صهـیل الجواد االبیض، بیشتر 
شخصیت ها آرزوي مرگ دارند و گاهي تصـمیم به خودکشي مي گیرند. در داستان المسرات 
الصغیره، راوي داستان که هر روز از درد پوچ گرایي به  قهـوه خانه پناه مي بـرد تنـها راه گریز از این 
احساس را در انتحار و خودکشي مي بیند؛ از این رو، مقـدمات خودکشي اش را فراهـم مي سازد 
و با پس انداز پول توجیبي اش چاقوي تیزي مي خرد که با آن به زندگي خویش خاتمـه دهد.
ـََصدتُها ُموسـي نَصـُلها أبیـُض باِرٌد هـکذا َسـأمـوُت... ِعنـَدئٍِذ  »اِشِتریُت بالنُقوُد التي اِقت

َسَینَتهي کسلُّ َشيء « )تامر، 1987: 53(
  در داستان صهـیل  الجواد  االبیض، راوي شـیفته ی مرگ است و پـوچ گرایي و نیست
 انگاري او را وامي دارد که از شـور و هیجانی سخن به میان مي آورد که زندگي از خلق آن 

عاجز است و تنها با مرگ به وجود مي آید.

»َسأموُت ُخطوه واِحَده الي االماِم و أَهَرُب ِمـن تََعِب الَمعمل و الصیاِح و الوجوِه القاسیه 
.... َسأموُت  و ابتدأاُت أبَتـلَُع الُحبـوب المـلساء الَصغـیره و أنا أبتـسُم ُمشـفیه هـي َوحـَدها 

بِاستطاعها أن تُنقَذني من تَعاستي« )همان: 37( 
2- 2- 5- بدبیني نسبت به جامعه و افراد:

که  شده  داستان هاي شان  پس  در  عالمي  خلق  به  منجر  هدایت،  و  تامر  نهیلیسم   
به  نسبت  بدبیني  و  اجتماعي  و سنن  آداب  از  دوري  مردم گریزي،  آن،  ویژگي  مهم ترین 
جامعه و انسان ها است. وارونگي ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي، تزویر و ریاکاري، تقلّب، 
خرافه پرستي، فریب کاري، مظلومّیت زنان، فقر و بیکاري و... همه نشانگر وضعیت نابسامان 
نقطه هاي روشن  تیره کردن  با  و  داده  است که دست در دست هم  مبتذل جامعه اي  و 
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امید در وجود هدایت، زمینه هاي تشدید یأس و بدبیني را در او فراهم آورده اند. »جهل و 
بي سوادي عموم مردم و خرافه پرستي طبقات محروم او را آزار مي داد. از تزویر و ریاکاري 
او را به  با ادباي رسمي و آکادمیک نیز که  و سودجویي تحصیل کرده ها نیز رنج مي برد. 
که  ربعه  گروه  در  دوستانش  از  حّتي  نداشت  خوبي  میانه ی  مي کردند  مّتهم  بي سوادي 
درباره ی غلط هاي امالیي و انشایي بوف کور سخن گفتند، مي رنجید. از حقوق و درآمد اندک 
خود و از اینکه ناشران آثار او را منتشر نمي کنند و خوانندگان از آنها استقبال نمي کنند، 
گله مي کرد« )رضي و بهرامي، 1385: 111(؛ لذا با به تصویر کشیدن زوایاي مختلفي از 
محیط اجتماعي ، با بیاني حاکي از عصیان و انزجار بر این گروه از افراد خرده مي گیرد:
 »... درین محیط پست احمق نواز سفله پرور و رجاله پسند که شما رجل برجسته ی 
درست  خودتان  حماقت  و  پستي ها  و  طمع  و  حرص  مطابق  را  زندگي  و  هستید  آن 
شما  امثال  زندگي  فراخور  به  که  جامعه  درین  من  مي کنید،  حمایت  آن  از  و  کرده اید 
درست شده، نمي توانم منشأ اثر باشم؛ وجودم عاطل و باطل است؛ چون شاعرهاي شما 
خودتان  قول  به  که  خال  چاهک  درین  مي کنم  افتخار  اما  باشند.  خودتان  مثل  باید  هم 
درست کرده اید و همه چیز با سنگ دزدها و طرارها و جاسوسها سنجیده مي شود و لغات، 
)89: )هدایت، 1330   »... این چاهک، هیچکاره ام  در  را گم کرده،  معاني خود  و  مفهوم 
  ناهمگوني هدایت با هنـجارهاي تعـریف شده اجتـماع مـوجب سـوءظن او نسبت به 
مردم شـده است؛ چنان که در جاهاي مختـلفي از دون ژوان در مجمـوعـه ی  سگ ولـگرد، 
آنـگاه که عاشـق پیشـگي مسـخره ی  تازه به دوران رسـیده ها را بازگـو مي کند، به خـوبي 

مي توان انزجار نویسنده را از تیپهاي دن ژواني دریافت:
»دن ژوان نسبت به قضایایي که مربوط به او مي شد، کیکش نمي گزید و کاماًل برایش 
اطوارش،  به دوران رسیده،  تازه  اداهاي  بود. من فهمیدم که حرفهاي بي سروته،  طبیعي 
کاماًل  خودآرایي اش،  و  انداختن  قرت  مي گفت،  که  بیجائي  تملقهاي  و  لوس  دروغهاي 
بي اراده و از روي قوه ی کوري بود که با محیط و طرز محیط او وفق مي داد. او حقیقتاً 
بداند.«)هدایت،1342ب:37-38( خودش  بي آنکه  بود،  خودش  محیط  ژوان  دن  یک 
  داستان مردي که نفسش را کشت، حکایت انسان سرگشته اي است که مي خواهد از شّر 
اجتماع به دین پناه ببرد؛ اما با مشاهده ی افراد دغل بازي که در ظاهر زندگي زاهدانه دارند؛ 
لیکن در پِس پرده به زندگي شاهانه ی خود مشغولند به زندگي خود پایان مي دهد.  )هدایت، 
1341( در داستان طلب آمرزش نیز افکار پوچ مردم روزگار به تصویر  کشیده میشود. )همان( 
  زکریا تامر نیز به عنـوان عضـوي از جامـعه ی فقـیر که به خـاطر شـرایط نامـناسب 
اقتصادي، مجبور به تـرک تحصـیل شد نسبـت به مردم و جامعـه بدبین بـود. در داستان 
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الرجل من دمشـق، راوي داسـتان نفرت خود را از مردم برمال مي سـازد و اعالم مي کند که 
بعضي اوقات دوسـت دارم که همه ی مردم تبـدیل به سگاني شوند که حتي یک لحظه به 

شکلي آزار دهنده دست از پارس کردن برندارند.
َل الّنـاُس کاَفًه الي کالٍب التََتَوقَُّف لَحَظًه َعن النباِح بِصورٍه مزعجٍه.«)تامر،  »أََودُّ أَن یََتَحوَّ

)72 :1987
این تنّفر تا بدان جا است که ایـجاد دشمـني و درگیري بیـن مـردم را از سرگرمي هاي 

خود معرفي مي کند. 
»َهوایتي الُمفضلُه اِثاَرُه الُمشاجرات « )همان:74(

2-2-6- پناه بردن به افیون و مشروب:
 مشکالت و سختي هاي زندگي از نظر یک نهیلیست چنان درشت  و بغرنج مي  نماید 
که تنها چاره براي گریز از ازدحام و هجوم این قبیل افکار را تخدیر قّوه ی تفّکر مي یابد 
و به جاي چاره جویي و کوشش در پیدا کردن راه حّل به پاک کردن صورت مسأله اقدام 
اندیشه ها و آموزه هاي نهیلیستي در  از  تامر به دلیل پیروي  این رو، هدایت و  از  مي کند. 
و  نامتعارف  التیام شیوه هاي  و  درون  آرامش  براي  و مشکالت،  دردها  به  نگاه خاص  نوع 
غیرمعقول را در پیش مي گیرند. هدایت، زندگي خود را زهرآلود مي داند و براي گریز از 
رنج تحّمل نشان شوم زندگي دیرینه ی خود به شراب و افیون پناه مي برد زیرا از نظر او
 »در زندگي زخم هایي هست که مثل خوره در انزوا روح را آهسته مي خورد و مي تراشد. 
پیدا  برایش  دوایي  و  چاره  هنوز  بشر  زیرا  کرد...  اظهار  کسي  به  نمي شود  را  دردها  این 
نکرده و تنها داروي آن فراموشي به  توسط شراب و خواب مصنوعي به وسیله ی افیون و 
مواد مخدره است، ولي افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است« )هدایت،3:1351( 
  براي فراموشي معشوقي با اندام اثیري، باریک و داراي چشمان درشت متعجب، نیز به شراب 
و تریاک پناه  مي برد )همان: 13(. باري، استفاده از مشروبات الکلي و افیون چیزي است که هدایت 
بي پروا و گاه چنان با آب و تاب از آن سخن مي گوید که گویي یکي از افتخارات زندگي اوست.
»پاي بساط تریاک، همه ی افکار تاریکم را میان دود لطیف آسماني پراکنده کردم، دراین وقت
 جسمم فکر مي کرد. جسـمم خواب مي دید. مي لغـزید و مثـل این که از ثقل و کثافت 
هوا آزاد شده در دنیاي مجـهولي که پر از رنگها و تصـویرهاي مجـهول بود، پرواز مي کرد. 
تریاک، روح نبـاتي، روح بطيء الحرکت نباتي را در کالبد من دمیده بود. من در عالم نباتي 

سیر مي کردم. نبات شده بودم. « )همان: 78(.
قهرمان و شخصیت  داستاني تامر نیز شراب را از لوازم و ضروریات زندگي مي شمارد و 
معناي زندگي در نزد او در مستي و شکم بارگي خالصه مي شود. در داستان صهیل الجواد االبیض 
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وقتي احساس پوچي، کارگر خسته را فرا مي گیرد وناامیدي، اضطراب و سردرگمي بر او غلبه 
مي کند براي فرار از مشکالت وارد میخانه مي شود و جام شراب را جرعه جرعه مي نوشد و مي گوید:
ـُم ُخموراً َردیئه، اللـیُل دونَها کآبِه فاِجـَعه و َشَعرُت بَِشـوٍق الي اِرتیاِد غاِب  » أَتََجرُع بَِنه

الخدِر َو قاَدتني قدماي الي خماِره « )تامر، 1987: 34(.
 در داسـتان الخبز و الکآبه وقتي روزنامـه فـروش، شایـعه ی گران شدن قیمت باده را 
تکذیب مي کند و اطمـینان مي دهد که قیـمت عرق هیچ تغییري نـکرده است، مرد جوان 

خوشحال مي شود و ضمن آنکه زندگي را بدون شراب هیچ مي انگارد، مي گوید:
» َفَثمُن الِعرِق و الّنـساِء و الُخبِز یَِجُب أَن یـظلُّ علي الدواِم َرخـیصاً. النَّ هـذه االشیاَء 

وحَدها تُعطي معني ُممتعاً للَحیاه « )همان: 69(.
2- 3- عوامل سوق دهنده هدایت و تامر به نهیلیسم:

2- 3- 1-  زمینه هاي فکري:   
   هدایت به دلیل تحصیل در مدسه ی وابسته به غرب به نام سن لوئي، و سپس عزیمت 
به اروپا و تسلّط به زبان هاي انگلیسي و فرانسه با آثار اندیشمندان اروپایي آشنا گردید. 
را  او  مسخ  کتاب  داد.  نشان  عالقه  کافکا  افکار  به  نیز  زندگي خود  واپسین سال هاي  در 
ترجمه کرد و پیام کافکا را نوشت و بدین گونه با نهیلیسم آشنایي یافت. تامر نیز از طریق 
مطالعه ی آثار ادبي نویسندگان بزرگ معاصر جهان از جمله ژان پل سارتر، آلبرکامو، کافکا 
و دیگر ادبا با اندیشه هاي متفّکران غرب آشنا شد. او همچنین »کتاب ها و مقاالت بسیاري 
را درباره ی مکاتب مختلف ادبي مانند اگزیستان سیالیسم، امپرسیونیسم و سورئالیسم مورد 
تأّمل قرار داد که همین امر، بیشتر از دیگر نویسندگان معاصرش بر شیوه ی بیان و ارتقاي 
شد.  نهیلیسم  با  آشنایي  سبب  و  )حسیني، 1389: 28-29(  نهاد«  تأثیر  او  ادبي  سطح 

2- 4- 2- زمینه هاي سیاسي  و اجتماعي:
  در داستان هاي هدایت و تامر، نگرش تیره نسبت به زندگي و جامعه نمایان است. این 
نگرش که یادآور انعکاس افکار بزرگاني چون ادگار آلن پو، سارتر و کافکا است بر سرتاسر 
آثار این دو نویسنده سایه افکنده و تشکیل دهنده ی بن مایه ی اصلي داستان هاي آنهاست.
  صادق هدایت چهار سال قبل از صدور فرمان مشروطیت پاي به عرصه ی هستي نهاد 
و در آغاز جواني شاهد هرج و مرج کشور پس از جنگ جهاني اول و کودتاي سیدضیاء 
باز سیاسي دوران مشروطه رشد یافته بود، پس  و رضاخان شد. وي که در فضاي نسبتاً 
از سفر به فرانسه و آشنایي با فضاي سیاسي اجتماعي اروپاي آن روزگار، شکاف عمیقي 
میان اوضاع استبداد زده ی  ایران و وضعیت اروپا مشاهده کرد؛ از این رو، هرگز نتوانست 
نسبت به اوضاع کشور بي اعتنا باشد؛ لذا »همواره نه به عنوان یک عنصر سیاسي بلکه به 
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کاتوزیان،  )همایون  نمود«  بیان  رضاشاه  با  را  خود  مخالفت  اجتماعي  منتقد  یک  عنوان 
ناامید  ایران  اوضاع  بهبود  به  نسبت  امیدي  هرگونه  از  که  زماني  لیکن  334(؛   :1377
اتّخاذ  جاي  به  و  گرفت  قرار  رضاشاه  دوره ی  سرخورده ی  روشنفکران  تأثیر  تحت  شد، 
با فقر و فالکت مردم و محرومیت از حقوق طبیعي، اجتماعي  تدابیر فعاالنه در برخورد 
برد. پناه  نهیلیسم  آغوش  به  جامعه  بر  حاکم  ناداني  و  جهل  همچنین  و  آنها  مدني  و 

  زکریا تامر نیز درد و رنجي را که جامعه ی عرب به ویژه سوریه پس از شکست 1967 
به آن گرفتار شده را به تصویر کشیده است. داستان هاي او بیان گر مشکالت و دغدغه هاست 
چنان که در دمشق الحرائق با به کارگیري رمز به بررسي مشکالت اجتماعي و سیاسي سوریه 
مي پردازد. در الرجل من دمشق، مشکالت اجتماعي و فرهنگي انسان معاصر را در زمینه ی 
مسائلي همچون عشق، کار، غرور، عّزت نفس، آینده، خانواده و ... بیان مي کند. در مجموعه ی 
داستاني ربیع في الرماد که شامل یازده داستان کوتاه است نیز مسائلي مانند فقر و بیکاري، 
خرافات، تبعیض و فاصله ی طبقاتي را از زوایاي گوناگون مورد کنکاش قرار داده و انتقادهاي خود 
را  نسبت به سلطه ی جابرانه ی حکومت هاي عربي و سّنت هاي فاسد اجتماعي بیان مي کند. 
  باري مشاهده ی وارونگي ارزش ها از یک سو و بدبختي ها و ناکامي هاي مردم روزگار از سوي 
دیگر، ضمن آنکه موجب رهیافتي نّقادانه نسبت به ظلم پذیري و تسلیم مردم جامعه ی عرب 
مي شود سبب بروز نگرش منفي و نگاه غبارآلود در تامر و روي آوردن او به نهیلیسم مي شود.

2- 3- 3- زمینه هاي  شخصي: 
   بسامد بدبیني و پوچ انگاري در آثار هدایت بیشتر از نوشته هاي زکریا تامر مي باشد. شاید 
افسردگي هدایت را بتوان به عنوان عاملي فزاینده در این زمینه تلّقي کرد که سبب شده اندیشه هاي 
نهیلیستي در او قّوت گیرد  و گفتمان غالب داستان هایش را بیش از تامر به خود اختصاص دهد. 
      به هر حال، آنچه درباره ی هدایت و افسردگي او گفته شده، واقعیتي است انکارناپذیر. 
هدایت از کودکي فردي کم رو و خجالتي بود. به گفته ی برادش»در پنج شش سالگي خیلي 
زودتر از معمول و سّن خودش، آرامش و سکوتي در او دیده مي شد. شیطنت هاي بچه گانه 
نداشت. غالباً در خودش فرومي   رفت و از دیگر کودکان کناره  مي گرفت« )دستغیب، بي تا: 13(.
 شکست هاي متعدد در زمینه ی تحصـیالت دانشگاهي، عشق و اشتغال، او را به نوعي 

از افسردگي دچار کرده بود. چنان که مي گوید:
 » شرح حال من هیچ نکته ی برجسته اي دربرندارد. نه پیش آمد قابل توّجهي در آن 
رخ داده، نه عنواني داشته ام ، نه دیپلم رسمي ... « )بهارلوئیان و اسماعیلي، 1379: 25(.

  نشانه هاي این افسردگي که از دوران جواني در هدایت وجود داشت با افزایش سّن و فشارهاي 
ناشي از مسائل فکري،  سیاسي و اجتماعي روبه فزوني نهاد تا  این که سرانجام به خودکشي او منجر شد. 
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3-نتیجه گیري
 زکریا تامر و صادق هـدایت که اوضـاع اجتـماعي جامـعه ی خود را به شکل ملموسي 
تجربه کرده اند، داسـتان کوتاه را به عـنوان راهي براي به تصـویر کشـیدن آالم اجتـماعي 
برمي گزینند؛ لیکن طوفان خفقان و استبداد و استعمار، درخت امید به نجات را در وجـود 
آنها مي خشکاند و آشنایي با آثار فیلسوفان و متفکران غرب، یأس، بدبـیني و پـوچ انگاري 
را در آنها قّوت مي بخشد؛ لذا به جاي اتخاذ تدابـیر فـعاالنه و یافـتن راه هاي برون رفت از 
مشکالت، انگیزه ی خود براي زندگي را از دست مي دهند و با پاک کردن صورت مسأله در 

یک حرکت ناشیانه به آغوش نهیلیسم پناه مي برند.
انزواطلب  قهرماناني  و  شخصیت ها  خلق  با  خود  داستان هاي  در  نویسنده  دو  هر    
امیدي  نا  و  سرگردان  سرخورده،  انسان  مي باشد،  خودشان  احساسات  با  هم سو  که 
دردها  التیام  براي  و  است  مردم گریز  و  گوشه گیر  که  مي دهند  نشان  تیره  فضاي  در  را 
مي برد  پناه  افیون  و  به شراب  نامتعارف،  شیوه هاي  اتّخاذ  با  درون،  آرامش  به  رسیدن  و 
نفوذ  این حال  با  مي یابد.  تباهي  و  فساد  از  نجات  براي  راه  بهترین  را  خودکشي  و 
است چنان که خودکشي  بوده  تامر  زکریا  از  بیش  اندیشه ی صادق هدایت  در  نهیلیسم 
درآورد. عمل  مرحله ی  به  نهیلیسم  مؤلفه ی  مهم ترین  عنوان  به  خودش  مورد  در  را 
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چکیده
این پژوهـش در جستـجوی بازتاب عنـاصر فرهـنگ عامه، درکتاب شمیم نسترن از مجموعه   
شعـر های یـد اهلل طارمـی شـاعر شیـرازی است کـه عمـده ی شعـرهای وی به لهـجه ی شیـرازی 
سروده شده است. پژوهنده سعی کرده است، نمونه هایی از جلوه های فرهنگ و زبـان عامه در این 
مجمـوعه را که برجسـته تر بوده بیابد و دستـه بندی کند. بنا بر نتایج این پژوهـش می توان گفت 
کـه مهـم ترین موضـوعـات شعـری یـداهلل طارمـی عبـارت است از اعتـقادات مـذهبی و بـرخـی 
باورهای عمـومی اجتماعی. در سطح زبانی نیز کنایات و ضرب المثل های عامیانه نمود بیشتری در 
شعر این شاعر دارد. طارمی همچنین از دو ترفند توصیف و تشبیه برای بیان مفاهیم عامیانه بهره 

می برد و استفاده از واژگان و اصطالحات عامیانه ی شیرازی مهم ترین ویژگی زبان شعری اوست.
واژگان کلیدی: فرهنگ عامیانه، شعر محلی، یداهلل طارمی، شعر شیرازی
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1- مقدمه
بدیهي است که فرهنگ هر سرزمین، تنها شامل فرهنگ کتبی آن نیست، بخش بزرگي 
به طور  ابتدا در جایي مکتوب شده  باشد،  از  بي آن که  زندگي مردم،  رایج در  از فرهنگ 
شفاهي راه خود را در جامعه مي پیماید و چه بسا که اگر کساني هم آنها را مکتوب نکنند؛ 
زمان هاي طوالني از نسلي به نسل دیگر منتقل شوند؛ اما این امکان هم وجود دارد که 
در اثر آمیختن با فرهنگ هاي دیگر یا تغییر وضعیت های اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی 
تغییرکنند؛ یا فراموشي شوند. این جاست که ثبت، نگهداري و پژوهش پیرامون آن، ضرورت 

پیدا مي  کند.
 در همین راستا این مقاله در پی جلوه های مختلف فرهنگ مردمی به بررسي محتواي 
اشعار و برخي عناصر فرهنگ عامه   ي به کار رفته در مجموعه شعر شمیم نسترن از شاعر 
ارزشمند »یداهلل طارمي« مي پردازد. دراین نوشتار ابتدا مطالب ضروری در باب فولکلور، 
معرفي مختصر این شاعر ارجمند و پس از آن  نمونه هایي از جلوه هاي فرهنگ عامه در شعر 

ایشان آورده خواهد  شد. 
سال 1311  در  شیرازي  پیشکسوت  شاعر  طارمي  یداهلل  طارمی:  یداهلل  زندگی نامه ی 
متولد شد. او تا سال 1373 حضور پررنگي در محافل و انجمن هاي شیراز داشت و آثارش در 
روزنامه ها و مجالت استاني و ملي منتشر مي شد. طارمي از سال 1373 تصمیم به سرودن 
اشعار فولکلور شیرازي در ادامه ی راه بیژن سمندر گرفت و تاکنون سه مجموعه شعر نسیم 
انتشار  با لهجه شیرازي به زیور طبع آراسته  است.  دلگشا، شمیم نسترن و بهار نارنج را 
مجموعه ی صوتي »بهار نارنج« با صداي این شاعر در فضاي مجازي با استقبال کم نظیري 
مواجه شده و اشعار طارمي دهان به دهان مي چرخد. در این مجموعه اشعاري سنتي با 
موضوع عاشقانه، با لهجه ی شیرازي به نظم درآمده ضمن آن که پس از هر شعر آوا نگاری 
واژه ها همراه با معنی آن ها آورده شده است؛ بنابراین خواننده مشکلی با طرز خواندن و 

درک مفهوم شعر ها ندارد و این کار بر ارزش کتاب ایشان افزوده  است.
از شاعران  الگوي بسیاري  شعرهاي گویشي یداهلل  طارمي به چاپ دوم هم رسیده و 
بومي سرا شده است. یداهلل طارمي همچنین مجموعه غزل هاي خود را در کتابي با عنوان 

»بانوي عشق« راهي بازار نشر کرده  است.
درمجموعه ی شمیم نسترن شاعر،  محتوایي عاشقانه را همراه بن مایه ای از طنز اجتماعی، 
با لهجه ي شیرازي، بیان مي کند و در ضمن پاسداشت این لهجه، به بیان عناصري از فرهنگ 
عامه یا فولکلور مردم این خطه نیز مي پردازد. وي زباني ساده، لطیف و مردم پسند را براي 
باورها و سرشار  شعر خود برگزیده و آن گونه که در بافت اجتماعي، سخن مردم آینه ي 
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انعکاس یافته است و مجموعه اي  او نیز همین مطالب  از عناصر فرهنگي است؛ در شعر 
ارزشمند براي حفظ فرهنگ مردمی و زبان با لهجه ي اصیل شیرازي پدید آورده است.

گویش یا لهجه شیرازي، یکي از شیرین ترین لهجه هاي رایج در ایران به شمار مي رود.
با وجودي که گویش شیرازي پیوسته رنگ زبان رسمي مملکت را به خود مي گیرد، هنوز 
هم با لهجه ی رسمي تفاوت هایي دارد و پاره اي واژه ها، اصطالحات و ترکیب هاي ویژه ی این 
لهجه به گوش مي رسد که براي غیر شیرازي ها بیگانه  به نظر می رسد. بسیاري از واژه هایي 
تلفظ و معني معمول در شیراز، در  با همان  دارند، دقیقاً  که در گویش شیرازي کاربرد 

فرهنگ هاي معتبر ضبط شده  است و این امر، نشانه ی درستي این گونه واژه هاست.
بازمانده ی لهجه یا گویش شیرازي هم اکنون داراي چند شاخه است؛ اما در زمان آل 
بویه تا دوره قاجار یک گونه بوده است، همان که به نام شیرازي اصیل شناخته مي شود. اما در 
شیراز به آن شیرازي میانه مي گویند.  شاخه ی دیگر »شیرازي پودنکي«، یا همان »شیرازي 
غلیظ« و شاخه ی دیگر »شیرازي شهري« است،که به آن »شیرازي قصردشتي« مي گویند. 

علت اصلي این تفاوت به ساختار جمعیتي شیراز در محله های مختلف آن بر مي گردد.
لهجه های به ظاهر متفاوت شیرازي همه از یک لهجه ی اصیل، سرچشمه مي گیرند اما 
اصطالحاتي که در لهجه هاي منشعب وجود دارد؛ گاهي باعث مي شود که این تصور حاصل 

شود که این لهجه ها از ریشه با هم متفاوتند.
به هر روی مطالب مطرح شده در این اشعار تصویري واقعي از متن جامعه و واقعیت هاي 
واقع  » ادبیات  دسته ي  در  را  آن  مي توان  بنابراین  مي گذارد؛  تماشا  به  را  آن  در  موجود 

گرایانه« یا رئالیستي، قرار داد.  
یداهلل طارمی در باره ی این که چرا این روش ر ا برای شعرگفتن برگزیده است در همین 
کتاب، خود را اهل دل و شیفته ی شادمان کردن مردم و کم کردن غصه های آنان دانسته 

و با همان زبان شیرین و دوست داشتنی در شعری با عنوان »که چی چی؟« گفته است: 
»تو باید هوش و حواس و عقلِت رو هم کنی/ بشینی یِی چی بیگی که غصه ها ِر کم 

کنی«
گفتم اَي قصه بگم، مي رم تو خّط نّقاال /  اَي ترانه بسازم، مي رم تو نخِش قّواال

»اَگه عرفاني بگم، بایه مو ِر از ماس بِکشم/  اَگه دردا ِر بگم، الزمه شالق بِِچَشم«
»اومدیم بُو آب وتاب، گفتیم اینا ِر که چي چي؟/ باري َکلّو، آفرین، صد ُت شنفتیم که 

چي چي؟«
»نه کاکو ما از اوناش نیسیم، ما اهل دلیم/ اگه یی ُجوی بیشینیم، دل نباشه ما ِکسلیم« 

)طارمی، 1388، ص19(
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به همین مناسبت زبان شیرین طنز گونه را که مورد پسند همگان هست؛ انتخاب کرده و 
در آن جلوه های واقعی عشق در زندگی گذشتگان نه چندان دور را همراه با آیین ها و آداب 

اجتماعی خاص خودش، به نمایش گذاشته است.
»هر کی هر چی خواس بِگه میشُنوَفم و گوش نَمیدم/ غیِر عشق و عاشقی، جور دیِگه ی 

شعر نمی گم« )همان(
از لوازم غزل آنچه در شعر او به زیبایی بیان شده شامل: عشق و عاشقی، قهر و آشتی، 
گله و شکایت پیش بزرگان خانواده، خشم، انتظار، شیطنت ها، پا در میانی بزرگترها، وصف ها 
و تشبیهات  زیبا، و یادآوری برخی خاطرات و آیین های اجتماعی روزگاری نه چندان دور 
است، همان گونه که در زبان و زندگی واقعی مردم رواج داشته و هنوز نیز کم  و بیش در 
ژرفنای بافت های اجتماعی پیدا می شود عالوه بر محتوا و مفهوم و شکل زبانی این کتاب 
که خود، نمادی از  فرهنگ عامه می باشد؛ جلوه های دیگر عناصر فرهنگي نیز در این اثر 
منعکس شده و با مهارت در شعرها به کارگرفته شده است. زبان او به شدت باکنایه ها در 
آمیخته، با ضرب المثل ها، پیوند یافته و به طرح آداب و رسوم رایج پرداخته  است که با 
باورهای مذهبی مردمی مثل اعتقاد به ظهور امام زمان، میالد حضرت علی )ع( درکعبه، 
زیارت امام رضا )ع(، شاه چراغ و احترام و بزرگداشت بزرگان ادب »حافظ و سعدی« با شور 
و شوق عاشقی با تمام لوازم اجتماعی زمان خودش، جلوه  پیدا می کند و در هم می آمیزد.

2- بحث و بررسی
2-1- ادبیات عامیانه چیست؟ در فرهنگ نامه ها ذیل واژه ی فولکلور به توضیحات زیر 

برمی خوریم:
لغت نامه دهخدا: فولکلور. ] ُفلْ کْ  لُْر [ )فرانسوی ، اِ( )از دو کلمه ی انگلیسی ِفولک به 
معنی توده و لور به معنی دانش( علم به آداب و رسوم توده ی مردم و افسانه ها و تصنیف های 
رسوم،  آداب،  قصه ها،  اندیشه ها،  عقاید،  عامه، مجموعه ی  فرهنگ  توده شناسی،  عامیانه، 

ترانه ها و هنرهای ساده و ابتدایی یک ملت را فولکلور گویند.
فرهنگ فارسی معین: )ُف ْل ُل( ] فر. [ )اِمر.( توده شناسی، علم به افسانه ها، باورها، 

ترانه ها، و ... توده ی مردم ، فرهنگ مردم )فره(.
دیکشنری عربی به فارسی: رسوم اجدادي، معتقدات و اداب و رسوم قدیمي و اجدادي، 
افسانه هاي قومي و اجدادي، فولکلور: واژه فولکلور از دو جزء تشکیل شده است: الف( فولک 

)Folk(: به معني عوام و توده مردم ب( لور)Lore(: به معني دانش و دانستني ها.
از نظر »ریشه یابي و تاریخچه، واژه فولکلور، کلمه اي انگلیسي است  که در سال 1848 
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میالدي براي اولین بار به وسیله »آمبروز مرتن« عنوان مقاله اي قرار گرفت که موضوع آن 
بحث در باره ی دانش عامیانه و آداب و رسوم سنتي بود.« )فاضلی، 1380،147( 

  آداب و رسوم وجه مشترک همه ی این تعریف هاست که طیف وسیعی از رفتارهای 
فردی و اجتماعی مردمان هر سرزمین را شامل می شود؛ که می تواند میراث به جا مانده از 

گذشتگان یا رفتاری باشد  که عادت همیشگی مردم در آن سامان به حساب آید.
 بنابراین تعریف های کلی، »مقدار زیادي از فعالیت هاي روزمره جوامع، نظیر: نحوه ی غذا 
خوردن، شیوه ی لباس دوختن و لباس پوشیدن، آداب رسوم کفن و دفن، مراسم عروسي و 
مانند اینها در شمار فولکلور محسوب مي گردد. )وارانیاک( در تعریف فولکلور به ویژگي هاي 
آن استناد مي جوید و این گونه بیان مي دارد: فولکلور را نه بر اساس خصوصیات عامیانه اش و 
نه بر مبناي ویژگي هاي سنتي اش نمي توان به درستي تعریف کرد، ولي مي توان سه ویژگي 

یا سه وجه مشخصه براي آن در نظر گرفت:
با  فولکلور  2ـ  است.  شده  بنا  کهن  و  قدیمي  تمدني  اصول  و  میراث  بر  فولکلور  1ـ 
هیچ گونه روش علمي و استدالل منطقي همراه نیست. 3ـ در جریان اشاعه ی اصول تمدن 
نتیجه  در  و  مي گیرد  قرار  کنارشان  در  شود،  ترکیب  آنها  با  اینکه  بدون  فولکلور  جدید، 
عناصري بسیار قدیمي را تقریباًً دست نخورده حفظ مي کند.« )فاضلی، 1380، ص147( 
»بدین ترتیب با عنایت به خصوصیاتي که در تعاریف مربوط به مفهوم فولکلور نهفته است 
اگر بخواهیم تعریفي از آن ارائه دهیم به طور کلي مي توان گفت فولکلور یا فرهنگ عامه: 
»مجموعه اي از دانستني ها و اعمال و رفتاري است که در بین عامه مردم بدون در نظر 
گرفتن )و حتي بدون وجود( فواید علمي و منطقي آن، سینه به سینه و نسل به نسل و به 

صورت تجربه به ارث رسیده است«. )همان(
»فرهنگ عامه به عنوان واقعیت اجتماعي از زماني که مطالعه و تحقیق درباره ی فرهنگ 
عامه )فولکلور( جنبه علمي پیدا کرد، )از اوایل قرن نوزدهم به بعد( تحقیق و پژوهش در باره 
معتقدات و ادبیات شفاهي و دانستني ها و اعمال و رفتار توده مردم دیگر صرفا به منظور امر 
به انجام آن و یا نهي آن صورت نگرفت بلکه به فرهنگ عامه به عنوان یک واقعیت اجتماعي 

نگریسته شد«. )همان(
2- 2- جنبه هاي اجتماعي ادبیات عامیانه: در حقیقت ادبیات عامیانه ارزش و اعتبار 
و  هنري  جنبه  از  نه  می کند.  دریافت  دارد  واقعیت ها  و  جامعه  با  که  پیوندي  از  را  خود 
زیبا شناسی. بنابراین ادبیات عامیانه را ویژگي هاي اجتماعي، ارزشمند می کند نه ویژگي هاي 

هنري که در صورت های دیگر ادبی هم وجود دارد.
جنبه هاي اجتماعي ادبیات عامیانه را مي توان به صورت زیر توضیح داد:
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     ادبیات عامیانه در طول تاریخ در کنار ادبیات رسمي و کالسیک به صورتي ساده و 
آرام در جریان بوده است. اما درکتاب هاي تاریخ ادبیات کمتر نامي از آنها به چشم مي خورد.

زیرا ادبیات عامیانه به توده ی مردم وابسته است و آنها نیز معموالً در شرایطی نبودند که 
بتوانند آن را ثبت و مکتوب کنند و سیر این قسمت مهم ادبیات به طور شفاهی ادامه یافته 
است و در ضمن کار و فعالیت و زندگي عادی مردم ادامه ی حیات داده است؛ پس تجملي 
و ساختگی نیست. در متن زندگی است. رئالیستی و واقع گراست. به همین دلیل ساده و 
بي پیرایه است از زندگي مردمي سرچشمه مي گیرد که هنگام سخن گفتن جز بیان مطلب، 
هدف دیگری ندارند دشوار و پیچیده نیست؛ در دسترس همگان هست بنابراین کمتر از یاد 
مي رود. هرچه در زندگی عادی مردم وجود دارد در ادبیات عامه نیز حضور دارد: طبیعت، 

ابزار و وسایل کار، مبارزه با ستم گری و آرزوها و امیدها و ...
 ادبیات عامیانه همگام با دگرگونی نسل ها دگرگون مي شود و خود را با حوادث و شرایط 
جدیدي سازگار می کند، گاه شادمان و امید بخش است گاه غمگین و سوگوار، هر چند 
تغییرات آهسته نیز رخ دهند؛ باز در دل ادبیات مردمی رسوخ می کند و آن را تغییر مي دهد.
ترانه هاي  از:  عبارتند  مردم  فرهنگ  »جلوه هاي  شفاهي:  فرهنگ  مختلف  صورت های 
محلي، قصه ها و افسانه ها، الالیي ها، زبانزد ها )ضرب المثل ها(، واسونک ها، ترانه هاي مادران، 
مثل ها، آداب و رسوم، باورهاي  مردم، جشن ها و اعیاد، غذاهاي بومي ، طب سنتي، بازي هاي 

محلي، لباس و پوشش هاي محلي، واگوشک، معما و لغز و ....« )فقیري، 1389، ص 9(
2-3- نمونه هایی از عناصر فرهنگ مردمی در شعر ید اهلل طارمی: 

2-3-1- اعتقادات مذهبي 
کتاب با شعري به نام »آخ اگر آقام بیاد«، آغاز شده با محتواي »اعتقاد به انتظار ظهور 
امام عصر)ع(« و سپس »شعرتو شاه ملک ایروني« نشان احترام به امام رضا )ع( و افتخار به 
وجود مرقد مطهرایشان در سرزمین عزیز ایران و شعر بعد با عنوان »مولود کعبه« توصیفي 
ساده و عامه فهم از تولد حضرت علي )ع( و » قربون علي که حب او معني عشقه« در باره ي 
عید غدیر با همان زبان دلنشین، همگي مبین اعتقادات مذهبي رایج و مورد افتخار شاعر 
و مردم مي باشد. احترام و بزرگداشت امام رضا)ع( و سایر ائمه نیز در زندگي آنها باورهاي 
فراواني به  وجود آورده که بزرگي وارج آنها را نمایش مي دهد.  به عنوان نمونه در این ابیات 

به عقاید رایج در بین مردم در باره ي زیارت ائمه اشاره شده است:
فرا خوانده شدن از طرف ائمه ی معصوم و امامزادگان شرط اصلي توفیق زیارت ایشان 

است )در اصطالح عوام »طلبیدن«( :
»یا علي موسي الرضا؛ قربون گمبذ طالت / ما ِر پیش خودت بوخون، تو ما بیفتیم پیش 
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پات« )طارمی، 1388، ص10 (
زیارت امام رضا )ع( حج فقراست:

یا علي موسي الرضا قبر تو حج فقران/ دیدن مرقد تو مثِّ دیدن خونه ي خدان« )همان(
شفیع بودن ائمه:

»یا علي پیش خدا تو قرب و منزلت داري/ مي توني مشکل از پیش پاهامون ورش داري« 
)همان( 

»یا حیدر کرار، تو ما ر کن شفاعت/ ا ي نِه روِز جزا، جلو خدا، کي روش سیا نیس!« 
)همان(

زیارت امامزاده ها:
شمار زیادي از امام زادگان در شیراز به خاک سپرده شده اند؛ که در نزد مردم هر کدام 

داراي قرب و منزلت خاصي هستند.
از جمله حضرت احمد بن موسی)ع(، پسر امام موسی بن جعفر )ع(، برادر امام رضا )ع( 

معروف به شاه چراغ.
»نمدوني تو شاه چراغ چه حالي داره/ چه شکوه و شوکت ُو جاللي داره

اول از هر ُجو مي ریم اون ُجو زیارت/ مي خونیم دوتوئیمون نماز حاجت« )همان،23(
و حضرت سید میر محمد )ع(

»بعدشم بو هم مي ریم سید میر محمد/مي کنیم بو هم طواِف دور مرقد« )همان، ص23(
و حضرت سید عالءالدین حسین )ع( 

ونه بري مناجات/ سید عالءالدین حسین شاه کرامات«. )همان( »بعد مي ریم تو آسُّ
به سروري رسیدن مسلمانان در نهایت پس از ظهور امام زمان )ع(

»اِي آقاي جونیم بیات، مسلمونا آقو مي شن« )همان، ص7(
آقای جونیم: سرور دوست داشتنی ام امام زمان )ع( 

آقو مي شن: به سروري مي رسند.
2-3-2- باورهاي اجتماعي: 

تأثیر بزرگان فامیل در مراسم ها  
خواستگاری:

شعر» قج قجیم مي داد« )به معني: به رخم مي کشید(
»خالقزیم نه ورُدشت نه ُگذُشت، یه دهن پر گف/ خب چرو نمي آن تُو مگه نمي دونید 

پسینه؟
حرف خالقزیم، اونا ِر بد جوري تکون داد/ یکي گف میان، اَمون بیدین، خانم سکینه!« 
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)همان، ص71(
داش ُدُرس مي شد، که باز خالقزي نطق ِکرد/ هر چي ما به هم دوخته بودیم، ِکرد پاره 

پیته.« )طارمی، 88، ص 71(
با بیان طنزي شیرین تأثیر سخن خاله را بر تصمیم عروس و داماد نشان مي دهد.

میانجگری برای رفع دل خوری ها و شکایت ها:
»رفته عارض شده پهلوخان داداش / که بِِهم گفته: نگاه چیشوی سیاش«!

)طارمی، 88،  کاکاش«  زن  پهلو  ه  نشسِّ رفته بس  بی خود/  که  تموِم  هفته  یی  »حالو 
ص64(

سوگند خوردن
»واژه سوگند از لفظ »َسوکنَت َونَّت« اوستایي است به معني داراي گوگرد و مراد آن 
است که در دوران قدیم آب آمیخته به گوگرد به هنگام قضا و داوري، به کار مي رفته  است، 
ماندن آن ،  یا در شکم  از دفع  و  به متهم مي نوشانیدند  را  این گونه آب  ترتیب که  بدین 
بي تقصیري یا مقصر بودن او معلوم مي شده است. استعمال فعل »خوردن« با سوگند یادگار 

همین مفهوم است.« )کیاني،92،ص؟(
 سوگند خوردن در زبان عامیانه بدون توجه به بار شرعي آن و یا معني اصلي و کهن 
آن به عنوان سندي  براي راست گویي افراد و نیز گاهي نیز به حالت تکه کالم یا تعارف 
در سخن افراد رواج  پیدا  مي  کند در جاهاي مختلفي از اشعار ایشان نیز به همین شکل، 

دیده  مي شودکه به عنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي شود:  
»آقـو جـوني، سـر جـدت بیـو ما منتـظریـم/ هي مي گـم آقـام مـي آت، کارا ِر  ُروب 

را می کنه.« )همان،7(
» آقو جوني، جون جّدت، نا امیدمون نکن/ بیو ِمي اجل به ما تو کي مدارا مي کنه؟«)همان(
»یا علي موسي الرضا، سرور ما، امام ما / جون جدت مصطفي حاجت مون بُکن روا«)همان(

»جون آقات کوتا بیو/ یرذه )یک ذره( به ما تو را بیو« )همان، ص54 (
»همچي که شومو اومدي، همه جا ِر رُوشن ِکردي« )همان، ص67 ( 

»والّو خوب شد اومدي، َت نُوگي کوم کرده بودم« )همان، ص67 (
»ما شیرازیا، دس دلمون وازه به جدت« )همان، ص(

»بیو قربون قدمت همه چي ِر رو ب را کردي.« )همان، ص67(
»تُو چیشام نگا بُکن، اگر نفهمیدي چي مي خوام/ مي رم و به جون تو، هر ِگه اي راسا 

نمي آم!« ) همان، ص69(  
»خنده ِکرد، آُمو بي نمک بود به خدا« )همان، ص( 
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باور به این که فرزند آخر با دیگر فرزندان فرق دارد و در دانه است یا احمق و دیوانه 
بار مي آید:

»گفتي که بَِچي آخري و ُدر دونه هستي/ هر کاري بُکني، صاب اختیاري پسر عمه؟« 
)همان، ص152(  

»بعد بوغصه ُگف: قدیمیا، بي خود نگفتن/ ُخل ُو ِچل مي شه رود تَه َطغاري پسر عمه!« 
)همان(

مراسم آشتي کنان:
بزرگان فامیل براي صلح دادن کساني که با هم قهر بودند و از بین بردن کینه ها مراسم 

آشتي کنان ترتیب مي دادند.   
»وعده ُگذشته واسمون، باید بریم آشتي ُکُنون« )طارمی، ص150( 

»چه خوب دوباره تُو دلِش، ِمهر تو ُشونده شعر من« )نشان ده شعر من( )همان(
رفتن به مکان های دیدنی )سعدیه و حافظیه( شیراز:

»دیگه نقل سعدی هسُّ و حوض ماهی/تو که او دور و برا نرفتی گاهی« )همان، ص23(
»اَی دیدم دلت هنوز قرار نداره/ شعر حافظ ِدلِِت جال می آره« ) همان(

2- 3- 3- ضرب المثل ها:
»هي با دس پس مي زني ما ِر، به پات پیش مي کشي« )همان، ص 148(

»َخِرت از پل که گذشت، هّمه چي از سرت پرید« )همان، ص 145(
2- 3- 4-کنایات: 

»کنایه در اصل بین دو نفر یا دوگروه به وجود می آید و اندک اندک در میان گروه های 
دیگر جامعه رواج می یابد.« در فرهنگ هر خانواده و قبیله و ملتی کنایه های خاصی است 
بنابراین می توان آنها را نمادی از فرهنگ عامه ی آن جامعه به شمار  آورد.« )شمیسا، 1381، 

ص 276(
طارمی به صورت زیبایی ازکنایات رایج در زبان فارسی با لهجه ی شیرازی در شعرهای 
خود استفاده نموده است. اسم اشعارش به گونه ای انتخاب  شده  است که هر کدام یکی از 
کنایات رایج را به خاطر می آورد یا خود، کنایه است مانند کنایه های زیر که نمونه هایی از 

نام های منتخب برای اشعار ایشان است:
»که چی چی؟« )طارمی، ص 19(: عبارتی کنایی است به معنای این که کار انجام شده  

فایده ندارد و بی حاصل است.«
»دیگه مرده بود دلم« )همان ، ص 33(: افسرده بودن.

»از مرحله پرتم« )همان ، ص 35(: از چیزی بی خبر بودن. 
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»پیش من تو روت سیان« )همان، ص 38( :آبرو نداشتن و شرمنده بودن.

»دس خودم نیس به خدا« )همان، ص 75(: خود را بی تقصیر جلوه دادن.
»چروماتکت برد؟« )همان، ص 152(: چرا تعجب زده شدی؟

برخی دیگر از کنایات کتاب »شمیم سخن « در این جا آورده می شود: 
»کارا ِر ُروب را مي کنه«: کارها را رو به راه کردن: سر و سامان دادن به کارها )طارمی، 

1388، ص: 7(
»عقده ي دالموِن بو اومدنش وا مي کنه« )همان(: عقده ي دل ها را وا کردن: دل ها را 

امیدوار و شاد مي کند.
اذان گفتن روي پشت بام کعبه: همه را آگاه کردن

آگا  ِر  اذون مي گه، هّمه  ُویمیسه  بوِن خونه  ي خدا/  رو  »میدونم و ختي میات، میره 
مي کنه«! )همان(

مچشون مي گیره، مشتشون وا مي کنه اومدن از خونه تون مچم گرفتن )همان(
مچ کسي را گرفتن: او را در حال انجام کاري دیدن 

مچ کسي را بازکردن: رسوا کردن 
»میات و زخم هزارساله ر مرهم میذاره« )همان( 

مرهم گذاشتن: بهبود بخشیدن. مداوا کردن 
»آخ اگر آقام بیات شهر ِگلّسون مي کنه« )همان(

جایي را گلستان کردن: آباد کردن.
»اِي آقاي جونیم بیات، مسلمونا آقو مي شن« )همان(

آقو مي شن: به سروري مي رسند. 
»بیو ِمي اجل به ما تو کي مدارا مي کنه؟« )همان(

مدارا کردن اجل: به تعویق افتادن مرگ
»ما  ِر  پیش  خودت بوخون، تو ما بیفتیم پیش پات« )همان، ص10(

پیش پاي کسي افتادن: التماس کردن و احترام گذاشتن
»یا علي موسي الرضا، جلو خدا رومون سیان« )همان(

رو سیاه بودن: گناه کار بودن و شرمنده بودن
»اي باید کاري کنه کارّسون/ یعني دنیا ِر بُکنه باغّسون« ) همان، ص 12(

کاري کنه کارّسون: کار مهم و موثري انجام بدهد.
بُکنه باغّسون: دنیا را از بدي ها پاک کند.

بس که از عاشقي گفتم دیگه شورش در اومه. )همان، ص19(
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دیگه شورش در اومه: شور چیزي در آمدن: از حد گذشتن
»...که داره شعر قشنگت، مي شه تلّه ي بختوني« )همان(

میشه تله بختوني: وسیله ي بهتان زدن مي شود. 
»گفتم اَي قصه بگم، مي رم تو خّط نّقاال« )همان(

تو خّط نّقاال: توي خط کسي رفتن: از گروه آنان به حساب آمدن.
»اَي ترانه بسازم، مي رم تو نخِش قّواال« )همان( 

مي رم تو نخِش قّواال: در نقش کسي یا گروهي رفتن: مانند آنها رفتار کردن.
»اَگه عرفاني بگم، بایه مو ِر از ماس بکشم« )همان(

بایه مو ِر از ماس بکشم: نکته بین باشم
» اَگه دردا ِر بگم، الزمه شالق بچشم« 

الزمه شالق بچشم: یعني الزم است عواقب آن را تحّمل کنم.
»اومدیم بُو آب و تاب، گفتیم اینا ِر که چي چي؟« )همان(

بُو آب وتاب، گفتیم: با شور و هیجان بیان کردیم.
» باري َکلّو، آفرین، صد ُت شنفتیم که چي چي؟« )همان(

صد ُت شنفتیم: زیاد شنیدن یک موضوع
»چي بگم من زبونُم هیچ جوري یاُروي نداره« )همان، ص23(  

یاُروي نداره: توانایي ندارد، مرا یاري نمي کند.
»پا توُکوُشم نَُکو، هي سر به سرم نیذو برو« )همان(

پا توُکوُشم نَُکو: پا در کفش من نکن: کنایه از این که در کار من دخالت نکن.
»سر به سرم نیذو برو« )همان(

سربه سر کسي گذاشتن: مزاحم کسي شدن و او را اذیت کردن.
»دیگه من ُخُوم نمي َشم، عشق تو پِر پُوي نداره« )همان(

من ُخُوم نمي َشم: من خام نمي شوم:کنایه از این که من فریب نمي خورم.
پِر پُوي نداره: قابل اعتماد نیست.

»به خدا ِدلُم واِسي تو ِکرده پرواز« )همان، ص22(
ِدلُم واِسي تو ِکرده پرواز: آرزوي دیدار تو را دارم.

» َقَدِمت کاکو رو چیشم، پوشو بیو شیراز« )همان، ص23( 
َقِدمت کاکو رو چیشم: قدم کسي بر چشم بودن: گرامي داشتن.

»به خدا راِسِشه مي گم، فکر نُکو ِخشته« )همان(
خشت بودن: بیهوده بودن و براي رفع تکلیف گفتن.
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 »بیوِسي کن که ِچطو آتیش به حاصل مي زنه« )همان، ص 25( 
آتیش به حاصل مي زنه: آتش به حاصل زدن: از بین بردن کشت و زراعت.

»بي بیرون نگا بکن، کي داره قیومت مي کنه« )طارمی، 1388، ص 25(
قیومت مي کنه: قیامت به پا کردن: شور به پا کردن، جلب توجه کردن.

 »والّو انگار تو ِدلُم، تیر ناغافل مي زنه« )همان(
تیر ناغافل مي زنه: تیر ناگهاني زدن: غافلگیر کردن.
»داره لُوي زخم ِدلُم، نمک بُو فلفل مي زنه« )همان(

لُوي زخم ِدلُم، نمک بُو فلفل مي زنه: نمک الي زخم کسي پاشیدن: او را آزار دادن.
 »وختي پُوي بنچاق عشُقم، مهر باطل مي زنه )همان( مهر باطل مي زنه: مهر باطل زدن: 

از اعتبار انداختن.
»هي بِِهم پا پیچ شدن گوُشم پیچوندن« )همان، ص27( 

هي بِِهم پا پیچ شدن: به من اصرار کردند.
گوُشم پیچوندن: گوش کسي را پیچاندن: تنبیه کردن

»بُواَمم هر چي مي ُگف، او ِر مي پیچوندم«: )همان(
کسي را پیچاندن: از مطلب اصلي دور کردن.
»دلي که من بِِهت باخته بودم« )همان، ص؟(

دلي باخته بودم: عاشق و دل داده بودم.
»ِمي کفتِر ُدو بود که تو از سرت پرنُدیش« )همان، ص 31(

از سر پراندن: اندیشه ي آن را از سر دور کردن
»زود َکلَِک مي کندي، نه اي جور َسر مي ُدُوندیش«!  )همان(

َکلَِک مي کندي: کلک چیزي را کندن: آن را به پایان رسانیدن.
َسر مي ُدُوندیش: سر دواندن: معطل کردن، سرگردان کردن.   

»خنده ِکرد، آُمو بي نمک بود به خدا« )همان، ص 33(                  
بي نمک بود:بي نمک بودن: بي مزه بودن

 »خواس که باز را تُو دلُم پیُدو کنه« )همان(
را تُو دلُم پیُدو کنه: راه در دلم پیدا کند.

راه در دل کسي پیدا کردن: محبت کسي را جلب کردن.
 »چي مي شد ِکرد، دیگه مرده بود ِد لُم«: )همان(

دل مرده بودن: افسرده بودن، شور و شوق نداشتن.
»دید بِِهش نم جوشم، از خودش وا رفت« )طارمی، 1388، ص33( 
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از خودش وا رفت: از شور و هیجان افتاد؛ سست شد.
انگار آتیشت سرد شده، کسي چیزي گفته؟ )همان، ص152(

آتش سرد شدن: از شور افتادن. دلسرد شدن.
»شاید که آقات راتِه زده، قاپته پیچونده« )همان(

»خداِر صد کورور شکر، قاپشه پیچونده شعر من« )همان، ص150(
راه کسي را زدن: کسي را از کاري منصرف کردن.

قاپ کسي را پیچاندن: فریب دادن. )همان(
»َحقِّتم َهس که َگدوي مثل مِن به چیش نیاري«  )همان، ص 148(

به چشم نیاوردن: ندیدن و به حساب نیاوردن
»َخِرت از پل که گذشت، هّمه چي از سرت پرید« )همان، ص 145(

از سر پریدن: از فکر چیزي بیرون آمدن. 
»ما شیرازیا، دس دلمون وازه به جدت« )همان، ص 142(

دس دلمون وازه: دست دل مان باز است: کنایه از سخاوت مند بودن.
»آُمو اِنگار که بي تور به آب زدم/ ُخوم بودم من، تو ِر نشناخته بودم.« )همان، ص141(

بي تور به آب زدم:کار بیهوده انجام دادم.
ُخوم بودم من: من خام بودم: بي تجربه بودم.

»از جواب سرد من، آتیش ِگرف، نِشسُّ ُو گف/ نمي رزیدم واَست، به یه سئوال مختصر؟« 
)همان، ص 130(

آتیش ِگرف: خشمگین شد.
جواب سرد من: پاسخ سرد دادن: بي اعتنایي کردن.

نمي رزیدم واَست: براي تو ارزش نداشتم. )ارزیدن: ارزش داشتن.(
»َدسُّ و پام گم شد ُو عقل از سر من گوروخت و رفت.« )همان، ص127(

َدسُّ و پام گم شد: دست و پاي کسي گم شدن: هیجان زده شدن و دست پاچه شدن.
2-3-5- نمونه هایی از تشبیهات زیبای عامیانه:

»گردنش انگو بولور با رفتن«: گردن او مانند بلور با رفتن سفید و صاف و صیقلی است. 
)همان، ص64(

»گیس او مث شب یلدا می مونه«: موی او مانند شب یلدا بلند و سیاه است.« )همان(
»نمدونم چطو بگم که چی چی دیدم/ ماه بود که داش می رفت به چپ یُو راس« )همان، 

ص 85(
»گفتی با اَلِو نگاهت، همه ر می سوزونی«: گفتی با نگاه مانند آتشت ...« )همان، ص119(
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»صورت رنگ پریدش، انگو سیبوی سرمو زده« همان، ص 138(: چهره ی رنگ پریده ی 
او مثل سیب های سرمازده است.

»دیدمش کا کو شده بود مِث گل بارون خورده«: او را دیدم که مثل گل باران خورده 
پژمرده بود.« )طارمی، 1388ص 138(

»صورِت انگو گل محمدیش/...« )همان، ص 33(: صورت او که مثل گل محمدی بود؛...
2-3-6- وصف زیبا و دلنشین یک مراسم عروسی با جلوه هایی از قسمت های مختلف 

یک خانه و لباس های قدیمی و آداب ازدواج، غذاها و پذیرایی و ... 
در شعر»بی بی انگو دیرو بود.« )مثل این که همین دیروز بود.( ) همان، ص57(

»اومدن الله و مردنگي چیدن تو سرسرا/ کیپ تو کیپ، مخده و پشتي،گذشتن پسرا
مجوموي کنگره دار کرده بودن پر شیریني/ گردو و گیوني و شکر پنیر، چنتو سیني

چیده بود قاب و قدح، بو شربت سکنجبین/ آجیل و تنقلک، گذشته بود بالوتا پویین«
»سفره ي ترمه ر پهن کرده بودن تو شانشین/ اینه و شمدون و قرآن، جلوش بود رو 

زمین« )همان(
***

کالو و سرداري و شال و قباش که دیگه نگو/ چه جلوه اي بخشیده بود به سر توپاش، 
که دیگه نگو

***
توکبشکن، سر منقل، همي طو بو خوش مي سوخت/ یي نفر نشسه بود، هي الکي، پارچه 

مي دوخت« )همان(
توکبشکن، سر منقل، همي طو بوخوش مي سوخت/  یي نفر نشسه بود، هي الکي، پارچه 

مي دوخت« )همان(
از  استفاده  مراسم،  در  پسران  کردن  کار  و  سرا  سر  پشتی،  و  مخده  مردنگی،  و  الله 
خانه(،  از  )قسمتی  کف شکن  قبا،  روسری،  کاله،  ترمه،  سفره ی  کنگره دار،  مجمعه ها ی 
استفاده از منقل، دوختن پارچه در گوشه ای از مراسم برای دوختن و محکم کردن بخت و 

اقبال عروس و داماد از مصادیق ایَن مورد است.

3- نتیجه گیری
آن چه از این پژوهش در این نوشتار به دست آمد؛ نشان می دهد که طارمی، عالوه بر 
پاس داشت لهجه ی شیرازی در متن با محتوای شعرهایش توانسته است تا فرهنگ توده ی 
مردم این سامان را نیز پاس بدارد و در همین راستا نمودهای فراوانی از عناصر فرهنگ عامه  



119 /

از جمله کنایات رایج در زبان مردم و آداب و رسوم اجتماعی شیراز را درشعر خود جای داده 
است. به عنوان مثال: اعتقادات مذهبی، مراسم خواستگاری و ... 

در این میان کاربرد کنایات و ضرب المثل ها سهم بیشتری دارد .
او به زبان شیرین غزل، مناسبات اجتماعی این بافت فرهنگی را به نمایش گذاشته و به 
نسلی که خود در این فضا رشد نکرده اما به شدت از آن اثر پذیرفته منتقل کرده و آنها را 
قبل از دگرگونی های عمیق و نابودی کامل فرهنگ، در اختیار دوست داران و پژوهش گران 
قرار داده است. به گونه ای که می توان اشعار او را یکی از ارزش مندترین آثار فرهنگ عامه 

به شمار آورد. 
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دو فصل نامه ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات
فـارسـی دانـشگاه آزاد اسـالمی، واحـد فسـا

س9، ش2 )پیاپی19(، پاییز و زمستان 1397

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
سکینه مرادی

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی )گرایش غنایی(، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 

چکیده
      یکی از شاخصـه های هنـر شاعـری انوری سـرودن قطعه است. در دیوان موجود انوری، 
در مجمـوع 439 قطعـه، 100 قطعـه تقاضـایی وجود دارد که افزون بر تکنیک های ناب شعری، 
از لحاظ مضمـون، فصـل مشترک ادبا برای چالش درباره روحیه و خلق و خوی انوری است. این 
پژوهش، با رویـکرد توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسـی 100 قطعه تقاضایی انوری و تعیین بسامد 
و انواع تقـاضا به لحـاظ مادی و غیرمـادی بودن، تـالش می کند با مقایسه و تحلیل انواع تقاضا، 
انگـیزه روحی انوری را در سرایش این اشعار دریابد. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، بیشترین 
قطـعات تقاضـایی انوری را تقاضـاهای مـادی با 96 مـورد )89/8 درصـد( در مقـابل 11 مـورد 
)10/2 درصد( تقاضای غیـر مادی تشکیل می دهند. همچنین در میان تقاضاهای مادی، تقاضای 
خوردنی با 46 مورد تقاضـا بیشـترین تقاضا را به خود اختصاص می دهد. در این میان، شراب با 

35 مورد )32/7درصد( سهم اصلی را در میان همه تقاضاهای مادی و غیرمادی دارد.
واژگان کلیدی: انوری، قطعه، تقاضاییه، شراب
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1- مقدمه
اوحدالدین محمد بن محمد اسحاق ابیوردی متخلص به انوری، از شاعران بزرگ قرن 
ششم است. جایگاه انوری در شعر فارسی به گونه ای است که پیشینیان او را یکی از سه 

پیامبر شعر فارسی می دانند.»یکی از شعرا گفته و الحق گوی انصاف سفته:
بعدی النبی  که  چند  هر  در سه شعر سه تن پیامبرانند
فردوسی و انوری و سعدی« اوصاف و قصیده و غــزل را

                                                                                 )جامی، 105: 1367(
او فردی ادیب، فاضل و مسلط به علوم روزگار است که به مقتضای زمان، برای گذران 
امور معیشتی خود و چه بسا کسب جاه و مقام به عنوان شاعر مدیحه سرا به دربار سلطان 
سنجر می پیوندد. در میان جمع کثیر شاعران مدیحه سرای ادب فارسی، نام و شعر انوری 
بیش از دیگران بازتاب می یابد. »نظام قاری از شعرای قرن نهم، در دیوان البسه خویش، 
فصلی پرداخته است درباره شاعران و انواع شعر به نام رساله اوصاف شعراو در آن فصل 
امتیازاتی را که هر کدام از شعرا در یکی از انواع سخن دارند، به زبان ویژه خود مقاالت عطار 
و اسرار موالنا  و مخترعات خاقانی و شطحیات سنایی، حقایق عراقی و محرمات نزاری از 
مدایح انوری  یاد می کند که وهم از دیده تفکر در آن دوختن قاصر است« ) شفیعی کدکنی، 

   .)1374 :82
روال معمول در میان شاعران مدیحه سرا، سرودن ستایش نامه هایی مملو از تملق و 
بنا به مصلحت  اغراق، در وصف  شاهان و حکام روزگار، وزرا، بزرگان و نزدیکان شاهان 
از مطالبی پر مبالغه  نامه هایی »مشحون  پاداش است. ستایش  برای دریافت صله و  یا  و 
در وصف ممدوحانی است که اغلب بویی از علم و ادب و گاه حتی تربیت نبرده ... آنچه 
به ندرت در این گونه اشعار مطرح شده، اندیشه های بلند، موضوع های متعالی از زندگانی 
بشر و نیازهای معنوی انسان و تحلیل زوایای روح آدمیان است« )وزین پور، 218: 1374(. 
انوری نیز همسوی دیگر شاعران مدیحه سرا در گریز از عسرت و تنگدستی پای در میدان 
مدیحه سرایی می گذارد؛ اما در مقایسه با دیگران،  نه تنها در ستایش گری، مبالغه و تملق، 
گوی سبقت را از دیگر شاعران می رباید؛ بلکه در خواهش گری و تقاضای صله و انعام نیز راه 
افراط را در پیش می گیرد؛ »زیرا مدایح درحکم کاالهایی بودند که صاحب هنر یا صنعتی 
در برابر دریافت مزد برای خواستاران پدید می آورد و می دانیم که هر متاعی باید طبق تمایل 
و سفارش مشتری ساخته شود نه بر وفق ذوق و تمایل پیشه ور و سوداگر. شاید بتوان گفت 
برای  بوده  امرا تدبیری  بیشتر  آنان در مدح  که مبالغات سخن سرایان و دروغ های بزرگ 
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دریافت صله و پاداش«. انوری در شعرهای خود، تقاضاهای حقیرانه و ناچیزی از ممدوحان 
خود التماس کرده که نام او را در نوع ادبی ملتمسات یا تقاضا زبانزد اهل ادب کرده است. 
حسام الدین خویی  از منشیان معروف دربار سالجقه روم در قرن هفتم در ملتمسات خود، 

از انوری یاد می کند و او را مبدع نوع شعری ملتمسات می داند.
از سرعت طبع همچو الماس »گویند که انوری شب و روز
بیتی دو رقم زدی به قرطاس کردی التماس  که  چیز  هر 

ای پاک دل و خجسته انفاس را انـوری  حدیث  بگـــذار 

نه زین شعرای پر ز وسواس کو سرور عصر خویشتن بود

دانـی که گذشته ام ز عباس« بخــوانی ملتمسات من  گر 
                                                                                 )حسن زاده،52: 1392(   
می گوید:  انوری  ملتمسات  به  اشاره  با  انوری،  حال  شرح  شفیعی کدکنی ضمن  دکتر 
»از بس که تقاضا در میان شاعران درباری رواج داشته است و بخش قابل مالحظه ای از 
شعر شاعران درباری را تقاضاهای ایشان تشکیل می دهد. بعضی از قدمای اهل ادب و نقد، 
مقوله ای به نام ملتمسات در طبقه بندی موضوعی شعرها قائل شده اند« )شفیعی کدکنی، 

.)116 :1374
یا  چیزی  آن ها،  قالب  در  شاعر  که  می شود  گفته  سروده هایی  به  ُملَْتمسات  یا  تقاضا 
چیزهایی از ممدوح و مخاطب خود می خواهد. این درخواست ها می توانند جنبه مادی یا 
معنوی داشته باشند و یا حتی در شکل یک تمنای ساده عاشقانه مطرح شوند. درگستره 
ادب فارسی از عنوان ملتمسات با نام استعطاف نیز یادکرده اند. »استعطاف در لغت به معنی 
مهربانی خواستن و در اصطالح بدیع آن است که شاعر در شعر مدحیه خود تقاضایش را 
بر درخواست پول، خوراک، لباس، حیوان، کاال، خدمات و .... با صراحت برای ممدوح خود 
بیان کند. شاعران اغلب در تقاضاهای شان، سعی بر رعایت ادب و احترام داشته اند اما گاهی 
ممدوح را در صورت عدم توجه به درخواست شان به هجو تهدید کرده اند. استعطاف را تقاضا 

نیز نامیده اند« )انوشه، 85 : 1381(
می توان گفت که از همان زمان شکل گیری شعر پارسی، تقاضا و ملتمسات نیز به نوعی 
وجود داشته و با رواج قصاید مدحی و رونق بازار صله و به تعبیر دیگر رواج شعر درباری، 
دامنه ی این موضوع نیز گسترده شده است. نمونه های بسیاری از این نوع در اشعار رشید 
وطواط، خاقانی وجود دارد، به ویژه در شعر انوری که این شیوه را به نهایت رسانده است 
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)خالقی راد، 1375 : 119(. انوری حجم بسیاری از این درخواست ها را در قالب قطعات 
تقاضایی سروده است. »بخش عظیمی از هنر شاعری انوری در میدان قطعه سرایی است. 
قطعات  این  اعظم  قسمت  ولی  باشد  پارسی  زبان  شاعر  بزرگترین  او  لحاظ  این  از  شاید 
معروف، تقاضاهای حقیر و گدامنشانه ی شاعر شده است که از یک برگ کاغذ گرفته تا یک 
توبره کاه تا مقداری گوشت و قدری هیزم را در میدان این تقاضا ها قرار داده است و چنان 
استادانه از عهدهی  این گدایی برآمده  است که خواننده نمی تواند از تحسین او سرباز زند.« 
)شفیعی کدکنی، 1372: 117-116( در دیوان انوری تصحیح مدرس رضوی، 493 قطعه با 
مضامین گوناگون آمده است. در میان این قطعات، صد قطعه با مضمون تقاضا وجود دارد. 
با توجه به اهمیت جایگاه انوری در شعر فارسی، پژوهش های متعددی در مورد شخصیت، 

شعر و هنر شاعری انوری صورت گرفته است. اما با وجود پژوهش هایی چون: 
- عناصر عناصر شریعت دوگانه شاعرانه ی انوری، هادی جوادی امام زاده و محمد امیر 
عبیدی نیا، مجله شعرپژوهی دانشگاه شیراز، سال ششم، شماره ی سوم، 1393، پیاپی 21. 

صص 92- 73.
- بررسی سیمای معشوق در شعر انوری، محمدحسین کرمی و محمد مرادی، پژوهشنامه 

ادب غنایی، سال هشتم، شماره ی پانزدهم، 1389. صص 118- 99.
و نیز اشاراتی در مورد تقاضاییه سرایی انوری در پژوهش های ادبی چون شفیعی کدکنی 
)1372(، وزین پور )13(، یوسفی )1373( تاکنون پژوهش مستقلی، به تفصیل به قطعات 
تقاضایی انوری نپرداخته است. بر این اساس، این پژوهش درصدد است با در نظر داشتن 
تقاضایی  قطعه  مجموع صد  بررسی  با  انوری،  گدامنش  روحیه  درباره ی  منتقدان  نظرات 
انوری، ضمن بررسی بسامد و نیز تفکیک نوع تقاضا از لحاظ مادی یا غیرمادی بودن، علت 

روحی گرایش انوری به سرودن قطعات تقاضایی را دریابد.

2- بحث و بررسی
یکی از شاخصه های برجسته شاعری انوری، سرودن قطعه است. »انوری به قطعه سرایی 
نزد ادبا معروف است. قطعه های خوب که نظیر آن ها در دواوین شعرا کم به نظر می رسد، 
بسیار دارد. قسمتی از این قطعه ها اخالقی و قسمت دیگر در سایر اغراض گفته شده است.« 
)فروزانفر، 1350: 337(. در دیوان انوری، تصحیح مدرس رضوی، 493 قطعه با مضامین 
گوناگون آمده است. »با اینکه تعداد قطعه های انوری از تعداد قطعه های اغلب شاعران دیگر 
بیشتر است ولی کمتر از آنها مطلب دارد و با این که او در عصری می زیست که شعر ایران 
رنگ عرفانی می گرفت در دوره و خطه ای نه چندان دور از عطار اما شعر او خالی از عرفان 
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است. به هرحال از میان شاعران قبل از انوری،  هیچ شاعری را نمی شناسیم که به فراوانی و 
پختگی او قطعه سروده باشد و از این لحاظ بر دیگران فضل تقدم دارد. بیشترین و مهم ترین 
قطعه های انوری عبارت است از: مدح، هجو، خواهش و تقاضا و پند و اندرز اخالقی« )خالقی 
راد، 292:1375(. در میان مضامین گوناگون، بخش قابل مالحظه ای از قطعات انوری، صد 
قطعه را ملتمسات یا قطعات تقاضایی تشکیل می دهد. این قطعات خطاب به افراد با نام 
و گاه بی نام سروده شده است. انوری با این سروده ها، با بهره گیری از شیوه های گوناگون، 
خواسته های مورد نظر خود را از ممدوحانش درخواست کرده است. در واقع »هدف اصلی 
شاعر هم در این گونه اشعار همین بود تصرف در نفوس ممدوحان به قصد تحریک سخاوت 
آن ها و هر جا که این مقصود حاصل نمی شد عکس العمل شاعر سخت بود و غیرشاعرانه. 
گاه تخلص به نام ممدوح دیگر می شد کاری که عنصری هم بدان متهم است و گاه ممدوح 
تهدید می شد و کار به عتاب می کشید یا به هجو« )زرین کوب، 138:1363(. انوری در 
برخی قطعات، رضایت و قدردانی خود را نسبت به ممدوح برای دریافت صله بیان کرده 

است.
آب حیوان از وجــود خویش بیزاری کند ای خداوندی که پیش لطف خاک پای تو
فتنه نتواند کـه در ظلمش ستم کاری کند پای باست زین اگــر بر خنگ ایام افکنـد

تــا ابـــد با زمـزم و کوثر کله داری کند روی هر خاکی که از موزه ت جمالی کسب کرد

موزه خاص ترا زیبــد کـه دستـاری کند موزه خاص تو را دستـــار کـــردم از شرف

ساق عرش از رشک آن دولت همی زاری کند نام میمـــون تـو تـا بـر ساق او بنوشته اند
                                                                                  )انوری،1372: 623(

گاه نیز طبق الگوی شاعران مدیحه سرا ، عدم پذیرش تقاضایش را با شعر هجوی تالفی 
کرده است.

چون ندادی از آن شدم در تاب گفته بودی که کاه و جو بدهم
کــاه کهتاب باد و جو کشکاب اقـربـات مدام و  بـــر ستوران 
                                                                                         )همان: 520(
با تامل در دیوان انوری به ویژه قطعات او، تعدد و تنوع تقاضاهای انوری جلب توجه 
می کند. تقاضاهای واقعی و یا تفننی که انوری، فارغ از هر آزرمی، با احساس کمترین نیاز 
بی درنگ در قالب شعر به ممدوح خود عرضه کرده است. نیازهایی چون سیم گرمابه، کاه، 
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عرق نسترن، پرداخت وظیفه، کفش، شراب و حتی عزل فردی از مقامش. اما به طورکلی، 
می توان تقاضاهای انوری را در دو دسته مادی و غیرمادی از یکدیگر تفکیک کرد. 

2- 1- تقاضاهای مادی
بیشترین حجم قطعات تقاضایی انوری را درخواست های مادی تشکیل می دهد. انوری، 
در این تقاضاها، از راتبه و صله پرداخت نشده تا حقیرترین درخواست ها مثل هیزم برای 
دیگک نیم جوشیده اش را از ممدوحانش طلب می کند. اما به طورکلی، درخواست های مادی 
انوری در مقطعات را می توان در سه گروه خوردنی ها، پوشیدنی ها، اسباب و لوازم روزمره 
زندگی قرار داد. در این میان، درخواست شراب از گروه خوردنی ها بیشترین سهم را در کل 

تقاضاهای انوری به خود اختصاص می دهد. 

2- 1- 1- خوردنی ها:
انوری در46 مورد از قطعه های تقاضایی خود، از ممدوح خود درخواست خوردنی کرده 
است. خوراک هایی چون گوشت، خربزه، سرکه، شکر، نی شکر، عرق نسترن و شراب که 
می توان آن ها را جزء اقالم مورد استفاده طبقه مرفه جامعه به شمار آورد. جدول )1( نوع و 
تعداد تقاضاهایی از نوع خوراک را نشان می دهد. در بین اقالم خوراکی درخواستی انوری، 
شراب با 35 مورد تقاضا بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. به طور معمول، در 
این قطعات انوری با بهره گیری از شیوه واقعه نگاری، ضمن توصیف محفل و بزم اش با حضور 

دوستان و معشوقان، از ممدوح خود شراب می طلبد. 
تنی دو دوش به سیکی و نقل و رود و شراب بودستند بنــده  مهمـان  خدایگانـا 
که بر خماهن گردون فروغ او سیماب به طبع خرم و خندان شراب نوشیدند

نه در دماغ کسی غلبه کرد قوت خواب نه در مزاج کسی گرمیی بد از سیکی

خــدایگـانـا تـدبیر بنده کن به شراب شرابشان نرسیده است و بنده درمانده
                                                                                )انوری، 1372: 531(                      

من از حرارت عشق و وی از حرارت تب من و نگار من امروز هر دو رگ زده ایم
ورا شراب عنــاب و مــرا شراب عنـب بزرگ بـــارخدایــی کنــی و بفرستی

                                                                                      )همان، 521(
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همچنین با استفاده از چاشنی لغز و چیستان در یکی از قطعه های تقاضایی، از ممدوح 
طمع  خود  ممدوح  از  او  قطعه،  این  در  می کند.  درخواست  مزه  و  گوشت  و  شراب  خود 
تصحیف مقلوب لفظ پارس را دارد. مقلوب لفظ پارس، سراپ و مصحف آن شراب است. 
تصحیف قافیه مصراع آخر هم کوست که تصحیف آن گوشت می شود و در نهایت از ممدوح 
می خواهد که چیزی را که اگر آن را قلب کنی، باز خود او حاصل گردد، با شراب همراه کند. 

چیزی مانند نان، کبک و کزک که در زبان فارسی به آن مزه می گویند.
دارم طمـع که علت با من ز دست کوست مقلوب لفظ پارس به تصحیف از کفـت
گر ضم کنی بر آنچه مسماست هم نکوست تصحیف قافیه که به مصراع آخــرست

و آنچش کنـی تو قلب بمقلوب او هم اوست آن دو لطیف را سیمی هست هم لطیف

فـردا زشکر هـر سه بــرون آرمت زپـوست امروز اگـر از این سه برون آریم بجـود
                                                                                        )همان، 563(

در قطعه ای دیگر تقاضایش را با تهدید به هجا توام می کند و از ممدوح خود حمیدالدین 
نی شکری وعده داده شده را طلب می کند. 

فجـا مرگ  تـــو  مجلس  از  دور  حمیــدالدین سخـــــا  آفتاب 
هجا به  هم  و  مدح  به  هم  شاعرم  نی شکر گفتـــه ای و می نرسید

                                                                                     )همان، 515(
این  تاثیر  به  امید  با  و  تناسب  آرایه ی  زیبایی  از  استفاده  با  دیگر،  قطعه ای  در  انوری 
زیبایی در تحریک روح سخاوت ممدوحش، نسیم، سوسن، بنفشه، الله و نوبهار را به خدمت 
می گیرد تا به ممدوح خود یادآوری کند که زمانی به او عرق نسترنی را وعده داده است که 

هنوز از آن خبری نیست.
چـــرا چنیـن ز نسیم صبات بــی خبـرم ایـا بـه عالــم عهـد از تـو نوبهـار وفــا
که چون بنفشه ز سستی فروشده است سرم به صد زبانت چو سوسن بگفته بودم دی

بــه من فرست و گـرنه بگــوی تـا بخـرم گــر اندکـی عرق نسترن به دست آری

بتـرم دمــن  سبزه  از  نیارمت  گـــر  کـه  زبان چـو الله به گــرد دهان درافگندی
                                                                                          )همان، 685( 

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
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جدول 1- فراوانی تقاضای خوردنی
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

 ،157 ،116 ،110 ،96 ،73 ،49 ،42 ،24 ،33 ،21 ،20 ،7
 ،315 ،314 ،252 ،250 ،244 ،229 ،227 ،226 ،211 ،207
 ،468 ،432 ،430 ،427 ،425 ،414 ،413 ،410 ،388 ،377

287 ،403 ،286

35 شراب 1

96 1 گوشت 2
72 1 خربزه 3
349 1 عرق نسترن 4
97 1 سکنجبین 5
277 1 شکر 6
9 1 نی شکر 7
96 1 مزه 8

140 1 یخ 9
422 1 سرکه 10
422 1 آبکامه 11

2- 1- 2- پوشیدنی ها:
لباس از جمله ملزوماتی است که انسان برای محافظت از گرما، سرما و همچنین زینت 
و تجمل استفاده می کند. اما دشواری تهیه منسوجات در گذشته، باعث ارزشمندی انواع 
تحت عنوان  شاهان  دربار  معمول  هدایای  از  یکی  اساس،  همین  بر  است.  بوده  پوشش ها 
خلعت، انواع جامه و پوشیدنی با جنس ها و بافت های متنوع است. انوری نیز در برخی از 
تقاضاهای خود از ممدوحانش انواع پوشیدنی ها را درخواست کرده است. جدول )2( فراوانی 
انواع پوشش های مورد تقاضای انوری را نشان می دهد. موزه و کفش با سه مورد درخواست، 

بیشترین تقاضا را در این گروه به خود اختصاص می دهد.
کنم پنهان  همی  تا  شد  روزها  فخر دین یک التماس است از توام
کنم آسان  خویشتن  بر  و  تو  بر  نهاد خواهم  میان  در  اکنون  خرده 
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قربان کنم تو  پیش  در  خویشتن  من به  بخشی  اگر  داری  کبشکی 
                                                                               )همان، 693(

انوری همچنین در دو قطعه، از ممدوحان خود تقاضای بخشش قبا را دارد.
کـه روز چنـد برآرنــد رنـگ بربــوزه بدان که موسم آن است مثل و جنس مرا
به تازه کـردن این کهنه های نـادوزه عجب مـدار کـه اندیشه مندیــی دارم

همه دو دست به هم برنهاده چون کوزه ز داه ریزه ام آکنده خانه ای است چو گور

کــه بـاد عالمــت از دوستان دلسوزه اگر کرامت و دلسوزیـی کنی چه عجب
                                                                                   )همان،719(

جدول 2- فراوانی تقاضای پوشیدنی
فراوانی شماره قطعه نوع تقاضا ردیف

2 263،420 قبا 1
1 298 عتابی 2
3 363، 268 ،273 موزه و کفش 3
1 392 پیراهن کتان سنبلی 4
1 394 مسحی و رانین 5

2- 1- 3- اسباب و لوازم زندگی
بخشی از لوازم مورد درخواست انوری در قطعات تقاضایی مربوط به اسباب و لوازمی 
می شود که در زندگی روزمره ی آن روزگار مورد نیاز بوده است جدول )3(. در این نوع 
برده و  قلم  به  احتیاجات خود دست  بزرگترین  تا  از کوچکترین  انوری  تقاضایی،  قطعات 
میان  در  خود  ممدوحان  با  را  حقیرانه اش  درخواست های  کدیه وار  طبع،  مناعت  از  فارغ 
گذاشته است. تاریکی شب ها و نیاز به روشنایی، یکی از دشواری های دوران گذشته است، 
به خصوص برای شاعری که بسا قریحه و ذوق شاعری اش، به ناگاه در تاریکی شب به غلیان 
درمی آید و برای ثبت این تراوشات روحی، نیاز به روشنایی، کاغذ و دوات دارد. از جمله 
تقاضاهای خاص انوری، درخواست پنبه و روغن برای روشنایی، کاغذ و سیاهی برای نوشتن 
اشعارش است. نمونه های زیر، قطعه هایی است که بیان حال انوری و شرح نیاز او به اقالمی 

است که تهیه آن از عهده  بزرگان و طبقه مرفه جامعه برمی آمده است.

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
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پنبه و روغن:
ایـا خورشید و مــه در پیش رایـت تیـره و تـاری

به روز و شب گهی خورشید و ما هم ثقبه روزن

پس این سردی و تاریکی که در من هست بازم خر

از ایـن سردی و تاریکی به انـدک پنبه وروغن
                                                                                              )همان، 705(

شمع:
صعب و تاریک است دور از وصل تو شب های من

شمع ها بایـد که این تاریـک را روشن کند

پــاره ای از اعتقاد خـویش نـزد مـــن فــرست

تا شبم را روشن و این حجره را گلشن کند

ورنـه فـــراش ســرای مکـرمت را نصب کـــن

تا دو دانگـی در وجوه یک منی روغن کند
     کاغذ:                                                                                        )همان، 621(

نهــاد میـان خواهـم  اندر  ماجـرایی خـرده وار 
نشد باور  این  من  از  را  کس  گرچه  کن  باورم 

روزهـا آن  فرمـــوده ای  کاغــذم  ده  دسته ای 

نشد تر  کلکم  نوک  پس  آن  ز  گرچه  تقاضا  در 

آن اندر  امـروز  پــردازم  قطعه ای  تا  خواستــم 

نشد مطول تــر  زیـن  ولیکــن  مطول تـر  زین 

زآن که چون اندیشه کردم از بیاضش چاره نیست

نشد در  نظمش  به  دستـم  بی کاغذی  از  حالی 
                                                                                             )همان، 60(
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همچنین، تنگی و عسرت معیشت به خاطر اختالل حال به دلیلی ناگفته، انوری را بر 
آن می دارد که با وجود صایم بودن و کوشش در صواب و دست کشیدن از خطا، در یکی از 
قطعه ها از ممدوح خود تقاضا  کند که از طریق کرم، برای دیگک نیم جوشیده اش، دو چوب 

بفرستد. ممدوحی که به گفته ی خود شاعر از تجاسرهای او ملول است. 
نـوشیـده مالل  شربــهای  خادم تجاسر  دست  ز  ای 
پوشیده تو  خاطر  بر  نیست  دارد من  حال  که  اختاللی 

کوشیده صواب  در  خطا  ز  و  صایم من  و  بیض  ایام  بدو 

نیوشیده نا  گــوش  قلقلش  دارم دیگکی  جوشیده  نیم 

جوشیده تمام  چــوبش  بدو  کرد توانــی  کرم  طریق  از 
                                                                     )همان، 718(   

جدول 3- فراوانی تقاضای اسباب و لوازم زندگی
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

439 ،332 ،191 3 کاغذ 1
301 1 سیاهی 2

403،188 2 کاه 3
242،389 2 پنبه و روغن 4

352 1 کیسه 5
352 1 کارد 6
418 1 هیزم 7
151 1 جنیبت 8

434 ،47 2 جو 9
486 ،151 ،56 3 اسب 10

56 1 زین 11
56 1 فرش 12
56 1 خیمه 13
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217 1 روشنایی و شمع 14
277 1 عود 15

2- 1- 4- راتبه، صله:
        در سنت شعرگذشته فارسی، شاعران مدیحه سرا به عنوان یکی از ارکان دربار 
شاهان، در ازای همنشینی با سلطان و انتساب به دربار از ممدوح خود مقرری و راتبه دریافت 
می کنند. عالوه برآن، به خاطر خلق قصاید در مناسبت ها و به تصویرکشیدن رخدادهای 
یا در  آنان تعلق می گیرد و  به  نیز  مهم دربارشاهی در زبان شعر، پاداشی اصطالحا صله 
حواله و براتی آن را به شاعر وعده می دهند. اما گاه پرداخت مقرری، صله و وعده های مالی 
ممدوحان به تاخیر می افتد. انوری در تعدادی از قطعات تقاضایی خود، وظیفه و مقرری 
پرداخت نشده، صله، برات انعام، سکه های وعده داده شده در بزم های درباری را به ممدوحان 
خود یادآوری می کند. در12 مورد از این قطعات با نام تقاضا، لطف و احسان، انوری با این که 
به صراحت، مورد تقاضای خود را بیان نمی کند؛ اما در لفافه ستایش جود و سخاوت ممدوح 

و گله و شکایت از بی خبری او، بخشش و توجه مادی ممدوح را التماس می کند. 
و آن گه به سوی صدر مجیری شتافتم شعری بــه سان دیبه زربفـت بافتـــم
ورنه بــه فضل موی معانــی شکافتم عیب من این که نیستم از شعری سپهر

ای آفتــاب جــود بگویــم چه یافتم؟ گر پرسدم کسی که ز جودش چه یافتی
                                                                                        )همان، 543 (

و  شیرین  بیانی  و  ممدوح  دادن  قرار  مخاطب  با  تقاضایی،  قطعه های  از  یکی  در  وی 
محاوره ای به شرح وضعیت خود می پردازد و ممدوح خود را آگاه می کند که هنوز انعام و 

احسان او را دریافت نکرده است.
ای خداونـدی که بـــر درگاه جاهت بنــده وار

خورده اند راتب  و  اجری  سال ها  انجم  و  چرخ 

بنده را فخرالزمان اسحق و چندین کس جز او

کرده اند حکــایت  چیـزی  تــو  انعــام  از  تازه 
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گر درستست این سخن معلوم کن تا آن برات

ناورده اند من  به  باری  کی  و  آورده است  که  خود 
                                                                                           )همان، 613 (                                                

جدول)4( این گونه درخواست ها را نشان می دهد.

جدول 4- فراوانی تقاضای صله و راتبه
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

309 1 وظیفه 1
337 1 سیم گرمابه 2

225 ،197 2 راتبه 3
327 ،246 ،203 3 برات انعام 4

38 1 صله و پاداش 5
457 ،469 ،459 ،429 ،338 ،289 ،81 7 تقاضا 6

458 ،457 ،36 3 لطف 7
190،68 2 احسان 8

 
2- 2- تقاضاهای غیرمادی:

هرچند نیاز مادی، محرومیت و تنگدستی مهم ترین دلیل روی آوردن شاعران به دربار 
سالطین بوده است تا با فراغت از فکر معاش، ضمن ستایش خواسته و یا ناخواسته شاهان 
نو آشکار  آفرینش مضامین  با سرودن شعر و  را  اندیشه اش  و  و درباریان، جلوه های ذوق 
سازد؛ اما فارغ از نیازهای مادی، طبع لطیف و انسانی شاعران به عشق، محبت و دوستی ها 
و گاه نیزکینه، خشم و غضب گرایش دارد. این امر در مورد انوری نیز صدق می کند. با 
همه تصوری که از روحیه مادی گرای انوری وجود دارد، تعدادی از تقاضاهای انوری جنبه 
غیرمادی دارند. چنان که در تعدادی از قطعه ها که با عنوان حضور دوست در جدول آمده 

است، طالب حضور دوستانش در کنار خود است. 
فـزاید طـرب  و  در  که  جایــی  تو چاکر  نشسته  است  جایـی 
همی سراید خوش  و  تر  چنگی  تابان مـاه  چـو  مطربــه ای  با 

انگیزه روحی انوری در تقاضاییه سرایی
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می بباید کـه  تـو  طلعت  جـز  داریم جملـــه  نشاط  اسباب 

بیـاید سبـک  دهــد  تشریـف  دو هر  همی کنیم  درخواست 
                                                                        ) همان، 635 (

در قطعه 344 نیز از فردی، فرستادن نامه و باز کردن باب مکاتبه، محبت و دوستی را 
تقاضا می کند. 

که در دعا همه آن خواهـم از خداوندم ز روزگار بـه یک نامـه ی تو خرسندم
غمم چراست که از تو به نامه خرسندم شنیده ام که به خرسند کم گراید غم

                                                                            )همان، 683(
انوری در قطعه 11عزل خواجه  انسانی است.  از جمله خصایص  کینه و دشمنی هم 

شهاب نامی را از ممدوح خود تقاضا می کند. 
را دزد  منحوس  شهابک  کن  معزول  ای صدر نایبی به والیت فرست زود
را مـزد  بهـر  از  بکـن  او  شمار  آخـر  زرهـای بی شمـار به افسوس می برد

                                                                                 )همان،516(
در همان حال، با سرودن قطعاتی از ممدوحانی اجازه دخول به بارگاهشان را می خواهد 

که به دالیلی چون فراموشی، خشم و غضب آن ها، از محضرشان دور مانده است.   
ای خاک درت سرمه شده چشم ولی را از بس که کف پای تو بر خاک درآید
درآید که  یا  رود  چیست  او  دستوری  بر درگه تو بند به پای است به خدمت

                                                                                   )همان، 639 (
جدول )5( تقاضاهای غیرمادی انوری را نشان می دهد.

جدول5- فراوانی تقاضاهای غیرمادی
شماره قطعه فراوانی نوع تقاضا ردیف

344 1 نامه 1
189 ،430 ،413 ،248 ،245 5 حضور دوست 2

249 ،196 ،78 ،5 4 اجازه دخول به بارگاه 3
11 1 عزل 4
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2- 3- مادی گرایی انوری
تقاضاییه و گزافه های انوری در مدیحه پردازی در کنار اشعاری در ستایش قناعت، عزلت 
گزینی، نصیحت نفس و نیز پاره ای نظرات انوری در نکوهش شعر و شاعری، دستاویز ادبا 
برای توجه به خلق و خوی انوری است. مخاطبان شعر انوری، به ویژه معاصرین همواره با 
بیان وجود نوعی دوگانگی در شعر انوری، به افراط انوری در ستایشگری اعتراض و به آن 
انتقادکرده اند. »انوری همواره میان زهد و حرص، خردگرایی و خردستیزی و مفاخره به 
شعر و نفرت از شعر در نوسان است و تناقض مرکزی وجود او را این نکات تشکیل می دهد. 
این تناقض ها در شعر کمتر شاعری تا بدین حد خود را آشکارکرده اند.« )شفیعی کدکنی، 

1374: 112 (. نیز )زرین کوب،1353 : 148-149( و )فرووزانفر،1350 : 336- 338(.
وجود این تناقض ها در شعر انوری، او را به فقدان پایگاه روحی استوار )شفیعی کدکنی، 
زبانی  با  منهک  باده خواری  و   )149  :1353 کوب،  )زرین  مزدور  خطیب   ،)114  :1372
آزاردهنده و هجاگو )انوری،1372: 118( متهم می کند. برخی از منتقدان انوری، با اعتقاد 
به این که انوری درتالطم گردابی بین خوب و بد، کرانه ای نمی یافته است، گاه درکشف علت 
این پارادوکس ها، به گوشه نشینی و عزلت انوری در پایان عمر متوسل می شوند تا علت این 
تناقض گویی ها و دوگانگی روحی را حاصل دو دوره متفاوت زندگی انوری بدانند. »وقتی 

عال الدین غوری او را نزد خود خواند قطعه ای بدین مطلع گفت:
کلبه ای کاندرو به روز و به شب                                    جای آرام و خورد و خواب من ا ست
به انزوا و عزلت خویش اشاره کرده، از رفتن استعفا خواست و همچنین در قطعه دیگر 

هم که گوید:
دی مــرا عاشقکــی گفت غـزل مــی گویی

هم بیفشاندم  دست  هجا  و  مدح  از  گفتم 
گفت چون گفتمش آن حالت گمراهی رفت

زعـــدم نیـایـد  باز  دگـر  رفتــه  حالت 

همین معنی را خواسته و ترک شعر و شاعری خویش را بیان کرده است.«) همان، 32( 
انوری با توجه به شرح حال و قراین بازمانده در اشعارش، فردی فاضل و دانشمند است. 
نگاه او به شعر نگاهی از سر خشنودی نیست. او به این شیوه که برای اندک صله ای، در 
برابر انسانی همانند خود، سر فروافکنده، دست گدایی را در پیش دارد، راضی نیست. او این 
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اعتراض خود را بارها با مذمت شعر و شاعری نشان می دهد.
تو اگر شعر نگویی چکنی ای خواجه حکیم

پـویـــی بدرها  کـه  نتوانــی  وسیلت  بـی 

من اگـر شعـر نگویـم پـــی کـاری گیـرم

بدخویـی و  جاهلـــی  از  دهد  خالصی  که 

مـن همه شب ورق زرق  فـرو می شویـم

شویـی می  خــون  به  آز  رخ  روز  همه  تـو 

نبود تــو یکسان  و عمر  قیـمت عمـر من 

جویی کی  آن  عمرتو  ازاین  جویم  من  کانچه 

نهنــد خـانه  در  که  عمـر  بدل  رنگین  باد 

اویی همانا  تو  الحــق  بـرم  می  آن  بــوی 

گویم شعری  کـه  آنست  عمـرمن  از  ضایع 

گویی شعــری  که  آنست  تو  عمر  از  حاصل 
                                                                                       )همان، 761(

و گاه خود را برای دوری از حرص، شعر و کدیه اندرز می دهد.
دایه دگر  آن  و  طفل  یکی  این  چیست حرص  و  شعر  انوری 
پـایـه آن  بگـرد  نگردی  تـا  طمعند و  کدیه  حـرص  پایه 
خایـه ماکیان  همچو  چکنی  علم از  وار  خروس  داری  تاج 

                                                                              )همان،724(
از  و  بردارد  طمع  چشم  ممدوحان  صله  و  انعام  از  نمی تواند  نیز  زمانی  همه،  این  با 

نامساعدی بختش در شاعری شکوه می کند.
باشد غیر  نصیب  انعام  شعر تر و خوب بنده می گوید
باشد خیر  که  اهلل  شاء  ان  این رسم نو آمده است امسال

                                                                         )همان، 605(
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با این حال، باتوجه به نبود نشانه های تاریخی برای دریافت زمان و ضرورت های حقیقی 
انوری در سرایش انواع شعر، این استنباط که شعر انوری حاصل دو دوره زندگی و برآمده از 
دو روحیه و خصلت متفاوت حریص و گدامنش و یا قانع و با مناعت طبع است، استداللی 
غیرمنطقی است. داده های اولیه این پژوهش و بسامد و انواع تقاضاهای مادی و غیرمادی 
انوری  انگیزه های  اندکی به شناخت  انوری نشانه هایی را در خود دارد که چه بسا بتواند 
با توجه به گرایشات خلقی او به ویژه در سرودن قطعات تقاضایی کمک کند. بر پایه ی 
یافته های پژوهش، بیشترین قطعات تقاضایی انوری را تقاضاهای مادی با 96 مورد در مقابل 
11مورد تقاضای غیرمادی تشکیل می دهند. بر این اساس می توان انوری را دارای روحیه ای 
مادی گرا دانست.جدول )6( فراوانی انواع تقاضاهای مادی و غیرمادی در قطعه های انوری 

را نشان می دهد.

جدول6- مقایسه فراوانی انواع تقاضاهای مادی و غیرمادی
بیشترین تقاضا درصد فراوانی نوع تقاضا فراوانی درصد

شراب 35
32/7درصد

42 46 خوراک 89/8 96 تقاضای مادی

7/4 8 پوشاک

20/50 22 اسباب و لوازم زندگی

18/7 20 راتبه و صله

حضوردوست
5  

4/6

0/9 1 نامه 10/2 11 تقاضای غیرمادی

0/9 1 عزل

4/6 5 حضور دوست

3/7 4 اجازه دخول به بارگاه

با توجه به یافته های پژوهش، درمیان تقاضاهای مادی، تقاضای خوردنی با 46 مورد 
تقاضا بیشترین تقاضا را به خود اختصاص می دهد و در این میان شراب با 35 مورد سهم 
اصلی را در میان همه تقاضاهای مادی و غیرمادی دارد. این یافته ها می تواند مصداقی روشن 
بر این نکته باشد که مطابق شرح احوال انوری، او فردی خوش گذران و عشرت طلب بوده 
است. عالوه بر این تقاضاییه ها که به طور آشکار این خصلت روحی انوری را نشان می دهد، 
برخی از قطعه های تقاضایی غیرمادی که انوری با سرودن آن ها، حضور دوستی را طلب 
می کند نیز بر این عشرت طلبی صحه می گذارند. ضمن آن که انوری، درمیان خواسته های 
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از ممدوحان خود درخواست  نیز  متنوع خود، اقالمی چون عود، اسب، جنیبت، فرش را 
می کند که باتوجه به شرایط آن زمان جامعه، این خواسته ها در زمره ی اسباب رفاهی طبقه 

ثروتمند و مرفه اجتماع به شمار می آید. 
در میان دیگر تقاضاهای مادی، در گروه پوشیدنی ها، کفش و موزه با 3 مورد درخواست 
و قبا با 2 مورد، بسامد باالتری در بین دیگر پوشش ها دارد. این خواسته های انوری نیز 
از سویی به دشواری تهیه و ارزشمندی لباس اشاره می کند و از سوی دیگر می تواند به 
بزرگان  بزم  با محافل درباری و مجالس  برای داشتن ظاهری متناسب  انوری  عالقمندی 
و جو  روغن  و  پنبه  کاه،  کاغذ،  ای چون  نیازهای حقیرانه  باشد. درخواست  داشته  اشاره 
درحالی است که انوری در 20 قطعه تقاضایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از ممدوحان 
خود، دریافت صله و هدیه های نقدی را تقاضا می کند. صله ها و هدایای پرداخت نشده ای 
با  سرایی  تقاضاییه  به  توسل  برای  شاعر  ناچاری  و  ناگزیری  عوامل  از  یکی  می تواند  که 
بهره گیری از شگردهایی چون طنز و کنایه باشد تا ضمن درخواست دوچوب برای دیگک 
از این گونه  نیم جوشیده اش، نهایت تنگی معیشت خود را به او نشان دهد. در 7 مورد 
تقاضاهای مادی، شاعر با کنایه و ضمنی بدون هیچ اشاره ای به نوع خواسته اش، لطف و 
احسان ممدوح را طلب می کند تا با بهره بردن از جوشش بحر سخاوت ممدوح، نیازهای 
معیشتی خود را برطرف کند. با این همه، تمامی نیازهای انوری در قالب تقاضاهای مادی 
مطرح نمی شود. تعدادی هرچند اندک از تقاضاهای او، تقاضاهای غیرمادی است. در میان 
تقاضاهای غیرمادی تقاضای همراهی و حضور دوست و حضور در بارگاه بزرگان به ترتیب با 
5 و 4 مورد درخواست، بیشترین تقاضای غیرمادی انوری است. بسامد باالی این نوع تقاضا 

نیز دلیلی دیگر بر توجه روحی انوری به خوش گذرانی می تواند باشد.
تقاضای کاالهای حقیرانه ای چون جو،  نشان می دهد،  این جستار  رهاورد   همچنین 
کاه که اغلب در قالب تکنیک هایی چون طنز و کنایه درخواست می شوند، صرفا تقاضای 
آن کاالی خاص نیست، بلکه این گونه قطعات تقاضایی، پوششی برای نشان دادن عسرت و 

تنگی شاعر و در نتیجه مطالبه انعامی بیش از تقاضای موردنظر باشد.
ز بهــر کـاه تـا شب می خروشد دعـا گو اسبکــی دارد که هر روز
دو بیتـی نیـز کمتـر می نیوشد غــزل می گویـم و در وی نگیرد
کــه او را کـولــواری کاه نوشـد توقـع دارد از اصــطبل مخــدوم

در این همسایه شخصی می فروشد وگر که نیست در اصطبل مخدوم
                                                                                   )انوری، 606: 1372(
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 3- نتیجه گیری
انوری شاعر بزرگ قرن ششم را به مدیحه سرایی می شناسند؛ اما مدایح اغراق آمیز و 
درخواست های حقیرانه انوری در اشعار تقاضایی همراه با ستایش حکمت، خرد و قناعت 
رهاورد  است.  آورده  به وجود  انوری  متناقض  و  دوگانه  پیرامون شخصیت  را  قضاوت هایی 
این پژوهش با هدف تبیین انگیزه روحی انوری در سرودن قطعات تقاضایی نشان می دهد 
انوری، 100 قطعه تقاضایی وجود دارد. بر پایه  در مجموع 493 قطعه موجود در دیوان 
با 96 مورد  تقاضاهای مادی  را  انوری  تقاضایی  بیشترین قطعات  این پژوهش،  یافته های 
)89/8 درصد( درمقابل 11مورد )10/2درصد( تقاضای غیرمادی تشکیل می دهند. نتایج 
اولیه تحقیق حاضر، انوری را دارای روحیه ای مادی گرا معرفی می کند. همچنین درمیان 
تقاضاهای مادی، تقاضای خوردنی با 46 مورد تقاضا بیشترین تقاضا را به خود اختصاص 
میان همه  در  را  اصلی  )32/7 درصد( سهم  مورد  با 35  میان، شراب  این  در  و  می دهد 
تقاضاهای مادی و غیرمادی دارد.که می تواند دلیلی روشن بر عشرت طلبی و خوش گذرانی 
انوری باشد. ضمن آن که بیشترین تقاضاهای غیرمادی او، تقاضای همراهی و حضور دوست 
در بزم و حضور در بارگاه بزرگان به ترتیب با 5 و 4 مورد درخواست، بر خوش باشی و توجه 

روحی انوری به خوش گذرانی صحه می گذارند.
 از سوی دیگر، تقاضای کاالهایی چون جو، کاه و هیزم در قالب تکنیک هایی چون طنز 
می تواند صرفا پوششی کنایه آمیز برای نشان دادن عسرت و تنگی معیشت شاعر به ممدوح و 
طلب انعامی بیشتر باشد. ضمن آن که انوری در میان خواسته های متنوع خود، اقالمی چون 
عود، اسب، جنیبت، فرش را نیز از ممدوحان خود درخواست می کند که باتوجه به شرایط 
آن زمان جامعه، این خواسته ها در زمره ی اسباب رفاهی طبقه ثروتمند و مرفه اجتماع و 

نشان دهنده روح مادی گرای اوست.
بر این اساس، به نظر می رسد تناقض در شعر انوری، مدیحه پردازی و درخواست های 
است.  مکان  و  زمان  مقتضیات  حاصل  خویشتن داری،  و  قناعت  ستایش  با  توام  حقیرانه 
که  بوده  خوش گذران  و  عشرت طلب  فردی  انوری  است،  آمده  انوری  احوال  در  چنان که 
ثروت پدری خود را در اندک زمانی به باد فنا می دهد. با تمام فضل و دانش انوری، گذران 
امور زندگی از راه علم برای شخصی با روحیه ی انوری دشوار بوده است و راه شاعری راهی 
آسانتر برای تامین نیازهای معیشتی. در ایام شاعری نیز با وجود دریافت صله و پاداش های 
بی شمار، آنچه به درخواست های حقیرانه او دامن زده، روحیه خوش گذران و توام با تساهل 

اوست.
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1- مقدمه
ِشکوه از دهر در سنت ادب فارسی ویژه ی خّیام نیست )1(، اّما گویا تنها این حکیم 
نام  به دهریگری  از همه  او، بیش  به  از سروده های منسوب  به برخی  با استناد  است که 
که  سروده هایی  از  یکی  است.  شده  دیگران  از  بدنام تر  دهرگرایی  و  الحاد  در  یا  برآورده، 
درآن نشانه ها یا بهانه هایی برای این اتهام یافته اند یا میتوان یافت، این رباعی معروف است:
صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش؛ »جامی است که عقل آفرین میزندش،
میزندش!« زمین  بر  باز  و  می سازد  این کوزه گر دهر چنین جام لطیف

                                                             )ترانه های خّیام، هدایت: ش43 نیز خّیام شناسی، فوالدوند: ش95 (       
در این نوشته بیشتر به ساختار زبانی و شیوه ی بیانی این رباعی نگریسته شده است، اّما از آن جا 
که در کنار دیگر عوامل، رفع اندیشه ی دهری از این رباعی، انگیزه ای استوار برای کسانی که آن را 
دیگرگونه خوانده یا می خوانند، پنداشته شده، در کلیات تحقیق به این موضوع هم توجه شده است. 
 با اینکه برخی از بزرگان اهل فن)2(، جایگاه مکث در مصراع اول این رباعی را مشخص 
ابهام  زبانشناسی،  به اصطالح  واژه ی »عقل«،  از  بعد  با گذاشتن نشانه ی مکث  و  کرده اند 
ساختاری نوشتاری جمله را از میان برداشته اند، )صفوی، 1392: 222( اّما باز کسانی، شاید 
به همان انگیزه ی قدرتمند پیش گفته،  با استفاده از ویژگی ترکیبی زبان، از واژه های »عقل« 
و »آفرین« ترکیب »عقل آفرین« می سازند، سپس فعل »زدن« را به هر شکل ممکن، در 
معنای ساختن بکار می برند تا بتوانند مصراع را اینگونه بخوانند: جامیست که عقل آفرین، 
می زندش. جام را همان انسان می انگارند و به درستی جز خداوند عقل آفرین، کسی یا چیزی 
را شایسته ی ساختن چنین موجودی نمی دانند. و آنگاه که بوی الحاد را از این شعری که 
در سینه دارند، برچیدند، گه گاه موّحدانه با آن به دریغاگویی می پردازند؛ اینان خّیامخواناِن 
عالقه مند و صاحب اختیارند )3( ولی در بخشی از این نوشته، مقاله ای که اتفاقاً با نگرش آنان 
همسو بود ولی از صاحبان آن در شیوه ی کار »توقع نه چنین« بود، به آهستگی مورد بررسی 
قرار گرفته و به نرمی نقد شده است. در بخش پایانی این نوشته، پس از بررسی رباعی در 
دو محور افقی و عمودی، شیوه ی بیان رباعی و نارسایی آن در ابالغ پیام، مهم ترین عاملی 
تشخیص داده شده که میدان را برای دیگرخوانی و برداشتهای دورتر فراهم کرده است.                                   

1- 1- پیشینه و کلیات 
با نگاهی فراگیر به رویکرد های چندگانه ی خیام شناسی در سده ی چهاردهم خورشیدی 
)4(، می توان دریافت که از میان انبوه تناقضات پیِش روِی خیام پژوهان ایرانی، چشم گیرترین 
و شاید دست و پا گیرتریِن این تناقض ها، ناهم خوانی های دینی و اعتقادِی اندیشه های بازتافته 



143 /

در رباعیاتی است که ناچار می بایست آنها را به حکیمی باز می خواندند که از نزدیک به یک قرن 
پس از وفاتش، سایه ی سنگیِن پاره ای انتقادات، از جمله طعنه های نیش دار، کوبنده و شاید از 
سِر » تعصبات مذهبیِ « )شمیسا 1387: 78 پاورقی( صوفی معروف قرن هفتم، شیخ نجم الدین 
رازی را تا امروز به دنبال کارنامه ی هستی شناسی و » راِز  دهر جوئی های « خود کشانده است. 
در رویارویی با چنین کارنامه ای، بسته به نوع نگاه و نگرش خیام پژوهان، گروهی که بیشتر 
به یک سوِی این تناقضات نظر داشته و مانند صادق هدایت، انتقاد صاحب مرصاد العباد را 
بر پاره ای  از رباعیات روا دانسته اند، خیام را فیلسوفی مادی و  طبیعی انگاشته اند. )ترانه های 
خیام، هدایت: ص 12-13( گروهی از جمله کیوان قزوینی با گرایش های عرفانی و با تأویل 
فیلسوف/ شاعر/ صوفی  تبرئه ی« )صفایی،1391: 104(  رباعیاتی »به دلخواه خود«، »به 
سرگردانی پرداخته اند که به تعبیر شمس تبریزی با سخنان درهم و بی اندازه و تاریکش، 
بر فلک و روزگار و بخت و حضرت حق تهمت ها نهاده بود. )نقل از موحد،1393: 213(

محمدرضا شفیعی کدکنی که با دیدی فراتر به تناقض های وجودی هنرمندان بزرگ 
نگریسته است، تناقض را الزمه ی خالقیت هنری می داند و به ویژه بر ظهور تناقضات »االهیاتی« 
در شعر شاعرانی چون خّیام، حافظ و مولوی تأکید می کند. )شفیعی کدکنی، 13901: 553 
و 550  نیز همو، 13902: 217 و 213( او همچنین، نظر داشتن خّیام و حافظ به هر دو 
سوی تناقضات وجودی انسان را یکی از دالیل حضور همیشگی  آنها در »ما« می داند؛ بدین 
معنی که گاه مبتهج از نظام آفرینشند و آن را نظام احسن می بینند و گاه نیز معترِض بر این 
نظامند. )شفیعی کدکنی، 1376: 434 و 435 پاورقی( در روی کرد پُر همراه و پُرهوادار فروغی 
و غنی، نیز گویا هّمت در حفظ هر دو سوی این تناقضات و طرح » نقشی ساده« از خّیام بوده 
است؛ از اینروست  شاید، که به سادگی می گویند: » حرف ما این است که سخن خّیام نوع 
دیگری است و آن هم به جای خویش نیکوست...« )رباعیات خیام، فروغی و غنی، 1373: 93(

 اّما  این رهیافت شاید نتواند همگان را خرسند کند زیرا کسی که خّیام را یک حکیم الهی و 
یک حجۀ الحق عصر می نگرد و نومیدی و بدبینی الحاد آمیز او را در رباعیات می بیند، دوست 
دارد این رباعیات از او نباشد. )زرین کوب، 1384: 141( که در این صورت، ممکن است به راه 
خّیام پندارانی چون صدیقی نخجوانی، محیط طباطبایی و محمدتقی جعفری برود و خّیام 
شاعر را از خّیامِی حکیم جدا بپندارد.  اّما درنِگ این مقاله درباره ی ناخرسنداِن دیگری است 
که گمان می رود خّیام را به گونه ی خّیام پنداران می نگرند ولی رفتارشان از گونه ای دیگر است.

 هرچند این گروه در رویکردهای خّیام شناسی نامی ویژه برنیاورده اند و اگرچه نمی توان 
با  مقایسه  در  اّما  بازخوانْد،  آنان  به  را   ... یا  سرایی«  »خّیام  یا  »رباعی پنداری«  رویکرد 
خّیام پنداران می توان گفت که اینان دیگرخوانانی هستند که در رویارویی با رباعیات که 

تحلیل بالغی رباعی »جامی است که...« همراه با نقدی بر مقاله ی »کوزه گر عقل آفرین«
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خّیام از خالِل مجموعه ی آنها تناقض وجودی انسان را شکل بخشیده، )شفیعی کدکنی، 
13901: 552( به جای این که خّیام دیگری آرزو کنند، »دوست دارند« که این رباعیات 
به گونه ای دیگر باشد و اگر عواملی چون »وجود نام چند خّیام در برخی منابع تاریخی« 
برداشت های  تأویل و  تاختن در میدان خّیام پنداری دلیر کرده است، »امکان  را در  آنان 
گوناگون از رباعی های موجود« )حسام پور، 1388: 199( و عوامل دیگری از جمله ویژگی 
باشد.      اینان  دیگرخوانی های  توجیه  برای  دستاویزی  می تواند  نیز،  فارسی  زبان  ترکیبی 
نظر  به  که  آنان  گفت:  می توان  هم  هدایت  صادق  رویکرد  با  گروه  این  مقایسه ی  در 
)دشتی، 1389:  قضاوت عجوالنه  یا  نظری  کوته  با  شاید  افتادند  بام  آن سوی  از  می رسد 
359( و با رنگی که از اندیشه ی شخصیت »یک بُعدی« خود به خّیام دادند، )فوالدوند، 
1378: 32 و 45( بی آن که »به حقیقت مطلب« کار داشته باشند، نتوانستند از صانعی 
نقاشِی  پرده ی  و خون خواِر«  دیوانه  آن »کوزه گر  تصّوری جز  داشته،  باور  او  به  خّیام  که 
»آقای درویش«، تصّور دیگری داشته باشند )ترانه های خیام، هدایت: 33 و 83( و اینان 
که گویی به این سوی بام روی کرده اند، بی آن که به واقعیِت سخن کار داشته  باشند، چه 
زباِن  ساختار  می خواهند  نباشند،  چه  باشند،  الهی  حکیمی  کردِن  روسفید  اندیشه ی  در 
زبا ن بسته را در این رباعی، با باورهای الهی و بی شک صحیح خود هماهنگ کنند. اّما اگر 
ساختار منسجم این رباعی کوشش آنها را در این هماهنگی ناکام گذاشت، شاید به سختی 
بتوانند سراینده ی این رباعی را بر همان کیش و آیینی بخوانند که خود بر آن باور دارند. 
در  نوشته،  این  مطالب  گردآوری  فرایند  در  که  کرد  نشاید  پنهان  و  است  این  راست 
در  درنگ  و  خّیام شناسی،  و  خّیام پژوهی  گونه گون  رهیافت های  هم همه ی  با  رویارویی 
کشمکش افراد در تطابق هر بخش از پرسش های حیرت آلود او با اندیشه های گروهی خاص، 
)حسن لی، 1384: 72( گه گاه این سخن با یاد می آمد که: » گویا موز هنگامی که تازه از 
درخت چیده شده باشد مزه ی بهتری دارد: اثر ذوقی نیز باید فی المجلس مصرف شود.« 
)سارتر، 1388: 154( پر آشکار است که مجلِس تأثیر سخن خّیام، زمان و مکان و حتی زبان 
را در نوردیده است؛ آن چه به نظر می رسد شایسته ی درنگ باشد مجلِس »دریافِت« خّیام و 
»عمیق ترین پرسش های انسانِی« )دینانی، 1393: 154( بازتافته در سخن اوست؛ مجلسی 
به درازنای »دریغا گویی های« اندیشناک بشری در پهنای معارف عمیق وحیانی باألخص 
اسالمی، که دریافت آن به همان اندازه که به شناخت عمیق فرهنگ دینی وابسته است، 
بیشتر از آن شاید به پختگی اندیشه های دینی، عقالنی و انسانْی در پیچ و خِم تجربه های 
از شراب چنین  که  شاید،  این روست  از  و  است.  نیازمند  عمر طوالنی  درشِت یک  و  ریز 
مجلسی که خّیام بر صدر آن تکیه زده، قطره ای نه در جام شکسته و بی سامان »هدایت ها« 
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جای گرفته و نه در کام خشکیده و فروبسته از تعصِب »نجم رازی ها« فرو چکیده است.
با همین نگاه است که این نگارنده با احتیاط کمتری می پندارد که ممکن است اعتراض 
توحیدیان پخته و سوخته، به برخی از سخنان خّیام، نسبت به صدای اعتراض موّحدان 
جوانتر که به گونه های مختلف از جمله دگرخوانِی رباعی مورد بحث، نمود یافته است آهنگ 
مالیم تری داشته باشد. نیز اقرار می کند که در این نوشته، آن جا که قلم اندکی به تلخی گراییده، 
تنها به همدرساِن جوانی نظیر خود نظر داشته و فرهیختگاِن صاحب ذوق و عالقه مند را که 
گه گاه رباعی های دل انگیز خّیام را زمزمه میکنند و ممکن است این رباعی را به گونه ای دیگر 
بخوانند جز به دیده احترام ننگریسته است. اّما در پیوند با نویسندگان مقاله ی مورد نقِد این 
نوشته، دریغ این است که: اگر جوانِی اندیشه ی دینی، آنان را به دگرخوانِی این رباعی واداشته، 
چرا تخصص در رشته دانشگاهی خود، آنان را از نوشتن چنین مقاله ای باز نداشته است؟

2- بحث و بررسی
 2- 1- خالصـه ی مقالـه  »خوانـدن یک رباعی خیـام به شیـوه ای متفـاوت 

»کوزه گر عقل آفرین«:
»خوانش   »... که  است  »جامی  رباعی  از  که  است  بوده  آن  بر  سعی  مقاله  این  در 
بخشی  ابتدا  هدفی  چنین  با  باشد.«  نزدیکتر  شاعر  اندیشه ی  به  که  شود  ارائه  جدیدی 
در  آن  از  پس  و  یافته  اختصاص  خّیام«  شعر  در  متفاوت  خوانش های  پیدایش  »علل  به 
و  دستور  علم  نظر  »از  نامبرده  رباعی  که  است  این  ادعا  عقل آفرین«  »کوزه گر  بخش 
آن  تاریخی که شاعر در  به دوره ی  توجه  »با  نیز  و  رباعیات«  آن در کل  واژگانی  بسامد 
می زیسته و سبک ادبی حاکم بر آن« بررسی شده و گرچه »خوانش معمول« رد نشده 
ولی نویسندگان آن برای »موجه« دانستن »خوانش مورد نظر خود«، »موارد قابل تأملی« 
کرده اند. سپس  »استفاده«  آن  از  خود  نظر  توجیه  در  و  دیده   آن  معمول  خوانش  در  را 
خّیام  فلسفی«  »اندیشه ی  درباره ی  موضوع  همین  با  را  مطالبی  باوری«  »خدا  بخش  در 
بیان کرده و در بخش دیگری که »تمایل به طنز پردازی منتقدانه« نام گرفته، خوانش 
خیام  رباعیات  در  مفروض  طنز«  »شناخِت  و  دانسته  موجه تر  نیز  منظر  این  از  را  جدید 
دانسته اند.                      شاعر«  مقصود  به  نزدیک  و  در جهت خوانش صحیح  کلیدی  منزله ی  »به  را 
با نگاهی گذرا به مقاله ی مورد بحث و با اندک توّجهی به توجیهات، به روشنی می توان 
دریافت که همه ی کوشش ها برای بیرون راندِن نقش سازندگی یا آفرینندگِی دهر از معنای 
حاصل از رباعی بوده است و آنجا که ساختار رباعی به دستکاری ها تن درنداده، گویی به اجبار، 
در »یعنی ها« به »همان گویی« روی  آورده  شده است تا آفریننده و بازشکننده ی جام در این 

تحلیل بالغی رباعی »جامی است که...« همراه با نقدی بر مقاله ی »کوزه گر عقل آفرین«



دو فصل نامه ی زبان و ادبیات فارسی146 /

رباعی، چیزی جز »خوِد پروردگار« )ر. ک. ص180( نبوده باشد: »همان کوزه گر دهری که 
جام را ساخته است و صد بوسه بر جبین او زده است یعنی همان عقل آفرین. یا بهتر بگوییم 
این کوزه گر دهر تأکیدی است برای عقل آفرین سازنده ی جام و بوسه زننده از مهر بر او. 
»چنین جام لطیف« یعنی همان جام لطیفی که عقل آفرین، آفریده و صد بوسه از روی مهر 
بر او زده است.« )ص 179( و در جای دیگری آمده است: »یعنی پروردگار عقل آ فرینی که 
جام را می سازد وقتی از مهر بوسه بر وی می زند باز هم آن را می شکند و از بین می برد.« 
از  رباعی شده است: »یعنی می توان  از  برداشتی  نیز چنین  نگاه طنزجویی  از  )ص180( 
رباعی مورد بحث این گونه برداشت کرد که شاعر می خواسته بگوید از عقل آفرین که جام 
را چنین لطیف ساخته انتظار کار غیر عاقالنه ای چون شکستن جام نمی رود.« )ص184(                           

2- 2- »علل پیدایش خوانش های متفاوت در شعر خیام«:
از  برای پذیرش و حمل حجم وسیعی  قالب رباعی  بودن  ابتدا کوچک  این بخش  در 
مفاهیم که باعث می شود »زبان به سمت چند معنایی، ابهام و رازآلودی« سوق داده شود 
و  متفاوت  خوانش های  ایجاد  »دالیل  از  رباعی،  در  کمتر«  ادبِی  »آرایه های  وجود  نیز  و 
تحلیل های مختلف از رباعیات خّیام« یاد شده است. سپس »محدودیت خاص بیان اندیشه« 
در زمان خّیام و موارد »مربوط به رسم الخط« از جمله: »فصل و وصل حروف، عدم رعایت 
مناسب  بستر  »ایجاد  عواملی جهت  چونان  قدیم«  متون  در  نقطه گذاری  و  اعراب گذاری 
          )173 )ص172-  است.  شده  افزوده  باال  دالیل  به  شعر«  یک  بودن  خوانشی  چند  برای 
شاید در سراسر مقاله ی مورد بحث، جایی نتوان یافت که آشکارا، نقش یکی از عوامل 
چون  عواملی  که  است  آشکار  پر  باشد.  شده  داده  نشان  رباعی  این  دیگرخوانِی  در  باال 
در  نمی تواند  نقطه گذاری« هیچ یک  و  اعراب گذاری  رعایت  و عدم  و وصل حروف  »فصل 
متون  بودن »رسم الخط در  باشد. دیگرگونه  بوده  تأثیر گذار  رباعی  اول  دگرخوانِی مصراع 
قدیم« نیز در این دگرخوانی، می تواند بی تأثیر باشد؛ زیرا این مقاله به نسخه های چاپی و 
تصحیح شده ای استناد کرده، که در آنها رسم الخط واژه هایی شبیه عقل آفرین در ریخت 
ترکیبی و غیر آن یکسان آمده است، تا آن جا که حتی برخی ُفضال را که در پِی یافتن 
»معادل های دقیقی« برای واژه ی مورد نظر خود، مثل ترکیب »سخن آفرین« در مصراع 
دوم بیِت »به نام خداوند جان آفرین/ حکیم سخن در زبان آفرین« بوده اند به اشتباه افکنده 
و به جای آن، »زبان آفرین!« را برگزیده  و در یک صفحه دو بار تکرار کرده اند. )ص 174(     
شگفت انگیز است که در آغاِز مقاله ای عوامل مختلفی دست به دست هم داده  باشند تا 
شعر خّیام، چندمعنایی و مبهم و رازآلود و چند خوانشی شناسانده شود و در پایان همان 
از عواملی باشد که باعث شده باشد »منتقدان و  مقاله، »برهنگی و عریانِی کالم خّیام« 
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پژوهش گراِن« شعِر او »کمتر اجازه ی خوانش های جدید و برخالف سنت معمول را به خود« 
داده باشند. )ص 184(؛ انصاف را که حق به دسِت همانان بوده است؛ زیرا می دانسته اند که 
»در شعر خّیام تصویر رمزی« وجود ندارد )شفیعی کدکنی، 13912: 582( و »هیچ راز و 
معنایی را کتمان نمی کند.« )پورنامداریان، 1388: 85( اّما باید کم یافت شوند آنان که به 
هر دلیلی به خود اجازه می دهند نشانه ی سکون یا مکِث کوتاه » ْ «  اّما بسیار سنگینی را 
که یکی از همان منتقدان، با کوله باری از دانش و تجربه، همراه با درایت و احتیاط، بر روی 
واژه ی »عقل« نهاده است، به آسانی جابه جا کنند: »جامی ست که عقْل آفرین می زندش« 
)ر. ک. شفیعی کدکنی، 13911: 401؛ مقاله ی تکامل موتیف »کوزه گر« در شعر خّیام(                            

2- 3- »کوزه گر عقل آفرین«:
خّیام،  دوره ی  بر  حاکم«  ادبی  »سبک  درباره ی  کلّی  جمله هایی  بخش،  این  آغاز  در 
بدون ذکر شماره ی صفحه نقل شده است که مطابقت برخی از آنان با این رباعی، عجیب 
به  نظر  شاید  که  نبوده اند.«؛  مستعمل  قباًل  که  جدید  کلمات  »آفرینش  می رسد:  به نظر 
احتمالِی  از صفحه ی  گرنه  و  است  بوده   »عقل آفرین«  ترکیب خودساخته ی)5(  آفرینِش! 
)ر.ک.  کرد.  نمی توان  برداشتی  چنین  شده؛  استناد  آن  به  صفحه  ذکر  بدون  که  کتابی 
غالمرضایی،1391: 32 ( اشاره به »وجود اشکاالت عروضی بسیار در شعر این دوره« نیز 
شاید برای توجیه اندک اشکال عروضی ای که با این گونه خواندن رباعی پدید می آید، بوده 
باشد. اّما آنچه شگفت تر از همه بنظر می رسد، دیگرخوانِی معناداِر یک عبارت از منبع مورد 
استناد است که برای سازگاری با »ش« مفعولی در »می زندش« که زاید هم نیست به جای 
فاعلی، »مفعولی« خوانده و نقل شده است: »آوردن ضمیر »ش« مفعولی یا به تعبیر دستور 
 نویسان »ش« زاید در جمله پس از فعل« )ص173(؛ برای مقایسه )ر. ک. همان: ص 29 (                  
در ادامه ی این بخش، زیر عنوان »بررسی رباعی از دیدگاه واژگانی و دستوری« ، ابتدا 
»عقل آفرین« به این دلیل که »معادل« واژه هایی مانند جان آفرین است و می تواند صفتی 
برای خداوند به شمار آید، برگزیده شده )ص 174( و کاربرد آن »با توجه به حدیث نبوی 
»اول ما خلق اهلل العقل« کاماًل قابل توجیه« )ص175( دانسته شده است. سپس به این 
دلیل که »فعل شبه مرکِب آفرین زدن و مترادف]ات[ آن، نظیِر مرحبا زدن، احسنت زدن 
و ... در هیچ منبع قبل و بعد از خّیام پیدا نشد]ه...[ نتیجه این شد]ه[ که آفرین زدن به 
 ]...[ زدن  فعل  است.« )ص176( همچنین »خوِد  نشده  گرفته  بکار  گفتن  آفرین  معنای 
اثر مکتوبی  یا حالتهای دیگر]؟[، در هیچ  و  چه در حالت بسیط و چه در حالت مرکب 
بکار  کردن  تقدیم  یا  گفتن  معنای  به   ]...[ آن  مترادفات  یا  »آفرین«  فعِل]!؟[  با  همراه 
»خشت  نظیر  مرکبی  شبه  افعال  در  ساختن  معنای  در  »زدن«  فعل  از  اّما  است.  نرفته 

تحلیل بالغی رباعی »جامی است که...« همراه با نقدی بر مقاله ی »کوزه گر عقل آفرین«
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همین  در  نیز  )ص177(  است.«  شده  استفاده   ... و  زدن«  »سقف  زدن«،  »تونل  زدن«، 
است.                                نیامده  گفتن  معنای  به  دهخدا  لغتنامه ی  در  »زدن«  فعل  که  شده  اشاره  صفحه، 

2- 4- آفرین زدن:
می توان  مرکب،  فعل  و  خّیام  رباعیات  سامانی  و  بی سر  به  توجه  با  و  کلّی  نگاهی  با 
گفت وجه مشترک خّیام شناسان با دستوریان و زبان شناسانی که در این زمینه به پژوهش 
و شیوه ی  نگرش  آنها(  بیشتر  )یا  خّیام پژوه  هر  که  گونه  که همان  است  این  پرداخته اند 
زمینه ی  در  نیز  گروه  این  می دانند،  خّیام  رباعیات  شناخت  برای  بهتری  راهکار  را  خود 
ارائه  جامعی  نظریّه ی  هنوز  فارسی،  زبان  در  بسیط  از  مرکب  فعل  تشخیص  و  شناخت 
نکرده و هریک روشی را برای شناخت بهتر این گونه افعال پیشنهاد داده اند. به هر روی 
»ترکیب یک خصلت زبانی است که از دو کلمه ای که دارای معنی جداگانه هستند، معنی 
جدیدی می سازد.« )شفیعی کدکنی، 1383: 28( و فعل مرکب »به فعلی گفته می شود 
که از پیوند یک فعل »همکرد« مانند: کردن، کشیدن، دادن، زدن، خوردن، بستن و... با 
یک اسم یا صفت یا قید یا جز آن که »فعلیار« نامیده می شود، پدید می آید که ماحصل 
زبان  در  را  تازه ای  مفهوم  که  است  ترکیب  اجزاء  با  متفاوت  واژگانی  فقره ی  یک  ترکیب 
نیز   )46  :1389 خوئینی،  از  نقل  127؛   :2 ج  )خانلری1366،    »  ]...[ می آورد.  به وجود 
همانگونه که شاعرِی خّیام را که گویا اشعار خود را مدّون نکرده و یا در زمان خود »ابداً« 
به شاعری شهرت نداشته است )شمیسا، 1387: 49 پاورقی.( نمی شود انکار کرد، وجود 
فعل »آفرین زدن« مرکب یا بسیط را نیز نمی توان نادیده گرفت؛ گو این که فقط یکبار، 
آن هم در این رباعی خّیام آمده و در لغتنامه ی دهخدا نیز ضبط نشده باشد و اهل زبان، 
... را با فعلیاِر »آفرین« مناسبتر یافته و به  همکردهای »گفتن«، »خواندن«، »کردن« و 
قابل طرح است که همراهی  اّما  نیست  این سخن گرچه تحقیقی  البته  باشند.  برده  کار 
و سازگارِی »زدن« با »آفرین« که »نوایی است در موسیقی قدیم« )معین، 1377: ذیل 
آفرین( چندان بیراه نمی تواند باشد؛ زیرا واژه های »راست«، »پرده«، »نغمه«، »راه« و ... 
از همین خانواده با »زدن« در زبان به کار رفته اند. از جمله »راست زدن« در این رباعی:
پیداست نهایت  نه  بدایت  نه  را  او  »در دایره ای که آمد و رفتن ماست
کاین آمدن از کجا و رفتن به کجاست« کس می نزند دمی در این معنی راست

                                                                                    )رباعیات خّیام، تصحیح فروغی: شماره 34(
نیز با توجه به تعریف فعل مرکب و این که در برخی از فعل های مرکب مانند »فریاد 
کشیدن«، »آتش زدن« و ... که »معنای فعل میان دو جزء فعل )فعلیار و همکرد( تقسیم 
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می شود؛ یعنی از ترکیب این دو، معنای سومی تولید می شود که با معنای تک تک اجزای 
فعل متفاوت است، )خوئینی، 1389: 52( باید گفت که قائل شدن معنای »ساختن« برای 
همکرد »زدن« به تنهایی، در فعل های »خشت زدن، تونل زدن، سقف زدن«، پذیرفتنی 
بلکه  می دهد،  »ساختن«  معنای  که  نیست  »زدن«  تنها  فعل ها،  این  در  زیرا  نیست؛ 
»ساختن« مفهوم تازه ای است که از هر دو جزِء این ترکیب ها برآمده است. درباره ی آمدن 
یا نیامدن فعل هایی چون »مرحبا زدن و احسنت زدن« در متون قدیم، همچنین برآمدن 
یا برنیامدن مفهوِم »گفتن« از افعال مرکبی که از همکرد »زدن« پدید آمده اند، ابیات زیر 
که فعل های »گپ زدن، مرحبا زدن، و بخ-بخ زدن« را در خود دارند، کافی به نظر می رسند: 
»هرکجا زلف ایازی دید خواهی در جهان         عشق بر محمود بینی گپ زدن بر عنصری.« 
                                            )سنایی، نقل از فرهنگ فارسی: ذیل گپ زدن(                                                                                                   
»طریق عشق می پویی، خرد را الوداعی گو       بساط قرب می جویی بال را مرحبایی زن.«
                                           )سلمان ساوجی، نقل از همان: ذیل مرحبا زدن(

بخ بخ«  و  زد  مرحبا  وی  بمدحت  مرا  من          خاطر  که  مهتری  عمر  بن  »محمد 
                                                                                                   )سوزنی، نقل از، لغت نامه: ذیل زدن(                      
در صفحات 175 و 176 مقاله ی مورد بررسی، در توجیه مصراع دوم رباعی، به طور پراکنده، 
از نفی کارکرد »فاعلی« عقل و رفتار انسان گونه ی آن، شبیه بوسه زدن، در رباعیات خّیام سخن 
رفته و در صفحه ی 178، به طور کلّی استدالل شده است که »عقل همیشه در حوزه ی اعمال 
غیر عاطفی و عقالنی و به صورت تک بعدی کارکرد داشته است]...[ پس این که در این رباعی 
آن را فاعل مصراع دوم در نظر بگیریم چندان مناسب نیست.« و همان جا در بیاِن هیچ کاره 
بودن عقل در متون ادبی و عرفانی، بیتی از حافظ به نمایندگی از همه ی آنها آورده شده است: 
»ما را ز منع عقل مترسان و می بیار]/[ کآن شحنه در والیت ما هیچ کاره نیست )حافظ(«.          
درباره ی این بیت حافظ و کاره بودن یا هیچ کاره بودن عقل در آن، جای دیگر بفراخی 
سخن رفته است )6(. اّما برخالف نظرات قاطعانه ی مقاله ی مورد بررسی، عقل در متون 
ادبی، به گواهِی ابیات زیر، هم نقش فاعلی گرفته، هم رفتار انسان گونه به او اسناد داده 
است: زده  بوسه  جام«  »جبیِن  از  پایین تر  جایگاه هایی  بر  هم  و  ورزیده  مهر  هم  شده، 
»عقل با نقِش نگاران پریروی چگل                                          نسخه از صورت گرمابه چرا برگیرد«
                                                                          )سیف اسفرنگ، نقل از، لغت نامه، ذیل عقل(

بود کم نشود«  زیرکان دژم نشود                             مهر کز عقل  از  »مردم 
                                                                                )سنایی، نقل از شمیسا، 1378: 245(
دهد« ارسالن  قزل  رکاب  بر  بوسه  تا  پای            زیر  اندیشه  نهد  فلک  کرسی  »نه 
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                                                    )ظهیر فاریابی، نقل از بوستان سعدی، یوسفی، 1379: توضیحات: 225(
»عزت داغ جنون دار که فرمانده عقل                                                          بوسه از دور بر این مهر همایون زده است«
                                                                                             )دیوان صائب، غزل 737(

»عقل«  واژه ی  برای  آن،  متِن  که  مقاله ای  از  تا  باشد  بایسته  درنگی  شاید  اینجا 
مرزبندی کرده و با تنگ نظری، آن را از بوسه زدن بر جبین یک جام در یک متن ادبی، 
بازداشته است، پرسیده شود که چرا با وسعت مشرب، نویسندگانش را از آوردن ترکیب 
باز نداشته  باشد  نوشته ی خود، که می خواسته اند علمی  پیشانی  بر  »کوزه گر عقل آفرین« 
می توان  چگونه  کند؟  عقل آفرینی  بتواند  کوزه گر  یک  که  کند  باور  چگونه  کسی  است؟ 
دریافت که مقصود خداوند بوده است؟ پر آشکار است که اگر شخص گله مندی بسراید: 
زیرا  نمی شود؛  فهمیده  خداوند  جز  کوزه گر  از  آفرید!،  کم  مرا  عقل   عقل آفرین کوزه گر 
در  که  مقاله ای  این گذشته،  از  دارند.  متفاوتی  کارکرد  متن،  به  بسته  جمله های خبری، 
متِن خود کوشیده تا اثبات کند که در رباعی خّیام، »عقل آفرین« کوزه گری کرده و جام 
میکند؟                                   عنوانش، کوزه گر عقل آفرینی  است، چرا در  زده  بوسه  بر جبینش هم  و  ساخته 
تأکیدی  و  وصفی،  ترکیب  سوم،  مصراع  در  دهر«  »کوزه گر  توجیهات،  ادامه ی  در 
ترکیب،  همین  )ص185(،  دیگر  جای  و  )ص179(  شده  دانسته  »عقل آفرین«  برای 
می سازد  »فعل  نیز  چهارم  مصراع  در  است.  شده  خوانده  »عقل آفرین«  از  »بدل« 
است.        شده  معرفی  )ص179(  اول«  مصراع  در  ساختن  معنای  به  زدن  فعل  برای  تأکید 
پیداست که »کوزه گر دهر« یک ترکیب اضافی )البته امروز چنین فهم می شود( است؛ 
یعنی  آن  مقلوب  است.  اسم  در حکم  و  موصوف  جانشین  »کوزه گر«  است،  اسم  »دهر« 
تشبیهی  اضافه ی  صورت،  دو  هر  در  باشد.  وصفی  ترکیب  نمی تواند  هم  کوزه گر«  »دهر 
ترکیب  کّل  به  است  ممکن  البته  نیست.  بیش  ادعایی  دو،  آن  میان  شباهت  و  است 
بخواهند در  آنگاه که  ترکیب »عالمه ی دهر« )7(  به  باشد که  نگریسته شده  همان گونه 
نظر گرفتن مصداق  بدون در  و  نگاه  این  با  اغراق کنند.  دانایی  یا  وصف کسی در دانش 
این  در  که  باشد،  واژه  این  برای  صفتی  می تواند  دهر«  »کوزه گر  ترکیب  عقل آفرین، 
دهر  عالمه ی  عقل آفرین  جمله ی:  با  است،  دهر  کوزه گر  عقل آفرین  جمله ی:  صورت، 
است، تفاوتی ندارد؛ عقل آفریِن جمله ی اول در کوزه گری بسیار ماهر است، و آِن جمله ی 
نتوان  دیگر  شاید  باشد   خداوند  عقل آفرین  مصداق  که  آنگاه  اّما  داناست.  بسیار  دوم، 
کرد.        محدود  دهر  دایره ی  در  را  او  و  است  دهر  عالمه ی  یا  دهر  کوزه گر  خداوند  گفت: 
که  لفظی  چه  تأکید  دستوری،  نگاه  از  که  گفت  باید  »تأکیدی«  نقش  با  پیوند  در 
واژه هایی چون: خود، همه،  »از  آن  برای  و چه معنوی، که  نمایند«  را مکرر  لفظ  »عین 



151 /

)مرزبان  می آید.  جمله  همان  در  خود  متبوع  از  پس  می کنند،  استفاده   »]...[ و  خویش 
با اسمی دیگر می آید  راد، 1378: 197( »بدل« هم کلمه ای است که »در جمله همراه 
)احمدی گیوی، 1378: 104(  بهتر می شناساند.«  یا خواننده  برای مخاطب  را  او   ]...[ و 
بنا بر این در مقاله ای که اّدعا می کند این رباعی را »از دیدگاه واژگانی و دستوری« بررسی 
واژه ی  از  حّتی  است.  نداشته  این باره  توجه  در  نکات  برخی  به  می رسد  نظر  به  کرده، 
این  کارکرِد  دستوریان  آن که  حال  شده،  یاد  لطیف«،  »جام  تأکیِد  برای  هم،  »چنین« 
مناسب  و چگونگی«  تشبیه  و  اشاره  »برای  بیشتر  را  آن  بلکه  نمی دانند  تأکیدی  را  واژه 
باید توجه داشت که حاصل این تأکید گویی  و  بنابراین  می دانند. )انوری، 1384: 104( 
خّیام«  دهری  عقاید  »نفی  به  که  مقاله  خواسته ی  برخالف  همان گویی ها  و  بدل  خوانی 
)ص185( نیز نظر داشته است به جمالتی منجر نشود که نتیجه ای عکس مطلوب مقاله 
بدین معنا که وقتی، عقل آفرین خداوند است و کوزه گر دهر همان  باشد؛  در پی داشته 
عقل آفرین باشد، ممکن است نتیجه این شود: کوزه گر دهر خداوند است. و اگر »کوزه گر« 
که مشبهٌ به دهر است از جمله جدا شود نتیجه ترسناکتر هم می شود: دهر خداوند است.                 

2-  5- »خداباوری« و »تمایل به طنز پردازِی منتقدانه«:
طنز در شعر خّیام را البته نمی توان نادیده گرفت؛ زیرا »طنز از مشخصات آثار بزرگ 
ادبی است. در آثار کسانی که به معرفت رسیده اند مثاًل خّیام و حافظ طنز فراوان است، زیرا 
امور را مطابق با واقع نمی بینند و این برای آنان مضحک است.« )شمیسا، 1382: 72( اّما 
در این باره شاید حق با فروغی باشد که با توجه به شصت و شش رباعی  که با »اطمینان« 
از خّیام دانسته، سخن او را جّدی ارزیابی کرده و »مختصر طیبتی« که گه گاه در آن دیده 
می شود را باریک و ظریف خوانده است. )رباعیات خّیام، فروغی، 1373: 88 ـ 89( با این 
نگاه، نمی توان با مقاله ی مورد بررسی هم داستان بود و شناخت طنز در رباعیات خّیام را »به 
منزله ی کلیدی جهت خوانش صحیح و نزدیک به مقصود شاعر« )ص185( قلمداد کرد.   
ارجاع  خّیام  عصر  به  گوناگون  مناسبت های  به  که  مقاله  نویسندگان  همچنین 
جنگ  عصر  را  خّیام  »عصر  منبع،  ذکر  بدون  نیز،   طنز  مبحث  در  جمله  از  و  می دهند 
که  داشته اند  دور  نظر  از  را  واقعیت  این  شاید   ، نهاده اند« )ص184(  نام  کینه  و  فتنه  و 
می رفته  به  شمار  اسالمی  تمدن  اعصار  پرثمر ترین  و  بهترین  از  پنجم  و  چهارم  »قرون 
اوج شکفتگی و خالقیت فکری  را  این دوران  )فوالدوند، 1378: 39( کسانی که  است.« 
محیط های  در  عقیده  »آزادی  را  آن  علت  مهم ترین  می دانند،  مسلمانان  فرهنگی  و 
فرهنگِی« آن زمان ذکر کرده اند و »ظهور رازی ها و خّیام ها و معّری ها« بی آن که کسی 
301ـ302(                    :13911 کدکنی،  )شفیعی  می دانند.  اّدعا  این  دلیل  را  شود،  مزاحم شان 
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2- 6- بررسی و تحلیل رباعی با توجه به دو محور افقی و عمودی )خیال و تخیل(:
همان گونه که در کلیات و پیشینه ی این نوشته اشاره شد، در نگاهی فراگیر، اعتقادات و 
باورها یکی از عوامل بحث انگیز در پیوند با اندیشه های خّیام و رباعّیات منسوب به او بوده 
است. در بخش پیش هم دیده شد که چگونه نگارندگان مقاله ی مورد نقد کوشیده اند که با 
دگرخوانی رباعی، اندیشه ی حاکم در رباعی را با اشاره هایی که در  فرهنگ اعتقادی و عرفانی 
جامعه وجود دارد پیوند بزنند. اکنون این بخش که برآمده از اندیشه ی درست یا نادرست این 
نگارنده در ساختار رباعی است، کوشیده است تا نشان دهد: این رباعی، خود چه نقشی در 
دگرخوانی ها داشته است؟ جایگاه مصراع دوم در برداشت هایی که از این رباعی شده، کجاست؟ 
آیا موازین بالغت در رباعی رعایت شده است؟ و روی هم رفته چه چیز در این رباعی ممکن 
است نیامده باشد که هنگام خواندن آن، تخّیل خواننده و شاعر با هم هماهنگ نمی شوند؟  

 
2- 7- جایگاه مصراع دوم در رباعی از نظر معنی:

است،  شعری«  خاص  »تجربه ی  یک  دهنده ی  نشان  و  کننده  بیان  که  رباعی  قالب 
خیال،  عمودی  و  افقی  محور  دو  در  مصراع  هر چهار  آن  در  که  دارد  منسجمی  ساختار 
های  نمونه  از  نیز  خّیام  رباعیات  از  برخی  و  هستند  هم خوانی  و  هماهنگی  کمال  در 
 )185  :13912 کدکنی،  )شفیعی  می روند.  شمار  به  ساختاری  چنین  برجسته ی 
از  تجربه،  این  انتقال  در  دوم،  مصراع  که  می دهد  نشان  بحث  مورد  رباعی  در  درنگ  اّما 
تازه و جداگانه ای  پیام  بردارنده ی  از منظر معنی شناسی در  و  باال پیروی نمی کند  معیار 
نیست. از دیدگاه دستور نیز می توان گفت به جمله ای معترضه می ماند و نبودنش خللی 
و  است  رکنی  رباعی سه  این  نیز  فوالدوند  نظر  از  نمی کند.  ایجاد  معنای کلی سخن  در 
         )73  :1378 )فوالدوند،  ندارد.  را  خّیام  الصدور  مسلّم  رباعی های  االرکانِی«  »اربعۀ  شرط 
هدف از طرح این بحث در اینجا، توجه به تأثیر این مصراع در دیگرخوانی ها و تأکید بر 
این نکته است که نباید سخن حشوی که برای پر کردن یک رکن از ارکان چهارگانه ی رباعی 
آمده و شاعر برای خنثی کردِن زائد بودن آن به شگردهای بالغی متوّسل شده )شمیسا، 
1383: 185( و میان دو مصراع قرینه ی تعادلی برقرار کرده است )حسن لی، 1384: 21( را 
اصل پنداشت و مقصود اصلی سخن شاعر را در آن جستجو کرد. اگر چه در حشو انگاشتن 
      )100  :13931 )شمیسا،  نیست.  بی تأثیر  نیز  خواننده«  »ذهنیت   سخن یک  از  بخشی 
به هر روی، حضور آگاهانه یا نا آگاهانه ی واژه های »بوسه«، »مهر« و به ویژه »جبین« در 
این مصراِع حشوگونه، اگرچه از نظر بیانی تخییل را می پرورند و جام و انسان را به هم پیوند 
می زنند و بر مالحت این حشو می افزایند اّما با جذب در محلول پرقدرت آموزه های وحیانی 
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و فرهنگ اسالمی در زمینه ی اشاره به آفرینش انسان و تفکر در آن و »تبارک اهلل« های 
خداوندی بر خویش از شعف خلق انسان، یکسره فهم و التذاذ هنری از کالم را به سویی دیگر 
می کشانَد و به اصل رسانگی کالم آسیب می زند تا آن جا که از دید علم معانی، با دیگرگونی 
قرینه ها )قرینه های معنوی(، خواننده را در بازیابی صحیح موارد حذف شده در این کالِم 
موجز به اشتباه می افکند و درک معنا را دشوار می سازد. )شمیسا، 13932: 168ـ170(  

2- 8-  سخنی در فصاحت و بالغت رباعی:   
شاید به درستی گفته اند که خّیام »دنبال سخنوری و لّفاظی نیست، همه مستغرق فکر 
خود است...« )رباعیات خّیام، فروغی: 61( و در شعر او بحث ادبّیت از سطح لفظ می گذرد و 
بیشتر این مسائل فکری است که به دریغا گویی هاِی او سیمای ادبی بخشیده است. )شمیسا، 
1381: 369( و در همین رباعی گرچه زیبایی حضور دارد اّما مسحور کنندگِی آن، افزون 
بر جادوی وزن، بیشتر ناشی از جلوه و جریان »شکوِه مسائل ماورایی و بیرون از اختیار 
انسان« است. )شفیعی کدکنی، 13902: 211( از اینرو هرچند نمی توان به سادگی گفت 
که این رباعی یک سخن معمولی است که بر زبان اندیشمندی صاحب ذوق جاری شده 
است اّما اندکی درنگ نشان می دهد که فصاحت الزم برای یک سخن ادبی در آن نیست 
یا کم است؛ گذشته از حشو مصراع دوم، »جام« در مصراع اول به شکل »جامی« و نکره 
دیده می شود و پس از آن توصیفاتی آمده که در نگاه اول گویی چیستان یا لغزگونه ای 
است که خواننده باید پس از دیدن آن اوصاف، به مقصود گوینده پی ببرد. )همایی، 1377: 
336( اّما در واقع چنان که در ادامه خواهد آمد نه جام نکره است و نه دریافت خواننده از 
صفات داده شده، با این جام منطبق تواند بود. لغزندگی واژه ی »چنین« در ادات تشبیه 
یا صفت تشبیه بودن )نشاط، 1370: 55-56 و 63( و شیوه ی به کارگیری آن، عالوه بر 
اینکه تشبیه و استعاره را برآشفته و همانندی و این همانی را در هم تنیده، سخن را نیز 
گاه تا حّد یک قیاس ساده ی زبانی پایین آورده و از ارزش هنری آن کاسته است. نیز اگر 
ترکیب »کوزه گر دهر« هم، کلیشه ی زمانه ی شاعر بوده باشد )8(، از سهم شاعر در تصرف 
در خیال و آفرینش ایماژ برای بیان اندیشه، تا اندازه ای کاسته می شود. بنابراین، این شعر 
برخالف آن چه برخی درباره ی رباعّیات خّیام گفته اند نه تنها در نهایت فصاحت و بالغت 
اّما آن چنان »درست  به نظر نمی رسد، گرچه موجز است  بلکه چندان هم فصیح  نیست 
فروغی: ص88(  خّیام،  رباعّیات  )رک.  است.  نزدیکتر  مخل  ایجاز  به  و  نیست  استوار«  و 

2- 9- بررسی رباعی از محور افقی )خیال(:
بررسی شعر در محور افقی، همانا گشتن در بیت برای یافتن تصاویری است که شاعر 
با تصّرف در خیال به آنها دست یافته است. از آن جا که برخی »جام« را در این رباعی 
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استعاره از انسان دانسته اند )9(، بررسی آن از دیدگاه علم بیان بایسته می نماید. »استعاره 
در جمله به کار می رود و محتاج قرینه است.« )شمیسا، 13931: 163( بنابراین نه تنها در 
جمله ی اول، که در کل بیت هم نمی توان قرینه ای یافت که نشان دهد »جام« در معنای 
اصلی یا حقیقی خود به کار نرفته  است؛ حتی »جبین« که پیوند دهنده ی جام و انسان 
است و »قیامتی« در بیت و کل رباعی برانگیخته  است هم نمی تواند قرینه ی صارفه باشد 
از جمله  بوسه گاِه هر چیزی  و جبیِن جام هم می تواند  نیست  انسان  ویژه ی  زیرا جبین 
باشد. جام محصور در عبارت »چنین جام لطیف« در مصراع  )یا هر صاحب عقلی(  عقل 
به  فاعلی که غیرحقیقی  به  و »زمین زدن«  فعل »ساختن«  اِسناد دو  با وجود  نیز  سوم 
نظر می رسد، نمی تواند استعاره باشد؛ زیرا زبان در هر دو جمله در مرحله ی زبان خودکار 
باقی مانده است و واژه ی »چنین« نه تنها خود افاده ی شباهت یا مانندگی بالغی نمی کند 
اندکی  می زند.  پیوند  رباعی  آغاز  حقیقی  جام  به  را  خود  موصوف  یعنی  دوم،  جام  بلکه 
درنگ در جمله های: جوانی آمد، من چنین جوان رعنایی را دوست دارم. و سروی آمد، 
رباعی، کمک  این  در  کارکرد »چنین«  به درک  دارم.  را دوست  رعنایی  من چنین سرو 
رفته اند.           بکار  معنای حقیقی  بنابراین می توان گفت که هر دو جام در  بیشتری می کند. 
عالوه بر مجاز، نکته ی پر اهمیت دیگری که باید در پیوند با استعاره بودن یا نبودن 
»جام« در مصراع اول مطرح کرد این است که ژرف ساخت استعاره تشبیه است و در تشبیه 
»وجه شبه همواره از مشبه به اخذ می شود و از اینرو ]...[ مشبه به باید از مشبه، اعرف و 
اجلی و اقوی باشد یعنی صفت موجود در دو طرف تشبیه ]...[ باید در مشبه  به آشکارتر 
از  این صفات، ضعیف تر  با  بنابراین جام  باشد.« )شمیسا، 13931: 106(  قبول تر  قابل  و 
بوسه  او  بر  واقع شود و عقل  این نظر که مورد تحسین عقل  از  انسان  زیرا  انسان است؛ 
زند، اعرف و اجلی و اقوی از جام است. و شاید برای همین است که در محور افقی رباعی، 
جام در برابر انسان محو می شود و در بیت اول هیچ نمودی ندارد. بررسی این موضوع از 
محور عمودی نیز نشان می دهد که جام در این رباعی در معنای مجازی به کار نرفته است.           

2- 10- محور عمودی:
»خیال  که جوهر اصلی و عنصر ثابت شعر است چیزی است که از نیروی تخّیل  حاصل 
میشود.« )شفیعی کدکنی، 13912: 18( خیال »فقط زینت شعر است در حالی که تخّیل 
روح آن است.« )مقدادی، 1393: 210( در اصطالح نقد ادبی، ادراک غیر ارادی شاعر در 
بازسازی دنیا و آفرینش شعر را تخّیل اولیه، و ادراک ارادی و آگاهانه ی خواننده در بازآفرینی 
تخّیل اولیه ی شاعر را تخّیل ثانویه نامیده اند. )همان: 160-161( به عبارت دیگر آنچه را 
شاعر با تخّیل اولیه و تجربه ی نخستین کشف می کند، خواننده با تخّیل ثانویه و تجربه ی 
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ثانوی ادراک می کند و از کشف او آگاهی می یابد. )شفیعی کدکنی، 13912: 19( پر آشکار 
برای خواننده  اولیه ی شاعر  تخّیل  باشد، کشف  بلیغ تر  و  است که هرچه سخن فصیح تر 
 آسان تر و دل رباتر خواهد بود. همان چیزی که گمان می رود در این رباعی کم است و تخّیل
به زبانی سخته و رسا در نیامده، و از قضا همین نارسایی، آن را به آسمان رسانده است.      
گونه ای از بازسازی تخّیل اولیه ی شاعر می تواند این باشد که، شاعر با مشاهده و اندیشه 
در سازه ی گلین، ظریف، مزیّن و شاید اندام واِر یک جام در کارگاه یک کوزه گر، در یک 
محفل یا هر جای دیگری، ظرافِت سازه و مهارت سازنده را هم زمان درخور تحسین یافته 
است.  دیده  او  اطرافیان  و  کوزه گر  رفتار  در  را  هنری  سازه ی  این  نگهداشت  و  پایش  و 
و  ناسازها  با  معنوی ذهن شاعری که  عناصر  و  با عواطف  تجربه ای،  یا چنین  تجربه  این 
چنین  منطقی  قیاس های  با  همراه  و  خورده  گره  بوده،  جنگ  در  جهان  ناسازگاری های 
ذهنی در »جدول امکانات خیاِل« )همان: 47( او جای گرفته است. اکنون این حادثه باید 
در زبان، رخ بنماید تا شعر آفریده شود. شاعر برای گنجاندن این تجربه ی شعری در وزن 
به دلیل تعّرف جام و حضور  بوده و  ناگزیر  افزودن ها  پاره ای زدودن ها و  از  قالب ویژه،  و 
مخاطب و تخاطِب میان آن دو، آنچه را که حذف کرده، در انتقال و دریافت پیام خللی 
زیرا در  روبرو می شود؛  با مشکل  پیام  این  اّما خواننده در دریافت  است.  نمی کرده  ایجاد 
این سخن موجز، آشکارا قرینه ای )لفظی یا معنوی( نمی یابد و آن چه را جای گزین مورد 
محذوف می کند ممکن است پیام شعر را دگرگون کند. حضور مخاطب حتی در پُر کردن 
مصراع دوم که حشو به نظر می رسد نیز بی تأثیر نبوده است و ممکن است شاعر »بوسه ها« 
بر جام و »جبین« را نیز از همان محفل، یا با تصور چنان محفل آشنایی برگزیده باشد. 
اّما آن چه این جا اهمیت بیشتری دارد، یافتن مورد یا موارد محذوف در این رباعی است.         
تخّیل ثانوی آنچه را که شاعر به دلیل حالت تخاُطب و استفاده از زبان اشاره، از آوردنش 
بی نیاز بوده را دوباره به رباعی بازمی گرداند. ضمیر یا صفت اشاره ی »این« می تواند از مهم ترین 
و تأثیرگذارترین موارد محذوف در این سخن موجز باشد. با بازگشت واژه ی »این«، تخّیل اولیه 
و رنگ پریده ی شاعر دوباره در رباعی جاری می گردد و در زبانش عینیت جای گزین ذهنیت 
و انتزاع می شود، شباهت و استعاره به مشابهه و مقایسه رنگ می گردانند و از آنجا که »نوع 
تصاویر هر شاعر صاحب اسلوب و صاحب شخصیتی بیش و کم اختصاصی اوست«، )همان: 
ص21( این رباعی معروف با دیگر رباعی های منسوب به خّیام نیز سنجیدنی می شود؛ رباعیی 
که به سبب ایجاز بیش از اندازه ی شاعر خردورز اّما نه چندان سخن ورزش و به لطف رویکرِد 
»تجریدی« ما خوانندگان، )رک. با چراغ و آینه، شفیعی کدکنی، 13901: 602 ؛ نیز، همو، 
1386: 412( به آسمان ها رفته بود و در آن جا به پشتوانه ی معارف وحیانی و فرهنگ اسالمی، 
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جام معمولی )شرابش( جام جهان نما گشته و پیشانی انسان مفلوکش بوسه گاه خالق اشرف 
مخلوقات شده بود، به زمین بازمی گردد و هرچند بر زمین نمی خوَرد و به دلیل »بار عاطفی« 
و گره خوردگی عناصر شعریش تا ابد می پاید، )شفیعی کدکنی، 1383: 90 و146( اّما در 
رده بندی های بالغی و زیبایی شناسی شاید باالتر از رباعی هایی نظیر رباعی زیر قرار نگیرد: 

است؛ بوده  نگاری  زلف  سر  بند  در  »این کوزه چو من عاشق زاری بوده  است،
دستی است که بر گردن یاری بوده  است!« این دسته که بر گردن او می بینی:

                                                            )ترانه های خیام، هدایت: شماره 72(    
و اینک رباعی مورد بحث همراه با برخی حذفیات احضاری:

می زندش جبین  بر  مهر  ز  بوسه  صد  )این( جامی است که عقل آفرین میزندش
می زندش زمین  بر  باز  و  می سازد  لطیف جام  چنین  دهر  کوزه گر  این 
)حتی اگر مصـراع سوم این گونه بود: »این کـوزه گر دهر چنین جام لطیف]ی[« ، معمولی 

)یا منطقی( بودِن زبان رباعی بیشتر به چشم می آمد.(
 اینگونه است که رباعی دو پاره می شـود؛ در بیت اول سخن از جاِم کوزه گر )نیشابور(، 
و در بیت دوم سخن از جاِم کوزه گر دهـر )انسان( است. از این رو دیگر نشاید گفت: انسان 
جامی است که عقل ... . بلکه بایسته تر )و شاید علمی تر یا عالمانه تر( آنست که گفته شود: 
)انسان هم )نه همان(( جام لطیف)ی( اسـت که کوزه گر دهر آن را می سازد و ]دریغا که[ 

باز بر زمینش می زند.          
باری با ابزار تخّیل در صورت فهم و کاربرد درست آن در این نوشته یکی از »این« های 
به شمار  او  گرایی«  نشانه های »عینیت  از  و  تأکیدی«  از »شگردهای  که  خّیام  پربسآمِد 
می رود، )حسام پور، 1384: 139( به گونه ایی نا  محسوس به آغاز این رباعی افزوده می شود. 
این افزوده تغییر چندانی در نظر منتقدانی)10( که از هر دو جنبه ی محور افقی و عمودی به 
این رباعی نگریسته اند، ایجاد نمی کند؛ تنها با اندک جسارتی به اندازه ی دو سه جام کوچک، 
از معنای »این رباعی سرشار و پرمعنی« بر می گیرد و نیز تصاویری که بدرستی در آن 
دیده اند را با قید معمولی )11( همراه می کند. اّما رویهمرفته با توجه به نظرات عمومی تر، از 
واژه ی پر طمطراق و بلند آوازه ی »عقل« در مصراع اول، چنان می کاهد تا بیشتر از یک خرد 
معمولی در نظر نیاید. از تجربه ی زاد و مرگ آدمی که سراسر رباعی را فراگرفته، به هیچ روی 
نمی کاهد اّما انسان در معنای مفهوم استعاری جام را به کلّی از بیت اول بیرون می کشد و به 
اندازه ی یک »جبین« هم برای او جا نمی گذارد؛ تا برخی گمان نبرند که شاعر در این بیت 
با عرفان بافی)12( »درباره ی کمال خلقت انسان با عرفا همرأی« بوده  است. )دشتی، 1389: 
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343(، تا بسیاری نپندارند که جام در مصراع اول »همان انسان است که عقل به زیبایی اش 
آفرین می گوید« )دینانی، 1393: 79( و از همه مهم تر اینکه برخی بنگرند و دریابند که اصاًل 
انسانی در بیت اول نیست تا نیاز باشد آنها »عقل آفرین مهربانی« بسازند تا او را بزند! ) بسازد!(

3- نتیجه گیری
  برخی از عالقه مندان به رباعی های خّیام، مصراع اول رباعی »جامی است که...« را بیشتر 
با انگیزه ی دهرزدایی به گونه ایی دیگر می خوانند و بر این گمانند رباعی با چنین صورتی 
با اندیشه های یک حکیم الهی سازگارتر است. یک مقاله که با نگرش این گروه سازگار بود 
مورد بررسی قرار گرفت و بیشتر شیوه ی کار نویسندگانش نقد شد. در پایان با بررسی رباعی 
از دو منظر خیال و تخّیل، مشخص شد آنان که رباعی را دیگرگونه خوانده اند، »انسان« را 
جایگزین ضمیر اشاره ی »این« در آغاز رباعی کرده اند و در تحلیل ها به اشتباه دچار شده اند:
)انسـان( جامـی اسـت که ...، متفـاوت اسـت با )این،( جامـی است که عقـل آفــرین 

می زندش.
 

پی نوشت ها
 1- حتی در ادبیات معاصـر: »زادن و کشتن و پنهـان کردن/ دهر را رسم و ره دیرین 

است« )دیوان پروین اعتصامی، قطعه ای که برای سنگ مزارم سرودم: ص450(
2- »جامی ست که عقـل آفـرین می زندش« )رستاخیز کلمات، شفیعی کدکنی: 

ص401؛ مقاله ی »تکامل موتیِف »کوزه گر« در شعر خّیام«.
3- البته سلـیقه ی ادبی و ستـمی که بر واژه های بی زبان می کـنند را نمـی توان نادیده 

انگاشت.
4- آن چه درباره ی رویکـردها و رهیافت های خّیام شناسی در این نوشته آمده، برگرفته 
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A Rhetorical Analysis of Ruba’i “'Tis Grail Made …” and a Commentary 
on the Article “Potter Creating Wisdom” 

Hushang Moradi, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Tehran Center, 

Payame Noor University, Tehran, Iran

Mohammad Mehdi Tarabikhah Jahromi, PhD
Assistant Professor of Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran 

Abstract
Some lovers of Omar Khayyam read his famous Ruba’i differently. Meanwhile, some of his critics 

have also followed the same reading and mentioned the reasons and motives of their different 

view of the poem. They read the first hemistich, which is “'Tis grail made by Wisdom-Creator”, 

as “The grail made by Mind-Creator.” Based on the past studies and several approaches to 

studying Khayyam, this paper finds the attempts by the readers and the critics to adapt the poetic 

ideas of Khayyam the main motive in reading the Ruba’i in a different way, and then reviews 

the motive in the general section. In another section, the article “Potter Creating Wisdom” is 

discussed. In the final section through a rhetorical analysis of the Ruba’i, it is shown that the 

technique employed by the poet is the reason the readers are misled. Hence, the reason that 

the Ruba’i is read differently is its inexpressive language. Therefore, if the readers of the Ruba’i 

consider the determiner "'Tis", omitted at the beginning, then the hemistich would be read in a 

different way:  “The grail made by Mind-Creator”.

Keywords: Khayyam, Rubaʿi, “'Tis Grail of which”, “Potter Creating Wisdom”, Rhetorical 

Analysis
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Ruhi Anwari’s Motivation in Writing Entreaties
Sakineh Moradi
PhD Student in Persian Language and Literature, Shiraz University, Shiraz, Iran

 

Abstract
One of Anwari’s traits in the art of poetry is writing ballads. There are about 439 ballads in his 

Diwan and a hundred of them are entreaty ballads. In addition to great poetic techniques in 

terms of content, these poetic pieces are a common ground for the literati to discuss Anwari’s 

morale and mood. In this paper, we employ a descriptive-analytical method to review a hundred 

entreaty ballads of Anwari’s writings to determine their frequency and type of entreaty in terms 

of corporeal and incorporeal motives, and compare and analyze each type of entreaty to find out 

Anwari’s motives in writing the poems. According to the findings, most of Anwari’s entreaties 

are corporeal (96 items, %89.8) compared to the 11 items of incorporeal entreaties (%10.2). In 

addition, among the corporeal entreaties, 46 are for food, which is the highest number among 

the corporeal entreaties. Furthermore, the highest number of entreaties are concerned with wine 

with a frequency of 36 of (%32.7), among all corporeal and incorporeal entreaties.

Keywords: Anwari, Ballad, Entreaty, Wine
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Folkloric Elements in Yadollah Taremi’s Poetry
Seyyed Mehdi Kheir Andish, PhD
Associate Professor in the Department of Persian Language and Literature, Shiraz Center, 

Payame Noor University, Shiraz, Iran

Parvin Mohammadizadeh
PhD Student in Persian Language and Literature, Eghlid Branch, Islamic Azad University, 

Eghlid, Iran

Abstract
This study explores the reflection of folkloric elements in Yadollah Taremi’s Shamim-e Nastaran, 

which is a collection of Yadollah Taremi’s poems. Yadollah Taremi is an Iranian poet who was 

born in Shiraz and most of his poems are in Shirazi accent. In this study, the author seeks 

to gather some more obvious samples of folkloric culture and language in the collection and 

categorize them. According to the findings of this study, it is obvious that the most poetic themes 

that Yadollah Taremi has conveyed through his poetry include a variety of religious, public, and 

social beliefs. In addition, folksy allegories and proverbs are more apparent in Taremi’s poetry 

at the linguistic level. In addition, Taremi has employed description and simile to define folksy 

concepts and implemented local (Shirazi) vocabulary and expressions, which are among the 

most important features of his poetry.

Keywords: Folklore, Local poetry, Yadollah Taremi, Shirazi Poetry
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Nihilism in Arabic and Iranian Fiction
Maryam Mohammadzadeh, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Ahar Branch, Islamic 

Azad University, Ahar, Iran

Abstract
Taking a pessimistic approach to the world and its relations has always been an issue in the 

history of humankind. Consequently, approaching this type of viewpoint has become an official 

school of thought called Nihilism, which is a product of Modernism. This school of thought has 

lived through the works of philosophers and scholars and has been reflected in the Persian and 

Arab poetries. One of the best methods to explain this topic is comparing it to the samples that 

fall into the same category. Therefore, the current study explores the components of Nihilism in 

the works of Sadegh Hedayat and Zakaria Tamer, who are two prominent writers in the realm of 

modern story writing in Iran and Syria, using a descriptive-analytical method. This study seeks 

to find the inconveniences arising from Nihilism and the reasons these two writers were drawn 

into Nihilistic ideas. Although Hedayat and Tamer belong to two different cultures and societies, 

the findings show that they were both drawn to Nihilism as a result of pessimism toward the 

people and society, thoughts of death, and introversion. In addition, familiarity with the works 

of Western scholars, despotism, and political repression are among the motives that pushed these 

two writers toward Nihilism.

Keywords: Nihilism, Sadegh Hedayat, Zakaria Tamer, Introversion, Thoughts of Death
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Analyzing Ferdowsi’s "Khosrow and Shirin" within the Framework of 
Modern Story Writing

Masood Pakdel, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Ramhormoz Branch, 

Islamic Azad University, Ramhormoz, Iran

Abstract
Ferdowsi was an innovator in rhetoric, a leading poet among the many prominent poets, 

and a skilled storyteller. The stories in Shahnameh (The Epic of the Kings) are masterpieces 

in themselves and none of them can be simply considered superior to the others, when one 

contemplates on them. The story of Khosrow and Shirin offers an abundance of grace and beauty, 

elegance and glory, valor and chastity, combat and banquet, which upon multiple readings, the 

reader feels the pleasure more profoundly. However, the rules and standards that are applied 

to the storytelling today were not an issue in the past, but the lasting stories of the past can be 

reviewed and critiqued according to the contemporary standards. This study tries to conform the 

story of Khosrow and Shirin to the standards of the modern story writing. Hence, after a brief 

introduction, an excerpt of the story is presented and then the issue of conformity is discussed.

Keywords: Ferdowsi, Khosrow and Shirin, Story Elements, Shahnameh
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Intertextuality of the Educational Concepts of Qur'an and Hadith in 
Religious Themes of Akhavan-Sales and Ahmad Shamlou’s Poetry

Abolghasem Amir Ahmadi, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Sabzevar Branch, 

Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

Ali Eshghi Sardehi, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Sabzevar Branch, 

Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

Elham Badloo
PhD Student in Persian Language and Literature, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, 

Sabzevar, Iran

Abstract 
Intertextual analysis is an approach to investigate all types of textuality. This means that one 

should read every text in juxtaposition to other texts, keeping in mind that texts are not closed 

systems, and that every text is connected to others intentionally or unintentionally. On the other 

hand, the unbreakable bond that the Persian poets hold with Quranic Verses and Hadiths of 

Prophet's Household (Peace be upon them) boosted the longevity and durability of their poetry. 

Intertextuality in one sense is the interaction of texts, an interesting topic for researchers and 

literary critics, and a modern achievement in the field of literature that reviews the similarities, 

differences and influence of texts in juxtaposition to other texts both in poetry and in prose. 

This paper tries to analyze the poetry of Akhavan-Sales and Ahmad Shamlou based on their 

association to the verses and Quranic tales, in order to reveal how they borrowed from those 

verses and tales and the way they used the borrowings in their poetry. The methodology here is 

an analytical-descriptive one conducted based on the approach of intertextual theorists to show 

that, apart from the cohesive structure of the verses; they involve some revelational-narrational 

themes incorporated into their poetry, and that unlike what many critics suggest, the two poets 

rendered their poetry in a religious and Quranic fashion. 

Keywords: Hadiths and Quranic Tales, Intertextuality, Akhavan-Sales, Ahmad Shamlou
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Archetypal Analysis of Attar of Neyshabur’s Musibat-Nama
Azadeh Eghrani Argi
Doctorate of Persian Language and Literature, Neyshabur r Branch, Islamic Azad University, 

Neyshabur, Iran

Parvindokht Mash-hoor, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Neyshabur branch, 

Islamic Azad University, Neyshabur, Iran

Abstract
Archetype is a fundamental notion in Jung's teachings, which is rooted in the individual and 

collective unconscious of all human beings as humanity's common heritage. Jung has mentioned 

a variety of archetypes, among which the ‘Hero's Journey’, ‘The Wise Old’, and ‘Rebirth’ are 

discussed in this paper. Among the main manifestations of the unconscious mind and archetype, 

which is a product of unconscious mind, are Art and Literature. In Attar of Neyshabur’s Musibat-

Nama the three archetypes that were mentioned earlier are noticeable. Accordingly, in this study 

the concept of archetype in Jung’s teachings is compared to the mystical thoughts of Attar of 

Neyshabur through a descriptive-analytical method. The findings show that the Hero's Journey 

archetype conforms to the mystical journey of the disciple in Musibat-Nama. Additionally, it is 

shown that the guiding function of The Wise Old is vividly manifested in the Musibat-Nama. 

Furthermore, the transition from one level of the mystical to the next with the help of The 

Wise Old and gaining intuitive and epistemic experiences, while reaching the gates of perdition 

leading to the eternal life, are the characteristics of "Rebirth." 

Keywords: Attar, Musibat-Nama, Jung, Archetype, Hero’s Journey, The Wise Old, Rebirth
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Patriotism in the Poetry of Persian Constitutional Revolution Era
Nemat Esfahani Omran, PhD
Assistant Professor in the Department of Persian Language and Literature, Jiroft Branch, Islamic 

Azad University, Jiroft, Iran

Abstract
Committed poetry is a division of poetry in which the poet praises and describes his/her 

motherland with outmost love and devotion. It should be noted that the concept of home country 

in the poetry of the era of Persian Constitutional Revolution differs from the one presented in 

the Ancient Persian Poetry. The concept of home country pertained to the birthplace in the 

classical literature, meaning that it was the place that the poet grew up there. In addition, in a 

broader sense and from an Islamic viewpoint it was the whole territory of Islam. The concept 

of homeland, however, in its modern sense especially in the post-Constitutional Revolution Era 

pertains to a land, in which its people share ethnic, linguistic and cultural values and feel really 

proud of those values. This loyalty to one’s home country, ethnicity, language and culture is 

worthy of praise, of course, when it avoids fanaticism (Chauvinistic ideologies), and degradation 

of other nations. The interest in this topic rose after the Persian Constitutional Revolution took 

place, especially during the reign of Pahlavi I, when the Academy of Persian Language and 

Literature was established; it was then when a wide range of patriotic and committed poets 

took interest in that particular topic. In this paper, some foundations of poetry in the era of the 

Persian Constitutional Revolution including, the praise for the homeland, are investigated. 

Keywords: Poetry of Persian Constitutional Revolution Era, Homeland, Iranian Homeland, 

Islamic Homeland, Iranian Islamic Homeland
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In the Name of God


