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چکیده

با بررسی اشعار عاشقانه ی فروغ فرخزاد در می یابیم که عنصر عشق ،محرکی است که به طور
ناخودآگاه ،ساحت بیرونی و درونی او را نشان می دهد؛ لذا با توجه به ساحت بیرونی و تمایالت
تنانی ،نوع نگرش فروغ به عنصر عشق ،زمینی و فرودین می باشد که عنصر شوریدگی بر دو
عنصر صمیمیت و تعهد می چربد .از طرف دیگر با توجه به ساحت درونی و ارضاء حس همسری
و عواطف زنانگی  ،نوع نگاه فروغ به عنصر عشق ،آسمانی و متعالی می باشد که عنص ِر صمیمیت
و تعهد بر شوریدگی غالب می آید.
از این رو نویسندگان این مقاله سعی دارند با توجه به بسامد باالی واژه عشق و مشتقات آن
در آثار فروغ به روش تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای به بررسی اشعار عاشقانه ی او بر
اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ و با کار بست سه مؤلفه :شوریدگی ،صمیمیت و تعهد عشق
بپردازند .البته برآیند مقاله حاکی از این است که بر اساس نظریه ی عشق استرنبرگ ،فروغ با توجه
به موقعیت های مختلف زندگی ،نتوانسته تعادل و توازنی بین سه عنصر شوریدگی ،صمیمیت و
تعه ِد عشق برقرار کند؛ لذا در دست یابی به عشق آرمانی (عشق کامل) ناموفق بود.
واژگان کلیدی :فروغ فرخزاد ،استرنبرگ ،نظریه ی عشق ،شوریدگی ،صمیمیت ،تعهد
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 -1مقدمه
تدبر در آثار شاعران و نویسندگان و مطالعه زندگی آنان می توان به این نکته
با تأمل و ّ
پی برد که سروده ها و نوشته هایشان برگرفته از حاالت روحی و روانی آنان در خالل زندگی
و حوادث و اتفاقاتی است که در این مسیر پشت سر می گذارند .لذا زندگی پر هیجان و
پردرد خالق اثر می تواند ،انگیزه ای برای سرودن اشعاری سرشار از اندوه یا تراژیک و بالعکس
 ،داشتن روزهای شاد و فارغ از درد و رنج می داند دلیل شاعر یا نویسنده برای خلق آثاری
طربناک و نشاط آور باشد .چنان که شاعر درباری سبک خراسانی که در فضای مرفه دربار
می زیست او را به سرودن از شادی های زندگی و شاد خواری سوق می داد:
شادزی با سیاه چشمــان شــاد

که جهان نیست جزفسانــه و بــاد

من و آن جعد موی غالیه بـوی

مــن و آن مــاه روی حورنــژاد ...

زآمده شادمــان ببــایــد بــود

وز گذشتـه نــکــرد بــایــد یــاد

باده پیش آر هـر چــه بــادابــاد
باد و ابرست این جهان فسوس
(رودکی)37 :1376 ،
در نقطه ی مقابل ،محنت و رنج فردی و اجتماعی شاعر سبک معاصر از وی فردی
درونگرا وانفسی ساخته و انگیزه ی سرودن اشعاری ماالمال از غم و غصه را در وی بیدار
میساخت:
آن روزها رفتند /آن روزهای خوب /آن روزهای سالم سرشار /آن آسمان های پر از پولک/
آن شاخساران پراز گیالس ( ...فرخزاد)289 :۱۳۷۹ ،
حال با تعمق در زندگی فروغ فرخزاد می توان به این نکته پی برد که از شاعران به نام
معاصر و یکه تاز در بیان درونی ترین احساسات شاعرانه خود در آثارش می باشد که «در
یک مقیاس جهانی ،مدرن ترین و امروزی ترین شاعر و از معدود روشنفکران ما به شمار
می رود که به اندیشه ی انسان مدرن تعلق دارد( » .حقوقی )۵۵ :۱۳۸۴ ،لذا می توان بازتاب
زندگی پرفراز و نشیب و آکنده از رنج و درد عشق را به وضوح در شعرهایش مشاهده نمود.
در واقع شعر فروغ ،تراژدی غم انگیزی از زندگی عاشقانه اوست .او در سراسر زندگیش
عاشق بوده است؛ عشق توأم با خرسندی و ناخرسندی و یا عشقی که در هاله ای از ابهامات
شاعر از هستی و جهان درون خود حاصل می شود:
 ....و زخم های من همه از عشق است /از عشق ،عشق ،عشق /من این جزیره ی سرگردان
را  /از انقالب اقیانوس /و انفجار کوه گذر داده ام  /و تکه تکه شدن ،راز آن وجود متحدی بود/
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13 /

که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد( ...فرخ زاد)428-429 :۱۳۷۹ ،
از طرف دیگر مقوله ی عشق که در آثار شاعران به وفور از آن سخن گفته اند ،رابطه ی
تنگاتنگ با علم روان شناسی دارد؛ از این رو به پژوهشگران هر دو عرصه ،به ویژه ادبیات
فارسی این امکان را می دهد که آثار منظوم و منثور شاعران و نویسندگان توانای فارسی
زبان را از دیدگاه روان شناسان مشهور دنیا ،مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
از این رو یکی از موضوعات مورد بحث در روان شناسی و ادبیات فارسی ،موضوع عشق
و حاالت و مراتب آن می باشد .از دیدگاه روان شناسان مثبت گرا ،عشق از نیازهای درونی
هر فرد ،محسوب می شود که «تالش برای درک و شناخت عشق ،تالشی عبث و توان
فرساست؛ چرا که هر انسانی برداشت خاص خود را از عشق دارد و برداشت هیچ دو انسانی
کام ً
ال یکسان نیست( ».استرنبرگ)26 :1396 ،
بنابراین با توجه به برجستگی موضوع عشق در آثار فروغ ،ما در این مقاله برآنیم که
اشعار عاشقانه او را بر اساس نظریه روان شناسی عشق رابرت استرنبرگ بررسی و تحلیل
نماییم .استرنبرگ با نفوذترین نظریه روان سنجی را برای عشق به نام نظریه چند عاملی
یا فرضیه «مثلث عشق» بیان کرده است که بر اساس آن «عشق می تواند ترکیبی از سه
مؤلفه  :صمیمیت ،شوریدگی (شهوت) و تعهد (ازدواج) باشد( ».ابوالقاسمی)۲۷۳ :۱۳۹۰ ،
در شکل زیر مثلث عشق پیشنهاد شده از سوی رابرت استرنبرگ نشان داده شده است:
صمیمیت

تعهد

عشق کامل = صمیمیت  +شهوت +تعهد

شهوت
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شکل آرمانی عشق (عشق کامل) ترکیبی از این سه مؤلفه است .در صورت فقدان هر
یک از این سه مؤلفه  ،عشق حاصله در مرتبه ای پایین تر از عشق کامل به وجود خواهد آمد.
البته میزان هر کدام در افراد مختلف ،متفاوت است.
فرضیه های تحقیق:
-۱بازتاب عشق در اشعار فروغ فرخزاد نمایان است.
-۲به نظر می رسد سه مؤلفه (صمیمیت ،شهوت و تعهد) که در سه رأس مثلث عشق
رابرت استرنبرگ وجود دارد ،در اشعار فروغ فرخزاد نیز قابل مشاهده است.
-۳حدس می زنیم سه عنصر (صمیمیت ،شهوت و تعهد) در زندگی فروغ و اشعارش،
تاثیر چشمگیری داشته است.
سئواالت تحقیق
-۱آیا اشعاری با محوریت عشق در دیوان فروغ ،بازتاب فراوانی دارد؟
-۲آیا با دقت در اشعار فروغ فرخزاد ،برای هر یک از عناصر عشق مطرح شده در نظریه
مثلث عشق استرنبرگ می توان نمونه و شواهدی یافت؟
-۳آیا تأثیر عدم وجود هر یک از مؤلفه های سه گانه عشق استرنبرگ در زندگی فروغ،
موجب انعکاس آن در اشعار وی شده است؟
اهداف تحقیق:
-۱شناسایی اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد و تحلیل و بررسی آن طبق نظریه عشق
استرنبرگ.
-۲شناسایی و بررسی هر یک از عناصر (صمیمیت ،تعهد و شهوت)مثلث عشق استرنبرگ
در اشعار فروغ فرخزاد.
-۳بررسی ارتباط هر کدام از مؤلفه های سه گانه عشق در اشعار فروغ فرخزاد.
-۴بررسی وجود یا عدم وجود عناصر عشق در اشعار فروغ و تحلیل آن از دیدگاه
استرنبرگ.
پیشینه ی تحقیق:
درباره ی پیشینه ی این تحقیق باید گفت با توجه به بررسی های انجام شده ،مقاله ای
مستقل با عنوان «بررسی اشعار عاشقانه فروغ فرخزاد بر اساس نظریۀ عشق رابرت جی
استرنبرگ» تألیف نشده است .فقط مقاله ای با عنوان «بررسی تقابل عشق و مرگ در
ساختار شعر فروغ فرخزاد» توسط اسد آبشیرینی در فصلنامه شعر پژوهی (بوستان ادب)
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دانشگاه شیراز ،دوره  ،۹شماره  ،۲شماره پیاپی  ،۳۲تابستان  ۱۳۹۶به چاپ رسیده است.

 -2بحث و بررسی

 -1-2نظریه مثلث عشق استرنبرگ
عشق ،عشق ،عشق .کلمه ای است که هرگز از زبان شاعران و نویسندگان نمی افتد.
ماهیت و تعریف آن
کلمه ای است که از آثار قدما گرفته تا روان شناسی امروز درباب
ّ
سخن ها گفته اند .اصوالً «هیچ نکته ای ،نکته دیگری را تبیین نمی کند ،مگر این که باریک تر
و دقیق تر از آن باشد .نکته ای باریک تر از عشق نیست .پس چیست که بتواند آن را شرح
افالطون فیلسوف باشد
آن
ِ
دهد( ».ارنست ،1384 ،ج  )331 :۱شاید قدیمی ترین تعریف از ِ
که عقیده دارد «عشق ،آدمیان را به هم می پیوندد؛ به دریاها آرامش و صفا می بخشد .عشق
ما را از بیگانگی می رهاند و در میان ما تخم انس و الفت می پراکند و آمیزش ما را با یکدیگر
ماهیت عشق
تحت نظام و قاعده در می آورد و ( »...افالطون )446 :1337 ،از این رو در باب ّ
از آن رو که برخاسته از حاالت روحی و روانی فرد است -هیچ نظریه مشترک و عموماً
پذیرفته شده ای وجود ندارد.
حال یکی از عمده ترین نظریه های عشق ،توسط رابرت جی استرنبرگ ارائه شده است.
استرنبرگ در سال  ۱۹۸۷نظریه ای را ارائه داد که در آن عشق را به شکل یک مثلث تصور
کرد .از نگاه استرنبرگ ،مثلث عشق دارای سه مؤلفه است :شوریدگی (شهوت) ،صمیمیت
و تعهد (ازدواج) که سه ضلع این مثلث را تشکیل می دهند .چنانچه این سه عنصر در کنار
هم و به عنوان مکمل یکدیگر در افراد وجود داشته باشند ،بهترین نوع عشق را به وجود
خواهند آورد« .به رغم این سیر تکاملی عشق ورزی که ضمن آن شور رمانتیک به تدریج
به احساس دلبستگی عمیق تبدیل می شود ،این سه مدار مغزی شهوت ،عشق رمانتیک و
دلبسگی (صمیمیت) می توانند به اشکال مختلف با هم تلفیق شوند( » .فیشر)127 :1397 ،
 -1-1-2شوریدگی یا شهوت
شهوت ،عنصر احساسی عشق است« .ماهیت شیمیایی عشق رمانتیک ،موجد قوی ترین
انگیزه طبیعت است .این ارتباط شیمیایی میان پدیده عشق رمانتیک و شهوت ،جنبه ای
تکاملی دارد .در هر حال اگر عشق رمانتیک پدید آمده باشد تا برانگیزاننده نیاز به حشر
و نشر با شخصی خاص شود ،باید موجد انگیزه برقراری ارتباط جنسی با این محبوب نیز
بشود( ».همان )118 :به تعبیر دیگر لذت جنسی ،توأمان با عشق است و به عقیدۀ فروید
«لذت جنسی بدون عشق ،فقط برای لحظۀ کوتاهی می تواند فاصلۀ دو انسان را از میان
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بردارد( » .کجباف )60 :1378 ،بنابراین یک رأس نظریه ی مثلث عشق استرنبرگ در قالب
شهوت و غریزۀجنسی و لذت حاصل از اشباع آن نمایان می شود.
 -2-1-2صمیمیت
یکی دیگر از ارکان اساسی مثلث عشق استرنبرگ ،عنصر صمیمیت می باشد .صمیمیت،
عبارت است از احساس محبت و اظهار آن .افراد به پیوند ،وابستگی و حفظ روابط صمیمانه
نیاز دارند .همچنین «صمیمیت یک عامل اساسی است که روابط بین فردی بر مبنای آن
قرار دارد .صمیمیت ،جنب ۀ هیجانی و عاطفی دارد و نوعی احساس گرمی ،محبت ،نزدیکی،
مرتبط بودن و در قید و بند طرف مقابل بودن را در فرد ایجاد می کند( ».مهندس1395 ،
)۴ :
 -3-1-2تعهد (ازدواج)
تداوم صمیمیت و ایجاد رابطه ای سالم ،مستلزم تعهد دو طرفه است .تعهد در طرفین
این امکان را به آنها می-دهد که صمیمیت خود را در طول زندگی مشترک به یکدیگر
ثابت کرده و از محبتی دائمی برخوردار گردند .لذا اهمیت تعهد در رابطه صمیمی و عمیق
انکارناپذیر است.
از نظر استرنبرگ سه بُعد عشق به ندرت در فردی به طور مساوی جمع می شوند ،میزان
وجود هر کدام از ابعاد روابط عاشقانه  ،متفاوت است .از لحظه ترکیب سه بُعد عشق ،هفت
نوع عشق دیگر به وجود می آید که عبارتند از:
-۱تمایل= صمیمیت (دوستی خالصانه بدون هوس یا تعهد دراز مدت)
-۲عشق رمانتیکی یا خیال انگیز = صمیمیت +هوس (عاشقان از نظر جسمی و عاطفی
مجذوب یکدیگرند اما بدون تعهد)
-۳شیفتگی= فقط هوس (عشق هوس آلود پر حرارت بدون صمیمیت یا تعهد)
-۴عشق احمقانه= هوس  +تعهد (تعهد بر پایه هوس اما بدون صمیمیت منجر به رابطه
ضعیفی از عشق بازی زودگذر می شود)
-۵عشق تهی یا بی اساس= فقط تصمیم تعهد (تعهد به دوست داشتن دیگری بدون
صمیمیت یا هوس)
-۶عشق ناشی از رفاقت = صمیمیت  +تعهد (دوستی تعهد شده دراز مدت از قبیل
ازدواج که در آن هوس به تدریج محو می شود).
-۷عشق کامل= صمیمیت +هوس+تعهد (یک عشق کامل)
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عشق ناشي از رفاقت= صمیمیت  +تعهد
( دوستي تعهد شده درازمدت از قبیل ازدواج که
در آن هوس به تدریج محو مي شود)

تمایل فقط صمیمیت
(دوستي خالصانه بدون هوس یا تعهد درازمدت)
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عشق رمانتیکي = صمیمیت ،هوس (عاشقان از نظر
جسمي و عاطفي مجذوب یکدیگرند اما بدون تعهد)

عشق کامل = محبت  +هوس  +تعهد
عشق تهي یا بي اساس -فقط تصمیم تعهد
(تعهد به دوست داشتن دیگري بدون صمیمیت یا
هوس)

عشق احمقانه = هوس  +تعهد
(تعهد بر پایه هوس اما بدون صمیمیت منجر به
رابطه ضعیفي از عشق بازي زودگذر مي شود)

شیفتگي = فقط هوس
(عشق هوس آلود پرحرارت بدون صمیمیت یا تعهد)

 -2-2سه مؤلفه عشق استرنبرگ در اشعار فروغ فرخزاد
با دقت در اشعار فروغ فرخزاد می توانیم ردپای عشق را در جای جای آن بیابیم ،چرا که
او در تمام دوران شاعری اش همواره عاشق بوده است .عشق در اشعار فروغ ،گاهی مرتبه ای
زمینی و فرودین دارد و گاه مرزهای زمین را در هم شکسته و تعالی پیدا می کند .از این
رو «زندگی و آثار فروغ چنان درهم تنیده است که جدا کردن یکی از دیگری چهره هر دو
را مخدوش می کند .شعر فروغ از زندگیش تغذیه کرده و زندگی فروغ از شعرش(» .ساری،
)11 :1380
اشعار فروغ ،آینه تمام نمای عشق است؛ «عشقی که خود َهمبافت با غریزۀ زندگی است،
تصرف تعابیر و توصیف های
عرصه را خالی نمی-کند و پیوسته ذهن مجذوب خواننده را به ّ
شگفت و زیبای خود در می آورد( ».فرخ زاد )265 :۱۳۸۰ ،فروغ با قدرت و سحر کالمش،
تصاویر ناب و بدیعی از عشق را ترسیم نموده است ،عشقی راستین و پاکبازانه که سبب
می شود عاشق از وجود خود خالی شود و غرض را کنار نهد و در طی رسیدن به محبوب
باشد .این خود حاکی از زندگی عاشقانه اوست  ،لذا می توانیم سه عنصر شهوت ،صمیمیت
و تعهد را که استرنبرگ در نظریه عشق خود ،آن ها را در سه رأس مثلث قرار داده است ،به
وضوح در آثار فروغ ببینیم و مورد بررسی قرار دهیم.
 -1-2-2صمیمیت
چنان که گفته شد صمیمیت ،عبارت است از احساس محبت و اظهار آن .هم چنین
اظهار «عالقه ،همدلی ،غمخواری ،مراقبت و مسئولیت نسبت به فردی که شخص او را

/18

فصلنامهی زبان و ادبیات فارسی

دوست دارد( ».استرنبرگ )134 :1396 ،لذا این بُعد از عشق در اشعار فروغ به فراوان یافت
می شود که برانگیزاننده ی زیباترین و درونی ترین تجلیات و هیجانات عاطفی و احساسی
شاعر نسبت به معشوق خود است:
در دل چگونه یاد تو می میرد  /یاد تو آن خزانه دل انگیز است /کاورا هزار جلوه رنگین
است( .فرخزاد)417 :1379 ،
فروغ ،بی پروا از عشق و آن چه در دل دارد؛ سخن می گوید و صمیمیت و تعلق خاطر
خویش را نسبت به معشوقش ابراز می کند .در واقع شعرهای عاشقانۀ فروغ جلوه ای دیگر از
تجلیات عاطفی او هستند .فرخ زاد در عاشقی ،سیری کمالی طی کرده و از عشق کودکانه به
تفسیری انسانی از عشق رسیده است .عواطف عشقی فروغ ،در آغاز کار ،چارچوب محدودی
دارند و به حال و تمناهای فردی او ختم می شوند  ،اما فروغ در کوتاه زمان جهش می کند
و به سمت دنیایی عاشقانه و در عین حال انسانی پیش می رود  .از این رو ،او به عنوان
زنی عاشق ،احساساتش را به زبان می آورد و به رشته تحریر می کشاند« .فروغ با برجسته
کردن نقش زن در اشعارش برای نخستین بار موجب مطرح شدن صدای بلند زن ایرانی در
شعر معاصر می شود( ».بختیاری )9 :1395 ،او واژۀ «زن» را مستقیماً در شعر خود به کار
می برد و با حس انسان دوستانه ،نقش خود را به عنوان یک زن عاشق که نماینده تمام زنان
سرزمین اش می تواند باشد را بازگو می کند:
آه من هم زنم زنی که دلش  /در هوای تو می زند پر و بال /دوستت دارم ای خیال لطیف
 /دوستت دارم ای امید محال( .فرخزاد)114 : 1379 ،
اگر بخواهیم نقش اساسی یک زن را که همسری ،مادری و معشوقی است ،در شعر
فروغ بجوییم ،خواهیم دید که فروغ در هر سه مورد ایفای نقش نموده است؛ اما آن نقشی
که برجسته تر است و فروغ در آن بیشتر و درخشان تر جلوه کرده ،نقش معشوقی یا عاشق
است؛ به طوری که «در سال هایی که هنوز از آزادی زنان حرفی در میان نبود ،فروغ بیست
و یک ساله در برابر همه ناسزاها و طعن ها و لعن ها چنان رفتار کرد که در خود زنی آزاد
و آزاده بود( ».بختیاری )10 :1395 ،اشعار عاشقانه فروغ ،قسمت اعظم دیوان او را در بر
می گیرند .او عشق را می-ستاید و خود را غرق در عشق و معشوق خود می کند .در این
ِ
عشق استرنبرگ بیشتر از دو عنصر
صمیمیت نظریه مثلثی
دسته از اشعار که مولفه یا عنصر
ِ
دیگر تعهد و شهوت ،جلوه گر شده است؛ فروغ گاه عشق خود را نسبت به همسرش ،پرویز
شاپور که در هفده سالگی در دوران ناپختگی اش به او پیوست را ابراز کرده ،گاه و البته
بیشتر عشق و عالقه فراوان خود را به معشوقش ،ابراهیم گلستان ابراز می دارد که فروغ پس
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از جدایی از پرویز شاپور با وی آشنا شده بود و در اولین شعر از مجموعه تولدی دیگر ،به
واسطه ی عشق ورزی به گلستان ،استحالۀ درونی پیدا می کند و « با ضربه های مضطرب
عشق ،معشوق را به کرانه ای راهبر می گردد که شاعر را چه در حیات م ّوقت و مجبور و چه
بعد از مرگ مخلّد و محتوم ،دروازه ی سحر دیگر و طلیعه ی سفر دیگر و سپیده ی م ّنور
دیگری است که سحرگاه شکفتن ها و ٌرستن های ابدی است( » .حقوقی )۲۳ :۱۳۸۴ ،لذا
فروغ این شعر را صراحتاً برای گلستان سروده است:
همه هستی من آیه تاریکیست  /که تو را در خود تکرار کنان  /به سحرگاه شکفتن ها
و رستن های ابدی خواهد برد /من در این آیه ترا آه کشیدم ،آه /من در این آیه تو را  /به
درخت و آب و آتش پیوند زدم( .فرخ زاد)189 :۱۳۷۹ ،
با توجه به نظریه استرنبرگ باید گفت که اگر هر سه عنصر (صمیمیت ،تعهد و
شوریدگی) در زوج وجود داشته باشد ،تبدیل به عشق کامل خواهد شد که دچار خسران
و ناکامی نمی گردد .ولی با مطالعه زندگی فروغ و آن چه بین او با شاپور و گلستان بود،
در می یابیم که در هیچ یک از دوران عاشقی او این سه عنصر با هم ترکیب نشده بودند
و همین امر علتی برای جدایی و شکست او در زندگی مشترک و عشق بوده است« .فروغ
پر احساس ،نا آرام و دیوانه بود و پرویز ،منطقی ،حسابگر و مردی عادی بود چون همه
مردان .نحوه تلقی خاصی از زندگی نداشت .البته آن ها نمی توانستند با یکدیگر کنار بیایند».
(فرخزاد)۱۸ :۱۳۸۰ ،
از این رو ازدواج زودهنگام او دوامی نداشت و فروغ پس از سه سال زندگی مشترک در
سال  ۱۳۳۲از همسرش جدا شد و این در حالی بود که او پسری کوچک داشت و از دیدار
ِ
او محروم شد .در عین حال فروغ به واسطۀ عنصر
صمیمت عشق ،رضایت قلبی از جدایی اش
نداشت و این امر موجب پشیمانی او در برخی مواقع می شد و همین موضوع او را به سرودن
اشعار عاشقانه برای همسر سابقش سوق می داد:
پای مرا دوباره به زنجیرها ببند /تا فتنه و فریب جایم نیفکند /تا دست آهنین هوس های
رنگ رنگ /تبری دگر دوباره به پایم نیفکند( .فرخزاد)57 :۱۳۷۹ ،
او در جایی دیگر از همین مجموعه (اسیر) می گوید:
بخت اگر از تو جدایم کرده /می گشایم گره از بخت چه باک /ترسم این عشق سرانجام
مرا /بکشد تا به سر پرده خاک( .همان)46 :
فروغ گاه خود را چنان نیازمند به عشق می دید که بدون آن موهبت الهی ،زندگی برایش
مفهومی نداشت؛ موهبتی که «با آن می توان ژرفای وجود دیگری را دریافت .کسی نمی تواند
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از وجود و سرشت فرد دیگری کام ً
ال آگاه شود ،مگر آن که عاشق او باشد .فرد می تواند به
وسیله ی این عمل انسانی و روحانی ،صفت های شخصی و الگوی رفتاری محبوب خود را به
خوبی دریابد و حتی چیزی را که بالقوه در اوست و باید تبلور یابد ،درک کند( » .فرانکل،
 )۳۷ :1367لذا فروغ تمام تالش خود را برای دست یابی به چنین عشقی گماشت:
این چه عشقیست که در دل دارم /من از این عشق چه حاصل دارم /می گریزی زمن و
در طلبت /بازهم کوشش باطل دارم( .فرخزاد)۴۶ :۱۳۷۹ ،
فروغ در شعر «عاشقانه» از مجموعه تولدی دیگر ،توصیف زیبایی از صمیمیت و دلبستگی
در عشق دارد .فروغ در شعری تجسمی ،نوع و شکل و نظم کلمات را طوری هنرمندانه
انتخاب و چینش می کند که بر موضوع شعر (صمیمیت و دلبستگی) داللت می کند .او با وام
گرفتن از عناصر طبیعی و محیطی ،هم چون :آتش ،گندم زار ،شاخه های زرین و خورشید،
رابطه ای طبیعی میان صورت عینی و معنا برقرار می کند .به طوری که برای نمایاندن عنصر
صمیمیت و وابستگی در عشق ،بودن و زندگی با معشوق را برای دریافت حمایت عاطفی،
قوی ترین اهرم می داند که او را از دردهای نازل و فرودین دنیوی نجات می دهد و به سمت
و سوی دردهای متعالی و برین ،هم چون :درد خوشبختی و سعادت می کشاند:
ای تپش های تن سوزان /آتشی در سایه مژگان من /ای زگندم زارها سرشارتر /ای ززرین
شاخه ها پربارتر /ای در بگشوده بر خورشیدها  /در هجوم ظلمت تردیدها /با توام دیگر
زدردی بیم نیست /هست اگر جز درد خوشبختیم نیست( .همان)۲۲۷ :
گاهی اوقات ،نقش عنصر صمیمیت و وابستگی در عشق ،آن چنان برجسته است که
عشق دیگر هویتی غریزی و زمینی ندارد و «عشق محدود ،بسته ،منقبض و ذهنی که
ناگهان در دنیای تصاویر شعر او نامحدود ،باز و منبسط و عینی می شود .اویی که عشق را
چنان می سازد و عشقی که او را چنان می پرورد که در مسیر این تداخل و وحدت و یگانگی،
اندک اندک به هیئت معبودی در می آید( » .حقوقی )۲۳ :۱۳۸۴ ،لذا فروغ مجنون وار ،ابراز
عالقه و محبت به معشوق خود می کند:
وقتی که زندگی من دیگر /چیزی نبود ،هیچ چیز به جز یک تیک تاک ساعت دیواری/
دریافتم باید ،باید ،باید /دیوانه وار دوستت بدارم( .فرخزاد)326 :۱۳۷۹ ،
از نگاه فروغ و در بُعد متکامل تر ،عنصر صمیمیت عشق ،مرزهای زمینی و فرودین
دنیوی را در می نورد و متعالی و آسمانی می شود و از جنبه ی درونی ،انگیزشی است که
انسان را به دنیای الوهیت متصل می کند:
آیا دوباره من از پله های کنجکاو خود باال خواهم رفت /تا به خدای خوب که در پشت
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بام خانه قدم می زند ،سالم بگویم؟ (همان)۳۲۷ :
در نگاه فروغ ،دوست داشتن زیبا بود و رابطه ی سالم عاشقانه بدان معنا بود که دو
موجود انسانی ،خود انگیخته ی عشق باشند ،یکدیگر را به واسطه ی عنصر عشق بشناسند
و به واسطه ی عنصر عشق دوست بدارند .فروغ آن چنان در دریای عشق غوطه ور بود که
سرانجام آن برایش اهمیتی نداشت:
آری آغاز دوست داشتن است /گرچه پایان راه ناپیداست /من به پایان دگر نیندیشم /که
همین دوست داشتن زیباست( .همان)۸۳ :
این حالت از وابستگی و صمیمیت عشق در جای جای دیوان فروغ به چشم می خورد؛ از
آن رو که فروغ ،عاشق است و «عاشقان به شدت به محبوب خود وابسته می شوند ،به همین
دلیل وقتی در حضور معشوق نیستند ،مدام از اضطراب جدایی در عذابند( ».فیشر:۱۳۹۷ ،
 )۳۰به گونه ای که این وابستگی و عالقه مفرط شاعر به معشوقش در شعر زیر نمایان است:
دانی از زندگی چه می خواهم /من تو باشم ،پای تا سرتو /زندگی گرهزار باره بود /باردیگر
تو ،باردیگر تو( .فرخزاد)۸۳ :۱۳۷۹ ،
 -2-2-2شهوت یا شوریدگی
شهوت یکی دیگر از رئوس مثلث عشق استرنبرگ را تشکیل می دهد .شهوت و «هوس
در روابط کوتاه مدت ،نقش تعیین کننده را به عهده دارد( » .ابوالقاسمی )27۳ :۱۳۹۶ ،به
طوری که «وقتی انسان به تجربه دریافت که عشق جنسی ،باالترین خرسندی ها را ایجاد
می کند و در نتیجه ی خرسندی جنسی ،مظهر همۀ کامرانی ها می شود ،به ناچار دل به این
هدف سپرد که در مدار جنسی ،خوشی های بیشتری را به دست آورد و شهوت جنسی را
هستۀ مرکزی زندگی اش قرار دهد(».فروید )27 :1343 ،از این رو «رابطه جنسی  ،راهی
است برای تبادل دوستی و تفریح و نشاط .رابطه جنسی ،تفریحی برای کسانی است که با
هم رابطه دوستانه دارند ،فارغ از تنش های عشق و انتظارات و توقعات پنهانش ،می تواند
برای یکی از طرفین یا هر دوی آن ها لذت بخش و شیوه خوشایندی برای شناخت یک آدم
جدید باشد( ».گالسر)78-79 :۱۳۹۶ ،
حال فروغ فرخ زاد در اشعارش ،بی پروا از شوریدگی و شهوت سخن می گوید .به تعبیر
روان شناسان از عشق جنسی ،سخن می گوید؛ زیرا «عشق جنسی ،وقتی خالص و دور از
ّنیت ها و محاسبات زندگی اجتماعی باشد ،شور و شوقی است به درهم آمیختن جسم و
روح دو نفر و نیروی عظیمی است در تامین سالمت جسمانی و روانی نسل و نوع انسان».
(گاست )۴۶ :۱۳۸۰ ،از این رو فروغ با رویکرد آزادانه و آگاهانه به عشق جنسی به زبان زنده
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جاری در متن جامعه و تبدیل آن به زبان هنر ،آخرین گام بزرگ را در دموکراتیزه کردن
زبان شعر معاصر برداشت .بعد از فروغ ،زبان شعر در فضای کام ً
ال دموکراتیک تنفس می کند
 .فروغ از هوس گناه آلود سخن می گوید؛ هوسی که «می خواهد هر چه بیشتر میان عاشق
و معشوق نزدیکی ایجاد می کند ،هر چه بیشتر رابطۀ صمیمانه برقرار کند ،به طوری که
عاشق ،محبوب را لمس کند و در آغوش کشد( ».مزلو )۲۲ :۱۳۶۷ ،هوس گناه آلود فروغ،
نتیجۀ جنبۀ انگیزشی غریزۀ جنسی بود که توأم با عنصر تعه ِد عشق نبود؛ لذا نتوانست
ضامن خوشبختی او شود:
در عطر بوسه های گناه آلود /رویای آتشین تو را دیدم /همراه با نوای غم شیرین /در
معبد سکوت تو رقصیدم( .فرخزاد)103 :۱۳۷۹ ،
همان طور که گفته شد دوران آشنایی فروغ و گلستان با عشقی پرتب و تاب از جانب
فروغ همراه بود .در این عشق ،می توان گفت؛ صمیمیت هم دخیل بوده ،زیرا عناصری چون:
درک متقابل ،ارائه و دریافت حمایت عاطفی ،داشتن توجه زیاد ،تجربه خوشحالی ،اتکا
به شخص مورد عالقه در هنگام نیازمندی و  ...در آن مشهود است؛ اما تعهدی در آن که
شامل تصمیم های خود آگاهانه و غیر خودآگاهانه ای می شود که فرد برای دوست داشتن
دیگری اتخاذ و خود را متعهد به حفظ آن می کند ،دیده نمی شد؛ لذا عشقی کامل و ناب
را برای فروغ به ارمغان نیاورده و در نهایت با مرگ نابهنگام فروغ به ناکامی گرایید .فروغ
در اشعارش ،خواهان بُعد شوریدگی و شهوت عشق نیز بود .او خواهش های جسمانی اش
را به واسطۀ اشتغاالت ذهنی مثبت نسبت به معشوق خود و در قالب شعر و به کمک واژه
بیان می کرد:
ای سراپایت سبز /دست هایت را چون خاطره ای سوزان در دستان /عاشق من بگذار /و
لبانت را چون حس گرم از هستی /به نوازش های لب های عاشق من بسپار( .همان)۲۰۸ :
در جای دیگر می گوید:
کاش در بستر تنهایی تو /پیکرم شمع گنه می افروخت /ریشه زهد تو و حسرت من /زین
گنه کاری شیرین می سوخت ( .همان)۱۰۷ :
از نظر استرنبرگ «صمیمیت و تعهد نسبی در پایدار بودن روابط از حداکثر اهمیت
برخوردار است( ».ابوالقاسمی )۲۷۳ :۱۳۹۰ ،فروغ خود نیز اعتقاد به این دارد که عشق
خالص و کامل تنها با شوریدگی و شهوت حاصل نخواهد شد ،دو عنصر صمیمیت و تعهد
عشق نیز بایسته است .در غیر این صورت ،ثمری جز آلودن عشق به بار نخواهد آورد:
می توان در بستر یک مست ،یک دیوانه ،یک ولگرد /عصمت یک عشق را آلود( .فرخزاد،
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)۲۳۷ :۱۳۷۹
فروغ گاه در اشعارش ،ناکامی در عشق را یادآور می شود .فعل «بودم» در شعر زیر بیانگر
این واقعیت است که فروغ از خاطره ای در گذشته یاد می کند و عشقی را ترسیم می کند که
محور آن شوریدگی و لذت جویی بود .عشقی که فاقد عنصر تعهد بود .عشقی که کانالیزه
نشده بود و در مجاری هدفمندی چون :توالد و تناسل ،بقا و جاودانگی نوع انسان هدایت
نشده بود؛ لذا عشقی بود بر اساس ارضاء خواسته های تنانی و ّ
لذات آنی:
من پیام وصل بودم در نگاهی شوخ  /من سالم مهر بودم بر لبان جام /من شراب بوسه
بودم در شب مستی /من سراپا عشق بودم کام بودم کام( .همان )۱۵۲ :
از نظر استرنبرگ «تصمیم به قطع رابطه اغلب دوجانبه نیست و جفتی که تنها مانده
است در جست و جوی این است که بداند از دیدگاه دیگری ،دلیل گسیختگی رابطه شان
چیست .جفتی که عامل گسیختن رابطه بوده است ،گاهی حس می کند که دارد دالیلی
سرهم بندی می کند تا پاسخی برای علت شکست رابطه پیدا کند .این دالیل نه تنها برای
قانع کردن جفت که برای قانع کردن خود او نیزهست؛ کسی که تنها به جا مانده است نیز
ممکن است همین احساس را داشته باشد( ».استرنبرگ)57-58 :۱۳۹۶ ،
این موضوع در مورد زندگی و افکار فروغ نیز صدق می کند .او در اثر عشق زودگذر و
هیجانی با شاپور ازدواج می کند و البته این عشق و ازدواج شتابزده می تواند «به دلیل مسائل
خانوادگی و فضای سرد و خالی از محبت خانه پدری فروغ بوده باشد که او را به دنبال جایی
برای جبران این کمبودها و ناکامی ها کشانده و عاشق مردی ساخته که پانزده سال از او
بزرگ تر بوده و احساسات شاعرانه او را نمی توانست درک کند .نگاه آن دو از زندگی بسیار
متفاوت بود .فروغ همه زندگی را در شعر می دید در حالی که شاپور بیشتر نگاه منطقی به
زندگی داشت ،نه به اندازه فروغ عاطفی و رمانتیک .فروغ مجبور شد میان شعر و زندگی
یکی را برگزیند .او به خاطر دلبستگی به شعر از زندگی و تنها فرزندش جدا شد و شعر
برایش جفتی دیگر بود .زیرا دریچه ای بود که او را با هستی مرتبط می-ساخت و چیزی بود
برای توجیه بودن خود .از نگاه فروغ ،شعر جزئی از زندگی بوده و هرگز نمی توانست خارج
از دایره نفوذ تاثیراتی باشد که زندگی واقعی به انسان می دهد( » .فرخزاد)15-22 :۱۳۸۰ ،
-3-2-2تعهد (ازدواج)
مؤلفه تعهد که یکی از سه رأس مثلث عشق استرنبرگ را تشکیل می دهد ،اهمیت
بسزایی در ادامه روابط دارد؛ زیرا «آرزوی پیوند مشترک ،اساس نیرومندترین کوشش بشری
است ،نیرویی است که نوع بشر ،قبیله ها ،خانواده ها و اجتماع را متحد نگه می دارد( ».فروم،
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 )27 :1397از این رو ،چنان که گفته شد طرز نگاه فروغ به شعر و زندگی ،منجر به جدایی
وی از همسر و فرزند و عدم پایبندی به تعهداتی شد که الزمه زندگی مشترک است .او از
اصول زندگی مشترک دست کشیده و به تنهایی و شعر پیوست .اینجاست که باید گفت
تنها تعهد و ازدواج نمی تواند عشق آرمانی را به وجود آورد .مصداق این نظریه استرنبرگ را
می توان در این بخش از زندگی فروغ هم به وضوح مشاهده کرد.
وجود تعهد یا عدم وجود آن در کنار دو مؤلفه دیگر (صمیمیت و شهوت) انکارناپذیر
است .حضور این سه مؤلفه در کنار هم ،عشق آرمانی و کامل را به ارمغان خواهد آورد.
در زندگی فروغ با همسرش ،تعهد وجود داشت؛ اما این تعهد بر اساس شناخت دو زوج
از یکدیگر استوار نبود؛ لذا این مؤلفه در کنار رابطه جنسی تنها بخشی از عشق را شامل
می شد؛ چرا که مؤلفه صمیمیت دو جانبه در آن دیده نمی شد .او در برخی اشعارش به این
نکته اشاره کرده و می گوید:
دخترک خنده کنان گفت که چیست /راز این حلقه زر /راز این حلقه که انگشت مرا /
این چنین تنگ گرفته است به بر( .فرخزاد)74 :۱۳۷۹ ،
فروغ در شعر فوق ،اشاره به ازدواج و قرار گرفتن در موقعیتی جدید و رسمی می کند.
واژه «حلقه» را که سمبل بستن عهد و پیمان برای زندگی مشترک است ،مستقیماً در
شعرش آورده است .او اقرار به این دارد که ازدواج و تعهد ،دلیلی برای خوشبختی و سعادت
نیست و ناخرسندی خود را از رابطه اش بیان می دارد و می گوید:
سال ها رفت و شبی /زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه زر /دید در نقش فروزنده او/
روزهایی که به امیدی وفای شوهر /به هدر رفته  ،هدر( .همان)74 :
او تعهدی را که فاقد عنصر صمیمیت و ارائه و دریافت حمایت عاطفی باشد ،اسارت و
بردگی می خواند:
وای این حلقه که در چهره او /بازهم تابش و رخشندگی است /حلقه بردگی و بندگی
است( .همان)79 :
با بررسی اشعار فروغ که در ارتباط با زندگی مشترکش با پرویز شاپور سروده است و
تحلیل آن بر اساس نظریه مثلثی عشق استرنبرگ ،شاهد «عشقی پوچ» بین آن دو خواهیم
بود .در نظریه عشق استرنبرگ ،عشق پوچ (تهی) حاصل تعهد زیاد ،صمیمت و محبت کم
و شهوت کم می باشد .در عشق پوچ «رابطه جنسی در زندگی مشترک ادامه می یابد ولی
رنگ کنترل کردن به خود می گیرد .یکی از طرفین یا هر دو از کنترل بیرونی استفاده
می کنند و دیگر از عشق و محبت در زندگی مشترک خبری نیست وحاال هر یک دیگری
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را برای احساس تنهایی خود سرزنش می کند( » .گالسر )77۱۳۹۶: ،به طور معمول در
ی هیجانی و عاطفی
عشق پوچ ،رابطه بلندمدت راکد وجود دارد که در آن زوج ها ،رابطه 
متقابل را از دست داده اند و در عین حال که با هم زندگی می کنند؛ ولی تحت تاثیر عامل
کنترل بیرونی ،فرسنگ ها از هم فاصله دارند .این نوع از عشق (عشق پوچ) در زندگی فروغ
ال نمایان است:
و اشعارش کام َ
درمنی و این همه زمن جدا  /با منی و دیده ات به سوی غیر  /بهر من نمانده راه گفتگو/
تو نشسته گرم گفتگوی غیر( .فرخزاد)180 :۱۳۷۹ ،
از این رو ناکامی در عشق کامل (عشق آرمانی) را فریاد می زند و می گوید:
عاقبت خط جاده پایان یافت /من رسیدم زره غبارآلود /تشنه بر چشمه ره نبرد و دریغ/
شهر من گور آرزویم بود( .همان)178 :

 -3نتیجه گیری

از این بحث می توان این گونه نتیجه گرفت:
قسمت اعظم سروده های فروغ فرخزاد ،مضمونی عاشقانه دارند که قابل انطباق با نظریه
عشق استرنبرگ می-باشد .سه مؤلفه (شهوت ،صمیمیت و تعهد) که سه رأس نظریه مثلثی
عشق استرنبرگ را تشکیل می دهند در اشعار فروغ به وضوح نمایانند و هر کدام مؤید این
موضوع هستند که فروغ ،جنبه های گوناگونی از عشق را در اشعارش گنجانده و از آن جا که
شعر او بازتابی روشن از زندگیش است؛ لذا زندگی فروغ،سرشار از عشق بوده است .از آن جا
که عشق کامل و آرمانی از ترکیب هر سه مؤلفه  ،هماهنگ با هم ایجاد می شوند؛ می توان
گفت فروغ در رسیدن به چنین عشقی ،ناکام بوده است.
چنان که سه مؤلفه (شهوت  ،صمیمیت و تعهد) به صورت ناموزون با هم ترکیب شوند،
شش نوع عشق دیگر به وجود خواهد آمد که در میان آن ها ،عشق پوچ و عشق رمانتیک
در مورد فروغ و اشعارش ،نمود بیشتری داشته و هر کدام به دوره ای خاص از زندگی وی
تعلق دارند .به طوری که عشق پوچ ،بیشتر در زندگی با پرویز شاپور نمایان است و عشق
رمانتیک در ارتباط با ابراهیم گلستان ،نمود پیدا می کند.
جدول زیر بر اساس نظریه مثلث عشق استرنبرگ ،انواع عشق از دیدگاه فروغ را با توجه
به
موقعیت های مختلف زندگی او ،نشان می دهد:
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انواع عشق

عشق پوچ (تهی)
عشق رمانتیک

صمیمیت

شهوت

قوی

قوی

ضعیف

ضعیف

تعهد
قوی

ضعیف

منابع
-1ابوالقاسمی ،شهنام .)1390( .روان شناسی رشد ،جلد دوم .تهران :جهاد دانشگاهی.
-2ارنست ،کارل .)1384( .مراحل عشق در ادوار آغاز تصوف ایران از رابعه تا
روزبهان ،میراث تصوف .لئونارد لویزن .ترجمه  :مجدالدین کیوانی .جلد اول .تهران  :مرکز.
-3استرنبرگ ،رابرت جی .)1396( .قصه عشق .ترجمه  :علی اصغر بهرامی .چاپ هفتم.
تهران :جوانه رشد.
-4افالطون .)1337( .دوره ی آثار افالطون .ترجمه :محمد حسن لطفی و رضا کاویانی.
چاپ دوم .تهران :خوارزمی.
-5بختیاری ،محمد رضا« .)1395( .سیمای زن در شعر و اندیشه فروغ فرخزاد».
فصلنامه مطالعات ادبیات عرفان و فلسفه .دوره  .۲ش .۳
-6حقوقی ،محمد .)1384( .فروغ فرخزاد :شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز .چاپ
نهم .تهران :نگاه.
-7رودکی سمرقندی ،ابوعبداهلل .)1376( .دیوان شعر .تصحیح :سعید نفیسی .چاپ
چهارم .تهران :نگاه.
-8ساری ،فرشته .)1380( .فروغ فرخزاد .چاپ اول .تهران :قصه.
-9فرانکل ،ویکتور .)1367( .انسان در جستجوی معنی .ترجمه :اکبر معارفی .تهران:
دانشگاه تهران.
-10فرخ زاد ،پوران .)1380( .کسی که مثل هیچ کس نیست .چاپ اول .تهران:
کاروان.
-11فرخ زاد ،فروغ )1379( .دیوان اشعار .تهران :مروارید.
-12فروم ،اریک .)1397( .هنر عشق ورزیدن .ترجمه :پوری سلطانی .چاپ سی و
سوم .تهران :مروارید.
ی تئوری میل جنسی .ترجمه :هاشم
-3فروید ،زیگموند .)1343( .سه رساله درباره 
رضی .چاپ دوم .تهران :آسیا.
-14فیشر ،هلن .)1397( .چرا عاشق می شویم .ترجمه :سهیل شمسی .چاپ سوم.
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تهران :ققنوس.
-15کجباف ،محمد باقر .)1378( .روان شناسی رفتار جنسی .چاپ اول .تهران:
روان.
-16گاست ،خوزه اورتگای .)1380( .درباره عشق .ترجمه :سید مهدی ثریا .چاپ اول.
تهران :جوانه رشد.
-17گالسر ،ویلیام .)1396( .تئوری انتخاب .ترجمه  :علی صاحبی .چاپ چهاردهم.
تهران :سایه سخن.
-18مزلو ،آبراهام )1367( .انگیزش و شخصیت .ترجمه  :احمد رضوانی .مشهد :آستان
قدس رضوی.
-19مهندس ،لیال« .)1395( .بررسی مفهوم عشق از دیدگاه سعدی و استرنبرگ».
دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی ،روان شناسی و علوم
تربیتی .تهران :مرکز توانمندسازی مهارت های فرهنگی و اجتماعی جامعه.
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا
س ،11ش( 2پیاپی ،)23پاییز 1399
شاپا2251-8457 :

صص29-46 :

بررسی و تحلیل ظرف ّیت های دراماتیک در داستان نبرد یازده رخ شاهنامه
فردوسی

محمدرضا جمالی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربت حیدریه ،ایران

دکتر عباس خیرآبادی (نویسنده ی مسئول)

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربت حیدریه ،ایران

دکتر حمیدرضا سلیمانیان

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد تربت حیدریه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تربت حیدریه ،ایران

دکتر محمود فیروزی مقدم
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چکیده

ادبیات دراماتیک یا نمایشی
ادبیات کالسیک فارسی ،پشتوانه ای قوی برای ّ
داستان های کهن ّ
قابلیت های
به شمار می آیند .یکی از منابع پربار در این زمینه داستان های شاهنامه فردوسی استّ .
مبدل ساخته است.
دراماتیک نیرومند این داستان ها ،شاهنامه را به اثری بی بدیل در این عرصه ّ
ِ
در میان داستان های شاهنامه ،داستان نبرد یازده رخ ،با عناصر
دراماتیک نیرومند ،کم تر مورد
ادبیات داستانی بوده است و ضرورت تحقیقاتی از این دست را توجیه
ّ
توجه پژوهشگران عرصه ی ّ
می کند .در این مقاله ،با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای،
ظرفیت های
ّ
دراماتیک داستان نبرد یازده رخ بررسی شده است .نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که
ساختار دراماتیک این داستان را می توان بر اساس چهار مبحث :پیش درآمد ،ساخت ،درگیری
و زبان ،بررسی کرد .هر کدام از این مباحث در ساختار دراماتیک داستان نبرد یازده رخ بسیار
پُررنگند و شکوه این شاهکار کم نظی ِر دراماتیک را در برابر دیدگان پژوهش گران این عرصه قرار
می دهند.
واژگان کلیدی :عناصر درام ،تراژدی ،شاهنامه فردوسی ،نبرد یازده رخ
تاریخ دریافت مقاله1398/11/05 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/07/13 :

Email: jamalimohamadreza@gmail.com
khyrabadyabas@gmail.com
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 -1مقدمه

ادبیات کالسیک فارسی در قاب و قالب داستان تجلّی یافته است .بررسی
بخش ّ
مهمی از ّ
و تحلیل
ظرفیت های دراماتیک این داستان ها و گره گشایی از دشواری هایی که در رابطه با
ّ
آن ها وجود دارد به شناخت بهتر این داستان ها می انجامد .بدون شک ،شاهنامۀ داستان پرداز
فرزان توس ،فردوسی ،از
ظرفیت های دراماتیک و نمایشی نیرومند و کم نظیری در گستره
ّ
توجه و اقبال فراوان ایرانیان قرار
ادبیات کالسیک فارسی ،برخوردار بوده و از دیرباز مورد ّ
ّ
داشته است« .توازن در
تجسم چهره ها در اوج و فرود زندگی آدمیان و،...
ّ
شخصیت پردازیّ ،
جاذبه های ماندگار دراماتیک در شاهنامه است» (طالبی .)108 :1369 ،از میان سه بخش
اسطوره ای ،حماسی یا پهلوانی و تاریخی شاهنامه« ،بخش پهلوانی آن از منظر جنبه های
نمایشی از جایگاه واالتری برخوردار است» (حنیف .)9 :1384 ،داستان نبرد یازده رخ ،از
مهم بخش حماسی یا پهلوانی شاهنامۀ فردوسی است که بیش از  2500بیت
اَبَرداستان های ّ
اهمیت این داستان از آن جهت که
از ابیات این اثر حماسی را به خود اختصاص داده استّ .
جذابیت
در آن ،نبردهای ایران و توران به فرجام نهایی خود نزدیک می شوند ،باعث زیبایی و
ّ
این داستان در نظر خوانندگان شده و پژوهش گران را بر آن می دارد تا درباره
ظرفیت های
ّ
تفحص کنند.
دراماتیک ( )Dramaticو نمایشی آن ّ
 -1 – 1پرسش ها و فرض ّیه ها تحقیق
این پژوهش که با رویکرد درون متنی ،به بررسی
ظرفیت های دراماتیک داستان نبرد
ّ
رخ شاهنامۀ فردوسی می پردازد ،در پی پاسخ به این مسأله است تا دریابد بر پایه
یازده ِ
چه مباحثی و چگونه می توان
ظرفیت های دراماتیک را در این داستان بررسی و تحلیل
ّ
کرد .فرض نگارنده بر این است که داستان نبرد یازده رخ از
ظرفیت های دراماتیک بسیار
ّ
نیرومندی برخوردار است و بررسی و تحلیل ساختار این داستان میزان دراماتیک بودن آن
را آشکار می سازد.
 -2 -1پیشینه تحقیق
متعددی انجام
در زمینه بررسی عناصر دراماتیک در داستان های شاهنامه ،پژوهش های
ّ
شده است .اساس بیشتر این پژوهش ها ،دو داستان رستم و اسفندیار و رستم و سهراب است.
مهم ترین این پژوهش ها عبارتند از :مقاله «عناصر درام در برخی از داستان های شاهنامه»
(خالقی مطلق )1370 ،که در آن ،چهار داستان معروف شاهنامه ،داستان رستم و اسفندیار،
داستان رستم و سهراب ،داستان سیاوش و داستان فرود ،اساس پژوهش قرار گرفته اند و
از داستان «جنگ یازده رخ» هیچ استفاده ای نشده است .مقاله «نمایش نامه های ملهم از
مقدمه ای از
ظرفیت های نمایشی
شاهنامه» (طالبی .)1369 ،در این مقاله پس از بیان ّ
ّ
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شاهنامه ،تاریخچه نمایش نامه هایی که با الهام از داستان های شاهنامه ساخته شده اند بیان
شده است .مقاله «نگاهی به جلوه های دراماتیک در شاهنامه فردوسی و خمسه نظامی»
(اسماعیل حاکمی واال مصطفی رئیسی بهان .)1384 ،در این مقاله
ظرفیت های دراماتیک
ّ
در شاهنامه فردوسی و خمسۀ نظامی ،بررسی شده است .اساس کار این مقاله در بررسی
جلوه های دراماتیک شاهنامه ،داستان رستم و اسفندیار است و در آن به
ظرفیت های
ّ
دراماتیک داستان های دیگر شاهنامه چندان اشاره ای نشده است .مقاله «واکاوی جنبه های
دراماتیک داستان رستم و سهراب شاهنامه بر پایه درام شناسی ارسطو» (نصراصفهانی-
هاشمی -حاتمی .)1389 ،این مقاله نیز همان گونه که از عنوان آن پیداست جنبه های
توجه به درام شناسی ارسطو بررسی می کند .مقاله
دراماتیک داستان رستم و سهراب را با ّ
«مقایسه جنبه های دراماتیک داستان های پهلوانی شاهنامه» (حنیف )1380 ،که در آن به
صورت بسیار مختصر ،به یکی از عناصر دراماتیک داستان نبرد یازده رخ ،کشمکش ،اشاره
شده و سایر عناصر دراماتیک در این داستان بررسی نشده است .مقالۀ «عنصر داستانی
کشمکش در داستان سیاوش» (موسوی زارعی .)1387 ،در این مقاله ،یکی از عناصر
قابلیت های نمایشی
مهم درام ،کشمکش ،در داستان سیاوش بررسی شده است .در کتاب ّ
شاهنامه (حنیف ،)1384 ،جنبه های دراماتیک چند داستان معروف شاهنامه ،رستم و
اسفندیار ،رستم و سهراب ،و سیاوش ،بررسی شده ا ّما به
ظرفیت های دراماتیک داستان
ّ
عناوین آثا ِر پدید آمده ،برآمدنی است،
نبرد یازده رخ ،اشاره ای نشده است .آن گونه که از
ِ
هرچند این پژوهش ها به صورت کلّی در مورد داستان های شاهنامه هستند ،ا ّما بیشتر با
انگیزه بررسی بررسی
ظرفیت های دراماتیک داستان هایی از شاهنامه ،غیر از داستان نبرد
ّ
یازده رخ پدید آمده اند.
 -3 -1روش تحقیق
روش گردآوری اطالعات در این مقاله کتابخانه ای است؛ روش تحقیق ،توصیفی و تحلیلی
و روش تحلیل داده ها هم کیفی است؛ به این ترتیب که تمام مقاالت و کتاب هایی را که
در آن ها درباره درام و
ظرفیت های نمایشی شاهنامه فردوسی ،مطالبی آمده است ،انتخاب
ّ
اهمیت این آثار و میزان ارتباط آن ها با موضو ِع این پژوهش به بررسی
کردیم و با ّ
توجه به ّ
آن ها پرداختیم .در میان این آثار ،مقاله جالل خالقی مطلق با عنوان «عناصر درام در برخی
از داستان های شاهنامه» به علّت پختگی مطالب و محتوای برتر آن ،اساس این پژوهش
قرار گرفت و بر پایه آن
ظرفیت های دراماتیک داستان نبرد یازده رخ بررسی و تحلیل شد.
ّ
 -4-1مختصری درباره درام و ارتباط آن با داستان
«درام از واژه یونانی ()Dramaگرفته شده است .این واژه به معنی نمایش دادن ،نمایش
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کاری ،کاری که نمود می یابد ،عمل ( ،)Actionتقلید انسان در حال انجام کاری ،هم چنین
جدی (اعم از آن که پایان شاد یا غم انگیز داشته باشد) است»
به معنی نمایش نامه های ّ
(همان.)11 :
درام در اصل مربوط به هنر نمایش است و تاریخچه آن به یونان باستان می رسد« .در
یونان باستان مراد از این کلمه کاری بود که بر روی صحنه نمایش در برابر چشم تماشاگران
روی می داد» (دایره المعارف فارسی :1381 ،ذیل مدخل «درام») .ا ّما اگر درام به نمایش،
ادبیات داستانی نیز به کار می برند؟ در پاسخ،
مربوط است ،پس چرا این واژه را در حوزۀ ّ
توجه
ابتدا باید به این نکته ّ
توجه کنیم که هر نمایش نامه ،سناریویی دارد ،که نمایش نامه با ّ
ادبیات
به آن سناریو اجرا می شود .این سناریو را می توان یک داستان دانست .چنان که در ّ
کالسیک فارسی نیز ما در گذشته «به جای دراما داستان داشته ایم ،یعنی فقط سناریوی
نمایش را» (شمیسا .)55 :1381 ،فارغ از این موضوع ،در برخی آثار داستانی ،جنبه های
متحرک و
مهیج،
دراماتیک بسیار نیرومندی وجود دارد که «اثر ادبی را جالب ّ
توجهّ ،
ّ
نمایشی می سازد ،...عناصری که به خواننده یاری دهد تا
شخصیت ها و وقایع را آن گونه که
ّ
مجسم سازد» (حنیف .)12 :1384 ،همین موضوع ارتباط میان درام با
هست ،در ذهن خود ّ
داستان را ّ
مشخص می کند؛ درام نیز هم چون داستان ،از عناصری تشکیل شده است که این
عناصر با عناصر داستانی ،پیوستگی ها و مشابهت های بسیار دارند و می توانند در بررسی آن
توجه قرار گیرند .عناصر درام ،بیشتر با آن بخش از عناصر داستانی پیوند دارد
عناصر مورد ّ
که جنبه های نمایشی در آن ها پررنگ است .به عنوان مثال ،در پیش درآمد یک داستان ،که
فضای کلّی حاکم بر آن داستان ،بیان شده است ،و یا در گفت وگوهای نقش آفرینان یک اثر
توجه قرار گیرد.
داستانی ،عناصر درام نیز می تواند مورد ّ
-5-1خالصهی داستان نبرد یازده رخ
داستان نبرد یازده رخ از آن جا آغاز می شود که افراسیاب ،پادشاه توران ،که به خاطر
شکست از ایرانیان در نبردهای پیشین ،سخت کینه آنان را به دل گرفته است ،پس از
ِ
پهلوان
رای زنی با بزرگان و پهلوانان توران ،به
بزرگ خود ،پیران ویسه ،فرمان می دهد با
ِ
سپاهی انبوه به ایران حمله کند .کیخسرو ،پادشاه ایران ،با آگاهی از این حمله ،سپاه چهارم
خود را به فرماندهی گودرز به مقابله با او می فرستد .دو سپاه در منطقه زیبد و گنابد در
برابر هم صف آرایی می کنند .نبردهای گروهی و انفرادی ،میان دو سپاه رخ می دهد ،گرچه
در این نبردها دو برادر پیران ،هومان و نستیهن ،کشته می شوند ،ا ّما نتیجه نهایی نبرد
ّ
مشخص نمی شود .سرانجام برای آن که خون بی گناهان کمتر ریخته شود ،پیران ویسه،
پیمان یازده رخ را پیشنهاد می کند که مورد قبول گودرز نیز قرار می گیرد .بر اساس این
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پیمانَ ،ده پهلوان از سپاه ایران و َده پهلوان از سپاه توران ،به صورت تن به تن با یکدیگر نبرد
می کنند ،در نبر ِد پایانی ،یعنی نبرد یازدهم نیز فرماندهان دوسپاه ،گودرز و پیران ویسه،
ّ
در برابر هم قرار می گیرند و نتیجه جنگ را بر اساس نتیجه این نبردها
مشخص می کنند.
در َده نبرد نخست ،پیروزی با سپاهیان ایران بود و هر َده پهلوان ایرانی بر حریفان تورانی
خود چیره شدند .در آخرین نبرد یا رخ یازدهم نیز پیران ویسه به دست گودرز کشته شد.
با کشته شدن پیران ،سپاهیان توران از پادشاه ایران زینهار می خواهند .ل ّهاک و فرشیدورد،
دو برادر دیگر پیران ،نیز که در حال گریز به سوی توران هستند به دست گستهم کشته
میشوند.

 -2بحث و بررسی

ساختار دراماتیک داستان نبرد یازده رخ را در چهار مبحث می توان بررسی کرد .که
ِ
ساخت درام ،درگیری در درام ،و زبان درام (ن.ک :خالقی
عبارتند از :پیش درآم ِد درام،
مطلق.)53 :1370 ،
 -1 -2پیش درآمد در داستان نبرد یازده رخ
ادبیات غرب ،درام های بزرگ غالباً دارای یک پیش درآمد یا پیش پرده کوتاهی
«در ّ
هستند که ( )prologنامیده می شود .این پیش درآمدها با موضوع درام ،تنها یک ارتباط
وضعیت
کوتاه و کلّی دارند که از راه آن خوانندگان و تماشاچیان به ج ّو اصلی داستان و
ّ
روانی اشخاص آن راه می یابند» (همان .)53 :پیش درآمدها در داستان را می توان چکیده ای
برای آن داستان دانست و «اغلب برای داستان ها حکم آگهی تبلیغی یا پیش پرده را دارند
که درباره ی آن چه خواهد آمد غلوآمیز اظهار نظر می کنند» (توالن .)127 :1383 ،در
اصطالح علم بدیع ،به این پیش درآمد یا چکیدۀ داستان ،براعت استهالل گفته می شود.
«براعت استهالل در حقیقت نوعی ُحسن مطلع است منتها مضمون مطلع با مقصود و
منظور اثر تناسب و هماهنگی دارد» (وحیدیان کامیار .)167 :1379 ،و نیاز هر داستان است.
مقدمه ای دارند ،که در آن نویسنده فضای حاکم بر داستان
به عبارت دیگر ،داستان ها نیاز به ّ
را ترسیم و ذهن خواننده را برای ورود به تنۀ اصلی داستان آماده می کند.
داستان نبرد یازده رخ نیز به مانند دیگر داستان های برجسته ی شاهنامه فردوسی
پیش درآمدی دارد .در پیش درآمد این داستان ،پس از آن که گوینده مختصری به خواننده،
توجه به آن ،تا اندازه ای فضای حاکم بر
پند و اندرز می دهد ،به نکته ای اشاره می کند که ّ
ذهنیت یکی از
داستان را در ذهن خواننده ترسیم و او را با
شخصیت های این داستان آشنا
ّ
ّ
می کند؛ در این پیش درآمد ،در نکوهش آزمندی صحبت شده و به این نکته اشاره شده
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است که کار دنیا بر شخص آزمند ،دشوار و طوالنی خواهد شد و عالوه بر این ،او در جهان
مورد ستایش دیگران قرار نخواهد گرفت:
شود کار گیتیت یکسر دراز...
چو بستی کمر بر در راه آز
به گیتی زکس نشنود آفرین
پرستنده آز و جویای کین
(فردوسی)691/2 :1394 ،
این موضوع ،اشاره ای است غیرمستقیم به افراسیاب .او با آزمندی و کینه توزی خویش،
مهم آن ،همین
مسبب دشواری های بسیار برای خود و تورانیان شده بود ،که یک نمونۀ ّ
ّ
نبرد یازده رخ است .افراسیاب در آن جنگ ،شکست سهمگینی
متحمل شد و بزرگ ترین
ّ
پهلوان و اصلی ترین یار و مشاور خود ،پیران ویسه ،را از دست داد .پهلوانی که با مرگ او
ستون فقرات سپاه توران شکست ،و زمینه نابودی و شکست کامل سپاه توران و کشته شدن
افراسیاب فراهم شد .ا ّما جلوۀ مهم دراماتیک در پیش درآمد داستان نبرد یازده رخ ،ابیاتی
است که با مهم ترین رخداد این داستان ،یعنی کشته شدن پیران ویسه ،مرتبط است و ذهن
خواننده را برای روبرو شدن با آن رخداد آماده می کند:
چو سرو سهی کوز گردد به باغ
بر او بر شود تیـــره روشـن چراغ،
کند برگ پژمرده و بیـخ سست
سرش سوی پسـتی گراید درسـت
بروید ز خاک و شــود با ِز خاک
همه جای ترس ست و تیمار و باک
(همان.)691 :
این ابیات در پیش درآمد داستان نبرد یازده رخ ،این حس را به خواننده القا می کند که
باید در این داستان ،در انتظار رخدادی تراژیک بود.
-2-2نبرد یازده رخ ،نمایش یک تراژدی
تراژدی جزوی از ادب دراماتیک است ،ارسطو در تقسیم ادب دراماتیک آن را به دو نوع
تراژدی و کمدی تقسیم کرده و بحث کاملی در این زمینه ارائه نموده است (ن .ک :ارسطو،
 .)28-25 :1343تراژدی در اصل« ،نمایش اعمال مهم و جدی یی است که در مجموع
به ضرر قهرمان اصلی تمام می شوند یعنی هستۀ داستانی ( )Plotجدی به یک فاجعه
( )Catastropheمنتهی می شود .این فاجعه معموالً مرگ جان گداز قهرمان تراژدی است.
مرگی که البته اتّفاقی نیست ،بلکه نتیجه منطقی و مستقیم حوادث و سیر داستان است»
(شمیسا.)56-55 :1381 ،
شخصیت اصلی وجود دارند .در میان این
در داستان نبرد یازده رخ ،چند
شخصیت ها،
ّ
ّ
شخصیت ،در فرازهای
گودرز و پیران ویسه ،نقش شان پررنگ تر و کلیدی تر است .این دو
ّ
پایانی داستان ،در برابر هم قرار می گیرند .زیان کا ِر
اصلی این تقابل ،پیران ویسه است که به
ِ
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دست گودرز کشته می شود .مرگ پیرا ن ویسه مهم ترین رخداد داستان نبرد یازده رخ است
و مطابق تعریف تراژدی که به آن اشاره شد ،نه اتّفاقی ،بلکه نتیجه منطقی حوادث و سیر
داستان است .هم چنین بر پایه یکی دیگر از ویژگی هایی که برای تراژدی ذکر شده است،
تراژدی «داستان مردی است که به سعادتی عظیم دست می یابد و سپس از جایگاه رفیعش
سقوط می کند و به جایگاه شوربختی می افتد و زندگی اش به طرزی غم انگیز پایان می یابد»
(لیچ .)7 :1390 ،این ویژگی تراژدی در حقیقت ،زبان حال پیران ویسه در داستان نبرد
توجه و احترام ایرانیان،
یازده رخ است؛ پهلوانی بزرگ که یار و مشاور افراسیاب بود و مورد ّ
به ویژه کیخسرو نیز قرار داشت به گونه ای که در ابتدای داستان نبرد یازده رخ ،کیخسرو ،در
مورد مدارا و مهربانی با پیران ،به گودرز بسیار سفارش کرد .ا ّما سرانجام این پهلوان نامدار،
از عرش به فرش می آید و به گونه ای غم انگیز و عبرت آموز به دست گودرز کشته می شود.
تراژدی ،ویژگی های دیگری نیز دارد؛ یکی از این ویژگی ها که از زبان ارسطو بیان شده
و از ّ
ابیت های نمایشی و زیبای تراژدی است این است که «افسانه و داستان [تراژیک]
جذ ّ
باید چنان تألیف و ترکیب گردد که هرچند کسی نمایش آن را نبیند همین که نقل و
روایت آن را بشنود از آن وقایع بلرزد ،و او را بر حال قهرمان داستان رحمت و شفقت آید»
(ارسطو .)61 :1343 ،این ویژگی نیز در مورد سرنوشت پیران ویسه در داستان نبرد یازده رخ
صادق است؛ پیران «نیکی های بالفعل داشته و هم بالق ّوه امکان قرار گرفتن در صف نیکی»
توجه به نیکی های بالفعل پیران که نمونۀ آن را در رفتار نیک
(حمیدیان .)306 :1383 ،با ّ
او با کیخسرو و مادرش ،زمانی که در سرزمین توران به سر می بردند ،می توان دید ،طبیعی
است وقتی خواننده ،سرنوشت غم انگیز پیران را در داستان نبرد یازده رخ می خواند ،نوعی
شفقت و رحمت نسبت به او در خود احساس می کند و از بازی هایی که تقدیر و سرنوشت
برای انسان تدارک می بیند دچار هراس می شود .ارسطو در ادامه می گوید که قهرمان
تراژدی کسی است که در ذروه فضیلت و عدالت نیست ،ا ّما افتادنش هم به حضیض شقاوت،
به سبب بی بهرگی او از فضیلت و عدالت نیست ،بلکه به جهت خطایی است که مرتکب
شده است .خطایی که قهرمان تراژدی انجام می دهد و موجب افتادنش به حضیض شقاوت
می شود ،بر اثر نقطه ضعفی است که او دارد (ارسطو« .)59 :1343 ،یکی از رایج ترین انواع
نقطه ضعف در تراژدی های یونانی ( )hubrisبه معنی غرور است .از خود راضی بودن و اعتماد
به نفس بیش از حد که باعث می شود قهرمان تراژدی به نداها و اخطارها و عالئم درونی و
توجه نکند و یا از قوانین اخالقی منحرف شود» (شمیسا .)56 :1381 ،پیران ویسه
آسمانی ّ
در داستان نبرد یازده رخ ،همین نقطه ضعف را دارد و دقیقاً به همین آفت غرور مبتال شده
است .در فرازهای نخستین این داستان ،گودرز ،فرزندش گیو ،را با پیامی به نزد پیران،
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می فرستد و در این پیام برای پیش گیری از جنگ شرط هایی می گذارد .پیران نیز با شتاب
فرستاده ای به نزد افراسیاب می فرستد و از او کسب تکلیف می کند .افراسیاب ،بی درنگ
سی هزار سوار شمشیرزن را به یاری پیران می فرستد و به او فرمان می دهد که به جنگ با
ایرانیان برود .هنگامی که چشم پیران به سپاه بزرگی که افراسیاب به یاریش فرستاده بود
افتاد ،غرور او را فرا گرفت ،خود را نیرومند دید و عزم جنگ کرد:
به خون تشنه هر یک به کردار گرگ،
چو پیران بدید آن سپـــاه بزرگ
هنرها بشسـت از دل ،آهـــــو گرفت
برآشفت از آن پس که نیرو گرفت
پُراندیشــه شــــــد ،رزم کرد آرزوی
جفاپیشه گشت آن دل نیکخوی
(فردوسی.)700/2 :1394 ،
از ویژگی های دیگری که ارسطو برای تراژدی ذکر کرده است احتوای آن بر پیش گویی و
پیش بینی است (ارسطو .)68 :1343 ،در داستان نبرد یازده رخ ،کشته شدن پیران به دست
توسط یکی از
شخصیت های ایرانی داستان ،پیش گویی شده است؛ هنگامی که در
گودرزّ ،
ّ
نبرد گروهی ایرانیان با تورانیان ،گیو با پیران نبرد می کند ،تالش هایش برای کشتن پیران
به نتیجه نمی رسد؛ تیرهایی که به سوی او می اندازد ،اثری ندارد ،ح ّتی با نیزه ،کاله خود
پیران را از سرش می رباید ا ّما باز گزندی به پیران نمی رسد و بر عکس خودش به دست
پیران ،زخمی می شود .در این هنگام ،بیژن نزد گیو می آید و به او می گوید که از شاه ایران
چنین شنیدم که پیران ،جنگ های بسیاری می کند و از بسیاری مهلکه های سخت ،رهایی
می یابد تا سرانجام جانش به دست گودرز برمی آید .پس ای پدر این قدر بر این کار اصرار
مکن ،هنوز عمراو به سر نیامده است:
به نزدیک گیـــو آمد آنگه پسر
فرخ پدر،
که ای نامبــــــــــردار ّ
که پیــــــران فراوان کند کارزار
من ایدون شنیده ستم از شهریار
مر او را بــــــود روز سختی رها
ز چنگ بسی تیــــزچنگ اژدها
برآرد ،تو ای باب چندین مکوش!
سرانجام بر دسـت گودرز هوش
(فردوسی.)752/2 :1394 ،
 -3-2ساخت درام در داستان نبرد یازده رخ
ادبیات غرب درام های کالسیک
دومین مبحث در بررسی درام ،ساخت درام است« .در ّ
را از نظر ساخت دارای پنج مرحله می دانند مرحلۀ نخستین ،پرده ا ّول درام است به نام
( )Expositionیعنی درآمد که در آن تماشاچیان با موضوع و اشخاص درام آشنا می شوند...
مرحله دوم درام آغاز لحظات شورانگیز است ،نقطه اوج آن را که به درگیری میان دو جبهه
می انجامد ،مرحلۀ سوم می دانند ...مرحلۀ چهارم درام پیدایش یک آرامش مو ّقتی است
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که در واقع ،آرامش پیش از طوفان است .با این آرامش مو ّقتی فاجعۀ پایان داستان کمی
عقب می افتد و از این راه بر هیجان داستان افزوده می گردد .مرحلۀ پنجم که با آن درام به
پایان می رسد ،مرحله ای است که سرانجام ،کار درگیری حاصل از دو بینش متضاد غالباً به
مصیبت و فاجعه می کشد» (خالقی مطلق .)57-56 :1370 ،این مراحل با تفاوت هایی اندک
تقدم و ّ
تأخر آن ها و هم چنین یکسان بودن برخی مراحل ،در داستان نبرد یازده رخ،
در ّ
قابل بررسی است؛ در این داستان ،مرحله نخست در ساخت درام یا پرده ا ّول درام را ،اندکی
پیش تر در پیش درآمد داستان بررسی کردیم و دانستیم که در این پیش درآمد ،حال و
هوای حاکم بر داستان بیان شده است.
مرحله دوم درام ،آغاز لحظات شورانگیز یا به عبارتی شروع بحران در داستان است.
در داستان نبرد یازده رخ ،این لحظۀ شورانگیز ،هنگامی آغاز می شود که افراسیاب پس از
شکست از رستم در ماجرای بیژن و منیژه ،بزرگان توران را فراخواند و با آنان راز دل گشود؛
از گذشته و شکستی که در جنگ با رستم نصیبش شده بود بسیار یاد کرد ،از عزم خود
برای نبردی بزرگ با ایرانیان سخن گفت و از این که هزاران هزار جنگجو از ترکان و چینیان
فراهم آورده و به جنگ ایرانیان ،گسیل خواهد کرد:
کمربستگـــان ازد ِر کارزار،
ز ترکان و از چین َهزاران َهزار
گماریم بـــر گر ِد ایران سپاه
بسازیم با هر ُس ْوی رزمگاه
(فردوسی.)692/2 :1394 ،
از سوی دیگر هنگامی که کیخسرو از لشکرکشی افراسیاب به ایران آگاه و برای مقابله با
او آماده می شود ،لحظات شورانگیز داستان ،اندک اندک اوج می گیرد .با درگیری دوسپاه با
یکدیگر و کشته شدن دو پهلوان تورانی ،هومان و نستیهن ،و رزم گروهی ایرانیان با تورانیان،
بر این اوج گیری افزوده می شود.
مرحله سوم درام یا نقطه اوج در داستان نبرد یازده رخ ،کشته شدن پیران ویسه به دست
گودرز است .بحران یا لحظات شورانگیز این داستان که با رای زنی افراسیاب با بزرگان توران
و تصمیم او برای لشکرکشی به ایران ،به آرامی آغاز شده بود ،با چند بحران دیگر ،اند ک اندک
شدت می گیرد و داستان را به اوج خود نزدیک می کند .طالیۀ اوج در این داستان ،آن جا
ّ
آشکار می شود ،که پیران ویسه به افراسیاب پیشنهاد می کند که تعدادی از پهلوان ایران و
توران به انتخاب فرماندهان خود ،با هم نبرد کنند و در آخر ،فرماندهان دو سپاه ،گودرز و
ّ
مشخص و خون بی-گناهان نیز کمتر
پیران ویسه ،به جنگ یکدیگر بروند تا نتیجه جنگ
ریخته شود .گودرز این پیشنهاد را می پذیردَ .ده پهلوان از سپاه ایران و َده پهلوان از سپاه
توران انتخاب می شوند و به صورت جداگانه و تن به تن با یکدیگر نبرد می کنند .در هر نبر ِد

/38

فصلنامهی زبان و ادبیات فارسی

تن به تن ،بر آهنگ و هیجان داستان افزوده می شود تا سرانجام ،در رخ یازدهم ،گودرز و
پیران ویسه در برابر یکدیگر قرار می گیرند .صحنه های نبرد این دو پهلوان بسیار زیبا و
نمایشی است؛ مراحل نخستین این نبرد ،هنگامی که دو پهلوان با ابزارهای مختلف جنگی
چون :شمشیر ،گرز ،کمند و تیر و کمان با یکدیگر می جنگند ،گریز پیران به سمت کوه و
توسط گودرز ،گفت وگوهایی که در این تعقیب و گریز با یکدیگر دارند ،لحظه ای
تعقیب او ّ
که گودرز زخمی می شود و لحظه ای که گودرز با زوبین ،زخمی مرگبار بر پیران می زند،
همه و همه مواردی هستند که بر هیجان داستان و نمایشی شدن آن می افزایند .سرانجام
در لحظه جان سپردن پیران که راوی داستان در آن لحظه ،جهان بینی تقدیرگرایانه خویش
را بیان می کند ،داستان در نقطۀ اوج خود قرار می گیرد:
زوپین پوال ْد خستــــــــه جگر
به
چو شیـــــــر ژیان اندرآمد به سر
ِ
سر از کیـــــــن و آوردگاه آرمید
بر آن کوه باره زمانــــــــــی تپید
بدرد دل شیـــــــر و چنگ پلنگ
زمانه به زهــــرآب داده ست چنگ
ّ
نگیردهمــــــــــــی پند آموزگار
چنین ست خـــــود گردش روزگار
(همان.)771:
مرحله چهارم درام :آرامش مو ّقتی یا آرامش پیش از طوفان است .این آرامش ،پیش از
نقطۀ اوج داستان یازده رخ و کشته شدن پیران ،با پیمان گودرز و پیران ویسه و نامزدکردن
یازده پهلوان از هر سپاه برای جنگ تن به تن با یکدیگر ،بر داستان حاکم شده بود .در
حقیقت ،آرامش مو ّقت در داستان یازده رخ را ما می توانیم ،مرحلۀ سوم در این داستان
بدانیم.
مرحله پنجم درام ،مرحلۀ مصیبت یا فاجعه است .نقطه اوج داستان نبرد یازده رخ که
کشته شدن پیران ویسه است در حقیقت ،مصیبت یا فاجعه این داستان نیز به حساب
می آید؛ آرامش مو ّقتی که با پیمان یازده رخ ،میان دو سپاه ایران و توران پدید آمده بود،
با جنگ های تن به تن پهلوانان دو سپاه که بر اساس پیمان یازده رخ ،انتخاب شده بودند،
شدت می گیرد .سرانجام با کشته شدن
از میان می رود و دوباره کشمکش ها در داستان ّ
رخ
یازدهم نبرد یازده رخ ،فاجعه و مصیبت داستان شکل
ِ
پیران ویسه به دست گودرز در ِ
می گیرد .ممکن است این شائبه پیش آید که کشتن شدن فردی از سپاه دشمن چه
فاجعه ای می تواند باشد؟ در پاسخ باید گفت که رفتار پُر از مهری که پیران با سیاوش در
سرزمین توران داشت و یا زنده ماندن کیخسرو در سرزمین توران که در اصل مدیون درایت
و فداکاری پیران بود ،ستایش هر خواننده ای را نسبت به او برمی انگیزد .در همین داستان
نبرد یازده رخ ،برای آن که خون بی گناهان ،کمتر ریخته شود ،پیران پیشنهاد پیمان یازده رخ
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توجه به پیشینه نیک پیران،
را مطرح کرد که نشانه ای از خرد و منطق نیرومند اوست .با ّ
کمتر خواننده ای است که فرجام غم-انگیز او را در داستان نبرد یازده رخ ،بخواند و دچار تأثّر
و اندوه نشود ،تأثّر و اندوهی که همان طور که پیش از این گفته شد از ویژگی های تراژدی
است.
 -4-2درگیری (کشمکش) در داستان نبرد یازده رخ
عنصر مهم دیگر درام که به نمایشی شدن یک داستان کمک بسیار می کند ،کشمکش
یا درگیری است .کشمکش ،نقش اساسی در هر داستان دارد .می توان گفت که «همه
داستان ها از کشمکش استفاده می کنند تا گسترش یابند ،هیجان ایجاد کنند ،نمایش و
اوج نهایی خلق کنند» (نوبل .)14 :1387 ،در یک داستان دراماتیک «کشمکش یا درگیری
( )conflictمیان بینش ها و ارزش های متضاد است که یا درونی است ،یعنی در ضمیر
شخص ا ّول داستان در جریان است و یا بیرونی است یعنی میان دو شخص یا دو جبهه روی
می دهد» (خالقی مطلق.)58 :1370 ،
جمال میرصادقی ،در کتاب عناصر داستان،کشمکش های داستانی را به چهار نوع
جسمانی ،ذهنی ،عاطفی و اخالقی تقسیم می کند و معتقد است که در تمام داستان ها،
دست کم ،یکی از این چهار نوع کشمکش وجود دارد (میرصادقی .)74-73 :1385 ،در
داستان نبرد یازده رخ ،این چهار نوع کشمکش وجود دارند و هر کدام از آن ها از زبان
راوی داستان ،آن-چنان زیبا و هنرمندانه توصیف شده است که خواننده می تواند هم چون
نمایشی ،صحنه های آن را در ذهن خویش تص ّور نماید.
 -1-4-2کشمکش ذهنی
داستان نبرد یازده رخ ،در اصل با کشمکش ذهنی آغاز می شود« .کشمکش ذهنی ،وقتی
است که دو فکر با هم مبارزه می کنند» (همان .)73 :مهم ترین کشمکش های ذهنی در
داستان نبرد یازده رخ عبارتند از:
کشمکش آزمندی و کین خواهی
ّ
مهم ترین کشمکش ذهنی در داستان نبرد یازده رخ ،کشمکش میان دو تفکر است؛
آزمندی و کین خواهی .آزمندی ،تف ّکر غالب جبهه توران است و نماد آن افراسیاب:
همیشه بـــه رنج از پی آز بود
دل شاه ترکان چنان کم شنود
(فردوسی.)691/2 :1394 ،
از سوی دیگر ،ایرانیان در این جنگ نماد تف ّکر کین خواهی هستند« .کین خواهی...،
نخست حالتی روانی است که بر اثر یک بیداد بزرگ ،یعنی مرگ آن که قربانی بیداد شده،
ظاهر می گردد» (دوفوشکور .)13 :1389 ،در شاهنامه فردوسی عامل اصلی نبردهای ایران
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و توران از جمله نبرد یازده رخ ،کین خواهی است ،کین خواهی که با کشته شدن ایرج به
دست برادرانش ،آغاز شد و با کشته شدن سیاوش در سرزمین توران به اوج خود رسید.
ذهنیت
در داستان نبرد یازده رخ محور اصلی کین خواهی ایرانیان ،کین سیاوش است .این
ّ
کین خواهانه ،از خالل سخنانی که
شخصیت های ایرانی این داستان بر زبان جاری می کنند
ّ
به روشنی ّ
مشخص است؛ گودرز در پاسخ نامه پیران ،درباره کین سیاوش چنین می نویسد:
بخواهــــم ،همانست و اکنون همان!
من این کین اگـــر تا به سد سالیان
(فردوسی.)742/2 :1394 ،
کشمکش تقدیرگرایی با واقع گرایی
با آن که تقدیرگرایی ،جهان بینی غالب
شخصیت های شاهنامه است ا ّما در داستان
ّ
نبرد یازده رخ ،گاه نمونه هایی از واقع گرایی
شخصیت ها نیز دیده می شود .این موضوع،
ّ
کشمکش های ذهنی را در برخی از
شخصیت های این داستان پدید می آورد .نمونۀ مهم از
ّ
این نوع کشمکش ذهنی را در
شخصیت گاه ،تقدیرگراست
شخصیت بیژن می توان یافت؛ این
ّ
ّ
و گاه ،تقدیرگرایی را به ُسخره می گیرد .در فرازهای نخست داستان نبرد یازده رخ هنگامی
که بیژن از پدرش ،گیو ،درخواست می کند که به نبرد با هومان برود ،سخنی می گوید که
بیان گر دیدگاهی تقدیرگرایانه است:
ازو برنتابم بــه بخت تو روی!
یکی مر ِد جنگست و من جنگجوی
نبشته مگــــــر برسرم دیگرست
زمانه به دست جهان داورست
(همان.)718:
شگفت آن که همین شخص تقدیرگرا ،در فرازهای پایانی داستان نبرد یازده رخ ،هنگامی
که به نزد گودرز می رود تا از او برای رفتن به دنبال گستهم و یاری رساندن به او در جنگ
با ل ّهاک و فرشیدورد ،اجازه بگیرد ،با تندی ،تقدیرگرایی گودرز را به سخره می گیرد:
که هر نامداری که فرمان برد،
نه خوب آید ای پهلـوان از خرد
بهانه به چــــرخ روان برنهی!
مر او را به خیره به کشتن دهی
(همان.)777 :
این تضاد فکری یا به عبارتی کشمکش ذهنی بیژن ،تا اندازه ای برای خواننده
شخصیت
شخصیت بیژن دارد؛ «نشانه
غافلگیرکننده است و نشان از نوعی پیچیدگی در
ّ
ّ
(کنی .)55 :1380 ،ا ّما باید به
متعجب نماید»
پیچیده این است که می تواند ما را غافلگیر و
ّ
ّ
شخصیتی به
توجه داشت که این پیچیدگی چندان عمیق نیست و بیژن ،بیشتر
این نکته ّ
ّ
چشم می آید ،جسور ،گستاخ و سرشار از شور جوانی ،شور و احساسی که با میهن دوستی و
شخصیتی ّ
جذاب و استثنایی ساخته است.
وفاداری نیز آمیخته شده و از او
ّ
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-2-4-2کشمکش جسمانی
شخصیت درگیری جسمانی دارند و به زور و
«کشمکش جسمانی وقتی است که دو
ّ
نیروی جسمی
متوسل می شوند» (میرصادقی .)73 :1385 ،کشمکش جسمانی ،بارزترین و
ّ
مهم ترین نوع کشمکش در داستان نبرد یازده رخ ،و عاملی مهم در دراماتیک و نمایشی شدن
جسمانی یازده
این داستان است .خو ِد عنوان این داستان یعنی نبرد یازده رخ ،از کشمکش
ِ
پهلوان ایرانی و یازده پهلوان تورانی با یکدیگر گرفته شده است .کشمکش های جسمانی
ایرانیان با تورانیان را در داستان نبرد یازده رخ ،می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ کشمکش های
پیش از پیمان یازده رخ و کشمکش های پس از پیمان یازده رخ.
-1-2-4-2کشمکش های جسمانی ایرانیان با تورانیان پیش از پیمان یازده رخ
 کشمکش بیژن با هومان. کشمکش سپاهیان توران به فرماندهی نستیهن با سپاهیان ایران. کشمکش گروهی ایرانیان با تورانیان. کشمکش گیو با پیران ویسه. کشمکش گیو با ل ّهاک و فرشیدورد. -2-2-4-2کشمکش های جسمانی ،ایرانیان با تورانیان ،پس از پیمان یازده رخ
مهم ترین کشمکش های جسمانی این دوره ،کشمکش های یازده گانه میان پهلوانان
ایران و توران است که در پیمان یازده رخ ،میان پیران ویسه و گودرز بر سر آن توافق شده
بود .این کشمکش های جسمانی یازده گانه عبارتند از:
رخ نخست :کشمکش فریبرز از سپاه ایران با ُگلبا ِد ویسه از سپاه توران .رخ دوم:
کشمکش گی ِو گودرز از سپاه ایران با ُگرویِ َز ِره از سپاه توران .رخ سوم :کشمکش ُگرازه از
سپاه ایران با سیامک از سپاه توران .رخ چهارم :کشمکش ُفروهِل از سپاه ایران با ِزن َگله از
سپاه توران .رخ پنجم :کشمکش َر ّها ِم گودرز از سپاه ایران با بارمان از سپاه توران .رخ ششم:
رویین پیران از سپاه توران .رخ هفتم :کشمکش ُهجی ِر
بیژن گیو از سپاه ایران با
ِ
کشمکش ِ
هرم از سپاه توران .رخ هشتم :کشمکش ِزنگۀ شا َوران از سپاه ایران
گودرز از سپاه ایران با سِ َپ َ
ندریمان از سپاه
با اَخواشت از سپاه توران .رخ نهم :کشمکش گرگین میالد از سپاه ایران با ا َ َ
هرم از سپاه توران .رخ یازدهم :کشمکش
توران .رخ دهم :کشمکش پَرته از سپاه ایران با ُگ َ
گودر ِز َگشواد ،فرمانده سپاه ایران با
پیران ویسه ،فرمانده سپاه توران.
ِ
جدا از این کشمکش های جسمانی یازده گانه که در تمام آن ها پیروزی با پهلوانان
ایران بود
کشمکش دیگری نیز بعد از پیمان یازده رخ ،میان گستهم از سپاه ایران با ل ّهاک
ِ
و فرشیدورد از سپاه توران ،رخ داد که آخرین کشمکش جسمانی مهم در داستان نبرد
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یازده رخ است.
-3-4-2کشمکش عاطفی
شخصیت
«کشمکش عاطفی ،وقتی است که عصیان و شورشی در میان باشد و درون
ّ
داستان را متالطم کند ،مثل کسی که ساکت نشسته ا ّما در وجودش غوغا و جوششی
باشد که ناگهان سرریز کند و موجب دگرگونی و یا هیاهویی شود» (همان .)74 :مهم ترین
کشمکش عاطفی در داستان نبرد یازده رخ ،کشمکش مهرورزی با کین خواهی است .در این
داستان ،گیو ،نخستین
شخصیتی که به این کشمکش گرفتار شده است .در صحنه ای از
ّ
داستان نبرد یازده رخ که از جلوه های نمایشی زیبای این داستان است ،گیو در نقش یک
ِ
درخواست فرزند
پدر دلسوز ظاهر می شود ،پدری که غم فرزند را می خورد و حاضر نیست
را که از او خواسته بود زر ِه سیاوش را در اختیارش بگذارد و با رفتن او به میدان جنگ برای
نبرد با هومان ،موافقت کند ،بپذیرد:
مزن نیز پیشم چنیــــــن داستان
نیم من بدین کار همـــــــداستان
(فردوسی.)618 /2 :1394 ،
بیژن پس از آن که از پدر ناامید شد ،به نزد پدربزرگ خویش ،گودرز ،رفت و توانست از
او برای نبرد با هومان اجازه بگیرد .پس از آن گودرز ،گیو را فراخواند و از بیژن با او سخن
گفت ،زره خسروانی را به یاد او آورد و گفت که بیژن آن را برای جنگ می خواهد .گیو به
پدر پاسخ داد که همه چیز من ،همین فرزند است و جان او در نظر من خوار نیست .گودرز
نیز به گیو یادآور می شود که باید بر فرزندش گمان بهتری ببرد زیرا هرچند بیژن جوان
است ا ّما در هر کاری ،خِ رد را پیشۀ خود می کند و دیگر این که این جا ،جای کینه جستن و
شستن دنیا از وجود اهریمنان است .برای به جا آوردن کین سیاوش و فرمان شاه ،نمی توان
به خویشاوندی و پیوند نگاه کرد .اگر از ابر گرز و شمشیر ببارد ،نباید که ما از جان فشانی
دریغ کنیم .سزاوار نیست برای جنگ ،دل او را بشکنی و نباید باعث شوی تا او احساس
ننگ کند .گیو در پاسخ به گودرز گفت:
به جایی که پیکــــار خیزد به جان،
به گودرز گفت :ای جهان پهلـــــوان
نه آزرم ساالر و فرمــــــــــان شاه
نه فرزند باید ،نه گنــــــــج و سپاه
چرا داد باید مرا جــــــان خویش؟!
مرا خــــود شب و روز کارست پیش
زره دارد ،از من چه بایدش خواست؟!
اگر جنگ جوید ،سلیحش کجــاست
(همان.)681-678 :
بیژن با حالتی پرخاش گرانه ،به پدر می گوید که به زره او نیازی ندارد ،آن گاه سوار بر
اسب می شود و به آوردگاه می رود .پس از رفتن او گیو از رفتارش با فرزند ،پشیمان می شود
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و خود را سرزنش می کند که بیهوده او را آزردم ،چرا خواسته اش را به جا نیاوردم؟ اگر به
دست هومان بدی به او رسد ،دیگر زره و شمشیر و کمربند به چه کارم می آید؟ با دلی
دردمند و غمگین و پرخشم و پر از آرزو می مانم و باید همیشه چشمانم اشک بار باشد .گیو،
شتابان به نزد بیژن می رود و به او می گوید:
به پیش پسر شد به جـــــای نبرد
ُو زانجا دمان هم به کـــــردار گرد
همی تیــــزی آری به گاه درنگ!...
بدو گفت ما را چـــه داری به ننگ
کنون سوی هومان شتابــــی همی
ز فرمان مــــــــن سر بتابی همی!
ندانی که چــــون آیدت کار پیش!
چنین برگزینی همــی رای خویش
(همان.)701-696 :
بیژن ،چنین پاسخ می دهد که ای پدر پهلوان ،دل مرا از کین خواهی سیاوش برمگردان،
هومان نه از روی و آهن است و نه پیل ژیان و اهریمن .من به خاطر تو از نبرد با روگردان
نمی شوم و سرنوشت وتقدیر من به دست خداوند است .وقتی گیو حرف های پس ِر دالور
را شنید و او را مانند شیر ،کمربسته میدان دید از اسب بادپایش پایین آمد و اسب و درع
سیاوش را به او سپرد و با او سخن گفت:
چو بشنید گفتار پــــــــــور دلیر
میان بسته ی جنگ بــــرسان شیر،
سپرد اسپ و درع سیـــا ُوش بدوی
فرود آمد از شیـــــــده ی راه جوی
چنین بر خــــرد کام تو پادشاست،
بدو گفت :اگـــــر کارزارت هواست
که زیر تو انـــــــــدر نوردد زمین!
برین باره ی گامـــــــــزن برنشین
چو با اَهرمن کــــــــــارزار آیدت
سلیحم همیدون به کــــــار آیدت
(همان.)711-707 :
شخصیتی است که به کشمکش مهرورزی با
در داستان نبرد یازده رخ ،گودرز دومین
ّ
کین خواهی گرفتار است .در فرازی از این داستان دراماتیک ،گودرز پس از کشتن پیران،
نخست ،می خواهد سر او را از تن جدا کند ،ا ّما در خود توانایی انجام چنین کار زشتی را
نمیبیند:
چنان بدکنش خویشتـــــن را ندید
سرش را همــی خواست از تن برید
(همان.)771 :
شخصی ِ
شگفت آن که همین
ت مهرورز که بریدن سر دشمن را عملی زشت می داند،
ّ
اندکی پیش تر پنجه فرو برده و مشتی از خون پیران را نوشیده و چهره خویش را نیز با
خون او رنگین ساخته بود:
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فروبرد چنگــــــال و خون برگرفت

بخورد و بیالـــــود روی ،ای شگفت
(همان.)2029 :

-4-4-2کشمکش اخالقی
شخصیت داستان ،با یکی از اصول اخالقی و اجتماعی
«کشمکش اخالقی ،وقتی است که
ّ
سر مخالفت داشته باشد» (میرصادقی .)74 :1385 ،تمام نبردهای ایران و توران از جمله
نبرد یازده رخ ،را می توان پی آمد زیر پا نهادن ،ارزش های اخالقی دانست .آزمندی سلم و
تور و هم چنین حسادت آن ها ،سبب شد که آن دو ،دست به خون برادر خویش ،ایرج،
بیاالیند و آتش دشمنی و کینه را میان ایرانیان و تورانیان ،برافروزند .همین آزمندی ،بعدها
در وجود پادشاه توران ،افراسیاب ،پدیدار شد و باعث شد که او ارزش های اخالقی از جمله
مهمان نوازی را نادیده بگیرد و شاهزاده ایرانی ،سیاوش ،را که به سرزمین او پناه آورده و در
حقیقت مهمانش بود ،ناجوان مردانه به قتل برساند ،کرداری زشت که کینه ایرانیان را نسبت
به تورانیان ،شعله ورتر ساخت .در حقیقت نبرد یازده رخ ،نتیجه شورش و عصیان افراسیاب
با ارزش های اخالقی بود ،عصیان و شورشی ،که با کشته شدن سیاوش ،بر همگان آشکار
شده بود.
 -5-2زبان درام
زبان درام ویژگی های خاص دارد که آن را از دیگر انواع ادبی چون :شعر تغ ّزلی و و شعر
نقلی ،متمایز می کند .این تمایز عبارت است از « )1گفت و شنود یا ( )dialogبی واسطه و
مهیج )2 .بیان عمل ( )actionکه بر عکس بیان لیریک ،که به کمک عناصر تصویر و آهنگ
ّ
قصد سحر کردن دارد و بر خالف بیان اپیک ،که قصد نقل کردن دارد ،بیان دراماتیک زبان
تحرک و جنبش ( ،)dynamismکه بر عکس حرکت آرام در اپیک ،در درام
عمل استّ )3 .
حرکت سریع به سوی هدف است» (خالقی مطلق .)71 :1370 ،در داستان نبرد یازده رخ،
مهیج ،بسیار
از میان این سه ویژگی زبان درام ،ویژگی نخست یا گفت و شنود بی واسطه و ّ
مهیج است و
شخصیت ها در اوج هیجان
ّ
پررنگ تر است؛ در این داستان بیشتر گفت وگوهاّ ،
و حرارت با یکدیگر گفت وگو می کنند .نمونه ای از این گفت وگوها ،گفت وگوی گودرز و
پیران ویسه ،هنگام نبرد تن به تن این دو پهلوان با یکدیگر است .در این گفت وگو گودرز به
پیران می گوید:
چه بودت که ایدون پیـــــاده دوان،
فغان کـــرد کای نامورپهلــــــوان
کجــات آن سپاه ،ای سر انجمن؟! ...
بکردار نخچیـــــــر در پیش من؟!
کنــــون شاه را تیره گشت آفتاب
ستون گــــــــوان ،پشت افراسیاب
ِ
زمانه زتــــــــو پاک برگاشت روی
نه هنگام کیـن ست ،چـاره مجوی!

ظرفیت های دراماتیک در داستان نبرد یازده رخ شاهنامه فردوسی
بررسی و تحلیل
ّ

چو کارت چنـین گشت ،زینهار خواه
بدو گفت پیـــران که این خود مباد!
کزین پس مــــــــــرا زندگانی بود
ُچن اندر جهــــان مـــرگ را زاده ام
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به جان ،تات زنده برم نــــزد شاه!
به فرجام بر مـــن چنین بد مباد!
به زینهاررفتـــــــــن گمانی بود
بدین کار گردن تــــــو را داده ام
(فردوسی.)770/2 :1394 ،

 -3نتیجه گیری

بر پایه بررسی های صورت گرفته ،داستان نبرد یازده رخ ،از جنبه های نیرومند دراماتیک
برخوردار است؛ نخستین جنبه دراماتیک داستان نبرد یازده رخ ،در پیش درآمد این داستان
است که در آن ،داستان پرداز با مباحثی که مطرح می کند ،فکر و ذهن خواننده را برای ورود
به صحنۀ اصلی داستان آماده می سازد .در این پیش درآمد ،اشاراتی به وقوع یک فاجعه در
اهمیت دارد
داستان شده که نمایان گر تراژیک بودن این داستان است .این موضوع از آن جا ّ
فن شعر خود
که تراژدی خود جزوی از ادب دراماتیک است و مطابق آن چه ارسطو در کتاب ّ
به آن اشاره کرده است ،ویژگی هایی دارد .اکثر این ویژگی ها در ماجرای کشته شدن پیران
ویسه در داستان نبرد یازده رخ وجود دارد و این داستان را از نظر دراماتیک ،بسیار غنی
ساخته است .از جنبۀ دوم ،یعنی ساخت ،بررسی ها نشان می دهد که پنج مرحله ای که در
ادبیات غرب ،درام های کالسیک از آن برخوردارند در داستان نبرد یازده رخ نیز وجود دارد؛
ّ
پیش درآمد ،لحظات شورانگیز ،نقطۀ اوج ،آرامش مو ّقت و فاجعه داستان ،همه با تفاوت هایی
تقدم و ّ
تأخر آن ها ،در این داستان وجود دارند .سومین جنبه مهم درام ،درگیری
در ّ
یا کشمکش ،در داستان نبرد یازده رخ به صورت گسترده ای قابل بررسی است .بر پایه
بررسی ها انجام شده ،چهار نوع کشمکش :ذهنی ،جسمانی ،عاطفی و اخالقی در این داستان
وجود دارد و از میان این کشمکش ها ،کشمکش جسمانی ،مهم ترین و بیشترین کشمکش
در داستان نبرد یازده رخ است .زبان به عنوان چهارمین جنبه درام ،با ویژگی هایی که دارد
در داستان نبرد یازده رخ ،قابل بررسی است .یکی از ویژگی های زبان درام ،گفت وگوهای
مهیج است .بررسی گفت وگوهای
شخصیت ها در این داستان نشان می دهد،
ّ
بی واسطه و ّ
که این ویژگی در برخی گفت وگوهای نقش آفرینان داستان نبرد یازده رخ وجود دارد و زبان
تحرک و جنبش و حرکت سریع به سوی
درام در این داستان با بهره گیری از این ویژگی از ّ
هدف برخوردار است.
منابع
زرین کوب .چاپ دوم .تهران :بنگاه
 -1ارسطو .)1343( .فن شعر .ترجمه عبدالحسین ّ
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ترجمه و نشر کتاب.
 -2توالن ،مایکل جی .)1383( .درآمدی ن ّقادانه زبانشناختی بر روایت .ترجمه
حری .چاپ ا ّول .تهران :بنیاد سینمایی فارابی.
ابوالفضل ّ
 -3حمیدیان ،سعید .)1383( .درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی .چاپ دوم .تهران:
ناهید.
محمد .)1384( .قابل ّیت های نمایشی شاهنامه .چاپ ا ّول .تهران :سروش.
 -4حنیفّ ،
 -5خالقی مطلق ،جالل ،)1381( .سخن های دیرینه .چاپ ا ّول .تهران :افکار.
« .)1370( ___________ -6عناصر درام در برخی از داستان های شاهنامه» .ایران نامه.
شماره  .37صص .75-52
 دايره المعارف فارسی .)1381( .به سرپرستی غالم حسین مصاحب .ج .1ذیلمدخل «درام» .چاپ سوم .تهران :امیرکبیر.
 -7دوفوشکور ،شارل هانری .)1389( .اخالق پهلوانی و اخالق رسمی در شاهنامه
فردوسی .در تن پهلوان و روان خردمند .ترجمه ب نادرزاده .تهران :طرح نو.
 -8شمیسا ،سیروس .)1381( .انواع ادبی .چاپ ا ّول .تهران :دانشگاه پیام نور.
 -9طالبی ،فرامرز« .)1369( .نمایش نامه های ملهم از شاهنامه» .تئاتر .شمارۀ 11و.12
صص .150-105
پیرایش جالل خالقی مطلق .چاپ ا ّول.
 -10فردوسی ،ابوالقاسم .)1394( .شاهنامه.
ِ
تهران :سخن.
 -11ک ّنی ،دبلیو .پ .)1380( .چگونه ادب ّیات داستانی را تحلیل کنیم .ترجمه
محمد حنیف .تهران :زیبا.
مهرداد ترابی نژاد و ّ
 -12لیچ ،کلیفورد .)1390( .تراژدی .ترجمه مسعود جعفری .تهران :مرکز.
 -13میرصادقی ،جمال .)1385( .عناصر داستان .چاپ پنجم .تهران :سخن.
 -14نوبل ،ویلیام .)1387( .تعلیق و ُکنش داستانی .ترجمه مهرنوش طالیی .اهواز:
َرسش.
 -15وحیدیان کامیار ،تقی .)1379( .بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی .چاپ ا ّول.
تهران :دوستان.

فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا
س ،11ش( 2پیاپی ،)23پاییز 1399
شاپا2251-8457 :

صص47-65 :

مقایسهی مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و
قیصرامینپور

دکتر محمود صادقزاده
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران
طاهره تقوی شوازی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،واحد یزد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،یزد ،ایران

چکیده

پايداري در برابر بیگانگان و حفظ ارزشها در بسياري از آثار شاعران كودك و نوجوان عصر
انقالب ،بازتابي چشمگير داشت .قيصر امينپور و سلمان هراتي ،دو شاعري هستند كه در حوزۀ
شعر کودک و نوجوان ،عالوه بر اشعاري كه براي بزرگساالن ميسرودند ،به مضامین پايداري نیز
توجهي عميق نشان دادند.
ّ
در این جستار به شیوۀ توصیفی ،تحلیلی و کمی به بررسی و مقایسۀ ویژگیها و شیوههای بیان
مضامین پایداری در اشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و قیصر امین پور پرداخته شدهاست.
ابتدا به گرایشهای دینی و انقالبی ،شیوهها و مختصات بیان مضامین پایداری در اشعار کودک
و نوجوان هر دو شاعر با ذکر نمونههایی توجه شده و سپس اصلیترین درون مایهها و پیامهای
انقالبی و ارزشی آنان ،همچون :مبارزهطلبی ،دشمنستیزی ،بیداریآفرینی ،اقتدار ملی ،نوید
پیروزی و شهادتطلبی مقایسه و ارزیابی و نتیجهگیری شدهاست .از بررسی ده نمونۀ شعر در
اشعارکودک و نوجوان سلمان و قیصر مشخص شد که مفاهیم مبارزهطلبی ،بیداریآفرینی و
شهادتطلبی در آنها از بسامد بیشتری برخورداراست.
واژگان کلیدی :مضامین پایداری ،ادبیات دفاع مقدس ،شعر کودک ،قیصر امین پور ،سلمان هراتی

تاریخ دریافت مقاله1398/10/26 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/08/11 :

Email: sadeghzadeh@iauyazd.ac.ir
taheretaghavi13@yahoo.com
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 -1مقدمه

 -1-1اه ّمیت و ضرورت تحقیق
هراتي از نخستين كساني است كه با دريافت ضرورت زمان به حلقۀ شاعران انقالبي
سيدحسن
در حوزۀ هنري پيوست و همنوا و همگام با زندهناماني همچون :قيصرامينپورّ ،
حسيني و ...شعر خود را به خدمت انقالب درآورد ،ا ّما او درنگي شقايقي داشت .او شاعري
انقالبي و شعرش ريشه در انديش ۀ بلندش داشت .ايستادگي در برابر چپاولگران ،غارتگران
وجنگافروزان در اشعار هراتي ،از جمله اشعار مجموعۀ  63صفحهاي «از اين ستاره تا آن
ستاره» ،قابل پيگيري است.او با سرودن اين اشعار در صدد است نگاه كودك و نوجوان را
عمق ببخشد؛گرچه گاهي «پيش از آنكه براي كودكان سروده باشد ،در بارۀ آنان سروده
است» (پورعمراني)216 :1383 ،
قیصرامینپور را نیز «به عنوان شاعري پيشگام و مو ّفق در عرصۀ دفاع م ّقدس و انقالب
هم ميشناسيم»( .نظرآهاري )548 :1389 ،شعر او در هر حوزهاي كه باشد ،چون از عمق
جانش برميخيزد و تار و پود آن ،ريشه در ايمان و اعتقادات ژرفش دارد ،بر دل خواننده
مينشيند .او شاعري معتقد است و فرهنگ ايراني ـ اسالمي را در شعرش انعكاس داده
مسئوليت او
و مباني و اصول شعرش از انديشهها ،آرمانها و اعتقادات مذهبي ،تع ّهد و
ّ
مقدم )2 :1389 ،اگرچه شعرهايي كه امينپور براي بزرگساالن
الهام ميگيرد( .كرامتي ّ
سروده است ،بيشتر بر سر زبانهاست ،ا ّما اين از ارزش اشعاري كه او براي نوجوانان سرود،
نميكاهد .او خود ماهنامۀ سروش نوجوان را با برخي از دوستانش ،پس از جدا شدن از
مؤسسانش بود ـ به راه انداخت و اين مجلّه« ،به تاريخ
حوزهي هنري ـ كه الب ّته خود از ّ
زندگي هزاران نوجوان كه امروز جوان شدهاند ،پيوند خورد»( .رهنما)6 :1389 ،
 -2-1بیان مساله
ادبيات ،آيين ۀ انديشهها ،خواستهها و گرايشها و آرمانهاي يك ملّت است و براي
ّ
شخصيت انساني و دست يافتن به
كودكان و نوجوانان كه در دور ۀ بنيادين شكلگيري
ّ
اهمیت بیشتری برخوردار
هويّت فردي اجتماعي و قومي هستند ،سرودن شعر مقاومت ،از ّ
است.شعر پایداری کودک و نوجوان ادبیات معاصر ایران در سه مرحلۀ اصلی قابل بررسی
ادبيات
است :مشروطه ،پهلوی و انقالب اسالمی؛ ا ّما دوران انقالب و سپس جنگ تحميليّ ،
پايداري به صورتي ديگر در شعر كودك ،همپاي شعر بزرگسال جلوهگر شد.
سلمان هراتی و قیصر امین پور ،دو شاعر نام آشنای این حوز ه اند که عالوه بر اشعار
بزرگساالن به اشعار کودک و نوجوان نیز توجه کرده اند و درون مایههای پایداری در
آثارشان مشهود است.در این جستار ابتدا به اصلیترین ویژگیهای مضامین پایداری
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اشعارکودک و نوجوان هراتی و امین پور توجه و سپس مهمترین درون مایههای پایداری
شعرکودک هر دو شاعر تحلیل و در پایان نیز شاخصهای پایداری آنها بررسی ،مقایسه
کمی ارزیابی شده است.
و به لحاظ کیفی و ّ
 -3-1پیشینۀ تحقیق
ادبيات
تاكنون پژوهشهاي
ّ
متعددي دربارۀ نقد و تحليل ادب پايداري ،همچنين ّ
كودك و نوجوان به صورت جداگانه به نگارش درآمده است که مهمترین آنها ذیال ذکر
میشود؛ ا ّما تحليلي كه به هر دو موضوع بپردازد ،جز چند مقاله آن هم در بار ۀ بررسي
مقدس ،منبع دیگری موجود نیست و بهیقین
اشعار كودكانه مربوط به جنگ و دفاع ّ
ميتوان گفت :دربارۀ مقایسۀ مضامین پایداری این دو شاعر ،پژوهشي مستقل صورت
نگرفته است.
حسني ،طاهره و ديگران« ،بازتاب جنگ در شعر كودكان و نوجوانان ايران» ،منتشر در
سايت مركز مطالعات كودك شيراز ( .82 :1390 ،)www.shirazu.ac.irمح ّقق،حامد«،دفاع
مقدس در شعر كودك و نوجوان» ،منتشر در:سايت مركز مطالعات كودك شيراز (www.
ّ
 .154 :1390 ،)shirazu.ac.irنوبهار ،نگار« ،پاتك به لحظههاي مخاطب» ،مندرج در :كتاب
محمدرضا ،1380 ،نقد
ماه كودك و نوجوان ،س ،12ش( 14بهمن  .72 :)1387سنگريّ ،
مقدس ( 3ج) ،تهران :پاليزان .اميريخراساني ،احمد،1387 ،
ادبيات منظوم دفاع ّ
و بررسي ّ
مقدس .مكارمينيا ،علي،1385 ،
نامۀ پايداري ،تهران ،بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع ّ
محمدصادق« ،طرح و توضيح چند سؤال
بررسي شعر دفاع ّ
مقدس ،تهران :ترفند .بصيريّ ،
ادبيات پايداري» ،مندرج در :نامۀ پايداري ،به اهتمام :احمد اميريخراساني ،تهران،
دربارۀ ّ
ادبيات
بنياد حفظ آثار و ارزشهاي دفاع ّ
مقدس .93 :1378 ،نظرآهاري ،عرفان« ،بررسي ّ
مقدس» ،مندرج در :مجموعه مقاالت و نشستهايي در موضوعات خاطره ،شعر،
دفاع ّ
محمدقاسم فروغيجهرمي ،ج  ،2تهران ،بينا،
داستان ،زندگينامۀ داستاني ،به كوشش:
ّ
.547 :1389
 -4-1روش کار
روش تحقيق ،شامل كتابخانهاي -اسنادي است .ضمن اينكه از ديدگاه صاحبنظران
حوزۀ كودك ،به صورت حضوري و از طريق پست الكترونيكي بهره گرفته شده ،مراجعۀ
مكرر به مراكز كانون پرورش كودكان و نوجوانان و كتابخانههاي آن مراكز نيز ،در طول
ّ
کمی است و
اين پژوهش صورت گرفتهاست .شیوۀ بررسی ،توصیفی ،تحلیلی و ارزیابی ّ
نتایج تحقیق به صورت آماری در جدول و نمودار مشخص شدهاست.
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 -2بحث و بررسی
هراتي از آن دست شاعراني است كه كوشيد براي كودكان فارغ از هرگونه تمهيد
بااهم ّيت است .او در
و شكل زباني شعر بسرايد و در اين ميان ،پيام شعر براي او بسيار
ّ
اشعاري كه براي مخاطب كودك و نوجوان سرود ،شكلهاي نو را بهكارگرفت .وی هرچند
درآغاز ،تحت تأثیر نو پردازان قرار داشت ،به تدریج به اصالت و هویت شاعری دست یافت.
امينپور نیز شاعري اجتماعي است و شعرش را در خدمت اجتماع قرار داده و كوشيده
مقدم )2 :1389 ،او در اشعار
ارزشهاي واالي انساني و اخالقي را ترويج دهد(.كرامتي ّ
نوجوانانهاش كه «ميتوان از نقطههاي روشن تاريخ شعر كودك و نوجوان ايران به حساب
آورد» (ارمغان )64 :1386 ،نيز از آوردن مضامين اخالقي و انساني غافل نبوده است.
صميميت روح شاعر حكايت
اشعاري كه مخاطب بزرگسال هم آن را ميپسندد؛ چرا كه «از
ّ
دارد .شاعر در سرودن آنها با خويشتن خويش صادق است و تصادفي در بيان سخنان
خود ندارد»( .امینپور ،همان)64 :
هرچند در این میان ،هراتی بیشتر به متن شعر کودک و نوجوان وارد میشود و امین
پور بیشتر به حاشیه میپردازد؛ چون «متن» کار شعری امین پور را شعر نوجوانان تشکیل
نمیدهد« ،متن» حسهای او نیز بزرگساالنه است( ».رجب زاده)392 :1390 ،
به منظور شناخت بیشتر مختصات شعری ،بهویژه پایداری سلمان و قیصر ابتدا
ویژگیهای مضامین پایداری هر کدام در مبحث جداگانه ای بررسی و سپس مقایسه و
ارزیابی میشود.
ن سلمان هراتي
 -1-2مهمترین ویژگیهای پايداري در اشعار کودک و نوجوا 
هرچند اصلیترین هدف شاعری هراتی پیام رسانی و بیان ارزشهای انسانی و دینی
است ،به لحاظ ویژگیهای زبانی و ادبی نوگراست؛ به طوریکه هم در شعرهاي کودکانه
و هم اشعار ديگرش ،پايبندي چندان به وزن عروضي نشان نداد .او در بيشتر اشعارش
از قالبها و سبكهاي نو (نيمايي ،آزاد و سپيد) استفاده كرد(.پورعمراني)217 :1383 ،
سلمان در مجموعۀ «از اين ستاره تا آن ستاره» ،كه آن را براي مخاطب نوجوان سروده
توجه كرده است.
است ،به تمامي عناصر ضروري شعر ،از جمله زبان ،عاطفه و موسيقي وّ ...
زبان شعري سلمان هراتي كام ً
ال امروزي است و همواره او بين «ساختار آوايي» و «ساختار
معنايي» هماهنگي الزم را برقرار كرده است( .عمراني )189 :1383 ،در اين مجموعه ،او
با زباني عاطفي و بر احساس و بياني پر از تشبيه و تصوير ،مفاهيم جنگ و مقاومت را براي
كودكان و نوجوانان بازگو ميكند( .كريميالريمي)36 :1389 ،
او از طاليهداران شعر اعتراض است؛ (ميرجعفري )242 :1383 ،بنابراين ،هنگامي كه
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توجه به ارزشها ،در پي آسايش خويشند ،لب به اعتراض
ميبيند افرادي بدون هيچگونه ّ
باز ميكند و زبانش لحن طعن و كنايه به خود ميگيرد( .عالء« )115 :1383 ،شعر سلمان
كه سرشار از ايمان و خلوص است ،ارزشهاي بيبديل هويّت اسالمي را نشان ميدهد».
(ميرزايي )248 :1383 ،هرچند شاعر سعي ميكند در نشان دادن ارزشها ،شعرش رنگ
ابهام و پيچيدگي به خود نگيرد؛ چرا كه او مخاطب خود را ميشناسد.
«در بررسي اشعار نوجوانانۀ سلمان هراتي ،ا ّولين دريافتي كه به ذهن ميرسد،
تفاوت ماهوي و اساسي اين شعرها با شعرهاي بزرگسالي است»(.عالء )115 :1383 ،او
شگفتيآفريني و هنرآوري را در حوزۀ خيال كودك و نوجوان ،محصول «جسارت زباني»
نميداند؛ يعني :آنگونه كه«جسارت زباني» سلمان در حوزۀ شعر بزرگسال شگفتيآفريني
ميكند ،در اينجا الزم نميداند كه در «سطح زباني» به نوآوري يا عزمشكني بپردازد.
(عمراني)187 :1383 ،
فرخزاد و سهراب
سلمان در شعر ،هويّت و استقالل دارد؛ گرچه در آغاز ،بيتأثير از فروغ ّ
سپهري و همچنين طاهره ص ّفارزاده نيست .پيام شعري اين شاعر جوان شمالي براي
نوجوانان ،ترويج فرهنگ اسالمي و شيعي و پايداري در برابر كجرويها و نابسامانيهاست.
صميميت و عاطفۀ قوي است و ديگر ،استفاده از همۀ
«از خصيصههاي شعر سلمان،
ّ
واژههايي كه دم دست دارد .او هرگز نميخواهد با استعمال چند واژۀ خاص ،خود را
شاعري متع ّهد نشاندهد .تع ّهد در واقع برايش دروني شده و با عقيدهاش گره خورده
است»( .عزيزيان)34 :1389 ،
وقتي كه ميرفت  /يك سرو كوچك  /در پشت پرچين ما كاشت  /او رفت و ديگر نيامد
 /ا ّما چه سبز و تناور  /آن سرو تا آسمان قد برافراشت( .سلمان هراتي)23 :1387،
او از فرهنگ ديارش و اصوالً شمال ،عناصر خوبي در شعرش برميگزيند( .عبدالملكيان،
 )10-9 :1383در اشعاري كه براي نوجوانان سروده ،استفاده كرده است .آوردن واژهاي
چون دريا در كنار واژهاي چون شهدا در شعر زير ،نشانهي تكيۀ او بر باورهاي ديني و
وسعت عشق او به شهدا دارد« .او از جنگ و شهدا ميگويد ،ا ّما زيباييهاي آن را به زبان
طبيعت ترجمه ميكند و در اختيار خواننده ميگذارد»( .ميرجعفري)242 :1383 ،
دفتر كوچك ن ّقاشي من  /داخل هر برگت  /طرح يك موج كشيدم با رنگ  /گفته
بودم شايد  /بتوانم دريا را بكشم  /آه افسوس نشد  /دفتر كوچك ن ّقاشي من  /برگهاي تو
كم است  /موج ا ّما بسيار  /خوش به حال شهدا  /كه زمين دفتر ن ّقاشي آنها شده است /
ميتوانند هزاران دريا  /داخل دفترشان رسم كنند( .هراتی)9-8 :1387 ،
با شما هستم! /بنشينيد! /بنويسيد سر سطر /كه صبح /از مزار شهدا /ميآيد /با سبدهايي
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از ميخك سرخ /و سپس ميآيند /صبح و خورشيد و نسيم /و به لبخندي /ميگشايند در
مدرسه را( .هراتي )12 :1382 ،شاعر به موسيقي بيروني و دروني و قافيه در اشعارش ،از
توجه داشته است(.عمراني)189 :1383 ،
جمله در اين شعر ّ
سلمان ،آموزگار بود و آموزگاري بر سرودههاي او ،خصوصاً اشعاري كه براي او جنبۀ
اعتقادي داشت و دربارۀ شهامت و شهادت و رشادت ميسروده ،تأثير گذاشته است .او با
استفاده از مهمترين دغدغۀ كودكان و نوجوانان ـ كه همان درس و مدرسه است ـ اشعاري
ماندني در حوزۀ پايداري ميسرايد؛ مانند:
«دفتر كوچك ن ّقاشي من  /داخل هر برگت  /طرح يك موج كشيدم با رنگ( .»...هراتي،
دفتر ن ّقاشي من )8 :1382 ،به ویژه پايداري در برابر نفس را در اين شعر نوجوانانۀ سلمان،
ميتوان احساس كرد:
زندگي ساعت تفريحي نيست  /كه فقط با بازي  /يا با خوردن آجيل و خوراك /
بگذرانيم آن را  /هيچ ميداني آيا  /ساعت بعد چه درسي داريم  /زنگ ا ّول ديني  /آخرين
زنگ حساب( .هراتي)11-10 :1382 ،
در شعر «هيچ ميداني؟» استفاده از واژۀ درس ،ديني و حساب قابل تأ ّمل است .ضمن
اينكه قصد شاعر اين است به مخاطب گوشزد كند ،عاقبت ،آخرت و حساب و كتابي در
كار است و بايد در تهذيب نفس كوشيد«.سلمان براي اينكه دل مخاطب را به دست آورد،
مضامين بلند و متعالي را از شعرش حذف نميكند ،بلكه با طرح يك موضوع ساده در
ابتداي شعر ،دست نوجوان را ميگيرد و با خودش پا به پا جلو ميبرد»( .عالء:1383 ،
)156
او دنياي كودكان و نوجوانان را خوب ميشناخت .با آنان مدرسه ميرفت و دردهاي
مردم كوچه و خيابان را خوب حس ميكرد( .عمراني )189 :1383 ،حرف دل او اين است:
اگر نروي ،نجنگي و شهيد نشوي ،شب همه جا را خواهد گرفت .خورشيد و نسيم در پي
صبح خواهند آمد ،منوط به اينكه اجازه ندهي دشمن بر كشورت سايه اندازد كه در آن
صورت ديگر نه رنگ نسيم را خواهي ديد ،نه صبح و نه خورشيد را .اصوالً عنصر «عاطفه»
در شعر سلمان بازتاب فراواني دارد و اين مبتني بر دردهاي اجتماعي و نگرش مذهبي
و روحي ۀ حماسي م ّتكي بر درد و اندوهي است كه شاعر از كوچ عزيزان و شهيدان دارد:
روي دروازۀ دبيرستان  /پرچمي دست باد ميلرزد  /روي پرچم نوشتهاند درشت / :احمد
خوشنشين شهيد شده است  /بادها با صدايي از افسوس  /اين خبر را به دورها بردند...
مقدس «شهيد» ،در بيشتر شعرهاي اين مجموعه به چشم
( .هراتي )20 :1387 ،واژۀ ّ
ميخورد .در شعر زير هم سروده است :او رفت و امروز در كوچهها  /فرياد و غوغاست /
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نقش شهيدي  /بر دست مردم  /از دور پيداست( . ...هراتي)33 :1382 ،
مهمترين درونمايۀ اشعار نوجوانانۀ سلمان هراتي ،پايداري و مبارزه است .مبارزه با فقر
و بيديني ،ستايش آزادي و شهادت و استقامت هم درونمايۀ اشعار نوجوانانۀ سلمان است.
اصوالً «شعر سلمان از ديدگاه انديشه و ساير عناصر شعر ساز بايد در مقولهاي به نام «شعر
توجه قرار گيرد»( .كريميالريمي)36 :1389 ،
متع ّهد كودك و نوجوان» مورد ّ
 -1مبارزهطلبي:با هجوم وحشيانۀ دشمن بعثي به خاك ايران ،سلمان ،برخي از
درونمايههاي شعرش را به دعوت مردم به مبارزه با دشمن خارجي اختصاص داد.
با من بيا نترس  /من يك جنوبيام  /در فكر خوبيام  /از من به جز تفنگ نخواه...
(هراتی .)24 :تفنگ ،وسيلۀ مبارزه است .با تفنگ ميشود جنگيد و به پيروزي رسيد .او
در شعر ديگري ميسرايد :و جبهه مدرسه است  /شتاب كن برويم  /كه دير خواهد شد
( . ....هراتی همان)15 :
 -2بيداريآفريني و اقتدار:در روزهاي پر التهاب جنگ و جبهه ،فراوان بودند افرادي كه
از هر صنف و دسته و گروه به سوي جبههها ميشتافتند .مدارس هم ،از روح اقتدار خالي
نبود و نوجوانان و جوانان بسياري درس و تحصيل را رهاكرده ،براي جنگيدن با دشمن به
سوي جبههها ميرفتند و سنگرها خالي نميماند.
بر لبش اين كالم جاري شد
باد آمـد ميان شاخـه نشست		
جـنگ دسـتها نمـايان شد
		
جاي احمد كه ميرود جبهه؟
(هراتی ،همان)20 :
-3نويد پيروزي :پيروزي در جنگي كه بر ايران تحميل شده بود و روزانه خسارت
فراواني از لحاظ جاني ،مالي و ...به كشور وارد ميكرد ،به عنوان يك آرزو و آرمان در شعر
شاعران جنگ نمود فراواني دارد تا جايي كه سلمان با گچ فشنگ مينويسد ...:ما با گچ
فشنگ  /همواره بيدرنگ  /نوشتيم «پيروز ميشويم»( .همان)24 :
يا :روي پيراهن درخت انار  /يك پرنده به فكر گلدوزي است  /آن طرفتر صداي
گنجشكان  /جيكجيك قشنگ پيروزي است( .همان)56 :
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جلوههای پایداری در ده شعر کودکان ۀ سلمان هراتي
درونمايه

فراواني

درصد

مبارزهطلبي

2

40

بيداريآفريني و اقتدار

1

20

جهلستيزي

0

0

نويد پيروزي

2

40

جمع كل

5

100

 -2-2مهمترین ویژگیهای پایداری در اشعار کودک و نوجوان امينپور
دفاع ،پايداري و ايستادگي در برابر دشمن ،مهمترين مباحثي است كه قيصر در روزگار
جنگ و مقاومت ،در اشعارش ـ از جمله اشعاري كه براي نوجوانان ميگويد ـ بازتاب
ميدهد .در آن روزگار ،به ضرورت «بسياري از موضوعات كه سهم كودكان و نوجوانان بود
مقدس ،نه به عنوان
و متعلّق به دنياي آنها ،كنار گذاشته شد و جبهه و جنگ و دفاع ّ
موضوعي كودكانه ،بلكه به عنوان پاسخي به نيازهاي اجتماعي در قلمرو كودك و نوجوان،
در اولويّت قرار گرفت»( .نظرآهاري)548 :1389 ،
از ینرو می توان گفت« :قیصر مثل معلمی بود که می خواست همۀ نوجوانان خالق
رشدخود را داشته باشند و او هم بی آنکه حتی دیده شود یا احساس شود ،رشد خودش
را بکند( ».سلیمانی)271 :1390 ،
«مثل چشمه مثل رود» ،شامل بيست شعر براي نوجوانان است در قالبهاي :چهارپاره،
غزل ،مثنوي ،دوبيتي نو و نيمايي .اين كتاب در سال  1368چاپ شده ،ا ّما تاريخ سرايش
مقدس است و داراي مضامين دفاع ،پايداري و مقاومت.
اكثر شعرها در سالهاي دفاع ّ
«به قول پرستو» ،كتاب ديگري از اين شاعر كودك و نوجوان است كه شامل نوزده شعر
و اغلب در قالب چهارپاره و نو نيمايي است .اين كتاب براي ا ّولين بار در سال 1375
منتشر شده است .اشعار اين مجموعه همانند ديگر اشعار امينپور ،نهتنها براي نوجوانان
كه براي بزرگساالن هم خواندني است .در ضمن اينكه «شعرهاي بزرگساالنۀامينپور نيز
زباني سهل و ممتنع دارد و فهم و برقراري ارتباط با آنها براي نوجوانان دشوار نيست».
(نظرآهاري )548 :1389 ،شاعر در اين مجموعه ،يك شعر به صورت مستقيم با موضوع
مقدس سروده و در دو شعر به صورت غيرمستقيم به پايداري رزمندگان در
جنگ و دفاع ّ
جنگ اشاره كرده است .اثر ماندني ديگر امينپور« ،منظومۀظهر روز دهم» است و توصيف
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پايداري ساالر و سرور شهيدان امام حسين (ع) در ظهر عاشورا و در صحراي نينوا در برابر
سپاه كفر .در اين منظومه ،دفاع و شهادت ،مرگ با ع ّزت و نپذيرفتن زندگي توأم با ذلّت،
به زيبايي ترسيم ميشود.
رهايي از نيرنگهاي دشمن متجاوز و رهايي از اسارت او در مرزهاي جغرافيايي و ديگر
حاميان او در سرودههايي كه قيصر براي نوجوانان سرود ،فراوان ديده ميشود؛ از جمله
در قطعۀ «درياي آزادي» (امینپور ،همان )14 :در مجموعۀ «مثل چشمه مثل رود»« .در
(عمليات
اين قطعه ،دريا نماد مردم انقالبي مسلمان ايران است كه با موجهاي پرتالطم
ّ
عملياتي كه گاه پيروزي به همراه داشت ،گاه منجر به
در ميدان نبرد) بر دشمن ميتازند.
ّ
ناكامي ميشد .به بيان ديگر ،رزمندگان همچون بالهاي مرغابيان دريايي ،گاه در فرود،
گاه در فراز بودند .درياي بيساحلي و بيكران ،موج در موج همچون بال مرغابي در اوج
است ،ا ّما دشمنان ميخواهد اين موجها را كنترل و در اختيار گيرند»( .همان)70 :
....دم به دم در پهنهي دريا  /موج شكلي تازه ميگيرد  /يك نفر با خطكش كوچك /
موج را اندازه ميگيرد  /از پي هر موج ،سرگردان  /روز و شب بيهوده ميتازد  /تا بريزد موج
دريا را  /در قفسهايي كه ميسازد( .امينپور)14 :1385 ،
ا ّما دشمن متجاوز در نخواهد يافت كه مؤمنان دريادل اين سامان كه همچون ماهيان
درياي آزادياند ،در قفسهاي كوچك آنان نميگنجند و در برابرش خواهند ايستاد.
امينپور كه «آموختههايش را به دنياي نوجوانان آورد و ثابت كرد ميتوان براي اين گروه
جدي گفت ،هم در محتوا و مضمون و هم در زبان و فرم (نظرآهاري:1389 ،
هم شعري ّ
 )549در ادامۀ قطعهي «درياي آزادي» ،در مجموعۀ «مثل چشمه مثل رود» ميسرايد:
در قفس ،دريا نميگنجد  /زان كه كار موج پرواز است  /ما همان درياي آزاديم  /دشمن
ما آن قفسساز است( .امينپور)14 :1389 ،
يا شاعر در همين مجموعه ،در شعري با عنوان «بوي ماه مهر» ،به صورت غيرمستقيم،
از شهادت نوجواني كه جانش را در راه ميهن فدا كرده و از هياهوي دشمن نهراسيده است،
خبر ميدهد :باز بوي باغ را خواهم شنيد /از سرود صبحگاه مدرسه /روز ا ّول اللهاي خواهم
كشيد /سرخ بر تختهسياه مدرسه( .امينپور« )19 :1385 ،از ویژگیهای مهم شعر امین
پور ،وفور مضامین مدرسه ای است(:».رجب زاده)389 :1390 ،
این«من» و «تو» حاصل تفریق ماست /پس «تو» هم با «من» بیا تا «ما» شویم /حاصل
جمع تمام قطرهها /میشود دریا ،بیا دریا شویم( .امین پور)11 :1385 ،
به جز این «از ويژگيهاي شعر امينپوركه در البهالي آثار او مشاهده ميشود،
نوآوريهاي اوست .در نظر او ،اثر هنري زماني ميتواند نو باشد كه ضمن داشتن قدرت

/56

فصلنامهی زبان و ادبیات فارسی

تأثيرگذاري و دگرگونسازي ،نگاه تازهاي به جهان پيرامون بيفكند و پاسخگوي نيازهاي
جديد باشد»( .نامدار )20 :1389 ،شعر «مدرسه منهاي چهار» ،يكي از بهترين اشعار
نوجوانانۀ امينپور است كه «تا پنهانترين اليههاي روح مخاطب نفوذ ميكند و زيستن
ف ّعاالنۀ او را در كسب دانايي ،پاسخي ميداند به ّ
حل مسأله و راهي براي مبارزه و دفاع».
(نظرآهاري )555-554 :1389 ،شاعر در اين شعر ،با استفاده از نماد گل و باغ ،شعري
زيبا ميسرايد .در اين شعر ،باغ ،استعاره از مدرسه؛ گل ،استعاره از شهيد و باد بيرحم،
استعاره از دشمن بعثي است كه بهترين گلهاي مدرسههاي ايران را ميچيند و زير پاي
وحشياش لگدكوب ميكند:
فصل گل بود و بهار /فصل پر نقش و نگار /باد بيرحم خزان /ناگهان از سر ديوار پريد /و
بر اين باغ وزيد  /بهترين گلها را /از دل باغچۀ مدرسه چيد  /چهار گل ،چهار شهيد /همۀ
مدرسهي ما غم بود /چها تا غنچۀ سرخ /در دل باغچۀ ما كم بود /من به خود ميگفتم/
بايد اين مسأله را حل بكنيم! /حاصل مدرسه منهاي چهار /ميشود مدرسه منهاي هزار/
ميشود مدرسه منهاي بهار /بايد اين مسأله را حل بكنيم /من به دنبال قلم ميگشتم /پدرم
نيز به دنبال تفنگش ميگشت( .امينپور)26 :1385 ،
آخرين شعر مجموعۀ مثل چشمه مثل رود كه در حوزۀ «شعر پايداري» جاي ميگيرد،
شعر «حضور اللهها»ست؛ شعري ساده با زباني امروزي و با تأثيري بسيار زياد .اين شعر
به «مخاطب نوجوان فرصت ميدهد در مشاركتي جمعي ،يگانگي را تجربهكند .سپس
تسري پيدا ميكند و آنها ميتوانند شكوه قهرماني
عمل قهرمان اصلي شعر به ديگران ّ
را حسكنند»(.نظرآهاري )577 :1389 ،شاعر در اين شعر با استفاده از فضاسازي محيط
ادبيات فارسي الله
كالس ،حضور و غياب ّ
بچهها و دست آخر ديدن سبدي اللۀ سرخ كه در ّ
و سرخياش نماد شهادت و ايثار است ،رشادت ،پايمردي و گذشت دانشآموز شهيدي را
به ذهن متبادر ميسازد .از ويژگيهاي سبكي امينپور« ،الگو قرار دادن چهرههاي ديني،
مقدم)257 :1389 ،؛ او در اين شعر به صورت
قرآني و تاريخي در اشعارش است» (كرامتي ّ
غيرمستقيم ،از اسامياي استفاده كرده است كه هر كدام در حقيقت سمبل شهادت و
ايثارند؛ اصغر پورحسين ،اكبر ليالزاد و قاسم هاشميان.
باز هم ا ّول مهر آمده بود  /و معلّم آرام  /اسمها را ميخواند / :ـ اصغر پورحسين!  /پاسخ
آمد / :ـ حاضر  /ـ قاسم هاشميان!  /پاسخ آمد / :ـ حاضر  /ـ اكبر ليالزاد  / ...پاسخش را
كسي از جمع نداد  /بار ديگر هم خواند / :ـ اكبر ليالزاد  /همه ساكت بوديم  /جاي او اينجا
بود  /اينك ،ا ّما تنها  /يك سبد اللۀ سرخ  /در كنار ما بود  /لحظهاي بعد ،معلّم سبد گل را
ديد  /شانههايش لرزيد  /همه ساكت بوديم  /ناگهان در دل خود زمزمهاي حس كرديم /
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غنچهاي در دل ما ميجوشيد  /گل فرياد شكفت  /همه پاسخ داديم / :ـ حاضر!  /ما همه
اكبر ليالزاديم! (امينپور)27 :1385 ،
«ادبيات مقاومت ،تالشهاي يك نسل مبارز را كه براي رهايي سرزمين ،دين ،فرهنگ
ّ
ّ
و س ّنتهاي خود از چنگال تجاوزگران به حريم ارزشهاي ملي و انساني به پا خاسته
است ،براي همگان در بيان فخيم شعري و ادبي ترسيم ميكند»( .امین پور)41 :1390 ،
امينپور ،زيباترين اشعار كودك و نوجوان را در زمين ۀ پايداري سروده که بیشتر شامل
درون مایههای زیر است:
 -1مبارزهطلبي :قيصر ،همانند سلمان ،شاعر متع ّهد عصر انقالب است و در اشعاري كه
براي جنگ و مقاومت ـ چه در حوزۀ بزرگسال و كودك و نوجوان ـ سروده است ،دعوت به
مبارزه با دشمن را از ياد نبرده است .شاعر در شعر حضور اللهها ،از مجموعۀ مثل چشمه
مثل رود ،ميسرايد:
ـ گل فرياد شكفت  /همه پاسخ داديم  /حاضر! ـ  /ما همه اكبر ليالزاديم( .امينپور،
 )27 :1385او در اين شعر ،از آمادگي هم ۀ نوجوانان و جوانان براي دفاع از كشور سخن
ميگويد و اينكه مبارزه در وجودشان نهادينه است و سنگرها خالي نميماند يا در منظومۀ
فلسطين ميگويد :مثل رگبار باران بباريم  /خانه را سر به سر گل بكاريم( .امينپور:1385 ،
المقدس است كه به اشغال درآمده است« .او به انقالبهاي
 )35در اين شعر« ،خانه» بيت ّ
توجهي عميق و ژرف دارد» (شرفيان و ديگران:1388 ،
رهاييبخش ـ بهويژه فلسطين ـ ّ
 )36و در شعري ،با عنوان «مدرسه منهاي چهار» ،از ميل به مبارزه ميگويد :پدرم نيز به
دنبال تفنگش ميگشت( .امينپور)26 :1385 ،
 -2بيداريآفريني و اقتدار :دريا ،نماد وسعت است و بزرگي و اقتدار و اين شاعر كودك
و نوجوان ،در شعري با عنوان «درياي آزاد» ميگويد :ما همه درياي آزاديم /دشمن ما آن
قفسساز است( .همان)14 :
 -3پايداري در برابر جهل :بايد اين مسأله را حل بكنيم /من به دنبال قلم ميگشتم.
(همان )26 :مبارزه با ناداني براي شاعر معلّم كه با درس و دانشگاه روزهايش را سپري
ميكند ،از نان شب واجبتر است .براي همين است كه او در بيشتر اشعارش ،از اصطالحات
مربوط به درس ،قلم و تختهسايه و ...استفاده ميكند .او خواندن درس را در كنار مبارزه در
جبهه ،در آن روزها بيشتر از هر زمان ،واجب ميداند.
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جدول جلوههای پایداری در ده شعر کودکانۀ قيصر امينپور
درونمايه

فراواني

درصد

مبارزهطلبي

3

60

بيداريآفريني و اقتدار

1

20

جهلستيزي

1

20

نويد پيروزي

0

0

جمع كل

5

100

جدول مقايس ۀ مضامین پایداری ده شعر كودك و نوجوان دو شاعر
درونمايه

سلمان هراتي

قيصر امينپور

جمع كل

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

مبارزهطلبي

1

16/7

2

33/33

3

بيداريآفريني
و اقتدار

3

60

1

20

1

جهلستيزي

1

50

0

0

1

نويد پيروزي

1

50

1

50

0
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نمودارمقايس ۀ مضامین پایداری ده شعر كودكانه و نوجوانان ۀ دو شاعر

 -3-2مقایسۀ شاخصههاي شعر پايداري دو شاعر
 -1-3-2دشمنستيزي
در اشعار هر دو شاعر كودك و نوجوان ،واژههايي است كه استبداد ،استعمار و
دشمن را به ذهن متبادر ميكند.در اشعار كودكانه و نوجوانانۀ سلمان هراتي ،وي يكبار
تختهسياه را قلب دشمن اسالم ميداند و ميگويد :تخته سياه ما  /قلب دشمن اسالم
«قصۀ بازگشت پدر» ،ابرهاي كبود بيباران
است (هراتی ،همان )25 :و يكبار هم در شعر ّ
را دشمن قلمداد ميكند.
امينپور در منظومۀ «فلسطين» ،از مجموعۀ مثل چشمه مثل رود ،سه بار از واژۀ
كركس و دو بار از واژۀ چنگال استفاده ميكند؛ دو واژهاي كه هر دو معنياي مترادف با
جنايت و ستم و سنگدلي دارد .او در اشعار ديگرش ،ددمنشي رژيم بعث عراق را با اين
عبارات توصيف ميكند :باد بيرحم خزان ،یک بار در شعر مدرسه منهاي چهار :باد
بيرحم خزان از سر ديوار پريد( .امین پور ،همان)26 :
شب ،یک بار (همان)14 :؛ قفسساز ،یک بار :دشمن ما آن قفسساز است( .همان:
)64
يا اين شعر :در اين سو همه رنگ نيرنگ و درد (همان )31 :؛ كه باز هم از ظلم و
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بيدادگري دشمن بعثي ميگويد.
 -2-3-2شهادتطلبي
«يكي از شاخصترين مضامين شعر پايداري ،شهادت است كه بخشي از عاليترين
مقدس بخشيده است»( .كريميالريمي،
مفاهيم سرودههاي پايداري را روحي سرخ و ّ
 )30 :1389اين واژه و واژگاني كه اين معني را به ذهن ميرسانند ،همچون الله ،غنچه و...
در اين ده شعر نسيم شمال كه بررسی شد ،وجود نداشت ،ا ّما در اشعار نوجوانانۀ امينپور
و هراتي ،موجود است .گرچه زمان سرودن اشعار ،در استفاده از اين واژگان بيتأثير نبوده
است .بسامد واژگاني چون :شهيد ،الله ،غنچه و شقايق ،در ده شعر نوجوانانۀ سلمان هراتي،
از مجموعۀ «از اين ستاره تا آن ستاره» :شهدا ،یک بار در شعر دفتر ن ّقاشي من ،یک بار
در شعر صبح و یک بار در شعر زنگ انشا؛ واژۀ شهيد :یک بار در شعر جاي احمد ،سه بار
قصۀ بازگشت پدر؛ واژۀ
در شعر زنگ انشا ،یک بار در شعر حجلۀ سرخ و یک بار در شعر ّ
شقايق :یک بار در شعر جبهه به عالوۀ تو ،یک بار در شعر زنگ انشا؛ الله :یک بار در شعر
قصۀ بازگشت پدر؛
حجل ۀ سرخ ،یک بار در جبهه به عالوۀ تو؛ گل سرخ :یک بار در شعر ّ
قصۀ بازگشت پدر و یک
واژ ۀ ميخك سرخ :یک بار در شعر صبح و واژۀ غنچه :یک بار در ّ
بار در حجلۀ سرخ تكرار شده است.
امينپور در دو مجموعۀ كودكانه و نوجوانانهاش ،یک بار از واژۀ شهيد ،دو بار الله در
شعر حضور اللهها از مجموعۀ مثل چشمه مثل رود ،یک بار در شعر بوي ماه مهر از همين
مجموعه ،ده بار از واژۀ غنچه در شعر «حضور اللهها» ،یک بار در «خندۀ غنچه» ،هشت
بار در شعر «آي گلها چرا نميخنديد» و یک بار در شعر كشف قفس در مجموعۀ «به
قول پرستو» استفاده كرده است.
 -3-3-2وطندوستي
در شعر دفاع و پايداري ايران« ،موضوع وطندوستي و وطنستايي ،سابقهاي بسيار
«حبالوطن من االيمان» از
درخشان دارد .تطابق انديشههاي ديني و ملّي با طرح روايت،
ّ
مقدس اسالم سبب شد تا ايرانيان در چشمنواز عشق به ميهن ،آرمانهاي ديني
قول شارع ّ
مد نظر قرار دهند»(.كريميالريمي« )32 :1389 ،اين كه وطندوستي و وطنخواهي
را ّ
عين ايمان است ،در شعر امينپور جايگاه وااليي دارد» (شرفيان و ديگران)35 :1388 ،؛
ا ّما قيصر امينپور ،به صورت مستقيم از واژۀ وطن استفاده نكرده است .او از واژگاني چون
دشت ،باغ و ...در ستايش سرزمين مادري سود جسته است .سلمان هراتي هم در اين
مجموعۀ نوجوانانهاش «از اين ستاره تا آن ستاره» ،وطنخواهي و وطندوستي را به صورتي
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غيرمستقيم نمايش داده است :دامن درياي بيساحل  /بيكران و موج در موج است  /موج،
همچون بال مرغابي  /گاه پايين ،گاه در اوج است( .هراتی ،همان)14 :
درياي بيساحل را ميتوان ايران پهناور به حساب آورد و موجهايي كه از هر سوي به
آن هجوم آوردهاند تا او را از پا درآورد ،ا ّما همچنان محكم ايستاده است.
«كي بهار و شكوفه ميآيند؟»
باز كـودك ز مـادرش پرسـيد:
گفت مادر كه «هر زمان در باغ غنچهها لب به خنده بگشايند
(همان)16 :
يا:
از سرود صبحگاه مدرسه
باز بوي باغ را خواهم شنید
(همان)63 :
كه باغ ،همان ميهن است از نگاه شاعر و باز هم باغ در شعر زير :باد بيرحم خزان /
ناگهان از سر ديوار پريد  /و بر اين باغ وزيد  /بهترين گلها را  /از دل باغچۀ مدرسه چيد
 /چار گل ،چار شهيد( .همان)
و هراتي ميگويد :مرتضي گفت :شهيد /چون شقايق سرخ است /دانشآموزي گفت/:
چون چراغي است كه در خانۀ ما ميسوزد .و كس ديگر گفت /:آن درختي است كه در
باغچهها ميرويد . ....در اين شعر شاعر از واژۀ باغچه به جاي وطن استفاده كرده است؛
يا باغ و دشت در اين شعر :اي خدا /مهرباني آبي! /ابرها را بگو با درختان اين باغ /از سر
مهرباني ببارند /تا در اين دشت  /با بهاري كه از راه فردا ميآيد /اللۀ ارغواني بكارند.
(هراتی ،همان  )58 :همچنين باغ در اين شعر :باز كن باز چشمهايت را  /اين شكوفايي
بهار من است  /گل سرخي كه باز شد در باغ  /غنچۀ سبز انتظار من است( .همان)56 :
مقايسۀ شاخصهاي پايداري در ده شعر كودك و نوجوان دو شاعر
درونمايه

سلمان هراتي

قيصر امينپور

جمع كل

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

دشمنستيزي

2

3/7

4

7/4

54

شهادتطلبي

17

41/47

24

58/54

41

وطندوستي

4

25

4

25

16
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نمودار مقايس ۀ شاخصهای پایداری در ده شعر كودك و نوجوان دو شاعر

 -3نتیجهگیری

با پيروزي انقالب اسالمي و شروع جنگ تحميلي ،شاعران كودك و نوجوان كه از نزديك
عدهاي كه وارد شدن شعر كودك به اين حوزه را جايز
شاهد جنگي ويرانگر بودند ،علي رغم ميل ّ
نميدانستند ،درونمايههاي مربوط به جنگ و پايداري در برابر دشمن بعثي و مضاميني چون:
شهادت ،پايمردي ،وطندوستي و ...را در اشعار كودك و نوجوان به کار گرفتند .قيصر امينپور
و سلمان هراتي ،دو شاعري هستند كه در حوزۀ نوجوان ،در كنار اشعاري كه براي بزرگساالن
توجهي عميق نشان دادند و اشعارشان جاودانه شد.
ميسرودند ،به مقولهاي مهم چون پايداري ّ
ادبيات پايداري
هر دو شاعر با سرودن مجموعهشعرهايي براي كودكان و نوجوانان ،در حيطۀ ّ
تأثيرگذار محسوب ميشوند.
ّ
مشخص شد :مضامین
با بررسی شاخصهای پایداری در اشعار کودکانه و نوجوانانه اشان
شهادت طلبی دراشعار کودک و نوجوان سلمان هراتی و قیصر امین پور بیشتر و تقریبا یکسان به
چشم میخورد .البته مضمون مبارزه طلبی و نوید پیروزی در اشعار هراتی باالترین درصد و به یک
توجهی نشده است؛ در ضمن درصد فراوانی نیز مضمون
میزان بوده ،در حالی که به جهلستیزی ّ
بیداری آفرینی و اقتدار اختصاص یافته است .هرچند نوید پیروزی در شعر هراتی پنجاه درصد
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مضامین را به خود اختصاص داده در شعر امین پور به کار نرفته است.از سوی دیگر مضمون جهل
ستیزی نیز در شعر امین پور به کار رفته که در شعر هراتی بدان توجهی نشده است.

منابع
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يادنامۀ سلمان هراتي ،به اهتمامّ :
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مندرج در :یادمان همزاد عاشقان جهان ،قیصر امین پور ،به کوشش :زیبا اشراقی و دیگران ،تهران:
مروارید.389 :
-11سلیمانی ،نقی .)1390(.قرار بود همه چیز متفاوت باشد ،سالهای سروش نوجوان به
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محمدرضا عبدالملكيان ،شيراز :داستانسرا:
پايان قشنگي دارد ،يادنامۀ سلمان هراتي) ،به اهتمامّ :
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محمدرضا عبدالملكيان ،شيراز :داستانسرا.156 :
سلمان هراتي ،به اهتمامّ :
ادبيات
-17كرامتي ّ
سيدعلي« .)1389( .قيصر امينپور شاعر دردها و آالم اجتماعي در ّ
مقدمّ ،
انقالب اسالمي» ،مندرج در CD :پنجمين همايش ترويج زبان و ادب فارسي.4 :
مقدس ،تهران :ترفند.
-18مكارمينيا ،علي  .)1385 (.بررسي شعر دفاع ّ
-19ميرجعفري ،اكبر .)1383( .سلمان هراتي شاعر پايداري ،مندرج در :گل چه پايان
محمدرضا عبدالملكيان ،شيراز :داستانسرا.242 :
قشنگي دارد ،يادنامۀ سلمان هراتي ،به اهتمامّ :
-20نظرآهاري ،عرفان .)1376 ( .پشت كوچههاي ابر ،تهران :نيستان.
مقدس ،ج  ،2مندرج در :مجموعه
-21نظرآهاري ،عرفان .)1389( .بررسي ادب ّيات دفاع ّ
مقاالت و نشستهايي در موضوعات خاطره ،شعر ،داستان ،زندگينامۀ داستاني ،به كوشش:
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كودك و نوجوان ،سال ششم ،شمارۀ ( 21تابستان .12-11 :)79
-23نوبهار ،نگار« .)1387( .پاتك به لحظههاي مخاطب» ،مندرج در :كتاب ماه كودك و
نوجوان ،س  ،12ش .72 :4
-24ورعمراني ،روحاهلل .)1383 ( .شاعر انديشه پرواز ،مندرج در :گل چه پايان قشنگي دارد
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا
س ،11ش( 2پیاپی ،)23پاییز 1399
شاپا2251-8457 :

صص67-80 :

بررسی افکار و اندیشه های میرزاده عشقی براساس وقایع روزگار او

سید محسن محرابی

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکيده

بیان تأثیر اجتماع و محیط بر اندیشة شاعران و نویسندگان که از گذشته مورد توجه منتقدان
قرار گرفته بود در قرن حاضر پررنگتر شد .در سال های پایان دورة قاجار که ایران در کشمکش
و هرج و مرج به سر میبرد و قوای بیگانه از سه جهت خاک وطن را اشغال کرده بودند ،اتفاقات
مهمی چون انقالب مشروطه ،قرارداد وثوق الدوله با انگلیس و جمهوری رضاخانی رخ میدهد.
آشنایی با دیدگاه و اندیشههای نویسندگان خارج از کشور و نیز اجتماع و محیط متفاوت زندگی
اروپاییان با ایران ،توجه روشنفکران و تجددخواهان را به خود جلب میکند .در این سالها،
میرزادة عشقی به عنوان یک روزنامه نگار و شاعر انقالبی اندیشههای خود را در قالب شعر و نوشته
بیان میکند ،او ضمن دفاع از مشروطهخواهان ،خواستار تغییر در قوانین و حذف سردمداران آن
میشود؛ با جمهوری رضاخانی مخالفت کرده و از مخالفان اصلی قرارداد وثوقالدوله با انگلیس
است .عدم آشنایی او با احزاب و جمعیتهای سیاسی ،سبب سطحینگری و انتقاد بینقشه و بدون
هدف میشود که او را گاه در مقابل عامة مردم و نیز روحانیت قرار میدهد .این پژوهش بر پایه
مستندات تاریخی و اندیشههای روشنفکران و مبارزان ایران به بیان دیدگاههای عشقی در مبارزه
و شیوه مقاومت او میپردازد.
واژگان کلیدی :میرزادة عشقی ،مشروطه ،مهاجرت ،قرارداد  ،1919جمهوری ،ناسیونالیست

تاریخ دریافت مقاله1398/07/21 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/12/04 :

Email: mohsen_mehrabi70@yahoo.com
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مقدمه

در سالهای میانی دورة قاجار ،با مطرح شدن بحث عدالتخانه که به جنبش مشروطیت
انجامید و باعث محدود و مشروط کردن قدرت پادشاه شد ،اوضاع اجتماعی و سیاسی در
ایران تغییر کرد و همین تغییر در اوضاع سبب گرایش شاعران و روشنفکران به منافع
جمعی ،عدالت اجتماعی و آزادیخواهی شد که تا پیش از آن در ایران و در شعر فارسی
سابقه نداشت (امین .)323:1387،آشنایی با اندیشة روشنفکران و نویسندگان روسیه و
نیز اندیشة اروپاییان به ویژه نویسندگان فرانسه و صنعت در اروپا سبب تغغیر دیدگاههای
روشنفکران و تجددخواهان ایران شد .با این حال نقش فرانسه از دیگر کشورها پررنگتر
بود .اگر تأثیرپذیری انقالب مشروطه از انقالب فرانسه را بپذیریم ،میتوانیم چنین بگوییم
که تجدد ادبی این دوره هم تحت تأثیر تحوالت ادبی پس از انقالب فرانسه بوده است.
شاعران و نویسندگان دورة مشروطه دریافته بودند که فرانسه پس از انقالب ،مساوات ادبی
را نیز به دست آورده بود .روی گرداندن از درباریان و گرایش به بیان مسائل حقیقی،
حضور مردم در آثار ادبی و گرایش آثار ادبی و ایجاد سبک ساده ،از تحوالت ادبی این
دوره بود .اعتقاد به تالزم انقالب ادبی و انقالب سیاسی در این دوره زبانزد نویسندگان
است (امینپور .)372:1386،از این دیدگاه در این برهة تاریخی ،تعدادی از نویسندگان
روشنفکر فعالیت نافعی را آغاز کردند .البته تغییر در اوضاع و شرایط اجتماعی جدید ،عالوه
بر مفاهیم و مضامین ادبی در مسائل دیگر هم مؤثر بود اما این تحول به قالب شعری آنها
راه نیافت .هرچند تغییرات اندکی در تقطیع مصراع و شیوة نوشتن شعر در آثار بعضی
چون تقی رفعت ،شمس کسمایی ،الهوتی ،میرزادة عشقی و ...دیده می شد اما تحول
اصلی شعر این دوره در مفهوم و محتوا دیده می شود (حقوقی.)385:1380،
در این سالها ایران در بحبوحة هرج و مرج ،استبداد و یا حتی تجزیة تمامیت
ارضی کشور قرار داشت .سفر پرهزینة مظفرالدین شاه به اروپا که به بهانة زیارت مشهد
بود به تعطیلی بازار انجامید و به نهضت مشروطه ختم شد (زرین کوب .)872:1380،دورة
استبداد صغیر ،آشوب و وضع بد اقتصادی که بعد از جنگ جهانی اول تشدید شد ،همه و
همه باعث گردید که شاعران این دوره از تاریخ ،سود جمعی را بر منفعت شخصی ترجیح
داده و برای رسیدن به عدالت اجتماعی شعر بسرایند .مهمترین رویداد فرهنگی در چنین
زمانی ،استحالة ارزشها است که میتواند به دالیل اعتقادی و عقالنی و یا به انگیزههای
عاطفی و روانی باشد .حرکت شاعر و نویسنده از فرد به اجتماع ،یکی از نمونههای بارز
این استحالة ارزشی و پایداری در تاریخ ماست .این مقاله به بررسی دیدگاههای اجتماعی
و تأثیر وقایع تاریخی مانند انقالب مشروطه ،انحراف انقالب و مخالفت با مجلس ،جنگ
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بینالملل اول ،قرارداد  1919و جمهوریخواهی در اشعار و نوشتههای میرزادة عشقی
میپردازد.
میرزاده عشقی و شاعری
محمد رضا میرزادة عشقی (1272همدان  1303-تهران ) بعد از اینکه سالهای
کوتاهی را به تحصیل فارسی و فرانسه در آموزشگاههای الفت و آلیانس گذراند ،تحصیل
را رها کرد و مدتی را در تهران و رشت به سر برد .او در سا 
لهای جنگ بینالملل
اول ،در هواخواهی از عثمانی به آنجا رفت و در همانجا بود که فعالیتهای روزنامه-
نگاری و شاعری خود را آغاز کرد .فعالیت عشقی در عرصه ادبیات به سه شاخة شاعری،
روزنامهنگاری و نمایشنامه نویسی تقسیم میشود .او شاعری معمولی ،روزنامه نگاری
شجاع و نمایشنامه نویسی مبتکر است که به علت بیان صریح عقایدش و مبارزه با
حاکمیت در سالهای جوانیبه ضرب گلولة افرادی ناشناس به قتل میرسد .رشید یاسمی
دربارة شعر او مینویسد« :عشقی معلومات کافی در ادبیات نداشت و خود نیز عمدا ً از
ممارست در آثار فصحای قدیم خودداری میکرد .ولی در گفتار او مضامین نو بسیار است»
(یاسمی .)72:1352،حسن امین میگوید« :اشعار عشقی از جهت زبانی ناهموار و از جهت
وزنی و دستوری دارای ضعف بلکه گاهی اغالط فاحش است» (امین .)241:1384،اما
محمد اسحاق ،ایران شناس هندی ،دربارة شعر او نظر دیگری دارد :عشقی را میتوان معلم
و رهبر نهضت ایران جدید خواند .دو شعر «ایدهآل» و «رستاخیز» مقام او را برجسته کرده
است .ازآنجایی که مضامین ،عالی ،پرشور و پر کشش است ،بعضی از نقایص تصادفی
در لغت و وزن را نباید چندان مهم تلقی کرد .او نه تنها یک شاعر معروف ،بلکه یک
تصنیفساز هم بود .عشقی زندگیاش را بر سر صداقت و صمیمیت در بازار افکار افراطی
جمهوری خواهانه گذاشت .با وجود مرگ زودرس ،شایسته است او را یکی از بهترین
شاعران ایران جدید تلقی کنیم (اسحاق .)62:1379،آنچه شعر عشقی را دارای فراز و فرود
و گاه ضعف میکند ،عدم آشنایی او با آثار کالسیک فارسی (ر.ک .یاسمی ،)72:1352،و
نیز بهرهگیری مصنوعی او از زبان عامیانه است .این ویژگی را در شعر عارف قزوینی هم
میبینیم؛ آنها میخواستند سنتزی از زبان عامه و زبان ادب به وجود آورند و چون این
یک عمل اکتسابی است ،زبانشان پر از غلطهای دستوری میشود .در حالیکه سید اشرف
گیالنی به علت اینکه خالصانه عامیانه حرف میزند ،کمتر اشتباه دستوری دارد (شفیعی
کدکنی .)42:1390،از طرفی عشقی با اسلوب ادبیات غرب نیز همراه نمیشود .او خود در
اینباره میگوید :با برخی از ادبایی که به تازه در تجدید ادبیات ایران جدیت میورزند،
هم آرزو نیستم .زیرا آنان تجدید ادبیات فارسی را تبدیل اسلوب آن با اسلوب مغرب در
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نظر گرفته ،قالب کالم آنها فارسی و روح آن مغرب زمینی است (عشقی.)260:1350،
در واقع عشقی ،شاعر با استعدادی است و اگر مطالعة بیشتری میکرد ،به دلیل استعداد
سنتشکنی که داشت میتوانست خیلی از کارهای نیما را قبل از نیما انجام دهد ،ولی
افسوس که در دورة بحرانیای زندگی میکرد و عاقبت عمرش هم وفا نکرد (شفیعی
کدکنی.)42:1390،
داشتن اطالعات اندک را در دیدگاه سیاسی او نیز میبینیم؛ او از احزاب و جمعیتهای
سیاسی جهان قرن بیستم ،و مبارزات طبقاتی و علل تضاد منافع طبقات مختلف ،و راهحل
مسائل و مشکالت اجتماعی ،چنانکه باید آگاه نبود و چنین میپنداشت که با عی ِد خون
و کشتن اقلیتی از عناصر فاسد و فرصتطلب میتوان جامعة سیاسی را دگرگون کرد و
به سوی سعادت و بهروزی راهنمایی نمود .رفتهرفته انتقاد بینقشه و هدف در وی ق ّوت
گرفت و مردم را به پیکار مسلحانه با امپریالیسم و اصالح اساسی زندگی دعوت کرد
(راوندی .)409:1374،دکتر غالمحسین یوسفی دربارة این دیدگاه او میگوید :به تدریج
میهنپرستی توأم با بدبینی و یأس ،اندیشة او را به انتقادهایی آتشین و بدون هدفِ روشن
و ویرانگر کشاند (یوسفی .)370:1392،در دورة کوتاه اما بحرانی حیات وی ،حوادث مهم
و غالبأ تأسف انگیزی اتفاق میافتد؛ انقالب مشروطه و انحراف آن از موازین اولیه (به زعم
شاعر) ،جنگ بینالملل اول ،قرارداد وثوقالدوله با دولت انگلیس ،جمهوری رضاخانی،
خیانت رجال ایرانی و ظلم و جور آنها بر مردم ،همه از این مواردند که شاعر در مقابل
آنها واکنش نشان داده و مقاومت میکند؛ که به بیان آنها میپردازیم.

 -2بحث و بررسی

 -1-2انقالب مشروطه
در سالهای صدارت عینالدوله ،که شیوة بیعدالتی را در ادارة مملکت در پیش گرفته
بود ،گهگاه اغتشاشات ضد دولتی و ناخشنودیهایی از سوی علمای دینی دیده میشد.
اقدام عجیب مستشار گمرکات آن زمان ،مسیو نوز بلژیکی ،که به لباس روحانیت توهین
کرده بود و حمایت مظفرالدین شاه و صدر اعظم از او سبب اتحاد دو مجتهد بزرگ تهران،
آقا سید محمد طباطبایی و آقا سید عبداهلل بهبهانی شد؛ پشتیبانی عینالدوله از اقدام
عالءالدوله در چوب زدن تعدادی از مجتهدان و بازاریان تهران نیز بر خشم مردم و علما
افزود تا با تحصن در زاویة حضرت عبدالعظیم خواستار تأسیس عدالتخانة دولتی شوند
(ر.ک .زرین کوب .)855:1380،از این زمان به بعد ،انقالبیون توانستند در مبارزهای چند
ساله مجوز تأسیس مجلس شورای ملی و قانون مشروطه را بگیرند و کشور را از سلطنت

بررسی افکار و اندیشه های میرزاده عشقی براساس وقایع روزگار او

71 /

مطلقه خارج کنند ( 1324ق) .تالش برای برقراری عدالتخانه و مجلس شورا که از
میهن پرستی سردمداران آن نشأت میگرفت ،روشنفکران آن سالها را به گونهای آگاه و
ناخودآگاه بهسوی ناسیونالیسم سوق میداد .میتوانیم ناسیونالیسم این سالها را اینگونه
تعریف کنیم :تعهد ایدئولوژیک به اتحاد و استقالل و منافع مردمی که خود را یک اجتماع
معرفی میکنند و نیز خودآگاهی افراد و گروهها به عضویت در یک ملت یا گرایش به بهبود
آزادی ،قدرت و سعادت ملت (معظمپور .)40:1383،از طرفی اندیشة لیبرال نیز بر ذهن
مشروطه خواهان سایه افکنده بود؛ لیبرالیسم بر مبنای دفاع از آزادیهای فردی استوار
است .ناسیونالیسمها نیز برای ملتها حق حاکمیت و آزادی برخوردار بودند .تلفیق این دو
مقوله به ناسیونالیسم لیبرال میرسد که دو اصل اولیه دارد :تمام اشکال سلطة خارجی
را نفی میکند و بر دموکراسی تأکید دارد که در قالب مشروطهخواهی و محدودکردن
قدرت حاکم استوار است (همان .)58.ناسیونالیسمهای لیبرال معتقد بودند که به ایران
و تمدن دیرینة آن احترام مینهند اما بیشتر برای حقوق سیاسی و پایمال شدة مردم
اهمیت قائلند.
در این سالها عشقی دوران کودکی را می گذراند و در واقع حضور او به عنوان یک
نویسنده و یا روشنفکر ،مصادف می شود با پایان دورة استبداد صغیر و تصرف تهران به
دست افراد سردار اسعد بختیاری و آغاز سلطنت احمد شاه (1327ق .).در این دوره،
در مجلس تنش زیادی وجود داشت .فرقة دموکرات به رهبری سید حسن تقی زاده و
سلیمان اسکندری با اعتدالیون و روحانیون بلند پایه مثل بهبهانی و طباطبایی مخالفت
میکرد (دیگار،هورکاد و ریشار .)47:1377،در واقع در مدت کوتاهی بعد از مشروطه اوضاع
سیاسی و اجتماعی ایران واقعاً آشفته شد .شورشهای محلی در گیالن ،سوادکوه ،دشت
مغان و ...مملکت را با بحران روبرو کرده و این بحرانها طیف وسیعی از روشن فکران و
تودة مردم را از بهبود اوضاع ناامید ساخته بود .روزنامة
شفق سرخ شرایط ایران را خرابتر
ِ
از دورة استبداد میدانست (معظمپور .)84:1383،میرزادة عشقی در خط سوم خواستار
گشودن راهی نو بود .او معتقد بود که سردمداران مشروطه ،دیگر نباید در امور سیاسی
و اجتماعی دخالت داشته باشند؛ زیرا به دلیل مبارزه متمادی چند ساله با افراد مستبد
و مرتجع ،خودشان مرتجع شدهاند .در این عقیده حتی ملک الشعرای بهار ،سردبیر عالم
روزنامة نوبهار را نیز مستثنا نمیکرد« :رجال دورة مشروطیت و عناصر انقالب اول که اغلب
امروز در مجلس و دوایر دولتی هستند ،معلم کالسهای مدرسة تجدد و آزادی بودهاند و
نمیتوانند کالسهای باالتر را تدریس کنند» (عشقی .)153:1350،به نظر عشقی ،انقالب
کنندگان که دستاوردهایشان را مطابق آرمانهایشان نمیدیدند به این نتیجه رسیدهاند
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که اگر انقالب نمیکردند بهتر بود و با این عقیده خود مرتجع شدهاند (همان .)155.او در
تابلوی سوم ایده آل از زبان پدر مریم میگوید:
چه گویمت من از این انقالب بیبنیاد
که شد وسیلهای از بهر دستهای شیاد
چه مردمان خرابی ،شــدند از آن آباد
گر انقـالب بد این ،زنــده باد استبداد
که هر چه بود از این انقالب بود بهین
(همان)189.
البته دلیل اصلی تغییر عقیدة بعضی از سردمداران مشروطه و تمایل آنان به
محافظهکاری را میتوان در مسائل دیگری غیر از ناامیدی دانست؛ در واقع لیبرالها وقتی
با قدرت تودههای مردم روبرو شدند به محافظهکاری گرایش پیدا کردند؛ به این نتیجه
رسیدند که آزادی بیان میتواند تهیدستان را تحریک کند و به بینظمی جامعه منجر
شود .پس محافظهکاران تأکید را روی حفظ وحدت ملی گذاشتند و گونهای ناسیونالیسم
محافظه-کاری ایجاد شد (معظمپور .)60:1383،با اینحال مبارزة عشقی با رهبران
مشروطه و نمایندگان مجلس ،سبب رویاروییاش با قاطبة مردم میشود .در واقع او با
قشر سنتی مردم که پیرو اعتدالیون بودند و نیز با طرفداران فرقة دموکرات در یک جبهه
مبارزه میکند .شیوة عشقی در این مبارزه مبتنی بر ارائة دلیل و سند است .او با تعریف
دلیل انقالب (ص ،)153روز انقالب و فردای انقالب (ص ،)156انقالبی مرتجع (ص)155
در شماره های  6،7و 8روزنامه قرن بیستم (1301ش ).به دنبال قبوالندن این اندیشه به
خوانندگان و عامة مردم است.
 -2-2مهاجرت
آغاز سلطنت واقعی احمد شاه ،مقارن با جنگ بینالملل اول ( )1918-1914بود.
هرچند دولت ایران در این جنگ اعالم بیطرفی کرد اما پس از اندک مدتی به اشغال
نیروهای بیگانه در آمد و این به دلیل ضعف دولت مرکزی در ایران بود که از اختالف
احزاب مشروطه و دسته بندیهای رجال حکومت ناشی میشد (ر.ک .زرین کوب،
 .)829:1380در این سالها گیالن در دست چریکهای جنگلی و آذربایجان تا زنجان
در اشغال عثمانی-ها بود .جادة همدان قزوین و نیز منطقه فارس تا بوشهر تحت سیطرة
انگلیس بود (دیگار،هورکاد و ریشار .)61:1377،در  15نوامبر  1915روسها پایتخت را
کنترل کرده و به قصد اصفهان و سپس کرمانشاه حرکت کردند (همان .)58.در چنین
وضعیتی مهاجرت تعدادی از مجلسیان به عثمانی سبب تعطیلی مجلس و تشکیل دولت
آزاد در خارج از ایران شد .به این ترتیب کلیة خواستههای دول بیگانه که نیازمند تصویب
مجلس بود ،صورت قانونی پیدا نکردند (زرین کوب .)830:1380،عشقی نیز در همین
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اوضاع همراه دولت ملی نظام-السلطنة مافی و سید حسن مدرس به عنوان مهاجرت به
استانبول رفته بود (امین .)326:1387،او در این باره میگوید:
ابراز زورمنـدی و اثبــات قـادری...
رفتیم در برابر دشـمن که تا کنـیم
گردون به ما نمود نهایت ستمگری
گشتیم ما مهاجر و بدبخت و دربدر
(همان)355.
عشقی برنامة همراهان خود را گونهای خیانت میبیند .آنها را اجنبی پرست
و بیگانهپروری استاد میداند .مهاجرین را طالبان پول و رشوة دشمن وطن دانسته،
اعتراضهای آنان را جنگ زرگری میخواند:
زین قوم پولکی ،هنر جنگ مینخواه!
هرگز مجـو زجنـس مؤنـث مـذکری...
ابله منم که صـرف ،پـی لیـلی وطـن
رو کردهام به دشت چو مجنون عامری
(همان)359.
شیوة او برای بیداری خلق ذکر مصیبت است .یادآوری گذشتة پرافتخار این سرزمین
و بیان سیه روزی امروز آن .او در نمایشنامة «رستاخیز شهریاران ایران در ویرانههای
مداین» میگوید:
یاد ازآن عهدی که درمشرق تمدن باب بود
وز کران شرق نور معـرفت پرتاب بود...
حیـف نبـود زادگان خـسـرو کشـورگـشای
دست بر شمشیر نابرده درآیندی زپای
خیرگی بنگرکه درمغرب زمین غوغا بهپاست
این همیگویدکه ایران ازمن آن گوید زماست
(همان.)239.
سپس با صدای رسا مردم را به مبارزه و جهاد میخواند :خیز ای مشرق زمینی روز
مغرب کن سیاه
 -3-2جمهوری رضاخانی
طرح داستان جمهوری ،در سطح حاکمیت و در زمان شهریاری احمدشاه ،به پیش
از کودتای سوم اسفند  1299برمیگردد .احمدشاه در  21دی ماه این سال به نورمن،
وزیر مختار انگلیس ،میگوید که دولت انگلیس از وی حمایت نمیکند ...پس چارهای
مگر استعفادادن و بیرون رفتن از ایران ،به عنوان یک فرد عادی ندارد .سپس پیشنهاد
میکند که شاید بهتر باشد رژیم جمهوری در ایران برقرار شود .با تشکیل اولین کابینه
توسط سردارسپه در  6آبان  1302احزابی چون :جمهوری ،جمهوری خواهان ،حزب
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مستقل دموکرات و ...سربرمیآورند .هرچند همة آنها سرسپردة رضاخان نبودند اما
همگی بازار جمهوری را داغ کردند (آصفی رامهرمزی و وطن-دوست .)46:1383،هنگامی
که احمدشاه در پاریس خود را به سلطنت بیعالقه نشان داد ،مقدمات انقراض قاجاریه
از جانب رضاخان فراهم میشد .تالشهای مدرس نیز به عنوان رهبر اقلیت مجلس ،برای
بازگشت او بیثمر بود .در این زمان تالشهای سردار سپه برای برقراری جمهوری که
به تقلید از جریانات ضد دینی ترکیه بود با مخالفت شدید روحانیون و روزنامه نگاران
مواجه گردید (ر.ک .زرین کوب .)866:1380،رهبر مخالفان جمهوری در مجلس و در بین
قاطبة مردم ،سید حسن مدرس بود .در مجلس پنجم ،چهل نماینده وابسته به رضاخان و
چهارده نماینده وابسته به سوسیالیستها از طرفداران جمهوری بودند و بیست نماینده به
رهبری سید حسن مدرس با آن مخالفت میکردند .دلیل اصلی مخالفان این بود که گمان
میکردند جستار جمهوری خواهی را انگلیسیها به میان آوردهاند .در واکنش به جمهوری
خواهی ،بازار تهران بسته شد و یک راهپیمایی از مسجد جامع تا مجلس برپاگردید (آصفی
رامهرمزی و وطندوست.)50:1383،
عشقی نیز یکی از مخالفان اصلی جمهوری رضاخانی به شمار میرفت .وی در این
باره میگوید« :جمهوری که سی سال مقدمه الزم دارد و حتماً باید به دست اق ً
ال دو
هزار دیپلمة دارالفنون دیگر اجرا شود ،ملت ایران با دست چند نفر بینالنهرینی و ...در
عرض سه ماه آن را ساخت» (عشقی .)141:1350،او معتقد بود در مملکتی که هنوز
قسمت اعظم اهالی آن معنی قانون و مشروطه را نفهمیدهاند ،جمهوری کار عبثی است
(همان .)149.او به این جمهوری القابی چون سینمای جمهوری (همان ،)142.جمهوری
قالبی و جمهوری نابالغ (همان )146.داده بود .شاید برای عشقی به عنوان جوانی روشنفکر
که به مزایای جمهوری آگاه و اصوالً طرفدار آن بود این مخالفت عجیب باشد ،اما او «از
بازیهای سیاسی و دساسیس پشت پرده خبر داشت  ...و علناً اظهار داشت که بازیهای
اخیر تهران به تحریک اجنبی است» ( اسحاق .)80:1379،البته عشقی در این راه «قسمت
اعظم از آزادیخواهان و متفکرین خصوصاً آن عدهای که از سایرین هوشیارتر بودند» را
همراه خود در مخالفت با جمهوری قالبی میداند (عشقی.)142:1350،

 -4-2قرارداد 1919

امپراطوری انگلیس که در وقایع امتیاز تالبوت و تحریم تنباکو ،تماماً در مقابل
روحانیت و علمای دینی قرار گرفته بود ،به دنبال اجرای بازی جدیدی در سیاست خارجی
ایران بود .وقایع انقالب مشروطه و تحصن مخالفان دولت در حیاط سفارتخانة انگلیس از
جمله تالشهای دولت انگلستان برای مسلط شدن بر ملت و آشتی با روحانیت بود .در
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سالهای پایانی حکومت قاجار ،انگلستان با الزام احمد شاه به برکناری صمصام السلطنه
(رییسالوزرای وقت) ،راه را برای روی کار آوردن یکی از مهرههای اصلی خود یعنی
وثوقالدوله ،هموار کرد .حسین وثوقالدوله که به زبانهای فرانسه ،انگلیسی ،عربی و
ادبیات ،و حکمت تسلط داشت ،بعد از دو دوره نمایندگی مجلس و خدمت به عنوان وزیر
مالیه ،عدلیه ،داخله و خارجه به سمت رییسالوزرایی رسید (ر.ک.یاسمی.)91:1352،
او مردی ادیب ،شاعر و در عین حال مدبر و مدیر و صاحب اقتدار بود و از احمد شاه و
حکومت قاجار هم اظهار نارضایتی میکرد .وی به مجرد تأمین قدرت ،به الزام انگلیس
اقدام به طرح قرارداد تازه-ای بین الدولتین کرد که در اجرای آن ،بی آنکه استقالل اسمی
ایران از بین برود ،اساس دستگاه دولت را که عبارت از قشون و مالیه بود تحت نظارت
دولت بریتانیا در میآورد .ایران در این قرارداد ،باید پرداخت مخارج قیمومیت بی اسم
بریتانیا را از خزانة بربادرفتة خویش تعهد میکرد .با توجه به نبود مجلس ،این قرارداد
که بعدها به قرارداد  1919معروف شد ،به امضاء و تنفیذ شخص رییسالوزرا رسید (ر.ک.
زرین کوب .)832:1380،قراداد اصول ششگانة قرارداد ،عایدات گمرکات ،حمل و نقل و
ارتش ایران را به انگلستان واگذار میکرد (ر.ک .ایگار ،هورکار و ریشار .)68:1377،این
قرارداد بدون اعالن قبلی به وسیلة جراید در تهران منتشر شد و اعتراض ملیون آزادیخواه
را برانگیخت .حتی احمدشاه نیز از طریق جراید از عقد این قرارداد مطلع شد؛ شاه در
اعتراض به مفاد این قرارداد ،با ملیون و مخالفین آن دیدارکرد و به آنها اظهار لطف نمود
اما به دلیل اینکه مخالفت رسمی با قرارداد برای سلطنت او زیان سیاسی به دنبال خواهد
داشت ،در مقابل آن حالت انفعال گرفت .او برای این کار به اروپا مسافرت کرد تا در زمان
سفرش ،مخالفین با رییسالوزرا داخل مبارزه شده آنرا برهم بزنند تا شاه با هیچکدام از
طرفین موافقت یا مخالفت رسمی نکرده باشد (مکی .)40:1362،با اینحال در سفر خارج
به هیچ عنوان حاضر به تأیید مفاد قرارداد نشد .مردم ایران نیز در روز ورود او به کشور،
علیرغم فشار شدید نظمیه که از طرف وثوقالدوله حمایت میشدند ،با بیان احساسات از
او استقبال کردند و مخالفت خود را با خائنین به وطن اعالم داشتند (همان.)75.
عشقی جایگاه وثوقالدوله را در رابطه با قانون اساسی ایران مانند جایگاه بنی امیه در
قانون مقدس اسالم میداند .چون هر دوی اینها از هر قانونی متناسب با اهمیت آن قانون،
کسب عظمت کردند (عشقی .)123:1350،او در مثنوی «جمهوری نامه» به طریق تمثیل
و البته پس از آن با وضوح ،جایگاه انگلیس و وثوقالدوله را بیان میکند (ر.ک .همان)277.
و به شیوة اصلی خود با بیانی احساسی و ذکر مصیبت ،ابعاد وسیع فاجعه را بیان مینماید:
«شب و روز در وحشتم و هرگاه راه میروم فرض میکنم که روی خاکی قدم برمیدارم که
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تا دیروز مال من بوده و حال از آن دیگری است! هر وقت آب میخورم میدانم این آب...
و الخ؛ از این رو هر لحظه نفرینی به مرتکب این معامله میگفتم» (همان.)309.
رفت شاه ورفت ملک و رفت تاج و رفت تخت
(همان)310.
باغبان زحمت مکش کزریشه کندند این درخت
		
البته او در این راه به سکوت مردم نیز اعتراض دارد:
یا رب این مخلوق را از چوب بتراشیدهاند؟
بر سر این خلق خاک مردگان پاشیده اند؟
(همان)310 .
تا شاید بتواند به این طریق آنها را به مقاومت و پایداری برای حفظ وطن تشویق
نماید .و این مضامین بارها تکرار می شود:
وای از این مهمان که پادر خانه ننهاده هنوز
		
پای صاحب خانه را ازخانه بیرون میکند...
انگلیس آخر دلش بهر من و تو سوخته؟
		
آنکه بهر یک وجب خاک اینقدرخون میکند
آنقدر میدانم امروز ار که بر ما داده پنج
		
غاز ،فردا دعوی پنجاه ملیون میکند
(همان.)334.
البته مخالفت ملیون و طبقة عامة مردم با این قرارداد مشهود است .حتی زندانی
شدن و تبعید تعدادی از پیشوایان معترضین نیز موجب عقبنشینی مردم نشد .سید
حسن مدرس که در رأس مخالفان بود ،از میرزا کوچکخان برای مبارزة مسلحانه نیروی
چریک طلب کرد (مکی )80:1362،و مشخص نیست که چرا عشقی به سکوت مردم
در این زمینه اعتراض میکند .نارضایتی او از این قرارداد به حدی است که به مدح
سیدضیاء ،ملغیکننده این قرارداد ،میپردازد .سید ضیاءالدین طباطبایی که از خاندانی
روحانی و شخصی جاهطلب بود ،به طرفداری از انگلیس و قرارداد  1919شهرت داشت.
او این قرارداد را رستاخیز نوی ایران میدانست و در خانة ییالقی خود کمیتهای مخفی
مرکب از ایرانیان و ارامنه تشکیل داده بود و خودش نقش واسطه را میان اعضای کمیته و
سفارت انگلیس بازی میکرد (مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات:1381،سیزده).
از طرفی احساسات ضد بلشویکی را نیز در روزنامه رعد بیان میکرد .وی هنگامی که از
سوی احمد شاه به ریاست وزرایی رسید ،برای خنثی کردن تبلیغات بلشویکی ،عهدنامة
مودت را بین ایران و شوروی امضاء کرد و قرارداد  1919را ملغی نمود (دیگار ،هورکاد
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و ریشار .)80:1377،علیرغم این مواضع دوگانه ،همیشه دیدگاه عشقی را نسبت به
سید ضیاء مثبت میبینیم .او در قصیدهای ضمن ذکر خیر پادشاهان گذشتة ایران چون
داریوش ،نوشیروان ،نادر و ...حال و روز فالکت بار ایران در آن روزها را بیان میکند و البته
در میان آن همه تاریکی فقط فروغ سید ضیاء است که بارقههای امید را نمایان میکند:
کنون قرنیست زایران گم شدست این روح کاین گونه
بنای ملک درهم گشت و نظم قوم برهم شد
مر ایزد را سپاس از بعدآن کز غیبتش ایران
همه اندوهگین صحنه سراسر پردة غم شد
		
پی تجدید فیروزی نسل پاک ساسانی
مهین سیدضیاءالدین خجسته صدراعظم شد..
ببین«عشقی»که هرکابینه رانفرین نمود اینک
چه سان درمدح این کابینة قدرت مصمم شد
		
(عشقی.)333:1350،
او در جای دیگر یکی از ویژگیهای اصلی خود و عارف قزوینی را این می داند که به
مدح افراد و مقامات نپرداختهاند .البته در این میان سیدضیاء یک استثنا است:
چون ورا دانند تازه ساز ایران کهن
گرکه از سید ضیاء کردند تعریفی رواست
(همان.)430.
 -5-2میهن پرستی افراطی
عشقی به همراه تنی چند از شاعران و آزادی خواهان دیگر چون عارف قزوینی ،در
میهن پرستی افراط میکنند (راوندی .)421:1374،در واقع روحیة باستانگرایی او به
سمت تعصب میرود آنچنانکه رنگ و بوی شوونیسمی به خود میگیرد .این مضامین
موتیف اصلی شعر عشقی است (اصفهانی عمران .)13:1397،صداقت او و شجاعتش باعث
میشود که بدون هیچگونه هراسی با خائنین به مملکت ،و وطنفروشان به مبارزه برخیزد.
از آنجا که حاکمان مملکت را ظالم و خائن میبیند ،ایران برایش مهد استبداد میشود:
ای خدا این مهد استبداد را ویران نما
(عشقی)364:1350،
گرچه در سرتاسرش یک گوشة آباد نیست
در راه مبارزه ،به این نتیجه میرسد که تنها ایرانی میتواند درد ایران را دوا کند:
زحمت برای خود کش که خود به خود
اسباب راحت تو مهیا نمیشود
(همان)339.
با اینحال به ماندگاری سرزمینش نیز اعتقاد راسخ دارد:
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ایران نمیرود زکف ،اینملک جسته است از چنگ فتنههای مغول و سکندری
(همان)360.
میهن پرستی مفرط این گروه منجر به اندیشة واهی ایجاد ایران بزرگ (پانایرانیسم)
میشد (راوندی .)421:1374،این اندیشهها که ابتدا از طریق باورهای ناسیونالیستهای
تجددخواه آغاز شده بود به سوی افراط و پان ایرانیست سوق داده میشد .این گروه در
عصر رضاشاه برای ساختن ایرانی نوین به شیوة غرب ،خواهان گسترش وحدت ملی،
حکومت مرکزی مقتدر و استقالل سیاسی و اقتصادی بودند .این دیدگاه ،در نوع افراطی
با دیدگاه سید حسن تقیزاده و در نوع میانه با اندیشههای کاظمزاده در ایرانشهر مطرح
میشد .ناسیونالیت تجددخواه بر تجدد آمرانه تأکید دارد .یعنی نخبگان باید به هر طریقی
عوام را در مسیر تجدد قرار دهند (معظمپور )113:1383،که خود منجر به دیکتاتوری
میشود .به عقیدة اینان یک دیکتاتور ایدهآل میتواند روزنامهها را تعطیل ،و قدرت مجلس
و علما را درهم بشکند و با سرنیزه و قدرت ،جبر ،حبس و قتل زمینة یک انقالب اجتماعی
بزرگ را فراهم کند .چون معتقد بودند که ترقی با اتکاء به تودة مردم بهدست نمیآید و
این همان استبداد م ّنوری است که در روزنامة کاوه به آن اشاره میشد (ر.ک همان.)117.
این اندیشهها در دورة استبداد رضاشاه حالت فراگیر گرفت.
در این زمان ،گونهای سردرگمی در اندیشههای عشقی ایجاد میشود .او با مبارزه با
آزادی بیان و تعطیلی روزنامهها ،دیکتاتور ایدهآل و اندیشههای استبداد م ّنور مخالف است
اما با مبارزة عملی و گونهای اجبار در هدایت مردم هم آواز میشود:
چه روی سیاهی دگر رنگ نیست
کنون چارة ما بجز جنگ نیست
(عشقی)388:1350،
نظریة عید خون او نیز مؤید همین اندیشة استبداد م ّنور است .پنج روز عید خون یعنی
خانوادهها در هر سال پنج روز باید به حساب امنای قانون رسیدگی کنند تا هر یک از امنا
را که به امانات ملت خیانت روا داشتهاند از زحمت زندگی رهانده و جامعه را در سیصد و
شصت روز دیگر از سالمتی جریان احوال قوانین عامه مطمئن سازند (همان.)124.
ناسیونالیستهای تجددخواه عصر رضاشاه ،تالش گستردهای برای احیای مفاخر ملی
و معرفی هنر و ادبیات ایران قدیم میکنند .محمود افشار در نشریة آینده برای حفظ
وحدت ملی ،ترویج زبان فارسی ،ارتباط میان مناطق مختلف ایران ،تغییر اسامی شهرها،
وحدت در لباس اقوام و ...را پیشنهاد میکند (معظمپور .)150:1383،عشقی در نمایشنامة
«رستاخیز شهریاران ایران» به ایران باستان و عظمت آن توجهی خاص دارد (ر.ک.
عشقی .)231:1350،اما این روشنفکران از تالش رضاشاه برای مبارزه با دین و روحانیت
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غافل بودند .عشقی که در روزگار مخالفت با قرارداد  1919و مبارزه با جمهوری رضاخانی
از پیروان اندیشة سید حسن مدرس بود در دام این تبلیغات میافتد و با روحانیت و شعائر
مذهبی مخالفت میکند و به این ترتیب عم ً
ال در مقابل اندیشههای عامة ملت ایران که
مردمی مذهبی هستند قرار میگیرد .او در نمایشنامة «رستاخیز شهریاران ایران» ،علناً
مردم ایران را مردگان ایستاده ،و ایران را قبرستانی خراب و ویران معرفی میکند (ر.ک.
همان.)234 .
معلوم نیست ُمرده یا آنکه زندهاید
ای قوم خواجهاید شما ،یا که بندهاید؟
(همان)236.

 -3نتیجه گیری

میرزادة عشقی در یکی از بحرانیترین سالهای تاریخ ایران در چند قرن اخیر زندگی
کرده است .انقالب مشروطه ،استبداد صغیر ،قرارداد  1919و کودتای رضاخان در دورهای
کمتر از ده سال رخ میدهد .کشور دارای هرج و مرج و بیقانونی میگردد .او بدون هیچ
گونه چشم داشتی ،در مقابل آن چه به ضرر ملت و وطن میداند میایستد ،مردم را به
مبارزه فرا میخواند و از لزوم فداکاری و فداشدن میگوید .با این حال عدم آشنایی او
با احزاب و جمعیتهای سیاسی جهان قرن بیستم و نیز افراط وی در میهن پرستی ،او
را به انتقاد بینقشه و هدف و تزلزل در افکار سوق میدهد .او که از طرفداران مشروطه
بوده پس از استقرار آن با سردمدارانش به مخالفت برمیخیزد که گونهای رویارویی با
عقاید مردم تلقی میشود .در مخالفت با قرارداد  ،1919همراه با مردم و از طرفداران سید
ضیاءالدین طباطبایی میشود اما پس از مدتی با جمهوری رضاخانی مخالفت میکند .در
این زمینه نیز با عامة مردم هماهنگ میشود .اندک اندک اندیشههای ناسیونالیستی در
او تقویت میشود و به اهمیت و ارزش ایران باستان پی میبرد اما افراط در این اندیشهها
او را به مخالفت با دین و روحانیت و رویارویی دوباره با عامة مردم سوق میدهد .در راه
مبارزه و بیان اندیشههایش ،علیرغم اینکه گاه راه حلهای پیشنهادی او (مانند برگزاری
عید خون) مطابق اندیشه و خواست پیروان استبداد من ّور میشود ،اما صداقتش در بیان
و استقامتش در عمل که به ترور او میانجامد ،نام او را به عنوان یک آزادیخواه مخالف
استبداد در تاریخ ایران ثبت میکند.
منابع
-1آصفیرامهرمزی ،حمداهلل و غالمرضا وطندوست .)1383( .سردارسپه و فروپاشی
دودمان قاجار .شیراز :نوید .چاپ اول.
 -2اسحاق ،محمد .)1379( .شعر جدید فارسی .ترجمة دکتر سیروس شمیسا.
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 -1مقدمه

 -1- 1بيان مسئله
معراج پيامبر (ص) از وقايعي است که در آية 10سورة اسري ،آيات  1-18سورۀ نجم
و آيات  19-25سورة تکوير ،به صراحت از آن ياد شده است .احاديث متواتري هم از
سوي علماي فريقين در کتب کالم و حديث و تفاسير قرآن روايت شده و هر دو دسته از
مفسران دربارۀ معراج
منابع ،در اصل رويداد به طور اجماع متفق القولند؛ خالصۀ سخن ّ
اين است که پيامبر (ص) توسط جبرئيل ،سوار بر براق از مسجد الحرام (مکه) به مسجد
االقصي (بيت المقدس) رفته و از آنجا به سير در آسمانها کشيده مي شود .در اين مسير
آسماني جبرئيل تا آسمان هفتم ،همراه پيامبر است و از اين به بعد ،اجازۀ حضور ندارد.
آنگاه پيامبر(ص) به تنهايي از سدره-المنتهي گذشته و به مقام قرب الهي داخل مي گردد.
در اين ميان ،در باب کيفيت و چگونگي معراج ،اختالف نظرهايي وجود دارد :از قبيل
اين که آيا معراج نبوي جسماني بوده و يا روحاني؟ در خواب بوده يا در بيداري؟ همچنين
در مورد مکان شروع معراج ،وسيلة معرج ،رهاوردهاي آن و مسائل ديگر ،بحث هايي وجود
توجه
دارد که در شعر سخنوران پارسي گوي نيز تجلّي و انعکاس يافته است؛ از اين رو ،با ّ
به اين که بررسي و تحليلي منسجم و طبقه بندي شده در خصوص مسائل مربوط به معراج
در شعر فارسي ضروري مي نمايد؛ در پژوهش حاضر ،بر اساس مثنوي هاي برجستۀ شعر
فارسي از سنايي تا شيخ محمود شبستري ،معراج نبوي را به صورت کامل مورد بررسي
قرار داده و تفاوت ها و تشابه هاي موجود در ميان اين نعت ها را مورد کاوش قرار مي دهيم.
-2-1پيشينة تحقيق
با بررسي پيشينۀ تحقيقاتي که در مورد معراج پيامبر (ص) در ادبيات فارسي مي توان
مورد استناد قرار داد ،در مي يابيم که« :حقيقت قاب قوسين در معراج نامه هاي نظامي»،
نظرات مفسران قرآن در مورد قاب قوسين را بيان کرده و به اين نتيجه رسيده است که
نظامي همانند بسياري از مفسران معتقد است که پيامبر اسالم (ص) در شب معراج تا
قاب قوسين أو ادني به خداوند نزديک شده و بر عکس مشبهه که مي گويند خدا را مانند
اجسام در مکان و زمان ،با چشم مي توان ديد ،قائل به رؤيت خدا است؛ اما با تنزيه از
جهت زمان و مکان (حيدري« .)1388 ،بررسي معراج پيامبر در تفاسير و تطبيق آن با
شعر فارسي» ،پس از تبيين جنبه ها و مراحل سه گانۀ معراج در تفاسير معتبر شيعه و
س ّني ،وجوب نماز ،آموزش اذان ،ذکر الحول و القوه االباهلل ،وجود حضرت فاطمه و واليت
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حضرت علي (ع) را به عنوان رهاوردهاي معراج معرفي کرده سپس به تطبيق اشعار شعرا
در هر مورد پرداخته است (روغنگيري« .)1388 ،معراج پيامبر اعظم(ص) در مخزن االسرار
نظامي» ،نتيجه مي گيرد که نظامي در معراج نامۀ خود مانند ديگر شاعران تنها به ذکر
وقايع معراج نپرداخته؛ بلکه وصف اين سفر آسماني در زبان وي با تخيالت شاعرانه در هم
آميخته است (غني پورملکشاه« .)1388 ،ماجراي معراج در کشف االسرار ميبدي» ،در پي
آن است تا در باب وجوه و ابعاد گوناگون ماجراي معراج از ديدگاه ميبدي به بحث بپردازد.
(کوشش« .)1388،معجزات پيامبراعظم در شعر فارسي» ،اعجازهاي ايشان را در سه دستة
معجزاتي که در پيوند با شخصيت و اعضا و جوارح آن حضرت ظاهرگشته اند؛ معجزاتي
که در پيوند با اجرام سماوي هستند و معجزاتي که در پيوند جمادات و نباتات و برخي از
جانداران از آن حضرت ظاهرگشته اند؛ مورد بررسي قرار داده است (گلي« .)1386 ،بررسي
تطبيقي اسراء و معراج در مدايح نبوي بوصيري و عطار نيشابوري» ،به اين يافته منجر
مي شود که عطار به اسراءيل سفر زميني پيامبر (ص) اشاره نکرده است؛ اما بوصيري به
اين بخش نيز اشاره کرده است  .اشارت بوصيري به داستان اسراء و معراج چندان شاعرانه
نيست و بيشتر آيات قرآن و روايات را بازگو مي کند؛ اما عطار اين داستان را در قالب يک
داستان عارفانه مي ريزد .معراجنامه عطار بيشتر عاشقانه اما معراجنامه بوصيري بيشتر
حماسي است (سرباز ،منيجي.)1394 ،
 -3-1روش پژوهش
در اين تحقيق از روش كتابخانه اي و شيوة توصيفي -تحليلي استفاده شده است.
گردآوري و طبقه بندي اطالعات ،تجزيه و تحليل و دست يافتن به يافته ها و استنتاج كلي،
ساختار اساسي اين پژوهش را تشكيل مي دهد.

 -2بحث و بررسی

 -1-2کيفيت معراج
از جمله مسائلي که در باب معراج مورد اختالف واقع شده ،چگونگي معراج است که
آيا پيامبر (ص) جسماني روحاني به آسمان عروج کرده است و يا اين که بايد به معراج
روحاني صرف معتقد باشيم؟ در اين خصوص سه ديدگاه مطرح است:
ديدگاه اول :ديدگاه دسته اي از فالسفه و متکلمان است که قائل به معراج روحاني
هستند :عايشه همسر پيامبر (ص) ،معراج او را روحاني دانسته و گفته« :ما فقد جسد رسول
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اهلل (ص) ،ولکن اهلل أسري بروح» (طبري1412،ق  )13/5:جسد پيامبر در شب معراج از
جاي خود نشد؛ اما روح وي را به معراج بردند .پيروان اين ديدگاه که باور دارند کل واقعۀ
معراج به صورت رؤيا بوده ،سير روحاني پيامبر در معراج را مي پذيرند و به جسماني بودن
آن باور ندارند .از جملۀ آنان شيخ الرئيس ابوعلي سينا است که مي فرمايد« :منظور از
معراج روحاني بوده ،و چون جسم نمي تواند مسافت دوري را قطع کند ،معراج جسماني
نبوده است» (ابن سينا ،بي تا .)99 :صاحب تفسير روشن ،معتقد است که به قرائن آيات
الهي ،منظور از سير پيامبر ،سير روحاني است نه مادي و طبيعي (ر.ک .مصطفوي:1380،
 .)154/13روض الجنان نيز اشاره مي کند که روح او را به معراج بردند و تن او در م ّکه ماند
(ابوالفتوح رازي 1408 ،ق.)129/12 :
ديدگاه دوم :ديدگاه کساني است که به سير جسماني پيامبر در معراج اشاره دارند:
نص صريح قرآن که
طبري که از دانشمندان اهل س ّنت است بر اين باور است که مطابق ّ
مي فرمايد :أسري بعبده لي ً
ال ،خداوند بندۀ خود را در شب با جسم سير داده است (ر.ک.
طبري1412 ،ق )15/15 :مکارم شيرازي نيز که از مفسرين شيعه است جسماني بودن
معراج را مورد بحث قرار داده و مي نويسد :تعبير به «عبد» نشان مي دهد که اين سفر
در بيداري واقع شده و اين سير جسماني بوده است نه روحاني؛ زيرا سير روحاني معني
معقولي جز در مسأله خواب يا حالتي شبيه به خواب ندارد(ر.ک .مکارم شيرازي-1374 ،
.)9/12:
ديدگاه سوم :ديدگاه کساني است که معتقدند پيامبر با جسم و روح خود از مسجدالحرام
به مسجداالقصي و از آنجا نيز با جسم و روح خود به آسمانها عروج کرد .اين نظر اغلب
مفسران و علماي شيعه و اهل س ّنت از جمله شيخ طوسي در تبيان (بي تا،)446/4 :
ّ
مرحوم طبرسي در مجمع البيان ( )261/9 :1373و عالمه مجلسي در بحاراالنوار (1412
ق ) 289/18 :است.
سخنوران شعر فارسي ،اغلب ديدگاه سوم را قبول مي کنند و بر اين باورند که معراج
رسول (ص) هم جسماني و هم روحاني بوده است .نظامي معتقد است که معراج پيامبر ،نه
تنها روحاني؛ بلکه جسماني هم بوده است؛ از اين رو ،تصريح مي کند که در شب معراج ،در
حالي که همگان در خواب سنگين فرورفته بودند ،حضرت(ص) کام ً
ال بيدار بود و با قفس
قالب يعني همين جسم مادي که در حکم قفسي براي روح است به معراج رفته است
(نظامي1385 ،ث .)27 :عطار هم به معراج جسماني و روحاني پيامبر (ص) معتقد است
و از زبان رکن الدين ا ّکافي که از علما و عرفاي قرن ششم بود ،به همراهي جسم پيامبر با
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روح ايشان در شب معراج اشاره دارد (عطار)1387:122 ،
اعتقاد بر اين است که در مرحلۀ اول معراج ،پيامبر (ص) با جسم خود از مسجدالحرام
به بيت المقدس و از آنجا نيز با روح خود به آسمانها عروج کرده است .سخنوراني همچون
نظامي و عطار ،اين باور را بازتاب داده و گفته اند که پيامبر بعد از گذشتن از عرش ،به سبب
آن که تن و جان از اين بيشتر ظرفيت نداشتند؛ در اين مرحله باقي ماندند و تنها روح
مشرف شد (نظامي1385 ،ث30:؛ عطار .)121 :1387 ،در اين ميان،
ايشان به قاب قوسين ّ
شاعر عارف مسلکي همچون موالنا ،در عين حال که منکر معراج جسماني پيامبر نيست؛
بر اين نکته تأکيد مي ورزد که ارزش و فضيلت معراج ،نه به سبب عروج در سماوات؛ بلکه
تقرب و نزديکي جستن به حق است (مولوي.)4512-4513/3: 1380 ،
در ّ
 -2-2مکان معراج
از آيۀ معراج چنين برمي آيد که سير و عروج حضرت رسالت از مسجدالحرام آغاز شده
است؛ ليکن برخي از صاحبنظران معتقدند که مسجد الحرام ،مسجد و اطراف مسجد را نيز
شامل مي شود؛ از اين رو ،مکان دقيق اسرا را حجر يا خانۀ ا ّم هاني معرفي مي کنند .سنايي
توجه مي کند( )195 :1377نکته اي که در اين ميان
به شروع اين سفر از مسجدالحرم ّ
جلب توجه مي کند؛ آن است که با اين که نظامي در ليلي و مجنون ،زماني که از معراج
حضرت رسول سخن به ميان مي آورد مي گويد:
بر اوج سراي ا ّم هاني
سر بر زده از سراي فاني
(نظامي1385،ت )28 :
و در خسرو و شيرين نيز ،مبدأ معراج را خانۀ ا ّم هاني معرفي مي کند و مي گويد:
به خلوت در سراي ا ّم هاني
شبي رخ تافته زين دير فاني
(نظامي1385 ،ب)411:
ليکن در ادامۀ ابيات ،محل و مبدأ آن را در مدينه مي داند (همان )411 :اين در حالي
است که اين خانه در حرم کعبه ،نزديک مسجدالحرام قرار داشت و شايد از همين روي
يا بر اثر واقعۀ معراج ،از ديرباز نام يکي از درهاي بيست و سه گانۀ مسجدالحرام  ،باب ا ّم
هاني بوده است .عالوه بر اين ،اغلب عرفا و مفسران ،م ّکه را مکان شروع معراج مي دانند؛
چنان که ميبدي روايت مي کند که ختمي مرتبت را از خانۀ ا ّم هاني بنت ابي طالب و به
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روايتي از حجر کعبه به آسمان ها بردند (ر.ک .ميبدي )484/5 :1371 ،عطار با اعتقاد به
چنين باوري گويد:
در کشيد ا ّم الکتابش ،بر براق
از وثاق ا ّم هاني ز اشتياق
(عطار 1386 ،ب)135 :
سخنور گلشن راز ،ضمن راهنمايي سالک در چگونگي سير و سلوک ،تلميحي به معراج
و مکان شروع آن دارد و مي گويد :همانند رسول (ص) از سراي ا ّم هاني (نفس) بيرون آي
و معراج کن؛ آنگاه به آساني ،حديث من رأني را بر زبان بياور و بگوي که هر کس که مرا
ببيند خداي را ديده است (شبستري.)122 :1386،
 -3-2زمان معراج
طبق آية ا ّول سورة اسراء ،زمان معراج اسراء بوده است« .اسراء به معناي سير شبانه و
انتقال از مکاني به مکان ديگر است ...و قيد لي ً
ال توضيح آن است که حرکت و سير شبانه
بوده است»(حسيني همداني 1404 ،ق )6/10:بر اساس روايات نيز« ،پيامبر يک سال قبل
از هجرت ،پس از نماز مغرب در مسجد الحرام ،از طريق مسجداالقصي به وسيلۀ براق به
آسمانها رفت و چون بازگشت ،نماز صبح را در مسجدالحرام خواند» (مجلسي 1412 ،ق:
)389/18؛ چنانکه ابن عباس از پيامبر (ص) نقل مي کند که حضرت رسول گفت «شب
دوشنبه از ماه ربيعاالول در خانۀ ا ّم هاني خواهر علي ،رکعتي چند نماز کردم سر فرانهادم،
جبرئيل آمد گفت يا محمد برخيز که امشب شب توست .خداوندت سالم مي کند و مرا
فرستاد تا ترا ببرم تا ملکوت هفت آسمان و هفت زمين و عجايب آن از عرش تا تحت الثري
فرا تو نمايم» (سورآبادي .)1332/2 :1380 ،سخنوران پارسي گوي نيز بر اين امر تأکيد
دارند که اين سير آسماني و مراجعت در يک شب و در نفسي اتفاق افتاده است .خاقاني در
تحفه العراقين ،زمان شروع معراج را در شب ذکر مي کند ( .)110 :1386نظامي با آوردن
واژۀ ملک نيمروز که از آن به پيامبر(ص)تعبير مي شود و عبارت مشعل گيتي فروز که از
آن به براق تعبير مي شود ،يادآور مي شود که پيامبر(ص) ،در شب هنگام به معراج رفت
نص قرآن در آيۀ اول سورۀ اسري مي باشد .در مخزن االسرار در اين
که اين باور مطابق با ّ
زمينه مي خوانيم :نيم شبان که خورشيد وجود نبوي بر اسب نور نشست و به عزم معراج،
متوجه جهان برين کرد ،ن ُه آسمان وجود او را بر کجاوۀ چشمان
مشعل وجود خويش را
ّ
خويش نهادند و زهره و ماه در پيشاپيش موکب واالي او ،وظيفۀ مشعله داري را بر عهده
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گرفتند؛ از اين رو ،حضرتش شراب رحمت الهي را نوشيد و از سفري که عشق ،سبب آن
بوده؛ در يک نفس رفت و باز آمد (نظامي1385 ،ث .)27-32،در ليلي و مجنون نيز به
وقوع اين رخداد ،در شب ،اشاره شده است (نظامي 1385 ،ت )28-29 :در اسرارنامه آمده
است که جبرئيل ،شبي پيامبر را از خواب بيدار کرد و به او گفت زندان تن را رها کند و با
قدم نهادن در دارالملک روحاني به معراج بپردازد (عطار 1386 ،الف.)98 :
 -4-2وسيلۀ معراج
در قرآن کريم ،به وسيلة معراج حضرت رسول(ص) اشاره اي نشده است؛ ليکن در
تفاسير مختلف نقل شده است که آن گاه که رسول اکرم (ص) جبرئيل را براي اجراي
مأموريت الهي بر باالي سر خود ديد ،از جاي برخاست و با او به راه افتاد .حضرت
مي فرمايد« :بيرون آمدم نگه کردم ،ميکائيل را ديدم با يک سو ايستاده با هفتاد هزار
فريشته و اسرافيل از ديگر سو با هفتاد هزار فريشته و براقي در ميان بداشته سپيد
چهارپايَ ،مه از خري و کِه از اسبي ...،ميکائيل لگامش گرفته و اسرافيل رکابش گرفته.
محمد .گفتم اين چيست؟ گفت اين براق است از بهشت آورده
جبرئيل مرا گفت :إرکب يا ّ
مرکب تو را» (سورآبادي.)132/2 :1380،
بر اين اساس در شعر فارسي ،خاقاني از براق به عنوان وسيلۀ معراج پيامبر (ص) ياد
کرده ( )110 :1386و نظامي ضمن آن که اشاره مي کند که وشاق تنگ چشم هفت خرگاه
(جبرئيل) ،خنگ ختلي براق را پيش پيامبر آورد ( )1385ب)411:در تصويري که از براق
مي سازد ،او را همانند کبک در حال خراميدن و همانند کبوتر در حال جلوه وصف مي کند
فر و شکوه و فرخنده بالي هماگونۀ خويش ،در
و مي گويد :اين اسب آسمان پيماي با آن ّ
پيمودن شب معراج ،رسم و شيوۀ مرغ فاخته را در پيش گرفت و تند سيري و تيز پروازي
پيشه کرد تا توانست حضرت رسول(ص) را به واالترين آسمان برساند (نظامي1385،ث:
)29؛ ليکن اين موکب تيز پرواز رخش گون ،وقتي که به باالترين حجاب يا آسمان رسيد،
از ادامۀ پرواز باز ماند؛ لذا غاشيه و زين خود را بر دوش ساکنان اين آسمان افکند (همان:
 .)28عطار معتقد است که حضرت باري تعالي ،براق را از نور پاک آفريده است؛ از اين رو،
پيامبر اکرم (ص) با سوار شدن برآن توانسته است به سير المکان بپردازد ()120 :1387
در اين ميان ،تعدادي از سخنوران شعر فارسي بر اين باورند که حضرت محمد (ص) بعد
از اينکه به همراه براق تا سدره المنتهي رسيد ،از آنجا تا عرش را بر اسب ديگري به نام
رفرف سوار شد .در ليلي و مجنون اشاره مي شود که بعد از اين که جبرئيل و ميکائيل
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و اسرافيل به همراه براق از سير در معراج بازماندند؛ پيامبر به رفاقت و همراهي رفرف
به سير خود در آسمانها ادامه داد (نظامي1385 ،ت )300:دهخدا بر اين باور است که
رفرف نام يکي از دو اسب حضرت رسول اکرم (ص) است که در شب معراج سوار بر آن
شده بود و نام اسب ديگر براق بود (دهخدا)1373،؛ ليکن در المنجد آمده است که رف
عبارت از چيزي است که از درخت و گياه آويخته شده باشد و هر چيزي که از اندازه
بيشتر باشد و تا بخورد .و پارچۀ حرير نازک ،و پارچه اي است که به سراسر قسمت پايين
خيمه ها آويخته شود (ر.ک.معلوف .)1379 ،در اين ميان ،در تفاسيري که در ذيل آيۀ
ان (الرحمن )76/آمده ،اشاره هاي مختلفي به
ِين َعلَى َر ْف َرفٍ ُخضْ ٍر َو َع ْب َق ِر ٍّي حِ َس ٍ
ُم َّت ِكئ َ
معناي رفرف شده است« .کتاب صحاح مي گويد :کلمۀ رفرف در اصل به معناي پارچۀ
سبزي است که با آن مجلس آذين درست مي کنند .برخي هم گفته اند به معناي بالش يا
متکا است» (موسوي همداني )188/19: 1374،همچنين گفته شده است که «رفرف در
اصل به معناي برگ هاي گستردۀ درختان است و سپس به پارچه هاي زيباي رنگارنگ که
بي شباهت به منظرۀ باغ ها نيست اطالق شده است» (مکارم شيرازي.)185/23 :1374 ،
همچنين گفته اند که «رفرف مرغزاري است و گفته اند فرش است و گفته اند تختي است
و گفته اند مسندي است» (سورآبادي  )2507/1380:4،با اين حال ،در هيچ کدام از
تفاسيري که در ذيل آيۀ اسري و معراج نبوي نوشته شده است به اين که اسبي به نام
رفرف وجود داشته باشد که پيامبر اکرم (ص) در شب معراج به همراهي آن سير خود را
طي کند اشاره اي نشده است .به نظر مي رسد شاعران زبان فارسي به مدد تصوير سازي ها
و تخيالت شاعرانۀ خود چنين تصاويري خلق کرده باشند؛ از اين روست که تناقض
گويي هايي هم در اين زمينه ديده مي شود.
سنايي رفرف را مکاني مي داند که جبرئيل تا آنجا پيامبر(ص) را همراهي کرد و پس از
آن از سير عاجز ماند ( .)224 : 1377عليرغم اين که نظامي در ليلي و مجنون به رفاقت
و همراهي رفرف با پيامبر(ص) اشاره کرده؛ ولي در هفت پيکر ،رفرف را مقامي در سدره
المنتهي تصوير مي کند (نظامي1385 ،ج )25 :در خسرو و شيرين نيز مي گويد که بعد
از اين که جبرئيل از عروج بازماند ،اسرافيل او را همراهي کرد و به مقام رفرف رسانيد
(نظامي 1385 ،ب.)413 :
 -5-2همسفران معراج
از امام صادق (ع) روايت شده است که فرمودند« :جبرئيل و ميکائيل و اسرافيل ،براق
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را نزد پيامبر خدا (ص) آوردند .يکي لگام آن را گرفت و ديگري رکاب آن را و سومي زين
آن را منظم کرد» (جعفري ،بي تا .)252/6:از اين رو ،مي توان گفت سه فرشتۀ مقرب درگاه
الهي ،همسفران و همراهان ختمي مرتبت در سير آسمان ها بودند .هنگامي که پيامبر به
همراه اين سه همسفر خود به سدره المنتهي رسيدند ،جبرئيل که تاب قرب الهي نداشت،
دنوت انمل ًة الحترقت»
«تقدم يا رسول اهلل ،ليس لي أن اجوز هذا المکان و لو
گفت:
ُ
ّ
(فروزانفر )49/2 :1348،اي رسول خدا وايستا ،مرا جواز نيست که از اين مرحله فراتر روم
چه اگر سر انگشتي از اين مرحله اي که هستم فراتر بروم فروغ تجلّي الهي مرا خواهد
سوزاند .سنايي ضمن اشاره به اين موضوع ،در تفسير عارفانه اي که از بازماندن جبرئيل
از طي طريق مي کند ،تصويري هنري و شاعرانه از توجيه جبرئيل براي عجز خود دارد و
مي گويد:
گفت نز عجز بازگشتم من

يا به گرد نياز گشتم من ...

گفتم ار زين سپس سؤال کند

هر چه گويد مرا زوال کند ...

چون ز کونين به در نهاد قدم

بي خبر بودم از حديث قِدم

بيش از آنم نماند تاب جواب

زين سبب قاصر آمدم زان راه
		

حدثان را بماند و ماند قدم ...

گشت ما را ضعيف ،پر و قدم

گشت از آن حال و کار من در تاب ...

که نبودم زحال راه آگاه
(سنایی)224-225 :1377 ،

عطار ،ماجراي اين بازماندگي را در قالب گفتگويي ميان جبرئيل و حضرت رسول (ع)
به تصوير مي کشد ( )120-121 :1387و در توجيه علت اين بازماندگي مي گويد :وقتي
مقربي
خواجۀ کاينات با معشوق ازلي در خلوت خود جشني ترتيب داده ،ح ّتي فرشتۀ ّ
چون جبرئيل هم اجازۀ ورود ندارد (عطار .)247 :1383،در اين ميان ،موالنا فلسفۀ عجز
و درماندگي جبرئيل از همراهي پيامبر را با انديشه هاي عرفاني خود در هم مي آميزدو
مي گويد :همان طور که قواي جسماني پيامبر از ظرفيت محدودي برخوردار است و او نيز
مانند ساير مردم خسته مي شود و نياز به استراحت دارد ،به همين ميزان قواي معنوي
جبرئيل نسبت به قواي معنوي رسول اکرم (ص) محدود مي باشد .اگر چه پيامبر با ديدن
هيبت فيزيکي جبرئيل دقايقي بي هوش گشت .جبرئيل اگر عظمت واقعي رسول اکرم
برايش تجلّي کند تا ابد بي هوش مي ماند ،زيرا جبرئيل شأني از آن بزرگوار است؛ از اين رو،
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جزء نمي تواند ّ
کل را درک کند .به همين دليل ظرفيت او محدود است و ظرفيت رسول
اکرم (ص) نامحدود؛ لذا در هنگام معراج نتوانست تا آخر همراه پيامبر بماند و از حرکت باز
ايستاد (مولوي .)3755-3800/4 :1380،سعدي در بوستان داستان اين مشايعت و عجز
از سير جبرئيل و عشق محمد (ص) به ديدار باري تعالي را ،در شب معراج مطرح مي کند
( )19-20 :1386شيخ محمود شبستري نيز فراخور ذوق عرفاني خود به تفسيري از اين
مطلب دست يازيده و بر اين باور است که در آن جايگاهي که نور حق ،دليل و راهنماي
مقربي چون جبرئيل هم از پويش باز مي ماند؛ لذا
سير و سفر(معراج) هست ،ح ّتي فرشتۀ ّ
اگر چه جبرئيل فرشته اي از مقربان درگاه الهي است؛ وليکن او در مرتبۀ لي مع اهلل وقت
نمي گنجد؛ چرا که رخصت و شايستگي حضور در اين مقام را ندارد (شبستري:1386 ،
.)86-87
پس از عجز جبرئيل از ادامۀ سير به آسمانها ،ميکائيل ،همرکاب رسول اهلل گرديد؛ ولي
عاقبت او نيز از همراهي درمانده و عاجز گرديد (نظامي1385 ،ب )413 :بعد به همراهي
با اسرافيل روي آورد؛ ليکن اسرافيل هم ناتوان گشت (نظامي 1385،ج )25 :بدين ترتيب
مرغان سبک سير جهان برين که فرشتگان مقرب بارگاه احديت بودند به نشانۀ عجز ،بال
و پر فراهم آوردند و به خاطر اين که در ادامۀ مشايعت حضرت رسول اکرم (ص) فروغ
تجلّي را بر نتافتند؛ از همراهي با او بازماندند (نظامي1385،ت)25 :؛ لذا بايد گفت پيامبر
در آغاز سفر روحاني خود همراهاني داشته که هر کدام بنا به عللي در ميانۀ راه از همراهي
با ايشان باز ماندند بدين سان
هودج او يکتنه بگذاشتند
پرده نشينان که درش داشتند
(نظامي1385 ،ث)30 :
 -6-2رهاوردهاي معراج
پيامبر در تمامي مراحل سير و سلوک خود در معراج مراحلي را پشت سر گذاشتند و
به مراتبي دست يافتند که از آنها مي توان تحت عنوان رهاوردهاي معراج ياد کرد؛ از آن
جمله است:
الف :رؤيت خداوند
مشاهده و رؤيت خدا يکي از مباحثي است که ديدگاه هاي متفاوتي نسبت به آن در
ميان فرقه هاي مذهبي وجود دارد و در اين زمينه بين گروه هاي مختلف مانند اشاعره و
کراميه و مشبهه که به رؤيت خدا قائل اند از يک سو و عدليه و معتزله که به رؤيت خداوند
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حسي و
اعتقادي ندارند؛ اختالف هايي ديده مي شود .ديدگاه اول بر اين باور است که نگاه ّ
ظاهري با چشم توسط بندگان نسبت به خداوند وجود دارد و در مقابل ديدگاه دوم ،رؤيت
خدا را با چشم در قيامت و سراي آخرت امري محال مي دانند.
بسياري از انديشه وران اهل س ّنت بر اين باورند که خداوند قابل رؤيت است و اگر در
اين جهان ديده نشود ،در عالم قيامت ديده خواهد شد .استدالل عقلي ابن تيمه بر مرئي
بودن خدا اين است که شرائط مرئي بودن اشياء ،امور عدمي است .مث ً
ال هر اندازه ،اشياء
ضعيف تر و خردتر باشند ،امکان ديده شدنشان کمتر است و هر اندازه شيء قوي تر و
کامل تر باشد ،امکان ديده شدن آن بيشتر است .حال چون خداوند بزرگ تر و کامل تر
از هر چيز است ،پس امکان ديده شدن او بيشتر است (ر.ک .ابن تيمه 1406،ق-216/1:
)215؛ اما اينکه چرا خداوند در اين جهان قابل رؤيت نيست ،استدالل ابن تيمه آن است
که ديدگان ما ضعيف است و به همين جهت است که موسي به هنگام تجلّي خداوند بر
کوه نتوانست او را ببيند؛ اما در روز قيامت ديدگان انسان ها قوي خواهد شد و بنابراين
خواهند توانست خداي خود را ببينند .اشاعره در استدالل عقلي خود بر اثبات رؤيت
خداوند از آيات وجو ٌه يومئ ٍذ ناضرة* الي رب ّ ِها ناظره (القيامه)22-23/؛ و آيۀ  143سورة
اعراف و روايتي از پيامبر(ص) که فرمودند :إنكم ترون ربكم كما ترون القمر في ليله البدر
ال تُضامون في رؤيته (بخاري1401 ،ق )145/1:بهره جستند .در مقابل شيعه و معتزله بر
ر ّد نظريۀ تجسيم پرداخته اند .امام صادق (ع) در پاسخ فردي که از او تفسير رؤيت الهي
توسط پيامبر اکرم (ص) و رؤيت خدا توسط بهشتيان را خواسته بود ،فرمود که « ..ما دو
نوع ديدن داريم :ديدن قلبي؛ ديدن با چشم .پس هر کس از رؤيت خدا ،ديدن قلبي را در
نظر بگيرد؛ درست فهميده است و هر کس منظورش ديدن با چشم ظاهر باشد به خدا
و آياتش کفر ورزيده است؛ چرا که رسول خدا (ص) فرموده :کسي که خدا را به خلقش
تشبيه کند ،کافر است» (مجلسي1412،ق)403/36 ،
همين اختالف در مسألۀ کالمي رؤيت خدا ،در مورد جريان معراج و اين که آيا
پيامبر در شب معراج ،خدا را با چشم سر ديدند يا با چشم قلب ،نمود گسترده اي در
شعر فارسي داشته است .سنايي در حديقه الحقيقه ،اشاره مي کند که پيامبر(ص) در
شب معراج ،باري تعالي را با چشم دل رؤيت کرد ( )225 :1377خاقاني (،)110 :1386
نظامي (1385ث )31:و عطار ( )119 :1387به رؤيت با چشم ظاهر اعتقاد دارند .نظامي
مي گويد :خواجة کاينات در شب معراج ،کالم خدا را بي آلت زبان ،از زبان بي زبان شنيد
و لقايي که ديدني است چنان ديد که هيچ وهم و گمان در پيش عين اليقين او نبود
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(نظامي1385،پ )33-34 :با اين حال ،نرگس ديدگان پيامبر (ص) جز به آستان مقدس
الهي به هيچ نمي-نگريست و به واسطۀ بهره مندي از توتياي«ما زاغ البصر و ما طغي»
ديدگانش به چپ و راست منحرف نشد (نظامي 1385،ث .)29- :شيخ محمود شبستري
نيز بدون آنکه در چگونگي و کيفيت ديدار با خدا نظري دهد ،اعالم مي کند که آن شب
که حضرت رسول (ص) آيات الهي را ديد ،چنان مجذوب معشوق گشت که به غير معبود
نپرداخت (.)122 :1386
ب :رؤيت پيامبران
مطابق حديث «ارواح االنبياء الذين بعثهم َّ
الل قبلي من لدن ادريس و نوح الي عيسي قد
جمعهم َّ
الل ع ّزو جل فسلّموا علي و حيوني بمثل تحية المالئکه»(ميبدي)486/5 :1371،
که به حديث ابي العاليه مشهور است ،پيامبر وقتي در شب معراج به بيت المقدس رسيد،
ارواح تمامي پيامبران از آدم تا مسيح به او درود فرستادند چنان که پيامبر (ص) فرمود« :تا
به در مسجد رسيديم جبرئيل مرا از براق فرود آورد و زمام براق به حلقۀ در مسجد استوار
کرد .چون در مسجد رفتم انبياء را ديدم فراوان و پيغامبران مرا همان تحيت گفتند که
فرشتگان»(همان) .به باور سخنور گنجه ،پيامبر در شب معراج خواست که انبيا را امام و
قبله قرار دهد و در مسجد اقصي به آنان اقتدا کند؛ ليکن به سبب تفضيل امانت ،انبيا او را
پيش بردند و بدو اقتدا کردند(نظامي1385،ب )411 :بدين سان ،حضرت پيامبر به هنگام
عروج به قرب الهي از آسمانها عبور کرد و با پيامبراني همچون آدم ،ادريس ،نوح ،ابراهيم،
اسماعيل ،يعقوب،يوسف ،موسي ،داوود ،سليمان  ،ايوب ،يونس،خضر ،يحيي و عيسي ديدار
کرد (عطار.)120 :1387،
ج :رؤيت فرشتگان
بر اساس روايتي که پيامبر(ص) فرمود« :جبرئيل مرا به درجۀ اول معراج نشاند،
هزار فريشته را ديدم بر آن درجه که خداي را ع ّز وجل ،تسبيح و تکبير مي گفتند»
( ميبدي)487/5 :1371،؛ در شعر فارسي متداول شده است که در شب معراج ،فرشتگان
و نزديکان قرب الهي که چشم به راه مقدم او بودند ،محمل و کجاوۀ حضرت رسول را
به خلوت خانۀ دوست هدايت کردند و جز او هيچ موجودي بدين منزلت دست نيافت
(نظامي 1385،ث 30:؛ عطار.)120 :1387،

بررسي تطبيقي معراج نبوي در مثنوي هاي شعر فارسي تا قرن هشتم هجري
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د .رؤيت بهشت و جهنم
مطابق روايات ،حضرت پيامبر(ص) در معراج آرزوي ديدار بهشت و دوزخ کرد و خداوند
اين آرزو را بر او هموار کرد و به جبرئيل دستور داد ،بهشت و دوزخ را به او نشان دهد.
از اين رو ،پيامبر به همراه جبرئيل ،هشت منازل بهشت و غرفه ها و قصرهاي بهشت و
نعمت هاي آن را ديد .سپس به در دوزخ رفت و جبرئيل ،هفت طبقۀ جهنم ،مالک دوزخ
و زنجيرهاي آتش را به او نشان داد (ر .ک .ميبدي )495-496/5 :1371،بر اين اساس،
پيامبر در شب وصال الهي به ديدار بهشت و دوزخ و ساکنان آن نيز نائل شده است
(سنايي.)235 :1377 ،
ه :گذشتن از سدره المنتهي
سدره همان درخت ُکنار است که بر طبق روايات ،درختي است در باالي آسمان هفتم
که جز پيامبر (ص) کسي از آنجا نگذشته است .دربارۀ سدره المنتهي در قرآن ،هيچ
توضيحي نيامده است؛ ولي به گفتۀ تفسير نمونه« ،در اخبار و روايات اسالمي توصيف هاي
گوناگوني پيرامون آن آمده است .اين تعبيرات نشان مي دهد که هرگز منظور درختي
شبيه آنچه در زمين مي بينيم نبود؛ بلکه اشاره به سايبان عظيمي است در جوار قرب حق
که فرشتگان بر برگ هاي آن تسبيح مي کنند و امت هايي از نيکان و پاکان در سايۀ آن
قرار دارند» (بابائي.)580/4 :1382،
در شعر فارسي ،نظامي با اشاره به اين درخت ( 1385ث )29:ضمن بازنمايي عبور
حضرت رسول از سدره المنتهي ،اين امر را فرايندي از عبور ايشان از عالم ماديات و ورود
به عالم معنا و غيب تعبير مي کند (1385ت .)25 :عطار ( )120 :1387و موالنا (:1380
 )3801/4به سدره المنتهي و گذشتن حضرت رسالت از آن اشاره کرده اند .سنايي بر اين
باور است که در شب اسراء ،جبرئيل از سدره به زمين آمده است (سنايي)222 :1377 ،؛
ليکن خاقاني اشاره اي به فراتر رفتن پيامبر از سدره دارد (.)110 :1386
و :شرح صدر
در کشف االسرار آمده است که«رسول (ص) گفت :جبرئيل آمد و مرا از خواب بيدار
کرد و بر گرفت و فراسقايۀ زمزم برد و آنجا بنشاند .شکم من را بشکافت تا به سينه و به
زرين و در آن
دست خويش باطن من بشست و با وي ميکائيل بود به دست وي طشتي ّ
زرين پر از ايمان و حکمت .جبرئيل آن همه در شکم من نهاد و سينۀ من از
طشت توري ّ
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آن بياکند و آنگه آن شکافته فراهم آمد و به حال خويش باز شد و سينۀ مرا از آن هيچ
رنج نبود»(ميبدي .)486/5 :1371( ،سنايي ( )200-:1377و عطار (1386ب )134 :به
اين رخداد شب اسراء و شستن سينۀ مبارک رسول در طشت با آب زمزم اشاره کرده و آن
را از رهاوردهاي معراج نبوي دانسته اند.
ز :شفاعت گناهان ا ّمت
از حضرت مصطفي (ع) نقل است که در شب معراج خطاب به باري تعالي فرموده اند:
«بار خدايا ،شمار امت در قيامت سوي من کن .خدا گفت چرا؟ و او خود به دانست .گفتم
محمد هر چند که رسول کريمي و رؤوف
تا تشوير در من خورند نه در تو .جواب آمد که يا ّ
تبرا کني ،آن
رحيمي نه ارحم الراحمين اي ،اگر گناهان ا ّمت را در قيامت ببيني از ايشان ّ
به که بر گناهان ايشان ّ
مطلع من باشم و بس زيرا که رحمت من است که گناهان ايشان
را فرا رسد و بس وليکن چون اين حاجت بخواستي هم ترا از اين مراد بي نصيب نکنم ،ترا
در گناهان ا ّمت شفاعت دهم ،شفاعت از تو رحمت از من تا گناهان ا ّمت تو ميان شفاعت
تو و رحمت من آمرزيده گردد» (سورآبادي)1344-1345/2 :1380،
نظامي با بهره جستن از اين معني ،ضمن اشاره به دعاي حضرت نبوت در حقّ
گناهکاران ،مي گويد :خواجۀ کاينات در عروج به آسمان ها ،شراب رحمت الهي را نوشيد
و جرعۀ آمرزش آن را نصيب ما بندگان کرد؛ از اين رو ،بايد گفت رهاورد معراج پيامبر،
آمرزش و عفو گناهان ا ّمت بوده است (نظامي1385،ث )32 :عطار نيز اشعاري در اين
مضمون سروده و مي گويد :در آن شب ،صدر کاينات فرمود :خدايا تو راز مرا مي داني .من
محمد براي ا ّمت خويش اندوهگين
براي امت خود با نيازم .از جناب حق ندا آمد که اي ّ
مباش که فضل و رحمت ما از گناه ايشان بيشتر است( .عطار .)121-122 :1387،مولوي
در توجيه مقبول افتادن شفاعت رسول اکرم (ص) اشاره دارد که چون پيامبر ،تنها روي به
بارگاه معشوق داشت و از غير دوست دوري مي جست؛ از اين رو ،شفاعتش پذيرفته گرديد
(مولوي)2861/6 :1380،
ح :رسيدن به قرب الهي
در روايات معراج ،فرود آمدن رسول اکرم (ص) و نزديک شدن او به مقام قرب را با
َ َ
مفسران
آيۀ« ثُ َّم َدن َا َف َت َدلَّى َف َك َ
ان َق َ
اب َق ْو َس ْي ِن أ ْو أ ْدن َى (نجم )8-9/مرتبط دانسته اند؛ اما ّ
در معناي آيه اختالف دارند؛ دستة اول تفاسير ،قاب قوسين را فاصلة ميان حضرت پيامبر
با جبرئيل در نظر گرفته اند؛ چنان که «عبداهلل بن عباس و حسن وقتاده و ربيع گفتند:
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ثُ َّم َدن َي نزديک شد يعني جبرئيل پس از آن که به افق اعلي مستوي شد َ ...ف َت َدلَّىَ ،ف َد ّل
محمد نزديک شد که مقدار
محمد (ع) و وحي به رسول (ع) فرود آورد تا به ّ
َ بالوحي الي ّ
کماني باشد» (ابوالفتوح رازي 1408 ،ق )163-164/18 :بخاري و مسلم از ابن مسعود نقل
کرده اند که «پيغمبر ،جبرئيل را در افق اعلي مشاهده فرمود  ...بيهوش شد بعد از افاقه او
را به صورت بشر يافت که نزديک او نشسته بود و دستي بر سينۀ مبارک او نهاد و دستي
بر کتفش ،حق تعالي به اين اشاره فرمود ثُ َّم دني پس نزديک شد بر پيغمبر بعد از آنکه او
را ديده بود و بيهوش شده َف َت َدلّي پس در آويخت از افق يعني از آنجا سر فرود آورد و خود
فکان پس بود مقدار قرب مسافه
را بر سر پيغمبر آويخت به جهت سخن گفتن با وي...
َ
ميان او و پيغمبر قاب قوسين مقدار دو کمان أو أدني يا نزديکتر از آن يعني بر وجهي بر
پيغمبر نزديک شد که اگر کسي مشاهدۀ قرب مسافت مي کرد ميان ايشان متردد مي شد
که آنرا ميان دو کمان تقرير کند يا کمتر از آن» (کاشاني1373 ،ق)44/6 :
دستة د ّوم تفاسير ،قاب قوسين را فاصلة ميان حضرت پيامبر با باري تعالي در نظر
گرفته اند .تفسير شريف الهيجي چنين ديدگاهي دارد و مي نويسد« :ثُ َّم دني پس نزديک
شد پيغمبر به جناب احديت يعني مرتبۀ قرب به هم رسانيد ،فتدلّي پس به جايي رسيد
که استماع کالم الهي مي نمود و فهم آن مي توانست کرد» (شريف الهيجي:1373 ،
 ) 291/4عالوه بر اين ،در روايات متعددي که از منابع اهل بيت نقل شده اين آيات تفسير
به جبرئيل نشده است؛ چنان که «کتاب امالي از رسول (ص) روايت نموده که فرمود:
پروردگار مرا شبانه به معراج برد ...آن چنان به حضور پرورگار نزديک شدم که ميان من
و ساحت قدس به قدر دو قوس و يا نزديک تر بود»(حسيني همداني1404 ،ق)96/16 :
بررسي مثنوي هاي شعر فارسي از سنايي تا شيخ محمود شبستري نشان مي دهد که
سخنوران پارسي گوي ،قاب قوسين را فاصلۀ ميان حضرت پيامبر (ص) با جبرئيل در نظر
نگرفته اند؛ بلکه با الهام از تفاسير دستة د ّوم بر اين باورند که پيامبر در شب معراج به مقام
قرب دست يافت و فاصله اش با حضرت احديت به اندازة دو کمان بود .سنايي گويد:
قبۀ قرب ليله القربي
يافته جاي خواجۀ عقبي
(سنایی)195 :1377 ،
خاقاني نيز در تصوير شاعرانه اي که خلق مي کند ضمن تأکيد بر نيل حضرت رسول
به مقام قرب مي گويد :با رسيدن احمد به قرب الهي و سير در المکان ،صفات انساني از
او زايل گشت؛ از اين رو ،ميم احمد پاک شد و از وجود پاک نبوي چيزي جز احد باقي
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نماند ( )107 :1386در هفت پيکر نظامي ( 1385ج )26 :و در خسرو و شيرين (1385ب:
)413اين نکته مورد اشاره قرار گرفته است که پيامبر در شب معراج به خداوند بسيار
نزديک شد ،به طوري که فاصلۀ بين او به اندازۀ دو کمان بلکه کمتر بود .در اين هنگام
حجاب سياست الوهيت را بر باال زدند و ال مکان پديدار گشت و سرور کاينات در اين
مکان بي جهت ،به مقام قرب رسيد و به ديدار معشوق ازلي دست يافت (همان.)26-27:
باري پيامبر پس از آنکه از عرش گذشت روي به المکان نهاد و پس از سير در آنجا ،از
بادۀ جمال يار باقي سرمست گرديد (عطار )121 :1387،و با دست يابي به قرب الهي ،جز
خدا هيچ نديد(مولوي .)3949-3952/1 :1380،شبستري در مجموعۀ عارفانۀ گلشن راز
تقرب و نزديکي ايشان به حضرت حق دارد و مي گويد :در
اشاره اي به معراج رسول(ص) و ّ
سلوک خود از شکاف کاف کونين بگذر و خود را از تنگناي دو جهان برهان و آنگاه بر قلۀّ
تقرب با خدا تا حد قاب قوسين و نزديکتر از آن بنشين (شبستري)123 :1386،
قاف و ّ

 -3نتيجه گيري

سنايي ،خاقاني ،سعدي و شيخ محمود شبستري ،هيچ اظهار نظري در زمينة کيفيت
معراج نکرده اند ولي نظامي ،عطار و مولوي به جسماني و روحاني بودن آن تأکيد دارند.
خاقاني ،مولوي و سعدي ،مکان شروع معراج را ذکر نمي کنند .سنايي شروع معراج را
از مسجدالحرام مي داند ولي نظامي ،عطار و شبستري ،مبدأ معراج را از خانة ا ّم هاني
مي دانند؛ با اين تفاوت که نظامي اين سراي را در مدينه مي داند .سنايي ،مولوي ،سعدي
و شبستري زمان شروع معراج را ذکر نمي کنند ولي خاقاني ،نظامي و عطار زمان آن را
در شب مي دانند .همچنين سنايي ،مولوي ،سعدي و شبستري از وسيلة معراج سخني به
ميان نمي آورند .خاقاني و عطار از براق به عنوان وسيلة معراج ياد مي کنند و نظامي عالوه
بر براق ،به رفرف هم اشاره دارد .خاقاني از همسفران معراج سخني به ميان نمي آورد.
بقية شعرا ،همگي از جبرائيل به عنوان همسفر معراج حضرت رسالت ،ياد مي کنند؛ در
حالي که نظامي عالوه بر جبرائيل ،ميکائيل و اسرافيل را نيز همسفر رسول(ص) در اين
سير روحاني مي داند .به غير از سعدي ،بقية سخنوران به مبحث رهاوردهاي معراج اشاره
کرده اند؛ چنان که نظامي و عطار بيش از بقيۀ شاعران به بيان اين رهاوردها پرداخته اند.
عطار ،هفت رهاورد و نظامي ،شش رهاورد براي معراج پيامبر(ص) برشمرده اند .در حديقۀ
سنايي ،اين رهاوردها در پنج مورد ،تحفةالعراقين و مثنوي مولوي در سه مورد و در گلشن
راز نيز دو رهاورد براي معراج تشريح شده است.
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جدول شماره  :1مباحث مربوط به معراج پيامبر(ص)
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سنايي
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-

-
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-

-
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جسماني
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-

سراي ا ّم هاني

سراي ا ّم
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-

شب

شب

شب
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مکان

مسجد الحرام

معراج
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-

-

-

سراي ا ّم
هاني

-

-

معراج
وسيلۀ

-

براق
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همسفر

 .1براق

براق

-

-

-

 . 2رفرف
جبرئيل

-

معراج

.1جبرئيل

جبرئيل

جبرئيل

جبرئيل

جبرئيل

.2ميکائيل
 .3سرافيل

رهاورد

.1رويت خدا

.1رؤيت خدا

.1رويت خدا

.1رويت

.1

معراج

.2رؤيت

 .2رسيدن به

.2رويت انبيا

خدا

رسيدن به

خدا

بهشت

سدرالمنتهي

.3رؤيت

.2رويت

فرشتگان
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 .2قرب

 .4رسيدن به

.3رؤيت

سدررالمنتهي

فرشتگان  .3قرب الهي
.4
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 .4شرح صدر
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قرب الهي

 .5شفاعت
امت

رسيدن

 .6قرب الهي
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 .5شرح
صدر
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الهي
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بازبینی رکن و زحاف فاعلن در بحور منسرح و بسیط

ابوذر مرادی شهدادی

دانش آموخته ی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،واحد فسا ،دانشگاه آزاد اسالمی ،فسا ،ایران

دکتر محمدرضا اکرمی
پژوهشگر همکار دانشگاه گوتینگن ،بخش ایرانشناسی ،گوتینگن ،آلمان

چکیده

بازبینی رکن و زحاف فاعلن در بحور بسیط و منسرح پرداخته است
مقاله پیش رو به بررسی و
ِ
بعض قدیم ترین کتاب های تالیف شده در حوزه عروض تا برخی
و تالش دارد با ذکر شاهدمثال از ِ
از نوین ترین آنها که به معرفی زحافات و ارکان این اوزان و بحور یعنی منسرح و بسیط پرداخته
رکن فاعلن در بحور نامبرده شده ،غفلت و خطایی رفته و
اند ،اثبات کند که در نامگذاری زحاف و ِ
این عدم توجه و دقت نظر در نامگذاری ،از کتب متقدمین به متون متاخرین راه پیدا کرده است.
براساس تحقیقات و پژوهشی که در این زمینه صورت گرفته ،معین شده است که فاعلن ،در بحر
مفعوالت می باشد؛ اما آن را در بحر بسیط نمی توان به عنوان زحاف در نظر
منسرح ،زحافی از
ُ
گرفت؛ بلکه رکن است؛ زیرا دچار کاهش و افزایش نشده است؛ و حتی خود به عنوان رکن اصلی
برای نامگذاری یک بحر عروضی متحد االرکان مورد استفاده قرار می گیرد که متدارک نام دارد.
بر اساس درک تفاوتی که بین تعریف زحاف و رکن وجود دارد و بیان این تفاوت ،و نیز اینکه بحر
مفعوالت بوده ،فارغ ازین که در این
منسرح در اصل ،متشکل از چهاربار ارکان سالم مستفعلن
ُ
وزن شعری سروده شده باشد یا خیر و بحر بسیط ،تشکیل شده از چهاربار ارکان سالم مستفعلن
فاعلن می باشد ،نگارنده عقیده دارد که وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن را می بایست بحر بسیط
نامید ،نه منسرح.
واژگان کلیدی :عروض ،منسرح ،بسیط ،رکن ،زحاف
تاریخ دریافت مقاله1398/12/03 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/07/25 :

Email: d.mk91@yahoo.com
mrakrami@gmail.com
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 -1مقدمه

در قدیمیترین و جامع ترین منبعی که همواره مورد استناد مولفان کتاب های عروضی
بوده کتاب المعجم فی معاییر اشعار المعجم ،تالیف شمس قیس رازی است که پایه و
اساس تحقیقات بسیاری از محققین علم عروض بوده و نیز نامگذاری بیشتر اوزان شعر
فارسی بر اساس محتوای کتاب وی صورت پذیرفته و در اکثریت مواقع آنچه در این کتاب
نقل شده بی هیچ تغییر در کتب متاخرین راه پیدا کرده است .تعیین نا ِم صحیح و قاعده
مند برای ارکان و زحافاتی که در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا یک بحر عروضی را اعم از
متحد االرکان یا مختلف االرکان تشکیل دهند ،نیازمند دقت باالیی است به حدی که در
کتاب وزن و قافیه شعر فارسی آمده است« :ایراد دیگری که به عروض متداول وارد است
کثرت زحافات و اسامی نامانوس آنهاست؛ چه به گفته یکی از عروضیان عرب ،این زحافات
را نزد عروضیان اسامی غریبی است که حفظ کردن آنها حتی برای اهل فن دشوار است».
(وحیدیان کامیار)6 :1386 ،
تعداد زحافاتی که مجموعا از ارکان عروضی حاصل می شوند بسیار زیاد است؛ به شکلی
که اکثر اوزان ،حداقل ،دارای پنج یا شش زحاف گاه بیشتر و گاه کمتر -هستند که بعضا
ممکن است با یکدیگر مشابهت داشته باشند و همین تعدد زحافات ،کار نامگذاری را بسیار
دشوار می کند؛ زیرا ممکن است به جای هم به کار رفته و منجر به نامگذاری نادرست
یک بحر عروضی شوند .ذیال تعداد برخی از زحافاتی که برای بحور مختلف ذکر شده است
عنوان می گردد:
برای مفاعیلن در بحر هزج ،پانزده زحاف( .قزوینی)76 :1314 ،
برای مستفعلن در بحر رجز ،هفت زحاف( .همان)95 ،
برای فاعالتن در بحر رمل ،چهارده زحاف( .همان)99 ،
مفعوالت در بحر منسرح ،نه زحاف( .همان)103 ،
برای
ُ
عالوه بر این ،ممکن است که زحافات به دست آمده از ارکان متفاوت ،کامال یکسان
باشند که در این صورت تعدد نامگذاری ها بسیار زیاد می شود و این امکان وجود دارد که
برای وزن یک شعر ،چندین نام گوناگون که هرکدام از یک بحر منشعب شده اند ،در نظر
گرفته شود .برای مثال ،در کتاب شعر و شاعری در آثار خواجه نصیرالدین طوسی که بحرها
و انشعابات آنها را به دقت دسته بندی کرده ،برای زحافِ فاعلن ،در بحور مختلف ،چند نام
در نظر گرفته است که تنها مخاطب را در نامگذاری صحیح وزن شعر دچار سردرگمی می
کند؛ بدین ترتیب:
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فاعلن در مفاعیلن :اَش َتر
فاعلن در فاعالتن :محذوف
مفعوالت :مطوی مکشوف
فاعلن در
ُ
فاعلن در مفاعلتن :اجم (اقبالی)201-199 :1370 ،
اینگونه به نظر می رسد که با تعیین یک دستور العمل منسجم نیز نتوان به صورت کامل
از تعدد ،کثرت و بروز خطا در نامگذاری های اوزان عروضی جلوگیری کرد اما می توان
قانونی تعیین کرد که تا حدودی از این گسترش بی رویه بکاهد و این همان هدفی است
که نگارنده تالش می کند به واسطه طرح موضوع در این مقاله به آن دست یابد و عالوه
بر کاهش کثرت نامگذاری ها ،به نامگذاری برخی اوزان ،نظم منطقی و قاعده مندی بدهد
که در این مقال تنها به تصحیح نامگذاری یکی از اوزان حاصل از تلفیق ارکان مستفعلن /
فاعلن ،که همان وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن باشد ،خواهد پرداخت.

 -2بحث و بررسی
 -1-2بحرمنسرح:
عروضدانانی چون شمس قیس رازی در کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم ،خواجه
نصیرالدین طوسی در معیار االشعار ،سیروس شمیسا در عروض و قافیه و نیز فرهنگ
عروضی ،تقی وحیدیان کامیار در وزن و قافیه شعر فارسی و پرویز ناتل خانلری در وزن
مفعوالت و زحافات
شعر فارسی در تالیفات خود ،همواره تلفیق دو رکن اصلی مستفعلن /
ُ
آنها را بحر منسرح معرفی کرده اند و برای هر کدام ازین ارکان نیز انشعاباتی در نظر گرفته
اند که بسته به میزان روانی و خوش آهنگی ،مورد استفاده و کاربرد شاعران فارسی زبان
بوده است .برای این بحر عروضی و انشعابات حاصل از آن مثال های فراوانی در کتاب های
متقدمین و متاخرین آورده شده است .در کتاب المعجم بیت زیر به عنوان شاهدمثال برای
بحر منسرح ذکر شده:
یار ز من جان بخواست ،باز دل از من برفت
«یار ز من دل ربود ،یار ز من رخ نهفت
مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت»
مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت
(قزوینی)143 :1314 ،
							
فاعالت نیز (که در
در بیت مذکور ،مفتعلن با نام مطوی به عنوان انشعابی از مستفعلن و
ُ
مفعوالت آمده است که
بیت باال مختوم به ساکن است) با نام مطوی به عنوان انشعابی از
ُ
تلفیق آنها با یکدیگر به عنوان یکی از اوزان بحر منسرح قلمداد شده است .تعداد انشعاباتی
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مفعوالت به عنوان ارکان اصلی بحر منسرح ذکر شده باتوجه به متن
که برای مستفعلن و
ُ
مفعوالت ،چهاربار مفتعلن
کتاب المعجم بدین قرار است« :اجزاء آن از اصل مستفعلن
ُ
فاعالت اند[ ]...و اجزاء منشعبه آن از اصل مستفعلن هفت است:
مفعوالن
فاعلن
مفتعلن مفاعلن مفعولن فع لن فع الن
احذ مسبغ مرفوع مقطوع مسبغ
مطوی مخبون مقطوع احذ
مفعوالت نه است:
و از اصل
ُ
ُ
فاعالن
فاعالت فاعلن
فعولن
مفاعیل فعوالن
ُ
مخبون مخبون موقوف مخبون مکشوف مطوی مطوی مکشوف مطوی موقوف
ُ
فع
مفعول فاع
(قزوینی)104-103 :1314 ،
مرفوع مجدوع منحور»
و این بدان معناست که هرگاه این زحافات در کنار یکدیگر قرار بگیرند فارغ از مورد
پسند واقع شدن یا نشدنشان به طبع و ذوق فارسی زبانان -وزنی را به وجود خواهند آورد
که از بحر منسرح منشعب شده باشد .در معیار االشعار نیز شاهدمثالی برای وزن منسرح
ذکر شده است که زحافات تشکیل دهنده آن مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت (ختم به
سکون در فاعالت) می باشد؛ به قرار زیر:
«وزن منسرح:
مفتعلن ،فاعالت (دوبار) :زن تو مرا باز رای ،خوب نگارا به وصل» (اقبالی)192 :1370 ،
سیروس شمیسا نیز در کتاب عروض و قافیه ،وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن را بحر
منسرح مطوی مکشوف نام نهاده و در توضیح آن گفته« :مفتعلن از مستفعلن ،مطوی و
مفعوالت ،مطوی مکشوف است( ».شمیسا)21 :1393 ،
فاعلن از
ُ
در کتاب وزن و قافیه شعر فارسی نیز اینگونه ذکر شده است:
(مثمن مطوی مکشوف)
				
«مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
گویی بط سفید جامه به صابون زده است
کبک دری ساق پای در قدح خون زده است»
(وحیدیان کامیار)43 :1386،
						
اگرچه کامیار در نامگذاری وزن شعر فوق ،مثمن مطوی مکشوف آورده و نام بحر ،یعنی
منسرح را آشکارا ذکر نکرده است؛ بر اساس لفظ مکشوف که نامی برای فاعلن به عنوان یکی
مفعوالت می باشد ،پی می بریم که منظور بحر منسرح است .به همین ترتیب
از زحافات
ُ
در کتاب فرهنگ عروضی نیز این وزن به صورت منسرح معرفی شده است؛ بدین ترتیب:
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«مفتعلن فاعالن مفتعلن فاعالن
مفتعالن فاعالن مفتعلن فاعلن
منسرح مطوی موقوف عروض مکشوف ضرب
با غم هجران یار کس نکند صابری»
ای صنم خوبروی صابری از من مجوی
(شمیسا)162-161 :1394 ،
						
تلفیق چهاربار مفتعلن فاعلن ،که با نام منسرح مثمن مطوی
این شیوه نامگذاریِ
ِ
مکشوف معرفی شده ،تا به کتب درسی نیز پیش رفته و اینگونه آمده است:
«مفتعلن فاعلن //مفتعلن فاعلن
کبک فرو ریخته ُمشک به سوراخ گوش»
کرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش
(وحیدیان کامیار و دیگران)52 :1396 ،
					
مفعوالت ،که از آن با نام مطوی مکشوف نام
در تمام موارد فوق ،فاعلن ،زحافی است از
ُ
برده اند .نکته ای که در این مقام قابل توجه می باشد این است که اگر ما فاعلن را به عنوان
رکن در نظر بگیریم و نه زحاف ،آیا باز خواهیم توانست آن را بحر منسرح بنامیم یا خیر؟
 -2-2اولویت رکن بر زحاف در نامگذاری اوزان:
در نامگذاری اوزان شعری ،ارکان بر زحافات اولویت دارند؛ یعنی اگر وزن شعری تکرار
چهاربار فعولن باشد و فعولن ،به عنوان مثال ،در چهار بحر فرضی ،از انشعابات و فرو ِع ارکان
اصلی باشد و در یک بحر فرضی ،خود ،رکن اصلی به شمار آید ،ما در نامگذاری وزن شعر،
اولویت را براساس رکن بودن فعولن تعیین می کنیم ،نه منشعب و زحاف بودنش .به همین
دلیل است که وزن شعری را که مثال حاصل تکرار چهاربار فعولن باشد ،بحر متقارب مثمن
سالم که خود یک رکن اصلی است می نامیم و از نامگذاری آن به اشکال دیگر که ممکن
است حاصل زحافات به دست آمده از ارکان اصلی باشند -خودداری می کنیم تا یک وزن
شعری ،با یک بحر شناخته شود ،نه بحور متفاوتی که منجر به سردرگمی مخاطب و شنونده
می گردد .ابیات زیر نمونه هایی از این دسته اند:
به نازی که لیلی به محمل نشیند
		
غمش در نهانخانه دل نشیند
فعولن فعولن فعولن فعولن
		
فعولن فعولن فعولن فعولن
(طبیب اصفهانی ،بی تا)100 :
			
بحر متقارب مثمن سالم
شبی قیرگون ،ماه پنهان شده
			
فعولن فعولن فعولن فعل

بخواب اندرون پیل و مرغ و دده
فعولن فعولن فعولن فعل
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بحر متقارب مثمن محذوف

(فردوسی ،شاهنامه ،جلد )185 :5

نامگذاری ابیات فوق بر اساس رکن و اصل بودن فعولن صورت پذیرفته است تا از ایجاد
اوزان متعدد با نام های مختلف جلوگیری شود و این در حالی است که اگر فعولن را به
عنوان زحاف حاصل شده از ارکان اصلی دیگری به حساب می آوردیم چندین اسم برای
نامگذاری این وزن شعری به دست می آمد .مانند:
 .1فعولن در مفاعیلن :محذوف
بحر هزج مثمن محذوف
فعولن فعولن فعولن فعولن:
 .2فعولن در مستفعلن :مقطوع مخبون
بحر رجز مثمن مقطوع مخبون
فعولن فعولن فعولن فعولن:
و قس علی هذا .بنابراین با ترجیح ارکان بر زحافات حاصل از ارکان ،می توان تا حدودی
از افزایش و تعدد نام های گوناگون برای یک بحر عروضی جلوگیری کرد و با دقت باالیی
تعیین نمود که اجزای تشکیل دهنده یک بحر عروضی از چه ارکان و زحافاتی به وجود
آمده است .سیروس شمیسا در کتاب فرهنگ عروضی ،در نامگذاری و ریشه یابی زحافات
تشکیل دهنده بحر منسرح ،به منشعب بودن مفتعلن از مستفعلن اشاره دارد اما در مورد
فاعلن سخنی به میان نمی آورد که از چه ریشه و اصلی منشعب شده است و اینکه آیا خو ِد
فاعلن در این بحر ،اصل و رکن محسوب می گردد یا زحاف و فرع؛ بدین صورت:
«مفتعلن از منشعبات مستفعلن :مطوی
مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن
(مفتعلن به مفاعلن قابل تغییر است:
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن
					
کیست که پیغام من به شهر شروان برد یک سخن از من بدان مرد سخندان برد)»
(شمیسا)160 :1394 ،
						
 -3-2بحر بسیط:
بحر بسیط را متشکل از ارکان اصلی مستفعلن  /فاعلن دانسته اند .در معیار االشعار
چنین آمده است« :مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن و این را بسیط نام کرده اند( ».اقبالی،
 )186 :1370در کتاب وزن شعر فارسی نیز آمده است« :بسیط :مستفعلن فاعلن مستفعلن
فاعلن» (خانلری )167 :1367 ،شمیسا نیز درباره این بحر عروضی در کتاب فرهنگ عروضی
چنین گفته است« :اجزاء آن چهاربار مستفعلن فاعلن است( ».شمیسا)33 :1394 ،
ترجیح رکن بر زحاف ،تفکیک و ریشه یابی ارکان تشکیل دهنده بحر
اصل
بر
اساس ِ
ِ
ِ
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بسیط نشان می دهد که مستفعلن ،رکن اصلی برای بحر رجز ،و فاعلن ،رکن اصلی و
غیرمنشعب برای بحر متدارک است .در حقیقت تلفیق دو بحر رجز و متدارک ،منشا ایجاد
بحر بسیط می شود؛ و به همین منوال زحافاتی که حاصل از آنها باشد با قرار گرفتن در کنار
یکدیگر می توانند اوزانی خلق کنند که زیر مجموعه بحر بسیط شمرده شوند .قرارگیری
زحافات مختلف از ارکان متفاوت در بحرهای مختلف االرکان معمول است؛ یعنی همانگونه
که از تلفیق ارکان مفاعیلن  /فاعالتن و زحافات آنها با یکدیگر ،اوزان متنوع در بحر مضارع
خلق می شود ،با قرارگیری ارکان اصلی مستفعلن  /فاعالتن و زحافاتشان در کنار هم نیز
اوزان مختلفی در بحر مجتث به وجود می آید که بحر بسیط نیز از این قاعده مستثنی
نیست.
برای ایجاد اوزان مختلف االرکان ،دو بحر متحداالرکان کنار هم قرار می گیرند و از
تلفیق آنها یک بحر جدید خلق می شود؛ مانند بحر مضارع ،که تلفیقی است از مفاعیلن
 /فاعالتن؛ بحر مجتث ،از مستفعلن  /فاعالتن؛ بحر خفیف ،از فاعالتن  /مستفعلن؛ بحر
مفعوالت؛ و  . ...بحر بسیط نیز همانگونه که ذکر شد از تلفیق
منسرح ،از مستفعلن /
ُ
مستفعلن  /فاعلن به وجود آمده است .در بین همین بحرهای مختلف االرکان ،اوزانی وجود
دارد که ممکن است شاعر برای خلق یک وزن شعری ،از یک زحاف منشعب شده برای رکن
اول استفاده کند اما رکن اصلی دوم را به صورت سالم آن به کار برد؛ مانند:
یارب ببینم آن را در گردنت حمایل
ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم است
مفعول فاعالتن مفعول فاعالت
مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن
(حافظ ،غزلیات)297 :
تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا
آیینه سکندر جام می است بنگر
مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن
		
مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن
(حافظ ،غزلیات)3 :
							
در صورت پذیرفتن این اصل که بحرهای مختلف االرکان ،حاصل تلفیق بحرهای
متحداالرکان است و اینکه اوزانی وجود دارند که می توان به جای رکن اول آنها ،زحافی
منشعب شده قرار داد و رکن دوم را به صورت سالم به کار برد و نیز این اصل که ارکان،
در نامگذاری اوزان شعری ،بر زحافات اولویت دارند ،باید گفت که عالوه بر مستفعلن فاعلن
مستفعلن فاعلن که ارکان آن را به عنوان ارکان اصلی بحر بسیط معرفی کرده اند ،وزن
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن را نیز باید بحر بسیط محسوب کرد ،نه منسرح؛ زیرا مفتعلن
را می توان انشعابی از مستفعلن دانست و فاعلن را به عنوان رکن به شمار آورد ،نه زحاف
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مفعوالت؛ چون اگر مبنا بر اساس زحاف پنداشتن فاعلن باشد ،عالوه بر بحر
و انشعابی از
ُ
منسرح ،می توان نام بحر مجتث نیز بر وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن گذاشت؛ به
این دلیل که بحر مجتث ،حاصل تلفیق مستفعلن  /فاعالتن است و فاعلن را نیز می توان
به عنوان یکی از زحافات فاعالتن در نظر گرفت؛ و این همان مسیری است که منجر به
نامگذاری های متعدد بر یک وزن عروضی می شود و مخاطب را در درک نامگذاری صحیح
و ریشه یابی اساس تشکیل وزن دچار سردرگمی می کند.
در کتاب فرهنگ عروضی مثال هایی برای چند وزن در بحر بسیط ذکر شده است؛
بدین ترتیب:
الف« .بسیط مخبون
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن
روزم سیاه چرا گر تو سیاه خطی
(شمیسا)34 :1394،
اشکم عقیق چرا گر تو عقیق لبی»
ب« .بسیط مطوی از مج ُزو
مفتعلن فاعلن مفتعلن
دور مدار ای صنم ز لبم
(همان)34 :
		
تا بفزاید به دل در ،طربم»
همانگونه که در مثال الف می بینیم رکن اول ،یعنی مستفعلن ،به صورت سالم آمده
است و فعلن ،به عنوان یکی از زحافات فاعلن؛ که البته عکس این شکل از چینش ارکان
و زحافات نیز ممکن است؛ یعنی می توان به جای رکن ابتدایی یعنی مستفعلن ،زحافی
ازین رکن آورد و فاعلن را به عنوان رکن اصلی به کار برد .در گزینه ب که شمیسا آن را به
عنوان بسیط مطوی مجزو آورده است ،در حقیقت یک رکن از انتهای آن افتاده است؛ زیرا
در کتاب فرهنگ عروضی در تعریف مجزو چنین آمده است« :مجزو یعنی جزوی بیفکنده.
و آن بیتی باشد که از اصل دایره ی آن جزوی از عروض و جزوی از ضرب کم کرده باشند.
مثال چون بحری در اصل دایره مثمن االجزا باشد ،مسدس آن را مجزوء خوانند( ».شمیسا،
االرکان مثمن االجزایی که مجزو شده است بر
 )133 :1394و چون اساس بحر مختلف
ِ
تناوب می باشد ،می توان نتیجه گرفت که رکن انتهایی ،فاعلن است؛ که با قرار گرفتن این
رکن در انتهای مفتعلن فاعلن مفتعلن ،وزنی که به دست می آید مفتعلن فاعلن مفتعلن
فاعلن است که آن را همواره منسرح نامیده اند؛ و این چگونه ممکن است که وزن شعری در
مثمن خود ،منسرح باشد و در حالت مجزو ،که همان وزن با همان ارکان به مسدس
حالت
ِ
تبدیل می شود ،بسیط باشد؟
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در توضیح برخی از ابیاتی که در کتب مختلف از آنها به عنوان بحر منسرح یاده کرده اند
و به شرح زیر است:
«یار ز من دل ربود ،یار ز من رخ نهفت یار ز من جان بخواست ،باز دل از من برفت
مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت»
مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت
(قزوینی)143 :1314 ،
							
«وزن منسرح:
مفتعلن ،فاعالت (دوبار) :زن تو مرا باز رای ،خوب نگارا به وصل» 			
(همان)192 :
رحم کن ای دل ربای بر دل و بر جان من
ای پسر آخر بساز چاره و درمان من
مفتعلن فاعالن مفتعلن فاعلن
مفتعلن فاعالن مفتعلن فاعلن
(همان)104 :
								
چنین باید گفت که وزن این ابیات ،دوری است؛ و پایان هر نیم مصراع ،خود حکم
یک مصراع را دارد؛ که این اصل ،سبب می شود هجای پایانی هر نیم مصراع ،با توجه به
استثنائات شاعری که حکم می کند هجای پایان مصراع ،چه کوتاه باشد و چه کشیده ،لزوما
بلند محسوب شود ،بلند به حساب بیاید .در این خصوص در کتاب وزن و قافیه شعر فارسی
چنین آمده است« :هجای پایانی نیم مصراعهای اول ،مثل هجای پایانی مصراعها ،به جای
بلند می تواند کشیده یا کوتاه باشد( ».وحیدیان کامیار )51 :1386 ،در کتاب اختیارات
شاعری نیز درباره تبدیل هجای کوتاه و کشیده به هجای بلند در انتهای مصراع ،که از آن به
عنوان یکی از استثنائات شاعری نام برده شده ،چنین آمده است« :در پایان مصراع ،کمیت
هر شش هجا مساوی می شود و معادل یک بلند به حساب می آید( ».نجفی)67 :1394 ،
با این اوصاف ،وزن شعر مفتعلن فاعالت مفتعلن فاعالت و مفتعلن فاعالن مفتعلن
فاعلن ،به ترتیب برای ابیات:
یار ز من جان بخواست ،باز دل از من برفت
یار ز من دل ربود ،یار ز من رخ نهفت
رحم کن ای دل ربای بر دل و بر جان من
ای پسر آخر بســاز چاره و درمان من
شکل دیگری است از مفتعلن فاعلن ،که وزنی دوری است اما هجای پایانی نیم
مصراع های آن را کشیده به حساب آورده اند .ذکر این نکته نیز ضروری است که در رکن
مفعوالت ،فاعالت به ضم /ت ،/زحاف و انشعابی از این رکن به شمار می آید ،نه
اصلی
ُ
فاعالت به سکون /ت./
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 -3نتیجه گیری

در یک نتیجه گیری کلی چنین می توان گفت :این پندار که فاعلن در وزن شعری
مفعوالت منشعب شده است ،همواره
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ،زحافی است که از رکن
ُ
از قدیمی ترین منابع و مراجع علم عروض تا به نوین ترین کتاب های عروضی انتقال پیدا
کرده است؛ که نگارنده در این مقاله با ذکر شاهدمثال های گوناگون از کتب متفاوت و بیان
نظرات اساتید فن ،سعی در اثبات این نظر داشته است که فاعلن ،در این وزن خاص ،یعنی
مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ،رکنی اصلی است که از ارکان دیگر منشعب نشده است و
نمی توان نام بحر منسرح بر آن گذاشت؛ زیرا در صورت زحاف پنداشتن فاعلن ،می توان آن
را منشعب شده از ارکان دیگری مانند فاعالتن در بحر مجتث که تلفیقی از دو رکن اصلی
مستفعلن  /فاعالتن می باشد نیز دانست؛ که این شیوه از نامگذاری ،خود ،منشا به وجود
آمدن اسامی متعدد برای یک وزن شعری است و همچنین مخاطب را از شناخت صحیح
ریشه های تشکیل دهنده ارکان اوزان مختلف االرکان ناتوان می گرداند .با این اوصاف باید
وزن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن را به جای بحر منسرح یا بحر مجتث ،بحر بسیط نامید؛
که ارکان اصلی تشکیل دهنده آن ،مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن است.
منابع
 -1اشتری ،بهرام .)1391( .حافظ تصحیح تازه ای از نسخه ی 827ه.ق( .خلخالی)،
تهران :آگه.
 -2اقبالی ،معظمه .)1370( .شعر و شاعری در آثار خواجه نصیرالدین طوسی،
تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -3بزرآبادی فراهانی ،مجتبی( .بی تا) .تصحیح دیوان طبیب اصفهانی ،تهران[ :بی
نا .بی تا].
 -4جوینی ،عزیزاهلل .)1390( .تصحیح شاهنامه از دستنویس موزه فلورانس محرم
 ،614تهران :موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
 -5شمیسا ،سیروس .)1394( .فرهنگ عروضی ،تهران :نشر میترا.
 .)1393( .___________ -6عروض و قافیه ،تهران :دانشگاه پیام نور.
 -7قزوینی ،محمد بن عبدالوهاب .)1314( .تصحیح المعجم فی معاییر اشعار
العجم ،تهران :خاور.
 -8ناتل خانلری ،پرویز .)1367( .وزن شعر فارسی ،تهران :انتشارات توس.
 -9نجفی ،ابوالحسن .)1394( .اختیارات شاعری و مقاله های دیگر در عروض،
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تهران :انتشارات نیلوفر.
 -10وحیدیان کامیار ،تقی .)1386( .وزن و قافیه شعر فارسی ،تهران :مرکز نشر
دانشگاهی.
 -11وحیدیان کامیار ،تقی و دیگران .)1396( .ادبیات فارسی (قافیه ،عروض ،سبک
شناسی و نقد ادبی) ،تهران :سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا
س ،11ش( 2پیاپی ،)23پاییز 1399
شاپا2251-8457 :

صص113-131 :

بررسی موسیقی تکرار آوایی در جناس اشتقاق و شبه اشتقاق و رابطه ی
آنها با تکرار واژگانی

سید حسین مصطفوی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
دکتر اسداله جعفری
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیام نور ،ایران

چکیده

تکرار یکی از ارکان مهم و اساسی موسیقی شعر و یکی از زیباترین شگردهای ادبا در زینت
بخشیدن به کالم است .تکرار در سطوح آوایی ،واژگانی و جمله ،سبب پدید آمدن اوزان عروضی،
تکرار در قافیه و ردیف شعر و آرایههای لفظی میشود .انواع جناس و از میان آنها جناسهای
اشتقاق و شبه اشتقاق ،بخش مهمی از موسیقی تکرار را تشکیل میدهند .به جناسهای اشتقاق
و شبه اشتقاق از دیدگاه تکرار آوایی نگریسته میشود؛ چرا که دو واژۀ متجانس ،آواها و واجهای
مشترکی دارند .نگارنده در این پژوهش با هدف دستیافتن به رابطۀ جناسهای اشتقاق و شبه
اشتقاق با تکرار واژگانی ،این جناسها را به عنوان نوعی تکرار موسیقی آوایی ،با تکرار واژه مقایسه
کرده و به این یافتهها دست پیدا کردهاست :وجود هر یک از انواع وندها (تصریفی یا اشتقاقی) در
متجانسین تعیین میکند که این تکرار از نوع تکرار آوایی جناس اشتقاق و شبه اشتقاق است یا
اینکه تنها تکرار واژگانی است و در مقولۀ این جناسها نمیگنجد؛ بدین ترتیب که اگر وند ب ه کار
رفته در ساختار واژگان ،وند اشتقاقی باشد ،تکرار از نوع آوایی جناس اشتقاق است و در غیر این
صورت ،وجود وند تصریفی ،تکرار واژگانی را پدید میآورد و در مقولۀ جناس اشتقاق نمیگنجد؛ اگر
چه ممکن است از سایر دیدگاهها ،چون جناس مذیل ،مطرف ،واجآرایی و ...بدان پرداخت .همچنین
کلماتی که از یک ریشه بوده؛ ولی اشتقاقزایی در ساختار آنها وجود ندارد ،میتوانند از دیدگاه
جناس شبه اشتقاق در زبان فارسی مورد تدقیق و تحلیل قرار گیرند .پرداخت.
واژگان کلیدی :شعر ،تکرار ،تکرار آوایی ،تکرار واژگانی ،جناس اشتقاق
تاریخ دریافت مقاله1398/08/18 :
تاریخ پذیرش مقاله1399/03/02 :

Email: hoseinmostafavi2011@gmail.com
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 -1مقدمه

تکرار از زیرساختهاي اصلي موسیقی شعر ،بهویژه بدیع لفظي و از شگردهاي
زيباييآفريني در کالم است که موسيقي شعر را به وجود ميآورد و از ارکان بنيادي
در شعريّت شعر است .تکرار عاملي است که در آهنگ و موسيقي شعر دخالت دارد و بر
ن آواها،
موسیقی کالم میافزاید؛ از این رو تکرار موسیقایی ،هر گونه تکراری است که در آ 
هجاها ،واژگان ،جمالت یا ارکان و هجاهای عروضی تکرار شوند .تکرار به دو صورت کامل
و ناقص و در سه سطح آوایی ،واژگانی و جمله نمود دارد و صنایعی را پدید میآورد که به
برونۀ زبان مربوطند .جناس مقولهای است که هم از طریق واژگانی و هم آوایی قابل بررسی
است .جناسهایی چون جناس مذیل ،مطرف ،ناقص ،مکتنف و  ...از دیدگاه تکرار آوایی و
جناسهایی چون جناس تام و مرکب از دیدگاه تکرار واژگانی بررسی میشوند.
جناس اشتقاق یکی از انواع جناسهاست و آن آوردن واژههایی است در سخن که
حروف آنها متجانس است و از یک ریشه مشتق شده باشند .در واقع جناس تکرار ریشۀ
کلمات است .جناس شبه اشتقاق ،جناسی است که کلمات متجانس از یک ریشه مشتق
نیستند ،اما حروف آنها چندان شبیه و نزدیک به همند که در ظاهر توهم اشتقاق میشود.
هدف از انجام این پژوهش پاسخ به این پرسش اساسی است که بین تکرار آوایی
جناسهای اشتقاق و شبه اشتقاق با تکرار واژگانی چه ارتباطی وجود دارد؟ برای پاسخ به
این پرسش ،ابتدا مباحث موسیقی تکرار به عنوان یکی از عوامل مهم در تعالی موسیقی
شعر و همچنین جناس ،بهویژه جناسهای اشتقاق و شبه اشتقاق مورد تدقیق قرار خواهند
گرفت .سپس ارتباط میان تکرار آوایی در این جناسها و تکرارواژگانی تحلیل و واکاوی
خواهد شد .فرض نگارنده بر این است که عاملی یا عواملی تعیین کننده و مبنای جناسهای
اشتقاق و شبه اشتقاقاست و ممکن است این عوامل ،با مباحث دستوری و زبانشناختی
مرتبط باشند.
 -1-1پیشینۀ پژوهش
پژوهشهای انجام شده در زمینۀ جناس و کارکرد موسیقایی آن بسیار است از جمله:
اهميت و لزوم بازنگري
ن دوست سبزعلي پور( .)1388در مقالۀ «تكرار بالغي،
 جها ّ
آن» ،پس از تعریف تکرار ،انگیزۀ تکرار ،تمایل اﻧﺴﺎنﺑﻪﺗﮑﺮار و ﺗﮑﺮار را در زﺑﺎن و ادب فارسی
مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که تکرار در زﺑﺎن و ادبیات فارسی جایگاه خاصی دارد.
 مسعود روحاني و محمد عنایتي قادیكالیي( )1389در مقالهای با عنوان «كاركردواجآرایي و تكرار در موسيقي شعر احمد شاملو» ،گروهی از آرایههای ادبی در اشعار شاملو را
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که عناصر سازندۀ آنها بر تکرار واجها استوار است ،و نقش این عناصر را در ایجاد موسیقی
درونی شعر شاملو واکاوی کردند و پی بردند که شاملو از انواع آرایههای تکرار و واجآرایی
بهره برده است.
 غالمحسين غالم حسينزاده و حامد نوروزي )1389(.در مقالۀ «نقش تكرارآوایيدر انسجام واژگاني شعر عروضي فارسي» ،ﺗﻜﺮار آواﻳﻲرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲاز ﻋﻮاﻣﻞاﻧﺴﺠﺎم
دﻫﻨﺪۀ ﻣﺘﻦ ﺑﺮرﺳﻲنمودند و پی بردند که ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺘﻦ ادﺑﻲ ب ه ویژه شعر ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﻦ ﻏﻴﺮادﺑﻲ دارد ،از ﻧﻮع اﺧﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮد هﺗﺮاﺳﺖ.
«سر بالغي تكرار در آیات قرآن» پس از
محمدعلوي مقدم )1363(.در مقالۀ
ّ
ّ
بررسی تکرار در قرآن به این نتیجه رسید که تکرار در قرآن یا در کلمات است یا عبارت یا
قصص ،و این تکرار از مقوالت بالغت است و جنبۀ هنری دارد.
از آنجا كه تاكنون پژوهش مستقلي دربارۀ ارتباط تکرار آوایی جناس اشتقاق و شبه
اشتقاق و مبانی جناس اشتقاق در زبان فارسی و مقایسۀ آن با تکرار واژگانی انجام نشده؛
لذا این پژوهش ،پژوهشی نو و ارزشمند است.
 -2-1روش پژوهش
این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است ،به این طریق که ابتدا
دادهها با روش مطالعۀ کتابخانهای و بررسی اسنا ِد علمی و با استفاده از ابزار یادداشت و
فیشبرداری گردآوری شده است .پس از طبقهبندى ّ
اطالعات به دست آمده ،محتوای
مطالب ،تجزیه و تحلیل شده است.

 -2بحث و بررسی

 -1-2موسیقی تکرار در شعر
تمامی هنرها به نحوی بر اساس تقلید بشر از طبیعت به وجود آمد ه و شعر و موسیقی
نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند.ارسطو در کتاب فن شعر مینویسد« :پیدایش هنرشعر،
به طور کلی دو سبب داشته و هر دو سبب طبیعی است؛ زیرا تقلید کردن ،از کودکی در نهاد
مردمان است و دوم آنکه همگان از شبیهسازیها لذت میبرند؛ پس چون شبیهسازی در ما
طبیعی بوده ،همچنین آهنگ و ایقاع ،کسانی که از آغاز توانایی این چیزها را زیادتر داشتند،
اندک اندک پیشرفت کرده ،از بدیههگوییهای خویش شعر آفریدند( ».ارسطو.)87 :1392 ،
جهانهستی سرشار از هماهنگیها و موسیقیهای مختلف است .هماهنگیهایی که
در پیدایش شب و روز ،ایجاد فصلها و گردش افالک و ستارگان ،کام ً
ال مشهود است.
ی وجود پیدا
در حقیقت اگر این هماهنگیها را از عالم هستی بگیریم ،دیگر عالم و هست 
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نمیکند .عالم هستی و طبیعت ،بزرگترین آموزگار بشر در تعلیم موسیقی بوده است.
انسانهای اولیه با شنیدن صدای مرغان ،وزش باد و حرکت برگ درختان ،لغزش آب
جویباران و ریزش آبشارها ،بهتدریج و ناخودآگاه با موسیقی طبیعت آشنا شدهاند .حس
تقلیدی که در انسان وجود داشته ،آنها را بر آن داشته است تا به تقلید نغمات و اصوات
طبیعت بپردازند و بعدها از این آثار طبیعی استفاده کرده و آالت گوناگون موسیقی را به
حسب نیاز به وجود بیاورند( .خالقی.)1-2 :1381 ،
«در یونان قدیم موسیقی و شعر و رقص با یکدیگر توأم بوده ،چنانکه گفتهاند این سه
هنر ،زادۀ یک مادر هستند .همان آموزگاری که موسیقی را به بشر آموخته ،سرودن شعر را
نیز به او تعلیم داده و چون پایۀ این دو هنر وزن بوده ،رفته رفته حرکات موزون هم با آن
آمیخته شده و رقص به وجود آمده است ...باالخره ادبیات (نظم و نثر) ،موقعی قدم در میان
نهاده که احساسات آدمی ترقی کرده و بشر خواسته است کالم خود را مؤثر و دل انگیز و
جذاب نماید( ».همان.)1-2 :
نتیج ه آن است که شعر بدون موسیقی و وزن وجود ندارد و موسیقی جزء جداییناپذیر
شعر است؛ به عبارت دیگر ،شاعر خواه با علم موسیقی آشنا باشد یا نباشد ،بهصورت قریحی
توجه دارد؛ بنابراین میتوان گفت که شاعر هیچگاه به طور
و ذاتی به موسیقی شعر خود ّ
اتفاقی کلمات را کنار هم قرار نمیدهد .همانطور که یک موسیقیدان ،اصوات و عوامل
صوتی را با حس زیباییشناسانۀخود ،در طول یا عرض هم قرار میدهد ،شاعر نیز همین کار
را با حروف و واژگان مختلف انجام میدهد؛ یعنی هنر شاعر همین است که او را از غیر شاعر
متمایز میکند .این است که خواجه نصیرالدین طوسی ،در کتاب معیاراالشعارمینویسد:
«شعر به نزدیک منطقیان ،کالم مخیل موزون باشدو در عرف جمهور ،کالم موزون و
مقفی( ».طوسی.)21 :1393 ،
در علم موسیقی و صداشناسی ،صداها را به دو دستۀ موسیقایی و غیرموسیقایی تقسیم
میکنند« :صداهایی که دارای ارتعاشات نامنظم باشند ،صداهای غیرموسیقایی و آنهایی که
پریودیک هستند و ارتعاشات منظم دارند ،صداهای موسیقایی نامیده میشوند( ».پورتراب،
 .)17 :1385در شعر نیز به نحوی ،کلمات در مواقع مختلف موسیقی شعر را تقویت ،تضعیف
یا تخریب مینمایند .برای نمونه ،در اين مصراع از حافظ« :منم که گوشه میخانه خانقاه من
است» (حافظشیرازی .)75 :1364 ،اگر به جای کلمۀ گوشه ،مترادف آن «زاویه» را قرار
دهیم ،عدم هماهنگی موسیقی شعر بهطور کامل احساس میشود؛ چرا که موسیقی کلمۀ
«گوشه» با «زاویه» متفاوت است ،اگرچه هم معنا هستند .به عبارت دیگر ،کلمۀ «زاویه» در
اینجا ،نقش همان صوت غیر موسیقایی را ایفا کرده است .از طرف دیگر در علم موسیقی
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هر قطعه ،دارای وزن خاص خود است که این ریتم و وزن را به وسیلۀ عالمتی به نام کسر
توسط ارکان و بحور عروضی بیان مینمایند و
میزان نشان میدهند .در شعر نیز ،وزن را ّ
این همان بخش از موسیقی شعر است که با عنوان موسیقی بیرونی بررسی میشود و محک
آن علم عروض است.
بهطور کلی تکرار ،زمانی در شعر ارزشمند است که بر جنبۀ زیبایی شناسی و هنری
آن تأثیر مثبت داشتهباشد .محمدرضا شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر مینویسد:
«منظور من از تکرارهای هنری ،تکرارهایی است که در ساختمان شعر نقش خالق دارند و
با اینکه الزمۀ تکرار ،ابتذال است و ابتذال نفی هنر ،تأثیر گونههایی از تکرار در ترکیب یک
اثر هنری ،گاه تا بدان پایه است که در مرکز خالقیت هنری گویند ه قرار میگیرد( ».شفیعی
کدکنی.)408 :1389 ،
موسیقی جدا از تکرار و تناوب قابل تصور نیست؛ بنابراین وقتی صحبت از موسیقی شعر
به میان میآید ،یکی از عناصر مهم و یا شاید مهمترین عامل در شکلگیری این موسیقی
تکرار است .تکرار صامتها و مصوتها ،ارکان عروضی و وزن واژگان و جمالت ،تکرار هجاها،
کلمات ،جمالت و عوامل دیگری از این دست که در کل ،موسیقی شعر را پدید میآورند.
اوزان عروضی چیزی بهجز تکرار انواع هجاها ،ارکان ،پایهها و ادوار مختلف عروضی
نیستند .آرایههای بدیع لفظی چون جناس ،سجع و  ...همگی بر پایۀ تکرار آوایی و واژگانی
ی از واجها یا حتی یک واج (حرف روی) موسیقی زیبای
استوار هستند .تکرار مجموعها 
قافی ه را در شعر رقم میزند .پس اگر عنصر تکرار و تناوب را از شعر حذف نماییم ،میتوان
گفت دیگر شعر و شاعری وجود نخواهد داشت؛ زیرا شعر و شاعری ،تکرار و پیوستگی
بیچون و چرای حروف الفبا است .میگوییم بیچون و چرا؛ یعنی خارج از مقولۀ منطق؛ زیرا
هیچگاه نمیتوانیم از شاعری دلیل تکرار و بههم پیوستگی حروف را در شعر جویا شویم و
جز عامل احساس ،عوامل منطقی دیگری را دخیل بدانیم ،مگر اینکه شاعر به عمد و از روی
قصد ،بعضی از عوامل را به اجبار در شعر دخالت دهد که آن هم طور معمول به موسیقی
زیبا و انتزاعی شعر صدمه وارد مینماید و در کتب سنتی تحت عناوین مختلفی چون
واصلالشفتین ،جامع الحروف ،رقطا ،خیفا و امثال آنها ،بدان اشاره شده است .سیروس
شمیسا در این مورد مینویسد« :و از این قبیل است ،چندین صنعت دیگر که هیچ کدام
ارزش بدیعی و زیباشناختی و موسیقایی ندارند و فقط بر اقتدار سخنور در انجام کاری
دشوار ،داللت میکنند .مثال اینگونه صنایع معموالً تصنعی است و فقط در کتب بدیعی
دیده میشود .البته گاهی میتوان برحسب تصادف برای آنها مثالهای زیبایی یافت؛ اما
میتوان اطمینان داشت که گوینده به صنعت آن توجهی نداشته است( ».شمیسا:1393 ،
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شفیعی کدکنی در کتاب ارزشمند موسیقی شعر ،تمامی صنایع دویست و بیستگانۀ
بدیعی را که میتوانند در قلمرو موسیقی شعر قرارگیرند ،به دو گروه صوتی و معنایی بخش
کرده است( .شفیعی کدکنی .)300-313 :1389 ،بیشتر آرایههای صوتی اعم از جناس،
ترصیع ،تکریرو  ...بر پایۀ تکرار بنا شدهاند و جلوههای مختلف موسیقی تکرار هستند.
یکی دیگر از تکرارهای واضح و زیبا در شعر فارسی ردیف است .در شعر صوفیانه ،از
تکرار ردیفها جهت تبیین ،تقریر و تثبیت مطلب در ذهن خواننده ،استفادههای به جایی
شده است .نمونۀ بارز این نوع تکرار ،در غزل نورعلیشاه اصفهانی با مطلع:
آب حیـــوان طلبی از در میخانـــه طلب
جــوهـــر جان طلبـــی از لب پیمانـه طلب
(نورعلیشاه اصفهانی)44 :1370 ،
دیده میشود که شاعر ب ه عنوان یک مرشد صوفی ،شنونده را به طلب حقیقت از میخانه،
لب پیمانه ،مجلس رندانه و  ...تحریض و تشویق مینماید .اصوالً ردیف در زیبایی و جنبۀ
جمالشناسی و استتیک شعر ،نقش عمدهای را بازی میکند .شفیعی کدکنی مینویسد:
«ردیف در حقیقت برای تکمیل قافیه بهکار میرود و به طور قطع میتوان ادعا کرد که
حدود هشتاد درصد غزلیات خوب زبان فارسی ،همه دارای ردیف هستند و اصوالً غزل
بیردیف ،به دشواری موفق میشود و اگر غزلی بدون ردیف ،زیبایی و لطفی داشته باشد،
کام ً
ال جنبۀ استثنایی دارد( ».شفیعی کدکنی .)138 :1389 ،مطلب یاد شده در مورد ردیف
اهمیت و جایگاه تکرار را در موسیقی شعر ،حتی بدون در نظر گرفتن جنبههای
شعری،
ّ
دیگر کام ً
ال آشکار میسازد.
 -2-2تکرار آوایی
«واج یا آوا به نشانههای هر زبان گفته میشود و کوچکترین واحد صوتی است که
باعث تغییر معنی در کلمه میشود .واجها ،بر اثر ارتعاش و فشار هوایی که از اندامهای
صوتی و مجرای گفتار میگذرد ،به وجود میآیند( ».انوری و عالی .)2-3 :1390 ،به بیان
دیگر آوا در اثر برخورد نفس به اندامهای صوتی ایجاد میشود و وقتی همین آوا در قالب
واژه یا جمله در یک زبان (برای نمونه زبان فارسی) قرار میگیرد ،جزء واجهای آن زبان
ج را حرف مینامند .تکرار این واجها یا آواها موسیقی تکرار
درمیآید و صورت مکتوب وا 
آوایی را بهوجود میآورد که در حقیقت زیر ساخت و پایۀ سایر تکرارها چون تکرار هجا،
تکرار واژگانی ،تکرار جمله و تکرار آوایی قافیه است.
صفوی در کتاب از زبانشناسی تا ادبیات مینویسد« :تکرار آوایی میتواند یک واج،
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چند واج درون یک هجا ،کل هجا و توالی چند هجا را شامل شود .تکرارهای کالمی ،در هر
سطح تحلیل که قابل بررسی نماید ،گونهای از تکرار آوایی را متضمن است .این نکته بدان
معنی نیست که انواع تکرار کالمی ،تنها در سطح تحلیل آوایی قابل تبیین است؛ زیرا زمانی
که توصیف تکرار کالمی ویژهای ،در چهارچوب ساخت آوایی هجا نگنجد ،باید سطحی از
تحلیل را در نظر گرفت که بتواند محدودۀ عملکرد تکرار را در برگیرد .به همین دلیل ،برخی
از تکرارهای کالمی ،الزاماً در سطوح تحلیل واژگانی و نحوی ،مورد بررسی قرار خواهند
گرفت( ».صفوی.)183-184 :1394 ،
شفیعی کدکنی ،اضافه بر موسیقی بیرونی ،درونی و کناری ،نوعی از موسیقی شعر را
با عنوان موسیقی معنوی مطرح میکند .او نام موسیقی را در حوزۀ امور معنایی و ذهنی
بر مبنای نظریۀ فالسفۀ اخوانالصفا و مفهوم آن برگزیدهاست؛ چرا که فالسفۀ اخوانالصفا،
موسیقی را «علم نسبتها» و شناخت «کیفیت تألیف» دانستهاند .محمد وی معتقد است،
همانگونه که تضادها ،شباهتها و تقارنها در حوزۀ آوایی زبان ،موسیقی اصوات را پدید
میآورد ،همین تقارنها ،تشابهها و تضادها ،در حوزهی امور معنایی و ذهنی ،موسیقی
معنایی را سامان میبخشد .وی معتقد است این بخش از موسیقی شعر جلوههایی دارد
که در قلمرو اصطالحات موجود ادبی نمیگنجد( .شفیعی کدکنی .)392 :1389 ،موسیقی
معنوی به تحقیق ما ارتباطی ندارد؛ زیرا موسیقی مورد بررسی در این تحقیق موسیقی
اصوات و آواهاست که توسط گوش شنیده میشود و نه هماهنگی و تقارن در امور معنایی.
برای نمونه در مبحث موسیقی تکرار آوایی جناس ،ارتباط موسیقایی دو واژۀ «کار» و «بار»
یا دو واژۀ «کار» و «پیکار» خواه وناخواه (حتی در افرادی که با علم بدیع آشنایی ندارند) ،به
وسیلۀ گوش و قدرت شنوایی احساس میشود؛ ولی در امور معنایی هیچگونه صدایی وجود
ندارد ،بلکه این ذهن است که ابزار تشخیص قرار میگیرد و نه گوش .برای نمونه دو واژۀ
«ظلمت» و «روشنایی» وقتی بهوسیلۀ گوش شنیدهمیشوند ،هیچگونه رابطۀموسیقایی
بین آنها احساس نمیشود؛ اما ذهن تضاد بین این دو واژه را از جنبۀ معنایی ادراک
میکند .نتیجه اینکه در موسیقی بیرونی ،درونی و کناری ،واژۀ موسیقی در معنای ترکیب
اصوات موسیقایی آواها(در موسیقی بیرونی وزن و ریتم توسط گوش حس میشود و نه
آواها) و در موسیقی معنوی ،در معنای تناسب و هماهنگی بهکار رفتهاست و این امر دقت
جالبی است که شفیعی کدکنی ،در زمینۀ موسیقی شعر به کار بردهاست.
 -3-2تکرار آوایی جناس
جناس را میتوان نوعی همگونی آوایی واژهها تعریف کرد .این که معیار تشخیص جناس
بین دو واژه چیست ،از قدیم موضوع بحث علمای بالغت بوده و هست .به نظر میرسد
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معیار تشخیص منطقی و به اصطالح خطکشیشدهای در این زمینه وجود ندارد .بنا بر نظر
تجلیل در کتاب جناس در پهنۀ ادب فارسی ،رگههای جوشش جناس را باید در بررسیهای
روانشناسی جست؛ زیرا جناس از نظریۀ تداعی الفاظ و تداعی معانی بیرون نیست .به بیان
دیگر جناس از یکسو ایجاد موسیقی در کالم و از سوی دیگر سبب تداعی معانی مختلف
از یک لفظ واحد میشود( .تجلیل.)7-8 :1385،
تعاریفی که از جناس شده در حقیقت تعریفی جامع و مانع از لحاظ علم منطق نیست.
برای نمونه شمس قیس رازی در «المعجم» مینویسد« :تجنیس الفاظ ،به یکدیگر ماننده،
استعمال کردن است؛ و همه پسندیده و مستحسن باشد در نظم و نث و رونق سخن بیفزاید
و آن را دلیل فصاحت و گواه اقتدار مردم شمارند بر تنسیق سخن؛ ولیکن به شرط آنکه
بسیار نگردد و برهم افتاده نباشد و در بیتی دو لفظ یا چهار لفظ بیش نیاید ،به تقسیمی
مستوی( ».قیس رازی .)352 :1388 ،در این تعریف به یکدیگر ماننده کردن ،همان ترجمۀ
فارسی واژۀ تجنیس است.
تجلیل تعاریفی از قول قدما ذکر کرده و سپس در نقد آنها مینویسد« :در میان تعاریف
یاد شده تعریف «رمانی» از دیگران سالمتر است ،اال آنکه جامع نیست(رمانی بیان معانی
را با الفاظی که ریشۀ واحدی آنها را جمع میکند جناس میداند) .در تعریف قدامه نیز،
نفس همان چیز واقع شدهاست که چنین تعریفی جایز نیست -قدامه
تعریف چیزی به ِ
جناس را اشتراک معانی در الفاظ متجانس از جهت اشتقاق میداند -زیرا در عبارت «الفاظ
متجانس» دور الزم میآید و میدانیم که آن نیز باطل است و ما لفظ متجانس را پس از
شناخت جناس میتوانیم بشناسیم( ».تجلیل .)18 :1385 ،در ادامه تجلیل این احتمال را
میدهد که قدامه ،الفاظ متجانس را در معنی متداول آن یعنی مشابه بهکار برده است و
معتقد است که تعبیر «از جهت اشتقاق» نیز خالی از اشکال نیست؛ به جهت آنکه فقط
جناس اشتقاق را در بر میگیرد .او تعریف «ابن معتز» را دوری و تعریف «ابن اثیر» را نیز
مانند تعریف رمانی جامع نمیداند .در پایان نقد ،تجلیل نتیجه میگیرد که شرط جناس،
اختالف در معنی است با حفظ همانندی یا همانندگونهای در لفظ( .تجلیل.)18 :1385 ،
نتیجهای که تجلیل از بحث انتقادی خود میگیرد ،در حقیقت شبیه تعریف جناس تام
است ،عالوه بر آنکه او از واژۀ «همانندگونه» نیز بهره بردهاست که باز هم باید معیاری
جهت تشخیص همانندگونگی در دو واژه وجود داشتهباشد.
همانگونه که ذکر شد ،در زمینۀ انواع جناس ،معیار دقیق و مدونی جهت بررسی
نظاممند آنها وجود ندارد .البته این امر تا حدودی طبیعی است؛ چرا که در مباحث
زیباییشناسی ،نسبی بودن پدیدۀ زیبایی خود باعث اعمال سلیقه و اختالف نظر میشود.
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شاید یکی از دالیل آن ،توجه بیش از حد علمای سنتی بدیع به زبان عربی و از دیگر سو،
توجه بیشتر به جنبۀ مکتوب واژگان نسبت به جنبۀ شنیداری آنها باشد .در بسیاری از
مسایل بدیعی به ویژه بدیع لفظی ،اختالف نظریات و اعمال سلیقه وجود دارد.
 -4-2جناس اشتقاق
مبحث جناس اشتقاق ،مبحثی است که در کتب بدیع سنتی ،بیشتر از جنبۀ ریشهیابی
کلمات عربی بدان پرداخته شدهاست .در حالی که مبحث اشتقاق در زبان فارسی ،کام ً
ال با
زبان عربی متفاوت است .در زبان عربی یک ریشۀ سه حرفی وجود دارد که پس از صرف
شدن در بابهای مختلف ثالثی و رباعی ،معانی گوناگونی را ایجاد مینماید و به دلیل وجود
همین ریشۀ سه حرفی ،همگی با هم متجانس هستند؛ اما در زبان فارسی ریشۀ فعلی و
غیر فعلی(اسم ،صفت و  )...وجود دارد و روش اشتقاقزایی در آنها مشابهتی با زبان عربی
ندارد .در کتاب معالمالبالغه ،تنها دو نمون ه بیت فارسی برای جناس اشتقاق آورده شده ،در
یکی واژگان عربی «قران» و «قرین» و در دیگری واژگان فارسی «بشکیب» و «شکیبم» به
عنوان نمونه ذکر شدهاست( .رجایی .)406 :1359 ،در ادامه ،بیان خواهیم کرد که دو واژۀ
«بشکیب» و «شکیبم» از نظر ما جناس اشتقاق ندارند؛ بلکه تکرار واژه محسوب میشوند.
فارسی
همایی ،نمونههایی را جهت جناس اشتقاق ذکر نموده که در میان آنها نمونههای
ِ
خواهان /خواهش /خواهنده ،خندی /خندند /و میگرید /گریان بهچشم میخورند( .همایی،
 .)61-62 :1363از دیدگاه ما ،از میان این نمونهها ،تنها نمونۀ خندی /خندند ،نمیتواند به
عنوان جناس اشتقاق مطرح شود (دلیل این موضوع در ادامه خواهد آمد) و این امر دلیل بر
دقت همایی و توجه او به نحوۀ اشتقاقزایی در زبان فارسی است .در کتاب عروسان سخن
نمونههای فارسی بیننده /نبینی ،گویند /میگویم ،شکر /شکرگزار ،گفتن /بگوی ،میگویم/
گفته (صفت مفعولی) ،رماندی /رمیدیم ،رمیدنی /رمیده ،فهمیدنی /فهمیدهاند و نمیپوشیم/
پوشیدهاند آورده شدهاند( .اسفندیارپور .)49-51 :1388 ،در بین نمونههای مطرح شده
توسط هوشنگ اسفندیارپور نیز ،نمونههای گویند /میگویم ،گفتن /بگوی ،رماندی /رمیدیم
و نمیپوشیم /پوشیدهاند ،از نظر ما جناس اشتقاق ندارند و تکرار واژه محسوب میشوند .در
فارسی بگذار /بگذریم ،بازپوشان /بازپوشاند ،بچرخ /بچرخم و خورد/
کتاب فن بدیع ،نمونۀ
ِ
خوراک آورده شده که در میان آنها تنها نمونۀ آخر از نظر ما جناس اشتقاق به شمار
میآید( .راستگو.)78-80 :1382 ،
شمیسا در کتاب نگاهی تازه به بدیع ،به نقد جناس اشتقاق پرداختهاست .او دو نوع
جناس اشتقاق مطرح نموده :یکی جناس اشتقاق یا اختالف مصوت بلند که کام ً
ال از بحث
جناس اشتقاق قدما جداست و دیگری جناس اشتقاق از دیدگاه قدما و نقد آن از دیدگاه
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موسیقی آوایی .پیشنهاد شمیسا ایناست که جناس اشتقاق(اختالف مصوت بلند) را همان
جناس اختالف مصوت بلند بنامیم( .شمیسا .)57-60 :1393 ،شاید دلیلش این است که
این جناس با جناس اشتقاق و شبه اشتقاق قدما در نظر خواننده یکی انگاشته نشده ،خلط
مبحث پیش نیاید.
با بررسی نمونههای جناس اختالف مصوت بلند ،متوجه میشویم که بیشتر آنها از
جنبۀ جناس اشتقاق و شبه اشتقاق قدما قابل بررسی است و شاید به همین دلیل شمیسا،
نام جناس اشتقاق را برای آن برگزیدهاست .اینک به بررسی و مقایسۀ چند نمونه از این
دست میپردازیم:
دارا /دارو (جناس شبه اشتقاق) ،زمان /زمین (جناس شبه اشتقاق) ،قران /قرین(جناس
اشتقاق) ،خطیب /خطاب(جناس اشتقاق) ،سینه /سینا(جناس شبه اشتقاق)
تعدادی از جناسهای اختالف مصوت بلند نیز از جنبهی جناس مکتنف قابل بررسی
هستند:
سمین /سیمین ،کشیش /کشش و کلمات مخففی چون گاه /گه ،بوستان /بستان ،شاه/
شه
البته شمیسا نمونهای چون غار /غول نیز مطرح میکند که از دیدگاه ما واجهآرایی
همآغازی دارد و تجانس در آن مورد تردید است( .شمیسا.)57-59 :1393 ،
شمیسا در بخش بعد ،جناس اشتقاق قدما را مطرح میکند و آن را بحث ریشهیابی
کلمات و بیشتر بحث معنایی میداند .او جناس اشتقاق قدما را ،از دو جنبۀ جناس پسوند
و جناس ریشه مورد بررسی قرار میدهد .در بخش جناس پسوند ،نمونههایی چون غم/
غمخوار ،ناز /نازنین ،نار /ناردان ،گل /گلستان را میآورد و در بخش جناس ریشه ،جدای
از کلمات عربی همریشه ،مانند رسول /رسایل ،واژگان فارسی چون خواهش /خواهنده/
خواهان و پارسی /پارسایی را مطرح میکند .او در پایان بحث جناس اشتقاق مینویسد:
«جناس ریشه همان بحث کلمات همخانواده در دستور است .مث ً
ال هر جمع مکسری با
مفرد خود جناس ریشه دارد .ارتباط موسیقایی کلمات در جناس ریشه چندان قوی نیست،
مخصوصاً اگر دو واژه با واجهای همسان آغاز نشوند :تحویل /احوال و یا مصوت مشترکی
نداشتهباشند :اسفی /یوسف .از این رو باید اذعان کرد که آنچه در میان این کلمات ارتباط
ایجاد میکند ،بیشتر عامل معنایی است نه موسیقایی .به عبارت دیگر ارتباط معنایی قویتر
از ارتباط آوایی است؛ از این رو ما در ویرایش نخست این کتاب(نگاهی تازه به بدیع) این
جناس را در بدیع معنوی مطرح کردهبودیم؛ اما از آنجا که بنا بر سنت بدیعنویسان ،همۀ
انواع جناس در بدیع لفظی مطرح میشود ،در ویرایش حاضر بحث را به بدیع لفظی منتقل
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کردیم تا باعث اغتشاش نشود( .همان.)60 :
تا اینجا به اندازۀ امکان ،در مورد نظرات مختلف بدیعنویسان در مورد جناس اشتقاق
نوشتیم .اکنون به بررسی و تحلیل نحوۀ اشتقاقزایی در زبان فارسی و نظر خودمان در مورد
معیار تشخیص جناس اشتقاق میپردازیم .همانگونه که در ابتدا ذکر شد ،زبان عربی و
فارسی از نظر ساختاری متفاوت هستند .زبان عربی از خانوادۀ زبانهای سامی و زبان فارسی
از خانوادۀزبانهای هند و اروپایی است .در زبانهای سامی مانند عربی ،واژگان جدید از
ریشۀ واحدی مشتق میشوند .به بیان دیگر در عربی که از خانواده زبان سامی است ،هر
لغتی را که از ریشۀ سه حرفی فعل اخذ شده باشد ،مشتق مینامند؛ ولی در زبانهای هند و
اروپایی مانند زبان فارسی ،واژگان جدید از ترکیب تکواژها و واژگان با هم پدید میآیند .در
زبان فارسی ،صرف فعل به کمک «وندهای تصریفی» صورت میپذیرد .برای نمونه مصدر
«خواستن» به کمک وندهای صرفی «م»« ،ی»« ،د»« ،یم»« ،ید»« ،ند» صرف میشود.
بنابراین ابتدا به تعریف دو اصطالح «واژک»« ،وند» و انواع آنها میپردازیم:
الف) واژک و انواع آن« :واژک کوچکترین واحد معنیدار یا نقشدار زبان است که در
سلسله مراتب واحدهای دستوری زبان ،در ساختمان واژه بهکار میرود .واژکها به دو دستۀ
«واژک آزاد» و «واژک مقید» تقسیم میشوند« .واژک آزاد» میتواند به تنهایی و به طور
مستقل بهکار رود که در این صورت یک واژۀ «بسیط» محسوب میشود ،مانند «مهر» و
«کار»« .واژک مقید» به طور مستقل بهکار نمیرود و به واژکهای دیگر میچسبد ،مانند
«مند» در کارمند و «بان» در «مهربان»( .کلباسی.)21-22 :1387 ،
ب) «وند» از انواع واژک مقید است که به تنهایی و به طور مستقل بهکار نمیرود .جزء
بدون وند کلمه« ،پایه» نامیده میشود؛ بنابراین در «کارمند» و «مهربان» واژکهای «کار»
و «مهر» پایه و «مند» و «بان» وند هستند .پایۀ کلمه ،معموالً واژک آزاد است؛ ولی بعضی
از پایهها به طور مستقل بهکار نمیروند و از همین رو آنها را «پایۀ مقید» نامند ،مانند« :زا»
در زایا و «آ» در آینده .پایه را گاه «ستاک» و «ریشه» نامیدهاند .از طرفی پایه گاه به بخشی
از کلمه اطالق میگردد که عناصر دیگری از جمله وند یا واژک آزاد برای ساختن واژۀ جدید
به آن اضافه شدهباشند که در این صورت پایه دارای بیش از یک واژک است ،مانند «کارگر»
در «کلمۀ «کارگری» و «رفت و آمد» در کلمۀ «کم رفت و آمد( ».همان.)22-23 :
اکنون به بررسی و تحلیل انواع مختلف «وند» در زبان فارسی میپردازیم .وندها در زبان
فارسی به دو گروه «وندهای تصریفی» و «وندهای اشتقاقی» بخش میشوند:
«وندهای تصریفی وندهایی هستند که واژهها را برای قرار گرفتن در ساختار نحوی
آماده میکنند و به آنها ،قابلیت صرف شدن میدهند؛ بنابراین این وندها نه واژۀ جدیدی
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میسازند و نه مقولۀ دستوری واژه را تغییر میدهند( ».اسماعیلیشکوه .)74 :1384،پیش
از این اشارهای به وندهای تصریفی«م»« ،ی»« ،د»« ،یم»« ،ید»« ،ند» ،جهت صرف فعل
داشتیم .همانگونه که در تعریف آورده شد ،وندهای تصریفی ،نه واژۀ جدیدی میسازند و
نه مقولۀ دستوری آن را تغییر میدهند؛ یعنی واژگان «رفتم»« ،رفتی»« ،رفت»« ،رفتیم»،
«رفتید» و «رفتند» که از اضافهشدن وندهای تصریفی مذکور به مصدر «رفتن» حاصل
شدهاند ،همگی از مقولۀ دستوری ،فعل هستند و در حقیقت نوعی تکرار واژه در آنها
صورت پذیرفتهاست .به همین دلیل ،ما نمیتوانیم دو واژۀ «رفتم» و «رفتید» را جناس
اشتقاق بنامیم ،اگر چه از جنبۀ واجآرایی دارای ارزش موسیقایی بوده ،سه واج مشترک
در آنها وجود دارد .همچنین واژگان میبینم /ببین ،ساخت /ساختهام ،دارم /داشتهای و
کلماتی از این دست ،همگی تکرار واژگانی محسوب شده و از جنبۀجناس اشتقاق قابل
بررسی نیستند .اکنون انواع وندهای تصریفی زبان فارسی را مطرح میکنیم:
«الف) نشانههای جمع ،مانند :درختها ،مردان ،سالیان ،رفتگان.
ب) نشانۀ صفت تفضیلی و عالی ،مانند بزرگتر ،بزرگترین.
ج) نشانههای عدد ترتیبی ،مانند :یکم ،یکمین.
د) نشانۀ فعل حال التزامی و امر ،مانند :بروم ،برو.
ه) نشانۀ فعل حال و گذشتۀ استمراری ،مانند :میروم ،میرفتم.
و) نشانههای زمان گذشته در فعل ،مانند« :د»« ،ت»« ،اد»« ،ید» در افعال «خورد»،
«رفت»« ،افتاد»« ،خندید».
ز) شناسههای فعلی در زمان گذشته و حال ،مانند رفتم ،میرود ،رفتیم.
ح)نشانهی افعال سببی ،مانند خورانید ،خنداند.
ط)نشانهی فعل دعایی ،مانند بادا ،کناد.
ی)نشانۀ نفی فعل ،مانند :نرو ،منشین.
ک) وندهای عربی که در فارسی کاربرد دارند ،مانند :نشانۀ جمع مؤنث سالم ،نشانههای
جمع مذکر سالم ،نشانۀ تثنیه و نشانۀ تأنیث( ».کلباسی.)33-34 :1387 ،
دو مورد از وندهای تصریفی در باال ذکر نشده؛ یکی «ی» نکره و دیگری ضمایر «م»،
«ت»« ،ش»« ،مان»« ،تان»« ،شان» که به صورت ضمیر ملکی یا مفعولی به کار رفتهاند.
شمار وندهای تصریفی در زبان فارسی معین و ثابت است و همین امر باعث شده که بسامد
این وندها زیاد باشد( ».اسماعیلیشکوه.)74 - 76 :1384 ،
اکنون به بررسی «وندهای اشتقاقی» در زبان فارسی میپردازیم« :آن گروه از وندها که
به واژگان یا تکواژهای آزاد میپیوندند و بر بار معنایی آن میافزایند یا مقولۀ دستوری آنها
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را تغییر میدهند ،وندهای اشتقاقی گویند( ».همان)77 :؛ بنابراین «وندهای اشتقاقی»،
معیار اشتقاق در زبان فارسی هستند و هرگاه این وندها به واژهای افزودهشوند ،به دلیل
تغییر مقولۀ دستوری و تغییر بار معنایی دیگر نمیتوان واژۀ جدید را تکرار واژۀ قبل دانست.
برای نمونه پسوندهای صفتسازی چون «آگین»« ،مند»« ،ناک» در کلمات «عطرآگین»،
«دردمند» و «سوزناک» .نمونۀ بارز وند تصریفی و اشتقاقی ب ه ترتیب «ی» نکرهساز و «ی»
حاصل مصدری است که یکمی تصریفی و دومی اشتقاقی است .تعداد وندهای اشتقاقی
فعال در زبان فارسی امروزی ،بسیار بیشتر از وندهای تصریفیاست که به برخی از آنها
اشاره میشود:
«الف) پسوندهایی که به آخر اسم اضافه شده ،اسم دیگری میسازند ،مانند :بخاری،
جمعیت ،صبحانه ،نمکدان.
ب) پسوندهایی که به آخر بن فعل اضافه شده ،صفت میسازند ،مانند :شنیده ،روان،
دونده.
ج) پسوندهایی که به آخر بن فعل اضافه شده ،اسم میسازند ،مانند :ناله ،دیده(ابزار
دیدن) ،خنده ،آموزش.
د) پسوندهایی که به آخر صفت اضافه شده ،صفت دیگری میسازند ،مانند :چهارگانه،
دروغین ،مجرمانه.
ه) پیشوندهایی که به اسم اضافهشده ،صفت میسازند ،مانند :باادب ،بیکار ،ناکام ،همکار.
و) پیشوندهایی که به بن فعل اضافه شده ،صفت میسازند ،مانند :ناگوار ،نشکن ،نسوز.
ز) پیشوندهایی که به ابتدای فعل اضافه شده ،معنای آن را تغییر میدهند ،مانند:
فرورفت ،فراگرفت ،بازداشت ،برداشت.
ح) میانوندها اغلب اشتقاقی هستند ،از جمله میانوند «و» که در میان دو بن فعلی
قرار گرفته ،اسم میسازد ،مانند گفت و گو ،رفت و رو ،خرید و فروش ،رفت و آمد».
(اسماعیلیشکوه.)78-79 :1384 ،
ذکر این نکته الزم است که بعضی کلمات در ترکیب با کلمات دیگر معنی اصلی خود را
از دست داده و به صورت «شبهوند» بهکار میروند ،مانند :عشق /عشقآباد ،مهره /خرمهره،
توت /شاهتوت ،سیاست /سیاستمدار .به بیان دیگر این کلمات با ایفای نقش «شبهوند» به
کلمات دیگر اضافهشده ،مشتقات جدیدی میسازند( .کلباسی.)145-146 :1387 ،
اکنون که از توضیح مبانی اشتقاقزایی در زبان فارسی آسوده شدیم ،به بررسی مبانی
تشخیص جناس اشتقاق در فارسی ،بر اساس مطالب ذکر شده میپردازیم .واضح و مبرهن
است که در بحث جناس اشتقاق دو مقولۀ جناس و اشتقاق ،باید تحقق پیدا کند .در مورد
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تعاریف و مبانی جناس ،در ابتدای فصل جناس بحث کردیم .در مورد مبانی اشتقاقزایی نیز
توضیحاتی دادهشد .اکنون به بررسی نمونههای جناس اشتقاق از این دیدگاه میپردازیم:
در فارسی کلمات دارای ریشۀ فعلی و غیر فعلی هستند .اگر واژۀ «زیبا» را به عنوان
یک ریشۀ غیر فعلی در نظر بگیریم ،مشتقاتی چون «زیبایی»(زیبا « +ی» حاصل مصدری)
و «زیبنده» از آن پدید میآیند که هر دو با واژۀ «زیبا» جناس اشتقاق میسازند؛ زیرا هر
دو شرط جناس و اشتقاق ،در آنها محقق شدهاست .اکنون دو واژۀ زیبایی(زیبا« +ی»
نکرهساز) و زیبایان(در اینجا صفت حکم اسم بهخود گرفته و جانشین اسم شدهاست) را
در نظر بگیرید .اگر چه هر دو واژه با واژۀ زیبا جناس دارند؛ ولی نمیتوان قایل به جناس
اشتقاق در مورد آنها شد؛ زیرا «ی» نکرهساز و عالمت جمع «ان» هر دو از وندهای
تصریفی هستند و هیچگونه اشتقاقی در این موارد صورت نگرفتهاست .اگر چه هر دو
از جنبۀ جناس ملحق به زاید(ملحق به مذیل) قابل بررسی هستند .در حقیقت در این
دو مورد ،تکرار واژگانی صورت گرفتهاست .به نظر نگارنده اضافهشدن وندهای تصریفی
به واژگان ،مانند ترکیب فیزیکی دو جسم است .برای نمونه وقتی شکر را با آب ترکیب
میکنیم ،ماهیت هیچکدام تغییر نمیکند و میتوان آن دو را مجددا ً از یکدیگر جدا نمود.
وقتی واژۀ «درخت» را جمع میبندیم و واژۀ جدید «درختان» حاصل میشود ،ماهیت
واژۀ «درختان» همان ماهیت «درخت» است و به بیان دیگر ،واژه با اندک تصرفی تکرار
شدهاست ،اما اضافهشدن وند اشتقاقی به کلمات ،به ترکیب شیمیایی مانندهاست که ماهیت
مادۀ به دستآمده با دو مادۀ قبل متفاوت است .برای نمونه ،وقتی مادۀ سمی «سدیم» را با
«کلر» ترکیب میکنیم ،حاصل ،مادۀ خوراکی نمک طعام است که ماهیت هیچ کدام از مواد
قبلی را ندارد .برای نمونه ،پسوند صفتساز «گر» و ترکیب آن با واژۀ «درود» ،واژۀ جدید
«درودگر» را میسازد که نه ماهیت «درود» را داراست و نه ماهیت «گر» را؛ بلکه ماهیت
جدیدی است که در آن مردی درودگری میکند .در این قسمت ،قدری به سوی مباحث
معنایی گرایش پیدا کردیم؛ چرا که آرایههایی چون تنسیقالصفات ،سیاقةاالعداد ،جناس
تام ،مرکب و جناس اشتقاق آمیزهای از لفظ و معنا هستند.
وحیدیان کامیار در کتاب بدیع از دیدگاه زیباییشناسی ،مطلبی ذکر میکند که میتوان
آن را به عنوان تأییدی ضمنی بر نظریۀ مطرح شده ما در این بخش انگارید .وحیدیان کامیار
واژگان خندند /خندی و میگریند /گریی را در بیتی از خاقانی به عنوان جناس اشتقاق
مثال زده ،سپس مینویسد« :گفتنیاست که واژههایی که ریشۀ مشترک دارند ،الزاماً زیبا
نیستند .مث ً
ال رابطۀ واژههای «خندند»« ،خندی» ،یا «میگرید» و «گریان» ،زیبا نیستند.
هنگامی ترفند اشتقاق زیبا و دریافت آن همراه با لذت است که عادی نباشد و زود به ذهن
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نرسد ،یعنی بدیع باشد و مستلزم تأملی برای دریافت رابطۀ آنها ،مانند «رها» و «رستگار»
یا زنده و زیست .به عبارت دیگر ،معموالً واژههای مشتق ،باید تغییر معنایی داشته باشند
یا غرابت کاربرد ،مانند« :روش» و «روا» یا «فریب» و «فریبا( ».وحیدیان کامیار:1393 ،
 .)30هر چهار نمونۀ آورده شده به وسیلۀ وحیدیان کامیار ،منطبق با نظریه ما در این
تحقیق هستند ،بهجز کلمات «رها» و «رستگار» که در متجانس بودن آنها تردید و ابهام
وجود دارد .همچنین جملۀ «معموالً واژههای مشتق باید تغییر معنایی داشته باشند» همان
چیزی است که ما در توضیح وندهای اشتقاقی ذکر کردیم .ما در بخش تکرار واژگانی نیز
همین بحث را در رابطه با تکرار واژگان مطرح خواهیم کرد.
شمیسا در بحث جناس اشتقاق ،دقت جالبی بهکار برده و آن جناس پسوند است که
در همین بخش توضیح دادهشد .او برای نمونه ،غم /غمخوار ،گل /گلستان را آوردهاست.
(شمیسا .)60 :1393 ،به عقیدۀ ما ،شمیسا میتوانست نمونههای دل /بیدل ،چسب /نچسب
(صفت) ،ادب /باادب را نیز با عنوان جناس پیشوند مطرح کرده ،با نام کلی «جناس وند» به
بررسی آنها بپردازد .در پایان نمونههای دیگری جهت درک مطلب ذکر میشود:
رو /روان :جناس اشتقاق و ملحق به زاید هر دو را دارایند.
روم /رو :جناس اشتقاق ندارند؛ اما جناس مذیل دارند.
دونده /دوان :جناس اشتقاق دارند؛ زیرا هر دو از ریشهی «دو» هستند و اشتقاقزایی نیز
در آنها صورت گرفتهاست.
خوب /خوبی(حاصل مصدر) :جناس اشتقاق و مذیل هر دو را دارایند.
کتاب /کتابی(کتاب « +ی» نکرهساز) :جناس اشتقاق ندارند؛ اما از جنبۀ جناس مذیل و
تکرار واژگانی قابل بررسی هستند.
-5-2ارتباط واژهآرایی با جناس اشتقاق و شبه اشتقاق
واژهآرایی ،همان تکرار واژهها به صورتهای مختلف در طول بیت است .در این تحقیق،
بین مبحث واژهآرایی و جناس اشتقاق رابطهای است که در ادامه به بررسی آن خواهیم
پرداخت .اصطالح واژهآرایی ،از کتاب فن بدیع سیدمحمد راستگو گزینش شدهاست .او در
اینباره مینویسد« :واژهآرایی ،کاربرد چندبارۀ یک واژه است .واژۀ تکرار شده ،گاه در یک
جای عبارت یا مصراع یا بیت از پی هم تکرار میشود و گاه نیز بهگونهای پراکنده در چند
جای بیت بهکار میرود( ».راستگو .)32 :1382 ،تکرار واژه ،اگر به وسیلۀ شاعر درست و
بهجا به کار برده شود ،در زیبایی شعر نقشی بهسزا دارد؛ به بیان دیگر تکرار نباید باعث
ایجاد مالل و دلزدگی در خواننده گردد .این پرسش در ذهن ما وجود دارد که در تکرار
واژه ،باید واژه به عینه و بدون هیچ تغییری در ساختار تکرار شود ،یا افزودن انواع وندها به
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واژگان تکرار شده خالی از اشکال است؟ جهت پاسخ بهاین پرسش ،توجه به نحوۀ عملکرد
انواع وندها در زبان فارسی ضروری است که در مبحث جناس اشتقاق بهطور مبسوط ،انواع
وندها را توضیح دادیم و نیاز به شرح دوبارۀ آن نیست .شاید عدهای از خوانندگان بر ما ایراد
بگیرند ،که چرا مباحث دستوری یا زبانشناسی را در این تحقیق که بحث موسیقی تکرار
است ،دخالت دادهایم .پاسخ این است که در برخی از آرایههایی که در این تحقیق بررسی
شده ،خواه ناخواه ،مباحث جانبی دیگر مطرح میشود .برای نمونه ،در مبحث جناس تام و
مرکب ،بحث معنایی ،در مبحث جناس اشتقاق و واژهآرایی ،بحث دستوری و زبانشناسی،
در مبحث تکرار آوایی قافیه و تکرار آوایی بیرونی بحث عروض و قافیه خودنمایی میکند؛
بنابراین ما ناگزیریم ،وارد این بحثهای جانبی شده ،تفکیک آنها از یکدیگر ناممکن بهنظر
میرسد.
با توجه به توضیحاتی که در مورد انواع وندهای تصریفی و اشتقاقی ذکر شد ،واژۀ
«گرفتار» نمیتواند تکرار واژۀ «گرفت» باشد ،همچنین واژههای ادب و بیادب ،غم و غمین،
داشت و برداشت ،سوز و نسوز(در معنای صفت) تکرار یکدیگر بهشمار نمیآیند .نکته اینکه
واژگان یاد شده ،میتوانند از دیدگاه تکرار آوایی و جناس اشتقاق مورد بررسی قرار گیرند؛
اما تکرار واژگانی بهشمار نمیآیند .در همین نمونۀ آخر ،اگر «سوز» فعل مثبت و «نسوز»
منفی آن باشد پیشوند تصریفی است و این دو واژه تکرار یکدیگر محسوب میشوند .همین
دو واژه را میتوان از جنبۀ جناس زاید(مزید یا مطرف) بررسی کرد؛ اما نمیتوان بین آنها
قایل به جناس اشتقاق شد که در مبحث جناس اشتقاق بهطور کامل توضیح داده شدهاست.
اینک برای فهم بیشتر دو نمونۀ دیگر را بررسی میکنیم:
روم /میروم :تکرار واژگانی است (جناس اشتقاق ندارد) و جناس ملحق به زاید نیز
محسوب میشود.
بین /بینش :تکرار واژگانی محسوب نمیشود؛ اما جناس اشتقاق دارد و از جنبۀ جناس
مذیل نیز قابل بررسی است.
به عقیدۀ نگارنده ،کلماتی مانند روم  /میروم یا گرفت  /میگیرم را میتوان جناس شبه
اشتقاق در زبان فارسی نامید .توضیح آنکه «جناس شبه اشتقاق ،جناسی است که کلمات
متجانس از یک ریشه مشتق نیستند ،اما حروف آنها چندان شبیه و نزدیک به همند که
در ظاهر توهم اشتقاق میشود( ».همایی .)61 :1363 ،در کتاب «معالمالبالغه» واژگان
«تافت» و «متاب» به عنوان نمونههای جناس شبه اشتقاق ذکر شدهاند( .رجایی:1359 ،
 .)406در کتاب بدیع رنجبر نیز ،همین نمونه که در بیتی از عنصری قرار گرفته ،با عنوان
جناس «شبه اشتقاق» آورده شدهاست( .رنجبر .)25 :1385 ،بنا بر تعریف سنتی جناس
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اشتقاق ،چون این دو واژه از یک ریشه هستند ،مطابق قاعده ایجاب میکرد با عنوان جناس
اشتقاق مطرح شوند .در کتب بدیعی دیگر ،چون عروسان سخن ،فنون بالغت و صناعات
ادبی و بدیع از دیدگاه زیباییشناسی نیز ،مواردی از این دست (تافت و متاب) تحت عنوان
جناس شبه اشتقاق مطرح نشدهاند .بنا بر دیدگاهی که مادر بحث جناس اشتقاق بیان
کردیم ،در این دو واژۀ فارسی ،اشتقاقی صورت نگرفتهاست و ما ایندو را تکرار واژه محسوب
کردهایم .نگارنده با توجه به نمونۀ مطرح شده توسط محمد خلیل رجایی و احمد رنجبر،
معتقدم چون دو واژۀ «متاب» و «تافت» ،در ابتدای امر که به نحوۀ اشتقاقزایی دو واژه
توجهی نشده ،جناس اشتقاق را به ذهن متبادر میکنند ،پیشنهاد میکنم ،اینگونه کلمات
عالوه بر جنبۀ تکرار واژه ،از جنبۀ جناس شبه اشتقاق نیز در زبان فارسی مورد بررسی
قرار دادهشوند .به بیان دیگر واژگانی چون تافت /متاب ،روم /میروم ،میرفتم /رفتهاند و
 ...که از نظر ما به علت فقدان اشتقاقزایی در آنها و وجود وندهای تصریفی ،تکرار واژه
نامیدهشدهاند(و نه جناس اشتقاق) به نوعی میتوانند تحت عنوان «جناس شبه اشتقاق در
واژگان فارسی» مطرح شوند؛ زیرا این کلمات همریشه هستند و در ابتدا خواننده این توهم
را دارد که به خاطر همریشگی با یکدیگر جناس اشتقاق میسازند ،در حالی که هیچگونه
وند اشتقاقی در ساختار این لغات مشاهده نمیشود .شاید خوانندگان و اساتید گرامی بر من
خرده بگیرند که چگونه میتوان یک لغت را هم از جنبۀ جناس و هم تکرار واژه بررسی کرد.
پاسخ آن است که در همین تحقیق ،جناس تام و مرکب تکرار واژه نیز محسوب میشوند و
به عقیدۀ ما مشکلی در این امر مشاهده نمیشود.
نکته :بنهای ماضی و مضارعی که از یک ریشه هستند ،میتوانند تکرار واژه بهشمار
آیند ،مانند واژههای «گفت» و «گو»؛ چرا که بن مضارع «گو» پس از اضافه شدن به پسوند
تصریفی و ماضی ساز «ت» و ابدال «و» به «ف» به بن ماضی «گفت» تبدیل شدهاست .به
بیان دیگر «گفت» و «گو» را نمیتوان جناس اشتقاق شمرد؛ زیرا وند «ت» وند تصریفی
است و نه اشتقاقی .بنهای ماضی و مضارع «بین» و «دید» نه تکرار واژه هستند و نه جناس
دارند؛ زیرا از یک ریشه نبوده ،جناسی نیز بین آنها احساس نمیشود .به بیان دیگر بهجز
سجع متوازن رابطۀ موسیقایی دیگری ندارند.

 -3نتیجهگیری

در این پژوهش جناس اشتقاق به عنوان نوعی تکرار موسیقایی آوایی ،با تکرار واژه
مقایسه شد و یافتههای زیر به دست آمد:
در مبحث جناس اشتقاق و واژهآرایی ،بحث دستوری و زبانشناسی نیز مطرح شد و این
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نشان میدهد که گاه در انجام یک تحقیق مباحث جانبی دیگر نیز جهت روشن شدن بهتر
مطلب مطرح میشود .در بحث جناس اشتقاق باید به نحوۀ اشتقاق زایی در زبان فارسی
دقت کرد؛ چرا که اشتقاقزایی در زبان عربی و فارسی متفاوتند.
در جناس اشتقاق ،دو مبحث مهم وندهای تصریفی و وندهای اشتقاقی مورد بحث قرار
میگیرد که معیاری مهم در ایجاد جناس اشتقاق در متجانسین است.
الف) افزودن وندهای تصریفی به واژه ،به دلیل عدم ایجاد واژۀ جدید یا عدم تغییر نوع
دستوری واژه جزء تکرار واژگانی قرار میگیرد ،مانند رابطۀ میان روم /میروم که تکرار
واژگانی است و جناس اشتقاق ندارد.
ب) افزودن وندهای اشتقاقی به واژه ،چون بار معنایی یا مقولۀ دستوری واژه را تغییر
میدهند ،تکرار آوایی و جناس اشتقاق به شمار میآیند و در حوزۀ تکرار واژگان نمیگنجند؛
اگرچه میتوان این موارد را از جنبههای دیگر تکرار ،مانند جناس مذیل ،مطرف ،واجآرایی
و  ...مورد بررسی قرار داد .رابطۀ میان بین /بینش ،تکرار آوایی است و میان دو واژه جناس
اشتقاق وجود دارد.
ج) واژگانی مانند بگو /میگویم و رفت /میروند را میتوان از جنبۀ جناس شبه اشتقاق
در زبان فارسی مورد بررسی قرار داد؛ چرا که در ابتدا به دلیل همریشگی کلمات ،این توهم
ایجاد میشود که کلمات مزبور جناس اشتقاق دارند؛ ولی وند اشتقاقی و اشتقاقزایی در
نها وجود ندارد.
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زبان ها مانند زبان انگلیسی و فرانسه وجود ضمیر فاعلی امری بدیهی میباشد و عدم وجود آن
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دست مي آمد .ولي در زبانهاي ضميرگذار فعل قدرت تصريف را نداشت در نتيجه با حذف ضمير
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 -1مقدمه

زبان شناسانی مانند گرینبرگ با مطالعه زبانهای مختلف در صدد یافتن همگانیهایی
بودند ،که بتوانند با آنها زبانهای مختلف را مورد بررسی قرار دهند .چامسکی و برخی
از زبانشناسان معتقداند که یکسری اصولی وجود دارند که در زبان های مختلف به
صورت یکسان عمل میکنند ،ماند اصل فرافکنی گسترده ( .1)EPPدر عین حال یکسری
پارامترهایی را پیدا کردهاند که میتوانند از زبانی به زبان دیگر قابل تغییر باشند .از جمله
این پارامترها میتوان به پارامتر ضمیرانداز بودن یا فاعل تهی اشاره کرد که به عنوان یک
پارامتر در بعضی از زبانهای دنیا مانند فارسی ،عربی ،ترکی ،ایتالیایی وچینی عمل میکند،
یعنی در مواقعی میتوان بدون اینکه جمله نادستوری شود ضمیر فاعلی را حذف کرد و
مخاطب میتواند با توجه به سایر سازههای جمله به فاعل جمله پی ببرد و در برخی زبان
ها اگر ضمیر فاعلی حذف گردد جمله از لحاظ دستوری با مشکل روبرو میشود و در نتیجه
جمله برای مخاطب قابل درک و فهم نخواهد بود.
لذا در این پژوهش سعی میشود تا براساس رویکرد حاکمیت و مرجعگزینی به دالیل
ضمیر انداز بودن زبان با بررسی خصوصیات صرفي نحوي افعال ،پرداخته شود لذا برای
روشن تر شدن مسأله سعی میشود از زبانهای مختلف مثالهایی آورده شود .براي درك
تفاوت بین زبان ضمیرانداز و زبان ضمیرگذار مثالهاي ( )1و ( )2را از فارسی و انگلیسی با
هم مقایسه می کنیم.2
 -1الف ) علی می گوید که  Øشیرینی را دوست دارد.
ب) او بازي را باخت .
ج) Øبازي را باخت.
د) Øبه نظر می رسد که علی ناراحت است.
2- a) * Jack says that Ø likes spaghetti.j
b) He lost the game.k .
c) * Ø lost the game.jj )09

d) * Ø seems that Jack is unhappy.j
همان طور که مقایسه مثالهاي فوق نشان میدهد در برخی جمالت فارسی ( ،1الف،
ج و د) میتوان ضمیر فاعلی را از جمله حذف کرد و ساختار باقیمانده کامال دستوري است.
extended extend1 finitear
 2براي *نشان دادن جایگاه تهي از عالمت  Øو براي نـشان دادن جمــله غير دسـتوري از
عالمت استفاده شده است

1
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در مثالهاي فارسی ضمایر فاعلی از ساختهاي خود ایستا 3یعنی ساختهایی که داراي فعل
زماندار هستند حذف شدهاند در حالیکه حذف ضمایر فاعلی از ساخت هاي خودایستاي
انگلیسی باعث نادستوري شدن جمالت ( ،2الف  ،ج و د ) شده است .در آثار مربوط به دستور
4
زایشی به جاي عالمت تهی که نشان دهنده حذف ضمیر است از اصطالح ضمیر انتزاعی
استفاده میکنند که در واقع همسان تهی یک ضمیر آشکار است .زبانهایی مانند فارسی که
اجازه حضور ضمیر انتزاعی را در جایگاه فاعلی میدهند زبان هاي فاعل تهی 5نامیده میشوند
در حالی که زبان هایی مانند انگلیسی غیر فاعل تهی هستند (دبيرمقدم)265 :1387 ،
 -1-1روش تحقیق
این پژوهش نظری و بنیادی است که به روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است و
روش جمع آوری اطالعات ،میدانی و کتابخانهای میباشد.
نگارندگان سعی بر آن خواهند داشت تا از طریق توصیفی ،بدون تجویز و صرفاً بر حسب
دادههای موجود اعم از گفتار و نوشتار به مطالعه رابطه ضمیر انداز بودن زبان و خصوصیات
سازههای نحوی جمله بپردازد .در این تحقیق سعی بر آن است تا با جمع آوری دادهها از
زبانهای مختلف نسبت به بررسی فرضیات اقدام شود .منظور از روش توصیفی و تحلیلی
این است که معلوم شود بر اساس داده های موجود ،زبان باید چه خصوصیاتی برای ضمیر
انداز بودن ،داشته باشد .ابزار تحلیل این مطالعه روابط خصوصيات نحوي فعل می باشد
 -2-1پيشينه تحقيق
نظریه حاکمیت و مرجعگزینی که نام دیگر آن اصول و پارامترها است ،برای نخستین
بار در سال  1981از سوی چامسکی 6در "خطابه هایی در حاکمیت و مرجع گزینی"7
مطرح شد .دستور زایشی که از  1957با کتاب "ساخت های نحوی "7چامسکی ظهور
پیدا کرد ،بنیادی ریاضی گونه دارد .از آن سال تاکنون این دستور زایشی صورت مختلفی
به خود گرفته است و تحوالت چندی را پشت سر گذاشته است .نظریه حاکمیت و مرجع
گزینی که به اختصار به آن  GBمی گویند خود از درون نظریه معیار گسترده اصالح شده
بیرون آمده است.
زبان شناسان زایشی به پیروی از چامسکی به دنبال پاسخ دادن به مساله ای بودند که به
توسط خود چامسکی مطرح شده بود .این مسأله را مسأله افالطون 8می نامند ،زیرا افالطون
finitear

pro a
null-subject a
Chomsky ull-subject a
lectures on government and binding theory ull-subject a
syntactic structures ull-subject a

3
g
4
g
5
g
6
g
7
g
8
g
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به توسط خود چامسکی مطرح شـده بود .این مسأله را مسأله افالطـون 9می نامـند ،زیـرا
افالطون (خردگرا) برای بار نخست آن را مطرح نمود .مساله افالطون این است که کودک
انسان چگونه در سن کم و مدت زمان اندک میتواند تنها با بودن در معرض داده های
زبانی که گاه ناقص و گاه نادستوری نیز میباشند ،زبانی را به درستی بیاموزد و ساخته های
نادستوری آن را از دستوری تشخیص بدهد.
10
جواب این مساله یعنی فرضیه چامسکی به ذاتی بودن زبان آدمی باز میگردد .اصطالح
علمیتر آن این که زبان ماهیتی ژنتیکی دارد .او این دانش زبانی فطری و ژنتیکی انسان را،
 UGمی نامد.
چامسکی در  UGپی برد که در زبان یکسری اصولی وجود دارند که در کلیه زبان ها
ثابت و بدون تغییر میباشند و کودک به هنگام تولد آن ها را با خود دارد.این اصول در همه
افراد مشترک و یکسان است( .ایشان همچنین به وجود دستگاه فراگیری زبان )LAD( 11
در مغز کودک معتقد میباشد که برای بالفعل شدن نیاز به اطالعات زبانی از محیط پیرامون
دارد) .اما در کنار این اصول پارامترهایی هم وجود دارند که در زبانهای مختلف با هم
متفاوت میباشند و کودک آنها را از محیط زبانی اکتساب مینماید .در واقع مجموعهای از
ویژگیهای منحصر به فرد زبانی که پارامتر محسوب شده و در دستور جهانی  UGمیتوان
برای آنها دست به انتخاب زد .پارامتر را تجربه (بودن در معرض یک زبان خاص) تثبیت
می کند.
چامسکی ضمیر افکن بودن زبان را برای برخی از زبانها که افعال در آنها دارای
تصریف و مطابقه میباشند به عنوان پارامتر محسوب مینماید که دربرخی از زبان ها مانند
فارسی و ایتالیایی وجود دارد.
هنگ )1984( 12با بررسی زبان چینی نشان داد که با وجود اینکه در زبان چینی فعل
به طور کامل صرف نمیشود اما یک زبان ضمیر انداز محسوب میشود .وی فرایندهای
کالمی را عامل مهم در ضمیر انداز بودن زبان چینی میداند (كوك.)60: 1998،
3-Lai
le
ren.k
Come aspect particle person

کسی آمد.
اما در فعلی مانند  Shuoحذف ضمیر جمله را نادستوری می کند:

Plato's problemear
innate a
language acquisition deviceull-subject a
Huang anguage acquisition device omsky ull-subject a

9
g
10
g
11
g
12
g
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4- *Shuo ta
Speaks he
i

hh

او صحبت میکند.
به نحوه عمل فعل ( kanjianدیدن) توجه کنید:

5- a. kanjian ta le. see he LE o ta
‘pro saw
him.’ peaks he
6- b. Ta kanjian le ta
i he see LE
i ‘He saw
pro.’ l
i

S

i

او ،او را دید.
سیمسون )2005( 13با مطالعه زبانهای اروپایی دریافت زبانهای ایتالیایی و اسپانیایی
که دارای الگوی مطابقه کامل بین فعل و فاعل می باشند می توانند ضمیر انداز باشند.
اما زبانهایی مانند فرانسه  ،انگلیسی و آلمانی که مطابقه کاملی بین فعل و فاعل در آن
ها مشاهده نمیشود ،نمیتوانند ضمیر انداز باشند .برای روشن شدن موضوع مثالهایی را
آوردهاند:
جدول  -1صرف فعل خوردن ( )Mangioدر ايتاليايي
2مفرد
mangi

1مفرد
mangio

3جمع
mangiano

2جمع
mangiate

1جمع
mangiamo

3مفرد
mangia

ما مي خوريم

شما مي خوريد

ما مي خوريم

او مي خورد تو مي خوري من مي خورم

شخص/فعل
manga
خوردن

گریان مولر )2011( 14معتقد است هرگاه در زبانی فعل دارای خصوصیتی باشد که
مطابقه ساخت واژی و فاعلی از لحاظ شخص ،عدد و جنسیت با ضمیر محذوف برقرار
باشد آن زبان ضمیر انداز محسوب میشود .زبانهایی که فاقد چنین ویژگیهایی هستند
15
ضمیرگذار می باشند.یعنی اینکه زبان های ضمیرانداز دارای ویژگیهای صرفی نحوی
قوی میباشند .برای روشن شدن موضوع به مثالی از زبان ایتالیایی اشاره شده است.صرف
فعل ( Parlصحبت کردن) در زبان ایتالیایی:
Simpson.Andrew lato's problemear
Gereon Muller lato's probleme
morpho-syntactic lato's probleme

13
g
14
g
15
g

gPlato's probleme10 ginnata

9
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جدول  -2صرف فعل گفتن در زبان ایتالیایی
2جمع
3جمع
parl-iate parl-iano

1جمع
parl-iamo

3مفرد
parl-a

2مفرد
Parl-i

1مفرد
parl-o

شخص
صرف فعل

دبیر مقدم ( )1389در کتاب "زبان شناسی نظری ، "16ضمن پرداختن به کتاب
خطابههایی در حاکمیت و مرجعگزینی چامسکی یاد آوری کرده است که نظریه حاکمیت
و مرجعگزینی نظریهای است درباره دستور همگانی که میبایست واجد دو شرط باشد:
یکی اینکه با تنوع ساختی زبانهای موجود سازگار باشد به بیانی روشنتر آن قدر انعطاف
داشته باشد که بتواند پاسخگوی تنوع ساخت زبانها باشد.دیگر اینکه از محدودیتهای الزم
برخوردار باشد زیرا باید این واقعیت را در نظر داشت که زبانی که در ذهن زبان آموز نقش
میبندد بر اساس دادهها و شواهد زبانی ناکافی شکل میگیرد .به بیانی رساتر ،به نقل ایشان
به ادعای چامسکی ،ویژگیهای بنیادی موجود در دستور زبان ها فراتر و جامعتر از دادهها
و شواهد زبانیای است که زبان آموز در معرض آن قرار دارد و از این رو این ویژگیها را
میبایست به دستور همگانی منتسب کرد.
بنابراین انتظار میرود که نظریه دستور همگانی شامل تعدادی اصول بنیادی و جهان
شمول باشد که جملگی زبانها این اصول را رعایت نمایند مانند اصل حاکمیت که طبق
این اصل فعل بر مفعول صریح خود و حروف اضافه بر گروههای وابسته خود حاکمیت دارند.
و نیز دستور همگانی شامل تعدادی پارامتر است که هر پارامتر دارای دو ارزش یا وضعیت
است که زبانها از بین آن دو  ،دست به انتخاب میزنند.به عنوان مثال پارامتر هسته متمم
یعنی بعضی از زبان ها ارزش هسته آغازین و بعضی دیگر ارزش هسته پایانی دارند و پارامتر
ضمیر انداز بودن زبان که زبان ایتالیایی و فارسی ارزش مثبت آن را و انگلیسی و فرانسه
ارزش منفی آن را انتخاب میکنند ( .دبيرمقدم)426: 1387،
به عنوان مثال  ،در فارسی ،آمدم که در آن ضمیر فاعلی محذوف است یک جمله
دستوری می باشد اما  Cameدر انگلیسی  ،به عنوان ترجمه آمدم دستوری نیست و الزاماً
می بایست به صورت  I cameیعنی با حفظ ضمیر فاعلی باشد.
محمد راسخ مهند ( )1384در مقالهای به نام "حذف ضمیر فاعلی در برخی زبانهاي
ایرانی" به رفتار ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی و برخی از زبان های ایرانی پرداخته است
و توانسته است به معیارهای ارزشمندی جهت تشخیص زبان های ضمیر انداز از زبانهای
ضمیر گذار دست پیدا کند که از جمله این معیارها میتوان به مطابقه ،آرایش واژگان وقلب
theoretical linguistics ea

g

16
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نحوی اشاره کرد .به نظر ایشان اگر در زبانی بین فعل و فاعل مطابقه قوی وجود داشته
باشد و آن زبان ،آرایش واژگان آزادتری داشته باشد و قلب نحوی سازههای جمله باعث
نادستوری شدن جمله نشود  ،به پارامتر ضمیر انداز بودن ارزش مثبت نشان میدهد .که
اغلب زبان های ایرانی دارای این ویژگیها میباشند که جزء زبانهای ضمیر افکن محسوب
میشوند.
عالوه بر ویژگی هاي فوق در مورد زبانهاي ایرانی ،ایشان دو ویژگی دیگر را نیز در این
زبان ها بررسی کرده است که میتوانند با پارامتر ضمیر اندازی در ارتباط باشند .این دو
ویژگی وجود امکان انجام قلب نحوي و وجود ضمای ِر مفعولی پی بستی در این زبان هاست
که جدول زیر نحوه تعامل این دو پارامتر را در زبان هاي ایرانی نشان می دهد.
جدول -3تعامل قلب نحوی و ضمیر پی بستی
لری

مازندرانی

پارامتر

فارسی گیلکی

قلب نحوی

+

+

+

+

+

ضمیر پی بستی

+

-

+

-

-

ترکی

انگلیسی

اورامی سورانی
+

+

-

+

-

-

انوشه ( )1389در مقالهای به نام"رويكردي مشخصه بنياد به فرايندهاي مبتداسازي و
تأكيد در زبان فارسي" بیان میکند که مشخصة تعريف  EPPدر زباني مانند انگليسي ،قوي
است و از اين رو ،در روند بازبيني خود  ،سبب ارتقا فاعل به شاخص گروه زمان ميشود.
نزد برخي از تحليلگران ،در زبان هاي ضمیرانداز كه گروه اسمي فاعل ،گاهي تظاهر آوايي
ندارد ،مشخصة تعريف با حركت فعل ايستا به هستة گروه زمان برآورده میشود؛ زيرا فعل
در اين زبانها به اندازة كافي ويژگي هاي اسمي دارد تا بتواند مشخصة يادشده را برآورده
كند و از اين رو ،انگيزة تظاهر گر وههاي اسمي در آغاز جمله ،صرفاً بازبيني مشخصه هايي
همچون تأكيد و تقابل است.
در سوي ديگر ،كريمي ( )2005بر اين باور است كه در زبان ضمیراندازی همچون
فارسي ،مشخصة تعريف ،نه با حركت فعل به هستة گروه زمان ،كه از طريق تطابق گروه
حرف تعريف فاعل با مشخصة متناظر گره زمان برآورده ميشود .وي معتقد است كه فرايند
تطابق و بازبيني اين مشخصه كه در فارسي ضعيف است ،بدون ارتقاء فاعل به شاخص گروه
زمان صورت ميگيرد .با اين همه ،شواهد زباني نشان ميدهند كه ظاهرا ً برخالف رويكرد
يادشده  ،مشخصة تعريف گره زمان فارسي نيز قوي است و در فرايند بازبيني ،سازة فاعل
را به جايگاه شاخص خود برميكشد.
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براساس پیشینهای که در مورد این تحقیق توسط زبان شناسان مختلف ایرانی و خارجی
انجام شده است که به برخی از آنها نیز اشاره شد  ،اما هنوز این موضوع نیاز به به بحث و
تحقیق دارد که بر اساس سؤاالت تحقیق در زیر بررسی میشوند.
 -2بحث و بررسی
17
 - 1-2خصوصیات نحوی فعل
می توان گفت فعل در برخي زبانها مانند زبان فارسی دارای خصوصیات منحصر به
فردی است که اغلب زبانهای دنیا مانند انگلیسی و فرانسه فاقد این خصوصیات میباشند
که از جمله آن ها میتوان به صرف فعل با تمام اشخاص و در زمانهای مختلف اشاره کرد
که همین خصوصیت موجب آن شده است که برخي زبانها به پارامتر ضمیر انداز بودن
ارزش مثبت نشان دهد که در زیر با ارائه مثال هایی از زبانهای ضمیر انداز و ضمیر گذار
به نقش تصریف فعل در قبول کردن این پارامتر پرداخته میشود.
 -2-2صرف فعل در برخی زبانهای ضمیر انداز
زبان فارسی  :فارسی یا پارسی یکی از زبانهای هندواروپایی در شاخهی زبانهای ایرانی
جنوب غربی است که در کشورهای ایران ،افغانستان ،تاجیکستان و ازبکستان به آن سخن
میگویند .فارسی زبان رسمی کشورهای ایران و تاجیکستان و افغانستان است .زبان رسمی
کشور هندوستان نیز تا پیش از ورود استعمار انگلیس ،فارسی بود .زبان فارسی را پارسی نیز
میگویند .زبان فارسی در افغانستان بهطور رسمی دری و در تاجیکستان تاجیکی خوانده
شدهاست.
در سال  ۱۸۷۲در نشست ادیبان و زبانشناسان اروپایی در برلین ،زبانهای یونانی،فارسی،
التین و سانسکریت به عنوان زبانهای کالسیک جهان برگزیده شدند .بر پایهی تعریف،
زبانی کالسیک بهشمار میآید که یکم ،باستانی باشد ،دوم ،ادبیات پر باری داشته باشد
و سوم در واپسین هزاره زندگانی خود دگرگونیهای اندکی کرده باشد (ماهوتيان 1382
.)138:
زبان فارسی به دلیل صرف قوی فعل جزء زبانهای ضمیر انداز محسوب میشود چرا
که در صورت حذف ضمیر فاعلی شنونده به وضوح مقصود گوینده را متوجه میشود:

syntactic properties of verb ea

g
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جدول شماره  -4صرف فعل خوردن در فارسي
زمان/شخص
خوردن

 ۱مفرد

 ۲مفرد

مي خورم مي خوري

 ۳مفرد
مي خورد

 ۱جمع

 ۲جمع

مي خوريم مي خوريد

 ۳جمع
مي خورند

مثال ( : )7من مي خورم
 Øمي خورم
همان طور که در مثال های فوق مشاهده میکنید شنونده با توجه به صرف فعل،
میداند منظور گوینده از میخورم در واقع "من می خورم" میباشد  .منظور گوینده از
میخورند در واقع"آنها می خورند" میباشد که این خصوصیت صرفی فعل در زبان فارسی
باعث شده است تا زبان فارسی به عنوان یک زبان ضمیر انداز محسوب شود.
در صرف فعل در زبان فارسی شناسه یکی مهمترین سازه نحوی میباشد که باعث
میشود فعل ضمن صرف شدن ضمیر متصل فاعلی رانیز به همراه داشته باشد .مفهوم
شخص يعني اول شخص يا گوينده يا متكلم ،دوم شخص يا شنونده يا مخاطب و سوم
شخص يا ديگر شخص يا غايب و نيز مفهوم فرد يا جمع را اجزايي مشخص مي كنند كه
آنها را شناسه مينامند ،که این خصوصیت باعث شده است تا زبان فارسی به پارامتر ضمیر
انداز بودن ارزش مثبت نشان دهد .در زیر شناسههای زبان فارسی در زمان حال وگذشته
به تفکیک ذکر شده است:.
جدول  -5شناسههاي مضارع
جمع

فرد

يم

م

اول شخص

يد

ی

دوم شخص

ند

د

سوم شخص

جمع

فرد

يم

م

اول شخص

يد

ی

دوم شخص

جدول  -6شناسههاي ماضي

ند

Ø

سوم شخص
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زبان تركي آذربايجاني :زبان تركي آذربايجاني از خانواده زبانهای ترکی است که با
دو گویش درجمهوری آذربایجان و مناطق آذربایجانی نشین ایران تکلم میشود .عمده
تفاوت بین دو گویش در تلفظ برخی واژگان ،وامواژگان روسی  ،فارسی ،عربی و انگلیسی
و تفاوتهایی مختصر در چند مورد دستوری است .این زبان در جمهوری آذربایجان زبان
رسمی و در داغستان یکی از زبانهای رسمی مصوب فدراسیون روسیه است .زبان ترکی
آذربایجانی بخشی از شاخه زبانهای اغوز زبانهای ترکی است و به ترکی استانبولی و
ترکمنی بسیار نزدیک است .ترکی آذربایجانی به عنوان زبان گفتاری همچنین در نواحی
شرقی ترکیه و جنوب گرجستان وداغستان رايج است .زبان ترکی آذربایجانی از زبانهای
فارسی و عربی در واژگان ،سامانه آوایی و دستوری اثر پذیرفته است .در ایران ،شهرهای
تبریز ،ارومیه  ،اردبیل ،زنجان  ،قسمت هايي از استان قزوين و همدان به ترتیب بزرگترین
شهرهایی اند که ترکی آذربایجانی در آنها تکلم میشود(هادي .)9 : 1374 ،به مانند زبان
فارسی زبان ترکی نیز صرف کامل فعل رادارد و جزء زبان های ضمیر انداز محسوب میشود.
جدول  -7صرف فعل خوردن در تركي
زمان/شخص
ضمير فاعلي
صرف فعل

 ۱مفرد

 ۲مفرد

سن
من
Yi yirsan Yi yi ram

 ۳مفرد
او
yi yir

 ۱جمع

 ۲جمع

سيز
بيز
Yi yir siz Yi yi rick

 ۳جمع
اوالر
Yi yir lar

)خوردن(Yimagh
مي خورم

مي خوري

مي خورد

مي خوريم

مي خوريد

مي خورند

Man yiyiram
)8
Ø yiyiram
در زبان تركي به مانند زبان فارسي به لحاظ صرف فعل ،در صورت حذف ضمير فاعلي
جمله كامال دستوري بدست ميدهد .در نتيجه شنونده با توجه به صرف فعل میتواند
ماهیت ضمیر فاعلی را بشناسد.
زبانكردي :زبانهای کردی یک زنجیره گویشی از زبانهای هندواروپایی در شاخهی
زبانهای ایرانی غربی هستند که کردها هم اینک با آنها سخن میگویند .زبانهای کردی
از زبانهای ایرانی شاخه شمال غربی هستند که با زبان فارسی و بلوچی خویشاوندی دارند
 .تعریف یک زبان به عنوان «کردی» همواره دستخوش عوامل غیر زبانشناختی بهویژه
عوامل سیاسی و فرهنگی است .در واقع زبان کردی زبان واحدی نیست و زبان واحدی به

بررسی رابطهی خصوصيات نحوي فعل وپارامتر ضمیر انداز بودن زبان در برخي از گويش هاي ايراني براساس رويكرد حاكميت و مرجع

143 /

نام کردی وجود ندارد ،زبان کردی به معنای یک زبان با یک شکل استاندارد و مرز و تعریف
مشخص نیست ،آنچه هست زبانهای مستقلی (سورانی ،کرمانجی و …) است که مجموعاً
کردی نامیده میشوندو امروزه به طیفی از زبانهای ایرانی شمال غربی اطالق میشود که
گاه به هم نزدیک و گاه نسبت به هم از نظر زبانشناسی دور هستند .این زبانها عبارتند از:
کردی شمالی )کرمانجی( ،کردی جنوبی:ایالمی ،کلهری میباشند( خرم دل .)156: 1381،
جدول  -8صرف فعل خوردن در كردي
زمان/شخص

 ۱مفرد

 ۲مفرد

 ۳مفرد

 ۱جمع

 ۲جمع

 ۳جمع

ضمير فاعلي

مين

تو

او

امه

ا و

اوان

خواردن

خواردم

خواردي

خوارد

خوارديم

خواردين

خوارديد

خوردن

خوردم

خوردي

خورد

خورديم

خورديد

خوردند

مثال  : )9مين خواردم
 Øخواردم
فعل در زبان كردي  ،بعنوان زبان ضميرانداز با تمام ضماير فاعلي صرف ميشود .لذا در
صورت حذف ضمير فاعلي جمله دستوري توليد ميشود.
لري :لُری یک زبان ایرانی غربی و جنوب غربی است که توسط مردم ساکن و کوچنشین
منطقه بزرگی در غرب و جنوب ایران ،استان لرستان و جنوب ایالم ،و حداقل از نیمه
جنوبی همدان (تویسرکان ،نهاوند و مالیر) و همچنین شهر کنگاور و شهرستان گودین
در استان کرمانشاه  -که به گویش لری ثالثی صحبت میکنند -استان خوزستان :دزفول،
اندیمشک ،مسجد سلیمان ،اللی ،اندیکا ،رامهرمز ،ایذه ،باغملک ،شوش ،شوشتر ،اهواز،
باوی ،ماهشهر ،بهبهان ،امیدیه و اکثر شهرستانهای این استان ،چهارمحال و بختیاری،
کهگیلویه و بویراحمد ،استان فارس،استان بوشهر و استان اصفهان تکلم میشود .این زبان
در کنار فارسی به شاخه جنوبی زبانهای ایرانی غربی تعلق دارند .زبانهای لری خود به دو
گروه متمایز متناظر با تمایز بین لر بزرگ و لر کوچک تقسیم میشوند .زبان لری همانند
زبان فارسی نوادهای از زبان پارسی میانه است و واژههای آن همانندی بسیاری با فارسی
دارد .ریشه زبانهای ایرانی ،لری-بختیاری و سایر گویشهای لری مانند زبان فارسی به
پارسی میانه و از طریق پارسی میانه به پارسی باستان برمیگردد (ايزدپناه .)11: 1367،
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جدول  -9صرف فعل خوردن در لري
زمان/شخص

 ۱مفرد

 ۲مفرد

 ۳مفرد

 ۱جمع

 ۲جمع

 ۳جمع

ضمير فاعلي

مو

تو

وو

ايما

ايشا

اونگل

هردن

هردم

هردي

هرد

هرديم

هرديت

هردن

خوردن

خوردم

خوردي

خورد

خورديم

خورديد

خوردند

مثال :)10مو هردم
 Øهردم
با توجه به صرف كامل فعل در زبان لري اين زبان نيز جز زبان هاي ضمير انداز محسوب
ميشود.
بلوچي :بلوچی از زبانهای ایرانی شمالباختری است و با زبانهای تاتی ،کردی،گیلکی
و تالشی نزدیکی زیادی دارد .بلوچی بیشتر رابطه نزدیکی با زبان پارتی تا زبان پارسی میانه
شمالی
دارد .برای همین به نظر میرسد گویشوران این زبان در گذشتهی دور از نواحی
ِ
ایران امروزی به بلوچستان کنونی کوچیده باشند .سخنگویان بلوچی احتماالً نخست در
حاشیه دریای خزر میزیستند و در حدود قرن۴ق۱۰/م به مناطقی که اکنون هستند
مهاجرت کردند .بلوچی نزدیکی زیادی با هورامی و زازاکی دو لهجه کردی دارد و بلوچی
مانند این دو لهجه کردی نزدیکی زیادی را با پهلوی اشکانی دارد اما به سایر لهجههای
اصلی کردی مانند سورانی و کرمانجی تا حدودی نزدیک است( زهي موسي.)1387:253،
جدول  -10صرف فعل خوردن دربلوچي
زمان/شخص

 ۱مفرد

 ۲مفرد

 ۳مفرد

 ۱جمع

ضمير فاعلي

مو

ورتن

/ vartonوارتن

تَـ ْو – تَـه

آ  -آهِیا

ايما

وارتح

خوردن

خوردم

خوردي

وارتي (وارت)م  vartenوارتن
خورد

خورديم

 ۲جمع  ۳جمع
ايشا

ا ِشان

وارتيح

وارتنت

خورديد خوردند

مثال  )11من وارتن
 Øوارتن
در زبان بلوچي به عنوان يك زبان ضمير انداز فعل به طور كامل صرف ميشود .و
درصورت حذف ضمير فاعلي جمله دستوري توليد ميشود.

بررسی رابطهی خصوصيات نحوي فعل وپارامتر ضمیر انداز بودن زبان در برخي از گويش هاي ايراني براساس رويكرد حاكميت و مرجع

145 /

گيلكي :از گروه زبان های ایرانی شاخه شمال غربی است که زبان مادری اکثر مردم
استان گیالن و جوامع کوچکتری در استانهای مجاور ،از جمله استانهای مازندران ،استان
قزوین و نیز در استان تهران است .گیلکی از شرق با گویشوران مازندرانی و از غرب با
گویشوران تالشی و از جنوب با گویشوران تاتی همجوار است و در درون محدوده خود
دارای گونههایی است.
زبان گیلکی از گروه زبانهای شمال غربی ایرانی و در مجموع زبانهای حاشیه خزر
است .عالوه بر گیلکی این خانواده شامل زبانهای تالشی ،مازندرانی وتاتی میباشند .از دیدگاه
تاریخی این زبانها به زبان پارتی(اشکانی) وابستگی دارند .گیلکی با دیگر زبانهای ایرانی
شمال غربی نزدیکی دارد .مردم شمال غربی گیالن ،به زبانی دیگر از خانواده گویشهای
کناره دریای خزر که زبان تالشی باشد تکلم میکنند .گیلکی نزدیکی زیادی با زبان مازندرانی
داشته و گویشوران این دو زبان تا حد نسبتاً زیادی میتوانند سخنان هم دیگر را بفهمند.
گیلکی تنها در ایران رواج دارد و شبکه استانی گیالن بخشی از برنامههای تلویزیونی خود
را به این زبان اجرا میکند .گیلکی به عنوان زبان رسمی جلسات شورای شهرستان رشت
تعیین شدهاست .باید توجه کرد که نه تنها بین گیلکی و مازندرانی تفاوتهای زیادی وجود
دارد بلکه هر یک از این دو گونه زبانی دارای لهجههای فراوانند .زبان گیلکی مشتمل بر سه
گویش اصلی است ،بیه پس ،بیه پیش و گالشیکه در کوهستانهای جنوب گیالن و غرب
مازندران رایج است .بیهپس و بیهپیش توسط رودخانه سپیدرود از هم جدا میگردند(بخش
زاده  .)107 :1390 ،در زبان گيلكي نيز فعل با تمام ضمایر فاعلي صرف كامل ميشود:
جدول  -11صرف فعل گفتن در گيلكي
زمان/شخص

 ۱مفرد

 ۲مفرد

 ۳مفرد

 ۱جمع

ضمير فاعلي

مؤ/من

تؤ

اۊن

امؤ/أمأن

 ۲جمع

 ۳جمع

شؤمؤ/شؤمان ايشؤن/اوشأن

گوت ِن

بؤگوتم

بؤگوتی

بؤگوت

بؤگوتیم

بؤگوتین

بؤگوتن

گفتن

گفتم

گفتی

گفت

گفتيم

گفتيد

گفتند

مثال  )12مؤ بؤگوتم
 Øبؤگوتم
بختياري :گویش مردم بختیاری و یکی از گویشهای زبان لری است .بختیاریها جزئی
از مردم لر بهشمار میآیند که به آنها لُر بزرگ میگویند و در جنوب غربی ایران ساکن
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هستند .گویش بختیاری از جمله گویشهای جنوب غربی ایران و یکی از گویشهای زبان
لری بهشمار میرود .این گویش لری ۸۶درصد با لری جنوبی و  ۷۸درصد با لری خرمآبادی
شباهت دارد .دانشنامه ایرانیکا گویش بختیاری و زیرشاخههای آن را به همراه گویشهای
بویراحمدی ،کهگیلویه ای و ممسنی دارای اشتراکات زیاد لغوی ،مورفولوژی و ویژگیهای
واجشناسی دانسته و مجموعه این گویشها را به همراه گویش لری از یک خانواده معرفی
نمودهاست و بر تفاوت آنها با کردی صحه گذاشتهاست ( فارساني.)306: 1375،
جدول  -12صرف فعل خوردن در بختياري
زمان/شخص

 ۱مفرد

 ۲مفرد

 ۳مفرد

 ۱جمع

 ۲جمع

 ۳جمع

ضمير فاعلي

موُ /م

تو

هوُ /ه

ایما

ایسا

هونوُ /ه ُنو

خوردن

مي خورم

مي خوري

مي خورد

زمان/شخص

 ۱مفرد

خَ ر َدن

م/خورم خُ ری/خوری خُ ره/خوره خُ ریم/خوریم خُ رین/خورین
خُ ُر
ُ
مي خوريم

مي خوريد

خُ رن/خورن
مي خورند

مثال( )13هو خوره
 Øخوره
ندرانی يا مازنی ،ما ِزرونی ،تبری ،طبریو ِگل ِکی  ،نام یکی از
گويش مازندراني :گويش ما َز َ
زبانهای ایرانی شمالغربی است .كه درگروه زبانهاي كاسين قرار دارد .اين زبان ها شامل
زبان هاي زازاكي  ،گوراني  ،تالشي گيلكي و مازندراني ميشود و از لحاظ تاریخی جزء
شاخه شمالغربی زبانهای ایرانی بوده و در ارتباط با زبان پهلوی اشکانی میباشد .زبان
مازندرانی از غرب با گویشوران گیلکی ،از جنوب با گویشوران تاتی و از شرق و جنوب شرق
با گویشوران ترکمنی و فارسی همجوار است و در درون خود دارای گونههایی است (دیهیم،
.)53: 1374
جدول  -13صرف فعل گرفتن در مازندراني
ضمير فاعلي / menمن

 ۲مفرد

 3مفرد

 1جمع

 /teت

 /veو

/ emaاما

 2جمع

 3جمع

 / shemaشما  veshon/وشون

بايتن

بايتمه

باتي

بايته

بايتمي

بايتني

بايتنه

گرفتن

گرفتم

گرفتي

گرفت

گرفتيم

گرفتيد

گرفتند

اما
Ø

بايتمي
بايتمي

مثال()15

بررسی رابطهی خصوصيات نحوي فعل وپارامتر ضمیر انداز بودن زبان در برخي از گويش هاي ايراني براساس رويكرد حاكميت و مرجع

147 /

تاتي :تاتی از آنجا که یکی از زبانهای ایرانی شمال غربی است به فارسی نزدیکی دارد و
به گیلکی و مازندرانی و بخصوص به زبان لری و تالشی شبیه و نزدیکتر میباشد .زبان تاتی
همچنین به زبان کردی و اوستایی نيز نزدیک است .تاتی ،بسیاری از ویژگیهای آوایی،
واژگانی و صرف و نحوی کهن همچون تمایز جنس دستوری ،ساخت ارگتیو ،مجهول ،گردش
مصوتها ،حالت دوگانهی فاعلی و غیرفاعلی در اسم و … را حفظ کردهاست(رحماني ،
 ، 1390ص .)35
جدول  -14صرف فعل خوردن در تاتي
زمان/شخص
ضمير فاعلي
خورن
خوردن

اَ

 ۲مفرد

 ۳مفرد

 ۱جمع

 ۲جمع

 ۳جمع

 ۱مفرد

َت

آ

آما

شما

آهاين

موخرم

موخري

موخر

موخرون

موخرا

موخرن

مي خورم مي خوري

مي خورد

مي خوريم مي خوريد

مي خورند

مثال (َ :)16ت موخري
 Øموخري
همانطور كه مالحظه ميكنيد در زبان تاتي به عنوان يك زبان ضمير انداز چنانچه فاعل
جمله حذف شود  ،جمله دستوري توليد مي شود.
گویش خراساني :گويشي است که در خراسان رایج است .گویشهای خراسانی به سه
گروه اصلی تقسیم مي شوند :گروه شمالی که در جوین سبزوار و نیشابور به آن تکلم
میشود؛ گروه مرکزی که در ترشیز و گناباد رایج است؛ و گروه جنوبی که گویشوران آن
در قائن ،تون و بیرجند سکونت دارند .اختالف میان این سه گروه بسیار اندک است و
نمیتوان آنها را گویشهای مجزایی به حساب آورد؛ بهعالوه ،این گروهها واژههای بسیاری
را از یکدیگر وام گرفتهاند .این همانندی در خور توجه را به گویش شمالشرقی فارسی
دری نسبت داده ميشود که از قرون چهارم و پنجم به بعد زبان ادبی فارسی را شکل داده
و گویشهای خراسانی کنونی از آن مشتق شده است(دانشگر.)99 : 1374 ،
جدول  -15صرف فعل خوردن در خراساني
زمان/شخص

 ۱مفرد

 ۲مفرد

 ۳مفرد

 ۱جمع

 ۲جمع

 ۳جمع

ضمير فاعلي

مو

تو

او

ما

شما

اونا

خوردن

بوخردم

بوخردت

بوخردس

بوخرما

بوخرتا

بوخرسا

خوردن

خوردم

خوردي

خورد

خورديم

خورديد

خوردند
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بوخرسا
مثال ( :)16اونا
بوخرسا
Ø
گويش خراساني هم در حذف ضمير فاعلي همانند ساير زبان هاي ضمير انداز عمل
مي كند.
زبان عربی :زبان َع َربی (به عربی :اللغة العربیة) ،یکی از پرگویشترین زبانهای جهان،
بزرگترین عضو از شاخهی زبانهای سامی (آفریقایی–آسیایی) است و با زبانهای عبری
و آرامی همخانواد ه است .زبان عربی یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحدست .آثار
علمی ،ادبی و مذهبی فراوانی به این زبان نوشته شده است .تأثیر عربی بر زبانهای دیگر
جهان اسالم ماننداردو ،و زبانهای گوناگون خانوادهی ترکی چشمگیر است (حجازی ،
 .)84 :1379این زبان نیز یک زبان ضمیرانداز محسوب می شود و فعل به طور کامل صرف
می شود:
جدول  -16صرف فعل خوردن در عربي
زمان/شخص

 ۱مفرد

 ۲مفرد

 ۳مفرد

 ۱جمع

 ۲جمع

 ۳جمع

ضمير فاعلي

انأ

ت
أنت  -أان 
َ

هو -هئ

نحن

أنتما

ن
أانتم -انت 

أكل

أكل

نأكل

تأكالن

يأكلن

خوردن

مي خورم

تأكل -تأكلين يأكل -تأكل
مي خوري

مي خورد

مي خوريم مي خوريد مي خورند

مثال( )17أنت تأكل
تأكل
Ø
با توجه به حذف ضمير فاعلي جمله براي شنونده عرب زبان كامال دستوري مي باشد.
کوک 18نیز به نقل از چامسکی یکی از دالیل فاعل تهی یا ضمیر انداز بودن زبان را صرف
فعل می داند (كوك .)56 :1997 ،زبان هاي ايراني عمدتاً ضمير انداز محسوب ميشوند
لذا به ناچار جهت مقايسه بين زبان هاي ضمير گذار و ضمير انداز  ،مثالهايي از زبانهاي
ضمير گذار كه غير ايراني ميباشند  ،بيان مي شود.
 - 3-2صرف فعل در برخی از زبان های ضمیر گذار
در زبانهای ضمیر گذار افعال به طور کامل با شمار و اشخاص صرف نمیشود ،زبان
هايي مانند انگليسي  ،فرانسه ،آلملني و اسكاتلندي از جمله زبانهايي هستند كه فعل در
آنها صرف نميشود در نتيجه در صورت حذف ضمير فاعلي شنونده قادر به تشخيص فاعل
جمله نخواهد بود.
V.J.Cook yntactic properties of verb

g

18
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جدول شماره -17صرف فعل در زبان هاي ضميرگذار
فعل/شخص

 3جمع
they
eat

 2جمع
you
eat

 1جمع
We
Eat

 3مفرد
he,she,it
eats

 2مفرد
you
eat

 1مفرد
I
eat

انگليسي
eat

elles
finissent

vous
finissent

Nous
finissons

il
finit

tu
finis

je
finis

فرانسه
finis

sie
essen

ihr
esst

Wir
Essen

er / sie
isst

du
isst

ich
esse

آلماني
essen

they
spick

youse
spick

We
Spick

he,she,it
spicks

ye
spick

ah
spick

اسكاتلندي
spick

 -3نتیجهگیري

با توجه به نتایج بهدست میتوان چنین عنوان کرد که برای اینکه زبانی به یک
پارامتری ارزش مثبت نشان دهد  ،بایستی دارای خصوصیات نحوی خاصی باشد ،به بیان
دیگر سازههای نحوی جمله بایستی دارای خصوصیات متمایزی نسبت به زبان هایی که به
آن پارامتر ارزش منفی نشان می دهند ،باشند .
با توجه به این که موضوع این مقاله در مورد رابطه پارامتر ضمیر انداز بودن زبان و
تصريف فعل میباشد ،میتوان چنین نتیجه گرفت که نقش سازه نحوی فعل در زبان برای
ارزش مثبت نشان دادن این زبان به پارامتر ضمیر انداز نسبت به سایر سازهها پررنگتر می
باشد .با توجه به مثالهاي ارائه شده  ،فعل در زبانهاي ضمير انداز دارای قدرت تصریف
بسیار باالتري میباشد و با توجه به عدم صرف كامل فعل در زبانهای ضمیر گذار می توان
چنین بر داشت کرد که تصريف فعل به عنوان يك خصوصيت نحوي ،نقش مهمي در
ضميرانداز يا ضمير گذار بودن زبان دارد .يعني اگر در زباني فعل با تمام ضماير فاعلي صرف
شود آن زبان ضمير انداز ميباشد.
منابع
 -1انوشه ،مزدک« .)1378( .رویکردی مشخصه بنیاد به فرآیند های مبتدا سازی و
تأکید در زبان فارسی» ،مجله پژوهش های زبانی  ،دوره  ، 1شماره ، 1دانشگاه تهران.
-2ایزدپناه ،حميد .)1367( .فرهنگ لکی ،مؤسسه فرهنگی جهانگیری ،تهران
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 -3بخشزاد محمودی ،جعفر .)۱۳۹۰( .دستور زبان گیلکی :صرف و نحو و آیین نگارش
(چاپ دوم) ،رشت :نشر
 -4خرم دل  ،مصطفي .)1360( .مکالمات روزمره زبان کردی .سال چاپ۱۹۸۱ :
نشر :انتشارات کردستان
 -5دانشگر .احمد .)1374( .فرهنگ واژههای رایج تربت حیدریه ،ج ،۱مشهد.
 -6دیهیم ،گیتی .)1384( .بررسی خردهگویشهای منطقه قصران ،چاپ اول ،نشر
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 -7دبیر مقدم  ,محمد .)1387( .زبانشناسی نظري ,پیدایش و تکوین دستور
زایشی .تهران :سخن
 -8راسخ مهند ،محمد(« .)1385حذف ضمیر فاعلی در برخی از زبان های ایرانی»،
مجله زبان شناسی،دانشگاه بوعلی  ،همدان.
 -9رحماني ،رضا .)1390( .فرهنگ تاتی تاکستان ،انتشارات سال  ،چاپ اول
 -10زهي موسي ،محمود )1387( .نگاهی به سابقه نژادی قوم بلوچ بر مبنای
دادههای زبانی .دانشگاه سیستان و بلوچستان
 -11شكري ،گيتي .)1374( .گویش ساری (مازندرانی) ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،تهران،
 -12حجازی ،محمود فهمی .)1379( .زبانشناسی عربی :درآمدی تاریخی-
تطبیقی در پرتو فرهنگ و زبان های سامی ،تهران ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها ،شرکت بهنشر،
 -13فارسان .،محسن .)1375(.دیوان مال زلفعلی بختیاری ،انتشارات مشعل.
-14کریمی ،سیمین« .)1374( .از ژرف ساخت تا ساخت منطقی و نظریه مینیمالیست».
مجله زبان شناسی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی،سال دوازدهم ،شماره اول و دوم.
 -15ماهوتیان ،شهرزاد .)1382( .دستور زبان فارسی از دیدگاه ردهشناسی،
ترجمه مهدی سمائی ،تهران  ،۲چاپ دوم.
 -16هادي ،اسماعيل ( )1374ترکی هنر است ،انتشارات احرار تبریز.
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Investigation of the relationship between syntactic characteristics of verb
and the pro-drop parameter of language in some Iranian dialects based
on the government and binding
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Abstract

One of the most important areas of human psychology is the issue of "suffering" which is one
of the most important tragic aspects of human life. This issue is reflected in art and literature
in general, and in contemporary literature, so that its analysis and analysis requires extensive
research. Persian poetry, which has begun its most social era from the constitutional era to
the present, enters into the circle of society and people and contemporary human problems to
provide means for expressing the pain and suffering that people face. Manouchehr Atashi is one
of the contemporary poets who have a great deal of human suffering in his poetry. He is familiar
with the literary and cognitive backing of his country and has a special interest in human affairs.
In this article, we have tried to analyze the concept of pain and suffering, causes of genesis and
ways to get rid of it from the perspective of fire poetry. The study of poetry is a atasi
Keywords: Dialect, Government and Binding, Pro-Drop Parameter, Principles and Parameters,
Universal Grammar, Verb Inflection
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Evaluation of phonetic repetition music in derivative and quasi-derivative
sentences and their relation to lexical repetition
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Iran

Abstract

Repetition is one of the most important pillars of poetic music and one of the most beautiful
literary techniques in adorning the word. Repetition at the phonetic, lexical, and sentence levels
produces rhythmic rhythms, repetition in rhyme and rhymes of poetry and verbal arrays. Types
of puns, including derivation and pseudo-derivation, are an important part of repetitive music.
Derivative and pseudo-derivative genres are viewed from the perspective of phonetic repetition
because they have two homogeneous words, phonemes and phonemes in common. In this
study, the author compared these genres as a kind of phonetic music repetition with the word
repetition in order to find out the relation between derivative and quasi-derivative genres with
the repetition of the word: Derivative or Derivative) in homogeneity determines whether this
repetition is a phonetic repetition of the derivative and quasi-derivative phonemes or that it is
only a lexical repetition and does not fall within the category of these passages; , Is a derivative, is
a repetitive phonetic derivative, and otherwise, there is a definite The repetition of words creates
and does not fit in the category of pun derivation, although it may be of other approaches, such
as pun Mzyl, Mtrf, alliteration and pay it. Also words that are of a root but do not have derivation
in their structure can be analyzed and analyzed from the perspective of pseudo-derivative in
Persian.
Keywords: Poetry, Repetition, Phonetic Repetition, Lexical Repetition, derivation
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The revise of primary and secondary foot in Basit and Monsareh meter

Abouzar Moradi Shahdadi

M.Sc Graduate in Persian Language and Literature, Fasa Branch, Islamic Azad University, Fasa,
Iran

Mohammad Reza Akrami, Ph.D

Collaborative Researcher, Iranology Department, Gottingen University, Gottingen, Germany

Abstract

The purpose of following article is to examine and revise the primary and secondary foot of
Faeleyn in Basit and Monsareh meter and rhyme of poem and literature. It also attempts to
exemplify and specify the primary and secondary foot of indicated meter Monrareh and Basit
meters which are considered from the most ancient published references in poetic field to latest
writing in order to ascertain that there is remarkable ignorance in nomination of ''primary and
secondary foot of Faeleyn'' title and this inappropriate consideration and lack of attention of
selecting has been emerged and conveyed from earliest to latest writings. According to related
literature, Faeleyn is considered as secondary foot of Mafoulato in Monsareh meter which can not
be referred to secondary foot in Basit meter but is primary foot, since not only any changes are
not employed for it but also it is utilized as primary foot for integrated rhyme called Motadarek.
As there are considerable distinguishes between interpretations of primary and secondary foot,
and furthermore, the Monsareh meter connotes of entire tetrameter of Mostafaleyn Mafoulato
and Basit meter consists of entire tetrameter of Mostafaleyn Faeleyn. Based on author’s notion,
the meter of Moftaelen Faeleyn Moftaelen Faeleynshould be called as Basit meter rather than
Monsareh.
Keywords: Poetic, Monsareh, Basit, Primary and Secondary Foot
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Abstract

One of the scientific and practical miracles of the Holy Prophet (peace be upon him) which
occurred in the shadow of the Prophet's Devotion is his ascension which has been followed
Sequential in the Shiite and Sunni Hadiths, But there are disagreements about its details such
as time, place, how it is physically and spiritually and its other details, which are also reflected
in Persian poem; Therefore, the present study, in order to study and evaluate the viewpoints
of the poets in this field, with the Utilization of descriptively-analytically method, studies the
ascension of Prophet Mohammad in the prophetic prayers of the Persian poetry from Sana'i
to Sheikh Mahmoud Shabestari. The findings show that nezami and Attar have spoken in all
aspects of Ascension, such as quality, place, time, means, comrades and ascension Revelations;
But other poets have paid attention some of these aspects. Attention to ascension Revelations is
the most frequent and most abundance by all the poets. Attar in his Masnavi, mentioned seven
Revelations and nezami, , mentioned six Revelations for ascension.
Keywords: Prophet Mohammad, Persian Poetry, Ascension, Prayer
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Investigation of Eshqiʼs reflections base on historic event
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Abstract

Influence on society in reflections poets and authors had been attend from past to now up to
this branch of critical literature was one of the important term in this science. This viewpoint
is foremost at past in contemporary century. After Qajar era, important event happen such as
Mashroute revolution, Reza Khan's republic, treat of Vosouq Aldowle and etc. On the other
hand, authors get acquainted whit reflections of foreign. Mirzade Eshqi as poet and journalist
describes his viewpoint in poems and prose. He is adherent of Mashroute reveliotion, but he
want to omit its leader. He is apposed with Reza Khan's republic and Vosouq Aldowle. He
dosn’t has information at poletical party, so his reflections is superficial and without aim, then
spirituality are opponents of he. This paper base on the history document and book of Eshqi
describe his reflections.
Keywords: Eshqi, Mashroute, Migration, 1919 treaty, republic, Nationalist

7 -Abstracts of Articles in English

Scientific Quarterly of Persian Language and Literature
Islamic Azad University, Fasa Branch
Vol.11, No.2 (Ser.23), Autumn 2020
ISSN: 2251- 8457jj.
-

Comparison of resistance themes in children and teenager poems of
Salman Harati and Qeysar Aminpour

Mahmoud Sadeghzade, Ph.D

Associate Professor in Department of Persian Language and Literature, Yazd Branch, Islamic
Azad University, Yazd, Iran

Tahereh Taqavi Shavazi

M.Sc Graduate in Persian Language and Literature, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd,
Iran

Abstract

Resistance against outsiders and preservation of values has been significantly reflected in many
of children and teenager poems of the Revolution era poets. QeysarAminpour and Salman
Harati are two poets who used to compose in the field of children and teenager poems aside
from composing poems for adults and they also had a precise focus of resistance themes.
In this study, with a descriptive, analytic and quantitative method, the characteristics and
expression methods of resistance themes are reviewed and compared in the children and teenager
poems of Salman Harati and QeysarAminpour. First, while presenting instances of the poems
of each poet, the religious and revolutionary tendencies, styles and expression coordinates of
resistance themes in the children and teenager poems of these two poets are studied, and then,
the main revolutionary and value related themes and messages of these poems such as defiance,
joust, awakening, national strength, Promise of liberty and martyrdom are compared with each
other, assessed and a conclusion is made upon them.
By studying ten samples of Salman Harati and QeysarAminpour’s children and teenager
poems, it was identified that the concepts of defiance, awakening, and martyrdom are more
frequent in these poems.
Keywords: Resistance Themes, Holy Defens Literature, Children Poems, Qeysar Aminpour,
Salman Harati
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Abstract

Ancient stories of classical Persian literature are strong endorsements for dramatic or dramatic
literature. One of the rich sources in this field is the stories of Ferdowi's Shahnameh. The
powerful dramatic capabilities of these stories make Shahnameh an unparalleled work in this
field. Among the stories of the Shahnameh, the story of the Battle of the Yazdah Rokh, with its
powerful dramatic elements, has received little attention from detectors in the field of fiction and
justifies the necessity of this research. In this paper, by analyzing the descriptive and analytical
methods and using library data, the dramatic capacities of Yazdah Rokh are investigate. The
results of this study show that the dramatic structure of this story can be examined based on four
themes: context, structure, conflict and language. Each of these themes are highly accentuated in
the dramatic structure of the story of the return battle, and the magnificence of this unparalleled
dramatic masterpiece in the eyes of the researchers in this field.
Keywords: Drama Elements, Tragedy, Ferdowsi's Shahnameh, The Battle of the Yazdah Rokh
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Study of Forough Farrokhzad's love Poems based on Robert J. Sternberg's
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Abstract

By examining Forough Farrokhzad's love poems we find that the element of love , is instrumental
which consciously and unconsciously, expresses his outer and inner realms, so with regard to
outer realm, the consciously and the motivational aspect of the physical instincts and body
tendencies, the type of Forough's attitude to the element of love is earthly and downward, that
element of lust over the two elements of intimacy and commitment.
On the other hand , according to the inner domain , unconsciously and satisfy the sense of being
married , the type of forground is the element of love , heavenly and transcendent , which finds
the element of intimacy and commitment dominated by lust.
So the authors of this article are trying, given the high frequency of the love word and its
derivatives in Forough's works, analytically and by referring to library sources to examine his
romantic poems, based on sternberg's love triangle theory, by applying the three components of
lust , intimacy , and commitment to love.
Of course, the result of the article is based on sternberg's love theory , due to different situations
in life , Forough has not been able to balance the three components of lust, intimacy and
commitment to love , she was therefore unsuccessful in attaining ideal love . (perfect love)
Keywords: Forough Farrokhzad, Sternberg, Theory of Love, Lust, Intimacy, Commitment
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