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  شماره:همکاران علمی این 

دکتزر  ،)استادیار دانشگاه یززد( بخشدکتر سیّدمحمود الهام(، دانشگاه پیام نور ارومیه استاداد آیدنلو )دکتر سجّ

پناه کرمزانی )اسزتادیار دانشزگاه دکتر آرزو پوریزدان(، استاد دانشگاه شهید باهنر کرماندصادق بصیری )محمّ

دانشزیار دانشزگاه ولزی عصزر ) علزیحمید جعفری قریه دکتر(، گیالندانشیار دانشگاه دکتر علی تسلیمی )، یزد(

دانشزگاه  اریدانش) یرعلیزاده محسن ..عبدادکتر ، (، دکتر یدا.. جاللی پندری )استاد دانشگاه یزد(رفسنجان« عج»

دانشزگاه  اریدانشزدکتزر سزیدمهدی رحیمزی )(، مزدر  تیزاستاد دانشزگاه تربدکتر حسن ذوالفقاری )(، سمنان

 (،دانشیار دانشگاه شزیرازدکتر غالمرضا کافی ) (،یبهشت دیاستاد دانشگاه شهدکتر محمّد غالمرضایی )، (رجندیب

اسزتاد دانشزگاه ) اریزاندرضزا نجّمحمّدکتر  (،آموخته دکتری دانشگاه اصفهاندانشدکتر امیرصالح معصومی )

 (. دانشجوی پسادکتری دانشگاه یزدخوندابی )دکتر داوود واثقی ،(یزد

 ایران ت علمینامه در سایت مجالکاوش

نامه در سایت مجالت ایران به نشانی چکیده، کلیدواژه و خالصه مقاالت کاوش رساندخوانندگان گرامی میبه آگاهی 

 قابل مشاهده، استفاده و خریداری است. www.magiran.comالکترونیکی 

 (ISCنامه در پایگاه اطاّلعاتی نشریات علمی معتبر)کاوش

 کرده است. را تأسیس (ISCپایگاه اطّالعاتی نشریات علمی معتبر)علوم و فناوری،  رسانیای اطّالعمنطقهمرکز 

و براساس ضریب بندی شده ، رتبهشودنشریات معتبر با توجّه به میزان ارجاعی که به مقاالت آنها می ،در این پایگاه

این  ضوع پژوهشگرانبرای مراجعه و استناد  نامهکاوشفصلنامۀ علمی شوند. ( تنظیم میImpact Factorتأثیر )

 www.srlst.comپایگاه قابل دسترسی و استناد است. نشانی پایگاه: 

 شود.( نیز نمایه میSIDپایگاه علمی جهاد دانشگاهی)نامه در ضمناً کاوش

 نامهکاوش فصلنامۀ علمینمایه شدن 

 (:IF( و دریافت ضریب تأثیر)ISCدر پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)

زبان و نامۀ کاوش فصلنامۀ علمیعلوم و فناوری، رسانی اطّالعای محترم امور پژوهشی مرکز منطقهنامۀ مدیر اساس بر

و از پایگاه مزبور موفق به  شود( نمایه میISCادبیّات فارسی دانشگاه یزد در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)

 ( شده است.IFدریافت ضریب تأثیر)

کميسيون بررسی نشریات علمی کشور  52/2/0752مورخ  8583/7براساس نامۀ « زبان و ادبيّاتنامۀ کاوش» فصلنامۀ

کميسيون مزبور، مقاالت  07/5/0752مورخ  2349/7پژوهشی گردیده است و به موجب نامۀ شمارۀ  -حائز درجۀ علمی

 ژوهشی است.پنيز دارای امتياز علمینامه کاوش 07و  05، 00های مندرج در شماره



 

 

 یفارس اتیّزبان و ادب ۀنامکاوش ۀفصلنام یمش خطّ
 قیوروش تحق اشود،( بOriginal Research)یاصالت و نووآور یرا که دارا یفصلنامه مقاالت نیا

. بوا توجّوه بوه رفتپذی خواهد باشد، کردهاستفاده  یو از منابع معتبر و اصل کرده تیرا رعا یعلم

 نورویباشود  از ا یفارسو اتیّودرحوزة مباحث مربوط به زبان و ادب دیفصلنامه، مقاله با یمش خطّ

 معذور است. یسیو انگل یعرب یهامقاله با موضوع زبان رفتنینامه از پذکاوش

 :دییتوجّه فرما ریاز ارسال مقاله به نکات ز شیپ
 ذیل ارسال شوند: ینشان قیو از طر کیمقاالت صرفاً به صورت الکترون •

http://kavoshnameh.yazd.ac.ir  
 ایو و نشودهارسال  گرید اتینشر یچاپ نشده و همزمان برا یگرید نشریۀ در شده ارسال ۀمقال •

 ها عرضه نشده باشد.شیدر هما

فهرسوت منوابع بوه زبوان  ۀترجمو نیو همچن یسیانگل ةدیچک ۀو ارائ یمجلّه فارس یزبان رسم •

 است. یالزام یسیانگل

کلموه  0555از  شیمقاالت بو رشیکلمه باشد و مجلّه از پذ 0555تا  0555 نیب دیباحجم مقاله  •

 معذور است.

 هینشور تیدارد( در سا سندهینو کیاز  شیکه مقاله ب مواردی )درسندگانینو یتمام یثبت اسام •

 است. یالزام

 ترعایو باشود.شده  میتنظ یفرهنگستان زبان و ادب فارس اساس دستور خطّمقاله، بر الخطّرسم •

 است. و ترکیبات الزامی هادر نوشتن واژه فاصلهمین

 داشته باشند،آزاد است. شیرایبه و ازیکه ن یدر اصالح مقاالت هینشر •

 یعلمو أتیوه یاعضوا یکوه بوا همکوار یمقواالت ایو  یلیتحص نامۀانیمقاالت مستخرج از پا •

 :دیبا گرددیها ارسال مدانشگاه

 باشد. یعلم أتیهمکار عضو ه ایاستاد راهنما  دییتأ( همراه با نامۀ الف

مسووول  ةسوندیبعد از نوام نو یعلم أتیهمکار/ همکاران عضو ه ای( نام استاد/ استادان راهنما ب

 مقاله ذکر شود.

 آن است. سندگانینو/سندهینو ةمقاله بر عهد مطالب مندرج در یصحّت علم تیّمسوول •



 

 

مانند ارسوال همزموان  ینشر و موارد مصداق تخلّف علم یاصول اخالق تیدر صورت عدم رعا •

 بسته به مورد، در سه سطح و روش برخورد خواهد شد: ،یبرداریکپ ای گرید اتیبه نشر

  مسوول مقاله ةسندیبه نو یر کتب( تذکّالف

  صت مشخّبه فصلنامه به مدّارسال شده  گریمقاالت د بررسیاز  تیّ( محرومب

 .مسوول مقاله ةسندیمتبوع نو( اطّالع به سازمان ج

 است. هیّریتحر تیأه یینها دییچاپ مقاله، منوط به تأ •

 .دیخواهد رس سندهیداوران، به اطّالع نو تیأه دییچاپ، پس از تأ یمقاله برا رشیپذ •

آیین ناموه تعیوین »با عنایت به مفاد است.  نهیمنوط به پرداخت هز هینشر نیمقاالت در ا یبررس •

توسط وزارت عتوف(  0055/50/50)مصوّب « پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز ۀهزین

مصووّب  ۀ( هزینو0055/50/00دانشگاه یزد )مورّخ  ۀهیأت رئیس 676 ةشمار ۀبه استناد صورتجلس

تومان اسوت. نویسوندگان بایود در زموان پوذیرش مقالوه مبلو   055555پردازش مقاله در نشریه 

 .تومان واریز نمایند 055555از انتشار رسمی مقاله نیز مبل  تومان و قبل 055555

 رونود بررسویباشود، از  نامهخطّ مشی کاوشاز موارد ذکرشده در  کیفاقد هر یاچنانچه مقاله •

 شود. یخارج م

 :مقاالت نگاریحروف ۀناموهیش
در اطوراف و در  یاضواف یۀحاشو متریبا گذاشتن دو سانت A4کاغذ  یبررو 01با قلم لوتوس مقاله

 شود. ینگار( به باال حروفword 2007-2003)0551 ای0557ورد  طیمح

 باشد: ریز هایبخش یدارا دیارسال شده با مقاالت

 و عنوان 0

نوشوته شوود و نوام در صودر چکیوده عنوان، سمت چپ،  ریدر ز سندگانینو ای سندهیو نام نو 0

 ایوو نوام دانشوگاه  یعلم ۀمرتب س،یرنویو در ز ص شوددار مکاتبات با ستاره مشخّعهده ةسندینو

در صودر مقالوه  سندگانیذکر شود.)نوشتن نام نو بیبه ترت سندگانیاز نو کیمربوط به هر ۀسّسؤم

در  سندگانیاست و ذکر نام نو یچاپ ضرور ةآماد یینها یهالیو در فا قالهم رشیفقط پس از پذ

 خواهد شد.( یثبت مقاله، مانع ارسال مقاالت به داور یابتدا

 کلمه( 005تا  005نی)بدهیو چک 1



 

 

)،( از هم جدا رگولیمورد نظر با عالمت و یدیکل یهاواژه( واژه 0تا  1 نی)ب یدیکل هایو واژه 0

 شوند.

 اهداف و ضرورت بحث باشد( ق،یتحق ۀمسأله، سابق انیو  مقدّمه)دربردارندة ب 0

 یو بحث و بررس 6

 یریگجهیو نت7

که جزو اصل  ی استمطالب یها و به طور کلّنوشتیها ، ضمائم، پوستیشامل پ ها:ادداشتیو  0

هوا در ادداشوتیرسود. یو مناسب به نظر مو یموضوع نوشته، ضرور ضاحیامّا در ا ست،یمقاله ن

 (.شود پیتا 05 ةقلم اندازبا .)ردگییمقاله)قبل از فهرست منابع( قرار م یانتها

 و فهرست منابع 9

 شود: میتنظ ریز ةویمنابع به ش رستهف

 ها( کتابالف

مصحّح، نوبت چواپ)دوم  ایانتشار داخل پرانتز(، نام کتاب، نام مترجم  خینام)تار ،ینام خانوادگ 

 نشر، نام ناشر. محلّ ،به بعد(

 .ریرکبیچاپ سوم، تهران، انتشارات ام ه،یّصوف راثی(، ارزش م0160)نیکوب، عبدالحسنی: زرّلمثا

 مندرج در مجالّت ت( مقاالب

 ة، دوره و شمارهنام مجلّ ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار داخل پرانتز(،  خینام)تار ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ۀه، صفحمجلّ

زبوان و  ۀناموکواوش ،«ینسف نیزالدّیعز یکمال در مشرب عرفان»(، 0191آرزو) ،ینانید یمیابراه

 .051و  006، صص07 ة، شمار00 ةدور ،یفارس اتیّادب

 هادانشنامه ایمندرج در مجموعه مقاالت  ۀ( مقالج

عنوان کتواب،  ،«ومهیعنوان مقاله داخل گ»انتشار(،  خی()تارسندگانی/ نوسندهینام)نو ،یخانوادگ نام

 :مقاله انیآغاز و پا ۀنشر: نام ناشر، جلد، صفح محلّ راستار،یسر و اینام گردآورنده 

، دانشنامۀ ادب فارسی، به سرپرستی حسن انوشوه، چواپ «کاویان»(، 0100الدّین)، تاجآبادینوش

 .005، ص1دوم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جلد

 ینترنتیا یهاتی( ساد



 

 

عنوان موضووع »(، تیرؤ خیتار ایدرج شده در سرآغاز مقاله و  خی)تارسندهینام نو ،یخانوادگ نام

 .ینترنتیا تینام و آدرس سا ،«ومهیمقاله داخل گ ای

 ( لوح فشرده هو

 .نشر، نام ناشر عنوان، نام لوح فشرده، محلّ ،نام، سال انتشار)درون پرانتز( ،ینام خانوادگ 

 :یادآوری

آن داخول پرانتوز  یِبالفاصله پس از فارس یخارج باتیو ترک نیخاص و اصطالحات الت یاسام •

 شود.در متن مقاله ذکر 

 شود. میبزرگ در صفحات جداگانه تنظ یهاجدول •

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  یعلووم انسوان سیسواختمان اسوتقالل، پورد زد،یوپژوهش، دانشگاه  ابانیخ ه،یصفائ زد،ی: هیّنشر ینشان

  5100-10010000تلفاکس: ، 09000-01009: یدپستک ،051تاق ا زد،یدانشگاه  یعلم تدفتر مجالّ ،یاجتماع

 kavoshnameh@yazd.ac.ir:لیمیا

 

 باسمه تعالی

 تعهدنامه
 نامۀ زبان و ادبیّات فارسیسردبیر فصلنامۀ کاوش

 با سالم

نمدای  می...........................تعهدد اینجانب.................................................نویسندۀ مسئول مقاله:.........................

 که:

ام و همچنین تمام یا بخشی از مقاله را در الف( مقالۀ مزبور را به هیچ مجلۀ دیگر و یا همایشی ارسال نکرده 

 ام.در معرض رؤیت کاربران قرار ندادهفضای مجازی 

 ها ارسال ننمای .ب( تا زمان اعالم نتیجۀ بررسی مقاله، آن را برای مجالت دیگر و یا همایش

 های نویسندگان مقاله نداشته باش .کردن نام دیگری به ناماضافه ج( درخواست

 نام:                                                                            

 امضاء                                                                            

 تاریخ                                                                            



 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 صفحه     عنوان                                                                                            

 9..... ..................................................... مربوط به رستم اتیروا یاصالت و قدمت برخ یبررس
 دشت ارژنه ییمحمود رضادکتر ، یفرزانه قصرالدشت یعل

 10 .................... یتحوّل آنها در اشعار نصراهلل مردان ریو س یگروه اسم یهاسبک سازه یبررس
 ثابتملک یمهد، دکتر انیاردرضا نجّمحمّ ، دکتریسیرئ نیحس

 69.... ...........کیدئولوژیا میانتقال مفاه یبرا شیو رها شیناصرخسرو در گشا یزبان یشگردها
 رضا شجریدکتر مریم جعفرزاده، 

   050 .علل و عوامل آن یو بررس یبالغت دانشگاه یآموزش یهاکتابدر  لیمبحث تمث یآشفتگ
 یزیعبدالخالق پرهدکتر 

و  یعنصر ،ی)با نگاه به تغزالت فرخ یشاعران سبک خراسان یورزدر عشق ییتک صدا ۀغلب

 011... ..................................................................................................................... (یمنوچهر
 شفق یمحمّدموس

 061 .................................یزیرسول پرو یهاهقصّ یعناصر داستان یفیک-یکم ییمحتوا لیتحل
 یمهرآباد یددباقر موحّمحمّدکتر 
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  بررسی اصالت و قدمت برخی روایات مربوط به رستم

 پژوهشی( مقالة)
 علی فرزانه قصرالدشتی

 ات فارسی دانشگاه شیراززبان و ادبیّ یدکتردانشجوی 

 1ارژنهمحمود رضایی دشتدکتر 
 شیراز دانشگاه فارسی اتادبیّ و زبان دانشیار

 

 چکيده
 و اساطير از هاییدشاده ،حماسای هایهوایت ده. هساندد هااساورهه ها،حماساه ساازدد  هایمایهبن از یکی

 هیشه است ممکن عداصر دیگر و هامکان ها،هوایت ها،شخصيت از بعضی. شردمی دیده اسااطيری الگرهای

 هایهوایت و او بردن غيراساطيری یا اساطيری دهباه  که هاییشاخصيت از یکی. باشادد داشانه اسااطير ده

 هایحماسه ده هسنم دهباه  که هاییداسنان و هاهوایت. است هسنم شاده، ساخن فتنه بساياه او، به مربرط

 از پادشاه آوهدن هسنم، شادنزاده درع ماددد اسات  آمده ديز دیگر پهلرادان بعضای دهباه  داهد، وجرد ایران

 هک شردمی دیده هاییمایهبن هسنم، هایهوایت مشابه هایهوایت این ده. او مرگ شاير  یا بيگاده سارزميدی

 . است ترکهن یا تراصيل هسنم هایداسنان به دسبت دهدمیدشان

 به دساابت دیگر هایداساانان که شااده داده دشااان ،هاهوایت این از فرده چددبا برهساای  مقاله، این ده

 دهرط، مایة مرببن و کدددمی پيروی ابندایی یا ترقدیم اساااطيری هایمایهبن از هساانم به مربرط هایداساانان

 و داهد ترمدوقی و جدیدتر شااکلی یا اساات باخنه هدگ یا شاارد،دمی دیده یا هساانم به مربرط هایهوایت

 مربرط هایهوایت و هسندد ترکهن حداقل یا تراصيل هسنم هایهوایت به دسابت دیگر، هایهوایت ،بدابراین

 هاوایته دیگر اساس بر ی،ملّ حماساه اول پهلران به او تبدیل دليل به یا جدیدتر هاییهوایت باید هسانم به

 .  باشد شده ساخنه
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 مهمقدّ -0

 مثل ن،كه متون در كه است ایران هایحماسه برانگيزبحث بسيار هایتشخصيّ از رستم

 در موارد جز ،پهلوی متون در و است نيامده هم او نام حتي اوسمتا، موجود هایقسممت

 هایبحث تشخصيّ این منشأ دربارة تا شده باعث امر همين. نيست نشاني او از ،معدود

 اشممگيگل( 0491) «سممرایيشمماهنامه و فردوسممي» در مطلقخالقي گفتة به. شممودب فراوان

(Spiegel) بلکه موبدان، برای او بودن غریب نه اوسممتا، در را رسممتم نام نيامدن علت 

 «ایران ملي حماسمممة» كتاب در (Nöldeke) نولدكه اما داند؛مي او دینيبي یا بددیني

 كنند، ادی بدی به او از توانستندمي موبدان به این دليل كه كند،مي رد را نظر این( ۷047)

 .  اندكرده یاد بدی به پهلوانان بعضي از چنانکه

 

 پيشيده پژوهش

 كه كندمي اشاره همانجا در مطلقخالقي. دانندمي تاریخي تيشخصيّ را رستم ایهعدّ

 همان سوی دیگر، از و «گرشاسب» تکرار سمویي، از را رسمتم (Markwart) ماركوارت

 كتاب در صممفا. داندمي سممورن خاندان از و اشممکانيان از ایشمماخه فرمانروای ،«گندفر»

. خواندمي اشممکاني عهد ایران رجال و امرا از را او( 0410) «ایران در سممرایيحماسممه»

 نظر( 0400) «ای؟اسطوره یا تاریخي تشمخصميّ یک رسمتم» مقالة در سمركاراتيبهمن 

 خصيتش گندفر نخست زیرا است؛ كرده رد رستم و گندفر برابری بر مبني را ماركوارت

 امن حفظ اصممل با رسممتم به گندفر تبدیل كه این دیگر و نيسممت تاریخ در مشممهوری

 نيز را اصف نظر باید ،اساس همين بر. است مغایر ،افسانه یا حماسه در تاریخي شخصيت

 . شمرد مردود

 ،آن دنبو ایراني و رستم نام نبودن سکایي دليل به همانجا، در دیگر ،طرفي از صمفا

 گفتة هب. است متعلق سيستان به سکاها مهاجرت از پيش عهد به رسمتمكه  اسمت معتقد

 و رسممتم هماني این ،(0491) «سممرایيشمماهنامه و فردوسممي» كتاب در مطلقخالقي
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 هوسممين  ،(Stackelberg) برگاشممتاگل چون دانشمممنداني سمموی از نيز گرشمماسممب

(Husing)، هرتسمفلد (Herzfeld)، ویکاندر (Wikander )موله و (Mole )شد؛ پذیرفته 

 هندی و ایراني خدای مانند ایافسممانه را او (Davidson) دیویدسممن چون ایهعدّ اما

  اند.( خواندهapām napāt) «نباتاپام»

 خلاف بر رسممتم اینکه اسمماس بر ،(۷047) «ایران ملي حماسممة» كتاب در نولدكه

 بهار مهرداد. پذیردنمي را گرشاسب و رستم هماني این ندارد پادشاهي مقام گرشماسمب

 رستم( 0417) «تاریخ تا اسطوره از» كتاب در و داندمي ایافسانه تيشخصيّ را رسمتم نيز

 در چند جسممتاری» كتاب در ایشممان البته .دشمممارمي ،هندی خدای ،«ایندره» از ملهم را

 فرهن  از رسممتم و زال هایداسممتان اصمملي مایة كه اندكرده ذكر( 0470) «ایران فرهن 

 .  است كوشان هندویي-بودایي

 سنكریستن كه كرده ذكر( 0491) «سرایيشاهنامه و فردوسي» كتاب در مطلقخالقي

(Christensen) خاندان هایروایت با موازی رسممتم به مربوط هایروایت اسممت معتقد 

 جایگزین گرفته قدرت رسممتم هایروایت بعدها و بوده موجود( كارن) قارن و گودرز

 .  است شده خاندان دو آن هایروایت

 يملّ هایحماسه وارد كجا از و گرفته شکل چگونه رستم تشخصيّ اینکه از گذشته

 آقای تعبير به یا اعمال آن و دارد تيّاهمّ حوزه همين در دیگر بحثي اسممت، شممده ایران

 ارةدرب بحث همچنين و پهلوانان دیگر با آن مقایسممة و رسممتم كاركردهای مطلق،خالقي

 ایزدان حتي و پهلوانان در رستم اعمال از بسياری. اسمت اعمال این قدمت یا و اصمالت

 د،ایز یا پهلوان یک با را رستم ایعده تا شمده موجب امر همين كه شمودتکرار مي دیگر

 صادقي، و نصراصفهاني ؛011 :0491 مطلق،خالقي) بدانند برابر ایندره یا گرشماسمب مثلاً

 از یا دارند آیيني جنبة كه اعمالي جز ها،حماسممه در كه حالي در ،(۷۶1 تا ۷01: 0490

 لاًمث. شوندمي تکرار كمتر مهم هایخویشمکاری و اعمال كنند،مي پيروی خاص الگویي
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 از و كندمي صممعود آسمممان به نفر یک ؛داریم تنرویين نفر یک ،ایران هایحماسممه در

 ... . و رویدمي گياه نفر یک خون

 

   برهسی و بحث -1

 مایةبن و هسممتند شممونده تکرار كه پهلوانان حماسمميِ هایروایت و توصمميفات ،غالباً

 وردنآ رستم؛ و اسفندیار خانهفت مثلاً اند؛شده آورده نيز رستم ةدربار دارند، ایاسطوره

 ینا مقایسممة با... . و شممودمي تکرار رسممتم و گيو دربارة كه دیگر سممرزميني از پادشمماه

 ردیگ دربارة كه روایات از دسممته آن در :آیدمي دسممت به توجهي قابل ةنکت ،هاداسممتان

 كرد ادعا توانمي ها،آن اساس بر كه شودمي دیده هایينشانه اسمت، شمده آورده پهلوانان

 این. ددارن رستم هایروایت به نسبت بيشتری قدمت حداقل یا و اصالت روایات این كه

 يملّ ایهحماسه به ورود از بعد كه باشد رستم سکایي اصالت بر تأیيدی شاید موضمو 

 لتبدی باید امر این تعلّ. باشممد شممده دادهنسممبت ،او به پهلوانان دیگر از اعمالي ایران،

 ودرز،گ گرشاسب، مثل بزرگي پهلوانان شدن رن كم و ملي حماسة اول پهلوان به رستم

 . باشد... و قارن طوس،

 خویشکاری و اعمال از بسياری شده، شاهنامه تازیکه و سمترگ پهلوان رسمتم چون

 تشخصيّ هر حماسه، در كه آنجا از. اسمت گرفته خود به را پيشمين خدایان و یلان مهم

 یامر رسممتم به روایات از بسممياری نسممبت گيرد،دربرمي هاافسممانه از ایهاله را بزرگي

 .  است طبيعي

 هایحماسممه در كه دارد وجود سممتمر دربارة هایيروایت داشممت توجه باید ،البته

 روایت اقتباس ،صاًمشخّ بلکه ؛نيست اسطوره یک تکرار آن، تکرار یا نشمده تکرار ،ایران

 جمله از آن، عناصممر بعضممي و 0سممهراب و رسممتم روایت مثل اسممت؛ رسممتم داسممتاني

 از تقليد به مشممخصمماً بينيم،مي دسممت این از ایران هایحماسممه در چه هر كه دارونوش
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 را آنها باید بلکه گفت، اسطوره تکرار را آن تواننمي و اندشده ساخته فردوسي داسمتان

 .  دانست سهراب و رستم داستان اساس بر هایيپردازیداستان

 نهاآ ترینمهم كه دارد خود با را سکایي رستم هایویژگي از بعضي رستم ،همچنين

 این تمام(. 091 تا 0۶7 :041۶ قریب،) است دیوان با مبارزه و رخش نام به اسبي داشتن

 اگر ؟غيراصميل یا هسمتند اصميل رسمتم اعمال كه آوردمي وجود به را سماال این موارد

 التاص بررسي مقاله این هدف البته گردد؟برمي ایدوره چه به آنها قدمت هستند اصميل

 در رستم، دربارة هایروایت قدمت و اصمالت بررسمي هدف بلکه نيسمت؛ رسمتم خود

 ستا لازم ،بررسي این برای. است پهلوانان دیگر دربارة آن مشابه هایروایت با مقایسمه

 و هانشممانه اسمماس بر و كنيم بررسممي را هاروایت داسممتاني و ایاسممطوره هاینشممانه كه

 هاداستان و هاروایت اصالت و زمان دربارة اساطير، قدمت و اصالت و هااسطوره اشکال

 . دهيم نظر نيز

  

 عجيب دترلّ -0 -1

 غازآ ،تردیدبي كنيم، دنبال رسممتم به مربوط هایداسممتان در را عادتخرق بخواهيم اگر

 ورتص به را او نيست قادر رودابه رسمتم، جثة بزرگي دليل به. اوسمت دتولّ شمکل كار

 دنيا به ار رسممتم غيرطبيعي شممکل به سمميمر ، راهنمایي به زال پس آورد؛ دنيا به طبيعي

 از را رسممتم و كندمي پاره را رودابه پهلوی موبدی كند،مي مسممت را رودابه آورد؛مي

 :آوردمي دنيا به او پهلوی

 چربممدسممممت موبممدی یکي بيممامممد

 ممماه پممهمملمموی رنمم بممي بممکممافمميممد

 آوریممد برون گممزنممدشبممي چمنممان

 

 مسمممت كرد مي به را رخماه آن مر 

 راه ز سمممر را بچممه ممر بمتممابميممد

 ندید شممگفتي آن جهان در كس كه

 (۷۶7: 04۶۶ فردوسي،)                
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 از یکي در را آن نمونة اما ندارد؛ نظير ایراني اصيل هایحماسه در زایمان شميوة این

 و اسمماطير در كه وداری  سممرودهای خدای ترینمهم ایندره، بينيم؛مي هندی اسمماطير

 پهلوی زا كنند،مي مقایسه رستم با را او بسياری و داشمته تأثير بسميار ایران هایحماسمه

 «است رعد پدیدآورندة و توفان خدای ایندره(. »000: 0477 ذكرگو،) شمودمي زاده مادر

 هم از را آسمان و زمين بخشد،مي هاآریایي به را زمين كه اوسمت(. 07: 0410 ایونس،)

 ةاسمميركنند وریتره، با ؛(10 و 14: 0417 پور،اسممماعيل) كندمي وسممي  را زمين و جدا

 (.  01: 0410 ایونس،) گرداندبازمي را باران و جنگدمي ابری گاوهای

 مهر ایزد هب صفاتش بعضي و بهرام ایزد به ایران اساطير در ایندره هایویژگي بيشتر

 است شمده اردیبهشمت امشماسمگند دشممن و درآمده كمالگان شممار در خود و رسميده

 دش خواهد كشته امشماسگند همين دسمت به رسمتاخيز در نهایتاً و( 41: 0490 آموزگار،)

 (.  040: 0441 یارشاطر،)

 هاویژگي رستم حماسي تشخصيّ ای،اسطوره ایزدان از بيش ایراني، هایروایت در

 دتولّ(. ۷۶1 تا ۷01: 0490 صادقي، و اصفهاني نصر) اسمت گرفته خود به را او اعمال و

 در سممال هزار كه او. »كندمي پيروی رانک الگوی از هم و اسممت رسممتم به شممبيه هم او

 و كندمي تن بر جامه ،دتولّ از پس. شممودمي زاده وی پهلوی از اسممت، بوده مادر زهدانِ

 هایشممباهت(. 000: 0477 ذكرگو،) «كندمي بيوه را مادر و كشممدمي را خویش پدر

 واردت مسممأله گفت تقطعيّ با توانمي كه اسممت هندی خدای این و رسممتم بين بسممياری

 و داندمي ایندره اسطورة تکرار را رستم حماسة بهار. است ميان در اقتباس پای و نيست

 خدایان جهان از آن ایراني قسمممت كه اسممت ایراني و هند ایاسممطوره ایندره گویدمي

 ،بنابراین(. 070 :0490 بهار،) است شمده نمودار رسمتم حماسمة در و آمده بيرون ایراني

 .  است مرتبط هم با كاملاً ایندره، و رستم دتولّ شباهت

 لاوّ ؛است بيشتر ایندره به مربوط روایت اصالت و قدمت كه دهدمي نشان دليل سه

 هایداسممتان طبيعتاً و خدایان دنيای به مربوط و اسممت اسمماطيری هندی روایت اینکه
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. دانگرفته شکل پهلوانان و حماسي هایداسمتان از قبل ایمرحله در خدایان و اسماطيری

 .  است اساطيری الگویي از هندی داستان پيروی دوم

 طبق كه دهدمي دسممت به الگویي اسممطوره سممي تحليل با (Otto Rank) رانک اوتو

 از حاكي هاپيشممگویي شمموند؛مي فرزند صمماحب ،مشممکلاتي از پس قهرمان والدین ،آن

 یابدمي نجات فرزند اما دارد؛ او نابودی در سعي پدر هستند. پدر برای فرزند خطرسازی

 همين از نيز ایندرا اسطورة(. 047: 0491 سيگال،) یابدمي مقام و گيردمي انتقام پدر از و

 روایت هب نسبت روایت این بيشمتر اصمالت و قدمت نشمانگر این و كندمي پيروی الگو

 .  است رستم

 از و( 070: 0490 بهار،) است ایراني و هند ایاسطوره داستان این كه این مسوّ دليل

 دهدمي نشان موضو  این و ایران اساطير در هم و است نشان هند اساطير در هم ،ایندره

 هایحماسممه اامّ اسممت؛ ایرانيان و هند مشممتر  زندگي زمان به مربوط ایندره داسممتان

 لحاظ به و ۷(0۶۶: 0410 صممفا،) رسممدمي اشممکانيان دوران به حداكثر رسممتم به مربوط

 .  است ایندره اساطيری داستان از متأخرتر بسيار ،قدمت

 

   بيگاده سرزمين از پادشاه آوهدن -1 -1

 ندننشا برای ،البرزكوه از كيقباد بازگرداندن او جواني آغاز در رسمتم مهم اعمال از یکي

 :شودمي انجام ،زال پدرش، دستور به كه است ایران پادشاهي سریر بر او

 باد چو رسممتم بسمممت ميان بر كمر

 شمممب به آوریدش زال نزدیک بمه

 

 كمميممقممبمماد بممرِ ،گممرازان بمميممامممد 

 لب نگشممماد ،هيچ آمممدشمممدن بممه

 (401 و 449: 04۶۶ فردوسي،)        

 ادشاهپ كيخسرو و آوردمي ایران به توران سرزمين از را كيخسرو گيو ،دیگر طرف از

 وابيخ پي در كه شودمي انجام گودرز پدرش، دستور به نيز گيو عمل این. شودمي ایران

 :بازگرداند را كيخسرو تا كندمي توران راهي را گيو بيند،مي كه
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 ميممان بسمممتممه گميو او فمرمممان بممه

 رسممميد توران مرز تما تماخمتهمي

 بمميمماراسمممتممي تممركممي بممه را زبممان

 

 ژیممان شمممميممر كممردارِ بممه بمميممامممد 

 بمدید تنهما راه از شكمه آنکس هر

 خواسممتي نشممان وی از كيخسممرو ز

 (0۷0 و 0۷1 :04۶9 فردوسي،)        

 

 یرانا در كيقباد نبودن به اند،كرده ذكر را ایران حماسممي تاریخ كه منابعي اغلب در

 به ،وا مرگ از پس كه اندگفته( طهماسب زو) زاب پسر را او ،بيشتر و است نشده اشاره

 است انبي درخور كيقباد و زو بودن فرزند و پدر دربارة اینکته. است نشمسته پادشماهي

 فرزند و پدر شمماهنامه در كه پيشممدادی پادشمماهان اصمميل، هایروایت در و آن، این كه

 طهمورت فرزند شاهنامه در كه جمشيد ،مثلاً. ندارند را خویشاوندی نسمبت این دهسمتن

 یا ؛(0۶1: 0417 یسنا،) است ویونگهان فرزند ،ایراني اصيل هایروایت در شده، خوانده

 .  ندارد فرزندی ایراني اصيل هایروایت در كيومرث

 ساختگي و متأخر كيقباد و زو بين فرزندی پدر ةرابطادعای  گفت توانمي ،بنابراین

 را او و دانرفته خطا به كيقباد نسممب در والاخبارالطّ و طبری تاریخ چون كتبي و اسممت

   .(4۶: 0414 دینوری، ؛471: 0470 طبری،) اندكرده معرفي زو فرزند ،اشتباهبه

 به ،ناب م اغلب در كه است رستم وسيلة به كيقباد آوردن بر بحث تأكيد ،اینجا در اامّ

 تاریخ به هك كتبي وال،اخبارالطّ و طبری تاریخ مثل تاریخي كتب بر علاوه. نشده اشاره آن

 شمماهنامة حتي یا العجم ملو  آثار في المعجم مثل اند،پرداخته نيز ایران ایشمماهنامه

 به ار كيقباد شممدن آورده روایت داشممته، فردوسممي شمماهنامه با مشممتركي منب  كه ثعالبي

 .  اندنکرده ذكر رستم وسيلة

 سران مخفى آرای ،زو سلطنت از پس: »اسمت آمده باره این در ،ثعالبي شماهنامة در

 متين ىخوی و كریم طبعى و سلاطين از نژاد كه گردید كيقباد متوجه اعيان و مردم و سگاه

 بر آورده، فرود بدو سممر اعيان سممایر و گودرز و طوس و زال ،نظر همين به... .  داشممت
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 ي،ثعالب) «كردند سممجده او بر نهاده تاركش بر شمماهى تاج و نشمماندند سمملطنتش سممریر

 این ت،اس فردوسي تأثير تحت صاًمشمخّ كه مسمتوفي حمدالله گزیدة تاریخ(. ۶۷: 0410

 نب طهماسب بن زو بن گرشاسب: »است كرده فصل و حل ایگونه به را روایت دوگونه

 جن  آن در او و كرد جن  او با افراسممياب. شممد پادشمماه پدر حيات حال به منوچهر

 هزممن را او و كشيد لشکر زال. شمد خواسمتمسمتولى ،ایران بر افراسمياب. شمد ىمتوفّ

 (.  1۶: 04۶0 مستوفي،) «داد كيقباد به پادشاهى و گردانيد

 تروای تناقض دارد قصد ،خودش به منحصمر داسمتان این كردنروایت با مسمتوفي

 هك شممده قائل زو برای كيقباد جز دیگر، فرزندی كند و حل را مناب  دیگر با شمماهنامه

 ؛دهدمي كيقباد به را پادشاهي زال ،آن از پس و رسدمي حکومت به و است گرشماسمب

 را قبادكي آوردن و البرز به رستم رفتن روایت نيز مسمتوفي كه این دارد، تيّاهمّ آنچه اما

 و زر زال مدد به منوچهر، بن طهماسممب بن زو بن زاب ابن كيقباد: »اسممت نکرده بيان

 «تگش مسلم را او ،لکمُ و گردانيد مستخلص افراسياب دست از ایران رسمتم، پسمرش

 (. 1۶: همان)

 یالگو یک گرداندبازمي ایران به را كيخسممرو گيو كه داسممتاني در ،دیگر طرف از

 :است كشتي بدون آب از پادشاه گذشتن آن و شودمي دیده اساطيری

 سمممياه خسمممرو افکند ،اندر آب به

 دلير گمميممو و فممریممگمميممس او پممسِ 

 

 بمماژگمماه تمما رانممدهمي كشمممتي چو 

 چير ،آب از و جيحون ز شممد برون

 (001: 04۶9 فردوسي،)                

 منبعي سوی از قهرمان حمایت نشان و شودمي ناميده «نجات اسمطورة» كه الگو این

 تکرارشونده ،ملل دیگر و ایران اساطير در( 0: 0491 كوپ،) اوسمت مينوی تأیيد و الهي

 چنانکه ؛اسممت آمده نيز فریدون دربارة كيخسممرو، علاوه بر ،ایران اسمماطير در و اسممت

 ةفرّ اریی به آب از ،كشتي بدون كيخسرو و فریدون گذشتن كه كندمي اشاره سمركاراتي
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 داستان در كه است دیگری ایاسطوره نکتة این و( ۷00: 0494 سركاراتي،) است ایزدی

 . شودنمي دیده كيقباد و رستم

 یک اسمماس بر «را كيخسممرو گودرز، گيو بازیافتن» داسممتان شممد، گفته آنچه بر بنا

 «كيقباد طلب به البرزكوه به رستم رفتن» داسمتان ،طرفي از و بوده كهن اسماطيری الگوی

 به و شممده سمماخته متأخرتر هایروایت در ،احتمالاً و اسممت نيامده مناب  از بسممياری در

 گفت نتوامي بنابراین و است نشمده وارد مناب  دیگر از بسمياری به و یافته راه شماهنامه

 .  ستا تردید مورد آن اصالت و شده ساخته گيو داستان الگوی اساس بر رستم داستان

 

 خان هتت -1 -1

 یا هفت شممده، تکرار بار چندین ایران حماسممي هایروایت در كه هایيداسممتان دیگر از

 همای، شممهریار، فرامرز، باب در اسممفندیار و رسممتم خان هفت جز كه اسممت خان چند

 (. 7 تا 0: 0411 آیدنلو،) است شده ذكرنيز  دیگر پهلوانان بعضي و سام بهمن،

 آمده اسممفندیار ذكر در بار یک و رسممتم ذكر در مرتبه یک خان هفت ،شمماهنامه در

 هفت از اسممفندیار خان هفت روایت گرفتگي بر نمایدمي ، محتملآغاز در آنچه. اسممت

 دیگری و رستم خان هفت شهرت امر این علل از یکي گفت توانمي. است رسمتم خان

 شمماهنامه هایداسممتان ترتيب در اسممفندیار خان هفت بر رسممتم خان هفت روایت متقدّ

 شممده داده متفاوتي اتنظریّ توارد، یا اسممت ميان در اقتباس پای آیا اینکه دربارة. اسممت

 و رستم روایت از مقتبس را اسفندیار روایت ،ماركوارت و اشمگيگل چون ایعده :اسمت

 اندستهدان اسفندیار روایت از مقتبس را رستم روایت نولدكه و سنكریستن چون ایعده

 را روایت دو هر سممركاراتي و مطلقخالقي چون نيز ایعده ؛(107 :0491 مطلق،خالقي)

 :0400 سركاراتي، ؛109: همان) كنندمي رد را دیگری از داسمتاني تقليد و داندمي اصميل

019  .) 
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 ماا شود؛مي دیده داستان این اصالت بر دالّ هایينشانه ،رسمتم خان هفت روایت در

 و اتفاقات و اسممت تریدقيق و تركهن الگوهای اسمماس بر اسممفندیار خان هفت روایت

 ار روایت دو این رویدادهای ،ادامه در .دارد آن بيشتر قدمت بر دلالت روایت این عناصر

 .كنيممي بررسي را آنها اصالت و هامایهبن بعد و مرور

 

 هسنم خان هتت -0 -1 -1

 و شاه تا شودمي راهي رستم كيکاووس، اسميرشمدن از پس مازندران، جن  داسمتان در

 تا اول خان. گذردمي خان هفت از هدف این به رسمميدن برای او. كند آزاد را ایرانيان

 اژدها؛ كشتن -4 سوزان؛ بيابان از گذر -۷ شير؛ كشتن -0: است قرار این از رستم هفتم

 .  سگيد دیو كشتن -7 دیو؛ ارزن  كشتن -۶ اولاد؛ كردن اسير -0 جادو؛ زن كشتن -0

 

 استددیاه خان هتت -1 -1 -1

 و ردستگي را اسفندیار خواهر دو توراني پادشاه ارجاسب، و گشتاسب جن  داسمتان در

 دزرویين راهي ،خود خواهران آزادكردن برای اسممفندیار. كندمي اسممير ،دزرویين در

 كشتن -0: است چنين ترتيب به اسفندیار خان هفت. گذردمي خان هفت از و شمودمي

     سيمر ؛ كشمتن -0 جادو؛ زن كشمتن -0 اژدها؛ كشمتن -4 شميران؛ كشمتن -۷ گرگان؛

 . دز رویين فتح -7 برف؛ از گذشتن -۶

 شمچ به رستم خان هفت در كه است شده رعایت ترتيبي ،اسمفندیار خان هفت در

. يرش بعد و گرگ لاوّ است؛ طبيعي حيوانات با جن  اسفندیار دوم و اول خان. آیدنمي

 خان در اسممت؛ غيرطبيعي و طبيعي مابين موجودی كه جنگدمي اژدها با مسمموّ خان در

 حيواني كه را سمميمر  پنجم خان در كشممد؛مي كرده، يانپيکرگرد كه را پری یک چهارم

 به مهفت خان در و است روروبه طبيعي بلایای با شمشمم خان در. اسمت غيرطبيعي كاملاً

 . یابدمي دست دز فتح
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 اب مبارزه با شممود،مي شممرو  طبيعي موجودات كشممتن از ، عمليات قهرمانبنابراین

 بر علاوه .شممودمي ختم دز فتح به و یابدمي ادامه طبيعت با مقابله و فراطبيعي موجودات

 این در كه است هایينشانه كند،مي متمایز را اسمفندیار خان هفت آنچه مرتب، يرسمِ  این

 با و گذردمي خان هفت از خواهرانش كردن آزاد برای اسمفندیار. شمودمي دیده داسمتان

 .  كندمي ازدواج همای یعني آنها، از یکي

 این قطب. است اسطوره یک یافته لتحوّ و حماسي كهن الگوی یک داستان سير این

 ژدهاا این كشتن با پهلواني یا ایزدی و كندمي اسمير را زاباران ابرهای اژدهایي اسمطوره،

 (.  079: 0490 غفوری،) گرداندبرمي را باروری و آزاد را زاباران ابرهای

 آن، نمود یا اژدها است، شده وارد هاحماسه به كه اساطير جدیدتر شمکل در عموماً

 و آزاد را آنها پهلواني تا ربایدمي هسممتند شمماهزاده معمولاً كه را باكره زناني یا گاوها

 هرچند(. 001: 0490 پناهي،حسمممين مالمير؛) كندمي ازدواج شممماهزاده آن با اغلب

 اسممارت از زن رهایي» اسممت، حماسممي الگوهای از كهن شممکلي نيز پادشمماه آزادكردن

 (.  101 :0491 مطلق،خالقي) «است... پادشاه رهایي موضو  از تركهن روایتي... دشمن

 هاینشممانهوجود  اسممت، اسممفندیار خان هفت بيشممتر قدمت بر دال كه عاملي دیگر

 و شوديم روروبه برف با طبيعت، با مواجهه در اسفندیار. داستان است در حاضر طبيعي

 به مربوط و دارد بيشتری قدمت برف نشانه شک بدون. آب بي و خشک بياباني با رستم

 مواجهه قدرت و داشتند سکونت شمالي سرد مناطق در آریایيان كه اسمت زماني خاطرة

 و ستا متأخرتر گرما و بيابان خشکي اما است؛ داشمته بسمياری تيّاهمّ سمرما و برف با

 .  است آریایيان مهاجرت از پس خاطرة به مربوط

. است تنيرویين مسألة اسفندیار، خان هفت بيشمتر قدمت راسمتای در دیگر نشمانه

 اميدسالار،) شودمي تنرویين اژدها خون در شدن شمسته و خان هفت از پس اسمفندیار

 نمود تنها. نيسممت خبری رسممتم خان هفت در مسممأله این از اامّ ؛(۷10 تا ۷00: 04۶0

 ژوهشگرانپ بعضي باور به رستم بيان ببر. اوست مرگ شيوة و زره رسمتم، در تنيرویين
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 دربارة روایتي بازماندة شمماید موضممو  این و( ۷19: 0490 غفوری،) اسممت ناپذیرزخم

. اشدب شدنش گور به زنده از نمودی تواندمي او مرگ شيوة همچنين باشد؛ او تنيرویين

ه ودب تنانرویين شمممار در نيز( رسممتم) پهلوان این ،ترمتقدم روایات در بسمما چه» پس

 درسممت هم هافرضميه این تمام اگر اامّ ؛(17 و 1۶: 0411 ارژنه،دشمترضمایي[«)اسمت]

 خان فته گفت باید و بينيممي رستم داستان در را تنيرویين ةشمدمنطقي شمکل باشمد،

 دوران در یعني بوده، سمازاسمطوره كاملاً هاانسمان ذهن كه دوراني از گذر از پس رسمتم

 از اسممفندیار خان هفت اما اسممت؛ شممده پرداخته و سمماخته اسمماطير، شممدن ترمنطقي

 . دارد بيشتری قدمت و است سازاسطوره كاملاً انسان دوران همان هایداستان

 از استاند این كه است این دیگر دليل اسفندیار خان هفت بيشمتر قدمت تأیيد برای

 رامشگر كه است موردی شاهنامه خود در حتي و شدهمي خوانده كهن بسميار هایزمان

 :بزمي در چوبين بهرام. خواندمي را داستان این گوسان یا

 رود كامروز گفممت رامشمممگری بمه

 خممان هفممت ةچمماممم جز نمخواهيم

 اسمممفندیار دزرویين به شمممدچونكه

 

 سممممرود پممهمملمموانممي بمما بمميممارای 

 بخوان لختي ؛گسمممماریم مي ،برین

 روزگممار آن انممدر نمود بممازی چممه

 (۶17: تابي فردوسي،)                   

  .دارد بيشتری قدمت اسفندیار روایت كرد اظهار تأكيد با توانمي ،بنابراین

 بارةدر توانيممي ،هاروایت این در آن است كه گفت باید باره این در كه مهمي نکتة

 روایت در كهني هاینشممانه زیرا آنها؛ اصممالت نه و بگویيم سممخن هاخان هفت قدمت

 فندیاراس خان هفت باشد، ميان در اقتباس پای اگر البته. دارد وجود نيز رستم خان هفت

 هایروایت آنکه نه ولي است؛ شده ساخته آن اساس بر رسمتم خان هفت و بوده اصمل

 رینهق به بعدها كه اندبوده متفرقي هایروایت بلکه باشممد. مجعول همه رسممتم به مربوط

 نيداستا به و شده اضافه آن به هایيداستان محتملاً و جم  جا یک اسمفندیار خان هفت

 كشتن یعني رسمتم، سموم خان موضمو  چنانکه ،اندشمده تبدیل خان هفت نام به واحد
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 سمميم نامة در دیگر شممکلي به كند،مي بيدار خواب از را رسممتم رخش، اینکه و اژدها

 از دیگر بعضمميكه  نيسممت بعيد ،پس(. ۷1 :0410 مطلق،خالقي) اسممت آمده گریگور

 تانيداس صورت به بعد و بوده مستقل هایداستان یا سرود رستم، خان هفت هایداستان

 نبردهای دهد كهمي احتمال مطلقخالقي آقای چنانکه باشممند؛ آمده خان هفت در واحد

 یک صورت به ،بعدها كه بودند مستقلي نبردهای نيز كشماني كاموس داسمتان در رسمتم

 سممخن حال همه به(. 000 :041۶ مطلق،خالقي) اندآمده گرد هم كنار حماسممي داسممتان

 . است مستقل تحقيقي نيازمند باره این در دقيق

 

 پری با همخرابگی -0 -1

 يمتفاوت اتینظر و شممده انجام متعددی هایپژوهش ،تهمينه اسمماطيری پيشممينه دربارة

 رشکا الهة و باسمتان ایران ایزدبانوان از را تهمينه رویاني، آقای مانند ایهعدّ. وجود دارد

 باور پژوهانحماسممه غالباً، اامّ ؛(90 تا 79 :0490 رویاني،) دانندمي وحشممي حيوانات و

 او با همخوابگي ازای در و دزددمي را رسمتم رخش او. اسمت پری یک تهمينه كه دارند

 الگو این(. ۶9: 047۷ مطلق،خالقي) شودمي رخش دادن پس به حاضر اشنطفه گرفتن و

 ملل، دیگر در داستان، این هاینمونه در. است پسمر و پدر هایجن  مایةبن از بخشمي

 اردد اعتقاد مطلقخالقي ،اساس همين بر. است غيرانساني موجودی یا روسگي یا زن این

 لازم نکته یک ذكر اینجا در(. 71: همان) باشممد پری یا جَه روسممگي، یک نيز تهمينه

 از یکي و( ۶1: 0410 آیدنلو،) اسممت پریان هایخویشممکاری از زایندگي كه نمایدمي

 :بوده است امر همين رستم به نزدیکي برای تهمينه اهداف

 كردگممار مگر تو از كممه دیممگممر و 

 

 كنممار انممدر پورم یمکمي نشممممانممد 

 (0۷4: 04۶9 فردوسي،)                

 مينهته و رسممتم داسممتان دهندمي احتمال تهمينه، بودنپری تأیيد با نيز مختاریان

البته (. 0۶4: 041۶ مختاریان،) اسممت خناثئيتي پری و گرشمماسممب داسممتان تکرار ایگونه
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 بررسي و داستان دو این مقایسة صمرفاً بلکه نيسمت، نظر این تأیيد مقاله این در ما بحث

 . است یکدیگر به نسبت آنها قدمت

 مگ او اسب رود؛مي سمنگان به شکار برای رستم سهراب، و رستم داسمتان آغاز در

 او با و رودمي او بالين به ،شممب نيمه تهمينه رود،مي سمممنگان شممهر به چون شممود؛مي

 انایر به رسممتم پس شممود؛مي برگردانده او به رسممتم اسممب سممگس كند؛مي همخوابگي

 شودمي كشته رستم دست به و آیدمي ایران جن  به سهراب هاسمال از بعد و بازگشمته

 (.  091 تا 001 :04۶9 فردوسي،)

 اوستا،) است آمده وندیداد در ایاشاره تنها خناثئيتي پری و گرشاسب روایت دربارة

 كه اوسممت هم احتمالاً اما پيوندد؛مي گرشمماسممب با پری این ،آن طبق كه( ۶۶0: 0410

 بردمي( اغما) بوشمماسممب به را گرشمماسممب و فریبدمي آذر كشممتن برای را گرشمماسممب

 .    4(00۷: 049۷ زاده،قلي)

 و یاساطير الگویي تهمينه، و رستم ازدواج یا همخوابگي و سهراب و رستم داستان

 ،احتمالاً و رسدمي سمکایي هایداسمتان به آن اصمل ،مطلقخالقي اعتقاد به كه دارد كهن

 یا سکایي هایزبان از را سهراب و رستم جمله از خود، هایداستان از بعضي سمرو آزاد

 شممده جهاني الگویي به تبدیل الگو، این(. ۶7: 047۷ مطلق،خالقي) اسممت گرفته سمغدی

 نداستا در. است پری با همخوابگي قسمت بر ما بحث اما است؛ كهن آن قدمت و است

 بر ممتقدّ و ترابتدایي گرشاسب، داستان دهدمي نشمان كه هسمتند عناصمری گرشماسمب

 .  است تهمينه و رستم داستان

 ایمرحله و است زرتشت اساطيری متون به مربوط گرشماسمب، داسمتان اینکه لاوّ

 داستان در كه آن از نمادی نه و شمودمي انجام پری با ازدواج و اسمت حماسمه از ترقبل

 كه است زماني به مربوط گرشاسب داستان ،واق  در. است درآمده زني صورت به رستم

 . بودند نکرده طي كاملاً را خود منطقي سير هنوز حماسي هایداستان و اساطير
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 كهن راساطي از كه دارد پيوند رستاخير و آفرینش اسطورة با گرشاسب داسمتان م،دوّ

 در و رودمي بوشماسمب به پری با همخوابگي از بعد گرشمماسمب رود؛مي شممار به ملل

 (.000: 0410 هينلز،) دارد عهده به را ضحا  كشتن ةوظيف و شودمي بيدار مانآخرالزّ

 ه،مقول این ،اساساً كه شودمي دیده جاودانگي گونه یک ،گرشاسب داستان در م،سموّ

. ستا مربوط كهن بسيار اساطير یعني رستاخيزی، اسماطير به كه كهناسمت  ایاسمطوره

 كه كنديم پيروی اساطيری و حماسي الگویي از تهمينه و رستم داسمتان اگرچه ،بنابراین

 شکل هم كه خوردمي پيوند تركهن ایاسطوره به گرشماسمب داسمتان هسمت، هم كهن

 رستم روایت گفت توانمي و شودمي مربوط رستاخيز اسماطير به هم و دارد تریابتدایي

 رترمتأخّ نآ از ،قطعاً نباشد، خناثئيتي پری و گرشماسب روایت تکرار اگر حتي تهمينه، و

 .است

 

 باد با جدگ -1 -1

 آمده جن  این به مربوطغير داستان دو افراسياب، با كيخسرو هایجن  داسمتان بين در

 يلهفس در را عجيب گوری حضور خبر چوپاني. است دیو اكوان داسمتان آنها از یکي كه

 برای را رسممتم نيسممت، گور حيوان این شممودمي متوجه كه كيخسممرو. دهدمي دربار به

 ر،گو نه موجود این كه شودمي متوجه ،لاوّ برخورد در رستم. كندمي گسميل او كشمتن

 :است دیو بلکه

 گور نيسممت آن كه رسممتم بدانسممت

 بممدن نشممممایممد این دیو اكوان جز

 

 زور نممه بممایممد چمماره كنون او ابمما 

 زدن تمميممغممي بمماد از بممبممایسمممتممش

 (۷90: 0470 فردوسي،)                

 حمدیا زنجاني، خالقي، چون ایرانياني آنها، دنبال به و نولدكه اشگيگل، چون كساني

 از نمادی بهمن، دشمممن و كمالگان از كه انددانسممته اكومن همان را اكوان شممعبانلو، و

: 047۷ زنجاني، ؛7۶0 و 7۶1: 0491 مطلق،خالقي) اسممت اهریمن آورپيام و بداندیشممي
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 موجود هاینشانه بر بنا اامّ ؛(004: 0491 شعبانلو، ؛0۷1: 0410 احمدی، اكوان؛ واژه ذیل

 دیو ،دیو این است عيمدّ باقری و مختاریان كویاجي، چون كساني تحقيقات داستان، در

 .  است باد

 در( Feî leîn: اٍنليفئي) باد دیو با اكوان بسمميار هایشممباهت اسمماس بر كویاجي

 دگردیسممي همچنين و كاركرد لحاظ به چه و ظاهری لحاظ به چه چيني، هایافسممانه

 41: 0411 كویاجي،) داندمي باد دیو همان را دیو این باد، با جن  سممابقه و باد به اكوان

 پيوندهای دليل به و كویاجي از پيروی به خود پژوهش در نيز مختاریان بهار(. 00 تا

 اكوای یا( ak-wâd) اكواد شدّ دگرگون و باد دیو را آن اكوان، داستان با بد وای اسطورة

(akwây )و كویاجي دلایل تکرار با نيز باقری(. 4۷ و 40: 0414 مختاریان،) است گفته 

 تا 044: 0411 كياده،حسنباقری) اسمت گرفته پي را نظریه همين ،آن به موردی افزودن

001  .) 

 اساطيری هایداستان در باد با جن  باشد، باد همان اكوان اینکه پذیرش درصمورت

 هم و شمده ذكر داسممتان این كيخسمرو دربارة هم زرتشممتي، متون در. دارد پيشمينه ایران

 این وجهت درخور نکته. دارد بيشتری شهرت گرشاسب داستان البته و گرشماسمب دربارة

 در. جنگدمي باد ایزد همان یا خوب وای با بلکه بد، وای با نه گرشمماسممب كه اسممت

 و قوّت به گفتند و بفریفتند را باد دیوان، و آهرمن: »است آمده هرمزدیار داراب روایات

 قوّت به كه گویدمي را مردمان گرشمماسممب اكنون و نيسممت چيز هيچ جهان اندر تو زور

 كه بيامد چنان و شممد فریفته دیوان و آهرمن گفتار به باد.... . نيسممت هيچ جهان اندر من

 نزدیک به چون... بکند بيخ از درخت و دار همه و بکرد هامون بود راه در كه كوهي هر

 به و مبگرفت را باد مينوی من و بردن نتوانست جایگاه از من پای رسيد،( گرشاسب) من

 پهلوی روایت كتاب در(. ۷00: 0494 سركاراتي، از نقل به) «بيفکندم را او خویش قوت

 (.  41: 04۶7 پهلوی، روایت) است شده ذكر داستان این نيز
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 هك صممورتي در گفت باید كنيم، بحث هاداسممتان این قدمت دربارة بخواهيم اگر

 حماسه، شمدن منطقي سمير در و بوده چنين آغاز از دیو اكوان و رسمتم داسمتان روایت

 داستان رد زیرا است؛ متأخرتر باد با گرشاسب جن  روایت از ،قطعاً باشمد، نکرده تغيير

 باد خود اب پهلوان و است تراساطيری و تركهن تر،ابتدایي داستان شکل اولاً گرشماسمب،

 هشممد پيکرگرداني گوری شممکل به دیو اكوان داسممتان در كه آن از نمودی نه و جنگدمي

 .  است

 باید روایت این ،قاعدتاً پس باد؛ دیو نه است، باد ایزد با گرشماسب جن  اینکه دوم

 آغاز در اتفاق این. اندداشممته ستقدّ و قدرت كمتر ،ایزدان كه باشممد زماني به مربوط

 با نپهلوا جن  تواننمي و داشممتند ستقدّ ایزدان آن از قبل. افتدمي زرتشممت دین ظهور

. گيرندمي قدرت دوباره ایزدان نيز زرتشممت ظهور از بعد تيمدّ. شممد رمتصمموّ را ایزد

 كه فترت دوران همان در بایسممتمي اسممت ایزد با پهلوان جن  كه داسممتان این بنابراین

 هك داسممتان این احتمالاً و باشممد گرفته شممکل بودند داده دسممت از را خود قدرت ایزدان

 تزرتش ظهور آغاز دوران به مربوط كند،مي متوقف را او و جنگدمي ایزدی با گرشاسب

 . دارد دیو اكوان و رستم داستان به نسبت بيشتری قدمت و است

 

 دابرادهی دست به شدن کشنه -1 -1

 و 001 :0491 مطلق،خالقي) داریم متعددی هایروایت رسممتم، مرگ چگونگي دربارة

 هكشممت و افتدمي چاهي به نابرادریش، شممغاد، نيرن  به او شمماهنامه روایت به اما ؛(000

 .  شودمي

. است برادركشي ملل هایحماسه و اسماطير در شمونده تکرار هایموضمو  از یکي

 مارش به اساطيری الگوهای كهن از را آن كه شده فراگير چنان تکرارشونده موضمو  این

 تروای آنها مشهورترین و رسدمي آفرینش داستان به آن سابقة كه ایاسمطوره. آورندمي

 سممت و اوزیریس و سممامي اسمماطير در 0(0: تابي مقدس، كتاب) هابيل و( قابيل) قائن
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 و ایرج داسممتان ،ایراني هایروایت در. اسممت مصممری اسمماطير در( 97: 0410 ایونس،)

 هاینمونه اما اند؛یافته بيشتری شهرت شغاد و رستم و( 0۷0: 04۶۶ فردوسمي،) برادران

 ا،هیشممت) سممگيتور یا اسممفتور برادرش دسممت به جمشمميد مرگ مانند دارد؛ هم دیگری

 كشته و( 74 :04۶۶ فردوسمي،) او كشمتن در فریدون برادران سمعي ،(449 ،۷ ج: 0477

 سروكيخ دستور به ارژنهدشت رضمایي نظر به كه كيخسمرو سمگاه دسمت به فرود شمدن

 .  (۶1 تا 49: 0490 ارژنه،دشترضایي) است شده انجام

 داسممتان در. هسممتند ناتني مقتول، و قاتل برادران عموماً ،هاداسممتان نمونه این در

ت پدر گِب و اُزیریس پدر رَ  مصمری،  داستان در(. ۷0 و ۷0: 0419 رزنبرگ،)است سمِ

: 04۶۶ فردوسي،)شهرناز تور، و سلم مادر و است ارنواز ایرج، مادر نيز فریدون فرزندان

9۷  .) 

 هب غيرایراني، هایداستان حتي و ایراني داستان سه در نيز برادران قصمد سمو  علت

 ود قدمت دربارة بحث ما هدف. آنهاست به مقتول برادران حسد جمشيد، مرگ استثنای

  :دارد تيّاهمّ روایت دو این در نکته چند و است ایراني مشهور داستان

 ایرج اما اوست، كوچک برادر شغاد و خانواده بزرگ فرزند رسمتم كه این ،نخسمت

   است؛ فریدون سوم پسر

 هان،ج تقسيم هنگام فریدون كه است دليل این به ایرج، برادران حسمد كه این ،دوم

 باطارت در دوم نکته با كه سوم نکته و دهد؛مي تركوچک فرزند به را آن مركز پادشماهي

 .  سرزمين تصاحب برای برادركشي است،

 در. ۶كشممدمي را كوچکتر برادر تر،بزرگ فزرند سممامي، و ایراني اسمماطير در ،عموماً

 پذیرد،مي را هابيل هدیة خداوند اینکه حسد به قائن، یعني تر،بزرگ برادر سامي، داستان

 فرزند ایرج نيز، ایراني هایداسممتان در(. 0: تابي مقدس، كتاب) رسمماندمي قتل به را او

. دكشممنمي ایرانشمهر بر پادشماهيش حسمد به را او تر،بزرگ برادران كه اسمت تركوچک

 داستان قاعدة به اما است؛ نشمده مطرح چيزی شماهنامه در فریدون برادران سمن دربارة
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 يراسممم او پدر آبتين، فریدون، دتولّ از پس زیرا اند؛بوده تربزرگ فریدون از نيز آنها

 (.  ۶۷: 04۶۶ فردوسي،) شودمي كشته و ضحا  روزبانان

 رتكوچک برادر عليه تربزرگ برادر كه موضمممو  این زد حدس توانمي ،بنابراین

 ستمر داستان و باشد سامي و ایراني اساطير در مایهبن این الگوهای از كند،مي سو قصد

 .  است نکرده پيروی الگو این از شغاد و

 جهان تقسيم ،ملل هایحماسه و اسماطير در شمونده تکرار هایمایهبن از دیگر یکي

 قول از ایلياد در. شممودمي تركوچک فرزند سممهم جهان مركز كه اسممت فرزند سممه بين

 خدای و من زئوس،: هسممتيم( رئا) ره و كرونوس پسممر سممه ما: »اسممت آمده پوزئيدون

. ستاند را خود بخش ما از یک هر كردند، بخش كشور سمه به را جهان ،(هادس) دوزخ

 جایگزین همواره كه بود این من پشممک جنباندند، را انداختن پشممک بزرگ آوند چون

 رپهناو آسمان زئوس كشمور یافت، را هاتيرگي كشمور  هادس باشمم، آلودكف اقيانوس

 رسدمي زئوس به قسم بهترین نيز بندیتقسيم این در(. 440 و 440: 0491 هومر،) «شمد

 جهان، كه آنجاست در اساطير دیگر با تقسميم این تفاوت اما اسمت؛ تركوچک فرزند كه

 اقوام هایداسممتان در. شممودمي تقسمميم فرزندان بين قرعه صممورتبه هم آن زمين، نه و

 كه شممودمي دیده داسممتان این شممبيه نيز ابراهيمي ادیان هایافسممانه و سممکا هندی،

 (.  040 :0470 طبری،) اوست فرزند سه بين جهان تقسيم و نوح داستان آنها مشهورترین

 دربرا سهم به نسمبت دیگر برادر دو شمودمي باعث هاروایت بعضمي در مسمأله این

 ندانفرز داستان ها،روایت این از یکي كه برآیند او كشمتن پي در و برند رشمک كوچک

 و هنك الگویي از برادرانش دست به ایرج شدن كشمته داسمتان ،بنابراین. اسمت فریدون

 ،دارد رستم انداست به نسبت بيشتری قدمت بسيار، احتمال به و كندمي تبعيت اسماطيری

 .  است آریایي و هند كهن اساطير از فریدون اسطورة كه خصوصبه

 جای زن تصاحب اساطير بعضي در. است زمين تصاحب مایهبن این الگوی سومين

 همان ایراني هایروایت در اما ؛(00۷ :0417 بالازاده،) اسممت گرفته را زمين تصمماحب
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 بر هاآن با فریدون و فرود ایرج، برادران اختلاف است؛ مانده باقي زمين تصماحب مسمألة

 باز هك اینکته ،شودمي قصد سو  آنها جان بر ،دليل همين به و است زمين تصاحب سر

 .  است رفته فراموشي به و باخته رن  بسيار شغاد و رستم داستان در

 بر دارد، دوجو نابرادریش دست به رستم مرگ دربارة كه روایتي گفت باید ،بنابراین

 هب احتمالاً و نکرده پيروی حماسممي و اسمماطيری الگوهای از ایرج داسمتان روایت خلاف

 .  است ایرج روایت از متأخرتر و مربوط الگوها این فراموشي از پس زمان

 این دهددر معرض تردید قرار مي را رسممتم مرگ روایت اصممالت كه دیگری نکتة

 مرگ روایت از برگرفته شممغاد و رسمتم داسمتان راشمدمحصممل آقای نظر طبق كه اسمت

 هایروایت وجود به توجه با نظر این(. 91 تا 0411:79 راشمدمحصممل،) اسمت جمشميد

 و رسممدنمي نظر به بعيد ،(000 و 001 :0491 مطلق،خالقي) رسممتم مرگ از دیگر متعدد

 نراویا كه است دهقاناني ساخته يکلّب رستم مرگ روایت آن، بودن درسمت صمورت در

 . اندبوده ایران حماسي هایداستان

 

 فيریدنيجه

 خصوصبه ایران، حماسي هایروایت از بسياری در حماسمي و اسماطيری الگوهای

 مشممخص در تواندمي كه این بر علاوه الگوها این. شممودمي دیده شمماهنامه هایداسممتان

 ما هب هاحماسه ترقبل هایلایه دادن نشان نيز و حماسه گيریشکل و تکوین سمير كردن

 در خوبي هاینشانه هاروایت و هاداستان اصمالت و قدمت دربارة توانندمي كنند، كمک

 .  دهند قرار ما اختيار

 هایروایت با رسممتم به مربوط هایروایت الگوها، همين واسممطه به مقاله این در

 هب نسبت تریمنطقي شکل عموماً رسمتم به مربوط هایروایت. شمد مقایسمه آن مشمابه

 دایيابت شممکل از یا ،(باد دیو یا ایزد با او جن  مثل) دارند ابتدایي و اسمماطيری الگوی

 شانن داسمتاني هاینشمانه یا ،(پری با همخوابگي مثل) اسمت گرفته فاصمله يکلّب ،خود
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 در رسممتم، خان هفت در گرما عنصممر مثل) اندشممده پرداخته متأخرتر دوران در دهندمي

 و دانداده دست از را خود ابتدایي سير یا و( اسمفندیار خان هفت در سمرما عنصمر برابر

 هفت لمث) است شده تررن كم یا فراموش كلي به بوده، داستان در كه اساطيری الگوی

 (. خان

 يبعض و ندارند همگون هاینمونه رستم به مربوط هایروایت همة گفت باید ،البته

. وا اسب نام مثل است؛ یافته راه ایران هایحماسه به او خود با همراه رستم، هایداستان

 دیگر كه فرزند و پدر جن  مثل اسممت؛ رسممتم خود خاص هاروایت بعضممي همچنين

 .اسطوره یک تکرار نه است، سهراب و رستم بازآفریني ایراني، هایروایت

 

 هادرشتپی
 و رستم داسمتان همين از اینمونه فرود و كيخسمرو داسمتان اندداده احتمال مختاریان خانم -0

 تواندمي عاادّ این الگوها، تکرار به توجه با(. 074 و 07۷: 041۶ مختاریان،) باشممد سممهراب

 كنديم همخوابگي جریره با رود،مي بيگانه كشوری به سياوش كه صورت این به ؛باشد درست

 اندانخ یا قبيله برابر در بعد ؛شممودمي بزرگ پدر از دور كه آیدمي دنيا به فرزندی دو این از و

 كترد. شممودمي كشممته اسممت، سممياوش تکرار كه كيخسممرو سممگاه واسممطة به و گيردمي قرار پدر

 ان،حميدی) دانندمي فرود داسممتان الگوی از برگرفته را سممهراب و رسممتم داسممتان نيز حميدیان

 (.  ۷70 تا ۷71: 0471

 و آسمموریکمنظومة  درخت در رسممتم به شممبيه مشممکو  كلمة یک اسمماس بر هم نظر این -۷

 تاسمم رسممتون بلکه رسممتم، نه كلمه این جباره، و نحوی تحقيق طبق كه اسممت زریران یادگار

 (. 010 تا 91: 0491 جباره، نحوی؛)

 رزگ آن به غذا، پخت هنگام آتش، نشممدن برافروخته دليل به گرشمماسممب دیگر روایتي به -4

 (.  000: 0410 هينلز،) زندمي

 شتری دكالب به را باد كه ایراني پهلوانمشهریار كيخسرو، كه است آمده نهم دینکرد كتاب در -0

 (.01: 0411 كویاجي، از نقل به) است شده سوار آن بر و درآورده
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 ارك قائن كه چرا دانست؛ كشاورزی و مردمان یکجانشيني غلبه نماد را اسمطوره این توانمي -0

 .دامدار هابيل و است( كشاورز) زمين كن

 تركوچک برادر سمت مصممری، داسمتان در و او بزرگ برادر فرود كيخسممرو، داسمتان در البته -۶

 (.۷0 و ۷0: 0419 رزنبرگ،) است ازیریس

 

 مدابع

 هاالف( کناب

 .سمت تهران، ایران، اساطيری تاریخ ،(0490) ژاله . آموزگار،0

 .سروش تهران، نمادین، بيان اسطوره، ،(0417) ابوالقاسم پور،اسماعيل. ۷

 .مروارید تهران، دوستخواه، جليل گزارش ،(0410) اوستا. 4

 .اساطير تهران، فرخي، باجلان ترجمه هند، اساطير شناخت ،(0410) ورونيکا ایونس،. 0

 .اساطير تهران، فرخي، باجلان ترجمه مصر، اساطير شناخت ،(0410) _________. 0

 .روز فکر تهران، ایران، فرهن  در چند جستاری ،(0470) مهرداد بهار،. ۶

 .چشمه تهران، تاریخ، تا اسطوره از ،(0417) _________. 7

 .آگه تهران، ایران، اساطير در پژوهشي ،(0490) _________. 1

 .اساطير تهران، شاهنامه، ،(0410) ابومنصور ثعالبي،. 9

 .ثالث تهران، كهن، هایرن  گل ،(047۷) جلال مطلق،خالقي. 01

 .افکار تهران، دیرینه، هایسخن ،(0410) _________. 00

 .اسلامي بزرگ المعارفةدایر مركز تهران، حماسه، ،(041۶) _________. 0۷

 زبان فرهنگستان تهران، ،«رستم» سرایي، شاهنامه و فردوسمي ،(0491) _________. 04

 .فارسي ادبيات و

 .ني تهران، دامغاني، مهدوی محمود ترجمه اخبارالطوال، ،(0414) ابوحنيفه دینوری،. 00

 .روز فکر تهران، هند، اساطير اسرار ،(0477) اميرحسين ذكرگو،. 00
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 تهران، پور،اسماعيل ابوالقاسم ترجمه ازیریس، و ایزیس اسطوره ،(0419) دنا رزنبرگ،. 0۶

 .اسطوره

 تحقيقات و مطالعات ماسسه تهران، ميرفخرایي، مهشيد ترجمه ،(04۶7) پهلوی روایت. 07

 .فرهنگي

 .عطایي تهران، شاهنامه، جام  فرهن  ،(047۷) محمود زنجاني،. 01

 .طهوری تهران، شده، شکار هایسایه ،(0494) بهمن سركاراتي،. 09

 .ماهي تهران، تقا ، احمدرضا ةترجم اسطوره، ،(0491) رابرت سيگال،. ۷1

 .اميركبير تهران، ایران، در سرایيحماسه ،(0410) اللهذبيح صفا،. ۷0

 .اساطير تهران، پاینده، ابوالقاسم ةترجم طبری، تاریخ ،(0470) دمحمّ طبری،. ۷۷

 .مکتوب ميراث تهران، حماسي، منظومه هفت ،(0490) رضا غفوری،. ۷4

 ،(سوم دفتر ،0470 دوم، دفتر ،04۶9) اول، دفتر شاهنامه، ،(04۶۶) ابوالقاسم فردوسمي،. ۷0

 .فارسي متون مجموعه كاليفرنيا، و نيویور  مطلق،خالقي جلال تصحيح

 تهران، فومشي، شکری دمحمّ كوشمش به دی،سمع مطالعات ،(041۶) بدرالزمان قریب،. ۷0

 .طهوری

 .پارسه تهران، ایران، اساطير فرهن  ،(049۷) خسرو زاده،قلي. ۷۶

 .جابي شيرازی، جعفر دميرزامحمّ و گلن ویليام ةترجم ،(تابي) مقدس كتاب. ۷7

 .فرهنگي و علمي تهران، اسطوره، ،(0491) لارنس كوپ،. ۷1

 .آگه تهران، ایران، حماسه و اسطوره بنيادهای ،(0411) جهانگير كویاجي،. ۷9

 .اميركبير تهران، گزیده، تاریخ ،(04۶0) حمدالله مستوفي،. 41

 .سگهر تهران، علوی، بزرگ ةترجم ایران، ملي حماسه ،(۷047) تئودور نولدكه،. 40

 .كتاب دنيای تهران، نفيسي، سعيد ةترجم ایلياد،( 0491) هومر،. 4۷

 .اساطير تهران، فرخي، باجلانة ترجم ایران، اساطير شناخت ،(0410) راسل جان هينلز،. 44

 .اساطير تهران، پورداوود، ابراهيم ةترجم( 0417) یسنا،. 40
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 هاب( مقاله

 ۷7 ،۷7 شمارة فرهنگستان، نامة ،«سياوش مادر دربارة ایفرضيه» ،(0410) ادسجّ آیدنلو،. 0

 . 0۶ م

 انسمماني علوم و ادبيات دانشممکدة نشممریة ،«پهلوان خان هفت» ،(0411) _________. ۷

 . ۷7 م 0 ،۷۶ شمارة باهنر، شهيد دانشگاه

 شمارة ششم، سال نامه،كاوش ،«دیو اكوان اسطوره شناخت در» ،(0410) جمال احمدی،. 4

 .0۷7 م 017 صص دهم،

 دوم، شمارة اول، سمال نامه،ایران ،«اسمفندیار تنيرویين راز» ،(04۶0) محمود اميدسمالار،. 0

 .۷10 م ۷00 صص

 مطالعات مجلة ،«باد اسممطوره وای، و دیو اكوان» ،(0411) معصممومه كياده،حسممنباقری. 0

 .001 م 044 صص شانزدهم، شمارة هشتم، سال ایراني،

 هفتاد شمارة هنر، فصلنامة ،«برادركشي اسطوره و شاهنامه» ،(0417) اميركاووس بالازاده،. ۶

 .007 م 0۷1 صص هفتم، و

 ،«فرود داستان الگوی از برگرفته سمهراب، و رسمتم داسمتان» ،(0471) سمعيد حميدیان،. 7

 .40 م ۷۶ صص ،۶0 شمارة دانش، مجلة

 شمارة پاژ، فصملنامة ،«درشماهنامه رسمتم كار پایان» ،(0411) دتقيمحمّ محصمل، راشمد. 1

 .91 م 79 صص هفتم،

 ،«شاهنامه در رستم اسطوره دگرگوني و جایيجابه» ،(0411) محمود ارژنه،دشترضمایي. 9

 . 90 م ۶4 صص هفدهم، شمارة پنجم، سال شناختي،اسطوره و عرفاني ادبيات فصلنامة

 رویکرد اسمماس بر سممياوش فرود داسممتان بررسممي و نقد» ،(0490) _________. 01

 .۶1 م 41 صص دوم، شمارة پنجم، سال ادب، بوستان ،«شکنيساخت

 دورة فارسي، ادب شناسيمتن ،«منم شميران و پلنگان پزشمک» ،(0490) وحيد رویاني،. 00

 .90 م 79 صص دوم، شمارة جدید،
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 دانشکدة ،«ای؟اسطوره یا تاریخي شمخصميت یک رسمتم،» ،(0400) بهمن سمركاراتي،. 0۷

 .09۷ م 0۶0 صص دوم، شمارة دوازدهم، سال فردوسي، دانشگاه انساني علوم و ادبيات

 ،«دیو اكوان داستان در زرواني آیين آفرینش اسطوره بازتاب» ،(0491) عليرضا شعبانلو،. 04

 019 ص،ص وششم،بيست شمارة هشتم، سال شناختي، اسطوره و عرفاني ادبيات فصلنامة

 .0۷1 م

 در آن طرح و كشممي اژدها اسممطوره» ،(0490) پناهيحسممين فردین و تيمور مالمير،. 00

 .070 م 000 صص چهارم، شمارة چهارم، دورة ادب، بوستان ،«شاهنامه

 سممال باسممتان، نامهایران ،«دیو اكوای یا اكومن دیو، اكوان» ،(0414) بهاره مختاریان،. 00

 .00 م 9 صص دوم، شمارة چهارم،

 سوم، شممارة نهم، دورة فرهنگسمتان، نامة ،«كيسمت؟ تهمينه» ،(041۶) _________. 0۶

 .079 م 001 صص

شممناسممي: شممفره رسممتم یا شممفره تحقيقات ایران» ،(0491) جباره عظيم و اكبر نحوی،. 07

 شماره دوازدهم، دورة فرهنگستان، نامة ،«رُستون؟ )بازخواني یک واژه در یادگار زریران(

 . 01۷ م 91 صص یکم،

 فصلنامة ،«رستم به ایندرا دگردیسي» ،(0490) صادقي علي و درضامحمّ نصمراصفهاني،. 01

 .۷۶1 م ۷01 صص وهشتم،بيست شمارة هشتم، دورة شناختي،اسطوره و عرفاني ادبيات

 م 044 صص دهم، شمارة چهارم، سال یغما، مجله ،«ایندرا» ،(0441) احسان یارشماطر،. 09

007. 



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 09ة شمار، 0011 تابستان، دومبيست و  سال

 53-86 صفحات
20.1001.1.17359589.1400.22.49.2.4 :RDO 

 
 ل آنها در اشعار های گروه اسمی و سیر تحو  بررسی سبک سازه

   نصرالله مردانی

 پژوهشی( مقالة)
 رئیسی حسین

 یزد دانشگاه فارسی اتادبی  و زبان دکتری دانشجوی

 1 اریانضا نج  دردکتر محم  
 ثابتدکتر مهدی ملک

 ات فارسی دانشگاه یزدزبان و ادبی  اناستاد

  

 
 

 چکيده
 است. برای شناخت« گروه اسمی»شود، شناخت یکی از مباحث مهمی که در بررسی تحول زبان، ارزیابی می

نان، ر شعر آهای اسمی به کار رفاه دسبب  شصیی شارران باید در کنار روام  دیرر، ساخاار و سب  گروه

ویری های تیببآفرینیترکيب بهدر بين شببعرای انارا  به خوبی ارزیابی شببود. از آن ا که نیببرامره مردانی 

شده  توصيفی تدوینتحريری شود. این پژوهش به شيوۀ ت پژوهش در این زمينه آشکار میيّاست، اهمّ مشهور

 4جزئی،  5های اسمی در سه بصش گروههای اسمی اشعار مردانی، کريۀ اسبت. برای بررسبی سباخاار گروه

های مربوط نشان جزئی به صبور  کام  احیبا و بررسی گردیده و تعداد و تنوآ آنها در جدول 3جزئی و 

 داده شده است. 

های بامفع  و باماوۀ از ظرفيت ،های اسمیدهد که مردانی برای ساخت گروههای پژوهش نشبان مییافاه

( تغيير سازیست. دیدگاه وی به مرور زمان نسبت به ساخت گروه اسمی )ترکيبزبان فارسبی اسافاده کرده ا

های بعدی او کاساه شده است. آوردن صفت های اسمی، در اشعار دورهیافاه و به همين دمي  از شبمار گروه

                                                           
  00/10/0599تاریخ پذیرش نهایي:                              35/00/0596مقاله:  دریافتتاریخ 

 @yazd.ac.irreza_najjarian نویسندة مسئول:نشاني پست الکترونيکي  - 0

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17359589.1400.22.49.2.4
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 یبيانی در ابادای گروه اسبمی با کسبرۀ افبافه، ساخت گروه اسمی بدون ح ور اسب، به کار بردن میمزّيزها

های مردانی در زمينۀ سبباخت گروه اسببمی ترین فراهن اریهای آوایی از مهبخراف قارده و ای اد تناسببب

 است.

  

 .مردانی نیرامره هن ارگریزی، زبانی، تحول اسمی، گروه ساخاار اسمی، گروههای کريدی: واژه

 

 مهمادّ -0

بان، مورد ل زیکي از مباحث مهمي اسننت كه در بررسنني تحوّ« گروه اسننمي»اخت شننن

گيرد. در زمينة تعریف و مشنصصنات گروه اسنمي، بيس دستورنویسان، بررسني ررار مي

گروه اسننمي از یا اسنن  به عنوان »اختلاف نظر وجود دارد. گروهي از آنها معتقدند كه 

تواند یا یا چند وابسننته بريرد. وجود وابسننته اختيار  شننود كه ميهسننته درسننت مي

گروهي دیرر،  .(056: 0503؛ ر.ک: باطني، 80: 0569مراني، )وحيدیان كاميار و ع« است

آورند و وجود اس  یا آنچه را كه در حک  اس  است به تنهایي گروه اسمي به شمار نمي

؛ 300: 0503)خانلر ،  دانندوابسنته را به همراه هسنته برا  تشنکير گروه ررور  مي

د  گيو  از یا جهت با انور  و احم .(556: 0560؛ فرشنننيدورد، 35: 0560ارژنگ، 

  اگروه اسمي به زنجيره»اند و از جهتي با دستة اول. به اعتقاد آنان، عقيدهدسنتة دوم ه 

شنود كه وجود هسته، برا  از یا اسن  به عنوان هسنته با یا یا چند وابسنته گفته مي

( 055: 0568)انور  و احمد  گيو ، « ها اختيار  است.گروه، اجبار ؛ و وجود وابسته

آن واحد نحو  است كه از یا یا چند واژة به »الدیني، معتقد است گروه اسمي مشنکوة

( به اعتقاد 003: 0560الدیني، ة)مشکو« آید و هسنتة آن اسن  اسنت.ه  مرتبط پدید مي

ه شمار گروه اسمي ب وپایه نيز جزفرشنيدورد علاوه بر وابسنته، بدل، تیكيد، تفسير و ه 

 .  (353:0566آیند )فرشيدورد، مي
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شنود كه گروه اسمي، یکي از واحدها  زبان برداشنت مي ،از مجموع تعاریف فوق

آید و هستة آن اس  یا جانشيس اس ، اسنت كه از یا یا چند واژة به ه  مرتبط پدید مي

 شود. نيز شناخته مي« تركيب»ا ، با نام است. چنيس سازه

-0538) لارانه، نصرالله مردانيدر ساخت تركيبات زیبا و خ برجستهیکي از شاعران 

تریس عوامر شنننهرت او هميس تركيبات فراوان اسنننت، تا جایي كه یکي از مه  (0563

ها  س مشصصهتریتركيبات تصویر  و تصاویر گسترش یافته در متس از برجسته»اسنت. 

شناخت انواع  ،از ایس رو  .(95، ص0560)رحمدل شرفشاهي، « شنعر  مرداني اسنت

ها  زباني ي )تركيب( از نظر سناختار، در شناخت سبا شعر و نوآور ها  اسنمگروه

 او بسيار مؤثر است. 

  هاها  اسمي تركيبي در سه بصش )گروهها  گروهدر ایس مقاله، به بررسني سازه

ای  و ها  گوناگون شننعر مرداني پرداختهجزئي( در دوره 5جزئي و  0جزئي،  3اسننمي 

در  جزوای . منظور از نشان داده –ول و به صورت آمار با رس  جد–سير تحول آنها را 

ایس مقاله، واژة مسنتقر اسنت؛ بنابرایس جملات وصفي یا مفافا اليهي، رمایر شصصي، 

اند. ایس مقاله درصنندد اجزا  گروه شننمارش نشننده جزوها  جمع، نکره و نشننانه«  »

 پاسصرویي به سؤالات زیر است:

 بيشتر به چه الروهایي نظر داشته است؟  ها  اسمي،مرداني در ساخت گروه (0

ها  اسمي در اشعار مرداني چرونه است، بدیس معني سنير تحول ساختار گروه (3

 آنها افزایش یافته است یا كاهش؟ كه در گذر زمان، تنوع و تعدد

هایي زدایيها و آشنننایيها  اسننمي چه هنجارگریز مرداني در سنناخت گروه (5

 داشته است؟ 
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 حثپيشينه ب -2

سنناز  و هرگاه از شننعر مرداني سننصس به ميان آید، ناخودآگاه بهس به سننمت تركيب

ا  را یافت هنامه و نوشتتوان كتاب، مقاله، پایانسصتي ميشود. بآفریني كشيده ميتركيب

اغي بصصوص از دیدگاه بل–كه اشعار مرداني را بررسي كرده باشد، ولي به تركيبات و  

 خته باشد. نپردا –شناسيو زیبایي

نصنننرالله مرداني، شننناعر حماسنننه و خون و اسنننتاد »پور در مقالة د مهد محمّن

ها  عناصنننر آور  تركيبات و شنننواهد لازم در حوزه( به جمع0560« )آفرینيتركينب

آفریني در حوزة فرهنگ دیني، سيما  امام آفریني با واژة خون، تركيبحماسني، تركيب

ساطير  در شعر مرداني پرداخته، بدون آن كه تحلير و عناصنر باسنتاني و ا )ره( خميني

  خاصي ارائه كرده باشد.

معمار  خيال در مجموعة آتش »غلامررنا رحمدل شنرفشناهي در بصشي از مقالة 

( به بررسنني تركيبات و عبارات تشننبيهي و تركيبات و عبارات اسننتعار  در 0560« )ني

 انيمب تبارشناسي» موروع با خود مةناپایان در احمد  زهرااست. شنعر مرداني پرداخته 

 و مرداني نصننرالله معل ، علي اشننعار بررسنني) مقدس دفاع شننعر در پایدار  ادبيات

سننناز  و تركيب ( در رنننمس مباحث خود،0593) (گرمارود  موسنننو  سنننيدعلي

را در شننعر او بررسي كرده است.  ابداع تركيبات و تصناویر بدیع مرداني وها  نوآور 

ها  اسننمي مرداني از دیدگاه پژوهيده، پژوهشنني در زمينة گروه كه آنجا ات اما نرارنده

 زباني صورت نررفته است. 

  

 چارچو  نظری و بحث  -3

 رناصر گروه اسمی -3-0

اجبار  آن است. هستة گروه اسمي معمولاً   جزوتریس عنصر گروه اسمي و مه « هسنته»

نيس بسيار  از صفات، با تغيير اسن  اسنت یا هر چه در حک  اس  باشد. رمایر و همچ
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توانند در جایراه هسنته بنشنينند. فرشيدورد و باطني، معتقدند كه هستة گروه مقوله، مي

ها  مشهود هسته در گروه ایس است یکي از ویژگي»باشد. « مصدر»اسمي، ممکس است 

قية ب كه امکان كاربرد آن، به صورت مستقر نيز وجود دارد. به عبارت دیرر، در حالي كه

توانند در درون گروه حفور نداشته باشند، وجود هسته لازم است و خود به عناصنر مي

 .(333: 0560)عليزاده، « تواند نمایندة كر گروه باشدتنهایي مي

توان ليس اسن  دارا  كسنرة ارافه را مياوّ»برا  تشنصي  هسنته در گروه اسنمي، 

اره به نوع مقولة آن معتقد است كه باطني بدون اش .(59: 0560)سمائي، « هسنته دانست

در  .(056: 0503)باطني، « گيرد، هسته استا  كه پس از آن، ارافه ررار ميليس كلمهاوّ»

در زبان فارسي »تریس راه تشنصي  هسنته است چون ، مه هكسنرة ارناف ،هر صنورت

)لبافان  «گيردها  پسيس آن، كسرة ارافه ررار ميهمواره بيس هستة گروه اسمي و وابسته

 .(001: 0591خوش و درز ، 

ها و به واژه»در تعریف وابسنننته، بيس دسنننتورنویسنننان اختلاف نظر وجود ندارد. 

ه ها  اس  گفتشوند، وابستههایي كه در گروه اسمي به همراه اس  )هسته( ظاهر ميگروه

 تر كرده اسننت.( فرشننيدورد، تعریف فوق را كامر005: 0560الدیني، ةشننود. )مشننکومي

واره یا گروه دیرر را واره یا گروهي اسننت كه معني كلمه یا جملهوابسننته،كلمه یا جمله»

ا آن آن كه بشننود كامر كند یا چيز  به معني هسننته بيفزاید، بيناميده مي« هسننته»كه 

و همکاران، پس از نسننب تارویرد ( 33: 0566سننان باشنند. )فرشننيدورد، پایه و ه ه 

  گروه هااند كه وابستهها به ایس نتيجه رسننيدهزمينة وابسنته بررسني اروال گوناگون در

ها  مقوله (0توان در موارد زیر خلاصننه كرد: ها مينمودن همة دیدگاهاسننمي را با لحا 

ها  صنننرفي؛ اند: الف( نشنننانهها  دسنننتور  كه خود دو دسنننتهمقوله (3واژگناني 

 (.09: 0593کاران، و هم نسبتارویرد بند موصولي ) (5نماها؛ و ب(نقش

ممکس است دو نوع وابسته وجود داشته باشد، پيشيس و پسيس.  ،در هر گروه اسنمي

به جا  پيشننيس و پسننيس اسننتفاده كرده است  «روپي»و  «پيشنرو»باطني از اصنللاحات 
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ها در هر گروه اسنننمي نظریات در خصنننوص تعنداد وابسنننته .(056: 0503)بناطني، 

ه حداكثر چهار وابسننت»مصتلف اسننت. از نظر باطني  دسننتورنویسننان اندكي با یکدیرر

: 0503)باطني، « تواند ربر از هسننتة گروه اسننمي ررار گيرد و پنب وابسننته بعد از آنمي

مرد. اول واژة مركب را وابسنته به حساب آورده است؛ آن دو نفر جوان وو  جز .(059

لدیني معتقد اسننت اةهسننته اسننت. مشننکو« مرد»از نظر و  در ایس گروه اسننمي، تکواژ 

فرشننيدورد نيز با  .(005: 0560تواند پيش از هسننته ررار گيرد )حداكثر سننه وابسننته مي

ها اختلافاتي بيس ایس دو مشننناهده عقيده اسنننت، هر چند كه در نوع وابسنننتهباطني ه 

در « ایس»و « آن»كند؛ ها  پيشيس را به ایس ترتيب معرفي ميشنود. و  چينش وابستهمي

آن هر »و سنپس عدد اصلي و آنراه روشنرر؛ مانند: « هر»آید و بعد از آن مي آغاز گروه

و « كدام»گيرند. ررار نمي« چه»و « كدام»ها  اشنننار ، پيش از كلمه«. دو جلند كتناب

« آیندپيش از عدد اصنننلي و روشننننرر مي« هميس»و « همان»و « هر»و « چه»و « فلان»

   .(351: 0566)فرشيدورد، 

شود، چهار وابسته یعني مشناهده مي« آن هر دو جلد كتاب»در مثال همان گونه كه 

صننفت اشنناره، صننفت مبه ، عدد اصننلي و روشنننرر، ربر از هسننتة گروه )كتاب( ررار 

 اند.گرفته

نظر ندارند.  اتّفاقها  پسننيس در گروه اسننمي، دسننتورنویسننان در زمينة وابسننته

در ایس زمينه اشاره كرده است.  صنحرایي در مقالة خود به نظر برخي از دسنتورنویسنان

ها  پسنيس اسن  را شنامر صنفت، اسنن / گروه اسمي و بند اغلب دسنتوریان، وابسنته»

برخي دیرر  .(0580و شفاهي،  0506؛ باطني، 0500؛ مشکور، 0580دانند )شنریعت، مي

انند. دها  پسيس اس  ميوابسنته ونکره را نيز جز«  »نيز علاوه بر موارد فوق، رنمير و 

؛ صادري 0580؛ شریعت، 0503؛ خيامپور، 0506؛ باطني، 0580انور  و احمد  گيو ، )

؛ رریب و دیرران )پنب اسنننتاد(، 0509؛ مشنننکور، 0500زاده، ؛ غلامعلي0536و ارژنگ، 

( فرشنيدورد نهه وابستة پسيس )با 055: 0569)صنحرایي، (« 0588الدیني، ة؛ مشنکو0585
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بيشتر صفات بياني، صفات عدد  »شنمارد. يكسنرة ارنافه و بدون كسنرة ارنافه( برم

به بدل ها، شها  پسنيس، بعفني از شننبه مفافا اليه، مفنافا اليه«م-ه»ترتيبي با پسنوند 

وارة بدلي، صفات اليهي، جملهوارة مفنافاوارة وصنفي، جمله)شناخ ( پسنيس، جمله

   .(330: 0566)فرشيدورد، « حصر  پایاني

، نکره«  »داند؛ صفت بياني، پسنيس را شنش ميها  سنمائي، تعداد وابسنتهمهد  

 .  (50: 0560)سمائي، « مفافا اليه، بدل، گروه حرف ارافه و جملة ربلي

ت. نشيني اسها  پيشيس و پسيس، بحث ه یکي از مسنائر مه  در خصوص وابسته

          صننفت، -0»شننمرد: ها  پسننيس را چنيس برميفرشننيدورد ترتيب ررارگفتس وابسننته

كوشش »مانند  ؛جملة وصنفي یا مفافا اليهي -0شنبه مفنافا اليه،  -5اليه، افمفن -3

: 0566)فرشيدورد، « شدپيرير مردم برا  اسنتقلال كه به وسنيلة آزادیصواهان رهبر  مي

ا  هها  پيشيس محدودیتها  پسنيس به خلاف وابسنتهوابسنته» ،از نظر سنمائي .(356

زمان پس از هسته ررار داد )سمائي، سنته را ه توان هر شنش وابنشنيني ندارند و ميه 

ارد: شننمنشننيني گروه با شننش وابسننتة پسننيس را چنيس برميو  ترتيب ه  .(01: 0560

اليه )خيابان شهر(، گروه حرف ارافه نکره )فرشي زیبا(، مفافا«  »صفت )فرش زیبا(، 

آرا  ررایي(، جملة )كتاب سودمندِ علي دربارة علوم(، بدل )نمایندة اول او در مدرسه، 

 .(01ربلي )نمایندة اول او در مدرسه، آرا  ررایي، كه سصنراني كرد.( )همان: 

 

  معرفی نیرامره مردانی -3-2

شده ( در ميان شناعران انقلاب و جنگ، از مردان شناخته0538-0563)ي نصنر الله مردان

 تحصننيلات و كودكي دوران. آمد دنيا به كازرون در 0538 سننال و نامي اسننت. و  در

 فرهنري، ها مسننئوليت بودن دارا دلير به برد، ولي بعداً پایان به جاهمان در را خود

   .گذراندمي تهران در را خود اورات از بسيار 
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 در شعرخواني منظور به شناعران سنفرها  از بسنيار  در» مقدس دفاع آغاز از و 

 در مقاومت و مقدس دفاع شننعر ها شننب در و داشننت شننركت جبهه مصتلف نقاط

اد ، آب)بيري حبيب «است داشته فعال حفور  مقدس دفاع شعر سراسر  ها همایش

 ها،روزنامه بيشننتر در شننعرهایش كه اسننت شنناعراني ةزمر در و  .(0103: 5، ج0563

 سننرپرسننتي ،همچنيسو  . اسننت یافته انتشننار ادبي، ها جنگ و هامجموعه مجلات،

 .ه استداشت برعهده را شيراز ياسلام انقلاب شاعران ادبي انجمس

 و شنناعران دواویس در تتبّع. »گرددمي باز 0550 سننال به شننعر به مرداني رویکرد

 زادة)نجف «گردید او شنناعرانة طبع سنناززمينه بوم، و مرز ایس زبردسننت هنرمندان

همزمان با دفاع مقدس، در رالب غزل، اشعار حماسي سرود كه . (360: 0503 بارفروش،

ريام »، «الماس آب»است. دفترها   80كتاب برگزیدة سال « خون نامة خاک» حاصنر آن

، «گر باغ آشنننایي»، «چشننمة شننفا»، «سننمند صنناعقه»، «رانون عشنن »، «آتش ني»، «نور

به صورت . اشعار او از دیرر آثار او هسننتند «مسنت برخاسنتران»و  «چهارده نور ازلي»

گردآمده كه مبنا  ایس پژوهش ررار .« گوید ..عشننن  مي»ا  به نام در مجموعنهیکجنا، 

 گرفته است.

 شعر در تصویر  تركيبات ساخت حماسني، ها غزل در مرداني شنهرت تریسمه 

ظير نها  تصنویر  در بيس شعرا  انقلاب اگر بيآفرینيدر تركيب» ا  كهاسنت به گونه

 و يزبان هنا آفرینيحنادثنه بنا» و  .(50: 0560)كنافي، « نظير اسنننتنبناشننند، ك 

 ارسرش اشعار  خل  با و كرد ایجاد انقلاب شعر در ليتحوّ شاعرانه، ها تصنویرسناز 

 در تازه طرز  خال  مصاطب، بهس تصننویر  بمباران و آورشننرفت و بکر تصنناویر از

 سایة كه طور  به كشناند؛ خود دنبال به را بسنيار  شناعران و شند مقدس دفاع شنعر

 مشنناهده حوزه ایس شنناعران دیرر شننعر در وانتمي را او خاص تصننویرها  و تركيبات

 .  (069: 0593 زاده،عظي  )صدري و «كرد
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 جزئی پنجهای اسمی( ترکيبا  )گروه -3-3

جزئي در اشنعار خویش اسننتفاده كرده است.  3نوع گروه اسنمي متفاوت  38مرداني از 

 ها عبارتند از:ها  ایس گروهویژگي

 09اسنن  در برابر  050ها  اسننمي )گروهغلبة اسنن  بر صننفت در سنناختمان  -3-3-0

 صفت(. 

دیرر.  ها  پيشيساسنتفادة بيشنتر از صنفات اشارة ایس و آن، نسبت به وابسته -3-3-2

بار از صفات مبه  و یا بار  3بار از صفات شمارشي،  6بار از صنفات اشناره،  06و  

 از صفت پرسشي استفاده كرده است. 

مورد( و  9« )ريام نور»ها  پيشيس در دفترها  ابستهبسنامد بيشنتر استفاده از و -3-3-3

نامة خاک، مورد(. بسامد كاربرد در دفترها  دیررعبارت است از: خون 6« )چشمة شفا»

 مورد. 3مورد و دفتر الماس آب،  5مورد، آتش ني و رانون عش ، هر كدام  0

ه پرا آنمانند ها؛ اسننتفاده از دو وابسننتة پيشننيس در سنناختمان برخي از گروه -3-3-4

 ها سننياره همه این سننتاره، درفش کدامين تابناک روح آنرسننتصيز كلام،  نصسبباين

 و  غول، این خوني شاخ دو دیریس، یار دو آن عال ، گریة دو هر بار سرگردان، سنريني

. ...   

 ز گَرد راه سنننوار  رسنننيند بنا هيبت

 
 غوِل در غبار شکست اینشاخ خوني  دو 

 (086، ص0566)مرداني،                    

تنوع صننفات بياني، ه  از حيث نوع و ه  از حيث سنناختار، در سنناختمان  -3-3-5

 ها  اسمي. گروه

 جنرجوینان دلناور، پيشنننتنازانِ دلير

 

 به پيش ،پهناورایس خاک  فاتحآرشاِن  

 (581)همان:                                
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ت و شنش نوع گروه اسمي سنداني از بيمر اسنمي. ها گروه سناختمان تنوع -3-3-3

 اس +  شيسپي وابستة+  بياني صفت+  اس ) اسمي گروه متفاوت استفاده كرده است. یا

( 0 و 8 ،3) گروه سه و دفتر سه در( 0 و 5 ،3) گروه سنه دفتر، پنب در( بياني صنفت+ 

اند. هكار رفتها  اسمي دیرر یا بار در اشعار و  به گروه. اندشده تکرار دفتر دو در نيز

ليس اشعار او )دفتر الماس آب( و پس از آن، در دوميس بيشنتریس تنوع گروه اسمي در اوّ

 شود. دفتر )ريام نور( دیده مي

شننده با پنب اسنن  و كاهش آن در گذر زمان. دفتر تعداد اندک تركيبات سنناخته -3-3-3

گروه، دفتر رانون عش ،  8گروه، دفتر آتش ني،  01گروه، دفتر ريام نور،  03الماس آب، 

 گروه. 0گروه و دفتر چشمة شفا،  0

ها  اسنمي در گذر زمان. پيچيدگي ساختمان تر شندن سناختمان گروهپيچيده -3-3-4

لية ها  پصتري و  نيز مه  و جالب توجه اسننت. در اشننعار اوّها در اشننعار دورهگروه

ط مرداني در شننناخت دهندة تسننلّشننود. ایس مورننوع، نشننانو ، ایس ویژگي دیده نمي

ها را از ها  اسنننمي متنوع اسنننت. و  واژهها و سننناخت گروهها و كاربرد واژهویژگي

ها  بدیع و نشاند و گروهها  مصتلف، از جمله حرف ارافه، در كنار یکدیرر ميمقوله

 آفریند. زیبا مي

 شيبِ درّۀ این جنر  سارگشاید به 

 

 ی ا ای ز شاخۀ ی  بيِد درهبسایهما  

 (99)همان:                                 

 شننننيدی  نغمة افلاک ،بنه گوش هوش

 
ِِ خساه در چاه   ی ا صبدایِ زخمیِ تاری

 (008)همان:                                

جزئي به تفکيا دفترها   3ها  اسننمي نما  كلي تعداد گروه 0در جدول شننمارة 

مرداني به سنناخت تركيب، در ایس جدول به خوبي شننود. تغيير نراه شننعر، مشنناهده مي

 كند.ها  اسمي طولاني رها ميرفته خود را از ريد و بند گروهآشکار است. و  رفته

 



 45 های گروه اسمی و سير تحوّل آنها در اشعار نیرامره مردانیی سب  سازهبررس

 

 

 

 جزئي 3ها  اسمي نما  تعداد و توزیع گروه -0جدول شمارة 
 الماس ها  اسمينمونه الرو  گروه 

 آب

 ريام

 نور

 نامه خون

 خاک

 آتش

 ني

 رانون

 عش 

 چشمه

 فاش

 0 0  0 0 0 گلبانگ آسماني آن روح سرمد  0

   0 0  3 یاب كویركام تشنة صحرا  آب 3

خوردة ها  تاکِ بارانصننفا  خوشننه 5

 صبح

0 0 0    

   0  0 0 بو  شعر شاعران شهر گر 0

   0   5 صدا  ریزش مرطوب آبشار اف  3

   0  0  ها  شهر عش رهرمان راستيس رصه 8

 0   0   ها  سرگردانه سيارهدرفش ایس هم 0

      0 كرانة شبعم  جلرة خاموش بي 6

      0 اساطير هميشه باشکوه شاعر طوس 9

      0 پایانوسعت روشس ایس آبي بي 01

     3  گير لحظة پروازایس هوا  نفس 00

     0  آن روح تابناک كداميس ستاره 03

     0  سکوت سنري مردان ایس دیار 05

     0  رامت ایس شب پروحشت شيون 00

     0  ا  رلعة شيلان بزرگدرِ افسانه 03

      0 زلال چشمة جوشان شعر ناب 08

    0   همان صاحب كاخ شعر بلند 00

   0    آن پراه نصستيس رستصيز كلام 06

   0    آن رهبر بيداردل اعل  اسلام 09

  0     پا  پير  ایس شير بيشه 31

  0     پيکر صد چاک دل عاش  30

  0     صدا  زخمي تاریخ خسته در چاه 33
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 0      سنريني بار هر دو عال  35

 0      شيب درّة ایس جنرر سترگ 30

 0      یرانه فاتح ارلي  ملا دلها 33

 0      ا  ز شاخة یا بيد دره سایه 38

 

 جزئی چهار های اسمیگروه -3-4

جزئي متفاوت به كاربرده است. تركيب اس  +  0ه تركيب )گروه اسنمي( گون 55مرداني 

 صفت بياني + اس  + اس ، بيشتر از تركيبات دیرر در شعر و  كاربرد دارد. 

 گذردبه چش  خستة ما خواب سنگ مي

 
 گذردمي حبدیبث کهنبۀ تباریِ نن  

 (060: 0566)مرداني،                  

 ني + اس  در جایراه دوم ررار دارد.تركيب اس  + اس  + صفت بيا

 دبرشایي کاا  قیببۀ شببيرین رش 

 

 پردازمكننه مس ز تيرة فرهنناد رصنننه 

 (508)همان:                            

 و تتابع ارافات )اس  + اس  + اس  + اس ( جایراه سوم را دارد.

 هایِ روساایِ خيالرروسِ پریتو چون 

 

 كننننار سنننناحننر مننهننتننابي اهورایي 

 (368)همان:                            

 دهد: ها  زیر را نشان ميها ویژگيبررسي مجموع آن

 ها ها  اشنار  )آن و ایس( و اعداد اصلي بيشتر از وابستهاسنتفاده از صنفت -3-4-0

مورد، عالي و مبه ، هر كدام  00مورد، صفات شمارشي،  33پيشيس دیرر. صفات اشاره، 

ت يّآمده كه جذاب« تریسهيچ»ها  پيشيس، یا مورد صفت عالي ابسنتهدو مورد. در بيس و

 خاصي دارد. از یا سو صفت مبه  است و از سو  دیرر، صفت عالي است.

 دریننایي  اینحنبنناب  ترینهيچمننا 

 

 ا  از گننذشنننتننه و فردایي افسنننانننه 

 (308)همان:                              
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 رصيدة جاوید خون سرود ترینجاری

 

 سر، خدا  خونستارة بي سومين آن 

 (300)همان:                              

گاهي بعد از »ها  اسننمي. )تمييز / روشنننرر( در سنناختار گروه« مميّز»وجود  -3-4-2

آورند كه بر عدد )= صنفت شنمارشني( و ربر از معدود اصلي )= موصوف( كلماتي مي

نویسننان ایس حالت را چنيس كند. دسننتوريمقدار یا شنناخ  وجود  هر چيز  دلالت م

كننند كنه بعند از عندد را معندود كلي و پس از آن را تمييز ینا حالت تمييز  تعبير مي

ها  اسننمي زیبایي با اسننتفاده از عدد و گروه. (393-390: 0503 )شننریعت،« گویندمي

ة تاراند؛ مانند یا كهکشنان سنتارة ميصا، صنند كهکشان سمميز )روشننرر( پدید آمده

 جوشيده، یا آسمان ستارة نوراني و ... .گرفته، صد دشت شقای ِ ز خونآتش

 ميصا شکفته است ساارۀ کهکشان ی 

 

 در آسنننمان سنننبزه به اطراف ماه گر 

 (038، ص0566)مرداني،               

فتِ و آبي ص« آبي»صفتِ « باز»، «هاانتها  آبي باز اف »كاربرد صنفتِ صنفت؛  -3-4-3

 است.  « انتها»

 افننقننهننا ببباز آبببیِدر انننتننهننا  

 

 خورشنيد سننريس و صبور كهکشاني 

 (080)همان:                              

ط بسنني»و « بسننيط جنرر زرّیس نور»آغاز گروه اسننمي با صننفت بياني؛ مانند  -3-4-4

 )هر دو از دفتر الماس آب(.« جنرر انبوه مه

 بسببيبن جبنبرب  انبببوه مببها  

 

 هننا  سنننبننزارانا  نننوا  نننا  بنن 

 (509)همان:                              

 

سناخت گروه با اسنتفاده از حرف ارنافه و یا پيشننوند. ایس ویژگي در اشعار  -3-4-5

شنننود و با گذشنننت ها  اولية مرداني )دفترها  الماس آب و ريام نور( دیده نميدوره

 شود. زمان، بر تعداد آنها افزوده مي
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مسنافرانِ سنفركرده در سراب كویر، بو  شيخ عاشِ  از  :بارتند ازها  مزبور عگروه

ا  از باغ تس پارهنامة خاک(، تسجوشيده )دفتر خوندد ملول، صند دشنت شقای ِ ز خون

ها  كوتاه، شنهر دربسته از دست گمشندگان )دفتر آتش ني(، غروب گمشنده در سنایه

سته در ها  شکآفتاب در ماه، غبار آینهتر از بال بلندا  خيال، طلوع مشرري بيداد، بالنده

 آه و هول غربت غوغایيانِ در فردا )دفتر رانون عش (. 

 جوشيدهز خون شاای ِصند دشنت 

 

 ز داغ تو شکفت ،با داغ سه خورشيد 

 (055)همان:                            

 جزئي 0ها  اسمي نما  تعداد و توزیع گروه -3جدول شمارة 
 تعداد چشمه رانون آتش خون ريام الماس جزئي 0ا  اسمي هنمونه گروه 

 56 0 0 6 0 05 6 علر خوش گلشس سجّاده 0

 53 3  0 01 03 0 بزم دختر خنياگر فلا 3

 55  0 0 8 9 01 اف  چشمها  هاجر گر 5

 31 5  3 0 5 3 ها  سرگردانگریز سایة سياره 0

 05  0 5  3 0 صدا  زخمي تاریخ خسته 3

 00  0 3 5 3  ا  آن شب جار هاف  8

 0  0 0 3 3 0 پيکر صد چاک لاله 0

 8 0  0 0 0 3 انقلاب تابناک سرخ عش  6

 8  0 0 3 3  تریس رصيدة جاوید خونجار  9

 3    3 5  آخریس ستارة خونيس خاكي 01

 0   0 3 0  ها  روانآن سو  اف  00

 0   0 3 0  تهگرفصد كهکشان ستارة آتش 03

 0   3   3 آن سو  مرزها  خيال 00

 3      3 بسيط جنرر زرّیس نور 03

 3   3    تریس حباب ایس دریاهيچ 08

 3   0   0 یا سبد ترانة تنهایي 00
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 3  0   0  پا  ایس هفت آسمان 06

 3  0  0   آن رسول هميشه نوراني 09

 3    3   سرا  ایس هيچستانملا عدم 31

 3 0 0     دمنتيجة لبصند یا  30

 3  0 0    انتهالب ایس جار  بي 33

 3  3     شيدایي بس عش  آتشناک 35

 0     0  هاانتها  آبي باز اف  30

 0  0     سرآن سوميس ستارة بي 33

 0   0    رلة هميشه رفيع شجاعت 38

آوران زخ  عمي  و كهنننة رزم 30

 خل 

 0     0 

 0     0  دگانا  از باغ تس گمشپارهتس 36

 0     0  شهر دربسته از دست بيداد 39

 0     0  ها  شکسته در آهغبار آینه 51

 0   0    بو  شيخ عاش ِ از دد ملول 50

ها  غروب گمشننده در سننایه 53

 كوتاه

    0  0 

 0  0     طلوع مشرري آفتاب در ماه 55

 

 های اسمی سه جزئیگروه-3-5

ها  پيشننيس، جالب توجه اسننت؛ دفتر الماس آب امد وابسننتهدر ایس بصش، تنوع و بسنن

نامة (، دفتر خون0، پرسننشنني0، عالي0، اشنناره 6(، دفتر ريام نور )عدد 0، عالي 3)عدد 

(، دفتر رانون 8، اشاره 6( دفتر آتش ني )عدد0، پرسشي0، اشاره 8، عالي 00خاک )عدد 

ها  (. بسامد وابسته3، مبه 5د، عد0( و چشمة شفا )اشاره5، عالي0، عدد6عش  )اشاره 



 44 ۀ، شمار0411تابساان ، دومبيست و  سال ،نامهکاوشفیرنامۀ ررمی  51

 

بار، پرسشي و  00بار، عالي  53بار، اشاره  03پيشنيس، در اشعار مرداني چنيس است؛ عدد

 مبه  هر كدام دو بار. 

 دهد: مي ها  جدول نشانداده

)اس  + صفت بياني + اس ( با اختلاف فراوان، بيشتریس  0گروه اسنمي شمارة  -3-5-0

دارد؛ هفت گروه اسمي در همة دفترها وجود دارند و هجده  بسنامد را در شنعر مرداني

 اند.گروه اسمي فقط یا بار در اشعار مرداني به كار رفته

ا  اسمي هدفتر الماس آب، به نسبت تعداد ابيات، بيشتریس تنوع و تعدد گروه -3-5-2

 شود. سه جزئي را دارد و به تدریب از تعداد آنها كاسته مي

از گروها  اسننمي با صننفات بياني در مقایسننه با گروهها  ربلي. افزایش آغ -3-5-3

يشيس ها  پهجده گروه با اسن ، نهه گروه با صنفت بياني و هفت گروه با یکي از وابسته

 اند.آغاز شده

 كننمننانيطننلننوع خننننندة رنننرننيننس

 

 آسننننمنناننني کببرانِبببی بببرببنببدِ 

   (533)همان:                              

 ن گشاید پرآسنما صبد کرانۀبیبه 

 

 هننا  نرنناه تو در غبننار اف پنرنننده 

 (363)همان:                              

 جاودانی هایاندیشببه جاریدر 

 

 شنندبر پا  انسننان در زميس زنجير مي 

 (053)همان:                              

د، صفات مور 50مورد، صفات اشاره،  58ها  پيشنيس؛ اعداد، تنوع در وابسنته -3-5-4

 مورد. 3مورد، صفات پرسشي و مبه ، هر كدام  00عالي، 

 !آیيچه باشننکوه ز آفاق عش  مي

 

 يمنشب یلدا گر شهاب ترینشبببه  

 (360)همان:                              
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 گر گلوله شنننکافد اگر دهان تو خواند

 
 رصننيدة خونيس ترینخونينخون تو سننپاه 

 (319)همان:                                

كاربرد ريد هميشه به جا  هميشري به جا  اس ؛ فاتح هميشة تاریخ، اسلورة  -3-5-5

 هميشة والایي و ... .

 هننا  غنزل، حنناف بنر اوج رنلننه

 

 والننایي اسننننت هميشبببۀاسنننلورة  

 (366)همان:                                

ر نصستيس، بيدارتریس خفتة سناخت گروه اسنمي بدون اسن ؛ طغيانرر خودسن -3-5-3

 تریس و ... .ناخفته

 ترینبناخفاه خفاۀ بيدارترینمس كه 

 

 رین تاز نسنني  نفس سننبز تو بشننکفته 

 (503)همان:                                

 

 جزئي 5ها  اسمي نما  تعداد و توزیع گروه -5جدول شمارة 
 5گروهها  اسمي نمونه 

 جزئي

 تعداد چشمه رانون آتش مهناخون ريام الماس

 000 6 58 51 010 038 61 چيس چش پَرچيس گر 0

 381 0 09 53 86 08 80 ها  آفتابشراب خوشه 3

 60 3 00 9 00 50 31 ها  سبزكاروان لحظه 5

 50 3 3 3 00 9 3 هزار بغض كهس 0

 30 5 8 0 0 0 5 گویاتریس ترانة شيدایي 3

 00 5 3 3 3 0 0 دیار كداميس ستاره 8

 08 3 3 0 3 5 5 زلال خون زميس 0

 08  5 0 0 0 0 سرچشمة زلال محال 6
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آواز و صبور خورشنيد گر 9

 سحر

3 5 0    9 

 3  3 3   0 كران آسمانبلند بي 01

 8   0  3 5 مهتاب پریده در سياهي 00

 0  0 3   0 صد دهان فریاد 03

 0   5 0   سينة مرغانِ در رفس 05

 3     3  غری  خستة غرراب 00

 3   0  0  ها  پاکدنيایي از اندیشه 03

 3  3     ها  جاودانيجار  اندیشه 08

 3 0 0     جامِ در غبار فرورفتة غ  00

سننرفرش كوچة آشوب و  06

 ازدحام

 3     3 

 0      0 كرانة صد آسمانبي 09

 0    0   ایس هزارة خونيس 31

 0     0  یخفاتح هميشة تار 30

 3    0  0 گر هميشه بهار 33

 0     0  سنررِ ایمانِ به خون آبیس 35

 0   0    آن آخریس نراه 30

-بيندارتریس خفتنة نناخفته 33

 تریس

    0  0 

 0  0     خسته از گردش آسمان 38

 0  0     شهر دریا  درخود پریشان 30

 0  0     فریادِ بلندِ با تو بودن 36

 0 0      يانرر خودسر نصستيسطغ 39
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 0 0      پيدا  در فردا  مس 51

 0      0 شکوه بهاران خرم و رنريس 50

 0      0 لبریز از بو  درخت 53

 0      0 تریس شب یلداشب 55

 

 های اسمی مردانیهای گروهترین ویژگیمهب -3-3

ها  زیر را در آنها ژگيتوان ویها  اسننمي در اشننعار مرداني، ميپس از بررسنني گروه

 یافت:

ت در ها  اسمي. مرداني برا  ایجاد جذابيّ اسنتفاده از صنفات متعدد در گروه -3-3-0

ا  هها  بياني و وابستهتركيبات خویش و همچنيس رابر فه  بودن آنها، از انواع صننفت

 پيشيس، استفاده كرده است.

 گروه اسمي با چهار صفت: -5-8-0-0

 و نرنجي در وه  حندّ خنندایيّمرز بي

 
 پبایانیبی آبیِ این روشببنِوسنننعنتِ  

 (306)همان:                                

 گروه اسمي با سه صفت:-5-8-0-3

  ایمبهبآغاز  ی  میهرِسببربهما رازِ 

 

 یعني در ایس سنننراچنة بنازیچه، آدمي  

 (99)همان:                                  

گروه اسنمي در اشعار مرداني با صفات  55مي با صنفت بياني. آغاز گروه اسن -3-3-2

 ند.  اكرانه، پيدا و ... ( به عنوان هسته، آغاز شدهبياني )زلال، بسيط، بلند، غری ، جار ، بي

 تریس رصنننة كتاب منيتو جناودانه

 

 مني نا شننعر  جوشببانچشننمة  زمالِ 

 (365)همان:                                
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چنيس صننورتي، وابسننتة پيشننيس، ها  پيشننيس. در اسننتفادة دوگانه از وابسننته -3-3-3

 اليه هسته و وابستة پيشيس اس  بعد است.مفافا
 ها  سنننرگردانسنننياره همه ایندرفشِ 

 
 كاشتميكه دید صنبح ازل دست غيب،چون 

 (591)همان:                                 

 ؟سنننتاره بود کدامينآن روحِ تنابناکِ 

 

 روشنننس نمود ظلمنت منا در دیارِ مرگ؟ 

 (090)همان:                              

ها  هایي طولاني با اسننتفاده از یا گروه اسننمي. در مجموعهسنناخت مصننراع-3-3-4

اوليه، بصصنوص دفتر الماس آب، اشعار  وجود دارد كه اغلب رریب به اتفاق مصراعها 

 )شننش« بهاره»)هفت بيت(، « رؤیا  سننبز»، )هفت بيت(« باغ آب»یا تركيب اسننت؛ 

 )هجده بيت(. « بادة لبصند»)هشت بيت( و « ارلي  وجود»)ده بيت(، « علر یاد»بيت(، 

 كرانة شببه عمِ  جلرة خاموِش بي

 

 طلوعِ خوشنننة رنريسِ منناهتننابِ مني 

 (356)همان:                                

ها  و  )دفتر ود و در آخریس سننرودهشننایس ویژگي، با گذشننت زمان، كمرنگ مي

 خورد.  چشمة شفا(، به ندرت به چش  مي

 رهرمان، رلة هميشه مرد بهار، آن هميشه آوردن ريد صنفت در گروه اسمي؛ گر-3-3-5

 طوسي و ... . شاعرِ باشکوهِ هميشه شجاعت، اساطيرِ رفيع هميشه

 باشکوهِ شاعِر طوسي هميشهاساطيرِ 

 

 ر افسانة مایيسنکوتِ سنایة سيمرغ د 

 (510)همان:                              

 

 های اسمی بررسی درصد تنوآ و تعدد گروه -3-3

اختصاص  «الماس آب»بيشنتریس درصند تنوع تركيبات، به اوليس دفتر شعر مرداني یعني 

ليس ها  اسننمي را داراسننت. اوّكمتریس درصنند تنوع گروه« خوننامة خاک»دارد و دفتر 
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او از نظر درصد تركيبات سه و پنب جزئي، نسبت به رتبة بعد ، اختلاف فاحشي اشنعار 

 دارند. 

ها  اول پيروز  انقلاب اسلامي، مرداني ترجيح داده كمتر به تنوع در اوج هيجانات سال

ع از نظر درصنند تنو« نامة خاکخون»در تركيبات خویش بپردازد؛ در نتيجه اشننعار دفتر 

رفتس گتریس رتبه ررار دارد. به تدریب با فاصلهنب جزئي( در پایيستركيبات )سه، چهار و پ

ها  آغازیس دفاع مقدس، دوباره به تركيبات طولاني رو  از التهابات زمان انقلاب و سال

ه  از حيث محتوا و ه  از حيث زبان، با اشننعار « چشننمة شننفا»آورد. اشننعار دفتر مي

د انمذهبي اشعار دوباره به شاعر، مجال داده پيشيس، تفاوت آشکار  دارند؛ حال و هوا 

 تا به تركيبات طولاني رو  آورد. 

 

 ها  اسميدرصد تنوع گروه -3جدول شمارة 
 مجموع پنب جزئي چهار جزئي سه جزئي كتاب

 8/03 0/5 3/0 0/0 الماس آب

 3/9 3 0/0 00/5 ريام نور

 0/8 0/0 9/3 0/3 خاک ةنامخون

 0/00 5/3 0 0/3 آتش ني

 3/05 3/0 0/3 8 رانون عش 

 3/53 8/9 8/9 08 چشمه شفا

، با اختلاف بسيار در رتبة «الماس آب»ها  اسمي، نيز دفتر از نظر درصد تعدد گروه

ها  نصسننت ررار دارد. نکتة رابر توجه در ایس زمينه، ایس اسننت كه درصنند تعدد گروه

ا  كه دفتر رانون عش  در هاسنمي، به اسنتثنا  چشنمة شنفا، روند كاهشي دارد، به گون

 تریس رتبه ررار دارد. مجموع، در پایيس

ها  متعدد و ررار دادن آنها در یا آور  واژهمرداني متوجه ایس نکته شنننده كه پي

آور اسننت. افراط در ساخت تركيبات تركيب، برا  شناعر، دشنوار و برا  خواننده ملال
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ادبي و برانريزاندن احسنناسننات و  طولاني، شنناعر را از هدف اصننلي خویش كه التذاب

دارد، چون كه خواننده در پيچ و تاب درک و دریافت عواطف خوانننده اسنننت، باز مي

 تواند با شاعر همراه شود. شود و نميها گرفتار ميارتباط بيس واژه

هایي ناهمرون، معدود و مشنننص  و ایجاد تركيباتي گروهي كنه بنا جابجایي واژه

، دشود، به دلير عدم ارتباط با خواننده، بلافاصله پس از تولّ ک، خل  ناساز و غير رابر در

ها  پایاني حيات مرداني در هميس نکتة مه  ميرد. راز مانایي بسننيار  از اشننعار دورهمي

از بسننيار  جهات زباني، از جمله كاهش « رانون عشنن »و اسنناسنني نهفته اسننت. دفتر 

 است.  تر از اشعار دیرر تركيبات طولاني، كامر

 

 ها  اسميدرصد تعدد گروه -8جدول شمارة 

 مجموع پنب جزئي چهار جزئي سه جزئي كتاب

 9/011 9/0 06 06 الماس آب

 3/65 3/3 05 86 ريام نور

 3/81 0/0 0/9 31 خاک ةنامخون

 5/33 5/3 08 50 آتش ني

 6/00 3/0 5/6 53 رانون عش 

 0/80 8/9 3/00 05 چشمه شفا

 

 های اسمیزدایی در ساخت گروهیزی و آشناییهن ارگر -3-3

ها  خلاف معمول زبان، استفاده كند، تشناعر، ناگزیر اسنت برا  آفرینش شعر از ظرفيّ

وان در تچون كه تفاوت شنعر و نثر در چرونري استفاده از زبان است. زبان شعر را نمي

شکند، زبان بي را ميها  رالشنعر راعده»ا  جا  داد چون كه ها  رالبي و كليشنهراعده

كند، عادت ما را در نررش به جهان، هسننتي و خویش، و از ایس رهرذر، مي« ویران»را 
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« اسننت« زدایيآشنننایي»كنندة شننعر همان كند ... سننویة دگرگونخود را با ما عوض مي

 كار صننورتررایان، نظر از»( كه صننورتررایان، بر آن، تیكيد دارند. 03: 0566)احمد ، 

( از نظر 03: 0590)شفيعي كدكني، «« عادت غبار» زدودن و اسنت زدایيشننایيآ هنرمند

 ا شيوه به ما عملي و خودكار ادراک شيوة كردن دگرگون هنر  اثر هدف»شکلوفسکي 

 (  09: 0560)سلدن و ویدوسون، . است هنر 

زدایي را نتيجة توازن شنناس انرليسي، آشنایي، زبان(Geoffrey Leech) جفر  ليچ

افزایي )افزودن رواعد  بر اصنننول و روانيس زبان معيار( و فراهنجار  )گریز از راعده یا

و  هنجارگریز   .(69: 0590زاده، داند )ررباناصننول و روانيس حاك  بر زبان معيار( مي

را به هشننت دسننتة اصننلي تقسنني  كرده اسننت: واژگاني، نحو ، معنایي، آوایي، زماني، 

منظور ليچ از هنجارگریز   .(05-01: 0505فو ، سننبکي، گویشنني و نوشننتار  )صنن

نحو ، بره  زدن آرایش رواعد زبان و تغيير در سنناختار نحو  زبان اسننت. بره  زدن 

ها  آوایي در تركيبات مرداني هنجارگریز  نحو  و تناسب وسناختار گروه اسمي، جز

 افزایي است. راعده جزو

و یا تغيير در سنناختارها  معمول مرداني با جابجایي برخي از اجزا  گروه اسننمي 

نهد و دست به شود؛ هنجارها  آن را به سویي ميآن، آگاهانه از زبان خودكار خارج مي

كوشنند كه از ایس طری ، تا حدود  به زند. و  ميسنناز  ميزدایي و برجسننتهآشنننایي

زبان هر شننناعر در نتيجة دخالت آگاهانة او در »سنننبا و زبان ویژة خود دسنننت یابد. 

كنندة آید و در ایس رویارویي، اندیشننة شنناعر، تعييسهنجارها  عاد  زبان به وجود مي

   .(010: 0591پور، )علي« سلح و عم  دخر و تصرف شاعر در رراردادها  زباني است

  آوردن صفت بيانی در ابادای گروه اسمی با کسرۀ افافه-3-3-0

سي، كسرة ارافه پس از هسته شندة گروه اسمي در زبان فاربر اسناس سناختار شنناخته

تواند در جایراه هسته هاست و نميوابسنته جزوآید و از سنو  دیرر، صنفت بياني مي

 زوجبنشنننينند، مرر ایس كه  تغيير مقوله دهد. فرشنننيدورد، برخي از صنننفات بياني را 
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« یرانه»ها  بياني از ربير بعفي از صفت» ،ها  گردان دانسنته است. به نظر و وابسنته

مرد روزگار، مصتصنننركار ، گردان اسنننت، مثال: یرانه« خوب»و « بد»و « مصتصنننر»و 

كاررفته در اشعار مرداني، ( اما صفات به350: 0566)فرشنيدورد، «. آدميبدمرد ، خوب

ها در اصر صفت مقلوب برا  اس  پس از خود هسنتة گروه اسنمي نيسنتند و اغلب آن

 اند. هستند كه با كسرة ارافه همراه شده

زدن سناختار و جابجایي صفت با اس ، زبان خویش را برجسته كرده مرداني با بره 

و ... در ابتدا  برخي از « بلند»، «جار »، «آبي»، «بسننيط»، «زلال»اسننت. صننفات بياني 

زلال چشمة جوشان »با كسرة ارافه همراه هستند؛  ،اند و در همة ایس مواردها آمدهگروه

دا و آبي پي»و « بسيط جنرر انبوه مه»، «زلال چشمة نور»، «یشهزلال بادة اند»، «شنعر ناب

دوبارة ميلاد »)دفتر چشمة شفا(، « زلال چشنمة جان»)دفتر الماس آب(، « ناپيدا  چشن 

ایس »، «ها  جاودانيجار  اندیشننه»، «جار  كلام تو»نامة خاک( و )دفتر خون« دمسننرخ

 )دفتر رانون عش (. « انتهاجار  بي

پا را از ایس ه  فراتر گذاشننته و دو « كرانِ آسننمانبلندِ بي»گروه اسننمي  مرداني در

 صفت بياني را با كسرة ارافه ربر از هسته آورده است.

 ساخت گروه اسمی بدون ح ور اسب-3-3-2

آن »و « آن خوب نایاب»، «تریسبيدارتریس خفتة ناخفته»ها  اسنننمي ها در گروههسنننته

 هستند. « دلاور»و « خوب« »خفته»ها  بياني به ترتيب، صفت« دلاور ایراني

 ها بنه جان صنننميميت و سنننادگي

 

 را دوسنننت دارم نایا  خو  آنمس  

 (081، ص0566)مرداني،                

 جزوكه  «تریسناخفته»، صننفت عالي «تریسبيدارتریس خفتة ناخفته»در گروه اسننمي 

 تة پسيس آمده است. ها  پيشيس است، پس از هسته و به عنوان وابسوابسته

  ترینبناخفاه خفاۀ بيدارترینمس كه 

 

 رین تبشننکفتهاز نسنني  نفس سننبز تو  

 (050)همان:                                
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چندیس بار صفت عالي را به عنوان « شعاع شدن»مرداني علاوه بر ایس مورد در غزل 

تریس. ر ناسفتهتریس و گوهنهفتهتریس، آتش بوابسنتة پسنيس به كار برده است؛ رصة ناگفته

 (كه به شاعرانري زبان و  كما شایاني كرده است.050همان: )

  به کاربردن مميّزهای خراف قارده -3-3-3

چيز  كه »یادآور سنبا شناعران سبا هند  است.  راعده، خلاف اسنتفاده از مميّزها 

یس نوع اسننتعمال گيرد تنوع بيش از حد ادر سننبا هند  اسنناس و محور بيان ررار مي

« اسنننت، آن ه  در موارد  كنه گناه یکي از دو عامر بعد از عدد امر  انتزاعي اسنننت

هنا  اسنننمي زیبایي با اسنننتفاده از عدد و مميز گروه. (08: 0563)شنننفيعي كندكني، 

اند؛ مانند یا كهکشنان سنتارة ميصا و یا آسمان ستارة نوراني )روشننرر( پدید آمده

ده )دفتر جوشيگرفته، صد دشت شقایِ  ز خونشان ستارة آتش)دفتر ريام نور(. صد كهک

نامة خاک(، صندهزاران كهکشنان خورشنيد، صد دهان فریاد و صد رافله سيارة نو خون

 )دفتر آتش ني( صد بغر گر و یا سبد ترانة تنهایي )دفتر رانون عش (.

 های آوایی تناسب  -3-3-4

زدایي از راه ساز  و آشنایيني، برجسنتهها  اسنمي مرداها  گروهیکي دیرر از ویژگي

 در آرایيواج»ها  گروه اسننمي اسننت. آرایي بيس سننازهها  آوایي و واجایجاد تناسننب

 حاصننر ه  به مسننجّع یا متجانس كلمة دو كردنارننافه از مرداني شننعر  ها تركيب

 و هاصامت تکرار از یا و پاک خاک و رزم روز زخمه، زخ  خون، خوان مانند شنود؛مي

 بانو  و نور نعرة فاجعه، هجا  خورشننيد، شننورش مانند تركيب؛ اجزا  در هامصننوت

  .  (095-093: 0593 زاده،عظي  و )صدري« باورار

 و كلمات موسنيقي او راه خفننر»ایس شنررد به حد  مورد علارة مرداني اسنت كه 

 هماهنري او با كه را دیرر كلمات خودخودبه اولي، كلمة كه سننان بدیس اسننت؛ الفا 

 ار آن موسننيقي ببيند، را كلمه معني كه آن از بيش او...  كندمي احفننار او برا  دارند،

 .  یافت هاتركيب در توانمي راحتيب را لهمسی ایس. شنودمي
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 روعش حرف یا با مثلاً دارند؛ هماهنري ه  با اكثراً هاتركيب دهندةتشنکير كلمات

 مشننترک آنها در حرف دو یا یا حدارر یا دشننونمي مشننت  یکدیرر از یا و شننوندمي

و مصننوت در طول ابيات و مصنناریع، به  تکرار صننامت .(083: 0585پور، )اميس« اسننت

آنها  آفریسصنننورت پراكنده، كاربرد فراواني دارد، ولي مرداني با تکرار آگاهانه و زیبایي

 در ساختار گروه اسمي )تركيب(، بر موسيقي سصس خویش افزوده است.

اسنناس نظر كورش صننفو ، توازن واجي از ایس نظر كه دارا  ارزش موسننيقایي  بر

مرداني در  .(089-086: 0565)ر. ک صفو ،  شند، به هفت گروه، رابر تقسني  اسنتبا

خواني كامر، استفاده ها  اسمي خویش، از شش نوع آنها، به جز تکرار ه ساختار گروه

 كرده است.

 خوان آغازینتکرار هب -5-3-4-0

هایي كه با یا صامت آغاز شوند و بتوانند بار معنایي كلام را حف  كنند، كار یافتس واژه

  اا  نيسنت. ایس نوع تکرار آوا در اشعار مرداني، بيشتریس بسامد را دارد، به گونهسناده

 خوری  كه چنيس تکرار  در آن وجود نداشه باشد. اسمي برمي كه به ندرت به گروه

 ایةس گریز سپيده، سمند س ّ خوان آغازیس عبارتند از: صدا کرار ه هایي از تنمونه

 يریسش شهد خيال، بلندا  بال از تربالنده یلدا، شب شکفتس شوق سنرگردان، ها سنياره

 شپرخرو شهر كيهاني، تنرة تنرنا  خروشان، خل  خشن  طوفان، طبر طنيس شنهادت،

 ا،ش بلند بام ایثار، سرخ ها صنصره غرراب، خسنتة غری  تکبير، تندر بانگ شنهادت،

  خاک و ... . خزان طلس 
 هادت گر بود افلارتانشنننيریس شنننهد شننن  داران، نوش باددر كنار خوان آتش، روزه

 (581، ص0566)مرداني،                        

 آید پيده ميسننمند سنن ّ سننه دا  صنن
 

 آیننددریننده ميیلي كننه سنننينننة ظلمننت 

 (568)همان:                                  
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 ایتکرار واکه -3-3-4-2

ها نيز علاوه بر كما به القا  معنا در افزایش موسنيقي سصس بسيار مؤثر تکرار مصنوت

ر از تها  فراوان و زیبایي دارد؛ بالندههسننتند. در شننعر مرداني، ایس نوع تکرار نيز نمونه

سننوز عود ها  نهان، مویهخوردة صننبحها  تاکِ بارانبال بلندا  خيال، صننفا  خوشننه

 سوز روز و ... .آتش ني، پا  پير  ایس شير بيشه، شکوه كوكب شب

 رشنننن  آپننر تننشآن تننيننر آمننس 

 

 كننه در هنر كنمننان كنژ  راسنننت  

 (033)همان:                              

 ام آبشنننصور غزالان شننند نراه تشننننه

 

 ه كنيدشه گریير بيس شیا  ريبه پا  پ 

   (035)همان:                              

 پایانی خوانهب تکرار -3-3-4-3

قش شود كه نت ایس نوع تکرار، در افزایش موسنيقي شنعر، زماني بيشنتر آشکار مييّاهمّ

ا  هها  پایاني در گروهخوانبند  شننعر فارسنني، ارزیابي كني . تکرار ه آن را در رافيه

ت؛ حدیث كهنة تاریخ تلخ، حدیث كهنة اسننمي زیر، از نظر موسننيقي حائز اهميت اسنن

ال آبیس، آواز زلنشان، رود نيلرون شبشنعر، بهار سنرزميس بي بکر ها تاریخ تلخ، واژه

ها، بانگ تندر تکبير و زار كينهروز، رزمراه مهيب غروب، ريام ردی  خون، حصنار شعله

. ... 

 ر شنننع ربک هننا ا  كلننامننت واژه
 

 غنچة سنننرخ شنننرابا  لبنت گنر 

 (503)همان:                           

   آغازین خوانهب و واکه تکرار -3-3-4-4

ها  سننجع متوازن در ایس مقوله برخي از گونه»از نظر ارزش موسننيقایي، هميس بس كه 

بسامد فراوان ایس نوع تکرار آوایي در اشعار  .(003: 0565)ر.ک صفو ، « گيردجا  مي

 ةرج یثير موسنيقایي آن، آگاهي داشنته است؛ صدا دهد كه و  به تمرداني، نشنان مي

نام نامي روحاني عج ،  گر، هزارة شنننکوفایي سنننرخ سنننرود زجر، رلعة زنجيریان
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 شهد غرراب، خسنتة غری  خون، غرّا  خلبة خلوط خون، جاوید رصنيدة تریسجار 

 شهادت و ... . شيریس

 ر زجة زنجيریان رلعة رننجّصنندا  

 

 شکستسکوت سنري مردان ایس دیار  

 (080، ص0566)مرداني،                

 آید روس مرگ مينالنة نناصننندا  

 

 گذردغروب خسننته ز دنيا  رنگ مي 

 (066، ص0566)مرداني،                

 پایانی خوانهب و واکه تکرار -3-3-4-5

رافيه و یا دارا  سنجع متواز  در سنناختار گروه اسمي ها  ه در ایس گونه تکرار، واژه

لهيب رود خورشنيد اميد، نسني  خفتة بسنتان خاموشان، بو  پایان زمان  گيرند؛رار مير

ها  خروشان آبشاران، صدا  پا  گر، شکوه كوكب انتظار، خواب رنريس زميس، رصيده

خيال، ژرفنا  كورة  روسننتا  پریها  عروس سننوز روز، نوا  نا  بارانها  سننبز،شننب

 و ... . ها  دلنشيسسوزان نازیان، طنيس نغمه

 ، ميلاد نور  يسزم يسدر خواب رنر
 

 بر محور هسنننتي، عبور كهکشنننناني 

   (083، ص0566)مرداني،                

 ا  بسنننيننط جنننننرننر انبوه مننه 
 

 سننننبننز ا هننبنناران ا ننن ا ا  نننو 

 (509)همان:                                

 ه ایی کام  تکرار -3-3-4-3

: 0590كامر سنصت آوایي هجاست )روحاني و عنایتي، ایس نوع تکرار در اصنر، تکرار 

ا  هپزرچينبيشه، بو   شببير  ایس پيرگر، پا   شبهرشناعران  شبعر(؛ مانند بو  019

 .شهيدان و ..  خاک پاکچش ،  چينپزرچين گ ، زمال محالتمشا، سرچشمة  پیرچين

 از نظر موسيقي، بسيار ارزشمند است. در شعر مرداني بسامد 

 هننا  پهرچيس تمشنننا بو  پَرچيس
 

 دهيبننو  كشننننت نننوبننهنناران مي 

 (309، ص0566)مرداني،                
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شننود. در بسننيار  از ها  آوایي در شننعر مرداني به موارد فوق محدود نميتناسننب

ها  اسنمي و ، صامت پایاني واژه با صامت آغازیس واژة بعد، یکسان است كه از گروه

 آن ،هسك کخا افسانة كهکشان، هورظ زپررا است؛ آغازنظر موسنيقي، دلنشيس و اثرگذار 

 غول و ... . ایس ونيخ خشا دو ستاره، داميسك کتابنا روح

 

 های اسمی در اشعار مردانیاشکاما  گروه -3-3-5

سنناز ، در كنار همة محاسننس خویش، خالي از عيب علارة بيش از حد مرداني به تركيب

وارد است، تکلف و تصنع حاك  بر آن است كه نصستيس ایراد  كه بر ایس كار »نيسنت. 

یرر اینکه ایس سصاوت در خرج كردن تركيبات، ... دكند غزل را از صنميميت سارط مي

سنبب مي شود كه شاعر نتواند سنجيده عمر كند و دو سو  تركيب ارتباط و هماهنري 

ها سرگردان و مصاطب در انبوه تركيب .(09: 0590)وليئي، « لازم را با ه  نداشنته باشند

تواند تصنویر درسنت و روشنني در بهس خود بسازد. از شنود و نميدر نتيجه دلزده مي

شنود و ناخواسته برا  پركردن سنو  دیرر، گاه شنيرازة كار از دسنت شناعر خارج مي

دهد كه هایي را در سنناختار گروه اسننمي جا  ميوزن، ایجاد تناسننب آوایي و ... واژه

 حشو هستند.

ي مانند اشا دیده، لهيب گرم، طلوع مشرري آفتاب، شاخ شکربار نبات و در تركيبات

ها زاید اسننت. دو سننو  تركيباتي مانند درخت تشنننة گر، نسنني  خون، ... یکي از واژه

ها  بسنته، سنرچشمة زلال محال، بيشة مغشوش نسي ، كربلا  روشس خون، انتها  اف 

بي درتي  خواني ندارند.یرر ه جوشننند و ... با یکدصننندا  سنننبز تو چون رود باد مي

توان در بيت زیر نشنننيني آنها در كنار یکدیرر را ميمرداني در سننناخنت تركيب و ه 

 آشکارا دید:  

 ها روان، بلور سنننپيد بنه جویبار اف 

 

 ها  شنف  سننركشد زبانة صبحز بركه 

 (085، ص0566)مرداني،                
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ورد، نه از آم طلوع )فل ( سننر بر ميبدیهي اسننت كه صننبح از سننرخي آفتاب هنرا

 شف .

 

 گيریناي ه -4

گيری  كه از نظر تعداد، دفتر الماس آب، بيشتریس شده نتيجه مياز مجموع مباحث ملرح

از تعداد آنها كاسنننته  ،تدریبمي را دارد و از دفترها  بعد ، بتنوع و تعندد گروه اسننن

زولي دارد؛ ولي اشنعار مذهبي شنود. درصند تعدد گروهها  اسنمي به تدریب سنير نمي

يبات، . بيشتریس درصد تنوع تركهستندمرداني در دفتر چشنمة شفا از ایس راعده مستثني 

 «نامة خاکخون»اختصنناص دارد و دفتر « الماس آب»به اوليس دفتر شننعر مرداني یعني 

 . درصد تنوع گروهها  اسمي را داردكمتریس 

بيسنت و شش نوع در اشعار خویش به  جزئي در 3گروه اسنمي  05مرداني، تعداد 

ا، ص، صپ، ا، »كار برده اسنت. نوزده گروه، فقط یا بار در اشعار او آمده است. گروه 

)گلبانگ آسننماني آن روح سننرمد ( بيشننتریس بسننامد را در ایس بصش دارد. در « ص

 لية مرداني، اشنعار  وجود دارد كه هر مصراع آنها یا گروه اسمي است امادفترها  اوّ

 شود.به تدریب ایس ویژگي كمرنگ مي

جزئي در سي و سه گونه در اشعار مرداني وجود دارد كه  0گروه اسمي  309تعداد 

ها صفتها  اشار  و اند. در ساختمان ایس گروهده نوع از آنها فقط یا بار اسنتفاده شده

 خوش گلشننس)علر « ا، ص، ا، ا»اند. گروه ها  دیرر به كار رفتهعدد بيشننتر از وابسننته

 سجاده( بيشتریس بسامد را دارد. 

جزئي در سي و چهار گونه در مجموع اشعار مرداني به كار رفته كه  5گروه اسمي  

كرانة شننب( با )مرداب بي« ا، ص، ا»هجده گروه از آنها فقط یا بار آمده اسننت. گروه 

و  اشار  )ایس اختلاف بسنيار، بيشنتریس كاربرد را در اشعار مرداني دارد. اعداد و صفات
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 اند. دو نوع گروه اسننمي سه جزئي،ها  پيشنيس دیرر به كار رفتهآن( بيشنتر از وابسنته

 بدون وجود اس ، ساخته شده است. 

يش اليه برا  اس  پها  پيشنيس استفادة دوگانه كرده است؛ مفافا مرداني از وابسنته

 از خود و وابسته پيشيس برا  اس  پس از خود. 

ها  بعد  بيشنتر شنده اسننت. ساخت گروه با ا  اسنمي در دورههپيچيدگي گروه

ه یابد. آغاز گروحرف ارنافه و پيشنوند به تدریب در اشعار مرداني ظهور و گسترش مي

ه ها  اسمي مرداني است. نه اسنمي با صفت بياني و كسرة ارافه یکي از ویژگيها  گروه

 .گروه با صفت بياني همراه با كسرة ارافه آغاز شده است

آوردن صفت بياني در ابتدا  گروه اسمي با كسرة ارافه، ساخت گروه اسمي بدون 

تریس ها  آوایي از مه حفنور اسن ، به كار بردن مميزها  خلاف راعده و ایجاد تناسب

 ها  مرداني در زمينة ساخت گروه اسمي است.زدایيها و آشنایيهنجارگریز
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شگردهای زبانی ناصرخسرو در گشایش و رهایش برای انتقال مفاهیم 

   ایدئولوژیک

 پژوهشی( مقالة)
 1 مریم جعفرزاده

 دانشگاه کاشان ات فارسیو ادبیّ دانشجوی دکتری زبان

 رضا شجریدکتر 

 ات فارسی دانشگاه کاشاندانشیار گروه زبان و ادبیّ

  

 
 چکيده

كلشم كه دا موضااو  اساا   (ه.ق. 841رفشت ) قبشد شنینشصااررواارر  اثری منثوا از «گشااش و ر ایش و»

  رود از افکشا فلوفی ر كلشمی ر بحث ر جدل برای تبليغ اسشلنو ونده كه  .اسا شادهنوشاههاسااشیيليه 

دا كهشب گشش و ر  نشصارروارر. اسا بردهبهرهدا ا ن كشا،   زبشن ر ینشصار نن از ظرفيّكرده، اساهفشده 

. اس بيشن كرده ای مؤثّربه گونهاا   ویشی رور اند شه ، یقش دبیشی زبشنی منشسبش گز نو ساشر  ،ایش و

 مهنیدارن ژ کولوئدا پيوند بش ینشصاار ا د ا ن كهشبیشی ر ژگی براساایا نکه به  ضااان ،پژریوا ن 

   دید.شننش ببه مخشطاا دا انهقشل مفشیيم ا دئولوژ ک  شگردیشی زبشنی نشصررورر، بر نن اس  كه پردازدمی

نو ونده چگونه  ا دئولوژی گشش و ر ایش و،اس  كه دا سشرهشا زبشنی  نپرساو پژریو اشضار ا 

یشی ادبی برای اند؟ نشصررورر از چه ناا هو ونده بودهن ؟ كدام ینشصر نحوی مواد توجّهاسا ه شفهبشزتشب 

شش و ر دا گا ن مقشله بيشنگر نن اسا  كه ا دئولوژی نهش ج اسا ؟ بردهبيشن مفشیيم ا دئولوژ ک رو و بهره

یشی یقلی ر نقلی ر نيز امزگشن فلوفی ر كلشمی بریشن گيری ازبهرهاس . ایش و به طوا صار   بشزتشب  شفهه

رجوه افعشل، صدای دسهوای ر  ،دید. دا سار  نحویمی نشاشن مهن بر ژ ک ااولوئیشی ا د شاهسايرر  اند

یشی ر  اند شااه. گوااهكندمی یرضااه مخشطب به اا مهن ، تصااو ر گو ش ی از بشا ا دئولوژ کتأكيدی ینشصاار
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نو  نگرش  تشر   هی برایتوجّ قشبل  كه ظرفيّیش ی ناا ه به اا كلشمی نيز تنوّ  بلشغی ژ ک، دا سر ولوئا د

نن دسااهه از صاانشیشت بلشغی كه ساابب ابهشم ر  ، از؛ بنشبرا ناساا بينی نو واانده دااند، محدردكردهجهشن ر

 شود.د ده نای ، نششنیشوند، دا گشش و ر ایش وچندرجهی شدن مهن می

  

 سشرهشا زبشن، نثر تعليای. ا دئولوژی، نشصررورر، گشش و ر ایش و،یشی كليدی: راژه

 

 مهمقدّ -1

عده از القت در ماه ذیص به حجّب و متخلّي به ابومعين و ملقّمکنّ» ناصرخسرو قبادیاني

ه.ش. در قبادیان از نواحي بلخ   903ه.ق. مطابق با تير یا مرداد سههنه  990 ةشهههور سههن

در یمگان ه.ق.  000 ةدر سن ،تصحّه و به روایت اقرب ب 091 ةمتولد شده و بعد از سن

وی از جمله اسماعيلياني  (.030: 0930،)فروزانفر «بدخشهان وفات یافته اسهتاز اعمال 

 سههتكرده ابرای تبليغ از افکار فلسههفي و كلامي و بحو و جدل اسههتفاده مياسههت كه 

   (.039: 0999)صفا، 

جامع الحکمتين، زادالمسافرین،  شاملآثار ناصهر خسهرو در زمينة عقاید اسهماعيليه 

گشهههای  و رشای  یکي از . »شهههودمي وجه دین، خوان اخوان و گشهههای  و رشای 

رسهالات فارسهي ناصهرخسهرو در جواب سند ساال است كه یکي از برادران مذشبي از 

شای را گشوده و نفس آنهاشای را جواب داده و دشواری آنهاناصر خسرو كرده بود و او 

لصهههان را از تردید رشایي داده و به شمين مناسهههبت كتاب را گشهههای  و مامنان و مخ

  (.  090: 0999)صفا،  «رشای  ناميده است

يني ببه دنبال بيان اندیشه و جهان ،ناصهرخسهرو در این كتاب، شمنون دیگر آثارش

شا، از ارزش اميظنی را ولوژئیدا»شههود: ميناميده «ایدئولوژی»خوی  اسههت كه شمان 

سههياسههي و اعمال یو گروه، -يشای اجتماعكه نگرش دانندایي ميشبينيجهان باورشا و

: 0991)فتوحي، « کم یو كل شدایت مي كندحر اجتمهاعي یها جهامعه را د ةطبقه یهو

ن را در بيا آنهاتوان نق  (. زبان و ادب از ابزارشای انتقال ایدئولوژی شسههتند و نمي900



 01 شگردیشی زبشنی نشصررورر دا گشش و ر ایش و برای انهقشل مفشیيم ا دئولوژ ک

 

 

 

بيني و ایدئولوژی شهاعر یا نویسنده در انتخاب گرفت و جهانمفاشيم ایدئولوژیو نادیده

 شای زباني و ادبي متن ماثر است.ساخت

 

   موألهبيشن  -1-1

 «واقع آغشهههته به ایدئولوژی اسهههت زبان صهههورت مادّی ایدئولوژی و در»كه  از آنجا

شای متن با با بررسههي سههطوت مختلن متن به روابا ميان سههازه .(99: 0909)فركلاف، 

تحليلي -پژوش  حاضر به شيوة توصيفي ،روبرد؛ از اینتوان پيایدئولوژی نویسنده، مي

با بررسهي سهه لایة واژگاني، نحوی و بلاغي  به تحليل شگردشای زباني ناصرخسرو در 

 دشد:مير پاسخانتقال مفاشيم ایدئولوژیو پرداخته و به ساالات زی

ته افینویسههنده سگونه بازتاب  ایدئولوژی گشههای  و رشای ،در سههاختار زباني ( 0

   است؟

 اند؟ سه عناصر نحوی در خدمت ایدئولوژی نویسنده بوده( 3

شای ادبي برای بيان مفاشيم ایدئولوژیو خوی  نهاصهههرخسهههرو از سهه آرایهه( 9

 است؟بردهبهره

 

 ة تحقيقپيشين -2-1

ست؛ در اشا و مقالات بسهياری دربارة آثار و افکار ناصر خسرو نوشته شدهتاكنون، كتاب

نيز اخيراً كارشای ارزشمندی صورت گرفته است؛ برای ایدئولوژیو شناسي زمينة سهبو

م برای انتقال مفاشي الملوکةنصییی  طرز بيان غزّالي در »در مقالة  عليجعفری قریهنمونه 

ای به پيوند زبان و ایدئولوژی شهههناسهههي لایه( به روش سهههبو0999) «مورد نظر خود

گيرد نگرش عرفاني غزّالي كه بر بنياد پيوند شهریعت و طریقت است، پرداخته، نتيجه مي

 است.  شای كلامي تأثيرگذار بودهدر گزین  عناصر زباني و سازه
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زادالمسافرین حکيم شهناسهي نگاشي به سهبو»پور ملکشهاه و دیگران در مقالة غني

شناسانه، به رابطة زبان و تفکّر در زادالمسافرین ( با رویکردی سبو0909) «ناصهرخسرو

پردازند. نویسهندگان با توجّه به بسهامد بالای آیات قرآن، بسامد واژگان فلسفي و نيز مي

قا رسند كه ناصرخسرو كتاب را فساختار زباني و بلاغي زادالمسافرین، به این نتيجه مي

 است. برای بيان اندیشة خوی  نوشته و در آن به زبان اثر توجّه نکرده

بررسههي تکواژشای تصههریفي و » كياني و عباسههي به ،«گشههای  و رشای »در زمينة 

به منظور شناخت ( 0993) «اشهتقاقي در كتاب گشهای  و رشای  ناصر خسرو قبادیاني

مه و در ساختمان كل آنهاجایگاه سابقه و  تکواژشای تصهریفي و اشهتقاقي زبان فارسي و

، نمایدشای جدید ایفا ميواژه سههاخت ا وشهنيز نقشههي كه این تکواژشا در تصههرین واژ

 اند.پرداخته

اسههت. شههده كه كمتر موردتوجّه پژوششههگران بودهپژوش  حاضههر در متني انجام

ان و زیمتن به ارتباط در ناصرخسرو  يزبانبا بررسي شگردشای  شمننين از آن روی كه

 پردازد، تازگي و اشميّت دارد.ایدئولوژی مي

 

 بحث -2

مباني فکری نویسههنده در متون مختلن ممکن اسههت آشههکارا و مسههتقيم یا در لفّافه و 

ایدئولوژی با صهههراحت بيان شهههده از نو   آنهاشایي كه در غيرمسههتقيم بيان گردد. متن

طورمسهههتقيم شای گروه ایدئولوژیو بهنشهههانه آنهاشهای گفتمهاني شسهههتند كه در متن

ني كه بار ایدئولوژیو صههریو و آشههکار دارند، در دایرة ادبيات تبلي ي شههود. متوميبيان

رسهاني شمراه با اقنا  مخاطب است. گيرند كه شدف نویسهنده در آن تبليغ و پيامقرار مي

ق  ادبي متن تقليل یافته و نت تر باشد، ادبيّشرسه ميزان ارتباط متن با ایدئولوژی صریو

دشي به جهت ثير زبان درأت تنویسهههنده از ماشيّ» ،حال نبها ایگردد. تر ميرنه آن كم

 زباني ور كه صههراحت بيان خود را رشا كند، از ابزانيسههت و بدون آن لشا غافاندیشههه
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ریه )جعفری ق« بردميخود بهره وایدئولوژی ، برای پيشبرد اشدافنصناعات بلاغي روش

 (.  011-010:  0999علي، 

ضمن بيان ساختار گشای  و رشای ، ایدئولوژی نویسنده در سطوت  ،در این بخ 

شههود ناصههر خسههرو سگونه نشههان داده نحوی و بلاغي كتاب بررسههي شههده تاواژگاني، 

م شا و مفاشيشای زباني برای انتقال بهتر و تأثير بيشههتر اندیشهههتوانسههته اسههت از ّرفيّت

 ایدئولوژیو بهره گيرد.

 

 سشرهشا كهشب گشش و ر ایش و -2-1

وید: گميخود از آن روی كه  نهد؛نام مي« گشای  و رشای »ناصهرخسرو این كتاب را 

ما  ن توان داشت؛ وليکنآشایي كه شبهت اندر از بسهته گشتن مسأله ،ای برادر ،دانسهتم»

از  ،«گشای  و رشای »نهادیم این كتاب را شا و نام اجابت كردیم در پرسيدن این مسأله

شای مامن مخلصان را اندر او گشای  كردیم تا نفسكه سخن بسته را اندر او گشاده نآ

 .  (00: 0901)ناصرخسرو، «و رشای  باشد...

 شود:ساختار این كتاب در مواد زیر خلاصه مي

 ؛تاین كتاب از سي مسأله  و به تبع آن سي جواب تشکيل شده اس( 0

 ؛آیديم -اماول تا سيبترتيب از - «مسأله»شر سي پرس  كتاب با عبارت عنوان ( 3

    .ي صورت گرفته استت خاصّنظم و دقّ ،در ترتيب و سين  این سي مسأله( 9

اول بترتيب سنين است: آفریدگار و آفریده؛ دو سيز كه ميان ایشان  ةلأعنوان پنج مس

شيچ زمان نباشهد؛ كردگار قدیم و عالم محد؛؛ در جسم نبودن صانع عالم؛ نفس لطين 

  بيست و ششم سنين است: رشای ةلأبترتيب از مس آخر ةلأعنوان پنج مس. و علم كثين

كه ایزد - مردم به سيسهت و ثواب سيسهت؟؛ صهراط سيسهت؛ حساب سيست؟؛ ترازو

 .سيست؟؛ مجبور یا مختار بودن مردم و شرط عقوبت -تعالي خلق را وعده كرده

 ؛ شودآغاز مي« ...پرسيدی ای »شر مسأله با عبارت ( 0
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 ؛ شودن ميبيا« ...بدان ای »جواب شر مسأله با عبارت ( 3

بيان كن تا »آید: ميموارد ذیل  انتههای شر مسهههألهه بها عبارات و جملاتي سون( 9

 ؛(30)مسأله   «باید كه بيان كني و حقيقت آن بازنمایي» ؛(00، 30،30 )مسأله «بدانيم

بازنمای » (؛09)مسأله   .«بيان كن تا بشناسيم»؛ (9)مسأله   «شرت آن بگوی تا بدانيم»

اگر »؛ (0 )مسههأله «كن و مبرشن را پيدا این مسههأله جواب»؛ (09)مسههأله   «تا بدانيم

أله  )مس «لاموالسّ -ا نادرستي آن بنمای به حجتوالّ ؛درسهت اسهت تا بازگفته شهود

 ؛(39

أله )مس «بررس تا بداني، بشناس تا برشي»انتهای جواب شر مسأله جملاتي سون ( 0

بپرس تا بداني، بياموز »(، 9)مسههأله  «رشيبپرس تا بداني، بررس تا ب»(، 30، 0، 9، 3

 ؛آید( و ... مي00)مسأله  «تا برشي

« تاین است علّ» :انند؛ مشهودمي ذكرجملات تأكيدی مسهائل، جواب برخي در ( 0

 .(03شمان: ) «این جواب شر سه ساال تو است»(، 99)شمان: 

آن اسههت كه و جواب دیگر » كند. در برخي مسههائل سند جواب یا دليل ذكر مي( 9

دوازدشم، شههه  دليل  ةدر جواب مسهههألهشمننين (، 09 شمهان: «)گویيم مر او را

 ؛(30-39شمان: ) آوردمي

 :كندگاشي مسأله را شم ذكر مي ،در جواب( 01

جواب آنکه گفتي سرا سون آب از بالا به نشيب آید عين آب است، و سون به بالا »

نشيب به بالا شود از مركز كثافت به آن است كه سون آب از ، شهود بخار استبرمي

 ؛(00شمان: ) «مركز لطافت شود تا...

که گفتي كه ... آن است كه بداني عين آب از ایزد سبحانه بيافرید شرگز قطره آنا امّ» 

 ؛(00شمان: ) «... زیادت و نقصان نکرده است وبي

با طرت سهاال و پاسخ به و  گيردمير راقمخاطب  در جایگاه گاشي ،در جواب( 00

 :كندایجاد مي گفتگوآن، فضای 
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این است كه گویي فایده دشنده است و یکي  عالَمپس اگر كسي گوید سون صفت »

است كه یکي فایده دشنده است و فایده  عالَمفایده پذیرنده، پس استاد و شاگرد نيز 

 عالَمآید در مي پهذیرنهده و ... جواب او بهازدشيم، گویيم از شمه سيزی كه یادكرده

 ؛(90-99)شمان: « و... عالَمنداست و شمه اجزا و اشخاص 

پس اگر گوید سه دليل داری بر آن كه جز این عالم عالمي دیگر اسهههت؟ جواب » 

 ( 90شمان:  ) «دشيم كه ما دراین عالم ...

گراني شوا دليل است ... و  پس اگر كسهي گوید كه پيوسهتن شوا با آب و خاب بر» 

جواب او بازدشيم گویيم شوا جسههم است كه درازا و پهنا و بالا  ،متناقض باشهداین 

 ؛(00 شمان:) «دارد و ...

و اگر خواشي كه بداني كه آب سون به جای خاب سهههبو اسهههت و به جای شوا »

 ؛(09 شمان:) «بنگر كه جای آب بر روی زمين است و زیر شوا ،گران

كه  يم مرایشان را گوی ،سنين نشاید گفتناگر كسهي گوید كه این  مانو گفتند متکلّ»

را شهاید گفتن این سخن؟ اگر گوید شيچ كس را نشاید گفتن. ایشان را گویيم شما 

 .(09شمان: ) «را بر خصم خوی  حکم نشاید كردن و اگر گویند ...

 كند:گاشي به عام بودن ساال اشاره مي ،در جواب( 03

مردمان پوشيده است و شر كه را اندب مایه و این مسأله كه تو پرسيدی بر بيشتر از »

 ؛(09 شمان: ) «شوش است..

 دشد:كند و پاسخ ميشا شم اشاره ميدیگر گروه شایدر جواب به نظر( 09

این مسهأله سهخن بسيار است شر گروشي را. ما بازنمایيم كه شرگروشي در این  در»

بازگویيم تا بر آن اند. پس آننه طریق حق اسهههت اند و حجت سه آوردهسهه گفتهه

 ؛(01شمان: ) «مستقيم شوی و اعتقاد خوی  برآن درست داری

 بر ؛ امّاگذارده مي( صحّاندیشهة خود )منظور مخالفان در جواب به كلام مقابلان( 00

 . مانند:پردازداساس اعتقادات خوی  به تأویل آن مي



 84  ، شاشا1877تشبوهشن ، درمبيو  ر  سشل ،نشمهكشرشفصلنشمة یلای  07

 

داننه گویيم ب ،و سون معلوم كردیم كهه صهههراط راه نفس اسهههت نهه راه جسهههم»

كه صهراط بر سهر دوزک كشيده است باریکتر از موی و تيزتر از شمشير  گویندشمي

و خلق را از او بباید گذشههت تا به بهشههت رسههد و اگر از او بيفتد به آت  جاوید 

 شمان: ) «راسههت اسههت وليکن تأویل آن بباید دانسههتن نه ّاشر گفتار شمه  ،رسههند

003). 

 

 راژگشنیلش ة ا دئولوژی دا  -2-2

ات معنایي بسهههيار شای سهههاختماني، گونهشها از نظر ویژگيواژه شای دلالت و مختصهههّ

، نمهایانگر رویکرد خاص، ویژه و متنبسهههامهد بهالهای برخي از واژگهان در انهد. متنوّ 

شایي كه ارتباط متن را با در لایة واژگاني، بررسههي مالّفه .اسههت نویسههندهایدئولوژیو 

ود: شهههگفته مي ،كند، قابل اشميّت اسههت. در این خصههوصمي بافت بيروني آن برقرار

ای شههاخص و در توان مجموعهسههاختار لفظي متن یا قاموس ذشني شر شههخص را مي»

 (.  303: 0993)فاولر،  «دانست شاناشا و جریعين حال دگرگون شونده از مناسبت

اسهههت. دار بر دوش واژگان نشهههان، سهههياسهههي عي، فرشنگيارویکرد خاص اجتم

ت به نههههسب یا نویسنده ت و دیدگاه شاعریّن انعکاس فردبيّم متنداری واژگان یو نشان

واژگان نشاندار  ،دیگر (. از سوی309-390: 0991)فتوحي،  كند، اسهتمي ناآننه كه بي

 ب ورّق بهه یهو نظهام فکری و اعتقادی خاص شسهههتند كه در عين اینکه پویا، محمتعلّ

 د. كننمينویسنده را بياند، رویکرد خاص انایدئولوژیوحامل بار احساسي و عاطفي 

: شسههتنداصههطلاحات كلامي، از واژگان نشههاندار این متن  ،در گشههای  و رشای 

، انفس، شيولجسد، ، جسم، حس، صورت، ناطق ،حد، عرض، مواليد معني، وشر، ذات،ج

ت. كثين، شوی، طبایع، جنس الهاجناس، بسهههيا ب،قهدیم، محهد؛، مركّه ، عرض،نو 

شمننين برخي تركيبات، جزو تركيبات نشهههاندار شسهههتند: برشان عقلي، ترازوی عدل، 
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ترازوی عقل، جنب  طبعي، جوشر بسهيا، جوشر مركب، صورت لطين، صورت مطلق، 

 . ّاشر شریعت، علّت نخستين و ...

به توضههيو و تعرین برخي واژگان  ،بر اسههاس نق  فرازباني زبانناصههرخسههرو 

، (Jakobson) به اعتقاد یاكوبسهههن»تا مخاطب را با خود شمراه كند. نشهههاندار پرداخته 

شرگاه گوینده یا مخاطب یا شردو آنها احسههاس كنند لازم اسههت از مشههترب بودن رمزی 

ن در سني گيری پيام به سههوی رمز خواشد بود.كنند مطمئن شههوند، جهتكه اسههتفاده مي

شای مورد اسههتفاده رود و واژهميخود زبان به كار  ةبت دربارحزبان برای صهه ،شههرایطي

ه در ، سنانکبرای نمونه ؛(00:  0900صفوی به نقل از یاكوبسن، ) «شهرت داده مي شهود

ناصهرخسرو واژگاني مثل شيولا، ثواب و صورت را كه از واژگان  ،شهودميمشهاشدهزیر 

صه به انتقال شرسه بهتر اندیشه و تفکرات ن مشخّيشمكند. نشهاندار متن اسهت، معنا مي

 :هتساهبه او كمو كرد متندر بستر 

 «آراسههته شههده مر او راسنان باشههد كه  ،اند و به پارسههياز تازی گرفته شيولالفظ »

 .(39: 0901ناصرخسرو، )

 شمان: ) «باشد و صورت را بي شيولا یافتن نيست به حس سهرهبه پارسي  صهورت»

30).   

 .(001شمان: )« است بازگشتنو ثواب را معني  ؛ثواباما »

 .(000شمان: ) «باشد و راه از دوگونه بود راه در پارسيصراط كه  ،بدان ای برادر»

زیررمزگاني  و طبق رمزگان یافته برسههازمان شایمتن، نظامي از نشههانه شر»در واقع 

 «باشههندن ميمعيّشای شا و كن شا، باورشا، فرضگرای  شا،اسههت كه بازتابي از ارزش

واژگاني و نق  آن رمزگان در متن، ميزان  ةلای در نو  رمزگان(. »391: 0909، نهدلر)س

 ا و نسبت او با ایدئولوژی و نهادشایشای مسلّن به گفتمانسپردگي مالّوابستگي و دل

 (.  390: 0991)فتوحي« كندقدرت را مشخص مي
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ّم شای مهلسفي، یکي از رمزگانوسهعت اطّلاعات ناصهرخسرو و آشنایي با مفاشيم ف

و  ؛حدَ ه دربارة مفاشيم م  ؛ سنانکاستمتن یعني رمزگان فلسهفي و كلامي را شهکل داده

 راند:قدیم، قائم به ذات و ... سخن مي

حدَ؛ سيزی باشهد كه از سيزی دیگر باشد و سيزی كه او نه از سيزی و حقيقت م »

سبحانه است كه سيزشا شمه از او سيز باشهد قدیم باشهد، پس قدیم به حقيقت امر باری 

 (.39: 0901ناصرخسرو، ) ...«گشتند و 

وليکن شویت باری از مادّه و آلت و قوت و صههورت و نظر و فعل برتر اسههت، اثر »

شا از وی عزّ اسمه بدان منزلت است كه به ذات خوی  قائم است و شمة بودشا و بودني

 (.30شمان:  ) «اندر او گنجيده است

ا كه ناصهههرخسهههرو مبلّغ مذشب اسهههماعيلي اسهههت؛ بسهههياری از مفاشيم و از آنج

ت، امام، مأذون، داعي، حجّ درجات روحاني طریقه اسهههماعيلي سون:اصهههطلهاحات و 

 شود كه نشان از رمزگان اسماعيلي دارد: در متن دیده مي اساس و ناطق

كه به منزلت خود بایستد و برتر از محّل خوی  منزلت نجوید دین مردم باید اندر »

كه او را نباشههد، سنانکه مامن مسههتجيب بر مأذون بيشههي نجوید كه من بهتر از اویم و 

دانم؛ و مهأذون منزلت داعي نکند و نه داعي منزلت حجت و نه حجت منزلت امام و نه 

 (.  009)شمان:« امام منزلت اساس و نه اساس منزلت ناطق

شمننين مفاشيمي سون ثواب، عقاب،  صهههراط،  حسهههاب، ترازو و ... كه شركدام 

جداگانه موضهو  یو مسهأله را در گشهای  و رشای  شکل داده، بيانگر رمزگان دیني 

 (39تا  33است. )مسأله

 

 لش ة نحوی ا دئولوژی دا  -2-7

در مقاصههد سههخنور نق   آنهاسههاختارشای نحوی، سين  كلمات و جملات و تركيب 

شا و سازند، بلکه نحوة نظم واژهبه عقيدة جرجاني فقا الفاظ معني را نمياساسي دارند. 
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شای صههورت»(. 009-301: 0900)جرجاني،  شههکل تألين كلام در این مهم نق  دارد

ي یا مقاصهههد متفاوت شای مختلن ایدئولوژیو، كابردشای مختلننحوی زبان در گفتمان

خود را بر روابا نحویِ كلمههات تحميههل ، ایههدئولوژی .(930 :0991وحي، )فت« دارنههد

 گزیند؛ البتّه این تحميل صریو و آشکار نيستبرمي ي از گرامر را نيزكند و نو  خاصّمي

 ((.  Haynesینس )به نقل از شا شمانجا،)

شای در زیر عناصهر تأكيدی، وجوه افعال و صدای دستوری به عنوان برخي از مالفه

 شود.نحوی مرتبا با ایدئولوژی بررسي مي

 ینشصر تأكيدی -2-7-1

شای و تحقير ارزش «خودی»گفتمهان ایهدئولوژیهو برای تأكيد بر حقيقي بودن نگرگاه »

. در (939: 0991)فتوحي، «بردرقيب از عناصههر نحوی شههدت بخ  بسههيار سههود مي

ای برای تأكيد بر ایدئولوژی بخ ، وسههيلهگشههای  و رشای ، عناصههر تأكيدی شههدّت

شای اند. مترادفات، تکرار، حصر، قيدشای تأكيد از جمله برخي شيوهنویسهنده قرارگرفته

رده ببيني خود بهرهدر جهت تأكيد بر جهان آنهاتأكيد مطلب اسههت كه ناصههرخسههرو از 

 است.

 مهرادفشت -2-7-1-1

زی ساو برجستهأكيد شای تترین شههيوهشای مترادف از متداولآوردن واژگان و یا عبارت

 (.  939: 0993نجّاریان، ) نحوی است

 دشد: تر نشان ميدر عبارت زیر كلمات مترادف، ایدئولوژی ناصرخسرو را برجسته

نند ار كاقرو مي بسته و بنده ومقهورند به بودن آن بندشا گواشي مي دشند كه ایشان »

ناصهرخسرو، ) «ای شسهت كه مقهور و بازداشهته نيسهتكه ایشهان را قاشری و بازدارنده

0901 :010) 

کل شپذیر است به و سون عالم را از این دو صهفت كه گفتيم فایده دشنده و فایده»

 (93شمان: «)آن عالم را كه تخم این عالم است صفت شمين باشد و صورت
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 تکراا -2-7-1-2

گشهای  و رشای  كه اغلب به قصهد تأكيد است در سطو واژگان، عبارات و تکرار در 

شهههود. در بحههو ایهدئولوژی و شهههگردشهای بلهاغي بيشهههتر بهه آن ميجملهات دیهده

 خواشدشد.پرداخته

در عبارت زیر، تکرار صهفت مبهم دليل بر تأكيد موصههوف و تعميم و شمولّيت آن 

 است:

نجا بازنتواند جنبيد از این سوی و آن ذره را شوای عالم از آن ذره كه از آ شمهو در »

وا یو ش شمهبه صحرا نتوان دید به سبب آن كه در صحرا روشني آفتاب یکسان باشد و 

در یکدیگر باشد و مخالن نباشد یو از دیگر پيدا  شمهشای شوا رن  دارد و سون جرم

   .(91-90شمان: )« نياید

 ر قصر اصر -2-7-1-7

شهود منحصهر كردن حکم یا صفتي است به كه به شدف تأكيد انجام ميیا حصهر  قصهر

شای حصر سنين است: كسهي یا سيزی و نفي آن حکم یا صفت از دیگری. برخي شيوه

؛ با «ن ازبيرو» و« غير»، «جز» مثل كلماتي شای نفي وواژه: استثنا با نفي وحصهر با بس؛ »

 (.990: 0993)نجّاریان،  «و ...  ؛«تنها»و « فقا»

 در زیر حصر، بيانگر باور قطعي ناصر خسرو به موضو  است:

این دو صفت كه یاد كرده جز و  ... ،بس سيز است و و عالم جسماني خود این دو»

 ؛(99: 0901ناصرخسرو، ) «... شد مر عالم را گرد نيارد،

 (.010)شمان:  «مردم شمه در بندشای ایزدند جزپس از شمه سيزشا كه یادكردیم »

 قيدیشی تأكيد -2-7-1-8

مال و كه بر كتمام و ... ه، یکبارگي، بتمامي، سراسر، یکایو، زسرتافرودمانند شایي واژه»

افراد ة شامل شمجمع  مفهوم دشندمينشهاناسهت كه  تأكيددلالت دارند، از موارد كليت 

 (.990: 0993)نجاریان،  «است نه شامل بعضي از آنها
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كه از نظر مفهوم نوعي قيد كمّيّت « جملگي»و « شمه» ،«بتمهامهت»در عبهارات زیر 

 شستند، بيانگر اعتقادات قطعي ناصرخسرو است:

 بتمامتشهای آن را سون نفس او از كهالبهد جهدا شهههود... در آن سهههرای نعمهت»

 .(019: 0901ناصرخسرو، )«بيابد

 (.011شمان: «)بسته است به بند ایزدی شمهآننه شست در عالم »

 شمان:«)آفرین  پادشهههاه یابي جملگين  به مردم رسهههتي او را بر و سون از آفری»

013.) 

علهاوه بر پيونهد جملهات، عبهارات و واژگان بر تأكيد مطلب نيز  رف رباگهاشي ح

توان نوعي قيد تأكيد به حسههاب آورد را مي« شم»  رف ربادارد؛ در عبارت زیر حدلالت

 بر نظر و اندیشة خود دارد.  كه با عطن واژگان متضاد نشان از تأكيد ناصر خسرو

بزدلي آید و  شم شجاعت و شمبخل و  شمسخاوت و شم نفس آن اسهت كه از او »

 .(09 : 0901ناصرخسرو، ) «فساد شمپارسایي و  شم

گوید از یو سيز كه عين او یکي بود و اندر او شيچ خلاف نباشهد و سههرشته باشد »

تندرستي  شمبينایي و  شمكوری و  شمزندگاني و  شممرگ آید و  شماز اعتدال و اتفاق، 

 شمانجا(. )«بيماری شمو 

 

 رجوه افعشل -2-7-2

بها توجهه به وجهيّت یعني ميزان قطعيّت گوینده در بيان یو گزاره و تبيين آن در اثر به 

جهّيت، شای بروز وبرد. یکي از موقعيّتپيتوانبيني نویسنده ميارتباط بين ذشن و جهان

شایي از آن است كه بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، وجه فعل صورت یا جنبه»اسهت. فعل 

 (.  900: 0900)فرشيدورد،  «كندتمنا، تأكيد، اميد و برخي امور دیگر دلالت مي

شای ناصهرخسهرو گشهای  و رشای  را سنانکه خود اشاره كرده در پاسخ به ساال

وجه بيشتر افعال در  ،و از سویي (00-00: 0901)ناصهرخسرو،  برادر دیني خود نوشهته
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توان اینگونه تبيين كرد كه وجه گشههای  و رشای  اخباری اسههت. این دو ویژگي را مي

اخباری برای توصين و توضيو شر موضوعي ارتباط نزدیو گوینده با موضو  بحو را 

 مدشد و نيز كاربرد این وجه از فعل در مخاطب اطمينان بيشهتری نسبت به كلانشهان مي

 ایيشو قطعي نویسهنده نسههبت به موضو  انگيزد؛ سراكه بيانگر باور مسهلّمگوینده برمي

 كند. است كه مطرت مي

ه شمة پي مبران ك»وجه اخباری در این عبارات به خوبي نمایانگر است:  ،برای نمونه

هر بآمدند پي ام نفس كل آوردند به تأیيد عقل از كلمة باری سبحانه و پي مبر را ناطق از 

 «نفس كل راست و ناطق فرستادة اوستگوی باشد و سخن مر آن گویند كه ناطق سخن

 (.003)شمان: 

گاه نيز نو  گفتمان و ارتباط گوینده و شههنونده سههبب شههده ناصههرخسههرو، عقاید 

ند. كبه مخاطب القا« بدان»و با وجه امری « دانسههتن»خوی  را با افعال شههناختي قطعي 

(، 00، 30،30هأل)مسهه «بيان كن تا بدانيم»ون: ، سهألمسههسههي شر  تکرار این فعل در آغاز

گونه كه پي  از این در ساختار گشای  و رشای  بيان شد، ضمن اینکه بيانگر این شمان

تر از گوینده دارد، در شمراشي مخاطب با گوینده ماثّر ای پایيناسهههت كه مخاطب درجه

 شا مورد تأكيد قراربندی او را به حقيقت گزارهبوده، نيز اقتهدار نویسهههنهده و ميزان پای

 دشد. مي

كتاب، مخاطب را ترغيب و مسههأله سههي شر شا، در پاسههخانتهای در ناصههرخسههرو 

ا بررس تا بداني، بشناس ت»سون ای امری جملاتكند. تشهویق به جسهتن و پرسيدن مي

بپرس تا »(، 9)مسهههأله  «بپرس تا بداني، بررس تا برشي»(، 30، 0، 9، 3)مسهههألهه «برشي

د به آموختن و دانسههتن، نمایانگر ضههمن تأكي ( و ... 00)مسههأله  «بداني، بياموز تا برشي

 .دیدگاه تبلي ي و اندیشة خردگرایانه و حکيمانة ناصرخسرو است

كه از لحاظ شهههدت، فرمان را دربردارد، درجة تأكيد و « باید»فعل كمکي  ،شمننين

 دشد و با ایدئولوژی و اندیشة مذشبي ناصرخسرو شماشن  است. ميامر نویسنده را نشان
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 .(91شمان:  ) «شاست از یو رویتت شمه علّعلّ ،كلمهكه  بباید دانست»

خوی  منزلت  كه به منزلت خود بایسهههتد و برتر از محلّ بهایدو انهدر دین مردم »

 .(009شمان: )«نجوید كه او نباشد...

خوی  را كه برابر عرش]نسههخه كتاب ارش   اسههت  ةكه خداوند زمان بایدمامن »

 .(030شمان: )« دبشناسد و بپذیرد و طاعت دار

 صدای دسهوای  -2-7-7

ندگان كنصدای دستوری عبارت است از رابطة ميان رخداد یا حالت فعل با دیگر شركت»

وقتي كه مبتدای جمله، (. »393: 0991)فتوحي،  «)فهاعل، مفعول و...( در فراینهد فعلي

مبتدا، شدف دشندة فعل اسهت، فعل صدای نحوی فعّال دارد و زماني كه گر یا انجامكن 

 شایي كه نياز نيست بدانيمیا پذیرندة فعل اسهت، فعل صدای نحوی منفعل دارد. در متن

رسههد. شمننين، متن فعل را سه كسههي به انجام رسههانده نيز صههدای منفعل به گوش مي

كنند. جملات علمي صدای منفعل دارد؛ زیرا رخدادشا را با وجه غيرشخصي گزارش مي

 (.  09: 0999)درپر،  «منفعل شستند اسنادی نيز دارای صدای

شا و دلایل از عالم طبایع است، و در گشهای  و رشای ، از آنجا كه بسياری از مثال

شا بيشهتر اسنادی است، صدای حاكم، یو صدای منفعل است كه با افعال این نو  جمله

 وگانهمتون علمي سهازگاری دارد؛ امّا ناصر خسرو با بيان متفاوت خود، نوعي مواجهة د

ای شههنيده صههدای دوجانبه در جمله»اسههت. را شم در سههاخت نحوی به وجود آورده

تم شای گفكنند. سنانکه غزلشههود كه فاعل و مفعول، فعلي را به طور متقابل اجرا ميمي

 (.911: 0991)فتوحي، « شودگفتا نوعي مواجهة دوگانه را در ساخت نحوی سبب مي

با كند و مخاطب از خود ساال مي در جایگاهگاشي  مسائل، در جوابناصهرخسهرو 

آفریند. این سهههاخت نحوی بيانگر نوعي مواجهة دوگانه مي ، گفتگوی فرضهههي ایجهاد

شای شاسههت. شمننين ضههمن اینکه اطّلاعات و آگاشيآشههنایي نویسههنده با سههایر دیدگاه

 ال:كند. به عنوان مثدشد، زبان متن را پویا و قابل فهم ميبيشتری به مخاطب مي
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م این اسههت كه گویي فایده دشنده اسههت و اگر كسههي گوید سون صههفت عالَ ،پس»

م اسههت كه یکي فایده دشنده اسههت و یکي فایده پذیرنده، پس اسههتاد و شههاگرد نيز عالَ

م آید در عالَفهایهده پذیرنده و ... جواب او بازدشيم، گویيم از شمه سيزی كه یادكرده مي

 .  (90-99: 0901ناصرخسرو، ) «د و...مناست و شمه اجزا و اشخاص عالَ

پس اگر كسههي گوید كه پيوسههتن شوا با آب و خاب برگراني شوا دليل اسههت ... و »

این متناقض باشهد جواب او بازدشيم گویيم شوا جسم است كه درازا و پهنا و بالا دارد و 

 .(00 شمان:) «...

دیگر اسهههت؟ جواب پس اگر گویهد سه دليل داری بر آن كه جز این عالم عالمي »

یابيم كه نه از این عالم اسهههت و مر این عالم را آن م سيزی مياین عال دشيم كهه مها در

 .(90شمان: ) «نيست...

بر عقاید خوی   ،آنهاناصههرخسههرو با بيان اندیشههة دیگران و رد  ،شای بالادر نمونه

ة دیگر ( بيان سهههخن و اندیشهههLesley Jeffries) كند؛ سناننه لزلي جفریزتأكيد مي

ند تا كداند كه به سبو شناس كمو ميكنندگان را در متن از جمله ابزارشایي ميشركت

 :شا پرده بردارد )ر.ب.اش به ایدئولوژیاز باورشای نهان گوینده و ميزان سهههرسهههپردگي

 (.091: 0991فتوحي، 

 

 بلشغی  ا دئولوژی ر شگردیشی -2-8

كلام، قابليّت بياني  یِسهههازانگيزی و برجسهههتهعلاوه بر خيال شای بلاغيآرایه شریو از

ي شای ادبي خاصّ ای متناسب با ایدئولوژی دارد. به عبارت دیگر شر ایدئولوژی آرایهویژه

جا كه ایدئولوژی مسهههلّا از آن» گيرد.را متناسهههب با محتوا و اشداف آن به خدمت مي

معنا، مسلّم دارد، زباني روشن، توشای روشن و عقاید موضع مشخص، اشداف و ارزش

د. انجامطلبد. به حدّی كه گاه وضوت و قطعّيت در آن به قشریت ميقاطع و صهریو مي
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برای  شوندشدن متن ميبنابراین آن دسهته از صناعات بلاغي كه سبب ابهام و سندوجهي

 (.  993: 0991)فتوحي، «مقاصد ایدئولوژیو كارآمد نيستند

ان خوی  از تشبيه، تمثيل، ایضات بعد از ابهام، تکرار، تقابل و ناصهرخسرو نيز در بي

م برد كه ّرفيت بيان مفاشيبه كار ميرا جویهد. یعني دقيقهاً شهههگردشایي تلميو بهره مي

 ایدئولوژیو را دارا باشد.

 

   تشبيه -2-8-1

 تشههبيه یعني مانند كردن سيزی به سيز دیگر از جهت تناسههبي كه منظور گوینده باشههد

 همعنا را از نهان ب ،تشههبيه»وید: گتشههبيه ميدربارة خطيب قزویني (. 093: 0900)شمایي

 .دشددانيم به ما انتقال ميمي را با آننه فطرتاً آورد، آننه با فکر حاصههل شههدهّهورمي

وحي، ت)ف «كندسههازد و امر معقول را برای ما محسههوس ميمعنای نامأنوس را آشههنا مي

 .خطيب قزویني(به نقل از  91: 0909

كند، یا اینکه برای امور را محسوس و قابل فهم مي ناصهرخسرو به سند شيوه، امور

 كند:آورد و یا اینکه از تمثيل استفاده ميشای محسوس ميعقلي و انتزاعي نمونه و مثال

كس را از مثل عالم طبایع در ملو خدا سون مثل درگاه سهههلطان اسهههت كه شيچ »

و مثل عالم روحاني كه قوّت و فرمان او در این عالم طبایع  اشههدت سههوی او بار نبرعيّ

روان اسهت، سون مثل حاجبان و دربان سهلطان اسهت؛ پس شركس كه درگاه سلطان را 

« نهدانهد و حهاجهب و خشهههم او را نهدانهد جلهالت و عظمت و قدرت او را سه داند؟

   .(09: 0901)ناصرخسرو، 

گاه سلطان و در ي كه امری معقول اسههت بهو عالم روحان طبایع در این نمونه، عالم

تر بيان شههده اسههت؛ درحقيقت دربان او تشههبيه شههده و به این طریق امر نهان، واضههو

 است. بردهنمودن مفاشيم كلامي و فلسفي بهرهناصرخسرو از تشبيه برای روشن
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عالم جسماني كه اصل آن طبایع است مر عالم روحاني را سون كالبد است و تا  ...»

. در این مثال ناصرخسرو از (09شمان: ) «كالبد یافته نشهود سهوی شناختن نفس راه نبود

تشهبيه مركب اسهتفاده كرده، نسهبت عالم جسهماني به عالم روحاني را با تشبيه كالبد به 

 كند.ميتر بياننفس روشن

نيز  ناصرخسرو برای روشنگری مفاشيم مورد نظر خود در ضمن تشبيه نمونه و مثال

 ای از كاركردداند نمونهآورد. مثلاً در جایي كه كاركرد مردم را مانند كاركرد طبایع ميمي

و آننه صهنيعي حقيقي اسهت بعضههي از او مسههتحيل است و بعضي نه »كند: را ذكر مي

است و مردم شدهمستحيل، و آن صنعت مردم است كه از این شر دو كاركرد، طبایع كرده

انکه از كاركرد مردم سيزی اسههت كه به كاركرد طبایع ماند سون از شر دو بهره دارد؛ سن

سههاختن آبگينه از نبات و سههاختن عقيق از نوعي از انوا  سههن  و سون تركيب مينا كه 

این سيزشا شمه صهنيعي است كه به طبيعي ماند و باز از كاركرد مردم سيزی است كه به 

تن سفال از خاب و آب و بيرون كاركرد جانوران ماند سون ساختن روغن از شير و ساخ

 (.00شمان: «) آوردن رن  سبز از ميان كبودی و زردی 

 

 تاثيل -2-8-2

ر آن )ممثّل( است. در تمثيل اصل ب بهحاصل یو ارتباط دوگانه بين مشبّه و مشبّهتمثيل 

به ذكر شود و از آن متوجّه مشبّه شویم؛ اما گاه ممکن است مشّبه شم است كه فقا مشبّه

 كنيمتری را اسههتنباط ميبه امر كليشههود كه در این صههورت از مشههبّه و مشههبّه ذكر

 (.09: 0909)شميسا،

ياسي شای سخطابه كاركرد تعليمي تمثيل در مذاشب بسيار روشن است؛ به ویژه در»

در توصيه به انجام امری و یا نهي  و علم اخلاق، قدرت اثبات و اقنا  شهگرفي دارد؛ مثلاً

مثيل ت شمارند.ت مياستدلال و از اقسام حجّ ةقيان تمثيل را از انوا  پنجگاناز عملي. منط
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« كندميدشد و آن را تثبيتميشهههکل ذشني، گهاشيِآكردن امور انتزاعي، بهه يبها حسهههّ 

   (.309: 0909)فتوحي،

يلي سبو تمثناصرخسرو یکي از شهگردشای ناصهرخسهرو، استفاده از تمثيل است. 

ضهمن مقایسهة ميان امور محسوس و معقول،  ،تمثيل گيری ازبهرهای دارد. وی با سهاده

ا او از تمثيل ب كند.سطو با آگاشي عقلاني مخاطب خود بيان ميا شمر شای كلامياندیشهه

كند؛ سنانکه در عبارت زیر برای توضيو قدیم و محد؛ شدف تعليم و اقنا  اسهتفاده مي

ده و برای آگاشي مخاطب از قدیم و كركهه از مفهاشيم كلامي اسهههت از تمثيل اسهههتفاده

 آورد: محد؛، تمثيل درخت و بار آن را مي

فرق ميهان قهدیم و محدَ؛ آن اسهههت كه قدیم از محد؛ به روزگار پي  بوده »... 

باشهد؛ سنانکه درخت قدیم باشد و بار درخت محد؛ كه درخت پي  از بار بوده باشد 

 (.30)شمان:  «و شمة قياسات قدیم شمين باشد

 «كوشهشي برای راشيابي به افق معنایي اصيل متن است»صهر خسهرو تأویل را كه نا

نزیل بر بباید دانست كه ت»كند: ( در تمثيلي به سر نردبان تشبيه مي090: 0903)احمدی، 

ی شای خلق را سواند از برای برشدن نفسمثال نردبان پایه اسهت كه از آسمان فروششته

نردبان بر سر شود تا به آسمان رسد و از پایان برشدن او آسهمان، باید كه مامن از پایان 

فرودین اسههت از نردبان، تا روزی كه به ة آن باشههد كه تنزیل و شههریعت را بگيرد كه پای

 .  (019: 0901)ناصرخسرو،  «سر نردبان برسد كه آن علم تأویل است

اخته؛ شای خوی  پردگيری از تمثيل به بيان اندیشهدراینجا نيز ناصهرخسهرو با بهره

ظر به ن»قائل شستند.  و باطني رآن ّاش شهریعت و احکام قرآن،برای اسهماعيليه سنانکه 

ی نرسههههههيدن كار آنهاّاشر قرآن یا حدیو یا شههریعت توقّن كردن و به باطن آنان در 

 «بر ّواشر بایستد به درجة ستوری بسنده كرده اسههههتبنابراین آن كه ؛ ست سههههتوریا

 (.  90: 0900)غلامرضهایي، 
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برای توضههيو بهتر تنزیل كه به عقيدة اسههماعيليّه ّاشر  ،ناصهرخسههرو درجایي دیگر

پي مبران... نخسهههت تنزیل را كه ّاشر »كند: ميكرده، بياندین اسههت از تمثيل اسهههتفاده

ثال م مردمان را كاربستن آن كار بربود و بفرمودند شریعت است به مردمان دادند كه عام 

 اندببرند اندبكوبند و شميكه بارشای برنج به دست شاگردان دشد تا آن را شمي زرگر

 .(019: 0901ناصرخسرو، «)تا بر علم زرگری سابو شوند

بيشههتر برای روشههنگری و تبيين مسههائل كلامي و « گشههای  و رشای »شا در تمثيل

عنوان مثال ناصهرخسرو در توضيو آنکه آفریدگار و آفرین  و آفریده بهفلسهفي اسهت؛ 

شمه در امر باری تعالي اسهت و شوّیّت پروردگار را با آنان پيوستگي و جدایي نيست از 

سون خالق و پادشهاه را بودش از اثر او بود شمة بودشا را نسبت با او »برد: ميتمثيل بهره

مردی كوشکي فرماید آن كوشو را در گرو كارگران كنند بر روی بزرگداشهت، سنانکه 

كنند و گویند این كوشهههو فلان كس كرده اسهههت، وی بي  از فرمان، نداد و شيچ كار 

 (.30) شمان:  «اند...نکرد و نگویند كه كارگران كرده

گاه تمثيل در خدمت ایدئولوژی تعليمي ناصهههرخسهههرو  ،در گشهههای  و رشهای 

 تمثيل برای تبليغ این نکته كه انسهههان باید به دانایي ،ت زیرگيرد؛ سنانکه در عبارقرارمي

 و»است: آویزد؛ كه اگر در ناداني باشهد و به درجة ستوری بماند او را عقاب یاشد؛ آمده

سون این آلت بدین سرای شمي باید از بهر حاصل كردن علم را و خداوند این آلت مرد 

به حایا خوی  فرسههتد و جفت گاو و را بر مثال مردی اسههت كه خداوند حایطي او را 

تخم و آلت كشاورزی شمه بدو دشد تا كشاورزی كند، آنجا بيکار بنشيند. پس گویيم آن 

 ،نفس كل و آن حایا ،مردم اسهههت و آن خداوند حایا ند،مرد كه او را بدان حایا برد

 ،ي و آن آلت كشاورزیاین كالبد اسهت با نفس حسههّ  ،این جهان اسهت و آن جفت گاو

عقل است كه اگر مردم شيچ شوش دارد  ،آن تخم . وسشهم و گوش و دل و زبان اسهت

بدین آلت كه دادندش باید كه سيزی بداند و بياموزد تا سون به سهههرای لطين بازگردد 

. پس گویيم آویزش مردم به ناداني است ازبهر كه اصهل  از آنجاست با او سيزی باشد.
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ای نادان بيرون شود و به سرای آخرت كه داناست آنکه سون نفس نادان باشد از این سر

 «نرسههد بلکه در آت  اثيربماند كه سههرحدّ آن جهان اسههت و جاویدان در عذاب بود...

 .(013-019شمان:)

؛  بر تندشس صهرخسهرو سهاده و بيشهتر تشبيه تمثيلشای ناتمثيل ،سنانکه دیده شهد

اه شرگ»گوید: ننه رجایي ميتوان نهاد؛ سناتمثيل ناصههر خسههرو نام مذشب فقهي نيز مي

( كه 900: 0939)رجایي،  «استدلال در كلام به طریق تمثيل باشد آنرا مذشب فقهي گویند

مذشب كلامي عبارت است از اینکه متکّلم در سخن »شای مذشب كلامي است. از شهاخه

نظم یها نثر برای اثبهات مهدعهای خود احتجهام كلهامي به كاربرد یعني دليل قاطع آورد 

طوریکه مخاطب پس از تسليم مقدّمات آن ملزم گردد به قبول نتيجه و مراد از احتجام به

كلامي شمان اسههتدلال اسههت كه از طریق قياس یا تمثيل در علم كلام برای اثبات مطالب 

 (.909)شمان: « آن آورند

 

 بيشن ر تفوير )ا ضشح بعد از ابهشم( -2-8-7

شود عني مطلبي مجمل را كه معمولاً با عدد بيان ميبيان و تفسير یا ایضات بعد از ابهام ی»

تقسيم »(. و این از فرو  تقسهيم است. 009: 0900شهميسها،«)تفصهيل دشند و بگشهایند

عبارت از این اسههت كه سند سيز یا یو سيز دارای اجزا را ذكر كنند و بعد از آن متعلّق 

 (.  939)شمان: « سازندشر یو از آحاد و اجزای او را علي التّعيين یه صاحب  مرتبا 

این نو  پرداخت ادبي در خدمت تبيين و تثبيت نظرات « گشهههای  و رشهای »در 

است؛ سنانکه در عبارت زیر برای توضيو مفاشيم كلامي سون نفس، كلامي نویسنده آمده

كلام خوی  را ماثّرتر  ،نو  و جنس از ایضهههات بعد از ابهام اسهههتفاده كرده و بدینگونه

 است: ساخته
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و نفس را سه مرتبه است: یکي از او روینده و دیگر خورنده و سوم گوینده، و شر »

سيزی كه وی را انوا  باشههد مر او را از جنس ساره نباشههد و نو  بسههيار باشههد، سنانکه 

 (.93ص0901)ناصرخسرو، « جانور جنس است و پرنده و خزنده انوا  اویند...

تدا وجوه سيزی بر سيز دیگر را ناصهرخسرو در سگونگي حضور نفس در جسد، اب

 آورد: بندی كرده، برای شر یو نمونه ميرده

كه سيزی بر سيزی بر دوازده روی باشهههد: یکي سنانکه جزو اندر  ،ای برادر ،بدان»

كل، سنانکه دسهت یا پای مردم در تن مردم كه آن اجزاسهت در تن؛ و دیگر سنانکه كل 

بوی و سهارم سنانکه عرض اندر جوشر، سون اندر جزو ... و سه دیگر سنانکه آب در س

سهپيدی موی در پيری؛ ... دشم سون صهورت اندر شيولا سنانکه صورت انگشتری است 

در شيولای سهيم؛ یازدشم سون شيولا در صورت سنانکه سيم باشد در صورت انگشتری 

 (.  30-33)شمان:  «و دوازدشم سيزی باشد در زمانه

بررسههي شریو از وجوه، در نهایت بيان ضههمن توضههيو نفس در جسههد با  ،سههپس

نفس در جسهد سنان است كه صورت لطين در شيولای كثين بر مثال صورت »كند: مي

انگشهتری در سهيم؛ ازبهرآنکه نفس لطين اسهت بر مثال صورت و شيولا كثين است بر 

گيری شد ناصرخسرو با بهره( سنانکه دیده39)شمان: « مثال جسهد و نفس جسهم نيست

ت بعد از ابهام، ضمن نفي وجوه متصوّر دربارة سگونگي حضور نفس در جسد از ایضها

 مي پردازد. به تثبيت دیدگاه خوی  در ذشن مخاطب 

آوری یادآور رویکرد زباني نمونه ،ایایضات بعد از ابهام در بيان ناصرخسرو، به گونه

)ر.ب  ورد.آبنهدی اسهههت كهه لزلي جفریز جزک رویکردشهای دشگهانه خوی  ميو رده

 (  091:  0991فتوحي، 
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 رااتک -2-8-7

یکي دیگر از شگردشای ناصر خسرو برای ارائة مفاشيم و عقاید خوی  استفاده از تکرار 

شرگاه لفظي را برای رفع تردید »دانند: اسههت. برخي تکرار را ابزاری برای رفع تردید مي

( سنانکه 03: 0990)رضانژاد، « مخاطب یو یا سند بار اسهتعمال نمایند، آنرا تکرار نامند

 كند:ناصرخسرو از این آرایه استفاده مي

 ود كهشاید بو  شهاید كه فردا نباشهندآنکه نباتي و حيواني كه امروز شسهتند  از بهر»

 .(01 :0901ناصرخسرو، ) «نيز بباشند

تکرار برخي عبارات، تأكيد بر عقيدة نویسهنده و روشهي برای تلقين اسههت. شفيعي 

 ترین عوامل تأثيرتکرار از قوی»شههود: ای مصههری یادآور مينقل از نویسههندهكدكني به 

دكني، )شفيعي ك «ای است كه عقيده یا فکری را به كسي القاكنداسهت و بهترین وسهيله

0909 :99.) 

اسهههت كه  «شدف ةجمل»به تعبير نگارنده،  "؛ اسههتحدَم  ،عالم"عبارت  ،در ذیل 

م بر آن كه عالم دليل سهههوّ»... زد:سهههاتکرار آن، نوعي تلقين در ذشن مخاطب ایجاد مي

محد؛ اسهت آن است كه... و دليل سهارم بر آن كه عالم محد؛ است آن است كه... و 

دليل پنجم بر آن كه عالم محد؛ اسههت آن اسههت كه ... و دليل شههشههم بر آن كه عالم 

 .(33-39: 0901صرخسرو، نا« )محد؛ است آن است كه...

مرتب در جواب مسأله یازدشم تکرار « نفس در جسهد سنان نيست»شمننين جمله 

و تکرار جمله با فعلِ منفيِ نيسهت، انوا  تصورات ذشني نادرست « س»شهود؛ تکرار مي

دشد كه مفهوم مورد نظر كند و مخاطب را در فضایي قرار ميسهلب مي ،را درمورد نفس

 تر بپذیرد: عناصرخسرو را سری

... و نيز نفس در  كه و نيز نفس در جسد سنان نيست كه عرض در جوشر از بهرآن»

ا سركه و شکر سركنگبين ركه  نيز نفس در جسد سنان نيست ...  و  جسد سنان نيست 

 .(33شمان: ) « ...
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در مثال زیر تکرار عبارت، شمراه با سين  خاصّ جمله، تضههاد در افعال دو جمله، 

كه بيانگر تقابل اسهت و نيز یکساني حرف پایاني كلمات « امّا»جمله با حرف ربا  پيوند

 كند:ميتر بيانحس و نفس پيام جمله را مشخص

فس در ن صههورت را بي شيولا یافتننيسههت به حس، اما  صههورت را بي شيولا یافتن»

 .(30شمان: « )است...

ت باری یّشسههت آورنده شوّبه »گاه شههاشد تکرار معنا و مفهوم شسههتيم؛ در عبارت 

 ... « نخسهتين شسهت او باشدو سون  شسهت نخسهتين وی باشهداسهت نه از سيزی و 

دشد و شدف از آن تثبيت مفهوم در ذشن ميتکرار، قطعيّت نویسنده را نشان (09شمان: )

 مخاطب است. 

 

 تقشبل  -2-8-7

دشد و شم عنا ميشاست كه طباق و تضاد متقابل، در نثر ناصهر خسهرو شم در سطو واژه

شای سبکي و شگردشای خاص در سطو جمله و كلام.  این آرایه به عنوان یکي از مالفه

ت ای اسشود. تضاد واژگان و یا عبارات به گونهدر گشهای  و رشای  به وفور دیده مي

 توان شنر ناصرخسرو را در ترتيب و نظم جملات نادیده گرفت:كه نمي

است و شم نفس عاقله، یکي ستور راست و یکي فرشته در مردم شم نفس شهواني »

 .(033: 0901ناصرخسرو، ) «را

كار در اینجها نيز تضهههاد و تقابل واژگان ابزاری برای بيان ایدئولوژی نویسهههنده به 

اسهههت. قهدرت القهای این آرایهه از آن روی اسهههت كهه تمایزشا را به روشهههني آمهده

ه به شده كشای متضهاد نبات و یا حيوان بيانيسهازد؛ سنانکه در مثال زیر ویژگمينمایان

 شود:شناخت مخاطب از نبات و حيوان منجرمي
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آننه نبات اسههت خالي نيسههت از زیادت پذیرفتن و نقصههان شههدن و آننه حيوان »

 «آمدن و ناپيداشدن اسهت خالي نيسهت از مرگ و زندگاني و تندرستي و بيماری و پيدا

 .(30 شمان:)

 نهاآشای متضاد ی متوافق آورده شود سپس با شمان ترتيب واژهاگر دو یا سند معنا»

( و 009: 0993)طبيبيان، « گرفته كه این آرایه در طباق اسههت ذكر گردد مقابله صههورت

بودن سيزی است نابوده ، سون صفت زیادت»ناصهر خسرو نيز به آن توجه داشته است: 

. در این نمونه (33: 0901ناصرخسرو،) «نابوده شدن سيزی است بوده ،و صهفت نقصان

ناصهرخسهرو با آوردن واژگان كلامي سون بوده و نابوده، زیادت و نقصان، ضمن ایجاد 

 كند.مقابله تأثير كلام را دوسندان مي

در مثال زیر نویسهنده به وسهيلة مقابله، جداسازی دو مقولة محسوسات و معقولات 

كند. شناخت بهتر مخاطب كمو مي را كه از مفاشيم كلامي است متمایزتر بيان نموده، به

داند كه به اعتقاد فلاسفه ادراب نویسهنده، ابزار درب مركّبات و محسهوسهات را وشم مي

تر تواند امور كليداند كه ميشا و معقولات را عقل ميكند و ابزار بسههيامعاني جزیي مي

 دشد:و غيرمحسوس را تشخيص

سه بسيا و معقولات  دار، و شربات و محسهوسات است به وشم برپس شرسه مركّ»

 .(09 شمان: ) «است به ميزان عقل وزن كن

شا شههود كه تأثير كلام بيشههتر و تفاوتشای زیر نيز تقابل و تضههاد باعو ميدر نمونه

 آید و دیدگاه تعليمي و تبلي ي نویسنده بارزتر گردد:سشمبيشتر به

 پرسههتاری جدا شههد از عالمگر با شههناخت آفریدگار و طاعت و و این نفس كه ... ا»

 «ماند جحيمشههد در  باشههد و اگر نادان بود و در ناداني و بي طاعتي جدا نعيم در جاوید

 .(00 شمان:)

اسهههت و در  ثواب طاعتو مردم كه منزلت او ميان این دو منزل اسهههت او را بر »

 .(033شمان: ) «عقاب معصيت
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 تلاي  -2-8-0

تلميحات ناصههر خسههرو در گشههای  و رشای  در جهت ارائة مفاشيم كلامي اوسههت. 

شای ت عقل از ویژگيخبر رسههول و حجّ كتاب خدا و برشان آوردن ازو  اسههتنادسنانکه 

شای اكنون ساال»گوید: ميدر ابتدای كتاب خود  او در این كتاب است. ناصرخسرو بيان

به شرت و بيان و برشان و حجّت از آیات قرآن  تو را ای برادر یاد كنيم و جواب شر یو

 (.00)شمان:  «آریمو دلائل از آفاق و انفس و طبائع و اركان شمي

شای سادة قرن ششم شای قرن پنجم و متنكه بخشهي از متن- اگرسه در متون دیني

 به ضهرورت موضهو ، به آیات و احادیو مکّرر اسههتناد شده است -دشدرا تشهکيل مي

(؛ اما این استشهادشا برای توضيو و تبيين است و جنبة تزیين 033: 0990، )غلامرضهایي

كند. مي(. سنانکه ناصههرخسههرو، از آیات شمراه با ترجمة آن اسههتفاده031)شمان:  ندارد

ای تکرار اسهههت كهه بههه شهدف تهأكيهد و تفهيم ترجمهه در كنهار متن عربي، بهه گونههه

 شود. ميانجام

پردازد. او از آیات بار به ذكر آیات قرآن مي ی شفتاداوی، در این رسهالة صد صفحه

آورد. به عنوان نمونه برای بيان این قرآن برای بيهان اعتقهادات خوی  حجّت و دليل مي

جسم ما طبایع با دان  »گوید: مي« شای ما بهتر از این عالم نادان استجسهم»مفهوم كه 

وَو ا الذَي ي َ يَلْلَمنو َ »لي گوید: اسههت و دانا بهتر از نادان باشههد؛ سنانکه خدای تعا هَلْ يَسییْ

 (.93: 0901ناصرخسرو، ) («9)زمر/ «وَالذَي ي َ لَا يَلْلَمنو َ إ نذَمَا يَوَيَكذَرن أنولنو الْأَلْبَاب 

گوی سخن»... یا در جای دیگر در بيان اینکه قرآن صفت خداست یا آفریده، گوید: 

است و حجّت كوتاه بر درستي این قول آن  كه سهخن فعل اوسهت آفریدة باری سبحانه

گوید: گوی سيزی اسههت و سهخن نيز سيزی اسههت، و خدای تعالي مياسهت كه سهخن

به حکم این آیت  ،پس ،(013)انعام/ «ذَل كنمن اللذَهن رَبذنكنمْ لَا إ لَهَ إ لذَا هنوَ خَال قن كنلذ  شَيْءٍ فَاعْبندنوهن»

 (.03شمان: ) «گوی آفریده است و شم سخن شم سخن
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آورد و ، دليل و حجّت از قرآن مي«راه دو گونه اسهههت»كهه  در بيهان این ،شمننين

( دليل آن 3)فاتحه/ «اهْد نَا الصذ رَاطَ الْمنسْوَق  مَ»فرماید: كند اینکه خداوند در قرآن ميميبيان

 (.000شمان:  :)ر.ب. است كه صراط ناراست شم وجود دارد

خوی  را مانندة  ،شركه به كاركردن در شریعت»كند: به آیة قرآن اسهتشههاد مي ،گاه

نفس كهل كنهد نفس كهل مر او را بهه علم، مهاننهدة خوی  كنهد؛ سنهانکه خدای تعالي 

رنوا اللذَهَ يَنْصنرْكنمْ وَينََبذ ْْ أَْْدَامَكنمْ»گوید: مي )شمان:  («0)محمّد/ «يَا أَيذنهَا الذَي ي َ آمَننوا إ  ْ تَنْصین

001.) 

كند كه متناسهههب با ميگهاه نيز از آیهات قرآن برای راشگشهههایي و تبليغ اسهههتفاده

آموزی و آموزش علم موعظه كرده، مورد علم ایهدئولوژی تعليمي اوسهههت. سنهانکه در

اگر تو را درجة آن باشهد كه تو را بياموزند زیردستان خوی  را بياموزی و از »گوید: مي

را  گوید مرپي مبر خوی سنانکه خدای تعالي مياشد علم طلب كني؛ آن كه از تو برتر ب

 (3ه/)جمع «وَينلَلذ منهنمن الْك وَابَ وَالْ  كْمَةَ وَإ  ْ كَاننوا م  ْ َْبْلن لَف ي ضَلَالٍ منب   ٍ: »به آموختن خلق

اند. و مرایشهههان را كتاب و حکمت شرسند ایشهههان از پي  گمراه بوده گوید بياموزمي

 «رَبذ  ز دْن ي ع لْمًا»بگو كهه: علم من زیهادت كن.  -عليهه الصهههلوة- پي مبر را مي گویهد

 .(000شمان: ) (000)طه/

رده؛ كاشارات قرآني ناصر خسرو نه بدین دليل است كه او خود به آیه استناد برخي 

ننه آحجّت متکلمان بر »كند: ميبيانرا شم  شاهبلکه از آن روست كه استنادات دیگر فرق

وََما َيْأت  ه ْم م ْ  ذ ْكٍر م َ  الرذَْحَم   »گوید: قرآن محد؛ است و آفریده، این آیت است كه مي

 (.09)شمان: ( 3)الشّعراک/ «من ْدَثٍ
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 گيری نهيجه

مذشب  تبليغاز ّرفيت زبان در جهت  اسههت كه نویسههندگانيناصههرخسههرو از جمله 

 وی قراردر خدمت اعتقادات  «گشهههای  و رشای »زبان و بيان در  وبهره برده خوی  

ي لر خياعناص درگير. او در این كتاب، به ادبيّت متن سندان التفاتي ندارد و گرفته اسهت

. سههتاوبيني جهان يانب ابزاری برایو زبان بيشههتر  شههودمينی زباني شایرگریزانجشو 

 گيری ازبهرهاسهههت. در گشهههای  و رشای  به طور صهههریو بازتاب یافتهایهدئولوژی 

 دشد.مينشان متن بر ژیو راولوئشای ایدسيطرة اندیشه ،شای عقلي و نقليبرشان

آشهکارترین بازتاب ایدئولوژی در سطو واژگان است كه اصطلاحات نشاندار كلامي 

سهههماعيلي نمایانگر دیني و ارمزگان شهههود. شمننين و فلسهههفي به وضهههوت دیده مي

 ایدئولوژی صهریو متن اسهت. در سهطو نحوی وجوه افعال، صهدای دستوری و عناصر

يطرة سهه. كندميعرضههه مخاطب به را متن ، تصههویر گویایي از بار ایدئولوژیوتأكيدی

 قابلت كه ّرفيشایي آرایه به را كلامي نيز تنوّ  بلاغي ژیو، در سطوولوئشای ایداندیشه

نابراین . ببيني نویسنده دارند، محدود كرده استجهان توجهي برای تشریو نو  نگرش و

شوند، در گشای  آن دسهته از صناعات بلاغي كه سبب ابهام و سندوجهي شدن متن مي

 شود. و رشای  دیده نمي

ناصهرخسهرو از تکرار برای تأكيد بر عقيده، و روشي برای تلقين مطلب و از ایضات 

كند. بنهدی مطلهب و تثبيهت آن در ذشن مخهاطهب اسهههتفاده ميبههام برای ردهبعهد از ا

آوری، و تشهبيهات محسهوس، تمثيل و مقابله از جمله مواردی است كه وی برای نمونه

 برد.مياز آن بهرهعقلاني مخاطب خود   آگاشي كردن سطوشم
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 چکيده
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 ای   رریه
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 ،عی اند  امش تحديق مع یا ایو مد خصت    سيعای از ملیدتعج ماعصر    ما وة وج،    ننعی  نعیا نی ا يده

 تی ا   ي صت - تح ي ی

  مررد  یا نعنی، موعز مررد ، ا ناعا تمثيل، تشبي  تمثيل، ا ناعا  تمثي ي ، مثل، تمثيل هعی ر يدی: ماژه

 م مددد -2

  يعج مسأی  -2-2

بيان از  ایشاخه»در علم بلاغت كردن است و و تشبيهآوردن ني مثالدر لغت به معتمثيل 

كه ست ا ای از روایت، شيوهگویياز داستانبه عنوان سبکي و از تشببيه است، ای و گونه

از ای هدستالبته پوشباند  مي از سباختار داسبتانيای لفّافهرا در  ای غيرداسبتانيمایهدرون

بيه كه تشآن را نوعي و گروهي دیگر  انددانسبتهمترادف تشببيه ، تمثيل را علمای بلاغت

مجاز اسببتعاره و از زمرة تمثيل را گروه سبوم  باشبد از امور متعدّد شببه آن مركّ  وجه 

در بلاغت فرنگي ( Allegory) را معبادل الگوریچهبارم آن و دسبببتبة  انبددانسبببتبه

 ( 001: 0311فتوحي، « )اندكردهفرض

، مثل، ههای مختلف آن )تشبببيه تمثيل، اسببتعارة تمثيليبررسببي مبحت تمثيل و جلوه

های آموزشبببي بلاغت بخصبببوت كتا  و تمثيل داسبببتاني( در متون بلاغي معاصبببر

ت و ضببد و مملوّ از تشببتّ ،حت بلاغي در این متوناین مب دهد كهدانشببگاهي، نشببان مي

ه شود ككند و مانع آن ميبه حدّی كه جوینده را دچار سرگرداني مي  نقيض گویي است

 به برداشت و تصوّری روشن از این سرفصل بلاغي دست پيدا كند 

آموختگان زبان و يّت موضببود در اینجاسببت كه تا به امروز چند نسببل از دان اهمّ

د و انها آموختهاني و بيان و بدیع را از طریق این كتا ات فارسببي در كشببور ما معادبيّ

گذرد بيشببتر به این آشببفتگي، رانند و هر روز كه ميهمچنان در این مسببير به پي  مي

ه كه ر بدون این ،افزایندآميخته و نادرسببت ميزنند و بر انبوه این مطال  درهمدامن مي

ه ببه جایي ببرند و بتوانند بر سبببر یع تعریف جامع و مانع برای این اصبببطلای بلاغي 

 درک كنند  ،درستيتوافق برسند و ماهيت آن را ب
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حال با این مقدمه باید پرسببيد: این آشببفتگي آیا از این منابع سببنّتي به ت ليفات این 

سبنّتي جست یا ناشي از مطالعة  مؤلّفان راه یافته اسبت و ریشبة آن را باید در این منابع

سبطحي و درک و برداشبت نادرسبت این محققان از مطال  این منابع سّنتي است و یا 

از سبببوی این  ابداعي های كاذ  و طری مطال  نسبببنجيده و ناآزموده ونتيجة نوآوری

بلکه در بسبببياری دیگر از مباحت علوم  ،نه تنها در مبحت تمثيلهمان طور كه ؟ مؤلّفان

 هایيهبای دیگری مانند عروض و اافيه نيز با چنين نوآوریي و همچنين در دان بلباغ

از سبوی بعیبي از مؤلّفان مت خّر روبرو هسبتيم كه در حّد حدسببّيات فاسدی است كه 

 كند خطور مي شخصهنگام برخورد با یع مطل  تازه به ذهن 

ه كند كه ابتدا سير تطوّر این مبحت بلاغي را بها ااتیا ميپاسبخگویي به این پرس 

د كنيم و سپس بر مبنای نتایج حاصل از این بررسي به نقاختصار در منابع سنتّي بررسي 

 های آموزشي بلاغت دانشگاهي بپردازیم مطال  كتا 

 

 یة پژمهشيپيش -2-1

 ،آن جملهصبببورت گرفته اسبببت كه از ابلاً،  ،در زمينة نقد بلاغت سبببنّتي هایيپژوه 

 «تاریخ و تطوّر علوم بلاغت»شببواي ضببيف در كتا  توان به این موارد اشبباره كرد: مي

( نظریبات بلباغي علمبای بلباغبت ابل از عبدالقاهر را به اختصبببار بيان كرده و 0313)

همچنين نظریات عبدالقاهر، سبببکّاكي و خطي  ازویني را از روی آ ار ایشبببان گزارش 

ي در سير علوم بلاغ»را نقد كند  عبدالخالق پرهيزی در كتا   كرده است بدون اینکه آنها

های سببنّتي بلاغت فارسببي را ذیل هریع از مباحت ( مطال  كتا 0391« )اد  فارسببي

بلباغي به اختصبببار گزارش كرده و البته چون مطال  این كتابها در كتابهای آموزشبببي 

دا های آموزشي پيل  كتا به مطا ارتباط چندانيبلاغت مورد اسبتناد وااع نشبده است، 

( شببيوة 0311« )شببيوة سبکّاكي در بلاغت»كند  محسبن محمّدی فشباركي در مقالة نمي

سبکّاكي را در بلاغت از دیدگاهي خات مورد نقد و بررسي ارار داده و پيشنهادهایي را 
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به نقد فنّي و تطبيقي كه در این مقاله مطری اسببت،  ارتباطيمطری كرده اسببت كه هي  

های بلاغت نگباهي انتقبادی ببه مباني نظری و روش»محمود فتوحي در مقبالبة  نبدارد 

( ایرادهایي بر جوان  مختلف مباحت بلاغت سببنّتي وارد كرده اسببت كه 0311« )سببنّتي

های آموزشبببي بلاغت معاصبببر و نقد و به كتا  ارتباطيجنبة كلّي و عام دارد و چندان 

وش در مقالة رضببایي هفتاد ر و حسببين چراغيها ندارد  غلام عباس بررسببي مطال  آن

( تصببویر هنری را از دیدگاه 0390« )نقدی بر تصببویر هنری از دیدگاه بلاغت سببنّتي»

ند ابلاغت سبنّتي مورد بررسي ارار داده و تفاوت آن را با دیدگاه بلاغت جدید بيان كرده

 نقدی بر»الة در مق حت این مقاله ندارد  مرتیبببي جعفریكه هي  وجه مشبببتركي با مبا

شناسي مباحت علم آسبي »( و محمّد یزدانجو و دیگران در مقالة 0393« )بلاغت سبنّتي

( ایرادهایي كلّي بر بعیببي از مباحت بلاغت 0390« )های بلاغت فارسببيبيان در كتا 

اند كه غير از مطال  مورد بحت های ادیم و معاصبر بلاغت وارد ساختهسبنّتي در كتا 

 است  ما در این مقاله

 

 هعی   ع ی  دی  ير مبحث تمثيل یا رنع  -1

ن اسبببلامي تا دورة هایي اسبببت كه از ابتدای تمدّمنظور از متون بلباغي ادیم آن كتا 

 اند معاصر دربارة بلاغت نوشته شده و به نحوی به مبحت تمثيل پرداخته

 

 یا من ج   ع ی  بل از لبدایدعهر تمثيل -1-2

لين بار اصطلای تمثيل برای اوّ« عرالشّنقد » ق ( در كتا  خود هببب 330بن جعفر )م  مةقدا

هببببب ق ( در  013اني )م را به كار برده اسببت  بعد از ادامه، ابوبکر محمّد بن طيّ  باال

ناعتين» ق ( در كتا  هببببب 390و ابوهلال عسببکری )م « قرآنالاعجاز»كتا   این « الصببّ

فی  ةالعمد» ق ( در كتا  هبببب 013ني )م اند  ابن رشببيق ايرواناميده« مما له»صببنعت را 

فصلي را به بررسي تمثيل اختصات داده است و ابن سنان خفاجي « الشعر و نقده عةصنا
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های بلاغت و فصاحت از در ضمن ویژگي« الفصاحهسرّ»هبببب ق ( نيز در كتا   011 )م

 تمثيل نام برده است 

ه در اینجا نيازی ب ،بنابراین ت،عبدالقاهر مرحلة بلوغ بلاغت اسببلامي اسبباز آنجا كه 

پرداختن تفصبيلي به مطال  مؤلّفان بلاغت ابل از عبدالقاهر نيسبت و در بحت و تحليل 

موضود این مقاله هم نظرات این مؤلّفان هي  جا مطری نشده و مورد استناد ارار نگرفته 

 دهد  است، و مجال تنگ این مقاله هم اجازة این كار را به ما نمي

تحقيقات عبدالقاهر را كه جنبة ذواي و ادبي داشت به اال  منطق كشيد و سبکّاكي 

صورت علمي به آن داد و مفاهيم را تحدید كرد و برای اصطلاحات تعریف دايق علمي 

های عبدالقاهر برخي نتبایج منطقي از گفته ،در ضبببمن این كبار و منطقي ارایبه كرد، و

 و كمال بخشيد   های او را گسترش داداستخراج كرد كه یافته

تلخيصبي كه خطي  ازویني به انجام رسببانده بود، مقبوليّت عام یافت   ،در این ميان

ازم این نکته نيز لا ر خطي  ازویني معيار بلاغت بوده اسببت  ذكر  ،در طي این چند ارن

اسبت كه خطي  ازویني در ضمن تلخيص و تهذی  و تکميل كتا  سّکاكي در بعیي 

نقد  ت با نظرات او پرداخته و آرای جدیدی به ميان آورده اسبببت موارد نيز ببه مخبالف

البته از ميان شببروحي كه بر كتا    خطي  ازویني نقد چند ارن بلاغت اسببلامي اسببت

اند، شببروی مختصببر و مطوّل سببعدالدین تفتازاني از همه خطي  ازویني نوشببته شببده

 مشهورتر و بيشتر مورد استفادة طالبان علوم بلاغي است 

 ،مبحت تمثيل را از دید عبدالقاهر و سبببکّاكي و خطي  ازویني دامه،در ا این رو از

 كنيم ميبررسي 

 

 هت  ق ( 072لبدایدعهر  ر عنی )   -1-1

باش كه واتي دو چيز به یکدیگر تشبببيه  آگاه» د:نویسببمي مورد تمثيلدر عبدالقاهر 

كه تشبيه از جهت روشن و واضحي صورت  بشبوند این تشببيه دو اسم است یکي این
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توضيح به  ویل و دیگر آنکه وجه شبه با نوعي ت  گيرد كه نيازمند ت ویل و توضيح نباشد

نمونة اسم نخست، تشبيه چيزی است به چيزی از جهت صورت و شکل و   «دست آید

كه صببورت و رنگ با هم باشببند و یا تشبببيه از جهت هي ت  یا از جهت رنگ و یا این

نيز داخل در مقولة هي ت است  و همچنين  باشد و آوردن حالت حركت و جنب  اجسام

اسبت هر آن تشببيهي كه در المرو محسوسات دو چيز را با هم جمع بکند، و همچنين 

ا هاست تشبيه شخص به شير در شجاعت و به گرگ در هشياری و زیركي و همة خوی

مانند ده  و بزرگواری و پسبتي كه داخل در دایرة غریزه است و همچنين تشبيه كسي 

، اهت و سختي و نيرومندی و هر چه به اینها پيوندد  در همة این تشبيهكسبي در شدّ به

   نياز به ت ویل نيست    آشکار و روشن است و در آوردن آنشبه  وجه

: گویيكه ب آید، مانند ایننمونة ]نود[ دوم تشبيهي است كه با نوعي ت ویل پدید مي»

داني كه     مي مثل خورشيد است ،این برهاني است كه در آشکاری  مسِالش َّکَّ ةج َّحُه هذِ

گوید كه آن ت ویل این اسببت كه عبدالقاهر مي« شببوداین تشبببيه جز با ت ویل كامل نمي

بگویي همچنانکه آشبکاری خورشبيد به آن است كه پرده و حجابي در مقابل آن نباشد، 

رک آن نشود و شع و درنگ در ای مانع از دآشبکاری حجّت هم به آن اسبت كه شبهه

 افزاید:آن موردی نداشته باشد  بعد مي

  گردد، سخت تفاوت وجود داردالبته[ در بين مواردی كه با روش ت ویل كامل مي»]

سهولت رشتة مطل  را به فهم و رسبيدن به آن آسبان اسبت و ببرخي از آنها نزدیع به 

وّل شمرده شود كه ت ویل در آن بطوری كه نزدیع اسبت از تشبيه نود ا ،دهددسبت مي

    نود دیگر آن اسبت كه در آن به ادری ت مّل و اندیشيدن نياز داریم و برخي  راه ندارد

اندیشبببي و از این نود آنچنبان غامض و پيچيده اسبببت كه برای درآوردن آن به باریع

 لطافت فکر زیاد نيازمندیم 
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برشمردم همين توصيفي است كه های آنچه در آسباني و نزدیکي م خذ من از نمونه

در ، در رّات مانند نسيم است ، های  در رواني مثل آ  اسببت كلمهاند: از سبخن كرده
      شيریني حکم عسل را دارد 

امّا آنچه نياز اوی به ت ویل دارد آنگونه كه به مجرّد شنيدن، مقصود از تشبيه دریافته 

مهلّ  وی را به پي  حّجاج فرستاده اش سخن كع  اشتری است آنگاه كه نشبود نمونه

كدامين          و در پایان سخن، حجّاج از او پرسيد: و او فرزندان مهلّ  را وصبف كرده
آنان حلقة مفرّغي را مانند كه دو سببوی آن از سر یا پا تشخيص گفت:  آنها برتر اسبت؟

هيچکدام را  ]یعني همة آنان در دان  و نيرومندی چنان كامل هسببتند كه شببودداده نمي

  توان ترجيح نهاد[بر دیگری نمي

كه جز كسبببي كه مطالعه و دات نظر بالاتر از سبببطح فهم  دكنيدر اینجا ملاحظه مي

     « فهمدعمومي داشته باشد، این را نمي

 خواهد فرق تشببببيه و تمثيلعبدالقاهر با این بحثي كه از او نقل كردیم، در وااع مي

 گوید:در ادامه ميرا توضيح بدهد از این رو 

اكنون كه فرق بين این دو اسبم تشببيه دانسبته شبد پس آگاه باش كه تشبيه عام و »

تمثيل اخص از آن اسبت  پس هر تمثيلي تشببيه است و هر تشبيهي تمثيل نيست  و در 

 این بيت ايس بن خطيم:

 وَّ قَّد لاحَّ فی الصُُُُ اِ الیُر  ا لِمََّ یَّ  
 

 حََُّّ نَّم َّیا حُّ ُُةٍکَُّعُُنُقُمُِ مُُ ُُا 
 

]بامدادان  ریّا در برابر دیدگان نمایان شببد آنگونه كه پنداری خوشببة انگور ملاحي 

 است آنگاه كه شکوفه درآورد [

كه  پس آن مشابهات ت ویل شدهاین یع تشبيه خوبي است نه تمثيل    گویي كه مي

شود   نميكند در المرو مشبابهات اصببلي و آشببکار محسوعقل ما از چيزها انتزاد مي

بلکه شببه عقلي آن است كه در آن گویي بدستياری عقل دو چيز به همدیگر مانند شده 

    (10-01: 1111( و )عبدالقاهر، 00-01: 0311)عبدالقاهر، « است
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باشد    تشببيه تمثيل از نظر عبدالقاهر تشببيهي است كه وجه شبه آن عقلي و مركّ 

چيزی است كه مرجع آن با عقل باشد و به كمع بينيم كه مقصود عبدالقاهر از عقلي مي

كه مؤلّفان بلاغت سببنّتي مانند سببکّاكي و  اياس و اسببتدلال عقلي دریافته شببود در حالي

ي به كار بردهخطي  ازویني كه بعد از عبدالقاهر آمده ند  ااند، عقلي را به معني غيرحسبببّ

مرد به شبببير را از لحا  كبه همچنبانکه در بالا ذكر كردیم عبدالقاهر تشببببيه  كمبا این

شبجاعت از تشببيهات نود اوّل، یعني از تشبيهاتي كه بدون ت ویل اابل درک است و در 

ه ك آورد در حاليعقلي است، به حسا  ميبندی او غيروااع وجه شببه آن بنا به تقسبيم

ّسي( حگفتة عالمان بعد از او عقلي )غيروجه شبه در این تشبيه كه شجاعت است، بنا به 

قاهر را به تعبيری كه عبدال« عقلي»اسببت  اگر بخواهيم كلمة دیگری پيدا كنيم كه مفهوم 

همان  ، یعني«ت ویلي»ای بهتر از از آن اراده كرده اسببت بيان كند شبباید نتوانيم هي  كلمه

 چيزی كه خود عبدالقاهر به كار برده است، پيدا كنيم 

اشتي كه عبدالقاهر از آن دارد، با آنچه   بودن هم، بنا به بردبه ظنّ غال  مفهوم مركّ

 كند  اند، فرق ميعالمان بعد از او از این مفهوم اراده كرده

یَّلِ ثُم َّ لم  َّحمِ مها کَّمَّ ةمَّیَّلُ الذ  ََّ حُمِ  ما التمینمونة این، سببخن خدای تعالي اسببت: 

رفتند( د و برنداشتند )نپذیرا برداری ةتمیامثل ایشان كه آنان را گفتند   الحِمایِ  َّحمِلُ اَّسفایاً

شبه از وجه در این نود »افزاید: او در ادامه مي  «ها را برگيردحکایت خر است كه كتا 

جملة صببریح مانند:   «داشببتن یع جملة صببریح یا آنچه در حکم جمله اسببت ناگزیری

دارد مانند و آنچه حکم جمله را « كمان را سازندة آن به دست گرفت  اَّخَّذَّ القَّمسَّ بایِئُها»

 یا این گویي وكه با مصدر مي« به دست گرفتن آ   القَّ ضُ عَّ ی الماءِ    » كه بگویي: این

ه مانند ب  کَّالقابِضِ عَّ یَّ الماءِ« »وی آ مانند نویسبببنده ر  کَّالر اقِمِ عَّ ی الماءِ»گویي كه مي

فاعل  آوری  از آنکه مصبدر و اسبمكه به جای جمله اسبم فاعل مي« دسبت گيرندة آ 

جملة صبریح نيسبتند ولي حکم جمله را دارند زیرا با مصبدر و اسم فاعل عمل فعل را 
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مانند   کَّاالحاُ  و لَّّسَّ لَّهُ بَّعّرٌ»    و نيز آنگباه كه حال وااع شبببود مثل:  دهيانجبام مي

جملة حاليه « ليس له بعير»عبارت « خواند و شببتر نداردكسببي اسببت كه آواز حدی مي

( و )عبدالقاهر، 11: 0311)عبدالقاهر،  «      به به آن نيازمند اسببتاسببت و در وااع شبب

1111 :90-91)    

، عبدالقاهر در همة این مباحت هي  سببخني دربارة طرفين تشبببيه شببوداگر دات 

)مشببّه و مشبّه  به( و كيفيت آنها كه مفرد باشند یا مرّك ، حّسي باشند یا عقلي، به ميان 

وجه شبببه متمركز اسببت و تعریف خود را بر مبنای كيفيت  نياورده اسببت و نگاه او بر

وجه    بودناگر مانند عبدالقاهر عقلي بودن و مركّ بر این اساس،نهد  وجه شبه بنياد مي

وانند مفرد تشبببه را معيار ارار بدهيم، خواهيم دید كه طرفين تشبببيه در تشبببيه تمثيل مي

ه مشبّه بينيم كتشببيه تمثيل اسبت مي كه در این آیة شبریفه كه یع هم باشبند  كما این

مَّیَّلُ الذ ََّ  ُنفُِقمنَّ اَّممالَُّهم ِفی سَّ ِّل ال ِه کَّمَّیَِّل »مفرد مقيد اسبت و مشببّه  به مركّ  اسبت: 

نابِل فِی کُل ِ    ةٍحَّ يلي و در ابيات زیر چهار تشبيه تمث« ...الخ  ةٍحَّ ةمأ ةٍ َّن ُسُُ اَّن َّتَّت سَُّ ََّ سَُّ

شبببه آنها عقلي و مركّ  اسببت( كه در هر چهار تشبببيه، طرفين آمده اسببت )چون وجه 

 )مشبّه و مشبّه  به( هر دو مفرد هستند:

 گریببان بگبباه اهقهببه همچو صبببراحيم

 امچون شمع هست یع ش  و صد بار گریه

 

امخنببدان ميببان خون جگر چون پيببالببه   

امچون نای هست یکدم و صد گونه ناله  

(010: 0303همایي، )                       

عببدالقباهر متوجّبه تمثيبل داسبببتباني هم بوده و آن را بعنوان یکي از اشبببکال و 

ری كه نگآیا به این كلام خداوندی نمي»: های تمثيل به خوبي تبيين كرده اسببتصببورت

ماءِ فَّاخت َّبَّ بِهِ نَّ ااُ الای ِ  ةِاِن مُا مَّیَُّلُ الحَّّا»فرموده:   مِم ا  َّأکلُالدنّا کَّماءٍ اَّنزَّلناهُ مََِّ السَُُُّ

النُاسُ و الانعاُُ حَّت َّی اِاا اَّخَّذَّاِ الای ُ ُُخرُفَّها و اََُّّ  َّنَّت و َََّ َّ اه ُها اَّن ها قاُِیونَّ عَّ َّّها اَّتاها 

حکایت زندگاني این جهاني   حَّصُُُّداً کَّأن لَّم ت نی بِالامسِ امرُنُا لّ ُاً اَّو نَّهُایاً فَّجَّعَّ ناها

ست و در ها ریم تا بدینوسيله در زمين رستنيحکایت آبي است كه از آسمان فروفرستاد
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هم آميخبت از آنچبه مردم و چهبارپبایان خورند تا آنکه زمين آرای  خوی  گرفت و 

وز فرمان ما به آن زمين هنگام ش  یا ر ،ناگاه  زمينيان پنداشبتند كه بر زمين توانا گشتند

    (01/10)یونس « ه و پژمرده كردیمپس آن را چون كاه دروید  بيامد

امّا »هد: درا اینچنين توضببيح مي هاسببتعارة تمثيلي« دلایل الاعجاز»عبدالقاهر در كتا  

آوریم  تمثيلي كه مجاز اسببت به جهت آن اسببت كه آن را در درجه و حدّت اسببتعاره مي

ای اسبت در مورد فردی كه در كار خود ميان انجام و ترک آن مرّدد است مثال آن جمله

اَّیاکَّ فی تَّرَُّ ُِِکَّ کَّمََّ كه اصبل آن چنين است:   تُقَّد ُُِ یِج اً و تُؤَّخ ِرُ اُخر اَّیاکَّ گویيم: مي

كلام مختصبر شبده اسبت و این گونه وانمود شده كه  ،سبپس   ُقَّد ُُِ یِج اً وَّ  ُؤَّخ ِرُ اُخر 

ی  تُ رود  همچنانکه در جملة گذارد و بعد عق  ميشبببخص مردّد وااعاً ادم پي  مي

دِین اسبت: اصبل ا اَّسُدا  «شير است تاً حقيقو چنين وانمود شبده كه   ی  تُ یج اً کالاسَُّ

    (10: 1110( و )عبدالقاهر، 00-01: 0313)عبدالقاهر 

ها تشخيص تمثيل از استعاره، یا به عبارت دیگر گوید كه بعیبي واتعبدالقاهر مي

صلي دربارة مفشود و بحت تمثيلي مشکل مياز اسبتعارة غير هص اسبتعارة تمثيليتشبخي

رض اصلي از استعاره )استعارة فرق این دو آورده اسبت كه خلاصبة آن این اسبت كه غ

ورمان و منظ« شببيری را دیدم»گویيم: واتي كه ميتمثيلي( مبالغه در تشبببيه اسببت  غير

مردی اسبت كه در شبجاعت مانند شبير است، ت كيد و مبالغه در اینهماني یا ه ووه وو ميان 

كه اگر این سخن را بصورت تشبيه بيان كنيم  ایم، در حاليه اوج رساندهمرد و شبير را ب

این ت كيد و مبالغه در آن نيسببت  و هدف اسببتعاره همين مبالغه در تشبببيه اسببت  امّا در 

 ( هدف و غرض اصلي، این مبالغه در تشبيه نيست  هتمثيل )استعارة تمثيلي

تمثيل هدف از بيان شببباهت دو امر، آید كه در از فحوای كلام عبدالقاهر چنين برمي

كي بر اخواهيم دید كه سکّ تبيين و توضبيح و توصبيف و مجسّم كردن مشبّه است ]بعداً

همه جا و  داندرا هم مبالغه در تشبيه مي هخلاف عبدالقاهر هدف تمثيل یا استعارة تمثيلي

    [كندبر این نکته ت كيد مي
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 تمثيلي( حصول اختصاراستعاره )استعارة غيراف و اغراض كه یکي از اهد دیگر این

و منظورمان مردی اسببت « شببيری را دیدم»گویيم: واتي مي ،و ایجاز در كلام اسببت  مثلاً

كه در دليری شبببباهت به شبببير دارد، اختصبببار و ایجاز را در كلام و بيان خود به اوج 

بّه  به )شير( و هم ایم، چرا كه با یع كلمه )شبير( هم به مشبه )مرد( و هم به مشرسبانده

 ایم  به شباهت این دو )دليری( و هم به مبالغه در شباهت اشاره كرده

د، مثلًا شواگر چه اختصار و ایجازی در كلام حاصل مي ،(هدر تمثيل )اسبتعارة تمثيلي

يه كسي تو شب»منظورمان این است كه: « زنيتو بر آ  رام مي»گویيم: واتي به كسي مي

و این سببخن از آن مختصببرتر و موجزتر اسببت امّا بيان « زندم ميهسببتي كه بر آ  را

ة توان گفت كه اگرچه در استعارتمثيل هميشه با نوعي تفصيل همراه است و در وااع مي

شبود امّا حصول اختصار و ایجاز از هم اختصبار و ایجاز تا حدودی حاصبل مي هتمثيلي

 اغراض اصلي آن نيست 

ود شاز معني اصلي خودش به معني دیگری منتقل مي كه در اسبتعاره لف  دیگر این

گيرد و الفا  در تمثيل به معني اصببلي خودشان به امّا در تمثيل انتقال لف  صبورت نمي

و منظورمان مرد شجاعي است، لف  « شبيری را دیدم»گویيم: واتي مي روند  مثلاًكار مي

رد تو بر آهن س»گویيم: اتي ميشير از حيوان درنده به مرد شجاد منتقل شده است  امّا و

در  «كوبدتو مانند كسبي هسبتي كه بر آهن سرد مي»و منظورمان اینسبت كه: « كوبيمي

ر ب اینجا طرفين تشببيه )مشببه و مشبّه  به، یعني تو و كسي( سرت جایت خودشان هستند و

ه شبه است جبه مشبّه انتقال نيافته است بلکه استعاره در و ،خلاف استعاره، لف  مشبّه  به

مشّبه  ایم و آن را بهیعني ما وجه شبه )بر آهن سرد كوبيدن( را از مشبّه  به )كسي( گرفته

ایم  بنابراین اسببتعارة تمثيليه )تمثيل( از نود اسببتعارة مکنيه اسببت نه )تو( نسبببت داده

 دانيم كه در استعارة مکنيه طرفين تشبيه به معني اصلي خودشان بهاسبتعارة مصرّحه  مي

و  یابد امّا یکي از مشخصّاتبه مشبّه انتقال نمي ،روند و لف  مسبتعار از مشببه  بهكار مي

 دهيم گيریم و آن را به مشبّه نسبت ميمناسبات مشبّه  به را مي
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است كه هآید كه تشببيه تمثيل از این نود تشبيهاز فحوای كلام عبدالقاهر چنين برمي

ندارد  مثلاً كسبي كه سخن زیبایي را از دهان شخص اابليت تبدیل شبدن به اسبتعاره را 

ف ظر»در اینجا « عسلي خوش در ظرفي بد»گوید: ای شبنيده است، ميزشبت و بدايافه

ت این را ندارد كه به تنهایي برای شخص زشت استعاره بشود و محال است كه اابليّ« بد

ا وجه شبه در اینجا تنهرا بفهمد بلکه « آدم زشت»و شنونده از آن « ظرف بد»ما بگویيم: 

( و )عبدالقاهر، 010-001: 0311آید )عبدالقاهر، از رابطة عسبل و ظرف بد به دست مي

1111 :111-100)    

عبدالقاهر با اشببباراتي كه در سبببخنان خود آورده، یکي بودن مثل و تمثيل را ت یيد 

مثل نيز برای آن  و هر چه نتوان آن را تمثيل ناميد، واژة»گوید: كرده است  او یع جا مي

( و جببای دیگر 11: 1111( و )عبببدالقبباهر، 00: 0311)عبببدالقبباهر، « رودببه كببار نمي

یي از كلام برای تو پس این بود یکي از طراي كبه شببببه عقلي از ميان جمله»گویبد: مي

« دانمشبببود و من این را از نيرومندترین علل و اسببببا  پيدای  مثل ميحباصبببل مي

    (91: 1111( و )عبدالقاهر، 11: 0311)عبدالقاهر، 

رینة اسبت، یعني سببخني كه به ا« هاسبتعارة تمثيلي»یا « تمثيل»همان « مثل»بنا بر این 

ود ربه كار نمي« مثل»رود  البته هر تمثيلي به صبببورت حال در موارد مشبببابه به كار مي

هور و ه مششود كناميده مي« مثل»رود و به كار مي« مثل»واتي به صبورت « تمثيل»بلکه 

 رایج باشد 

باید ببينيم سکّاكي و خطي  ازویني با این نظریات عبدالقاهر چگونه برخورد اكنون 

اند و چه چيزی را از آن پذیرفته یا اند و چه چيزی بر آن افزوده و یا از آن كاسبببتهكرده

 اند رد كرده
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  کدعری -1-1

نتایج تحقيقات عبدالقاهر را  «مفتای العلوم»( كه در كتا  خود هبببب ق  111سببکّاكي )م 

تشبيه »بصبورت منطقي تبوی  و تدوین كرد و به آن سبر و سبامان بخشيد، در تعریف 

نویسبد: و بدان كه تشبيه هر گاه كه وجه شبه در آن یع وصف غير حقيقي و مي« تمثيل

 نگردد  مانند آنچه كه در گفتة ایمخصوت مي« تمثيل»برگرفته از چند امر باشبد، به نام 

 شاعر است:

وبببببا  وو اتنّو موببن اودّوبببتوببه فتببي الصبببّ

 حوببتّببي توببراه  م ببورابباً نبباضبببتببراً
 

 كوببالع ودت ی سبببقوي المبباغو فتي غورسبببتببهت 

رتو متن ی بسبببتببهت   بوعببدو الّببذی اوبصبببو
 

 ،كني چون شاخة سبز است كه به هنگام كاشتن]مسلّما آنکه را در خردی  اد  مي

آب  دهند تا ببيني كه برگ برآورده و سبرسببز گشببته اسببت از پس آنکه خشکي او را 

  دیدی[

بيني یع امر تصورّی است نه یع وصف حقيقي، ]وجه شبه در اینجا[ چنانکه مي    

    (300-301:  0910، سکّاكي« )و با وجود این برگرفته از چند امر است

مثال را از عبدالقاهر گرفته است  حال  این هر دو سکّاكيكه  اشباره شود لازم اسبت

نامد با وجه شبببهي كه   ميباید دید این وجه شبببه كه سببکّاكي آن را غيرحقيقي و مركّ

ناميد، یکي اسبببت یا نه؟ اگر یکي باشبببد، پس   و عقلي یا ت ویلي ميعببدالقاهر مركّ

 سکّاكي در تعریف تشبيه تمثيل با عبدالقاهر هي  اختلاف نظری ندارد 

ا وصف ی»   سبکّاكي در تقسبيم بندی تشببيه بر اسباس وجه شببه آن آورده است: 

صببفت در این حال ]یعني در حالي كه بين دو چيز مشببترک باشببد[ از دو اسببم بيرون 

از  هایي كه با هر كدامنيسبت: یا مسبتند به حسّ است مانند كيفيّات جسماني ]از صفت

« حقيقي»مستند به عقل است  و عقلي یا شبوند[    و یا حواس پنجگانة ظاهری درک مي

بودن به اوصاف تيزهوشي و بيداری و معرفت و ات نفساني مثل متّصفاسبت مانند كيفيّ

علم و ادرت و كرم و بخشبندگي و بردباری و غی  و آنچه شبيه آن است از غرایز و 
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  و محضبودن به یع چيز تصوّری و توهّمي اسبت مانند متّصف« اعتباری»اخلاق  و یا 

ودن بالعدمبودن یا مطلو الوجودبودن چيزی به مطلو اسببت مانند متّصببف« نسبببي»یا 

بودن چيزی بببه مورد طمع بودن یببا دور بودن از طمع نفس برای نفس و یببا متّصبببف

    (91، 3: ج 0310( و )عرفان، 330-333: 0910، سکّاكي)

دهد كه ده است، نشان ميت مّل در بيانات سبکّاكي و امثله و شبواهدی كه او ذكر كر

اراده كرده اسببت، دايقاً با مفهوم « عقلي غير حقيقي»یا « عقلي اعتباری»مفهومي كه او از 

از دید عبدالقاهر، یکي اسببت  دیدیم كه سببکّاكي وجه شبببه تشبببيه « ت ویلي»و « عقلي»

 داند تمثيل را از این نود )عقلي اعتباری( مي

ندی ب؟ سکّاكي بر خلاف خطي  ازویني در طبقهچطور هامّا در مورد اسبتعارة تمثيلي

مجاز و اسببتعاره هي  سببخني از مجاز مركّ  به ميان نياورده اسببت امّا در ذیل اسببتعارة 

 و با ذكر شواهدی نشان« ارینة استعاره»مصبرّحه یع بحثي دایر كرده است تحت عنوان 

ي واتها چند معني داده اسببت كه ارینة اسببتعاره بعیببي واتها یع معني واحد و بعیبب

 [ اسبت  او برای این امر یع استعارة مصّرحه را شاهد آورده مربوط به هم ]یعني مركّ

   :است كه ارینة آن مركّ  است  سپس گفته است

شواهد این امر این است كه وصف یع صورت منتزد از چند امر ]یعني مرّك [  از»

ای را از كسببي لهمسبب  د امر  مثلاًرا اسببتعاره كنيم برای یع صببورت دیگر منتزد از چن

كند كه زبان باز كند و جوا  پرسبي و او در جوا  دادن مردّد است، یکبار اصد ميمي

بندد  تو صببورت تردید او را تشبيه شبود و زبان فروميبدهد و یکبار دیگر پشبيمان مي

كند كه يمكني به تردید كسبي كه بلند شده است كه برود امّا مردّد است، یکبار اصد مي

شببود و یع ادم پس گذارد و یکبار دیگر از رفتن پشببيمان ميبرود و یع ادم جلو مي

ني كنهد  بعد به اصبد مبالغه در تشبيه، صورت مشبّه را داخل در صورت مشبّه  به ميمي

گویي: يكني و مو وصبف مشببه  به را، بر سبيل استعاره، بدون تغيير، بر مشبه اطلاق مي

ّل التمی»و این را ما  نهيگذاری و یع ادم پس ميينم كبه یع ادم جلو ميبای مفتي مي
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ناميم و چون همة امثال تمثيل بر سببيل اسببتعاره هستند، هي  مي «ع ی سُ ّل الاسُتعایه

    (301-300: 0910، سکّاكي« )كنندوات تغيير نمي

آن به  درک در اینجا باید توجّه خواننده را به یع نکتة بسببيار باریع جل  كنيم كه

كه: درست است كه سکّاكي این مثال را به دنبال یع مثال  ت مّل بسيار نياز دارد و آن این

  بوده است و درست است كه گفته است دیگر آورده اسبت كه اسبتعارة مصبرّحة مركّ

در این مثال هم مانند مثال ابلي ارینة اسبتعاره مركّ  اسببت اّما در اینجا نگفته است كه 

كنيم برای یع صورت دیگر منتزد از چند منتزد از چند امر را اسبتعاره ميیع صبورت 

یع  كنيم براییع صورت منتزد از چند امر را استعاره مي مصفامر، بلکه گفته اسبت: 

صورت دیگر منتزد از چند امر و این یعني استعاره در طرفين تشبيه نيست بلکه استعاره 

  به عبارت دیگر استعاره از نود مصّرحه نيست در ارینة اسبتعاره یا در وجه شببه اسبت

 بلکه از نود مکنيه است  

ثال دانيم كه مگفتيم كه مثال اوّل سکّاكي از نود استعارة مصّرحة مرّك  است اّما مي

و همان مثال مشببهوری اسببت كه عبدالقاهر برای اسببتعارة  هدوّم از نود اسببتعارة تمثيلي

د اند  اصببلاً موضببوعد از او وسببيعاً آن را تکرار كردهذكر كرده اسببت و مؤلّفين ب هتمثيلي

بلکه ارینة اسبتعاره است ولي طرز بيان او این  ،بحت سبکّاكي در اینجا اسبتعاره نيسبت

كند كه این دو مثال هر دو از یع نود هسبببتند و سبببکّاكي اصبببطلای توهّم را ایجاد مي

الي اطلاق كرده است، در ح ،مثال را بطور یکسان بر هر دو« میّل ع ی س ّل الاستعایهالت »

 است  شدههمين توهّم  دچارخواهيم دید كه خطي  ازویني  ،كه چنين نيست  و بعداً

اسببتعارة تمثيليه خودش از نود اسببتعارة مصببرّحه )اطلاق لف  مشبببه  به بر مشبببه( 

 وند وليربلکه در اسبتعارة تمثيليه مشبه و مشبه  به به معني خودشان به كار مي ،نيسبت

ه دهيم، همان ویژگي كه وجه شبه تشبيهای مشبه  بته را به مشبه نسبت ميیکي از ویژگي

تمثيل اسبت  و این ویژگي كه ارینة استعارة تمثيليه است، خودش یع استعارة مصّرحه 

 است  
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كه درست است كه استعارة تمثيليه است ذكر شود و آن این یع نکته در اینجا لازم 

ه ك ه اسبت امّا نود خاصّي از آن است كه دو ویژگي دارد: یکي ایناز نود اسبتعارة مکني

اسبتعارة مکنيه ممکن اسبت تحقيقيه باشد یا تخييليه ولي استعارة تمثيليه هميشه از نود 

 ،معمولاً ،كه در استعارة مکنيه دیگر این  تحقيقيه است و هي  وات از نود تخييليه نيست

ای كه در شببود نه اسببتعارة مصببرّحهخود اسببتعارة مکنيه اسبباس بيان گویندگان وااع مي

ارینة آن وجود دارد امّا در اسبببتعارة تمثيليه معمولا خود اسبببتعارة تمثيليه اسببباس بيان 

يان اساس ب ای كه در ارینة آن وجود داردبلکه استعارة مصرّحه ،شودگویندگان وااع نمي

 شود وااع مي

لي سبپس، همانا كه تشبببيه تمثي»در پایان بحت تشببيه تمثيل آورده اسبت:  يسبکّاك

اميده ن« مثل»كند، اسبتعمال آن بصبورت استعاره است لا غير، كه واتي كه رواج پيدا مي

: 0910، سکّاكي« )كنندشبود  و چون ورود امثال بصبورت اسبتعاره اسبت تغيير نميمي

 دهد  مي توضيح« مثل»و  هاستعارة تمثيلي ( و به این ترتي  نسبت تمثيل را با 309

 

 خوي   زمییی -0-1

ي  نگاشببته اسببت  خط« تمثيل»افکنيم بر آنچه خطي  ازویني در بارة اكنون نظری مي

 ازویني گفته است:

تمثيل آن  تمثيل  وشببود به تمثيل و غيرم ميو تشببيه به اعتبار وجه شبببه آن تقسببي»

د اكي آن را مقيّ امر باشبد چنانکه گذشت، و سکّ اسبت كه وجه شببه آن برگرفته از چند

تفتازاني، )« حقيقي بودن چنانکه در تشبيه مثل یهود به مثل خر دیدیمكرده اسبت به غير

 (  091-019، 3: ج 0310( و )عرفان، 111-110: 1110

چنانکه گذشببت یعني چنانکه ابلاً در »گوید: مي« تلخيص المفتای»تفتازاني شبباری 

خوشبة انگور و تشببيه گرد و غبار برانگيخته همراه شمشيرها به شبي كه  هبتشببيه  ریّا 

دار است و غير ای كه در دسبت رعشبهریزد و تشببيه خورشبيد به آیينههای  ميسبتاره
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این تشببيهات را بعنوان تشببيهاتي كه در آنها وجه شبه  خطي  ازویني ابلاً« ذلع دیدیم

 ن تشبيهات است:است، یاد كرده است  مراد ای مررد  اسدی

تشببببيه  ریّا به خوشبببة انگور را در بالا در بحت مربوط به عبدالقاهر نقل كردیم و 

گفتيم كه عبدالقاهر آن را بعنوان نمونة تشببببيهي كه وجه شببببه آن بدون ت ویل دریافت 

یني تمثيلي است، یاد كرده است  خطي  ازوود تشبيه صریح یا تشبيه غيرشبود و از نمي

 يو وج متریطرهو    اسیمرردابلا این تشببيه را بعنوان نمونة تشبيهي كه وجه شبه آن 

 ( 003، 3: ج 0310( و )عرفان، 090 :1110)تفتازاني،  است، ذكر كرده است

و وهمي  اكيسکّ بينيم كه خطي  ازویني ايد عقلي بودن یا به اول به این ترتي  مي

اعتباری بودن وجه شببه را از تشبيه تمثيل برداشته است و از نظر او هر تشبيهي كه وجه 

ي  –شبببه آن مركّ  باشببد  تشبببيه تمثيل اسببت   -چه مركّ  عقلي و چه مركّ  حسببّ

همة  كند كه تشبيه  ریا به خوشة انگور از نظرتفتازاني، شباری كتا  ازویني، تصریح مي

 تشبيه تمثيل است  ، سکّاكيعلمای بلاغت، بجز 

 یتظیمجاز مركّ  »آورده اسببت: « مجاز مركّ »همچنين خطي  ازویني در تعریف 

شود در معنایي كه شبيه به معنای اصلي آن است  و این بر حس  اسبت كه استعمال مي

تشببيه تمثيل اسببت، برای مبالغه در تشببيه  مانند آنکه به كسببي كه در كاری تردید دارد 

يل تمث»  و این نهيگذاری و یع ادم پس ميبينم كبه یبع ادم جلو ميترا ميگویي: مي

ه شببود  و واتي كناميده مي« تمثيل»شببود و گاهي مطلقاً ناميده مي «هعلي سبببيل اسببتعار

شود  مي ناميده« مثل»استعمال آن به این صورت، یعني بر سبيل استعاره، رواج پيدا كرد، 

ر كه كاربرد تمثيل بر سببيل اسبتعاره است، امثال تغيي و به همين دليل، یعني به دليل این

ر كند رود و اگر آن لف  تغييكنند ]چون در استعاره لف  مشبّه  بته برای مشبّه بکار مينمي

  «و عين مشبّه  بته نباشد، دیگر استعاره نيست و تمثيل نيست[

و مثل را  هخطي  ازویني نسبببت بين تشبببيه تمثيل و اسببتعارة تمثيلي ،به این ترتي 

« عارهتمثيل بر سبببيل اسببت»دهد كه چون كند  شباری، یعني تفتازاني، توضببيح ميبيان مي
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ود، برای ششبود و ايد بر سبيل استعاره برای آن ذكر نميناميده مي« تمثيل»گاهي مطلقاً 

ذكر « تشبيه تمثيل»اشتباه نشود تشبيه تمثيل را هميشه با عنوان « تشببيه تمثيل»كه با  این

( و )عرفان، 130-131: 1110)تفتازاني،  ناميملقاً تمثيل نميكنيم و هيچوات آن را مطيم

    (310-310، 3: ج 0310

، اگر چه «مطوّل»و نه تفتازاني در كتا  « الاییبببای»نبه خطيب  ازویني در كتبا  

، هي  انداند و شبواهد بيشتری برای آن ذكر كردهمطل  را بيشبتر شبری و تفصبيل داده

و  110-111: 1111اند )خطي  ازویني، مفيدی اضافه بر آنچه گفته شد نياوردهتوضبيح 

    (310-309: 0010تفتازاني، 

 

 تمثيل یا رن    ع ی ماعصر -1

 « يعجماعنی م »  عل ایدیو همعیی یا رنع   -1-2

 ای م  ویند گاسبتعارة تمثيليه: استعارة تمثيليه كه آن را مجاز مركّ  بالاستعاره نيز مي»

سبت كه در غير معني اصبلي خود اسبتعمال شبده باشبد بعلااة مشببابهت  و وجه شبه ا

صببورتي اسببت كه از امور متعدّد انتزاد شببده مانند جملة ذیل كه آن را به معني تحيّر و 

  (091: 0303)همایي،    « اَّیاکَّ تُقَّد ُُِ یِج اً و تُؤَّخ ِرُ اُخرَّ كنند: تردّد و دودلي استعمال مي

خواهند حالت شخصي یا امری را مجسّم هر وات مي»دیگری آورده است: در جای 

های مثلي مشببّه  به مركّ  اسببت كه مشّبه آورند  پس در حقيقت جملهكنند یع مثل مي

آید كه از عهدة او ساخته نيست مفرد دارد  مثلاً در مورد كسبي كه در صبدد كاری برمي

گاهي مثل را در تشبببيه مركّ  به مركّ   گویيد: طعمة هر مرغکي انجير نيسببت    ومي

 آورند مي

مثل كنایي:    تمييز مثل از كنایه در بعض موارد خيلي سببهل و آسببان اسببت    امّا »

ه گل آفتا  را ب :شببوند از ابيلبعیببي موارد داریم كه كاملاً مثل و كنایه بهم مشببتبه مي
یعني مشرف بمرگ و  بامآفتا  ل  یعني هنر كسبي را پنهان و ضبایع كردن، و  اندودن
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تحقيق مسبب له بنظر نگارنده  آخر عمر، و آنچه از این ابيل اسببت آیا مثل اسببت یا كنایه 

این اسبت كه ممکن است یع جمله بدو اعتبار هم كنایه باشد و هم مثل، یعني اصل آن 

 ركنایه باشد امّا چون همان كنایه را بر سبيل مجاز تشبيهي یعني استعاره در موردی به كا

شبود    اینها همه بر آن فرض است كه بخواهيم كنایه را اسم ببرند داخل عنوان مثل مي

مقباببل مثل ارار بدهيم و اگر كنایه را اعم از مثل و غير مثل ارار دادیم خود بخود همة 

    (093-091: 0303)همایي « مشکلات حل خواهد شد

 ای دانسته است كه در غيرم   بينيم كه مؤلّف محترم مجاز مركّ  بالاستعاره را مي

شبود به علااة مشابهت  این را، چنانکه خواهيم دید همة معني اصبلي خود اسبتعمال مي

اند امّا دیدیم كه خطي  ازویني در مؤلّفين معاصببر ظاهراً از ایشببان گرفته و تکرار كرده

 به كار برده است   «یتظ»به كار نبرده بلکه « جمله»این مورد 

ف بعیبي از مؤلّفين معاصبر معتقد اسبت كه طرفين تشبببيه در تشبيه همایي بر خلا

  توانند مرّك  هم باشند و هميشه مركّ توانند مفرد بسبي  یا مقيّد باشند و ميتمثيل مي

ه تواند از نود تشبيه مرّك  به مرّك  باشد، هميشنيسبتند و لذا تشببيه تمثيل اگر چه مي

 مركّ  به مركّ  نيست 

كه ایشببان در تعریف اسببتعارة تمثيليه فق  ايد مركّ  بودن را برای  نکتة دیگر این

اند و لذا در این موضود پيرو اند و به عقلي بودن آن اشاره نکردهوجه شببه آن ذكر كرده

 خطي  ازویني هستند نه پيرو عبدالقاهر و سکّاكي 

 

 « دیا ع   یا ل   ماعنی،  يعج م ماعی  ایب»خ يل ا عئی یا رنع  محمدد -1-1

زد تمثيل: تمثيل آن است كه وجه شبه در آن صفتي باشد منتتشبيه یا تمثيل است یا غير»

ل تهاوی لي»به « نقع مثار»از چنبد چيز، مثل تشببببيه  ریّا بعنقود ملاحية منوّر و تشببببيه 

د این ت  و مانندر ابياتي كه ابلاً گذشبب« ُی کف اشُُل ةمرا»به « شببمس»و تشبببيه « كواكبه

 :منوچهری   اشعار 
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 آن اطرة ببباران بين از ابر چکيببده

 آویخته چون ریشببة دسببتارچة سبز

 

 گشببته سببر هر برگ از آن اطره گهربار 

 «سبيمين گرهي بر سبر هر ریشة دستار

 (000: 0391)رجایي                      

این مؤلّف در كليّات و جزیيات این مبحت تابع خطي  ازویني و تفتازاني اسببت و 

تمامي شببواهد و امثلة عربي خود را در كتاب ، چه در این مبحت و چه در سببایر  تقریباً

مباحت، عيناً از ایشان نقل كرده است و لذا هر انتقادی كه به خطي  ازویني وارد باشد، 

 به ایشان هم وارد است  

تنها مركّ  بودن وجه شببه را شببرط دانسته و به عقلي  ،او در تعریف تشببيه تمثيل

ای كه از منوچهری نقل كرده بينيم كه نمونهمي در نتيجه،اشبباره نکرده اسببت   بودن آن

های سبز انبوه( از دید اسبت، )وجه شبه آن: اشکال گرد و كوچع درخشان بر سر رشته

ا تواند باشد چون وجه شبه آن مرّك  است امّ یع تشبيه تمثيلي نمي سکّاكيعبدالقاهر و 

 عقلي نيست 

 

 «ماعنی م  يعج»یا رنع  يل تو يل    -1-1

تشبيه تمثيل: تشبيه تمثيل آن است كه وجه شبه در آن از امور متعدد انتزاد شده باشد و »

ن ای از آدهد  نمونهای نشان ميچنانکه یاد شد صحنه یا تابلویي را از رویدادی یا منظره

 در این ابيات متجلّي است:

 ابرار در كبف آزادگببان نببگببيرد مببال

 

دل عاشق، چو آ  در غربالچو صبر در    

(10: 0311سعدی، )                         

 دوش برون شبد ز دلو یوسف زرین نقا 

 

 كرد بر آهنگ صبح جای به جای انقلا  

 (                         00: 0311خاااني، )                       
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کار صلي به علااة مشابهت بای در غير معني اتمثيل یا استعارة تمثيليه: هرگاه جمله»

تکيه بر »رود، آن را تمثيل یا اسببتعارة تمثيليه گویند  چنانکه سببنایي در بيت زیر عبارت 

 را در معني كار بيهوده انجام دادن به كار برده است:« آ  زدن

 ای كببه ببر چبرم ایمني زینهببار
 

 ای هشببببدارتببکببيببه بببر آ  كببرده 

 (       11: 0310تجليل، )                     
 

این نکته را نباید از نظر دور داشبت كه در اینگونه اسبتعاره وجه شبه از امور متعدد 

ه گردد و بعبارت دیگر اینگونه استعارانتزاد شبده و از این حيت به تشببيه مركّ  باز مي

وان ترا مجباز آميخته به اسبببتعاره توان گفت، چنانکه این معني را در این مثل تازی مي

     (11: 0310)تجليل    « ایاک تقد ُ یج ا و تؤخ ر اخر رد: بررسي ك

مثل: تفاوتي كه مثل با اسبتعارة تمثيليه و دیگر انواد مجاز دارد این است كه مثل به »

 درجة شهرت و پایگاه شياد رسيده و زبانزد مردم گشته است   

يل تمثتوان گفت كه گاهي میبببمون یع حکایت حالت    در با  مثل و تمثيل مي

« اند   های عالي آن را آوردهدارد، چنانکه سببعدی در گلسببتان و مولوی در مثنوی نمونه

   (19: 0310)تجليل 

ه شبه   بودن وجاند، تنها به مركّایشبان هم در تعریفي كه برای تشببيه تمثيل آورده

خطي  اند و لذا از این جهت از انبد و ايد عقلي بودن آن را ذكر نکردهآن اشببباره كرده

اند  ایشبببان نيز در تعریف اسبببتعارة تمثيليه آن را جمله ازویني و تفتازاني تبعيت كرده

اند و ما در بحت مربوط در این خصوت از استاد همایي پيروی كرده اند و ظاهراًدانسته

 به استاد همایي این دیدگاه را نقد كردیم 

    در اینگونه استعاره وجه »اند: همچنين در بحت از اسبتعارة تمثيليه نوشبتهایشبان 

نيم كه بيمي« گرددشببه از امور متعدد انتزاد شبده و از این حيت به تشببيه مركّ  باز مي

این عبارت ایشببان اگر چه در مورد نود دوّم اسببتعارة تمثيليه یعني اسببتعارة بر آمده از 

ی اعارة مصرحهدر مورد نود اوّل آن یعني است ،لاًتشببيه مركّ  به مركّ  درست است، اوّ
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كند و دربارة آن چيزی به دسببت كه در ارینة اسببتعارة تمثيليه وجود دارد، صببدق نمي

يه كند كه تشبببيه تمثيل عين تشباین عبارت ایشبان این توهم را ایجاد مي ،دهد   انياًنمي

 شببود كهاز این عبارت ایشببان چنين به ذهن متبادر مي ، الثاً و مركّ  به مركّ  اسببت

وجه شببه برگرفته از امور متعدد باشد یعني مركّ  باشد، طرفين تشبيه نيز مرّك  هرگاه 

 هستند و این درست نيست 

 

 « يعج» يرمس  ميسع یا رنع   -1-0

تشببيه تمثيل: تشببيهي را كه وجه شببه آن مركّ  باشبد در برخي از كت  بياني، تشبيه »

ا  است كه تشبيه تمثيل هم به لحاند حال آنکه بين آنها فرق اسبت  راسبت تمثيل گفته

   است اما به هر تشبيه مرّكبي تشبيه تمثيلمركّ  بودن وجه شببه، دارای مشببّه  به مركّ

توان گفت و در وااع بين آنها نسبت عموم و خصوت است، یعني هر تشبيه تمثيلي نمي

 بي، تمثيل نيست مركّ  هست امّا هر تشبيه مركّ

تشببيه تمثيل، تشببيهي اسبت كه مشببه  به آن جنبة مثل یا حکایت داشبته باشد  در 

اسببت كه برای تقریر و ا بات آن مشبببّه  بهي مركّ  تشبببيه تمثيل مشبببّه امری معقول و 

 شود    مركّ  و محسوس ذكر مي

ه در شببویم كهای تشبببيه مركّ  و تشبببيه تمثيل دات كنيم، متوجّه مياگر در مثال

ز شببود و وجه شبببه را اسببازی رعایت نميتمثيل بر خلاف تشبببيه مركّ  ارینه تشبببيه

 یابيم:مجمود اجزاغ مشبّهً به به صورت كلّي در مي
 اش رخسار چون آت  ببيندر ميان طرّه

 

 گو ميبان مشبببع و عنبر مجمری را یببافتم 

(011: 0300شميا، )                     

سازی رعایت شده است: مشع و عنبر در ارینه  اسبت زیرا در آن این تشببيه مركّ

مقابل طرّه و مجمر در مقابل رخسببار  و علاوه بر این، مشبببّه  به جنبة ضببر  المثلي هم 

  (011-010: 0300)شميسا، « شود   سازی رعایت ميندارد    در ارسال المثل هم ارینه
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 مركّ    استعاره در جمله است، یعني بااستعارة مركّ  و تمثيليه:    مجاز بالاستعارة »

مشبّه  بهي سر و كار داریم كه جمله است  در این صورت باید به ت مّل عقلي دریافت كه 

ند  كجمله در معنای خود به كار نرفته است و به علااة شباهت معنای دیگری را افاده مي

اياس )علااة شباهت(  مثلاً آ  در هاون كوبيدن ممکن )متعارف( نيست و مراد از آن به

 عمل لغو و ابلهانه است 

گویند اّما بهتر اسببت كه اصطلای استعارة به اسبتعارة مركّ  اسبتعارة تمثيليه هم مي

را در مواردی به كار ببریم كه اسبتعارة مركّ  جنبة ارسبال المثل یا ضر  المثل  هتمثيلي

كه  مشّبه  به مرّكبي است هداشبته باشبد، پس چنانکه ابلاً هم اشباره شبد اسبتعارة تمثيلي

شود(: مثل مهتا  به گز حکم مثال را داشبته باشبد )در ارسبال المثل مشببه هم ذكر مي

  انداز عمل لغو و ناممکن هپيمودن یا خورشيد را به گل اندودن، كه استعارة تمثيلي

ا رباید توجّه داشبت كه مشبّه  به نباید طولاني باشد و مثلا  روایت و حکایتي باشد زی

 شود    چند مثال دیگر:در این صورت تمثيل ناميده مي

 دهاو وزیری داشببت گبر و عشببوه

 

 كبو ببر آ  از مببکببر بربسبببتي گره 

 (11: 0، ج 0310مولانا، )                 

ایشببان تشبببيه  ،دهد كه اوّلاًداّت در عباراتي كه از این مؤلّف نقل كردیم نشببان مي

رّك  اند و معتقدند كه هر تشبيه تمثيلي ممركّ  به مركّ  را اعم از تشببيه تمثيل دانسته

به مركّ  اسبت امّا هر تشببيه مركّ  به مركّبي تشبيه تمثيل نيست و ما در بحت مربوط 

کس ع سببکّاكيبه خطي  ازویني نشببان دادیم كه نظر خطي  ازویني مانند عبدالقاهر و 

 یعني به نظر او تشبيه تمثيل اعم از تشبيه مركّ  به مركّ  است  ست،ا این

بعد مؤلّف به همين مقدار هم بسبنده نکرده و در این مسير انحرافي كه اتخاذ كرده، 

در صببدد این برآمده كه وجه  ،لاًباز هم چند ادم جلوتر رفته اسببت، به این ترتي  كه: اوّ

فته است ه مركّ  به مرّك  پيدا كند و لذا گامتيازی برای تشبخيص تشبيه تمثيل از تشبي

بّه به آن جنبة آید كه مشكه تشببيه مركّ  به مركّ  فق  واتي تشبيه تمثيل به حسا  مي
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حا  راست است كه تشبيه تمثيل هم به ل»مثل یا حکایت داشبته باشبد   انيا گفته است: 

ه نظر ایشان هر تشبيهي كیعني به «   است   مركّ  بودن وجه شبه، دارای مشبّه  به مركّ

   باشد، مشبه به آن هم مركّ  است كه نادرستي آن آشکار است وجه شبه آن مركّ

د اّما در شوسازی ميگفته است كه در تشبيه مركّ  به مركّ  ارینه ،همچنينایشبان 

ّك  به شود  گفتيم كه تشبيه تمثيل هميشه از نود تشبيه مرسازی نميتشببيه تمثيل ارینه

سازی رعایت شود یا نشود و در تشبيه مركّ  به مرّك  هم   نيست كه در آن ارینهمركّ

ظر ای شگفت به نسازی رعایت شود  امّا چيزی كه تا اندازهچنين نيست كه هميشه ارینه

رسبببد این اسبببت كه مؤلّف محترم در حالي كه معتقد اسبببت كه در تشببببيه تمثيل مي

كه  داند، معتقد استا هم نوعي از تشبيه تمثيل ميشود و ارسال المثل رسبازی نميارینه

 شود سازی ميدر ارسال المثل هم ارینه

ها عیيولي ب ،فرق دارد هایشبان معتقد هسبتند كه اسبتعارة مركّ  با استعارة تمثيلي

كه برای جدا كردن آنها از یکدیگر بهتر است كه  توضبيح دادهو  كردهآنها را با هم خل  

نيم كه ایشان بيالمثلي داشبته باشبد  ميبناميم كه جنبة ضبر  ها تمثيليای رفق  اسبتعاره

اشببد امّا تمثيليه فراي داشببته بيليه باید با اسببتعارة غيراند كه اسببتعارة تمثاحسبباس كرده

توانند دریابند كه تفاوت آنها در چيسببت  و با این تعریفي كه برای اسببتعارة تمثيليه نمي

 شود و چه چيزی آن را از استعارة تمثيليهچه مي« مثل»تکليف اند، باید پرسيد پس آورده

 كند؟جدا مي

كه، اگر چه در تشببببيه تمثيل وجه شببببه ت ویلي و مركّ   نکتة اابل ذكر دیگر این

توان گفت كه هميشبه مشبه یع امر معقول و مركّ  و مشّبه  به یع امر ولي نمي ،اسبت

  هستند و نه مركّ  ،و مشبّه  به نه لزوماً محسبوس و مركّ  است چون هر كدام از مشبّه 

م و تبيين  ،محسببوس یا معقول هسببتند  امّا در اسببتعارة تمثيليه ،لزوماً اغل  برای تجسببّ

 كنند موضود معقول، امر محسوس و ملموسي را استعاره مي
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و « انيتمثيل داست»است به  محدود كرده را« تمثيل»، در وااع اصبطلای به این ترتي 

 اایل شببده و مثل( تفاوت هانواد دیگر تمثيل )تشبببيه تمثيل و اسببتعارة تمثيلي بين آن و

  «شوددر ارسال المثل مشبه هم ذكر مي»اند است  این هم عجي  است كه گفته

 اند ایشان هم مانند همایي مجاز مركّ  را جمله دانسته

 

 « يعج»یو رزدازی یا رنع  ایدد  علمير -1-1

[ تمثيل، به راسببتي، گونة پرورده و گسببتردة تشبببيه آميغي ]مركّ  تشببيه تمثيل: تشبببيه»

ه[، تواند بود  مانروی ]وجه شبترین گونة تشبيه نيز همان ميترین و هنریاست  و پرمایه

در تشببيه تمثيل، ویژگيي اسببت برآمده از چند چيز، چندین پيوند شبباعرانه، در ميانة دو 

آميزند، مانرویي آميغي و پندارین د و در هم ميپيوندنسببوی تشبببيه، آنگاه كه با هم مي

ت اس ایشبان ظاهراً پندارین را به معني عقلي به كار برده –]وجه شببهي مركّ  و عقلي 

ود    از شسبازند كه تشبيه تمثيل بر بنياد آن ساخته ميگرچه معادلي دايق نيسبت[ را مي

زون از یع بستر تشبيه، بيشتر، فآنجا كه پندار شباعرانه، در تشبيه تمثيل، گسترده است، 

    (01-00: 0311)كزازی، « بيت است   

يز ن« تمثيلي»اسببتعارة آميغي )مركّ (: اسببتعارة آميغي )مركّ ( كه آن را اسببتعارة »

ر ، دهای اسبت كه در آن مسبتعار، جمله اسبت نه واژه  استعارة تمثيلينامند، اسبتعارهمي

ماند، در المرو آن هنر  در اسببتعارة آميغي، همچون المرو اسببتعاره، به تشبببيه آميغي مي

در  حقيقي[ است كه از دو یا چند پيوندپندارین ]هي تي غير ایتشبيه آميغي، جامع پيکره

آید  ناگفته اند پدید مياند و در هم تنيدهميبانة دو سبببوی اسبببتعاره كه با هم درآميخته

ده هایي چند پدید آمباید از پارهيپيداسبت كه در اسبتعارة آميغي دو سوی استعاره نيز م

 باشند 

ید هایي چند پدآن است كه دو سخن را كه از پاره هبه سبخني دیگر اسبتعارة تمثيلي

اند، به یکدیگر مانند كنند، سببپس مسببتعار  له را با این گمان و انگيزه كه آنچنان به آمده



 04  ،  معا2000تع سنعج ، یم  يس  م   عل ،نعم رعمشهص یعمة ل می  211

 

تعار  منه را در سببخن ماند كه با آن یکي شببده اسببت، بسببترند و تنها مسببمسببتعار منه مي

    (011: 0311)كزّازی « بياورند   

بينيم كه این مؤلّف نيز تشببببيه تمثيل را نوعي خات از تشببببيه مركّ  به مركّ  مي

دانسببته اسببت و همچون مؤلّف ابلي تشبببيه مركّ  به مركّ  را اعم از تشبببيه تمثيل 

ك  است شبيه آميغي یا مرداند  به اول ایشبان تشببيه تمثيل گونة پرورده و گستردة تمي

كه معلوم نيسبت مقصبود ایشان از گونة پرورده و گسترده به زبان علمي چيست  ما در 

 سطور بالا به تفصيل نادرستي این نظر را توضيح دادیم 

ظر نامند كه این طبق نهم مي هاند كه اسببتعارة مركّ  را اسببتعارة تمثيليایشببان گفته

یف و توضببيحات ایشببان هم فق  دربارة نود دوّم خطي  ازویني درسبت اسببت امّا تعر

ند و دربارة كاسبتعارة تمثيليه )یعني اسبتعارة برآمده از تشبيه مركّ  به مركّ ( صدق مي

ای كه در ارینة استعارة تمثيليه وجود دارد( چيزی به نود اوّل آن )یعني استعارة مصرّحه

 دهد دست نمي

 جمله دانسبته است كه بحت آن ابلاً  هثيليایشبان هم لف  مسبتعار را در اسبتعارة تم

ت، اند كه در تشبيه تمثيل بستر تشبيه بيشتر فزون از یع بيت اسگذشبت  همچنين گفته

 تر بود  گفتند دايقكه اگر فزون از یع جمله مي

 

 «  ع   تص یر»م ی هن ای یا رنع  مح -1-1

را از  و این موضودایشبان در كتا  خود فصبلي مشبع به بررسي تمثيل اختصات داده 

همة جوان  و زوایای آن كاویده اسببت  از جمله سببير تاریخي مبحت تمثيل را، هم در 

منابع لاتين و هم در منابع اسبلامي، به اختصبار بررسبي كرده اسبت، گرچه این بررسي، 

وار است و از عمق و داّت لازم برخوردار نيست  بخصوت در مورد منابع اسلامي، اشاره

واد و اشبببکال مختلف تمثيل را، هم از جهت اال  و صبببورت و هم از نظر بعلباوه، ان
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و فرق تمثيل را با دیگر انواد تشبببيه و  و بررسببي كرده محتوا، بطور كامل احصببا نموده

 است  استعاره و همچنين با نماد توضيح داده

 ایشبان در توضيحات كلّي خود بيشتر كوشيده است كه ما را با مفهوم تمثيل و فرق

آن با سبایر مجازها )تشببيه و استعاره و نماد(، آشنا كند و كمتر در پي آن بوده است كه 

ر این زمينه به نقد علمای بلاغت را د هایدیبدگباهتعریفي دايق از تمثيبل ارایبه كنبد و 

رسد كه همانند دیگر مؤلّفان معاصر تصوّر و برداشتي دايق و روشن ر ميبکشد  و به نظ

است كه  مرردبیتمثيل، تشبببيه »گوید: چنانکه یکجا از اول عبدالقاهر مياز تمثيل ندارد  

( در این مورد به 101: 0390)فتوحي، « وجه شبببه آن از یع یا چند جمله منتزد باشببد 

بلاغيان اسبببلامي تمثيل را نوعي »گوید: توضبببيحات ابلي رجود كنيد  و جای دیگر مي

از تفاوتهای استعاره با نماد در با  تمثيل و  دانند  از این رو بسياریاسبتعارة مركّ  مي

    (100: 0390)فتوحي، « نماد نيز صادق است

ارة را نوعي اسببتع هاین درسببت اسببت كه خطي  ازویني تمثيل یا اسببتعارة تمثيلي

بار ارینة آن بلکه به اعت هداند امّا گفتيم كه این نه به اعتبار خود اسببتعارة تمثيليمركّ  مي

 الاّ خود استعارة ارة مركّ  از نود اسبتعارة مصبرّحة تحقيقيه است واسبت كه یع اسبتع

 از نود استعارة مکنيه است   هتمثيلي

نود  را یع هبه پيروی از خطي  ازویني اسبببتعارة تمثيلي ،همگي ،مؤلّفين معاصبببر

 اند بدون ایناند و دربارة آن الم فرسایي كردهاسبتعارة مصبرّحة مركّ  به حسا  آورده

كه در یکي از كت   ه باشبند كه در اصبل، ایبيه از چه ارار است  دریز از اینكه متوجّ

 ،عااطاین است كه به ضرس !ای شبده باشدله اشباره بلاغي معاصبر به حقيقت این مسب

توان گفت كه هيچيع از مؤلّفان كت  بلاغي معاصر تصوّر درست و روشني از تمثيل مي

جمله  همؤلّف نيز لف  مسببتعار را در اسببتعارة تمثيلياند  این نداشببته هو اسببتعارة تمثيلي

سببت ا ای م  مجاز مركّ  بالاسببتعاره یا اسببتعارة تمثيليه، »دانسببته و آورده اسببت: 

اند به الاییای خطي  (  ایشان این گفته را ارجاد داده100: 0390)فتوحي، « اسبتعاری   
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در   ضببع تعریف مجاز مركّدیدیم كه خطي  ازویني در الاییببای در مو ابلاً و ازویني

به هر حال نتوانسببتيم این عبارت را در «  جمله»اسببت، نه  به كار برده« لف »این مورد 

ایم ولي ایشان لف  را به جمله الاییای پيدا كنيم و ظاهراً همان عبارتي است كه ما آورده

 اند ترجمه كرده

 

 ننيو  -0

تواند اظهار نظر كند، حق را به نگبارنده تا جایي كه در حدّ وسبببع و توان خود مي

و معتقد است كه خطي  ازویني با این كار خود مرز  دهدميجان  عبدالقاهر و سکّاكي 

به رغم  ،ارندهنگبه نظر را با غير آن به هم ریخته است   هتشببيه تمثيل و اسبتعارة تمثيلي

كه تشببببيهي مانند تشببببيه  ریا به خوشبببة انگور  توان پذیرفتنظر خطي  ازویني نمي

ملاحي كه وجه شبه آن مركّ  حسّي است، تشبيه تمثيل باشد  اگر خطي  ازویني با این 

از اسبببتعارة مركّ   هنظر خود كار را خرا  نکرده بود، حق آن بود كه اسبببتعارة تمثيلي

 شود ناميده ن هتمثيلي )مجاز مركّ  بالاستعاره( جدا باشد و هر استعارة مركّبي استعارة

سيار كرده اسببت، ب هتعریفي كه خطي  ازویني از مجاز مركّ  و اسبتعارة تمثيلي -0

ای در گمراه كردن مؤلّفان غبامض و مبهم و معقّد اسبببت و به همين دليل سبببهم عمده

معاصبر كتابهای بلاغي داشته است و بعیي از مؤلّفان معاصر نتایج بسيار ت ّسف انگيزی 

كه بعیبي از مؤلّفان، تشبيه مركّ  به مركّ  را اعم از  اند  مثلا اینخراج كردهاز آن اسبت

بيه اند هر تشببيه تمثيلي مركّ  به مرّك  است اّما هر تشاند و گفتهتشببيه تمثيل دانسبته

مركّ  به مركّبي تشببيه تمثيل نيسبت، نتيجة نادرسبتي است كه از این تعریف استخراج 

 عکس این ایيه درست است كه  شده است، در حالي

نتيجة دیگری كه اكثر مؤلّفان معاصبببر از این تعریف خطي  ازویني به دسبببت  -1

را یع اسبتعارة مركّ  از نود اسببتعارة مصّرحه  هاند، این اسبت كه اسبتعارة تمثيليآورده

 از نود اسببتعارة مکنيه هكه این خلاف وااع اسببت و اسببتعارة تمثيلي در حالي ،انددانسببته
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ای در ارینة آن وجود دارد كه مركّ  اسببت چون برآمده از امّا اسببتعارة مصببرّحهاسببت 

وجه شببه تشببيه تمثيل است كه هميشه مركّ  است و این استعاره است كه اساس بيان 

 شود نه خود استعارة تمثيليه گویندگان وااع مي

ند، در او خطي  ازویني از تشبببيه تمثيل كرده سببکّاكيتعریفي كه عبدالقاهر و  -1

نزد هر سبه محقّق مبتني و متمركز بر وجه شبه است و هر سه نفر در مرّك  بودن وجه 

شببه تشببيه تمثيل اتّفاق نظر دارند و هيچکدام از ایشان طرفين تشبيه )مشبه و مشبه به( 

اند  بنابراین طرفين تشببيه در تشبيه تمثيل از نظر هر سه را در تعریف خود دخالت نداده

تواند مفرد )مفرد بسبببي  یا مقيد( یا مركّ  باشبببد  لذا نظر بعیبببي از مؤلّفان محقّق مي

معاصببر كه طرفين تشبببيه تمثيل را مركّ ، و تشبببيه تمثيل را نوعي از تشبببيه مركّ  به 

 دانند، نادرست است مركّ  مي

و أمّا المجاز المركّ  فهو »خطي  ازویني در تعریف مجاز مركّ  گفته اسبببت:  -0

( و )خطي  130-131: 1110)تفتازاني، « مسبتعمل فيما شبه بمعناه الاصلي   الخال ای تظ

ت از اسبببتاد همبة محققين معباصبببر، ظاهراً به تبعيّ ( تقریببا110ً-111: 1111ازویني، 

اند كه نادرسبت است چون ترجمه كرده« جمله»را در اینجا به « لف »ین همایي، الدّجلال

 ها مركّ  هست امّا جمله نيست بعیي واتلف ت مستعار در استعارة مركّ  

 

 میع ا

 هعایف( رنع 

(، سبببير علوم بلاغي در اد  فارسبببي، تهران: انتشبببارت 0391پرهيزی، عبدالخالق )  0

 فردوس و نشر فرهنگ روز 

 (، معاني و بيان، چاپ سوم، تهران: مركز نشر دانشگاهي 0310تجليل، جليل )  1

مؤسسة المعاني، بيروت، لبنان: مختصرم(،  1110 -هب  ق  0010ین )تفتازاني، سعدالدّ  3

 التاریخ العربي 
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  ةآ مکت ةهب  ق (، المطول في شری تلخيص المفتای، ام:  0010) -------------  0

  ال ه العظمی المرعشی النجفی

البلاغه في علم البيان، عّلق حواشيه الّسيد محّمد اسرارم (،  1111جرجاني، عبدالقاهر )  0

  ُایالمعرفةلبنان:  –، بيروت الط عة الاولیرشيد رضا، 

الاعجاز، شببرحه و علّق عليه و وضببع فهارسببه م (، دلایل 1110) ------------  1

 الکتا  العربي لبنان: دار –، بيروت الط عة الاولیمحمّد الت نجي، 

(، اسبببرارالبلباغه، ترجمة جليل تجليل، چاپ دوّم، تهران: 0311) ------------  0

 مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 

الباعجباز في القرآن، ترجمه و تلخيص و تحليل (، دلبایبل0313) ------------  1

 اشعار و شواهد سيد محمد رادمن ، چاپ دوّم، اصفهان: شاهنامه پژوهي 

(، دیوان غزليّات، به كوش  خليل 0311الدین محمد )  حاف  شبيرازی، مولانا شبمس 9

 خطي  رهبر، چاپ پنجم، تهران: انتشارات صفي عليشاه 

(، دیوان، به كوشببب  0311  خاااني شبببرواني، افیبببل الدین بدیل بن علي نجار )01

 ضياغالدین سجادی، چاپ سوّم، تهران: انتشارات زوّار 

الا ضُُُاح فی ع مُ م(،  1111الرحمن )ین محمد بن عبدالبدّخطيب  ازویني، جلبال  00

  اله ال ةمکت ُای و لبنان:  -، بيروتقد ُ له و بم به و شرحه الدکتمی ع ی بم م حم غة،ال  ا

البلاغه در علم معاني، بيان و بدیع، چاپ چهارم، (، معالم0391خليل )رجایي، محمّد  01

 شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز 

گلسبتان، تصبحيح و توضيح غلامحسين یوسفي، تهران: (، 0311  سبعدی شبيرازی )03

 انتشارات خوارزمي 
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م (،  0910 –هببب   ق   0010، ابویعقو  یوسف بن ابي بکر محمّد بن علي )سکّاكي  00
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 (، بيان، چاپ دوّم، تهران: انتشارات فردوس 0300شميسا، سيروس )  00

درضا تركي، تهران: (، تاریخ و تطوّر علوم بلاغت، ترجمة محمّ 0313ضيف، شواي )  01

 سمت 

المعاني تفتازاني، جلد سّوم، ها/ شبری فارسبي مختصر(، كرانه0310عرفان، حسبن )  00

 چاپ سوّم، ام: مؤسسة انتشارات هجرت 

 (، بلاغت تصویر، چاپ چهارم، تهران: انتشارات سخن 0390فتوحي، محمود )  01

(: بيان، تهران: نشببر 0(، زیباشببناسببي سببخن پارسببي )0311ین )الدّكزّازی، ميرجلال  09

 مركز 

(، مثنوی معنوی، جلد اوّل، به اهتمام رینولد الّين 0310  مولبانبا، جلال الدین محمد )11

 علي اكبر علمي  نيکلسون، چاپ دوم، تهران:

(، فنون بلاغت و صبببناعات ادبي، چاپ پنجم، تهران: 0310الّبدین )  همبایي، جلبال10

 مؤسّسه نشر هما 

(، معاني و بيان، به كوشبب  ماهدخت بانو همایي، چاپ 0303) -------------  11

 دوّم، تهران: مؤسسة نشر هما 

 هع ( مدعی 

های نقد ادبي و سبببع ، پژوه «سببنّتينقدی بر بلاغت »(، 0393  جعفری، مرتیببي )0

  01-00، صص 0393(، تابستان 01)پي در پي  0شناسي، شمارة 

نقدی بر تصویر هنری از »(، 0391وش، حسين )عبّاس و چراغي  رضبایي هفتاد ر، غلام1

  011-010، صص 0390، بهار 0، سال 0، اد  عربي، شمارة «دیدگاه بلاغت سنّتي
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  30-9، صص 0311اد  پژوهي، شمارة سوّم، پایيز 
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شببناسببي مباحت علم بيان در كتابهای آسببي  »(، 0390  یزدان جو، محمّد و دیگران )0
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  101-110، صص 0390
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 ورزی شاعران سبک خراسانیصدایی در عشقغلبۀ تک

   منوچهری()با نگاه به تغزّلات فرّخی، عنصری و 

 پژوهشی( مقالۀ)
 

 1 دموسی شفقمحمّ 
 یزددانشگاه  ادبیّات فارسیو  دانشجوی دکتری زبان

 )از کشور افغانستان(

 

 
 چکيده

 کرد زبانی خودکامگیوگو، دو رویصدایی و گفتمحور باشد؛ تکاگر نگاه ما به فرهنگ و جامعه، نگاه زبان

مقام گوینده است و دیگری در مقام شنونده و محکوم به سکوت  گویی، یکی در و تکثّرگرایی استت  در تک

این مکان ممکن استت جلۀ  رروستی، کۀاد درد، مرتورت در امر ستياسی، اتّحادی  کارگری و یا دیگر 

 ورزی زمينی، بخری ازررق گفتاری استوار است های اجتماری باشد  درملموع، جامعه بر مبنای تکصتن 

 به صتتورت گرتتترده بازتاف یافته ،دهد و در ادبيّاتلار اجتماری ما را ترتتکيم میبدن  هویّت فرهنگی و هن

ویژه راشقان نامداری که ب -کندهای پنهان جامعه را رریان میاستت  مااعع  رواب  راشتق و معرتوز، زاویه

 کنند ها را به هنلار بدل میشود و ناهنلاریرفتار شان تبدیم به اعگوی جمعی می

تنی ورزی مبشود تا رۀم ررقاست و تۀاش می« ناز و نياز»های مقوع  در پی نمایاندن ریره این نوشتار،

 تاریخی این جامعه، بررستتی-گویی مرتتتبدانه را برشتتمارد و ان را به رنوان بخرتتی از کۀيّت فرهنگیبر تک

 نماید 
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 مهمقدّ -4

این سنن به ظاهر  .«عاشقي ناز و نياز است»گوید: سخنني نسخاتام موروا اسخت كه مي

ورزی در گسترة تاریخ و فرهنگ ماست و نسات عاش  و سخاد،، تشخریم مناساات عش 

 كند.تسرّی پيدا مي ،گذارد. نساتي كه از جزء به كلموشوق را به نمایش مي

های عاشخخقانة زميني در ادبيّات های داسخختانوخمپي نمایاندن پيچاین نوشخختار، در 

د، نيز شخخشخخناختي ابيات گفته)قرون چهارم و پنجم( نيسخخت و به ابواد زیاایي فارسخخي

ش این پرسپردازد. سخنن این نوشته بر سر بعود اجتماعي نن است و در تلاش است نمي

تا حدّ ممکن بازنماید و یا حدّاقل، خود پرسش را برجسته كند كه علل این  در تقدیر را

شد، در لوح محفوظ عاشقي تواند باشد؟ نیا این ناز و نياز، حکچه چيز مي« ناز و نياز»

اسخت یا اینکه ریشخخة زميني و زمينة اجتماعي دارد؟ ادامة این نوشختار، تلاشخخي در جهت 

 بازنمایي این نکته است.

 ،های غالب نن، قتل عامسخخال تاریخ گذشخختة خود را در نگر بميریم، المو اراگر هز

د. انخانماني و نوارگي بود،غارت و چپاول، اسخارت و بردگي، جنگ و لشکركشي و بي

، «تاریخ گردیزی»، «التّواریخ والقصخخخ مجمل»، «گشخخخای جوینيجهان»، «تاریخ بيهقي»

 الذّكر، بهانخد و كفّخة ترازوی اتّفخاقاتو فوقعالواح محفوظ این فجخای«... تخاریخ گزیخد،»

از گذشخت و مدارا، تسخاهل و تسامم، سازندگي و نباداني، خرداندیشي و توليد  مراتب،

تر اسخخت. بنابراین، نهنيّت تاریني ما انااشخخته از سخخالاری، سخخنمينعلم و در كل، مردم

 ند وات نوا اوّل، تاریخاتّفخاقخات نوا اوّل اسخخخت و بيمخانخه با مفاهيم بنش دوم. اتّفاقا

های گرو، اوّل، تار و پود جامة فرهنگ ما را شخخخهر. واقويّختم، نرمخانمفخاهيم گرو، دوّ

 .استگرفتهشکلای جامهدر چنين « ناز و نياز»ورزی با الموی دهد و عش تشکيل مي

با مشتي غلام و كنيز -( Context) ورزی زميني، در یک چنين بستر اجتماعيعش 

 در بدترین -اندوزیماندن و یا ثروتاند و به خاطر زند،صخخاحاانشخخان بود، تملّکكه در 

 .استای بيش ناود،افسانهها نندادگي دل ةگرفته و قصّفروشانه شکل ميحالت تن
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زباني ایجاد نمود كه از نن در این نوشتار  ،وار، از خودطرفه و برد،این مناساات یک

بکن ونن  این»یکي در مقام توبيخ،  ،نوایيشود. در این گزارة تکتواير مي« گویيتک»به 

ین ه بودها ااسخخخت. الاتّاراد، ناود،پذیر بيگویخد و دیمری فراتر از یخک فرمانمي« مکن

های پسخخخين تا مرز غنایي قرنشخخخود و در ادبيّات گویي تادیل به سخخخنّت ادبي ميتخک

 .  رودميپيش 0«سرایيسميّه»

ناود، و مصخخخداق « نوعي تفکّر»ورزی زميني در قرون چهارم و پنجم عشخخخ  ،پس

:  0191)بدیو، « گا، پي به ماهيّت فلسفه ننواهد بردعش  شروا نکند؛ هيچ كسي كه از»

 «شور استیوني  ترین شکل زبان،اصخيل» ورزیي همهم نيسخت. زبان چنين عشخ  (00

باشخد. ماهيّت چنين عشقي هم مصداق این سنن كه: تواند : هفد،( نمي0119)هایدگر، 

 «بهر، از خرد نيسخخختگا، بييز هيچبهر، ازجنون نيسخخخت. امّا جنون نگا، بيعشخخخ  هيچ»

باز متنوّم ( ننواهدبود. عاش  این دور، نه مجنون خردورز، بلکه هوس11:  0191نيچه، )

از  من»باشد: عاشقي در این دور،، رؤیایي رمانتيک هم نيست كه طوم مرگ داشتهاست. 

دو نومخت برخوردارم كه به فکر نن باشخخخم و به نن باالم، زیاایي و جذّابيّت تو و مرگ 

مرگ یمانة جریان باد را پذیرفتن/وعش  را كه خواهر »( و 1: 0196شيریني، )نب« خودم

 . (6)همان:  «است

ای جدابافته از مناساات اجتماعي و بيمانه با فضای و موشوق، تافتهنسخات عاشخ   

فرهنمي این دور، نيسخخت؛ بلکه بنشخخي مهم از بدنة فرهنمي و هنجارهای اجتماعي به 

ورزی نید. ممر مناسخاات اجتماعي، غير از همين چيزهایي اسخخت كه در عش مي شخمار

ار در گرفته تا ریيس و مرئوس، سخخرمایهدازميني داریم؟ این نمونه از نسخخات مردم با زمام

 سواد، مولّم و شاگرد قابل توميم است. و فقير، باسواد و بي

، خاستما، استادادی دارد. جالب اینجاست كه در «ناز و نياز» جاافتادن مقولة ،اسخاسام

قرون چهارم و پنجم، غالاام این موشخوق است كه در مقام نياز قرار دارد و عاش  در مقام 
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ای كه رویکرد ادبي دارد. بلکه عتابي از سخخخر گونهنه نن عتاب واسخخخوختالاته ب. عتخا

 پروری. مالکيّت و برد،

 

 اهمّيّت پژوهش -4-4

های گوناگون دارد. از عش  ترین مفاهيم در حيات انسان است و جلو،عشخ ، از كانوني

رامون های پيو پدید،ها ارزش ةانسخان به انسان گرفته تا عش  انسان به خدا، ميهن و بقيّ 

ترین نوا نن است كه هر ندمي نن را انسان. در این ميان، عش  انسان به انسان،  ملموس

 كند.در زندگي اش تجربه مي

عش  انسان به انسان و عش  انسان به خدا، به صورت برجسته و پيوسته در ادبّيات 

ر نوشتار شود. دواير ميفارسخي بازتاب یافته است كه از نن به عش  ناسوتي و لاهوتي ت

گونه كه نيچه حاضخخر، جلوة عشخخ  ناسخخوتي یا جسخخماني انسخخان، محور بح  اسخخت. نن

عشخخخ  انسخخخان به انسخخخان، تنها گویای اهمّيّت تن ندمي و  .«ندمي تن اسخخخت»گوید مي

شخخناسخخي ورزی در ادبيّات فارسخخي، نوا برجسخختة جهاننيازهایش نيسخخت؛ بلکه عشخخ 

عاش  تنها ميل و عش  به زیاایي ندارد؛ بلکه به ایجاد »نید. شمارميشخناسانه نيز بهجمال

« اندهنرمندان عاشخخقان واقوي ةورزد. به همين مناسخخات همو نفرینش زیاایي عشخخ  مي

 .  (10: 0111)صاور، 

ورزی، علخاو، بر نن، در كلّ ادوار ادبيّات فارسخخخي، ای بسخخخا بزرگاني كه با عشخخخ 

 Fernando Antonio) مصخخداق سخخنن فرناندوپسخخون اند و اینورزی كرد،اندیشخخه

Nogueira Pessoa)  0191)بدیو، « عش  نوعي تفکّر است»شخاعر پرتاالي است كه :

 اند كه پلوراليسخخخمهخای نمخایخان تخاریخ مخا عخاشخخخقان نامداری بود،( و چهر، 11-10

(Pluralismخردورزی را با رویکرد جمال )ورزی، در پرسخخختانه در سخخخاحت اندیشخخخه

 اند.ياس جهاني نمایش داد،مق
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 پيرين  پژوهش -4-2

ت. اسها و مقالات زیادی نوشخخته شد،پيرامون عشخ  در تازّلات، كتاببه صخورت كلي، 

ردی تاریني به ک( با روی0170« )سخير تحوّل شور فارسي»الوابدین مؤتمن در كتاب زین

 سير غزل در شور»تاریخ تطوّر تازّل و غزل پرداخته اسخت. سخيروس شخميسا در كتاب 

مشابه دارد و نماهش از بعود تاریني است.  رویکردی( تقریاام با مؤتمن 0171) «فارسخي

)بحثي در شرح احوال و روزگار او(  «خي سخيسختانيفرّ»حسخين یوسخفي در كتاب غلام

خي تومّ  كرد، و به تحّولات اجتماعي و سياسي تا( به صخورت موردی در شخور فرّ)بي

 .  استپرداختهعصر شاعر 

( به غزل و تازّل نما، تاریني 0171) «نفاق غزل فارسخخي»داریوش صخخاور در كتاب 

ورزی زميني در شخخخور های فوق در مجموا، پيرامون عشخخخ و محتوایي دارد. ولي كتاب

نون، ولي تاك ،شخخناختي، هنری و موطوا به فنون بلاغي دارندكردی زیاایيفارسخخي، روی

. با توجّه به دید، نشخخد ورزیصخخدایي در عشخخ وریّت غلاة تکای با محمشخخنصخخام مقاله

ي از یهااهمّيّت این موضخوا، عنوان فوق برگزید، شد، تا گشایش بابي باشد در پووهش

 گزاری به فرهنگ و زبان فارسي.، به نشانة ارجاین نوا

 

 بحث -2

ر شاع یکي از ابزارهای مهم برای سخنجش منيّت و شنصيّت شاعر، موشوق شاعر است.

ما، كند؛ نحوة نبا انتناب نوعيّت موشخوق خودش و سپس تصویری كه از او ترسيم مي

به  -با عنوان موشوق-شخناختي و سخطم مورفتي خودش را در قاال انساني دیمر زیاایي

 نما،نوعي شخخخناختي ندارد بلکه زیاایي رویکردورزی صخخخرفام گذارد. عشخخخ نمایش مي

های شاعران به این مسایل و عوامل نوا موشوقه»شود. شخناسانه نيز محسوب ميهسختي

بستمي تام داشته است: شنصيّت شاعر و نوا تربيت و احوال و افکار او؛ مکان و زمان 
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زندگاني او؛ سخلسله و خاندان و دربار مورد انتساب او و وضع اقتصادی و منابع ارتزاق 

 .(71: 0170پور، )وزین« او

ني و قابل دسترس است. نه عاش  اّدعای قداست موشخوق در سخاک خراساني، زمي

دارد و نه موشخوق موجودی اهورایي و پيچيد، در هالة نور و قداسخت است و نه مناوي 

ورزی، جدا از ننکه انحرافي برای جاموه گونه عش این اعتلای مورفت عاش .است برای 

ج شناسي رایت و زیاایيتر از نن، ابزاری اسخت برای مطالوة ادبيّاشخود یا نه، مهمداد قلم

 در همان دور،.

شور  ،ام اصول»ست: گراای نهنحتّي اگر بپذیریم كه شور روند استولایي دارد و پدید،

(. 00: 0171)شميسا،  «در طي تاریخ خود از عينيّت به طرا نهنيّت حركت كرد، اسخت

عوامل و كند تا باز برای شخخناخت ابواد موشخخوق زميني در سخخاک خراسخخاني، ایجاب مي

 ،در نگر بميریم و طاواماسخخخت  بود، بنش چنين جریانيدلخایلي را كخه موجخد و تخداوم

نيازمند شناخت نن عوامل هستيم. در نگر گرفتن نن عوامل، نما، ما را در قاال این پدیدة 

شخناسخانه و گردابي در جهان تنيّلي شاعر، خارج ادبي از حالت صخرفام زیاایي-اجتماعي

اق فواقويّتي كه برایند و روبنای یک اتّ- سخخخازدت مينيمة پنهان این واقويّكند و وارد مي

ژرا اجتماعي، سخخياسخخي و اقتصخخادی اسخخت. در اینجا، به گونة گذرا چند عامل مهم را 

 .شماریمبرمي

 

 ت اجتماریوضعيّ -2-4

نند. كفرهنمي بازی مي-های ادبيگيری پدید،تحوّلات اجتماعي، نقش اصلي را در شکل

نیند. این استحاله در ادبي، از دل مناسخاات سخياسخي و اقتصادی بيرون مي هایموضخوا

 -رددگهای عریان و خشن سياسي ميساخت فرهنگ یک جاموه، ساب تايير پدید،ژرا

های غارت و چپاول، به های جنگ، در لحگههایي كه به صورت خشن در ميدانتواقويّ

ها و جایي گروهي مردم، تداوم لشخخخکركشخخخيگرفتن بخازماندگان جنگ، جابهاسخخخارت
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ی اات همان جاموه به گونهافتنخد؛ در بخافت فرهنگ و ادبيّفخاق ميهخای معمتخد اتّجنخگ

های عيني به كمک فرهنگ یک جاموه، كند. این دگرگوني پدید،متفخاوت بروز پيخدا مي

 سازد. پذیر و جذّاب ميدلنن را 

 نن را نداشته باشد تا در ميدان جنگ سرگویي، جرأت ممکن اسخت شاعری یا قصّه

را شخخکنجه دهد؛ مال مردم را  ای را ویران نماید؛ زندانييكسخخي را از بدن جدا كند؛ خانه

هایش، هزور از سخرزمينشخان نوار، نماید؛ امّا در قصاید و قصّ غارت كند یا گروهي را به 

هم برای خودش زیاا و دهد كه بازتاب ميهای خشخخن را چنان هنرمندانه همين واقويّت

بنش و خواندني جلو، نماید. ممر قصخخخاید تگردد و هم برای مناطاانش لذّنشخخخيندل

 های تلني هستند كه یادنورشدیم؟ شاعران درباری غير از روایت واقويّت

ا ی» ،مسوود را در نگر نميریممحمود و سلطانهای سلطانها و لشخکركشياگر جنگ

هجری چهارد، جنگ مشهور نمود،  101هجری تا  090ی هاسخنجر كه بين سالسخلطان

هر  ،تقریاام ،در مدّت سخلطنت سنجر ،( و با این حسخاب11:  1، ج0101)انوری، « اسخت

واقوام  -های خرد و ریزبمذریم از جنگ-است سخال یک جنگ مشهور اتّفاق افتاد، چهار

درباری دیمر را ها شخخاعر خي، منوچهری، انوری و د،چه چيزی قصخخاید عنصخخری، فرّ

 ماند؟ ، غير از موارد نكرشد، چه ميكند و در محتوایشانجذّاب مي

نميزی این قصخاید و مشخالة نهني همين شخاعران، چيزی نيست جز روایت و رنگ

ند؛ اّما به قدرت تنّيلشان، اهرا نداشت ایحشر،خشخونت  خودشخان شخاید جرأت كشتن 

بارترین حملة ممدوح، اند كه  خشخخونتد،جهاني پر از خشخخونت را چنان بازسخخازی نمو

 گردد:مي ای ماندگار در یک زبان پویا و فرهنگتادیل به مقوله

 فسانه گشت و كهن شد حدی  اسکندر

 

 سخنن نو نر كه نو را حلاوتي است دگر 

 (     66: 0111خي سيستاني، )فرّ             

و خشخخونت، غارت و  ، روایتي اسخخت كه خونكند این مطلعچه كسخخي تصخخوّر مي

كند؛ در گری را روایت ميداری و عيّاشخيو برخاسته از این غارتچپاول، اسخارت و برد،



 14 ة، شمار4111تابرتان ، دومبيرت و  سال ،نامهکاوشفصۀنام  رۀمی  411

 

حالي كه در مااح  تقابل سخخنّت و مدرنيته، نکوهش تکرار و شخخنيدن سخخنن نو، نفي 

شخخخود وگویند، با نن مياز این بيت مدد گرفته« اطلس نو»نما و شخخخنفتن های نخروایت

 بندد.ا ننین ميپيشاني سنن ر

های تنيد، ز حلّه»شخخاید به همين علّت، خشخخونت و غارتي كه گذرا بودند؛ با همين 

شخخخدند و حتّي تادیل به هنجاری برای  ماندگارچنين مخداحخان، « دل و بخافتخه ز جخان

نيافتني برای اكثریّت مردم. این اسخخختحالة زمامداران گردیدند و رؤیایي شخخخدند دسخخخت

 تهای مقطوي را از موقويّ خشخن سياسي در حوزة ادبّيات، خشونتهای فرهنمي پدید،

 ساخت. « درزماني»خارج نمود و ننها را « زمانيهم»

های مقطوي تها، ننسختين پيامدش، الموشدن این واقويّ تشخدن این واقويّدرزماني

نموز است و خواندن برای زمامداران در همة اعصخار اسخت. مطالوة تاریخ بيهقي، عارت

صخخاید فرّخي و انوری تزری  غرور و افتنار كانب. تفاوت نشخخکار این دو حس ، در ق

 گری نن دارد.یک مقطع زماني و از رفتار یک زمامدار، ریشه در نوا متفاوت روایت

كند؛ امّا فّرخي و انوری نن را از بيهقي اتّفاقات خشن را در بستر خودش روایت مي

ر و ریزند كه خوانند، به جای تفکّ ظرا دیمری مي كشند و دراش بيرون ميبستر طايوي

گری، احسخخاس مشخخاركت در این حماسخخة سخخاختة نهن شخخاعر ایجاد حس پرسخخش

گو د،كند و قصيكند. بيهقي در جایما، یک خردورز، استدلال ميپرداز درباری ميقصخيد،

ایي و ناپرسشود؛ ترویج فرهنگ سازد. لذا، پيامد دیمر نن ميميدر جایما، شخاعر تشايه 

: 0190)منتاری، « اجتماعي توايرشخخخد، اسخخختچرایي در جاموة ما به نوعي تقدیر بي»

011)  .  

ها را تادیل به هنجار ای تابوها و ممنوعيتپرداز با چنين اسخختحالهشخخاعران قصخخيد،

بارگي، اسخخخراا كه نوشخخخي، اَمرَدبازی، زنزیرا همين راویان هنری دربار، باد، ،كردندمي

ردند. كارت و لشخکركشخي و جنگ بود را به نحو اسختادانه با جزئيات نقاشي ميپيامد غ

كاست و تمرین و رسيدن به نن را تادیل به این تصخویرسخازی، از قااحت این اعمال مي
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ها را نمود كه طاقات پایين جاموه فقط در خيالشخخخان نن صخخخحنهیخک نرزوی محال مي

 هخم خخخراث نن بخخر بلکخخه نيست؛ اجتماا از متأثر فقط اتادبيّ»نمودند؛ چرا كه: تصور مي

. خخخخددهمي نيز شکل نن به بلکه پردازد؛نمي حيات بازسازی به فقط هنر زیرا گذارد؛مي

 ودخ زندگي سرمش  را هاداستان نفریناننقش و قهرمانان زندگي مردم برخي كخهچنخخان

« ننخدزمي خودكشي به دست ننها ساک به یا شوندمي عاش  هانن شيوة بخه دهند؛مي قرار

   .(060: 0119فکر، )روشن

الموسخازی برخاسخته از چنين كنش توصخيفي، تنها كردارهای فردی سلطان را قابل 

 مستح  است: كند كهای ترسيم ميكند؛ بلکه از او چهر،پيروی نمي
 وگر تو گویي كه درشأنش نیتست رواست

 
 نيم من این را منکور كخخه بخخاشخخخد نن منکَر 

 (     67-66: 0111خي سيستاني، )فرّ        

 :كرد تامحمود اقتضا ميبود؛ شأن سلطانو اگر عصر ظهور پياماران نمذشته

 بوقخخت شخخخا، جهخخان گر پيماری بودی

 

 شخخأن شخخا، اندره دویسخخت نیت بودی ب 

 (     67-66: 0111خي سيستاني، فرّ)        

های شخخود و زیاایيدگرگون ميای نيز واضخخم اسخخت كه صخخور خيال چنين جاموه

شدة ميدان جنگ و رفتار جنمي است: جسخماني و ناز و كرشخمة موشخوق صورت رقي 

این موشخخوقان تر ، عمومام با دهاني كوچک، اندام موزون، كمری باریک و با چالاكي و »

اند، ابروهایشان به كمان، موة ننها اند و چون جزو لشکریان بود،چابکي ویو، وصف شد،

خنجر، زلفشخان به كمند و نماهشخان به ناو  و نيز، تشايه شد، است و صفاتي چون  به

ری گجویي و پرخاشگری، عهدشکني، عربد،گری، جفاپيشمي، غارتخواری، ستمخون

 .  (61: 0117)پارسانسب، « دارند

 زیاایي موشوق كه )تر  لشکری بود،»ت جنمي شميسا نيز اشار، دارد: به این واقويّ

اش به خنجر، شخخود؛ یوني ابروی او به كمان، مو،در یک بافت نگامي مطرح مياسخخت( 

زلفش كمند و نماهش تير اسخخت. عادات او هم همان عادات تركان نگامي اسخخت. یوني 
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گر جوی و پرخاشگر و عهدشخخکن و عربد،گر و جفاپيشخخه و غارتخوار و سخختمخون

 . (00: 0171)شميسا، « است

سخخخياسخخخي اسخخخت؛ -كه مولول دگرگوني ژرا اجتماعي تايير این صخخخورخيال را

لشخخخکریان خود را از  پادشخخخاهان، مومولام: »گيردميالوابدین مؤتمن چنين به تحليل زین

دادند، خانة بزرگان و صخخخدور و همين تركخان مهاجر و اسخخخير و مملو  تشخخخکيل مي

 زیور جمال اینای كه داشتند به ام به نسات جا، و جلال و مرتاهمحتشخمان و امرا و حکّ

زادگان خلخ و طراز نراسخخخته بود. نه تنها به نيروی بازو و سخخخلاح به نماهداری ملک و 

حال در سخخایة سخخنان قد و كمان ابرو و تير عينبلکه در ،گماشخختندت ميتسخخنير بلاد همّ

 كردند. ها نيز حکومت ميغمز، و خنجر موگان بر كشور دل

داشتن غلامان و ون  داشخخت و در خدمتفروشخي بسخيار ردر نن زمان تجارت برد،

ها نفر از رفت... موروا اسخخت كه د،ل و احتشخخام به شخخمار ميمملوكان از لوازم تجمّ

)مؤتمن، « خي بودندسخخيما در خدمت رودكي، عنصخخری و فرّكمر و خوشینغلامان زرّ

0170 :101-100)  . 

شخخهر خودش سخخرزمين وخانوادة خودش بانوی حرم یا شخخهرزاد  وقتي خانمي در

انه خوابة یک مرد بيما پس از اسارت، كنيز یکي از لشکریان بيمانه و مهاجم، همامّ ،باشد

تي دارد و فرزند چنين زندگي و قاتل شخخوهر و پدرش گردد؛ پيداسخخت كه چه وضخخويّ

ه در یا كودكي ك ؛اش پيشاپيش روشن استت روانيمشختركي نيز، سخرنوشخت و وضويّ

امّا اكنون كود  اسيری است و  ،ی والدینش بود، اسختكوچولوخانه و قصخرش شخازد،

شود به شاهد دربار و ساقي سلطان، تا هم بنت با او یار باشخد تادیل ميدرصخورتي كه 

 شراب توارا كند وهم ميل جنسي سلطان و یا یکي از درباریان را ارضا نماید. 

 تمد. پس وضويّ ناخلاق خانوادگي و زناشویي از دل چنين نگم اجتماعي بيرون مي

های نن را دگرگون اجتماعي كه مولول جنگ و لشخخکركشخخي بود؛ فرهنگ و زیرمجموعه

زبان دورة »نمود: سخخاخت و این دگرگوني، زبان نن جاموه را نيز دچار دگردیسخخي ميمي
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سخخخامخانيخان و غزنویان، زائيدة افکار جنمي و حماسخخخي وقت بود و در واقع یک زبان 

با نن سنخ فکر، امکان نداشت ساک رقي  و لطيف و نرامي رفت؛ لشخکری به شخمار مي

بخه وجود نیخد؛ از این رو در الفاظ و عاارات و تركياات نن دور، صخخخلابت و فنامت و 

 .  (106)همان، ص: « باشدهيمنة خاصي موجود مي

اش، نقّ( Giorgio Vasari) «جورجو وازاری»اشخخي ت، ندم را به یاد نقّاین وضخخويّ

اندازد. او به فرمان پاپ یکي از تالارهای واتيکان را نسخخانس ایتاليایي ميخ رمومار و مورّ

ها ليکها ميان كاتونمود. در یکي از جنگ ها مزیّن به نمار،به مناسات قتل عام پروتستان

يست و تر از بدر كم« قتل عام روز سنت بارتولوميو»ها در فرانسه، موسوم به و پروتستان

هزار پروتستان قتل عام شدند. پاپ از شنيدن این سنن چنان تا د، چهارساعت، بين پنج

به وجد نمد كه جشخخن عاادی مفصخخلي تدار  دید و جورجو وازاری را امر نمود تا این 

 .(111: 0197)هراری،  اشي كندبار را نقّصحنة خشونت

 

 موقعيّت شارر -2-2

جایما، و نوعيّت موشوق اهّمّيت ت اجتماعي، موقويّت شاعر نيز در تويين در كنار وضويّ

دارد. اگر شخخاعری مطرود دربار باشخخد؛ شخخورش محتوای اعتراضخخي دارد. این اعترا  

پروری بروز نماید. مانند فردوسي، یا در سخرایي و اسخطور،تواند در سخيمای حماسخهمي

 .  اميدی باشد؛ نگير ناصرخسرونهيليستي و توأم با ناجود و شاه جهت نقد وضويّت مو

كنند و هم عنصری، فّرخي و ميهمين دور، هم فردوسخي و ناصخرخسرو زندگي در

ا محتوای شخخور این شخخاعران همدور،، چنان با همدیمر متفاوت اسخخت كه امّ ،منوچهری

كنند. تفاوت ممدوح ناصرخسرو در گویي هرگرو، دو جهان كاملام متفاوت را روایت مي

ي و یک خو  اسخخت. ناصخخرخسخخرو به برابر ممدوح عنصخخری به اندازة تفاوت یک معنج

در،، تا نخر عمر، حاضر نيست در برابر ممدوح نشدنش در یمماقيمت نوارگي و زنداني

 زند:عنصری سر تمکين فرودنورد و به صدای رسا فریاد مي
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 من ننم كخخه در پخخای خوكخخان نریزم

 

 در لفظ دری راتخي قخيخمخمخر ایخن  

 (001: 0117)ناصرخسرو قاادیاني،    

« خوكان»ورای دربار یکي از مقتدرترین الشخخّ همين جاموه و زمان، عنصخخری ملکدر 

عنصری در دربار سلطان قرابت تام داشت و در مجلسش منصب »عصخر اسخت و متنوّم: 

شد و در بود و در سخفر نيز در زمرة ملتزمين ركاب شخخمرد، ميضخمّ ندیمي با شخاعری 

بدر، یافت و حشمت و مالش بدان مایه یکي از فتوح هندوسختان به د، بيت، صد برد، و 

« ورا لقب گرفتالشخخّ دان زد و از زر نلات خوان سخخاخت و ملکرسخخيد كه از نقر، دیگ

 .  (011: 0117فر، )فروزان

های تحت سخخرزميننقاط ال ياقصخخمحمود، نيز در ركاب ابوالمگفّر و سخخلطانفرّخي 

ر درم و خدم خارج از تصوّ نمود و در ازای هر مدح، تصخرا این دو سلطان را گردش 

 سراید:گونه كه خود ميكرد. نندریافت مي

 مقدار جهان راست ورا نيز كرانست

 دینخارچنخان بنشخخخد مخا را كه بر ما

 

 بنشخخيدن اورا نه كرانسخخت و نه مقدار 

 پيوسخخختخه بود خوارترین چيزی دینار

 (19: 0111خي سيستاني، فرّ)          

ی ات موشخخوق به گونهمحتوای شخخور در كل و نوعيّاین تفاوت موقويّت، در تويين 

ویو، تأثير مستقيم داشت. موشوق فرّخي، عنصری و منوچهری، دیمر محال است زميني 

اش در اختيار سخلطاني باشد كه فقط در نااشخد. شخاعری كه شخور و همة هسختي مونوی

ات را اش چنان توصخخيفل شخخاعرانهكند و تنيّنميز توصخخيف ميعو  پول او را اغراق

نورد. موشوق چنين نماید؛ و مزد این گونه توصخيف را به دسخت ميالحصخول ميممکن

 شاعری چيزی نيست ممر همان موشوق زميني. 
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 شادمانی در غياف مردم -2-3

تفاوت نما، ناصخخرخسخخرو و فرّخي و عنصخخری در بازتاب وضخخويّت زمان خودشخخان كه 

ها از زمان و مکان واحد اسخخت. همه روایتاند؛ یکي از متضخخادترین زیسخختههمزمان مي

اند؛ ولي یکي از وفور نومت، رضخخایت و شخخادماني زیسخختهتحت قلمرو یک سخخلطان مي

 دهد:ت جاموه بيرون ميگوید و دیمری تصویر نیل را از وضويّمردم سنن مي
 شاي تاری، چو بي ساحل دمان پرقير دریایي

 نشخخيب وتود، و بالا همه خاموش و بي جناش

 زمانه رخ به قطران شسته وز رفتن بر نسود،

 

 فلک چون پر زنسرین برگ نيل اندود، صحرایي 

 چو قومي هر یکي مدهوش و درماند، به سودایي

 سخخختش خدای فرد، فردایيكخه گفتي نخافریخد،

 (071: 0117)ناصرخسرو قاادیاني،               

. پسخخت و بلند زندگي بيندناصخخرخسخخرو، جاموه را در قور شخخب یلدای اسخختاداد مي

نمایان نيسخخت؛ همه در سخخکوت سخخهممين، بسخخان مردة متحر ، مدهوش، درماند، و 

، این (José Saramago) اثر جوزا ساراماگو« كوری»های رمان اند و مانند ندمسودایي

 تر نيست. در چنين وضويّف شد، و فردایي متصوّلولند؛ زمان متوقّطرا و نن طرا مي

اند. این جنون، زادة حيرت فلسخخفي ت، رخت بربسخخته و همه سخخودازد،قيرگون، عقلانيّ

 نيست؛ بلکه پيامد خفقان سياسي است. 

سراید. مردم برخلاا نن، فرّخي از رضخایت و شخادماني سخرشخار است و سنن مي

بنش مردم تحت حاكميتش غرق در نومتند. سخخلطان منجي عالم اسخخت. او نه تنها نجات

 كشد و چنان قتلها پشت سر هم لشکر ميدم دیمر سرزميناسخت؛ بلکه برای نجات مر

شود و شهرهای شدگان گلمون ميو غارت را، مي اندازد كه دشت و دمن از خون كشته

 گردد. نباد در یک چشم به هم زدن به ویرانه مادّل مي

ا كشد؛ بلکه، هركه را بميرا پرست شدن جهان، نه تنها بتناجي شخاعر برای بهشتي

گذراند. تصخخویری را كه ناصخخرخسخخرو از جاموه در اند  منالفت كند؛ از دم تيغ مياو 

كند. او در م ميمحمود مجسّدهد؛ فرّخي در مرگ سخلطانمحمود ارایه ميحيات سخلطان
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پر بانگ و »ها را بيند و خانهمي« پرشخخاب و تار»جهان را  ،محمودنامة سخخلطانسخخوگ

 «:خروش
 من دیدم پارشهر غزنين نه همان است كه 

 ها بينم پر نوحه و پر بانگ و خروشخانه

 

 چه فتاد، اسخخت كه امسخخال دگرگون شخخد، كار 

 نوحخه و بانگ و خروشخخخي كه كند روح فمار

 (91: 0171سيستاني، )فرّخي                    

ت راوی دارد. یک راوی كه مي و بهشخختي از این دور،، ریشخخه در موقويّروایت جهنّ

سخخخراید و راوی دیمر در غاار غربت، وجودش را درهم تنيد، و حاسخخخيه ميدر یممان، 

وی را در »كند و به گفتة رشخخيد وطواط كه وار عشخخ  جسخخماني تجربه ميكاخ، زئوس

( ولي از 011: 0171)صخخاور، « كندسخخننو سخخهل و ممتنع با ابونواس و بحتری برابر مي

 مند است:بارگي دلش، از خدا گلههوس
 گروگان عش  چندین جای مرا دلي اسخت

 

 تر از دل من دل نيخافریخد، خدایعجخب 

 (110: 0171سيستاني، )فرّخي             

گر ات گزارشادبيّ »ها است: این دو روایت متوار  مصخداق سخنن ماركسخيسخت 

 (.01: 0117كلو، )عسکری حسن« ت اجتماعي استصریم واقويّ

كانب اسخخت. یا به توايری، شادی  ت این اسخت كه شخادی این دور،، شخادیواقويّ 

ي كه به تت حاكم اسخخت. اقليّشخخادی اقليّ ر ادبيّات این دور،، بازتاب دهندةبازتاب یافته د

كند. این شخادماني، روایت قصر جموي نمایندگي نمي وجه از روح جموي و خاطرةهيچ

 صخخخاوحيگر، بزم لشخخخکر غارتنميز تقيموفّو قندیل، داغما، سخخخلطان، پایان مأموریت 

ان شخخاند كه به یعمن زیاایيلب تركي و اسخخيران جنميسخخلطان در محضخخر غلامان بيجاد،

 اند. یا این شادمانيشدن در محضر سلطان را پيدا نمود،فروخته نشخد، و شانس استندام

م از این وضوّيت است. از دریافت صله، لمن و گویای احسخاس شخاعری است كه متنوّ

اَمرَدان و  ،خوان و ظروفش از زر. پس از هر لشخخخکركشخخخي اش از نقر، اسخخخت ونفتابه

شخخخونخخد و پس از شخخخخا، در برخورداری از نومخخات بخخادنورد،، كنيزانش تجخخدیخخد مي
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كنندة دستما، تاليااتي حکومت نید. زیرا او ادار،شمارميبرخوردارترین فرد در جاموه به

 پادشا، است.

نشين گا، در قاعدة هرم تهاست. هيچشخادماني این دور،، در هرم جاموه شناور بود، 

های هرم جاموه بود، است. یکي از ویوگي برایشد، نيز نشخد، اسخت. غرور كانب خل 

جوامع اسخختادادی، این اسخخت كه نکات و بدبنتي، فقر و ناداری، اسخخارت و ویراني، در 

های كانب و سخخخرایيا حماسخخخهكند. امّگيرد و رنج خل  ميقخاعخدة جخاموخه قرباني مي

افتنارنفریني، برخورداری از نومات و رفا، اقتصخخادی، نصخخيب طاقات بالای هرم جاموه 

 است.

 

 جایگاه معروز -2-1

ونه كه گبيني است. ننت درباری ننان، شخأن موشوق قابل پيشبا چنين شخاعران و موقويّ

ندام كه ایا تركان زیااروی بودند و یا اسيران و غلامان سيمين  گفته شد؛ موشوقان مومولام

 فروشان فروخته نشوند و به خاطر تزئينكرد تا در بازار برد،شخان ننان را بيمه ميزیاایي

 نرایي كنند.ها بزمم و شریک قدرت در كاخبزم شاهان، فرماندهان لشکر و شاعران متنوّ

ه ا نشخخخان بود و الّاین موشخخخوقان، فقط یک كارت برای بازی داشخخختند و نن زیاایي

ت بود و نه سخخخرّ و حکمت موشخخخوقان شخخخاعران يّشخخخان دارای اهمّماعيجخایمخا، اجت

مشخرب قرون ششم، هفتم و هشتم را داشتند. كه با نماهي، عاش  را از همه چيز صخوفي

 ساخت. كرد و برای یک حيات نوین نماد، ميتهي مي

ن و عارفان ناود تا در سخخيمای موشخخوق سخخاک خراسخخاني، مانند موشخخوق صخخوفيا

شناختي خودش را در سه جمله ظاهر شخود و هسختي انسان و نما، انسانتاریزی شخمس

گونه خط نوشخختي؛ یکي او خواندی، لاغير، یکي را هم او اط سخخهنن خطّ»خلاصخخه نماید: 

الزماني، )صخخاحب «م منمخواندی، هم غير؛ یکي نه او خواندی، نه غير او؛ نن خط سخخوّ
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داد بلکه از هر شخخخ  را هيچ چيز نميهيروگليفو نخاخوانخا، عا این خطّ .(19-01: 0169

 كرد. چيزی كه داشت؛ تهي مي

او در كنار سخخخلطان  تر بود؛ زیراپخایمخا، اجتماعي شخخخاعر از موشخخخوق زميني بلند 

و به منگور حظّ بصخخر از  شخخدمينشخسخخت و موشخوق به خدمتکاری شخخاعر مشخاول مي

فت و گا، با ص جوشد؛ گا، به شکل یک كارگر، گا، با صفت جنگموشخوق اسختفاد، مي

ت رابطة عاش  و موشوق نيز یک رابطة از بالا به پایين بود، و عاش  موشخوق. پس نوعيّ

گونه كه در شرح رفتار فرّخي با كرد. ننخواسخت با موشخوق رفتار ميطور دلش مي هر

قهر و ناز داشته زود كرد، و یا سر اگر گاهي موشوق نهنگ سفر مي»اند: موشخوقش گفته

رویان دیمر فرو های نتشخخخين ما،گرفتخه یا سخخخوز هجران او را با بوسخخخهميبردل از او 

ی را بهتر از او شرح نکرد، است؛ ننها كه نشخاند،، شاید هيچ شاعری مواني عش  مادّمي

ران دارند و از نومت جواني و نشاط برخوردارند و هموار، جو و طاوي هوسدل عشرت

برند و او را مگهر شادی و خوشي ذّت فراوان ميشخادكام و شخادخوارند؛ از تازّلات او ل

او اشخخواری  تر شخخاعری... به اندازةدانند؛ حقيقت نيز همين اسخخت؛ چه به راسخختي كممي

   .(101: 0170)مؤتمن، « انميز و نشاط نور سرود، استطرب

نمود: همچنان جایما، عاش  و موشوق را در دو قالب شوری، دچار دگردیسي مي و

 (.101: 0170)مؤتمن، « ات موشوق قهرمان استعاش  و در غزليّ لاتدر تازّ»

سخخخت در برابر چون و چراگر بيموشخخخوق زميني در سخخخاخک خراسخخخاني، تمکين

ضي رود یا بنا به بوافتد كه موشوق به سفر ميفاق مياتّ ،های عاش . فقط گاهيخواست

وقت، عاشخخخ   گردد. در ایننمدهای دیمر، او مجاور به جداشخخخدن از عاشخخخ  ميپيش

 گزیند:بلادرنگ، موشوق دیمری بر مي
 مرا دلي اسخخت گروگان عش  چندین جای

 دلم یکي و در او عخخاشخخخقي گرو، گرو،

 ام كه چندینشخخخمفخت و خير، فرو مخاند،

 تر از دل من دل نيخخافریخخد، خخخدایعجخخب 

 تو در جهخخان چو دل من دلي دگر بنمخخای

 دل انخدر بخاری چمونخه یخابد جایبخه یخک 
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 تر دلي از عاشقي ملول شوددل عش  حری 

 

 دلم همي نشخخخود، وای از این دل من وای

 (111-110: 0171سيستاني، )فرّخي           

           ای هخخای اسخخخطور،بخخازیورزی زميني، انسخخخان را بخخه یخخاد هوسگونخخه عشخخخ این

ان خدای خدایان... بدانچه كه در قلمرو خدای»اندازد: مي -خخدای خدایان یونان- زئوس

چيز به اندازة زن و عش  ا به هيچامّ ،گذشخت؛ علاقة بسخياری داشتو در روی زمين مي

علاقه نداشخخت. بدین جهت زندگي خدایي او نن قدر با ماجراهای منتلف عاشخخقانه در 

)شفا، « رسخدمان به پای نن نميژوان و كازانوای خودزندگي دون يحتنمينته اسخت كه 

0111 :01).   

 ورزی:ا عش فرّخي پيرامون تنوّباز هم سنن 

 یدن هر روز مرا عشخخخ  نمخاری بخه در

 سخخنگ باندمور در به دو سخخه قفل گران

 

 یخخدن در ،در بخخازكنخخد نخخاگخخه و گسخخختخخاخ 

 جویخد و چون مورچخه از خخا  برایدر،

 (011: 0170)مؤتمن،                        

 پيشمي وبا طاع عاش خدای خدایان، : »تواند باشخدميزئوس  یادنور چنين هوسخي

ا در امّ  ،ناپذیر خود، دسخت رد به سخينة هيچ كدام از زیاارویان نسمان نمذاشتخسختمي

: 0111)شفا، « های عاشقانه چندبار هم شکست خوردها و كامروایياین سخلسله پيروزی

01)  . 

ه به گونمنوچهری در ابيات نیل، حسّ تملّک و نما، تحقيرنميز نسخخات به زن را این

 كشد:تصویر مي
 گوید كه شما دختركان را چه رسيد است

 ه بزادمتخخان گفخت كخخه من بچّخختخا مخادر

 قفلي بخخه در بخخاا شخخخمخخا بر بنهخخادم

 

 رخسخار شخما پردگيان را كه بدید است... 

 داشخخخت فتادماز بهر شخخخمخا من بخه نمخه

 درهخای شخخخمخا هفتخه به هفته نمشخخخادم

 (010: 0171)منوچهری دامااني،           

دهد كه دیمر علاقة دو طرفه و ناز با بيان ابيات نتي، به وضخخوح توضخخيم ميفرّخي 

 موشوقي در كار نيست. بلکه یک طرا عاش  مالک است و یک طرا موشوق مملو : 
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 نشخخختي كردم بخخا دوسخخخت پس از جنخخگ دراز

 خواستزانچه كرد، است پشيمان شد و عذر همه
 دوش نخخاگخخا، رسخخخخيخخدم بخخه در حخخجخخرة او

 جهان خدمت تو بوسخخخة تسخخختگفتم ای جان 

 شادمان گشت و دو رخسارة چون گل بفروخت

 

 هم بخخدان شخخخرط كخخه بخخا من نکنخخد دیمر نخخاز 
 عخخذر پخخذرفخختخخم و دل در كخخف او دادم بخخاز...
 چخون مخرا دیخخد بخنخنخخدیخخد و مخخرا برد نمخخاز

 چخخه شخخخوی رنجخخه بخخه خم دادن بخخالخخای دراز...

 زیر لخب گفخت كخه احسخخخنت و ز، ای بند، نواز
 (111: 0171سيستاني،)فرّخي                      

كشخي جسخماني از كسخخي كه و درماندگي اسخت و بهر،« نوازیبند،»اینجا سخنن از 

های شاعر متنوّم ندارد. كسي كه حتي خم شدنش ای جز تسخليم در برابر خواسختچار،

 ،نمخایخد و فقط كافي اسخخختضخخخروری ميرد نمخاز( برای شخخخاعر، تشخخخریفخات غير)ب

 را به نحو احسن انجام دهد.اش گزاریخدمت

د زنوار نهيب مينلود و واسوختكند و عتابمنوچهری، نشخکارا به ثروتش فنر مي

 كند:مي« مدارا»كار « درم»كشم؛ چون را نميو كه ناز ت
 دهم دل به تو منه را و نو كشخخم ناز ته ن

 بخخه مخخدارا دل تو نرم كنم و نخر كخخار

 

 نشخخخود...تخا مرا دوسخخختي و مهر تو پيدا  

 بخخه درم نرم كنم گر بخخه مخخدارا نشخخخود

 (11: 0171)منوچهری دامااني،            

گونخه رفتخار بخا موشخخخوق زميني، حتي با نن مويارهایي كه افلاطون در رسخخخالة این

همچنين اگر جواني »گيرد تطاب  ندارد: اش برای عاشخ  و موشوق در نگر مي«ضخيافت»

یا در برابر زورمندان پایداری نورزد؛ همه او را به برای مال و جا، تسخخليم عاشخخ  شخخود 

 .(011تا: )افلاطون، بي« زیرا هيچ یک از نن چيزها پایدار نيسخخت ،نمرنددیدة حقارت مي

حال ننکه افلاطون در جای دیمر همين رسخاله، نشخکارا به تنوا عشخخ  جسخخماني اشار، 

نن چون نردباني فرا روید و ف نشخخوید؛ بلکه از در عشخخ  به زیاایي یک بدن متوقّ»دارد: 

ا، )شميس« مي به بودی و سخرانجام به همة اشکال جميله برسيدمي و از دوّاز یکي به دوّ

0110 :11-10)  . 
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 مردبودن معروز -2-1

وقتي وضخويّت جاموه جنمي باشد؛ لشکر حرا اول و نخر را در تويين سرنوشت مردم 

بداند؛ پيامدهای اجتماعي و فرهنمي  بزنخد و زمامدار، بقا و اقتدارش را در گرو لشخخخکر

 گری است.تي نيز جنمي و سپاهيچنين وضويّ

ورزی این دور، اسخخت. الاته در قرون بودی یکي از این پيامدها، اَمرَدبازی در عشخخ 

هایي فراوان از اَمرَدبازی را داریم و همچنان اسخخختفاد، از نمادهای جنمي در نيز ما نمونه

به حساب سنت رایج در بين شاعران گذاشت. ولي باز هم  شودصخورخيال كه نن را مي

، همين تت گردد و منشأ این سنّت باید یک منشخأ داشخته باشخد تا تادیل به سنّاین سخنّ

 ت اجتماعي قرون چهارم و پنجم است. وضويّ

- موشوق تازّلات در غالب موارد مرد است. این وضع»شخميسخا:  سخيروسبه باور 

ن شخخخور بزرگاني چودر  حتيماند. ميبودها در كل غزل فارسخخخي باقي  -ه با تودیليالاتّ

ا، )شميس« حافظ و سخودی نيز غالاام با صخفات و حالات این موشوق مذكر مواجه هستيم

0171 :06)  . 

اش، در قرون چهارم و پنجم هجری، نه تنها نکوهيد، سخخرایي به شخخکل وقيحانهاَمرَد

ل سخخرودند و در محافحکيماني بود كه در مدح سخخلاطين ميناود بلکه تشخخايب قصخخاید 

ت سخخلطان، به عنوان قلمروو تحت حاكميّگردید. سخخپس به اقصخخا نقاط رسخخمي انشخخاد مي

 شد:مرامنامة ننامان زمان در تأیيد سلطان و رضایت از او تکثير مي
 لبدوسخخت دارم كود  سخخيمين بر بيجاد،

 زخاصه با روی سپيد و پا  چون تابند، رو

 

 هركجا ز ایشخخخان یکي دیدی مرا ننجا طلب 

 خاصخه با موی سيا، و تير، چون تاریک شب...

 (1-0: 0171سيستاني، )فرّخي                  

داا ننگ بر پيشخخخاني »ابيخات فوق، در قرن چهخاردهم هجری به مونای واقوي كلمه 

از زبان كسي جاری وار در قرن پنجم هجری ا این سننان اروتيکاست. امّ« ادب فارسي

شخخد، اسخخت كه در دربار از شخخأن بلند و طاع رسخخای شخخاعرانمي برخوردار بود، اسخخت. 
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جالب »محمود بود و در سفر و حضر ندیم او. شخاعری كه مورّخ منگوم كارنامة سخلطان

جزو تشخايب قصاید مدحي هستند كه در حضور شا، و  این اسخت كه این ابيات مومولام

 شد، است. ت ميبزرگان در دربار قرائ

بلکه شاعر نشکارا به  ،در این نوا اشخوار فقط صخحات از عشخ  و عاشخقي نيسخت

اشخار، كرد، و پس از وصف این گونه مسایل به اسم شا، یا ممدوح خود  هایيتوصخيف

 .  (07-06: 0110تنل  كرد، است )شميسا، 

 سراید:محمود در وصف موشوق مذكر چنين ميالشورای دربار سلطانعنصری ملک
 رامش افزایي كند وقتي كه در مجلس بود

 

 لشخخخکر نرایي كنخد وقتي كه در ميدان بود 

 (111: 0170)مؤتمن،                          

ورزی تنها در سطوح شاعران وجود نداشت؛ بلکه خود سلطان، مرّوج این نوا عش 

صلات گران بها به محمود شخورا را با بنشخودن سخلطان»و مشخوّق این كار بود، اسخت: 

نمودند. غضایری رازی به سخرودن اشخواری در وصخف محاوب نوخط شخان تشوی  مي

سخرایي خویش، در وصف ایاز بنا به دستور محمود و دریافت صله ضمن موضخوا غزل

 كند:گونه اشار، ميیک قصيدة طولاني بدین

 مرا دو بيخخت بفرمود شخخخهریخخار جهخخان

 دو بخخدر، زر بفرسخخختخخاد و دو هزار درم

 زبانچو نفتاب شخخدم در جهان گشخخاد،

 هخزار بخود و هخزار دگر ملخخک بفزود

 

 بر نن صخخخنوبر عنار عذار مشخخخکين خال 

 به رغم حاسخخد و تيمار بدسخخمال و نکال

 المخخالبخدل چو داد دو بيخخت مرا دو بيخخت

 ز یک غزل كه زمن خواست بر لطيف غزال

 (60: 0171)شميسا،                          

)زر و نقر،( ناود بلکه شامل ثروت  ت، ثروت شاعر تنها ثروت صامتبا این وضخويّ

 (. 61گشت )همان: )كنيز و غلام( نيز مي مصوت

بلکه یک امر عادی بود و در  شخخد،ورزی به اَمرَدان، یک انحراا شخخمرد، نميعشخخ 

محمود با ابوالوااس فضل بن گونه كه رابطة سلطانرواج داشت. ننمحمود، دربار سلطان

سال وزیر او بود؛ بر سر غلامي تير، گردید. وزیر، غلامي داشت احمد اسخفرایني كه هفد،
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داد. در نتيجه وزیر بركنار ا وزیر به این خواست تن نميخواسخت؛ امّو سخلطان نن را مي

 دادشخخد و سخخرانجام خودش نيز در زیر شخخکنجه جان گردید؛ تمام اموال او مصخخادر، 

   .(161-160: 0171)یوسفي، 

یا غلامي به نام طارل كه نن را از تركسخختان، خاتون ارسخخلان به نام محمود فرسخختاد، 

هشت غلامي  داشت و جزء هفتمحمود پس از ایاز او را سنت گرامي ميبود و سلطان

جالس عيش و طرب، نمود. یک روز در یکي از مگری سخخخلطان را ميبودند كه سخخخاقي

 كرد. گری ميد و این غلام ساقي، اميریوسف، نشسته بوسلطان با برادرش

نمود كه همه از اميریوسخف، چنان شخيفتة طارل گردید، بود و به او اظهار عش  مي

د ز. سلطان چند بار خود را به تاافله این وضويّت شد، بودندمحمود متوجّجمله سلطان

 برادرشنا  گردید و به ا نشد. در نهایت محمود غضبه گردد امّتا شاید برادرش متوجّ

ت پدرم ناودی كه گفته بود یوسخخف ماندی و وصخخيّگفت اگر از كوچکي در نزد من نمي

ز این ا كردم. حالا این غلام را به تو بنشخخيدم؛ منرا به تو سخخپردم. تو را سخخنت تنايه مي

 .  (011-010) همان:  گونه غلامان فراوان دارم

 شد و بوضيپنداشته ميحتي در نن روزگار، مواشرت و ماازلت با زنان نوعي ننگ 

شا، در باب دانسختند. در تذكرة دولتمواشخرت با زن را دون شخأن خود مي شخاعراناز 

و خواجه اوحد »گوید: فنرالدّین اوحد مستوفي كه مرد حکيم و متصوّا بود، است مي

كردند. در موذرت یکي از ایشخخخان این قطوه را جموي مصخخخاحاخان بخه تأهّل دلالت مي

 فرماید:مي
 ل زن هرچنخد باشخخخد پيش مرد كامجویوصخخخ

 گيرد از ننکليک با او شخمع صحات در نمي

 

 روح و راحت را كفيل و عيش و عشرت را ضمان 
 گویم او از ریسخخمانمن سخخنن از نسخخمان مي

                                                           (117: 0111)دولتشا،،                           

ت كه در سخاک خراسخاني موشخوق اغلب مرد بود، است؛ منابع و بيان این واقويّ در

جا به خاطر جلوگيری از اطالة سخخنن از ادامة این بح  شخخواهد فراوان اسخخت. در این

 .كنيمجلوگيری مي
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   بودن معروزممۀوک -2-1

تن گفت موشوق در تازّلات سه شاعر مورد بح ، سننبا روشخن شدن جایما، و جنسيّ

یک نکتة »گيرد. بودن موشخخخوق ميگردد و جایش را مملو از ناز موشخخخوق، منتفي مي

به هرحال بردة شاعر )مالک( بود، است.  -كنيز یا غلام-بسيار مهم این است كه موشوق 

غلامان »زیرا:  ،(00: 0171)شميسا، « یوني در واقع حکم كلفت یا نوكر او را داشته است

شخخدند؛ ملک خاص و در اختيار ه به این گرو، بنشخخيد، ميو كنيزكاني كه به عنوان صخخل

ایشخخان بودند و در رابطة مالک و مملو  جز امر و اطاعت چيزی كه مایة رنج و حرمان 

« نید و اگر رنجي هسخخت برای مملو  مجاور اسخخت نه مالک منتارشخخود به وجود نمي

 .  (017: 0171)صاور، 

های مفتوحه بود نوردن اسير از سرزمينبودن موشوق در تازّل، ت اصخلي مملو علّ

محمود ماندند؛ به مركز قدرت سخخخلطانكخه پس از جنگ و غارت، كسخخخاني كه زند، مي

داشت و یا به شاعران و سرداران رویانشان را در دربار نما، ميگردیدند. خوشمنتقل مي

هند  از دیار محمودچون سلطان»فروختند. ه را به تاجران برد، ميبنشخيد و بقيّسخپا، مي

گشخخت و چندان برد، بياورد كه منصخخور با اموال موفور و نفائس نامحصخخور بازر و مگفّ

نزدیک بود مشخخخارب و مشخخخارا غزنه بر ایشخخخان تنگ نید و معكل و مطاعم نن نواحي 

ار روی به غزنه نوردند و چندان برد، به بدیشخان وفا نکند و از اقاصخي اقطار اصناا تجّ

شخخان بر عدد حرائر و احرار زیادتي هر و عراق بردند كه عددالنّراءاطراا خراسخخان و ماو

( یا 109: 0110)جرفادقاني، « گشخختكرد و مردم سخخپيدچهر، در ميان شخخان گم ميمي

چندان غنيمت و برد، یافتند كه قيمت برد، از د، »گونه كه در تاریخ گزید، نمد، است: نن

)مسخختوفي قزویني، « غزنين باز سخختاننددادند تا در درم نمذشخخت و غنيمت به نيمه مي

0119 :190)  . 



 411ورزی شارران سبک خراسانی     صدایی در ررقغۀب  تک

 

 

 

ها با این فراواني و تركيب اجااری نن با ساكنان بومي، ساختار و مناساات ورود برد،

ریزی نمود. فردوسخخخي این جاموه را دگرگون كرد و یک شخخخکل هندسخخخي جدید را پي

 تركيب ناهممون را به زیاایي بيان نمود، است:

 ز تخخازیخخانا تخخر  و و يایخخرانخخاز 

 نخخه دهقخخان نخخه تر  و نخخه تخخازی بود

 

 نخخوادی پخخدیخخد نمخخد انخخدر مخخيخخان 

 هخخا بخخه كخخردار بخخازی بخخودسخخخخنخخن

 (                                                          0101: 0191)فردوسي،                    

دید جایجاد مناسخاات اجتماعي جدید كه ماتني بر لشکركشي و غارت بود؛ فرهنگ 

را ایجخخاد نمود و شخخخور دربخخاری یکي از نمودهخخای چنين فرهنمي بود. فرهنمي كخخه 

ورزی در های اخلاقي در نن تادیل به هنجار گردید؛ در این ميان، سخاحت عش نکوهيد،

 یافت.ل حد مالک و مملو  تنزّ

خت ت نيز از ميان رتي، نه تنها علای  عاطفي مسخ شد؛ بلکه عقلانيّ در چنين وضخويّ

گردید. رحمانه و با قسخخاوت تمام قلع و قمع ميهای خردگرا، بيربسخخت؛ چون جریانب

فت رت سلاطين غزنوی از بين ميگوشة قلمرو حاكميّموتزليان و اسخماعيليان، در گوشخه

بسيار دارها بفرمود زدن و بزرگان »شد. تنها در یک مورد: شخان به نتش كشيد، ميو نثار

دوخت و به غزنين فرستاد و مقدار  بهری را در پوست گاوخت كشيدند و دیلم را بر در

پنجا خروار دفتر روافض و باطنينان و فلاسخخخفه از سخخخراهای ایشخخخان بيرون نورد و زیر 

محمود نن وقت كرد با ایشان ها نوینتمان بفرمود سوختن... و این موامله سلطاندرخت

ایشان درست گشت و به سيرتي ئمة شخهر حاضخر كرد و بدمذهاي و بدكه همه علما و ا

 .  (071: 0171)یوسفي، « زبان خود موترا شدند

ف ها به توصيتر نمود، بود و خلاقيّ گری، همه سطوح زندگي را متأثّسياست غارت

ت بسخيج گردید، بودند. در جنگ پيشاور و شکست جيپال، چندان و تمجيد این وضخويّ

 گوید:چنين ميمحمود افتاد كه عنصری در وصفش غنيمت به چنگ سلطان
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 یخخار عجماز نن غنيمخخت كخخعورد شخخخهر

 

 كسخخخي درسخخخخت نخخدانخخد جز ایزد داور 

 (                                                          11: 0161عنصری، )                       

 و یا یا پانزد، خان، دوازد،ت سخخلطنت خودش، بنا به گفتة مورّمحمود در مدّسخخلطان

كه كمترین پيامد نن را -ها را بار به هند حمله نمود. عنصخخخری این لشخخخکركشخخخيهفد،

چنين تصخخخویرسخخخازی  -كنند، بيان مياش نقل شخخخدگونه كه در فوق چکيد،خان ننمورّ

 كند:مي

 گيا، هند همه عود گشخخت و داروگشت

 

 ز بهر ننکخه تو هرسخخخال انخدر او گذری 

 (                                                          000همان: )                                 

ت این دور، را نيز متأثر نمود و عاش  را در مقام قهرمان ت اجتماعي، ادبيّااین وضويّ

در قرن پنجم هجری، شور غنایي گاهي لحني حماسي »و با لحن حماسي ظاهر ساخت: 

)رسخختمارفسخخایي، « یابدن زورنور ميورزی خود را قهرمادارد و شخخاعر حتّي در عشخخ 

0171 :017)  . 

، موشوق مملوكيّت جاموه اسخت. ضمن این كه ای ازلذا، مملوكيّت موشخوق گوشخه

شخاعران دربار و دیمر زانة صخاحاان قدرت و اقمار قدرت )مشخمول لطف و نما، مهرور

 قرارگرفتنرسخخيدن و مورد خشخخونت شخخان، مانع به قتلندیمان( بودند و زیاایي ظاهری

شخخد و یا از دیمر گردید. وای به حال مردماني كه تهمت بدمذهاي به ایشخخان زد، ميمي

 شدند.ها به بردگي گرفته ميسرزمين

  

 ورزیع در ررقتنوّ -2-1

ا ریشخخه در ورزی رو به رو هسخختيم. این تنوّا در عشخخ در سخخاک خراسخخاني، ما با تنوّ

ی هم شاعر درباری و هم ممدوح، از نومات مادّ بودن شخاعر در مقام عاشخ  دارد. ممتنوّ

ید گرداند. برخورداری از مزایای زندگي و وفور غلامان و كنيزان باع  ميبرخوردار بود،

بسا كه در این مجالس عيش و سرور، ممدوحان از سر »ورزی تنوا پدیدنید. تا در عش 
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خوردن پنج نمام ميكه مسخخوود هاند. چنانبنشخخيد،بها مينشخخاط و مسخختي صخخلات گران

 «خوردن یابند زرگوید: از تو به مياشخختروار دینار داد، اسخخت و به محمد بن محمود مي

 . (01: 0171)یوسفي، 

محمود همراهش بود. بودن با سخخلطان در سفرهای فرّخي در اكثر سخفرهای سخلطان

دهندة شخخد و نشخخانميكه برای موكاان شخخا،، امتياز مونوی شخخمرد،جنمي، علاو، بر این

برای  ها بود؛ از نما، مادی نيز سخخود فراوانيبودن این ندمدادن شخخا، به ننان و مهماهمّيّت

شد، بها ارزان ميها چيزهای گراننصوص كه در این هنمامهب»شاعران به همرا، داشت. 

فروختند. و هر یکي از نحاد لشکر كه ...یک خانه بردگان نو نیين را به د، درم ميچندان

داشخخته اند. صخخد بلکه زیاد، برد، ميمحمود( صخخد و دوصخخد و سخخهالدوله )سخخلطاننیمي

  .(09)همان: « رسيد،كه هر جمال و حمال و كناس و نناس به خواجمي ميچنان

 فرّخي»نمار را نيز داشخخت: خي علاو، بر شخخاعری نقش یک تاریخدر این سخفرها، فرّ

كرد، است تا ناظری ساد،... ی عمل ميبرداردر این سفرهای جنمي، بيشتر همچون فيلم

وید و گكشد. از اسيران ميای تصخوركردني به تصویر ميهای جنگ را به گونهنيز ميدان

ها قدری اغراق شخخخاعرانه وجود دارد؛ بنش چمونمي رفتخار با ننان، اگرچه در همة نن

، لطانيه)سخخ« ماند، بر اسخخاس واقع اسخخت و حقيقتهای باقيها بر طا  تاریخاصخخلي نن

 شود:ورزی نيز محسوب مياین فرّخيو مورّخ، نمادی از تنوا در عش  .(001: 0191
 شن  نايد غذای روح سماا است و ننو

 نايخد تلخ و سخخخماا حزین و روی نکو

 دید، این سه فرمودستمرا طايب جهان

 

 گشخخخایخوشخخخا نايد كهن با سخخخماا طاع 

 چيز بود مردم جهخخان را رایبخخدین سخخخه

 مخایخه را همي فرمایگرانتو دوسخخختخان 

 (                                                          16: 0171)یوسفي،                         

، اسختفادة شخاعرانه از شخراب نيست؛ تا چون نگامي وصف «نايد تلخ»منگور از این 

 باد، كند و در پایان سوگند بنورد كه لب به باد، نيالود، و خود را تارئه كند: 
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 اموگخخرنخخه بخخه ایخخزد كخخه تخخا بخخود،

 كخخام گخر از مي شخخخخدم هرگز نلود،

 

 امبخخه مخخي دامخخن لخخب نخخيخخالخخود، 

 خخخدا بخخاد بخخر مخخن حخخرام لخخالحخخ

 (                                                          16: 0101فنرالزماني قزویني، )          

تي در یا وق نامة خودنوشت.بلکه تايين زیسختن عادی شاعر است و یک نوا زندگي

روشن است كه شاعر « خوردیم در غلطيم هر یک با نمارینيچو مي»گوید: ای ميقصيد،

 كند:از هدایا و صلات است و هردم عش  تاز، ميبرخوردار 
 عشخخخخ  را بخخاز تخخاز، بخخایخخد كخخرد

 هخخا گخخویانخخدریخن عشخخخ  نخو غخخزل

 

 عخخاشخخخخقخخي را بخخه سخخخخاز دیخخمخخر بخخار 

 گخخان بخخمخخذارپخخس بخخه گخخوش خخخدای

 (                                                          019: 0171یوسفي، )                      

ضي گونه كه برای بواز عش  برای فرّخي، یک تفنّن شاعرانه نيست؛ ننگفتن سخنن

اگر عش  را از كلام شاعران بزدایند؛ دیمر ننان »شد كه: شخاعران بود، اسخت یا تصوّر مي

بلکه  ،(191: 0191)گيلاني، « ماندچيزی برای گفتن ندارند و زبان ننان از حركت باز مي

 است.یستهزی وقيحانه مياربه است كه با نن به گونهگفتن از عش  برای فرّخي، بيان تج

 

 گيرینتيله -3

شخخدة زندگي اجتماعي اسخخت. این نوا ورزی زميني، صخخورت عاطفي و تلطيفعشخخ 

دهد و از طرفي، نوعّيت سخو، مناساات حاكم بر جاموه را نمایش ميورزی، از یکعشخ 

سي عای فوق به كرشد، تا ادّسويدر این نوشتار، . كندشخنصيت عاش  را بازگشایي مي

ورزی زميني به عنوان یک المو در شناخت هنجارهای جاموه بنشخيند و از طرفي، عشخ 

شود نه این كه صرفام ابراز احساسات منتزا از مناساات جاموه وانمود گردد. مدنگر گرفته

فتاری ر ، فقط گفتمان عاطفي نيسخخت؛ بلکه، بازتابي از یک نمرش انسخخاني و«ناز و نياز»

 نید.شمارمينيز به
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ر شخخود؛ این پندا، تنها، ادبيّات رسخخمي قصخخر ناود، و اگر چنين پنداشخختهگویيتک

فروكاسخخت گسخخترة خودكاممي در یک سخخاحت اسخخت. حال ننکه چنين روشخخي، در 

بي و ادگری، بيتي، پرسشگوشخة زندگي ما حضخور داشته است. در چنين وضويّگوشخه

ها صدور فرمان و فتوا در جهت خاموشي و پاسخ پرسش شخود وگسختاخي پنداشخته مي

 ر.گحتي نابودی پرسند، است؛ نه برخورد عقلاني با پرسش و نما، انساني به پرسش

یابي ورزی مسخختادانه، ریشخخههای چنين عشخخ تدر این نوشخختار، در حد ممکن، علّ

های ممتد جنگ ي جاموه. این دگرگوني، مولولتاييرات كلّ( 0انخد كه عاارتند از: شخخخد،

ها و ایجاد مناساات جدید زناشویي و های اجتماعي، اسخيرگرفتنجایي گرو،بود، و جابه

ت خود شخخاعر و در دربار موقويّ (1 ؛اسخختها را در پي داشخختهورزی با این گرو،عشخخ 

بودن شاعران متنوّم (1 ؛ورزی مرد به مردعش ( 0 ؛بودن موشخوقمملو  (1 ؛زیسختن او

فخخاق هخخای دیمر زنخخدگي فردی و اجتمخخاعي نيز اتّرفتخخاری، در سخخخاحخخت دربخخار. چنين

اسخت. ولي پووا  نن در ادبيّات به دو گونة متضخاد )ستایش و نکوهش( شنيد، افتاد،مي

 .استكرد،بودن جاموه را روایت ميشد. این دو روایت متضاد، دو قطايمي

 

 نوشتپی
 شد، كه از قرن نهم هجریبا محتوای غنایي مي سرایي، مربوط شورهایيتواير سخميّه مومولام -0

 خورد.در شورهایي پس از قرن ششم نيز به چشم مي هرچنداند. به بود سرود، شد،

 

 منابع

 هااع ( کتاف

تا(، دورة نثار افلاطون، رجمة محمدحسخن لطفي و رضخاكاویاني، شركت افلاطون )بي. 0

 سهامي انتشارات خوارزمي.
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ها، به ها و رباعيها، قطوهها، غزل(، دیوان انوری: قصخيد،0117محمد )بن. انوری، علي1

 ، تهران: انتشارات پيروز.كوشش سويد نفيسي

در ستایش عش ، ترجمة مریم عادالرحيم كاشي، تهران: انتشارات  ،(0191) . بدیو، نلن1

 ققنوس.

(، 0117سال  )از نغاز تا ات فارسيشخناسخي ادبيّجاموه ،(0117) د. پارسخانسخب، محم0ّ

 تهران: انتشارات سمت.

ترجمة تاریخ یميني، تصحيم  ،(0110) . جرفادقاني، ابوالشرا ناصم بن مگفر بن سود1

 علي قویم، تهران.

د رمضاني، تهران: كلالة الشخورا، به كوشش محمّ ةتذكر ،(0111) . دولتشخا، سخمرقندی6

 خاور.

ها و مواني )مااحثي در صورت انواا شور فارسي ،(0171) . رسختمار فسخایي، منصخور7

 شور كهن و نو پارسي(، شيراز: انتشارات نوید شيراز.

 افسانة خدایان، نشر دنيای نو. ،(0111) الدین. شفا، شجاا1

 سيرغزل در شور فارسي، تهران: انتشارات فردوس. ،(0171) . شميسا، سيروس9

 تشارات فردوس.شاهدبازی در ادبيات فارسي، تهران: ان ،(0110) _________ 01

خط سوم: در بارة شنصيت، سننان و اندیشة  ،(0169) الزماني، ناصرالدین. صخاحب00

 شمس تاریزی، تهران: مؤسسة مطاوعاتي عطایي.

 نر، و خورشيد، تهران: انتشارات زوار. ،(0111) . صاور، داریوش01

 نفاق غزل فارسي، تهران، نشر گفتار. ،(0171) _________. 01

د دیوان عنصخخخری بلني، تصخخخحيم و مقدمه دكتر محمّ ،(0161) بلني. عنصخخخری 00

 خانة سنایي.سياقي، انتشارات كتابدبير
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تذكرة مينانه، با تصخخحيم، تنقيم و تکميل  ،(0101) ايماني قزویني، ملاعادالنّ. فنرالز01ّ

دحسخخين تراجم و اهتمام احمدگلچين مواني، انتشخخارات شخخركت نسخخاي حاج محمّ

 شركاء.شا، و اقاال

، به كوشش سخيسختانيدیوان حکيم فرّخي ،(0171) جولوابنسخيسختاني، علي. فرّخي06

 سياقي، تهران: انتشارات زوّار.دكتر محمّد دبير

شخاهنامة فردوسخي، به كوشش دكتر سويد حميدیان،  ،(0191) . فردوسخي، ابوالقاسخم07

 تهران، نشر قطر،.

 وران، تهران: انتشارات زوّار. سننوسنن ،(0117) مانالزّفر، بدیع. فروزان01

 (. تمرین مدارا، تهران: انتشارات بوتيمار.0190) د. منتاری، محم09ّ

تاریخ گزید،،  ،(0119) . مسخختوفي قزویني، حمدالله بن ابي ابکر بن احمد بن نصخخر11

 تصحيم دكتر عادالحسين نوایي، تهران.

د دیوان منوچهری داماخخاني، بخخه اهتمخخام دكتر محمّخخ ،(0171) . منوچهری داماخخاني10

 سياقي، تهران: انتشارات زوّار.دبير

 خانة طهوری.ل شور فارسي، تهران: كتابتحوّ ،(0170) الوابدین. مؤتمن، زین11

دیوان اشوار، به اهتمام مجتاي مينوی و مهدی محق ،  ،(0117) . ناصرخسرو قاادیاني11

 .تهران: شركت نفست سهامي عام

چنين گفت زرتشت، ترجمة داریوش نشوری، تهران: نشر  ،(0191) . نيچه، فریدریش10

 نگه.

خانة مدح، داا ننگ بر سخخيمای ادب فارسخخي، تهران: چاپ ،(0170) پور، نادر. وزین11

 مهارت.

شور، زبان و اندیشة رهایي، ترجمة دكتر عااس منوچهری،  ،(0119) . هایدگر، مارتين16

 تهران: انتشارات مولي.
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انسخخان خردمند: تاریخ منتصخخر بشخخر، ترجمة نيک گرگين،  ،(0197) . هراری، یووال17

 تهران: فرهنگ نشر نو با همکاری نشر نسيم.

روزگار و )بحثي در شرح احوال و  فرّخي سخيستاني ،(0171) حسخين. یوسخفي، غلام11

 شور او(، تهران: انتشارات علمي.

 هاف( مقاعه

مجلة «. بررسي تقابل عش  و مرگ در ساختار شور فروا»(، 0196شخيریني، اسد )نب. 0

-0، ص : 11)بوستان ادب(، دانشما، شيراز، سال نهم، شمارة دوم، پياپي شورپووهي

10. 

،  «اتمااني نقد اجتماعي در ادبيّ »(، 0119نومتي قزویني )فکر، كاری و موصومه. روشن1

 .067-001. ص : 0، شمارة 0نامة علوم اجتماعي، دورة دانش

نامة ادب كهن ،«اریخ عهد غزنوی در دیوان فرّخيبازتاب ت»(، 0191. سخخلطانيه، فروا )1

پارسخي، پووهشخما، علوم انساني و مطالوات فرهنمي، سال پنجم، شمارة اول، ص : 

000-017. 

، «اتشخخناسخخي ادبيّهای نقد جاموهسخخير نگریه»(، 0116كلو، عسخخکر )سخخن. عسخخکری ح0

 .60-01پووهي، شمارة چهارم، ص : ادب

تحليخل و تطاي  عشخخخ  از نما، حافظ، »(، 0191. گيلخاني، ننرنوش و وحيخد غلخامي )1

پووهشخخي زبان و ادب فارسخخي، دانشخخما، نزاد -نامة علمي، فصخخل«مولوی و ابن فار 

 .101-197، ص : 19و  11های پياپي ج، شمار،اسلامي واحد سنند
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  های رسول پرویزیکیفی عناصر داستانی قصّه -تحلیل محتوایی کمّی

 پژوهشی( مقالة)
 1مهرآبادی یمحمّدباقر موحّددکتر 

 قم نور پیام دانشگاهزبان و ادبیّات فارسی استادیار 

 

 
 

 چکيده
 وینن هایروش و ابزار ایرا ، با معاصر نویسنیداسناا  مدوّ نسن  نویسندداا  آثار تحليلی نقد و بازخوانی

 نویسیداساا  فن هایکاسای یا هاتوانایی از برخی آثار، این پدها  زوایای از برخی کشف از نویسددای، جدا

 مهم عدصر هشت ةزاوی از پرویزی رسول هایداساا  ةيّکلّ ،پژوهش این در .سازدمی نيز روشنن را نویسندده

  .است شده بررسی و نقد افصي ب ،نویسیداساا 

 پذیرفا  صورت تام اساقراء با و توصيفی-تحليلی رویکرد با ایپژوهش حاضنر، کااباان  ةمطالع روش

  کارايری شگردهای مدراست ک  رسول پرویزی از ب  بيانگر آ  تحقيق این در آمده دسنت ب  ناایج. اسنت

از و خاطره ب بيشار هاپيرنگ هسادد  ها اغلب ایسااتاسنت  بدین معدا ک  شاصيّ نبرده بهره ،نویسنیداسناا 

طدز،  زبا  کارايریب  ها دارای وحدت موضنو  و وحدت زما  و مکا  نيسادد. در مقاب ،و داسناا  انداون 

 تاس مداسبی مابازای روایت، در تصميميّ و واحد جغرافيای یک در داساا  هایتشاصيّ از کام  شنداخت

 .ت داساا مسير جذابيّ در جدید صداعات فقدا  جبرا  برای

 

 .، زبا  طدزایجازداساا ،  پرویزی، عداصر رسولکليدی: های واژه
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 iraj_mehr@yahoo.com مسئول:نویسندة نشاني پست الکترونيکي  - 0
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 م مقدّ -4

های مختلفي از هنرمندان و نویسندگان توان با طيف( را مي0136-0991) رسول پرویزی

نویسي جمالرو سبک داستاندنباله ،همسو دانست. در سبک نویسندگي ،پيش از انقلاب

 زاده است. 

های سییي و لهب با ت سییياسییي جزو سن دسییته از نویسییندگان دههاز نظر فعاليّ

ت فعاليّ سياسي شدند و سو با رژیم پهلوی است كه وارد كارهمهای همسیو یا ناگرایش

 ت، مانند بهرام صادقي و هرمز شهدادیاز منظر كميّ تمام فرو گذاشیتند.هنری خود را نا

شلوارهای وصله »: ثيرگذار بود. وی تنها دو مجموعه داستان داردأت ،حالعينكار و دركم

 ةمرحلتواند مي ،تنها ،هاكه برای اغلب نویسنده( 0106) «لولي سرمست» و( 0116) «دار

ا برای رسول پرویزی سغاز و پایان كار در همين دو امّ ،نویسیندگي باشد ةبه عرصی ورود

 شود.كتاب خلاصه مي

پرویزی در روش و منش سياسي و اجتماعي، دارای دو دورة متفاوت و متضاد بود. 

ترین توصیيف از دو دورة سیبک زندگي و اندیشییة او در این جملة بهزادی شیاید جام 

برای بسياری از مردم ما در تاریخ معاصر ایران رسول نام یک شخص بود با »باشد: سمده 

ای( كه از بطن ای بود مردمي )مدّت زماني، تودهنویسیینده ،لدو شییخصییيّت، رسییول اوّ

شناخت؛ با مسائب و مشکلاتشان سشنا بود جامعه برخاسته بود؛ درد طبقات محروم را مي

كرد. این رسیییول در ميان مردم و ار خود منعکس ميو سنهیا را بیا قلمي شیییيرین در سث

 بخصوص در ميان جوانان، بویژه در ميان روشنفکران سنان، محبوبيّت ویژه داشت.

 خيلي ،به این مناسییبت ،ي كندسییرعت ترقّخواسییت بمردی بود كه مي ،مرسییول دوّ

مشییکلات و دردهای مردم، جوانان، روشیینفکران را به زودی  .خود را رها كرد ةزود طبق

ذوق و قلم خود را در اختيار صیییاحبان قدرت قرار داد و با حمایت سنها به  و از یاد برد

 به اعيان و اشییراو و رجال پيوسییته و خود بریده ةمقامات بالا رسییيد. او با سنکه از طبق

صیییحبت را كه در بدلباس ولي خوش این مرد بلنیدقد عينکي و- سنهیا هرگز او را بود،
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از خود ندانستند. سنها معتقد بودند او  -كردليز را نميكس و هيچزدن رعایت هيچحرو

او هم نبود. زمان نشان داد كه اینها با  ،اگر عَلَم نبود و دارد ،عَلَم ،هر له دارد، از اربابش

 (.363: 0ج :0111 ،بهزادی) «كردنددانشي اشتباه نميبي ةهم

مهم اینجیاسیییت كیه همين دو اثر كفیایت كرد تا رسیییول پرویزی از جمله  ةنکتی

ت ، این اسال اصلي پژوهش حاضرؤا موضوع و سامّ ،نویسندگان به نام سرزمين ما باشد

انند دبه معنای متعارو سن نمي «داستان»های رسول پرویزی را داستان كه برخي منتقدان،

 شمارند. گویي ميو سنها را بيشتر نقالي و خاطره

ود و به متفنني ب ةت این است كه رسول پرویزی نویسندواقعيّ»گفته شیده است كه: 

( )ژانر در نوع های او عموماًنوشت. داستانداستان مي ،یا صرافت طب  ،حکم ذوق سليم

ی اگرله در ساختار ،ت شفاهي یا نقلي دارندی كيفيّگنجند و تا حدّه ميحکایت و قصیّ 

نویسندگان غيرروشنفکر یا  ةتوان او را در زمرمي ،در واق .  ...شیوندمکتوب روایت مي

 (.1: 0119)بهارلو،  «نویسندداستان مي ،روی هوس یا ذوق زبدوی دانست كه ا

 ةینده لندان به صیییناعت تازپرویزی نيز مانند ابوالقاسیییم پا»دیگری گفته اسیییت: 

ا در توصییيف خاطرات كودكي خود به زبان شییيرین امّ ،ط نيسییتنویسییي مسییلّداسییتان

 (.366: 0199)ميرعابدیني،  «مهارت دارد

له در ذهن متبادر شییود كه پرویزی به دوراني شییود این مسییأاین تعاریف باعث مي

ن حسي»ات داستان جدید نشده است. ادبيّ  ةق است و هنوز وارد عرصماقبب هدایت متعلّ

سورد و هوشین  گلشيری در اسیمي از او نمي« سیتان كوتاه در ایراندا»در كتاب « پاینده

نویسان نام تمامي داستان ،در سخنراني خود، 0136سال  «گوتهانسیتيتو های شیعر شیب»

از رسیییول پرویزی در كنار  ،ا فقط در پایانامّ ،دسورَمعاصیییر با هر حجمي از كار را مي

: 0199داند )زندیان، زنده مي ،در ظاهربرد كه سنها را فقط نویسییینیدگیاني نیام ميخرده

960)  . 
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 ةدیا عقي و پهلوی، كسیاني كه كولکترین همکاری با رژیم داشتند ةدر دور ،در كب

 توسط هنرمندان ،نوعيشدند و بهنرمندان و نویسندگان اخراج مي ةلپ نداشتند از حلق

پشت كردن به  ،سنا و همچنينمجلس شیدند. پرویزی نيز به خاطر حضور در حذو مي

 ،خود ةثيری كه دو مجموعه داسیییتانش در دورأاش، با وجود تعقاید لپِ دوران جواني

 .به دور افتادنویسندگان  ةگذاشته بود، از حلق

نيز همين  دورة كنونيدر  ،له باعث شیده است نظر غالب درباره پرویزیأهمين مسی

ک بازی یي رفيقو با كلّ ترین ارزیابيبينانهرسیییول پرویزی در خوش» ها باشییید:جمله

مضاو بر سنچه كه گفته »: سمده استمقاله همين و در پایان  «نویس صادق است...خاطره

چه كه نوشییته از كنشِ داسییتاني، ي اسییت كه در سننویسییرسییول پرویزی خاطره ،شیید

هایي از این دسییت خبری های داسییتان، تعليق و مهارتپردازی، كشییمکش بين سدمسدم

 (.0: 0119دایي، )حاج «نيست

ک دانند و سبنویس ميكسیاني هستند كه رسول پرویزی را داستان ،در سیوی دیگر

تا جایي كه  ،دندانكیاری او را نه در عدم توانایي پرداخت عناصیییر، كه در سیییادگي مي

دی، محمّ) دانندنویسییي ایران ميات مدرسییه در تاریخ داسییتانگذار ادبيّای او را پایههعدّ

 .  (000، 0، ج0119قائيني،

وید: گنویسي خود لنين ميسبک داستان ةپرویزی هم دربارخود نکته اینجاست كه 

توضيحات  ،دار و لولي سییرمسییتدو كتاب شیلوارهای وصییله ةمدر مقدّ ،در این زمينه»

اش بدون ادا بنویسد. ام كه سدم باید صیاو و ساده به زبان مادریمختصیر داده و نوشیته

 (.90: 0100)مجله فردوسي،  «هم هر له بيشتر، بهترعيار صداقت نوشته 

( هم عقيده است: Forster) ترپرویزی با این نظریه فورسی بتوان گفت رسیول شیاید

 .(01: 0100یور، )مي «ب شده، عاریتي استليزهای از پيش مرتّ ةهم»
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 ل أبيا  مس

گویي و نقالي نوعي خاطره ةهای پرویزی را از زمراغلب نویسییندگان و منتقدان، داسییتان

ل شمارند. پرسش اوّ نویسي برميهایي فاقد صیناعت جدید داستانداسیتان ،یا دسیت بالا

ه این ك ،مه از منتقدین است و پرسش دوّ ات این عدّیسزمایي نظرپژوهش حاضیر، راستي

استفاده از صناعات های پرویزی در مقابب عدمت نظر ایشیان، داسیتاندر صیورت صیحّ

كه توانسته است از فيلتر زمان بگذرد و  ازایي داشته و داردنویسي، له مابداسیتانجدید 

 مخاطب داشته باشد. ،در گذشته و حال

 

 ضرورت پژوهش

نویسییي فارسي زدگي یکي از معضییلات داسییتانگرایي و گاه فرمفرم ،های اخيردر سیال

يار های بسبا ترجمهمدرن نویسي مدرن و پستهای داستاناست. ورود شيوهتبدیب شده 

ي به نویسهای جدید داستانهای فراواني نسبت به شيوهسوء برداشت كه شیودباعث مي

يش های گذشته، بيش از پها و داستانضرورت بازخواني تحليب ،وجود بياید. در این بين

نویسندگاني  ، برسییاختةهای وارداتي و بعضییاً احسیاس مي شیود تا در مواجهه با شیيوه

 از هيجاني داشته باشيم.  فارغان، نگاه معقول و فارسي زب

     

 پژوهش ةپيشيد

ا در مّ ا ،اندهای پرویزی از رویکردهای گوناگوني مورد بررسي قرار گرفتهاگر له داستان

پوشاني تام با موضوع پژوهش حاضر داشته باشد هم ميان سثار پيشیين، پژوهشي كه دقيقاً

توان گفت كه طرح موضییوع این مقاله، مسییبوق به سییابقه نيسییت. یافت نشیید و مي

تواند مشیتركاتي با موضیوع مقاله حاضیر داشیته باشد به شرح سثاری كه ميحال، درعين

 زیر است:
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)موعود اسلام:  های رسول پرویزیاصیرر خاني در كتاب نقد و بررسیي داستانعلي

 ةدر مقال احمد رضییایي و الهه رستمي( سثار پرویزی را مورد نقد قرار داده اسیت. 0193

های مکتب رئاليسم در دو داستان دوستي خاله خرسه لفهؤای مبررسیي و تحليب مقایسه»

رسییول  در سثار های رئاليسییملفهؤ( به برخي از م0190) «جمالزاده و زار صییفر پرویزی

 كوتاهداستان بيسیت تحليب» نامةپایاندر فان لّؤهمين م ،همچنين اند؛پرویزی اشیاره كرده

ثيرپذیری پرویزی أتتحليب به ( 0190« )زادهازجمیییال او تییأثيرپذیری و پرویزی رسول

بررسییي و تحليب »ة د كشییاورز و مصییطفي گرجي در مقالمحمّ اند.پرداخته از جمالزاده

طبقات اجتماعي مندرج ( به توصيف زیر0191) «طبقات در سثار رسول پرویزینمود زیر

شیییگردهای » ةخليلي در مقالاكبر باقریسیییارا زارع و علي اند.پرداخته در سثار پرویزی

های زبان طنز ( ویژگي0193) «دارطنزپردازی رسیول پرویزی در كتاب شلوارهای وصله

محمّید حصیییارنجاری و ذبيل الله الهي در مقالة  انید.ه قرار دادهپرویزی را مورد میداقّی

ة عينکم رسییو» ل پرویزی از كتاب فارسییي دوره پيش بررسییي عناصییر داسییتان در قصییّ

پردازی و زمان و مکان را در این اثر ( پيرن ، زاویة دید، شییخصییيت0190« )دانشیگاهي

 اند.بررسي كرده

 

 روش پژوهش

تحليلي به نگارش در سمده -ای با رویکرد توصیییيفيپژوهش حاضیییر به روش كتابخانه

ای هر هنویسي را با ذكر تکنيکهشت عنصر بنيادین داستان ،اسیت. نویسندگان در سغاز

، اسیاس این عناصر های پرویزی را با اسیتقراء تام بریک تعریف كرده و تمامي داسیتان

جدولي ترتيب داده شیییده و بر اسیییاس  ،اند. برای هر عنصیییري و كيفي كردهتحليب كمّ

 مندرجات جدول نتایج هر بخش به رشته تحریر سمده است.
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 آثار رسول پرویزیداصر داساا  در بررسی ع -0

 ؛يرندگتئوری داستان، عناصر مختلف و متفاوتي را برای داستان در نظر مي هایدر كتاب

ن ها مشییتره هسییتند و در ایدر تمامي كتاب ا برخي عناصیر بنيادین هسییتند كه تقریباًامّ

 )رجوع شود شوندهای رسول پرویزی طبق همان عناصر بررسي ميپژوهش نيز داسیتان

این عناصیر معيار مناسیبي در نحوه كاربرد صناعات جدید داستان  ،جدول(. همچنينبه 

 نویسي در یک داستان هستند.

 

 تشاصيّ -4-4

 ةترین عناصر داستان است. نحویکي از مهم ،(Characterizationی )پردازتشیخصيّ

 ها، درها و قهرمانتشخصيّ »ه و داسیتان است. الامتياز ميان قصیّ پردازی مابهتشیخصیيّ

 «دسیییتخوش حواد  و ماجراهای گوناگونند ،یابند و بيشیییترتر دگرگوني ميه كمقصیییّ 

پردازی یعني حاصب جم  تمام تشخصيّ»ي: ا به صورت كلّامّ ،(99: 0111ميرصیادقي، )

 تت در زندگي شخصيّ خصیایص قابب مشاهده یک فرد انساني، هر سنچه كه بتوان با دقّ 

 (.69: 0119كي، )مک «از او فهميد

كند كه همان ساختن ت، هدو مشتركي را دنبال مياین تعاریف متفاوت از شیخصيّ

ای او هكاركتری اسیت كه بتواند در دل داسیتان قابب مشیاهده و قابب باور باشد و كنش

های داستان در لحظات داستاني خود را بروز تمنطق دروني داسیتان را بنا كند. شیخصيّ

ت حقيقي یک انسان در تصميماتي كه در شخصيّ( McKee)« كيمک»دهند. به گفته مي

لقدر بحران یا فشار بيشتر باشد این سشکار شود: هرسشکار مي ،گيردشیرایط بحراني مي

 ترنزدیک تشود به سرشت بنيادین شخصيّ شیدن كاملتر اسیت و تصميمي كه گرفته مي

 (.69همان: )

ها تصيّ بندی كلي شختقسيم»های مختلفي دارد. بندیهای داستاني تقسيمتشیخصيّ

ت و یا برخي شخصيّ (99: 0190)فورستر،  «سیاده و جام  قابب تقسيم است ةبه دو گون
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تان است كه تي در داست ایستا، شخصيّشخصيّ» كند:پویا و ایستا تقسيم مي ةرا به دو گون

اشد كه در پایان داستان همان ب ،به عبارت دیگر .تريير نکند یا انده ترييری داشیته باشد

 های ایستایي دارند...تها له كوتاه و له بلند اغلب شخصيّقصه در سغاز بوده اسیت...

 لتي است كه یکریز و مداوم در داستان، دستخوش تريير و تحوّ ت پویا شخصيّشیخصیيّ

ت بيني او یا خصییلت و خصییوصییيّت او، عقاید یا جهانای از شییخصییيّیاشیید و جنبه

 (.90: 0111)ميرصادقي،  «تي او دگرگون شودشخصيّ

 كند:ت تعریف ميبندی متفاوتي از شخصيّپور تقسيما مندنيامّ

 مخلوط و ةتوانيم به دو گوني ميهای داسییتاني را به طور كلّتبه گمانم شییخصییيّ»

مخلوط.  ةب و مادّ مركّ  ةه داریم: مادّ دو نوع مادّ ،بندی كنيم. در علم شيميب تقسیيممركّ

دیگر تشکيب شده، منتها این مواد با یکدیگر  ةمخلوط سن است كه از دو یا لند مادّ ةمادّ

ب از مواد مركّ ةا مادّامّة مخلوط وجود دارد... در مادّ تركيب شییيميایي نداشییته و مسییتقلاً

نيستند  ب، سنمركّ ةتشیکيب شیده كه با یکدیگر فعب و انفعالات شيميایي داشته و در مادّ

 (.09: 0111پور، )مندني «كردن این مواد دیگر سسان نيستاند. سواتر بودهپيش كه

دارد و  های داستاني دلالتتپور بر بررسي نوع توصيف شخصيّ بندی مندنيتقسیيم

ت در خصيّ های شكنش أثير ازبودن ناظر بر تندی ميرصیادقي، یعني ایسیتا و پویابتقسیيم

های رسییول پرویزی، به دو نوع ههای قصییّ تطول داسییتان اسییت. در بررسییي شییخصییيّ

ب بسینده كرده و در جدول )شماره بندی ایسیتا و پویا و همچنين مخلوط و مركّتقسیيم

ص های رسیول پرویزی را بررسییي كرده و مشخّ ت اصیلي تمامي داسیتان(، شیخصیي0ّ

های اصیلي هفده داسیتان ایسیتا هستند و ت( شیخصیي0ّ)شیماره  ایم. طبق جدولكرده

 اند. صلي پانزده داستان به صورت پویا ساخته شدهشخصيت ا

های ایسیتا و ساكن بالاتر است. تاین سمار نشیانگر این اسیت كه درصید شیخصیيّ

در  مانند وخود وفادار مي ةليّاوّهای ایسیتا در طول داستان نسبت به تعریف تشیخصیيّ

دهند. این نميبيني از خود بروز های غيرقابب پيشكنش ،هیای بحراني داسیییتیانلحظیه
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 دهدهای داسیتان را به سیمت یک نوع قرارداد از پيش تعيين شده سوق ميویژگي، سدم

 ایم. بوده ، شاهد سنهاهكه در حکایات و قصّ

های اصلي بيست و شش داستان ته و قابب ذكر شخصيّ ليّهای اوّخصیلت ،همچنين

حاصیییب ماجرا،  ،ایتبیه صیییورت مخلوط و مجزا در كنار هم قرار گرفته اند كه در نه

ت اصليشان را توان شخصيّ ت مخلوط اسیت و تنها شیش داسیتان است كه ميشیخصیيّ

في لفه مثبت و منؤای از لندین و لند مب دانسییت و اینگونه اسییتنباط كرد كه سميزهمركّ

مانند  ؛ناپذیر تبدیب شییده اسییتت واحد با ابعاد مختلف تجزیهانسییاني به یک شییخصییيّ

 «.وپشته الاغد»در داستان « زایر»

یزی های رسول پروت اصیلي داسیتانتوان نتيجه گرفت كه شیخصیيّاز نتایج بالا مي

ول توان لنين برداشت كرد كه رسهای نو و نيز ميها هستند تا داستانهبيشیتر شیبيه قصّ

ا نشان ت بشری رای از وضعيّ سیعي نداشیته كه حالات پيچيده ،يپرویزی با پرداختي فنّ

 دهد. 

در  يدهد كه با وجود فاصله زماني بين دو كتاب، تفاوت خاصّ نشیان ميها بررسیي

 روند نویسندگي رسول پرویزی رخ نداده است.

 

 شخصّيت -0جدول شماره 
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 پيرنگ -4-1

و  «نقشییییه»، «الگو»، «طرح»انیید. هییای دیگری نيز سورده، عنوان(Plot  )برای پيرنیی

 كه قطار داستان روی سن حركت كند. دهند: ریليكه همگي یک معنا را مي «لارلوب»

 های تئوری داستان اینطور تعریف شده است:  پيرن  در كتاب

در حالي كه  ؛برانيپرخطر داسییتان  ةكه در عرصیی یعني این ،ریختن طرح داسییتان»

بهترین را انتخاب كني. طرح، انتخاب نویسنده است  ،دی در پيش رو داریهای متعدّراه

 (. 11: 0119كي، )مک «حواد  و ترتيب زماني سنها ةدر زمين

 ةیافتمانسییاز ةبلکه مجموع ،پيرن  فقط ترتيب و توالي وقای  نيسییت»نمونة دیگر: 

ولي به هم پيوند خورده ت و معلعلّ ةوقای  اسییت. این مجموعه وقای  و حواد  با رابط

 (.  60 :0111ميرصادقي، ) «ب شده استمرتّ ،اینقشه و با الگو

و  تپيرن  اغلب بر واژگوني وضعيّ»شیود: طور بيان مي بناشیدن پيرن  این ةشیيو

 (.09)همان:  «شودهای داستان بنا ميتموقعيّ

او به دنبال هیای رسیییول پرویزی باید گفت كه در بررسیییي پيرنی  در داسیییتیان

 های نداشییتپردازی پيچيدهتنياز به شیخصیيّ ،ای بوده كه به گمان خودهای سیادهروایت

ف افراد مختل ةنمایند ،كه ویژه باشند های رسول پرویزی بيش از اینتاسیت. شیخصیيّ

که به صورتي صميمي و كشي شده، بلا نه به شیکب نمادگرایانه و خط؛ امّجامعه هسیتند

 ملموس.

از سن نام  ،«عدم تعادل»ت همان ليزی است كه برخي تحت عنوان واژگوني وضیعيّ

هم  قبلي به ةت متعادل و روزمرّ شود كه وضعيّیعني داسیتان از جایي شروع مي ؛برندمي

كند به تعادل قبلي یا تعادل سییعي مي ،ت در شییرایطي نامتعادلریزد و حالا شییخصییيّمي

مانش فهمد كه تاكنون لشت اصلي ميعينکم، شخصيّ ةدر قصّ ،ه برگردد. برای مثالثانویّ

ن اش به خاطر ایهای گذشتهیابد كه تمام ناكاميرميضیعيف بوده و حالا با زدن عينک د

 .ستابوده كه لشمانش ضعيف بوده
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عينک،  ةتعادل اسییت و تلاش او برای تهيّفهميدن ضییعف لشییمان عدم ،در اینجا

 هرسيدن او به عينک، رسيدن به تعادل ثانویّ  ،ت است و در پایانهای منطقيِ شخصيّكنش

ان، های تئوری داستدر كتابرا كه پيرنگي این لنيني دارند هایي یا جدید اسیت. داستان

داسییتان را سغاز و  ،ي و معلوليدانند. لون روابط علّمي «پيرن  بسییته»هایي با داسییتان

 ي و معلولي و صناعي دارند. فاقات دروني داستان منطق علّاتّ ةبخشند و همپایان مي

ي فنّ تپيچيده و تو در تو و خصییوصییيّتي پيرن  بسییته، پيرنگي اسییت كه از كيفيّ»

ا امّ  .نظم ساختگي حواد  بر نظم طبيعي سن بچربد ،در حقيقت ؛نيرومند برخوردار است

و قراردادی سن غلبییه دارد و نظم طبيعي حواد  بر نظم سیییاختگي  «پيرنیی  بییاز»در 

 ر هماگ .ي كه در پيرن  بسیییته وجود دارد در پيرن  باز وجود نداردگيری قطعينتيجیه

 (.09همان: ) «قطعي نيست ،وجود داشته باشد

توان به مانند های رسییول را نميههای دیگر مجموعه قصییّ برخي داسییتان ،از طرفي

 هایي درروایتها و خردهتبرخي شییخصییيّ ،تحليب كرد یا لااقب« ة عينکمقصییّ »داسییتان 

ه زائد خواند ،قرار بگيرند نالاربسیییته شیییود كه اگر در فرمول پيرن  داسییتان دیده مي

برای فضییاسییازی یا توصییيف زمان و مکان،  ،ا گاهيامّ .شییوند و باید حذو شییوندمي

ای شییخصییي، برخي دهد به جای توصییيف مسییتقيم، به شییيوهنویسیینده ترجيل مي

های رسول پرویزی اضیافه را وارد داسیتان كند. اغلب داسیتان ،ظاهرهای بهروایتخرده

به   ،كنند. مثلاًكمکي به روند داسیییتان نمي ،در ظاهر امرها را دارند كه روایتاین خرده

 توجه كنيم: «امپالتو حنایي»داستان 

شود. در عنوان و سرمای جانکاه سن سال سغاز مي 0110داسیتان از توصيف زمستان 

 سید: طنز ميداستان هم این بيت شعر 

 به سال هفتاد

 له برفي افتاد

 به حق این پير
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 به قد این ميب. 

ند كصحبت مي ،كلفت فارسحاكم گردن ،«صاحب اختيار»ت شخصيّ ةدربار سیسس

های سینگي بدشیکب و تيره و عبوسي كه او ساخته بود كه از فرط زشتي مردم و سیتون

 دختران صییاحب»هایي برای سنها سییاخته بودند كه یکي از سنها این بود كه به سنها متلک

 ةدربار ،رود و بعدهای زشییت ميسییتونگفتند. تا اینجا داسییتان به سییمت مي «اختيار

خواهند دسییتشییان به سیند و ميكند كه به شییيراز ميهای سییمجي صییحبت ميمهمان

ر توشیان شیهرسشوب شيراز برسد كه یکي از سنها بهمن نامي است كه از همه سمجلولي

دهند كه همان به دختران صییاحب اختيار حواله مي ،اسییت و او را نيز به رسییم گذشییته

 كند. تي طنزسميز ایجاد ميله موقعيّأهای زشت است و این مسستون

داسییتان اسییت و بعد از این ماجرا، كه خودش داسییتاني كوتاه اسییت  ةتا اینجا مقدم

 ةدر خان ،ای اسیت كه در سن سیال، فقر را زودتر از سرماخانواده ةه دربارفهميم قصیّ مي

دِم ع ،لباس و امکانات مناسیب برای مقابله با این سرما ندارند. این ،اند و حالادیده ،خود

شود يبه اینجا ختم م ،پالتو در نهایت ةها برای تهيّتتعادلِ داسیتان است و كنش شخصيّ

ند كه او را گرم ك دوزند كه سن پالتو بيش از اینای برای او ميكه پالتوی مندرس و كهنه

 ز ناظم مدرسییه باعثسميد و در پایان نيز رفتار تبعيضكنها ميهمکلاسییي ةاو را مضییحک

 شود:مي اشدلزدگي

ت نکردم پالتو را بسوشییم. همانطور سن را گلوله كرده زیر برلم گذاشییتم و أدیگر جر

ز مدرسییه دور شییده بودم صییدای نکرة ناظم را هایم رویش. با سن كه سییي قدم اكتاب

 .  (10: 0110)پرویزی،  «تو اینجا نيستبرو توی طویله! جای »گفت: شنيدم كه ميمي

های پرویزی را در خود های اصییلي تمام داسییتاندرون مایه ةپایاني كه هم ةتکّ این

ین خشونت( پایاني برای ا و نقد سیيستم اخلاقي ،سموزشیي نظامنقد  ،تبعيض ،)فقر دارد

ا امّ  ،شوداضییافي شروع مي ،ظاهرهای بهداسیتانداسیتان اسیت. داسیتان با اینکه با خرده
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ي و معلولي در طرحي بسییته و تمام شییده مطرح لون روابط علّ ؛ای داردپيرن  بسییته

 های پرویزی اینطور نيستند. داستان ةا همماند. امّشود و ليزی ناتمام نميمي

پيرن  باز هستند و هفده داستان پيرن   دارای( پانزده داستان 9)شماره  طبق جدول

محکم و استوار و بدون حاشيه  ،كه در ظاهر «زارصفر»داستاني همچون  ،د. مثلاًبسته دارن

له أكند. این مسمانند ماجرایي است كه شخصي در مهماني تعریف ميشیود بهروایت مي

 ،ل داسیتان هم سمده اسیت كه نشانگر این است كه راوی در روز واقعهاوّ ةحتي در جمل

خواهد روایتي مسییتند داشییته سییاختگي نيسییت و ميت یعني به دنبال واقعيّ ؛داردشییک 

 باشد: 

 . (9)همان: ردیبهشت بود م ام یا سوّصبل دوّ

ندارد و معلوم نيست كه ماجرای عشقي است یا موضوع  منطقي ماهيّت این داسیتان

ا مّ ا ،سیددیگر. شیعری كه در ابتدای داستان سمده، فقط به همان شکب ظاهری در انتها مي

و  تكند با شخصيّهایي از عشق نيست و كارهایي كه زارصفر مينشیانه در بطن داسیتان

 همخواني ندارد.  ،فضای داستان

و خود داسییتان « سییبيب گرگعلي خان»یا « زبان كولک پدرم»هایي همچون داسییتان

ه ن است كه نویسنده بفاق سترین دليب این اتّپيرن  باز دارند. مهم« دارشلوارهای وصله»

ت را بر منطق ساختگي و صناعت داستاني ارجل دانسته و منطق واقعيّ شیکلي گزینشي،

ت بيروني سیسرده است كه این امر ي ماجراها، دل به واقعيّبه جای لينش سیاختگي و فنّ

دار و درویش باباكوهي سرام )مانند شییلوارهای وصییله تواند باورپذیر باشییددر جایي مي

تواند مخاطب را ، نمي«كارهعشییق نيمه»یا « رزاسییوران ميختنه»در جایي مانند  ليو ؛مُرد(

  تر وصب كند.تي بزرگتر و جهاني گستردهبه واقعيّ

« ایان وات» ةباید به این جمل ،رئاليسیییم بدانيم ةهای پرویزی را از گوناگر داسیییتان

(Ian Watt )ّهد ده داشییته باشییيم: رئاليسییم رمان مبتني بر نوع زندگيي كه نشییان ميتوج

 .  (03: 0119)پاینده، مبتني بر نحوة نمایش سن زندگي است نيست، بلکه
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ي توان بیه این نتيجیه رسیییيد كه پرویزی در طرح كلّمي ،ه بیه این جملیهبیا توجّی 

 هدریافت شییخصي سنها توجّ  ةنمایش به خود زندگي و نحو هایش بيش از نحوةداسیتان

 كرده است.

 

 پيرن  -9جدول شماره 

 
 

 مای رو د -4-1

ن تواند داستاای كه ميفکر و نگره-حاكم بر داستان است  ةاندیش(، Theme) همایدرون

توانیید بر روی مییایییه ميیییا درون را بییه یییک جهییان بزرگتر و فراتر وصیییب كنیید. تم

 مت»ثير بگذارد. أهای دیگر داسییتان تلفهؤپردازی و فضییاسییازی و برخي متشییخصییيّ

ای كه در خلال است، خط یا رشته ط هر اثریمایه یا مضیمون( فکر اصیلي و مسلّ)درون

ایه را مدهد. به بياني دیگر، درونشود و عناصر سن را به یکدیگر پيوند مياثر كشیيده مي

ند. كاعمال مي ،اند كه نویسیینده در داسییتانحاكمي تعریف كرده ةبه عنوان فکر و اندیشیی

 و هر ليز ة حاصب از كشمکشها، عمب، نتيجتاین عناصیر عبارتند از موضوع، شخصيّ

« ردگيبه كار مي ،داشییت كب معنا و سییاختار داسییتانشدیگری كه نویسیینده برای عرضییه

 (.000: 0111)ميرصادقي، 

فهم داسیییتان از ادراه »داند: مایه را سغازگر فهم داسیییتان ميابراهيم یونسیییي درون

ن یداستان باشند سغاز مي شود. ادراه ا« موضیوع و مضمون»ترین جنبه های سن كه يكلّ

دو جنبه شیباهت تام به فرضي دارد كه پيش از معاینة جزئيات و دقایقي كه ممکن است 

 .  (11: 0119) «كشيمسن را نفي یا اثبات كنند پيش مي



 411 های رسول پرویزیکيفی عداصر داساانی قصّ -تحلي  محاوایی کمّی

 

 

 

 های رسیییول پرویزی نقب خاطراتداسیییتان ةوجه اشیییتراه هم ،مایهاز منظر درون

« عوضي تقویم»جز داستان بردن به نوستالژی است بها از گذشته( و پناهها و شنيده)دیده

 نویسد:سن مي ةدربارخود  ،كتاب ةمكه در مقدّ

 دهد نویسنده به عشق عروسکمزه است. نشان ميتقویم عوضیي لوس و بي ةقصیّ »

خود را رسیوا ساخته است. جایش در این كتاب نيست. حرمت این كتاب  ،نبازی و تعيّ

با این همه سن را باید لون  حرمت ساخت.را این قطعه شیکسیت و نویسینده را نيز كم

 «داشییتدر این كتاب نگاه ،رود، همچناناندازد و از ميان نميسبله و سییالک كه نقش مي

(0110 :0.) 

در  ،گویي را فاكتور گرفتيم. طبق جدول( خاطره1 )شیییماره در جیدول ،از این رو

 ،تانداسهشت پردازد و در طبقاتي مي ةداسیتان به فقر و فاصیل نُههای پرویزی، داسیتان

اخلاقي  نظامدر موضییوع نقد  ،چنينوفایي در عشییق اسییت و همعشییق و بي ،موضییوع

دغدغه داشییته و در بيسییت و لهار  ،دیگر هایامعه، رسییول پرویزی بيش از موضییوعج

ایي و گراخلاقي جامعه و خرافه نظامبه نقد  ،به صیورت مسیتقيم و غيرمستقيم ،داسیتان

 اخلاقي پرداخته است. بي

نقد سيستم سموزشي صحبت كرده و در دو داستان  پيرامون ،پنج داسیتانپرویزی در 

ه پدرسالار توجّ ةبه نقد جامع نيزخشونت است و در دو داستان  ،هم موضوع و تم اصلي

 كرده است. 

د و گردای كه به سن برمياین نتایج نشییانگر این اسییت كه رسییول پرویزی به جامعه

تواند به ای ندارد و هرجا كه ميلوحانهمثبت و سیییاده كاملاًحس نوسیییتالژیک دارد نگاه 

)سییبيب  اخلاقي)شییيرمحمد( و بي )حدیث ميرزا عبدالله خان(، تهمت حسییادت، دروغ

)مانند داستان داروی جانانه  پرستي)صواب با صاد( و خرافه سیوادیگرگعلي خان( و بي

 كند. یا داستان تخم حرام( اشاره مي
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هایي داستان ؛گذرددر مدرسییه مي مسیتقيماً ،هفت داسیتانجریان تنها  ،در ظاهر امر

كه از قضا از بهترین « پالتوی حنایي من»و « دارشیلوارهای وصیله»و « زن  انشیاء»مثب 

 «اردشلوارهای وصله»ل نویسنده یعني های مجموعه هستند كه همگي در كتاب اوّداستان

اخلاقي نادرست ختم شده بيش از  نظامنهایت به سموزشیي غلط كه در  نظاما اند. امّسمده

ها، گيرد. گوییا خرافههیای رسیییول پرویزی مورد نقید قرار ميهمیه ليز در داسیییتیان

ریشییه در دوران كودكي نویسیینده دارد و او دائم در  ،فاقات ناگواراتّ ةها و هماخلاقيبي

 هر لند ،گرددهای گمگشتگي خود ميبه دنبال ریشه و در كودكي اسیت كندوكاوحال 

ش لالاتش به مانند كتاب اوّؤنویسیینده دیگر سیی ،«لولي سییرمسییت»م یعني در كتاب دوّ

كند به مسائب بزرگتری كه مربوط به تلاش مي ،گرله در ظاهر-بنيادین و عميق نيسیت 

 دنيای بزرگترهاست رسيدگي كند. 

 ز طریق نظریاتنقد كرد و ا ،روانکاوانه ةتوان با شيوهای رسول پرویزی را ميهقصیّ 

اش در ر شد كه دوران كودكيای را متصیوّ، دوران بزرگسیالي نویسینده(Freud) فروید

های رسول پرویزی ای روایت شده است. كودكي در داستانها به شیکب صادقانهداسیتان

شود و مدیر مي ،خورد و بعدشکست مي ؛شودعاشق مي ؛شودنوجوان مي ؛كندرشید مي

ه را به مادر مرد« بن سلام»یا « بوالفضول»وقتي داسیتان  كند و حتّيميبه وزارت راه پيدا 

 ، خودش را اشییتباه«تقویم عوضییي»ي كسییي كه در داسیتان نویسید و یا حتّزبان طنز مي

فر كند(، همه یک نكند و او را كتمان مي)نویسنده در ابتدای كتاب از او فرار مي گيردمي

، گویا فانتزی همان «دشيرمحمّ» ةاوست و قصّ هسیتند. نقال داسیتان لولي سیرمست هم

 شخص واحد است. 

متفاوتي دارد در كتابخانه كار كرده  سرگذشتبينيم كه راوی كه مي ،در لند داستان

های مت، به سِ در بزرگسالي پرداخته وتحصيب به در كودكي در شيراز و در فقر  و است

 عاشق شده است. هم بالا رسيده است. در نوجواني 
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هایي هسیییتند كه نویسییینده نه توانسیییته از سنها فرار كند و نه لنين «من»اینها  ةهم

كه خود در سن  ، به سمت ساختن جهاني رفتهایقصیدی را داشته. او به صورت سگاهانه

های او نيز باید شبيه به هم و از یک جنس باشند. از هقصّ ةمایدرون ،. پساسیت زیسیته

ها در مایهتوان گفت درونز جدول اسیییتخراج شیییده، ميبا وجود سماری كه ا ،این روی

ا در داستاني كمرن  و در داستاني دیگر امّ ،های رسیول پرویزی یکسیان هستندداسیتان

 پررن  و به وجه غالب تبدیب مي شوند. 

ي توان به صیییورت كلّنمي ،كندبیا وجود همیه نقیدهیایي كه پرویزی از جامعه مي

سثار رئاليسم انتقادی دانست. در تعریف رئاليسم انتقادی سمده  ةزمر درهای او را داسیتان

های نویسیینده از محيط خویش جلوترند و برای )شییيوه( قهرمان در این مرحله» اسییت:

ها با وض  موجود در كنند. یعني این قهرمانای تلاش ميرسیيدن به وض  اجتماعي تازه

 (.110: 0110)سيدحسيني، «كوشندنبردند و برای تريير سن مي

سل احمد در  ،های پرویزی اغلب خود جزئي از ماجرا هسییتند. برای مثالا قهرمانامّ

ل شخص است، به مانند یک عنصر ، كه از قضیا راوی سن داسیتان هم اوّ«مدیر مدرسیه»

شود و پس از نقد وض  موجود و تلاش برای بهبود سن، )غریبه( وارد مدرسیه مي بيروني

ا امّ. رودد و ميكنسموزشییي(، اسییتعفا مي نظام)مدرسییه و یا  خسییته از جامعه ،در پایان

 ق به همانهای رسول پرویزی جایي برای رفتن ندارند. سنها متعلّ های داستانتشیخصیيّ

دانند. اجتماع هسیتند و ضعف جامعه را ضعف خود و ضعف خود را ضعف جامعه مي

ت حاكمه و ملاحظات سياسي حاصب أبه هي له وابسیتگي اوأدر برخورد با این مسی ،البته

از سن را نيز نباید نادیده گرفت و عدم پرداختن به برخي موضیییوعات را باید معلول این 

 . قضيه دانست
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 مایهدرون -1جدول شماره 

 
 

 زاویة دید -4-1

لاعاتي دارد كه مخاطب قرار است از ارتباط مسیتقيمي با اطّ (،View pointد )دی ةزاوی

زاویه دید نمایش دهندة »دید بيشیییتر در همين اسیییت.  ةت زاویيّداسیییتان بفهمد و اهمّ

د دهمصالل و مواد داستان خود را به خواننده ارائه مي ،ای اسیت كه نویسنده با سنشیيوه

 (.113: 0111)ميرصادقي،  «دهدنویسنده با داستانش را نشان مي ةو در واق  رابط

دید دروني،  ةدر زاوی: »اندكردهتقسییيم  «بيروني»و  «دروني»دید را به دو نوع  ةزاوی

 ت فرعي( داستان است و داستانهای اصلي یا شخصيّتشیخصيّ گویندة داسیتان یکي از

افکار و اعمال و  ،دید بيروني ةشیییود و در زاویل شیییخص روایت ميدید اوّ ةاز زاویی

چ فردی كه در داستان هي شود، یعنيها از بيرون داستان تشریل ميتهای شخصيّویژگي

ها به سییه شییکب اصییلي زاویة دید در داسییتان ،يكلّطور(. به116)همان:  «نقشییي ندارد

 ت.هستند: من راوی، راوی دانای كب نامحدود و راوی دانای كب محدود به ذهن شخصيّ

لاعات مربوط به راوی در های رسییول پرویزی و وارد كردن اطّبا بررسییي داسییتان

 )من لص شد كه بيست و پنج داستان با زاویة دید شخص اوّ(، مشیخ0ّ)شیماره  جدول

از سنها  ت كهشیود و لهار داستان با روای دانای كب محدود به شخصيّراوی( روایت مي

 «داستان ابراهيم»است كه در اصب من راوی دارد و یکي هم « زارصفر»بخشي از داستان 

تعریف  ،ن ابراهيم برای راوی اصییلياسییت كه باز هم من راوی دارد و داسییتان از زبا

 شود.مي
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ر د «زارصفر»داستان  و اندشیش داستان از راوی دانای كب نامحدود بهره برده اً،نهایت

در « عوضي نگيرید»بخش پایاني داسیتان از این نوع راوی نيز بهره برده اسیت و داستان 

ي در شیییود. حتّكند و راوی دانای كب ميي ميدیید من راوی تخطّ ةاز زاویی ،بخشیییي

ة ، شییيو«ختنه سییوران ميرزا»ي راوی دانای كب اسییت، به مانند كلّطورهایي كه بهداسییتان

راوی محدود و  دهد به شیییيوةلیاعاتي كه ميرواییت و نگیاه راوی بیه داسیییتیان و اطّ

 شود. گویي است كه شبيه من راوی ميخاطره

روایت، ماجرا،  ةنحلدر این »نویسییید: مي ،پور در توصیییيف این نوع روایتمندني

 داستان تكشیمکش، یا به عبارت دیگر، داسیتانِ داستان، كاتاليزوری است تا من شخصيّ

های او پدید ي منشي ییابد و بالعکس، حواد  از تجلّ)راوی( طي حواد  مختلف تجلّ

 (.  016: 0111پور، مندني« )سیند

ت خویشتن است و در حال روای ،های خودداسیتان با این تعریف، پرویزی در تمام

 ةشود. در شيوزیست مردماني نيز روایت مي ةسن، فضا و مکان و روزگار و شيو ةدر سای

هایي از زندگي شخصي خود با پيرن  نویسینده برداشت ،گونه كه هموارهروایت خاطره

ل شیخص. نویسنده خود را ناظر و دید اوّ ،راوی دروني اسیت و زاوی ،كندباز ارائه مي

 ،كند با كمترین دخالتي در روند و سلسله حواد داند و سعي ميوقای  ميشیاهد عيني 

رود. تعداد ل شییخص ميسییراغ راوی اوّ ، بهبرای همين .ماجراها باشیید فقط بازگوكنندة

 ت هستند.های پرویزی برسمده از این علّبالای من راوی در داستان

 زاویة دید -0جدول 
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 توصيف -4-1

كند وجهي كه كمک مي ؛وجه تصییویری داسییتان اسییت(، Descriptionف )توصییي

ت را بازسیییازی كند تا ارتباط بهتری با اثر مخاطب بتواند در ذهن خود، فضیییا و موقعيّ

ي اسییت كه نویسیینده و مخاطب در یک سیین ذهنينوعي ميزانببرقرار كند. توصییيف 

گ ود دیالوله توصيف بهتر انجام شسیازند و هر ميسن را دیالکتيک عميق، با كمک هم 

 .گيردبه نحو بهتری شکب مي

دسته  شود به سههای كوتاه را تا سنجا كه به توصيف عملي مربوط ميیونسي داستان

 كند:تقسيم مي

قوی دارند و سیایر عواملشان تاب  حواد   ]عملکرد[هایي كه سكسیيون داسیتان( 0

 ؛ت ناليز پيدا مي كنديّزنده است و توصيف در سنها اهمّ

هایي كه طرح قوی دارند و در سنها، توصيف عملي هر لند برای داستان داسیتان( 9

 ؛شودكيد نميأبسيار مهم و حياتي است، به حساب طرح ت

هایي كه عنصیر برجسیته سنها توصیيف عملي است و ساختمان و طرح داسیتان( 1

 .(910: 0119) ت قرار دارديّم اهمّداستان در درجه دوّ ]عملکرد[سكسيون 

ي های رسییول پرویزی اغلب از له نوعابتدا باید ببينيم داسییتان ،بندیاین تقسییيمبا 

ت روایت هستند ها و حواد  در اولویّهایي كه كنشرسید در داستانهسیتند. به نظر مي

ت ضعيّ و سعي شود در بين گفتگوها و حواد ،ها كوتاه و غيرمسیتقيم باشد و توصیيف

( Hemingway)همينگوی های این سبک داستان بارز ةمکان و زمان توصيف شود. نمون

كنند در كنار روایت شيوه زندگي م هستند سعي ميهایي كه از نوع سوّا داستانهستند. امّ

های خاص و در نهایت جررافيای خاصیي را با تمام ابعاد به تصویر تمردمان، شیخصیيّ

ای ایجاد مي شود تا نویسنده وقفه ،داستان ةگاهي در ميان ،هابکشیند. در این نوع داستان

 حواد  را بچيند.  ةها و زمينتمکان و زمان و شخصيّ



 411 های رسول پرویزیکيفی عداصر داساانی قصّ -تحلي  محاوایی کمّی

 

 

 

های توصییيفي در نهایت مملو از توصییيفات مسییتقيم هسییتند كه این نوع داسییتان

روایت  ةشییود. شییيودر شییيوه داسییتان كوتاه مدرن كمتر دیده مي داسییتانها، مخصییوصییاً

های ابتدایي كه حجم داسییتان كوتاهدر نيز ها مشییهود اسییت و توصییيفي بيشییتر در رمان

ا هدغدغه اساسي نویسنده، واژه»ای از رمان بودند. بيشیتری داشیتند و شیکب كوتاه شده

 )یک دنيای زباني، با قواعد و نهایي نویسینده سیاختن ليزی اسیت ةنيسیتند، زیرا وظيف

 (.01: 0109)مک كافری،  «نه توصيف ليزی و نظام های دگرگوني خاص خود(

 شود:به زعم یونسي، توصيف به سه شيوه انجام مي ،ر مجموعد 

توصيف به شيوه مستقيم: در این شيوه نویسنده از زبان خود یا یکي از اشخاص  (0»

   ؛دهدداستان، خصوصيات اشخاص داستان را توضيل مي

نویسیینده افراد داسییتان را به حرو در  ،گو: در این شییيوه( توصییيف به یاری گفت9

كنیید كییه خود بییا بيییان و گفتییار خویش خواننییده را در جریییان كییاری ميسورد و مي

 ؛ خصوصيات خود بگذارد

: در این شيوه نویسنده اشخاص داستان را ]عملکرد[ توصیيف به یاری سكسیيون (1

: 0119) «كندسورد و رفتارشیان خواننده را با خصیوصیياتشیان سشینا ميبه جنبش در مي

110.) 

( این نتایج حاصب شد: 3)شماره  پرویزی طبق جدول های رسولاز بررسیي داستان

 ،انشود و در هفت داستحداقب یک توصيف مستقيم دیده مي ،در بيست و هفت داستان

شیییود و در دوازده داسیییتان حداقب یک گو دیده ميتوصیییيف به یاری گفت حداقب یک

 موجود است.  ]عملکرد[توصيف به یاری سكسيون 

سیتند كه به صیورت تركيبي از هر سه شيوه توصيف یا هایي هداسیتان ،در این ميان

ه توان این نکته را به دست گرفت كمي ،هليّدو شيوة توصيف سود برده است. از نتایج اوّ

رویزی یعني پ ؛ای داستان توصيفي هستندهای رسیول پرویزی بيش از هر شیيوهداسیتان

رفي مردمان یک توصییيف و مع ،كند داسییتاني جذاب تعریف كندهمزمان كه سییعي مي



 14 ة، شمار4111تابساا  ، دومبيست و  سال ،نام کاوشفصلدامة علمی  411

 

مکان و زمان مشییخص را هم در نظر دارد. از این روی بيش از توصییيف در حين كنش 

 كند. گویي مييگویشان، توصيف مستقيم و كلّگفتها یا تشخصيّ

. با كنندحيات را شروع مي ،فقر ةگذارند در گهوارها وقتي پا به دنيا ميرسیول شله»

كي ا در كودوالّ ؛مانندزنده مي ،مثب س  داشتندشوند. اگر هفت جان گرسنگي بزرگ مي

ا اگر د. امّ ميرنجوند و ميشوند، بند را ميبه هزار بلا كه به كمين ایشیان نشیسته مبتلا مي

 ،شوند در هر قدميا به سختي بزرگ ميشوند امّهفت جان مثب سی  داشیتند بزرگ مي

؛ رن  رفاه و سسیییایش دخورنبه سییینگي و مانعي مي ،بیه هر گیام .بيننیدمي ينیاكیامي

 .  (000: 0110) «..بينند.نمي

تواند له ميأپردازد. این مسها ميیک تيپ از سدم و مثال بالا به توصیيف كلي محيط 

روند نگارش  ،ا همزمانامّ ،ها و مکان و زمان برساندمخاطب را به شناخت بهتری از سدم

دهیید. كییاهش مي نيزت اثر را كنیید وگییاهي جییذابيّییوخوانش داسیییتییان را مختییب مي

مت س سورد ترفندی است تا متن بهمي ،هایي كه نویسنده درحين توصيفاتداسیتانخرده

 شود. هرلند كه در برخي مواق  داستان اصلي كمرن  مي-ملال نرود 

 :گاهي با زباني ادیبانه استتوصيفات 

 ؛(090: 0110) «تازه سفتاب برسمده بود. شهر در طلای درخشان طلوع غرق بود»

های ه و صییخرة كوه دنا با سییبزههای قلّها لون بروگاه نقش و رن  این گليمگه»

   ؛(011: 0110)« زدندهایش به هم لشمک ميدامنه

 به ،ها را گسییسییت. شییاگردان دم بریده قطار به قطارزن  كلاس رشییتة مسییخرگي»

 ،صیحن مدرسه همان قدر كه در -بعد از ظهرهای بهاری -كلاس رفتند. بعد از ظهر بود

: 0110) حکومت داشییت زدگيخمود و ماتم ،نشییاط و هيجان و حركت بود، در كلاس

 ؛ (09

ت از راه رسییيد و كار را تا اینکه سفت محبّ ،ت پایاني نداشییتاین دوسییتي و محبّ»

 حرو ،اید؟ هرگاه دیده باشییيدها را دیدهملخ دریایي به باغ دانم حملةیکسییره كرد. نمي
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ورد، سهي از ملخ دریایي به باغ هجوم ميشود، انبوسسمان سياه مي ،یکدفعهفهميد. مرا مي

اغ شییاداب و سییبز و خرّم، خشییک و شییود و لند دقيقه بعد بقرچ صییدایي بلند ميقرچ

شیود. گویي بهار دگرگون شید و زمسیتان سیر رسيد و درختان به یک برگ و نوا ميبي

 .  (90: 0110) ز این نوع بودت ما نيز الشم زدن لخت و عور شدند. سفت محبّ

 :و گاه توصيفات با زباني كوله بازاری و محاوره است

 نخوری ةگيری شهره بود. دربارحاج مراد باغدار خسیيسي بود، به خست و سخت»

 :گفتها درسییت كرده بودند. یکي ميالمثبگفتند و ضییربها ميافسییانه ،مسییکي اوو مُ

 .(19: 0110) «خوردمي كشد وروغن مي ةحاج مراد نان پشت شيش

مسییتقيم  ةبا شییيو ،له ادیبانه و له با زبان محاوره ،هااغلب توصییيف ،حالبا این

 شوند.هستند و باعث مکث در روند روایت مي

 

 توصيف -3جدول شماره 

 
 

 زما  و مکا  -4-6

 از شپي فضایي سن به و دهندمي تشخصيّ ،داستان به كه هسیتند عناصیری مکان و زمان

 ابعاد ،تنسییبيّ فيزیک گرتة به داسییتان در را زمان و مکان توانيممي. بخشییندمي روایت

 ینا از و بشناسيم مکان از بعدی داسیتان در را زمان یعني ؛بدانيم سیاحت یک مشیتره

-یجا تركيب زمان و مکان پيوند و نگاه این ةنشییان ،رو این از. كنيم معنا كسییب همگي

: 0111 پور،مندني) امكرده پيشیینهاد («زمان» یازا به گاه و «مکان» یازا به جای) را گاه

001.) 
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 و زمان وحدت اندكرده مطرح كوتاه داسییتان برای كه ایلهارگانه هایوحدت در

 نباید اصییب این كه اسییت عقيده این بر یونسییي ابراهيم. دارد وجود نيز مکان وحدت

 انيزم فواصب داستان، كه باید و است لازم اوقات گاهي: »باشید ناپذیرانعطاو و خشیک

 لنانکه و باشد كار در نباید صيمشخّ فصب و قط  اامّ نهد، سیر پشیت را بلندی یا كوتاه

 محدود و  تن ةصحن یک به دمقيّ نویسكوتاه ...باشد متداوم باید داسیتان جریان ،گفتيم

اشخاص جهت تريير دهد و ها را بيمجاز هم نيسیت كه صیحنه ،این حال با اامّ نيسیت؛

  .(06: 0169)یونسي،  بردداستان را از این سو به سن سو ب

های رسییول پرویزی معيار پژوهندگان در سیینجش وحدت زمان و مکان در داسییتان

نویسي مطرح كرده است. طبق این شيوه ای است كه ابراهيم یونسي در هنر داستانشیيوه

 ،شش داستان وحدت زمان ندارند و تنها در سه داستان (6ه شیمار) و با توجه به جدول

نگری در زمان و مکان، با جزئي ،وحیدت مکیان رعیاییت نشیییده اسیییت. بیا این حال

اده از استف ،ایبه گونه نویسنده شوند وهای پرویزی از وضی  توصيفي خارج ميداسیتان

 دهد. كار خود قرار مي ةلاعات مشتره را سرلوحاطّ

برد در نهایت با اشاره هایش اسم ميكه رسول پرویزی در داستانشیيراز و بوشهری 

شود و توصيفي بيش از این سن گونه كه در ذهن به بوی بهارنارنج یا گرمای هوا تمام مي

 ]عناصر[ هایروایت طنز و استفاده از المان ةوجود ندارد. شیيو ،بماند و فضیا را بسیازد

شود مخاطب با فضای ن شیمول( باعث مي)یا لااقب ایرا مشیتره انسیاني جهان شیمول

 داستان همراه شود و این ارتباط لنداني به حسن روایت زمان و مکان ندارد.

شيراز روبرو هستيم كه بوی درختان بهارنارنج تنها با اردیبهشت  ،در لندین داستان

 وجود گرماست و صرفاً ،و دشتستاناز بوشهر  ،هانماد سن فضیاسیت و در برخي داستان

 زده فضای داستان را شکب داده است.های گرماسدم
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ه ای نسبت به مکان طرفيم كهای خاص و ویژهبا توصيف ،هادر برخي داستان ،هالبتّ

های پرویزی سب و هوا اشیاره دارد و مکان به شیکلي كه باید در داستانسن هم اغلب به 

 شود. ساخته نمي

د. سییرمایش تا مرز استخوان فرو شیيراز سیخت و جانکاه بو 0110زمسیتان سیال »

 .  (91: 0110) «رفتمي

سلود و خفه بود. زمين تفتيده بود روزهای سخر تابسیتان بود. هوای دشت گرم و مه»

های خرما را لزاند. بدتر سنکه باغجوشیییيد. هرم گرما مثب ستش دوزخ، بدن را ميو مي

خاسییت و گرداگرد ده رميبُری از وسییط درختان نخب بسب داده بودند و مه گرم و نفس

 . (13: )همان «را مي گرفت

 .  (916)همان، ص «و عطر بهار نارنج در هوا موج مي زداردیبهشت ماه بود »

 د:سوربومي روی ميي به روش انتزاعي و غيربه طرز خاصّ ،در توصيف شيراز ،گاه

اند و برق و های شیییيراز لون نگين انگشیییتری الماس شیییهر را در دل گرفتهكوه»

زن شيراز نيز لنان است. شاید  نمایانند.كنند و ميدرخشیش خنده را به بيننده پخش مي

ا زن اسیت. مهربان و باصفا و خوش حرو و دلربا و امّ ،كوهي از عظمت و وقار نباشید

كند. همه یابد و گرم ميخدمتگزار اسیییت. هم الهه اسیییت و هم كنيز مردش. مرد را مي

 .(099: )همان «ریزدليزش را در پای مردش مي

های اقليمي فراواني كه شییيراز، سن هم شیییيراز دوران كودكي لفهؤدر كب با وجود م

ي تلاش برای حركت به سمت داستان اقليمي هم نویسنده داشته، به جز لند داستان، حتّ

ها و به زبان معيار اسییت و كوله -موردجز لند ب-ها تشییخصییيّ ةشییود. لهجدیده نمي

های خاص ها هم خرافهي خرافهها بيشییتر عمومي هسییتند و حتّدغدغهها و دردها و سدم

ای كه مانند عقيده ،یافت ،اش را در شییهرهای دیگرتوان نمونهمردم شییيراز نيسییت و مي

 :ه استدسم «جانانهداروی »برای رف  مرض هاری در داستان 



 14 ة، شمار4111تابساا  ، دومبيست و  سال ،نام کاوشفصلدامة علمی  411

 

ای شد. برسن روز انسیتيتو پاسیتور در كار نبود؛ هاری به صورت امروز معالجه نمي»

سن كه سی  گزیده از مرض هاری بجهد،  باید دست به دامان مرد دوزني شد. حالا له 

زني نبود، معلوم نيست. اینها رسومي بود كه زني بود كه در مرد یکتي در مرد دوخاصیيّ

 .  (910: 0110) «سوردپير ما از سن سر در مي

 

 مکان و زمان -6جدول 

 
 

 لحن -4-1

اثر بر مخاطب است. لحن  ،نویسنده و در نهایت ةحس و اندیش گرتداعي( Toneن )لح

لحن » شود.ها نيز ميتشیود( و كلام شخصيّها مي)شیامب همه راوی شیامب كلام راوی

 (.000: 0111پور، )مندني «تلاشي است كه متن را از سکوت نجات دهد

لقي طرز تلحن »ميرصیادقي به پيوندی بين نگرش راوی و لحن داستان اعتقاد دارد: 

همة عناصر سبک یعني  لحن با خواهد به راوی بدهد...و نگرشیي است كه نویسنده مي

شیناسیي و موسيقي سر و كار دارد. نویسنده از همه سنها برای )واژگان، نحو( معني زبان

ات ها، در انتخاب لردر تنظيم و تركيب كلمات و جمله ،مثلاً ؛كندایجاد لحن اسییتفاده مي

ها و عبارات ادبي ها و نمادها و نشانهها و تشبيهات و استعارهتمان جملهو سهن  و ساخ

 .  (390: 0111) ميرصادقي،  «و تاریخي

 نویسد:دان و عالم فرانسوی نيز درباره لحن ميطبيعي (Buffon) بوفون
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لحن سیبک نيز ليزی جز تناسب سن با طبيعت موضوع نيست و هرگز نباید تصن  »

شییود و از نظر موضییوع زایيده مي ةاز مای ،طبعاً ،نوشییته داد. این امرو تکلف لحني به 

 ،ون)بوف «كند بسییيار مربوط اسییتت داشییتن نيز به راهي كه فکر در سن سییير ميعموميّ

0116 :000)  . 

و برخي  و حس و حال و سییبکحاصییب همگوني مضییمون  ،با این وصییف، لحن

به  و باشیییدنيز معرفي برای سنها  دتوانمي ،هیای داسیییتیان اسیییت كه در نهایتویژگي

 كند. فضاسازی اثر كمک مي

رسییيم به این نتيجه مي ،«های رسییولهقصییّ » ةهای مجموعبا بررسییي همه داسییتان

مکان و زماني  ،و ارتباط سنهاها ها و راویتت شخصيّ( كه بنا به وضعي0ّجدول شماره )

ی هاطنز، لحن اغلب داستانه با سنان، لحن هكه در سن هستند و رویکرد نویسنده در مواج

این مجموعه اسیت. بيسیت و سه داستان لحن طنز دارند؛ لهار داستان لحن حماسي به 

 ،لحن توصيفي دارد و در شش داستان ،اند، و در شش داستان مانند یک ناظرخود گرفته

و  اویر ةثر از روحيأشییاهد لحن رمانتيک و احسییاسییي هسییتيم كه همگي برگرفته و مت

 ها هستند. تشخصيّ

هایي كه راوی به عنوان ناظر در داسیتان اسیت یا به صورت راوی دانای در داسیتان

 شاهد -«لولي سرمست»یا « دشيرمحمّ»یا « زارصفر»مانند داسیتان -شیود كب روایت مي

ل شخص است اوّ  ،هایي كه راویلحن رمانتيک یا حماسیي هسیتيم و در اغلب داسییتان

  .داردطنز  حالت لحن راوی

 ل نویسنده است و بيشتر بهل كه مربوط به كتاب اوّ اوّ ةهای نيمدر داستانهمچنين، 

های دوران اند و در داستانبردهها از لحن طنز بهرهداسیتان ،كندرجوع مي ،دوران كودكي

 ،«نيسه یار دبستا»و « ابراهيم»، «درویش باباكوهي سرام مُرد»وی، مانند داستان بزرگسالي 

ها با روند روایت و احوال لحن داستان ،توصیيفي و رمانتيک هستيم. در كبشیاهد لحن 
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ه فضاسازی ب ،خوبي با ایجاد این تناسبها متناسب هستند و نویسنده بتو رفتار شخصيّ

 ها كمک كرده است.داستان

كه داسیتاني عاشقانه با تم اخلاقگرایانه است با لحني  «لولي سیرمسیت»در داسیتان 

 هستيم: مواجهرمانتيک 

خواسیییتم دلم در تب و تاب بود. جنگي مهيب بين خودم با خودم سغاز شییید. مي»

كرد. ا گناه بزرگ مرا ول نميامّ ،سلوده نشیییوم ،مطهّر و پیاكيزه بمیانم و به گناهي بزرگ

 .(010: 0110) «خواندندمياگرش مرا های اغوخواندند. لشملشمهایش مرا مي

هنر درویش همين بود. در مقامي ایستاده بود و هوی و هوس خویش را كشته بود. »

گذارند، ام. سيبيب ميتابند كه من علویبسیياری هسیتند كه به قول سعدی گيسوان برمي

ند گویميگویند و علي علي روند، یاهو یاهو ميتراشند و قلندرمنش راه ميموی سر نمي

 ؛ها را دارندكنند. همة هوسا نادرویشیند و در خرقه سياهکاری ميزنند امّو هو حق مي

رعه و درویشیییانه كشیییند و مي ناب را لاجولي بیه شیییکب درویشیییانه در سغوش مي

 .  (011: 0110)« كشندسرمي

ای با طنز ای اجتماعي و سیییوژهمایهكه درون «یک داروی جانانه»ا در داسیییتان امّی

 به كار گرفته شده است: سميزتماعي دارد لحني طنزاج

پسییر عموی لاكر شییما و  ،روزها دحسییين خان سن روزها مثب ایناین سقای محمّ»

 .  (911: 0110) «نویسندة این سطور بودند

كه شما لرا فضولي هفتصد سال پيش « راقم این سطور» یکي نيسیت بسرسد از من»

لرا هيزمش تر  :گفت ؛میادسور شییود كه فضییول را بردند جهنّ ،كنيد؟ بخصییوصرا مي

 .  (009: 0110)« است؟

و،  جاست. عيبگيرد و نخوانده ملّ زند، كتاب زیر برب ميفضیول امروز فکب ميلبوا»

 .  (039: 0110) «سواد و پرمدعا استكنجکاو، كم
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لحن طنز انواعي دارد  ،برای مثال ؛هایي دارندزیرمجموعه ،های ذكر شیییدهلحن البتّه

كیه پرداختن به سن و تحليب لگونگي اسیییتفاده از سنها توسیییط رسیییول پرویزی خود 

 .طلبدپژوهشي جداگانه مي

 

 لحن -0جدول شماره 

 
 

 تعليق -4-1

گرفتن ذهن مخاطب برای همراهي با گروگان ،الؤیعني ایجاد سییی( Suspenseق )تعلي

ت كه در ي است پيرن  ختم شود گرهتواند به جذابيّای كه ميلهأترین مسداستان. اصلي

الاتي كه مخاطب دوست دارد جوابش را بداند. ليزی كه ؤشیود و سیایجاد مي ،داسیتان

تان ای كه داسنقطهه شب دیگر زنده بماند تعليق است. شیود شیهرزاد از شبي بباعث مي

 كند ایجاد تعليق است.را تمام مي

 «.و شیهرزاد لب از داسیتان فرو بست.. بامداد شید ه بدین جا رسیيد،لون قصیّ  »...

 (.31: 0110پرویزی، )

ل، به دو اوّ ةرا در مرحل سنگزیند و را برای تعليق برمي« اندروای»پور معادل منیدني

است كه هر درسیت  .(031: 0111پور، مندني) كندتقسیيم مي «ذاتي»و  «مصینوعي»نوع 

ا تعليق مصیینوعي امّ ،دنكنمخاطب را در دل داسییتان اسییير مي ،دو نوع تعليق در نهایت

 نوعي مخاطب را درتي ندارد و بشییود دیگر جذابيّشییبيه معمایي اسییت كه وقتي حب مي
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در  ،دارد ولي تعليق ذاتي، مخاطب را از طریق فضییا، حس و حال و زبانسییطل نگه مي

 تری دارد. دارد. این تعليق شکب عميقدل خود نگه مي

 ع زیر تقسيم شود: تواند به سه نوتعليق مي

 ؛اندروای ماجرا (0»

 ؛تاندروای شخصيّ (9

 .  («031: )همان اندروای مکان و اشياء (1

ت كه لّ به این ع ؛بندی را قائب شدیمهای پرویزی این تقسيمما نيز در بررسي داستان

ليق های پرویزی با تعها به این نتيجه رسيدیم كه در اغلب داستانپس از خوانش داستان

را  كند با تعليق ساختگي و تصنعي مخاطبذاتي روبرو هستيم. یعني نویسنده سعي نمي

ان بندد و دسییتي در داسییتت بيروني ميبگيرد و مانند سیایر عناصییر، دل به واقعيّگروگان

تواند در نهایت به فضیایي صیميمانه و صییادقانه بدل شده كه باعث برد. این امر مينمي

دنيای لند بعدی ختم شییود كه  ای قابب حب، به یکشییود سثار او از شییکب یک معمّمي

 تواند بارها خوانده شود. مي

 ،قله در بحث تعليأاند و این مسبهره نبرده فوق، هایهای پرویزی از تکنيکداسیتان

(، بيسییت و سییه 1ة )شییمار ه به جدولدهد. با توجّخود را نشییان مي ،بيش از هر ليزی

ت دارند و هفت داستان از ت تعليق شخصيّتعليق ماجرا دارند و لهارده شخصيّداسیتان 

 كنند. را به خواندن دعوت ميت شخصيّطریق تعليق شيء و مکان 

)تریاه و وافور( و تعليق  تعليق شییيء« حدیث ميرزا عبداله»هایي همچون داسییتان

 و استهم به همين شکب « تقویم عوضي»)وزیر( دارند یا داستاني همچون  تشیخصیيّ

)درویش باباكوهي(   تاز تعليق شییخصییيّ« درویش باباكوهي سرام مُرد»داسییتاني همچون 

 .  برده استبهره
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ند با ك)به شکلي ذاتي( كه سعي مي گویيمانند خاطره ها،نویسینده در اغلب داستان

ا مانند امّ ؛زده كند از تعليق بهره برده اسیییتب را هيجانمخاط ،لیاعیاتنگفتن برخي اطّ

 كند تا پایان را لو ندهد. تلاشي هم نمي ،«زارصفر»داستان 

یک امر ذاتي اسیییت و نه یک  ،هاهای پرویزی به مانند حکایتتعليق در داسیییتیان

بلکه بيشییتر به  ،عنصییر داسییتاني مدرن. ترفندی برای جذب و حفا مخاطب نيسییت

 یعني تمهيدی از جانب نویسنده نيست. ؛داردوجود  ،در دل روایت ،صورت ذاتي

 «ده بوداش لسبيسیر خوشگلش با پوستي به تنه سیر زن قشینگي را بریده بودند.»

 (.01: 0110)پرویزی، 

 (.00)همان:  «معلوم شد كشتة قشن ، زن زارصفر بود»

ت سییراغ شییخصییيّا بعد به امّ ،كندنویسیینده در همان ابتدا دسییت خودش را رو مي

ها تعليق داسییتان را به سییمت تعليق تهای شییخصییيّبرداشییتن از انگيزهرود و پردهمي

يشتر شبيه گرا نيستند و بنویس تکنيکبرد. اینها تمهيدات یک داستانت پيش ميشیخصيّ

ونده را كند شنگویي هسیتند كه با زدن ضربه در ابتدای داستان سعي ميتمهيدات خاطره

 كند.  در داستان حفا

 ت)واقعي( كشش و جذابيّ این اسیت كه داستان اصلي رسیول پرویزی ةعقيد ظاهراً

   و نياز به جرح و تعدیب ندارد. كافي را دارد

 تاز جذابيّدیگر و در برخي  باشیید مفيد ،هاتواند در برخي داسییتانله ميأاین مسیی 

ود شابتدای داستان داده ميلاعاتي كه در ، اطّ«دشيرمحمّ»در داسیتان  ،داسیتان بکاهد. مثلاً

ت نيز با خبر است دیگر با های شخصيّ كند و او كه از انگيزهخيال مخاطب را راحت مي

 ایخواند و لون توصيف و فضاسازی نيز به صورت ویژهداستان را نمي ،هول و هراس

  حواد ةداسییتاني پر از انتقام و قتب را به مانند گزارش صییفح ،شییود مخاطبانجام نمي

 خواند.دغدغه و كنجکاوی ميروزنامه بدون 

 د له كرده؟قربان! ممکنه بفرمایيد زارمحمّ»
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 «دسییته گلي به سب داده؟ پریروز در بندر پنج نفر را كشییته و در رفتهداني له نمي

 .(01)همان: 

اسیییتان به د ةتواند مخاطب را برای ادامكه مي را نویسییینده همه ابزارهایي ،در اینجا

 بينيم كه ابزارهای جدیدیمينيز دهد و در ادامه از دسییت مي كنجکاوی تمام حفا كند

و عبارات  ،هایي كه لحن و فضیییای طنز دارندا در داسیییتانكند. امّهم جایگزین نمي را

ا از اها رهای طنز ابزارهایي هستند كه نياز مخاطب برای دل بستن به معمّ تصیویرسیازی

ر كند. این نوع تعليق، یعني تعليق ذاتي كه دتهای داستان حفا ميبرد و او را تا انبين مي

تواند به عنوان یک عنصر داستاني مطرح شیود نميهای قدیمي به وفور دیده ميحکایت

ایي و های معمّهای مدرن، برای مثال در داسیییتانهایي كه در داسیییتانباشییید و با تعليق

 متفاوت است. شود پليسي به كار گرفته مي

ه ب ،هامانند تعليق در حکایت ،های رسییول پرویزیتعليق در اغلب داسییتان ةشییيو

 صورت ذاتي است و به عنوان یک صناعت داستاني مدرن تلقي نمي شود.

 

 تعليق -1جدول 

 
 

 ايرینايج 

های رسول پرویزی بيشتر شکب ساده و ایستایي دارد و همين ایستایي هت در قصّشخصيّ

ها باز اسیییت و به هپيرن  قصیییّ  در خود و جامعه ایجاد نکنند.شیییود ترييری باعث مي

 ب نویسنده وامدار است. ت بيش از تخيّواقعيّ
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های پرویزی شییکب پررنگي دارند و با اینکه به اندازه كافي زمان و مکان در داسییتان

و خوبي هستند بر یک دوره زماني و ها معرّداسیتان واند نبردههای اقليمي بهرهلفهؤاز م

ها در اكثر مواق  مستقيم هستند و نویسنده برای جلوگيری توصيف یک جررافيای واحد.

ها بهره های طنز در دل توصيفداستانهای طولاني، از خردهاز ملالِ حاصیب از توصیيف

رمانتيک نيز  لحن ثابت اغلب داسییتانها طنز اسییت كه گاه لحن حماسییي وبرده اسییت. 

 شود.سن مي لاشني یا جایگزین

  

 عناصر داستان -9جدول 
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سموزشیي اسییت و در  نظاماخلاقي و  نظامها در بيشیتر موارد نقد جامعه و مایهدرون

ا هشییود. داسییتانبه اجتماعي طرح ميها، كمرن  یا پر رن  مسییایب مبتلاتمامي داسییتان

 اند.دهبركردن داستان بهرهاباز تعليق ماجرا برای جذّ ،بيشتر ،های قدیميمانند حکایت

 توان نتيجه گرفت كه پرویزی اشياء، اماكنهای صورت گرفته، ميه به بررسيبا توجّ

ماجرایي را كه از  ،كند و بعدها را در ابتدای داسیتان توصيف و معرفي ميتو شیخصیيّ

تعليق دارند و گاه ندارند  ،كند كه گاهای تعریف مينظر او جالب اسیت به شیکب خاطره

 غریزی و ذاتي هستند كه ریشه در ةفرم باشیند یک شيوتاب  كه  یناینها بيش از ا ةو هم

ای هترین شییيوهابكه یکي از جذّ أله، یعني نقاليد و همين مسییگویي دارنقالي و خاطره

 های پرویزی دلنشين و ماندگار باشند.شود داستانباعث مي ایي استرو

 پاسخ خواهيم داد:مه های صورت گرفته به دو پرسش مطرح شده در مقدّبا بررسي

گرایي و ای نوشییته شییده كه هنوز تکنيکهای رسییول پرویزی در دورههقصییّ  (الف

ا همعدودی، اغلب نویسنده ةجز عدّمانند امروز فراگير نشده بود و بها به ليدمان صیحنه

اند و برخي از یاد رفته نوشیتند كه برخي ماندگار شدههنوز به شیکب غریزی و ذاتي مي

های او را قضاوت كرد. با بررسي داسیتان ،توان با دیدگاه و نظریات امروزنمي ،پس .اند

فاده های پرویزی اصراری بر استتوان نتيجه گرفت كه نوشتهعناصیر بنيادین داسیتان، مي

از صیناعات جدید داسیتان ندارند و اگر در جایي هم اسیتفاده شده، صناعت به صورت 

 جز لند داستان، بهنه در قلم نویسنده. نویسنده ب وذاتي در دل خود روایت بوده اسیت 

باید با كسییاني كه  ،وار، حوادثي را روی كاغذ سورده اسییت و برای همينشییکلي خاطره

س به معنای امروزین كلمه نوینویس تواناسیت و داستانعقيده دارند پرویزی یک خاطره

 بود. داستاننيست هم

ه نویسییي را كمتر به كار برده اسییت. های پرویزی صییناعات جدید داسییتانب( قصییّ

 ازایي برای اینا او مابامّ  ،روندشدن یک روایت به كار ميابصناعاتي كه در راستای جذّ

ازی قلم خود نهایت بهره را برده است و در كننده دارد. او از قدرت طنّابصیناعات جذّ
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رده. ز بوده استفاده كها هم لحن طنز را به كنار نگذاشته و هر جا كه نياترین داسیتانتلخ

 های خود داده و توانسته، اشتراكاتفضیایي صميمي و ملموس به نوشته ،او با این ترفند

هایي ساده به مخاطب یادسوری كند كه مخاطب انساني را لنان زیبا و صادقانه در روایت

 اسییت؛صییناعت كند و این خود یک احسییاس سشیینایي و نزدیکي مي ،های اوبا روایت

 صناعتي ذاتي و ناميرا.
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  انواع شکواییه در اشعار نیما یوشیج

 پژوهشی( مقالة)
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 دانشگاه آزاد اراکزبان و ادبی ات فارسی دانشجوی دکتری 

 1محسن ایزدیاردکتر 
 ات فارسی دانشگاه آزاد اراکاستادیار زبان و ادبی 

 

 چکيده
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 م،مقدّ -8

كردن از رخدادهای ، درد دل و شکایتالشککویبثّشکاعرانه و یا  لزاریشککوایيه، لله

كه موجب اندوهگيني انسان و  هایيكه موضوعجااز آن آور و دردناک زندلي است.رنج

 وان لفتت، بنابراین ميهستندشمار و متنوع شوند، بيمندی او ميانگيزة شککایت و للله

و هر شککیری كه محتوای آن برآمدا از دردهای دروني و اسککرارل شککاعر  در مجموعكه 

 الشکویكردنل دیگران از حال شخص باشد، از نوع بثّلشایي و یا خبرهدف از آن عقدا

   (.031: 0201شود )رزمجو، محسوب مي

و ب ثََِِّّ  السککلام: شکککوایيه، اصککیلاحي بلاسي اسککت كه از قول ییقوب عليه ُْْ إِنََّمَا أَش

اقتباس شدا است. شیر شکوایي  (01)یوسف:  زُنِ  إِلَى اللََّهِ وَأَعُلَم  مِنَ اللََّهِ مَا لَا تَعُلَم بنَوَح 

یي هاماندا از شاعران متقدّم سبک خراساني، به رلهم آساز شدا و در آثار باقياز قرن سوّ

 خوریم. از شیر شکوایي برمي

هاسککتز زیرا هر ات سککرایندلان آنها بيشککتر در شککناسککاندن روحيّت شکککوایيهيّاهمّ

شککوایيه افزون بر آشککارسکاختن وضا نامیلوب زندلي شاعر، از جامیة آرماني او نيز 

الشکککوی(. ن ر به تنوّع : ذیل بث0211ّدهد )سککرّامي، تصککویر روشککني به دسککت مي

وان تهمه، از ن ر محتوایي ميها دشکوار است. با اینبندی آنها، طبقهموضکوعي شککوایيه

هرچند -ها را به پنج دسکتة فلسکفي، عرفاني، اجتماعي، سياسي و شخصي تقسيم كرد آن

 جا(.توان یافت )همانای واحد نيز ميای از این انواع را در شکوایيهاسلب آميزا

ها در هر دورا از فرهنگ عمومي و فلسفة زندلي آن عصر، از یک سو، نامهشککایت

در  ،ليرد. مثلا  عي آن، از سوی دیگر، رنگ ميهای سکياسکي و اجتماو حوادث و جریان

ها دورة سککاماني كه هنوز بقایای خردلرایي و فلسککفة زندلي ایراني سلبه دارد، شکککوایيه

ات خّيامي به عمق فلسفي و در كه در خيّام و ادبيّتوأم با خرد عملي رقيقي اسکت، همان

های كه شکککایتحاليدر  ،به دریافتي ژرف و رندانه از حيات بدل شککدا اسککت ،حافظ

زند. های فردی دور ميرنجيدليمحور انوری، فلسکککفه و عمقي ندارد و بيشکککتر حول 
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کوا های بسککياری از شککاعران، ازجمله عبدالواسککا جبلي و برخي از قصککاید خاقاني شککل

كه ناصرخسرو قبادیاني و به شکرواني بيشکتر انفیالي و از لردش روزلار اسکت. حال آن

خبری آنان شکایت دارند )یاحقي، ایي سزنوی بيشکتر از مردم و بيمقدار كمتری هم سکن

 الشکوی(.: ذیل بث0200ّ

 با همراا و ماشيني يزندل با آميخته یيهاانسان عصر در تردیدی نيست كه شکوایيه

دورة  است. شاعران متفاوت لذشته یهادورا در شکوایيه با و طبيیي ی انسانيهافاصکله

 به متفاوتي ، دیدشانشاعرانهنگاا  تيزبيني همچنين و ت اجتماعيموقیيّ سبببه میاصکر،

 متفاوت است. تیارضاتي نيز بيانشکان علّت به همين و دارند خود درون و اطراف دنيای

آنان  شکککوایية بيان سککبب ،ننديبيمواقا  دنيای و خویش شککهرآرمان ميان شککاعران كه

   .شوديم

 ختهيآم نو افکار با این دوران كلاسککيک حتّي و نيمایي شککیرهای ترشيب جاكهآن از

 . در حقيقت، درشودينم سرودا لذشته روش به شکوایيه شکیر میاصر اسکت، در شکدا

شيوة  در لتحوّ ایجاد توان شاهدمي است، به مدرنيته از سنّت لذار دورانل دوران كه این

در  لزاری(. لله22: 0293زادا، ری و طالبمردم بود )باباصککف روزمرة مسککا ل و زندلي

 سياسي خود را نمایان-های اجتماعيصکورت شککوایيهتر بهشکیر نيما و پيروان او بيشک

م، خفقان، استبداد و فضای بستة جامیه سکاخته اسکتز چرا كه در دورة پهلوی اوّل و دوّ

تا حدّی بود كه شاعران نخست زبان به للله و شکایت از ناكارآمدی ن ام فاسد، ناآلاهي 

خواران حکومت و اربابان محلّي لشکودندز سس  با وسکيلة جيراو اسکتثمار آنان بهمردم 

ه ليری از نمکادهکای تکازا، شکککیر آنان رنگ اعتراا و مقاومت به خود لرفت. البتّبهرا

های شککخصککي بيشککتر شککاعران این دورا نيز باز به فضککای ناسککالم آن دورا شکککوایيه

های شککخصککي از لونة هایي از شکککوایيهنمونهها توان در شککیر آنلرددز هرچند مييبرم

 های فلسفي مشاهدا كرد.هدوری از میشوق و یا شکوایي
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 پيشينۀ تحقيق -7

اندز ات كلاسيک، تحقيقات قابل توجّهي انجام داداپژوهشکگران در مورد شکوایيه در ادبيّ

 «خاقانيالشکککوی در شککیر بثّ»ازجمله در حوزة مقالات علمي، یحيي طالبيان در مقالة 

یلي است. قدم بازتاب آن در شیر خاقاني پرداخته شکوایيه و ة(، به بررسکي مقول0213)

 «الشکویبثّ» و اصغر دادبه نيز با همين عنوانل (0211) «الشکویبثّ»سکرّامي در مدخل 

در لغت و اصککیلاا این نوع ادبي را بررسککي كردا و به اجمال انواع و پيشککينة  (،0200)

 اند. ادب فارسي توضيح دادا شکوایيه را در

های يهینقد و بررسکککي شککککوا»اسکککدالله واحد و محمّدعلي نوری باهری در مقالة 

 كه بيشتر ناشي از این قرن راهای سياسي ، شکوایيه(0290) «سکياسي در شیر قرن ششم

های شاعران نامي آن لياقتي حاكمان وقت و ظلم و سکتم آنان بودا اسکت، در سکرودابي

منیقي -تبيين سکککاختاری»پور و همکاران در مقالة انکد. محمّکد مهکدیعصکککر كکاویکدا

شکوایيه در  كردن ایرادهایي بر تقسيمضمن وارد (،0293) «فارسيالشککوی در شیر بثّ

با تأكيد بر  هتری از آن بر پایة مباحث جدید و البتّ امااند تقسيم جمنابا پيشکين، كوشيدا

 د. میرا كنن -ییني شکوایية اخلاقي و شکوایية دیني و مذهبي-شدا دو نوع فراموش

 «سکرایي در دیوان ناصککرخسروشکناسکي شککوایيهسکبک»نرل  اسککویي در مقالة 

ویي وبرنگ سرایي در شیر ناصرخسرويهیشکواكوشکيدا است روشن نماید كه  (،0290)

قصککد او از این  و فرد و متمایز از شککاعران پيش و پ  از خود یافته اسککتزهمنحصککرب

الشکوی، بلکه انتقاد به قصد اصلاا و نه فقط حسب حال و بثّ ،های بسکيارلریشککوا

زهرا شککیاعي و علي  .اسککت بوداروشککنگری، تیليم، ارشککاد، اصککلاا فردی و اجتماعي 

 «ات شکککوایيه عرفاني ایراني در دوران صککفویهبررسککي ادبيّ»در مقالة  الاسککلامي نيزشککيخ

اند و خواسته های عارفان ایراني در عصکر صفویه را تحليل كرداعلل شککوایيه ،(0291)

كکه عملکرد و برخورد عرفای این دوران، نسکککبت به حوادث و رویدادهای  كننکدتبيين 

 بودا است. ميزان اجتماع و تبيين عرفان واقیي برای مردم تا چه
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الشکوی صورت نگرفته است و تنها امّا در ادب میاصر پژوهش چنداني پيرامون بثّ

قالة در م زادااصکغر باباصفری و نوشين طالبعلي توان به چند مقالة ذیل اشکارا كرد:مي

های اجتماعي را ، شکوایيه(0293) «بررسکي و تحليل شکوایية اجتماعي در شیر میاصر»

نزدا تن از شکاعران برجسکتة شکیر میاصککر بر اساس ترتيب تاریخي بررسي در شکیر پا

 «شککهریارالشکککوی در شککیر بثّ» اند. یدالله نصککراللهي و مهدی رمضککاني در مقالةكردا

ليری از شککيوة اسککتقرایي، همة ، ضککمن بازخواني دقيق اشککیار شککهریار و بهرا(0291)

 پور نيز در مقالةزادا و سکیيد حسامطالباند. نوشکين شککوایيات شکاعر را تحليل نمودا

، افزون بر بررسي پيوند (0290) «الشیرای بهاربررسکي و تحليل شککوایيه در شیر ملک»

های بهار، اشکیار شکوایي او را بر اساس ات با اوضکاع سکياسکي جامیه در شککوایيهادبيّ

وع بررسي ضککلانة شککوایيه، با در ن ر لرفتن بسکامد، فرم بيروني و موبندی پنجتقسکيم

 اند.كردا

های درخور توجّهي نوشککته شککدا اسککتز ازجمله: شککیر و هنر نيما كتابدر مورد 

هيچ قضکککاوتي  (، بدون0211) «اندیشکککه و هنر در شکککیر نيما» بهروز ثروتيان در كتاب

ز و ني ت ادبي شککاعربيني و شککخصککيّجهان بر آن بودا اسککت تا ،سککویه در حق نيمایک

اختاری اشککیار او را بررسککي كند. تقي پورنامداریان در كتاب های محتوایي و سککویژلي

( كوشيدا است تجددی كه نيما 0290) «ام ابری اسکت: شکیر نيما از سنّت تا تجددخانه»

در شکیر میاصکر در مقایسکه با شکیر كلاسکيک فارسي پدید آوردا )با تأكيد بر سه ركن 

 پور عمراننماید. احمدرضکککا بهرامداری یا تک مینایي(، تحليل قالب، زبان ادبي و میني

( ضمن بررسي آثار 0291« )در تمام طول شکب: بررسکي آران نيما یوشکيج»نيز در كتاب 

منثور نيما، به تلقي شاعر از ن ریة شیر و مباحثي چون عوامل مؤثر در نوآوری در تلقي 

اخته ارزیابي نيما از شککیر شککاعران زبان فارسککي، پرد و های خلاقيت اونيما، سککرچشککمه

 است. 
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هرچند در آثار یادشککدا، میالب مفيد و ارزشککمندی پيرامون تحليل اشککیار و البته 

های اجتماعي و سياسيل نيما شدا استز اّما در پژوهش پيشل رو، اشاراتي هم به شکوایيه

را در اشیار نيما  های مختلف شککوایيهصکورت هدفمند لونهكوشکند بهنویسکندلان مي

   یوشيج بررسي كنند.

 

 بررس  یهایع شکاییي، در شتر هيعا یاشيج -3

 یمتعاع  شکاییيۀ -3-8

 لرایي و رمانتيسککم به بيان روایينيما پ  از اشککیار اوّليه و خلق افسککانه، با آميزش واقا

خانوادة »( و 0212) «خاركن»و « محب »پردازد. میالیه شیرهایي چون مسا ل جامیه مي

تدریج فاصککله لرفته و به دهد كه نيما از رمانتيسککم افسککانه به( نشککان مي0210) «سککرباز

 آور آن عصر متمایل شدا است. آور و دلهراسمت شیر لوتيگ و بيان فضای دهشت

ت حاكم در سکير تکامل شکیر نيما تأثير بسزایي داشته است. تفّکر استبدادی وضکیيّ

پرسکککت اجتماعي و... هر یک از ام كهنهحکاكم بر جکامیه، برخورد مخالفان نوآوری، ن 

(ز به 093: 0209الدیني، نيا و ضککيانای اسککت كه نيما به آن توجّه دارد )فر عوامل عمدا

به  ليرد وفاصله مي« منل فردی»جانبه از طور جدّی و همهبيان دیگر، فضای شیر نيما به

خشککي از اشککیار نيما كه شککودز به همين دليل، بوارد مي« منل اجتماعي و انسککاني»قلمرو 

های اجتماعي و انساني است. من ور لوید، قابل تیميم به مندربارة منل فردی سخن مي

حال رمانتيسم اجتماعي و انساني نيز هست )محّمدی رمانتيسکم نيمایي است كه در عين

 (.90و91: 0200و پناهي، 

ليری اسکتبداد رضاخاني در ایران، لسترش نارضایتي روی دادن وقاییي چون اوج 

عمومي از حکومت، از ميان رفتن نهضت جنگل، افزایش فاصلة طبقاتي در ایران و سایة 

جانبة اسکککتبداد بر زندلي مردم، حوادث پيراموني جنگ جهاني دوم، اشکککغال ایران همه

فوذ ، تأسي  حزب تودا، نپسرشدرت رسيدن توسکط متفقين، اسکتیفای رضاشاا و به ق
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مرداد  30شکدن صکنیت نفت، كودتای تدریجي امریکا در ایران، شکروع مبارزا برای ملّي

شککته سککزایي داویژا نيما تأثير بهو دوران اختناق پ  از كودتا بر شککیر شککاعران به 0223

های بارز نيما ایيه(. در این عصرل پر از استبداد، شکو001: 0290پورنامداریان،  ←است )

 شود.ها پرداخته ميوبوی اجتماعي دارند كه در ادامه به آنرنگ

 

  دو  مردمو غ لت ت اوت شِکاه ی  ب  -3-8-8

كشککد كه مردمانش نسککبت به هم ای را به تصککویر مي، جامیه«هاآی آدم»نيما در شککیر 

زدا كه در فضای مملو ای خواباندیشند. جامیهتفاوت هستند و تنها به سود خود ميبي

تان كنند و لرفتارشدلان و تهيدساند و فقط به خود فکر مياز خفقان در ناآلاهي فرورفته

ر زند كه دنيما در این سکرودا با زباني سکمبوليک شکخصي را مثال مياند. را از یاد بردا

تنها به یاری او اند، نهحال سرق شکدن اسککت، امّا كسککاني كه در سکاحل آرامش نشککسککته

 نگرند و شاهد مرگ او هستند:به او ميتفاوت شتابند، بلکه بينمي

 سککساردمي دارد آب در نفر خندانيد!/ یک و شککاد نشککسککته سککاحل بر كه هاآدم آی»

 سککنگين و تيرا و تند دریای این زند/ رویدا م مي پای دارد كه دسککت و یک نفر جان./

 تن/ بر تانسفرا، جامه به نان بساط دلگشا دارید!/ سکاحل بر كه هاآدم آی دانيد.../مي كه

دارد كوبد./ بازميشکما را/ موج سکنگين را به دست خسته مي خواندآب مي در نفر یک

هاتان را ز راا دور، دیدا./ آب را بلیيدا در لود با چشکم از وحشکت دریدا./ سایه دهان

)نيما،  «ها بيرون/ لاا سکککر، له پاكنکد زین آباش افزون/ ميتکابيكبود و هر زمکان بي

 (.111و119: 0291

لری به خواند، یاریلران را به یاری ميزند و ن ارافرد لرفتارشکککدا هرچه داد مي

را  «همبسکککتگي»اندیش، مفهوم تفاوت و مصکککلحتيندز و این چنين مردمل بيبخود نمي

 كه پيروزشکککود. آنخوان و لرفتاران، نااميد ميآزادی« اميد»ليرند و در مقابل، نادیدا مي
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اسککت كه خسککتگانل جامیة مأیوس و بيمار را به موج نابودی « لزابادل دل»ميدان اسککت، 

 سسارد:مي

لزاتر./ در صدای ها...!/ و صدای باد، هر دم دلآید: آی آدمدور ميوین بانگ باز از »

هکای دور و نزدیکک/ باز در لوش، این نداها:/ آی بکاد، بکانکگ او رهکاتر./ از ميکان آب

 (.110و111)همان:  «ها...!آدم

ه دوستانتوجّه حداقلي مردم نسکبت به یکدیگر را انسان« افسکانه»سکرودة  شکاعر در

 طلبي افراد حتّي در برقراری ارتباط است:ة او از منفیتسبب للمين بيند، به هنمي

كکه تواند مرا دوسکککت دارد/ و اندر آن بهرة خود نجویدر/ هر ك  از بهر خود در »

 (.10)همان:  «تکاپوست./ كسي نچيند للي كه نبوید

 مایةامانل مادر و فرزندش، دستدسکتي و رنجوری بينيز تنگ« مادری و پسکری»در 

 شب،»كه دیگر شدا است. با اینلاعي مردم جامیه از حال و روز یکاطّکوة نيما از بيشکل 

 (.101)همان:  «كسيك  ندارد خبر از هيچ»، امّا «دراز است و بيابان، تاریک

داردز شککاعر در پي آن  هزدلي مردم للما از سفلت و خوابهم ني« مهتاب»در شککیر 

 را هشيار سازد:ناآلاا است راهي بيابد كه این قوم 

تاب./ نيست یک دم شکند خواب به چشم ك  درخشکد شبتراود مهتاب./ ميمي»

شکند.// نگران با من الستادا سحر./ و ليک/ سم این خفتة چند/ خواب در چشکم ترم مي

دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر./ در خواهکد از من/ كز مبکارکصکککبح مي

 (.010)همان:  «شکندا این سفرم ميجگر ليکن خاری/ از ر

خفتة »برد و خسته و كوفته از دست این جایي نمي كه پيداست، شاعر راا بهچنانامّا 

 ، زبانش مملو از شلکوا و نارضایتي است:«چند

بارش بر دوش/ دست ... ماندا پای آبله از راا دراز./ بر دم دهکدا مردی تنها/ كوله» 

)همان:  «شکککندود:/ سم این خفتة چند/ خواب در چشککم ترم ميلوید با خاو بر در، مي

019.) 
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« آلود/ چند تن ناهموار/ چند تن ناهشيارچند تن خواب»هم از « برف»نيما در شیر 

هم این « سککوی شککهر خاموش»(. در شککیر نمادین 921مند اسککت )همان: سککخت للله

 خبری نمود یافته است:بيزدلي و خواب

سکت به خواب./ و از او نيست كه نيست/ نفسي نيز آوا./ رفتهسکت كه شکهر دیری»

ماند/ كه در او نيسککت كه نيسککت/ نه جلایي با ماندا با مقصککد متروكش او./ مردا را مي

 (.021)همان:  «جان/ نه تکاني در تن

بيند اسککتبداد بيداد كه مي، پ  با آن«یک دسککت صککدا ندارد»نيما بر آن اسککت كه 

 آورد و همه را به اتحاد ود بر خشککي نشسته است، امّا باز فریاد برميكند و قایق اميمي

   خواند:فراميبا هم بودن 

ام لرفته./ من قایقم نشککسککته به خشکککي./ مقصککود من ز زنم./ من چهرافریاد مي»

./ من، دست من كمک ز دست شما صداستحرفم میلوم بر شکماسکت:/ یک دست، بي

الر در لاو، ولر/ فریاد من رسا/ من از برای راا خلاص كند طلب./ فریاد من شکسته مي

 (.911و911)همان:  «زنمزنم./ فریاد ميخود و شما/ فریاد مي

، خود را در ميان مردماني سافل و ناآلاا «نامه به یک زندانيیک »شککاعر در سککرودة 

 بينایي را در ميان كوران متصوّر باشيم: كه چنانبيندز همتنها مي

ان: )هم «این دهکدا، در بسته به روی/ همچو بينایي سرلشته به شهر كورانمن در »

010). 

 مند است:لوا للهچنين از مردمل ساداخویش هم این های روزانةنيما در یادداشت

هاست( من متأسفمز من سضبناک لوحي آندم )كه اسلب از روی سادااز اشتباهات مر»

من  ا بيجایاین تأسککف دلسککوزی هم نتيجة توقّ لویند،شکوم. وقتي كه از من بد مينمي

است وقدری احمقانه است. با وجود این، این یک عمر برخورد با حماقت خود )تأسف 

حوصککلگي نباید باشد و و رقت دربارة دیگران( و تحمل اشکتباهات مردم آیا اسکباب بي

 (.21: 0200)نيما یوشيج،  «آوردرلرفتگي خاطر فراهم نمي
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 خاری کاسبانِ خاماش پيشگ  یربابان و حق  ستمشِکاه ی -3-8-7

ای كه به خواب برود و مردمانش قصد بيدار شدن نداشته باشند، به لروهي از هر جامیه

لاا كه آلود ماهي خود را صيد كنند. آندهد كه از آبل للنالایقان و كاسکبان فرصکت مي

ر از ذهن نيست كه برخي بر آید، دوزدلان لران ميخواهان به لوش خوابفریادل آزادی

 ناپذیر خود، لقمه در خون مردم بزنند: سيریآن باشند برای رفا اشتهای 

چناني كه حقل سير خوری ... و طما، هرزا درآ، كردا همکه را چشکککمکان، كور/ هم»

لوش كسکان، كر./ و همه روی جهان كردا سکياا./ و تبهکارانل مقبول/ )پي سود خود با 

اندازان/ )به لواهي خاموش(/ از پي اند.../ و كجصکککف بياراسکککتهپيکر اشکککباع شکککدا(/ 

 «آور را لوشكشکککيّ خود و خواب دلران/ ماندا لالایي یک قد شکککدا الفا  فریبوقت

 (.001و 029: 0291)نيما، 

و نمایندة پيشککرو تودة مردم هسککتند، سکککوت را  امّا شککاعران كه روا بيدار جامیه

ات، هرچند شاعران و شکناسکي ادبيّاز ن ر جامیه»شکوند. پذیرند و یکسکرا فریاد مينمي

و  ریزندها و احساسات شخصي خود را در آثارشان ميعنوان فرد، دیدلاانویسندلان، به

ست، با این همه،... یين اآثار هر شکاعر یا نویسکندا، نتيجة نگرش و احسکاس یک فرد م

های منفرد، در ن ر نخواهيم آورد. هنرمندان عنوان افراد مسککتقل با دیدلااها را بههرلز آن

دهند. در حقيقت، عصارة اندیشه، احساس و فرهنگ جامیه را در  آثار خود انیکاس مي

ماعي و نيز جوهرة ترین آثار، ردّپای مسککا ل و رخدادهای اجتاز این رو، در شککخصککي

: 0291)پارسککانسککب،  «توان مشککاهدا كردفرهنگي و اجتماعي را مي-های فکریرشنگ

00.) 

رنج تودة مردم است، ن ام  ش انیکاس مصایب وانيما هم كه پيوسکته دسدسة اصلي

عدالتي و ستم در حق مردم رنجبر دانسته و هموارا در تي را مصکداق بارز بيرعيّ-ارباب

ر اربابان را به نمایش لذاشته است. برای نمونه، در اشیارش تنبلي و در عين حال استثما

ها و اش لرسنه هستند، كيسهكه خود و خانوادا، یکي از رنجبران در حالي«محب »شیر 
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د خواند تا شککاهد فسالونه مخاطب را فراميبيند و بدینهای ارباب را پر از لندم ميكيل

 رعيتي باشد: -این ن ام ارباب

 لرسکککنککه بککه خ مام كککه من و بچککه

 

 هککا بککود لککنککدمخککواجککه را كککيککل 

 (010)همان:                              

اند تا داند كه كمين كردانيز اربابان را چونان لرلاني مي« لرگ» شکککاعر در شکککیر

 بيچارا را به چنگ آورند:حاصل زحمت رعيت 

 سکککان بر سکککرل ایوانش اربککاببکدین

 خورد، سلتکد، كنکد بسکککيارها خواب

 را بککنککگککرد از راال بککالککا شککککمککا

 ای ابککلککه كشککککتکککککارل نککاتککوانککا!

 

 چو لرلکان در كمين سکککود باشکککد 

 جود بککاشکککددلش پر كين، كَفَش بي

 چو كوشکيدید و حاصککل لشت بسته

 فرودآیککد هم این لرگ نشکککسکککتککه

 (010)همان:                               

 

 شِکاه ی  فاصلۀ طبقات  -3-8-3

جای اشککیارش اختلاف نيما یوشککيج هموارا از فاصککلة طبقاتي در رنج بودا و در جای

کوة رنجبران  طبقکاتي ميان دارا و ندار را نکوهش كردا اسکککت. او لویي زبان پر از شکککل

 آورد:فریاد برميجامیه است كه 

نگرند/ و به طفلان بسککي خ رد كه فرسککودة مردمي كز بر دیوار به مردان و زنان مي»

به هم  –سککت دار رسککيداحق به حق»لذرند./ سککال،/ شککادمان مي خردیرند بدین كا

زحمت روز،/ كاود ییني بيدست مي«/ / هر كسکي راست هر آن چيز كه بود!-لویندمي

پرسد كه از بهر چيست/ آن همه زندا چنان مردا به در درون شکب سکود./... كسکي نمي

تركدشککان پي زیسککتر/ آن همه جام كه ميجار/ آن همه مردا چنان زندا به چشککم از 

 «ميرد از تشککنگي و نيسککت ز ك  پوشيدارمیدا، ز ب  نوشکيدر/ آن همه تشکنه كه مي

 (.000)همان: 
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بار مردم فقير و بسککياری از شککیرهای نيما اختصککاص به بيان دردها و زندلي مذلّت

خاركن در  زحمتکش در شکرایط دشوار و پر از ظلم و استثمار دارد. شیرهای محب  و

، شما كرجي و جامة مقتول 0210تا  بلند خانوادة سرباز در سال ، من ومة نسب0212سال 

، كار 0230، ناروایي به راا، مانلي در سال 0232، مادری و پسری در سال 0211در سال 

و در نخستين ساعت شب در سال  0231، او به رؤیایش در سال 0231شکب پا در سال 

ها ي هستند كه مستقيم یا سيرمستقيم، مضمونشان حکایت از رنج، ازجمله شیرهای0220

: 0290فرسکککای مردمي دارد كه در دسکککت هيچ ندارند )پورنامداریان، و زحمت طاقت

019.) 

فاصککلة طبقاتي تودة رنجبر و قشککر مرفه به « خانوادة سککرباز»برای نمونه، در شککیر 

م اسککت، برای لذراندن نوا كه مادر كودكي میصککوتصککویر كشککيدا شککدا اسککتز زن بي

 رنج است و در مقابل: لونه در اش بدینزندلي

بيند، مایة شککک ناز./ هر چه مياین چنين زندا اسککت یک زن سککرباز./ نيسککت بي»

ست./ ب ردا از ب  بار، پشت او َخم هست./ خواند، لحن بدبختيست./ هر چه ميسختي

َكند جان او./ پشم مردان او./ ميك ند این سکان كار نور چشکمانش حاليا كم هسکت./ مي

جوید./ شککرمتان ناید كه شککما لونه رزق ميشککوید./ یک زن، اینریسککد. رخت ميمي

 (.021)همان:  «كار/ شاد و خندانيد، یک زن سمخوار/ با همه این رنج، لرسنه ماندر...بي

ليش اهوسالسننواسکت كه مقایسة وضا او با دیگر همچنان بيآنفرزند سکرباز نيز 

 دردآور است:

نوشد./ فرق در بين این لردد، خوب ميپوشکد./ خوب ميطفل همسکایه خوب مي»

دو بچه چيسککتر/ هر چه آن را هسککت، این یکي را نيسککت./ بچة سککرباز كاین چنين 

 (.039)همان:  «سترست/ پ  چرا زنداژندا

( به دو طبقة فرادسککت )ارباب( و 113-111)همان:  «پا كار شککب»نيما در سککرودة 

ای كه در این من ومه از آن سککخن رفته و فرودسککت )بينجگر( پرداخته اسککتز امّا طبقه
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ها و مشککلاتش بيان شکدا، فرودسکت است. نسرداختن به طبقة فرادست فقدان لرفتاری

اعي ارلرایانه اجتماز مناسبات ظالمانه و استثم« شب پا»رساند. مسکا ل میيشکتي او را مي

كه خواهان ادامه شککاف ميان او با فرادستان است، در آستانة نابودی استز در حالي كه 

دلری، ارباب و فرادسککت كه قدرت را در دسککت دارد و ارادة خود را بر جامیه تحميل 

: 0201برد )عباسککي و محسککني، رنج او را به یغما ميدسدسه و رنج، دسککتكند، بيمي

 (.  011و019

هم فاصککلة طبقاتي و شکککاف اقتصککادی ميان دارا و ندار دیدا « محب »در شککیر 

كه برای لذران زندلي مجبور شککدا از خانة ارباب چند من لندم بدزدد « كرم»شککود. مي

ها و عدالتيشککود، به بيافتد و چون در محکمة قاضککيان فاسککد حاضککر ميبه زندان مي

 :كنداشارا ميها نابرابری

رم همکه مغرور/ بکازپرسکککيکد یکک تنش كز دور:/ به نهان، زیر لب چه نگران بر ك»

كنم ز سختي خود./ ناله از فقر و ها ميحکایت زور!/ شلکوا«: كرم»لویير/ داد پاسخ مي

بختي خود./ فقر را چون ميکانکه افکنکدیکد./ دسکککت مکا از چه رو همي بندیدر/ لر تيرا

./ مصلحت نيست، این نه دادلری./ پسکندیدا نيسکت لرسنگي/ حاليا بر خيال ما خندید

ه / كاشکارا بستسکریسکت، این چه خيرالری./ این چه كيدیاین دورویي بود، سکتيزا

ست./ لر سکتر/ ضرر كارلر به حب  و عذاب/ ضرر عالم است الر ضررینام دادلری

 (.002: 0291)نيما،  «ست/ این دورویي چرا خيانت نيسترخيانت، دورویي و دزدی

 

 شِکاه ی  خ قان و فضای هامطلاب یمتعاع  -3-8-0

های اصکلي نيما، نمایاندن فضای جامیه پيشل روی مخاطبان شیر خویش یکي از دسدسه

، فضایي سرد و پر از تشویش به تصویر كشيدا شدا «خواب زمستاني»اسکت. در سرودة 

ن ناكام در آ روزلاری چنان تيرا و سبارانگيز كه چه بسيار زندلان توانا بر كار كه»استز 

ها كه پنهان مانداز چه بسککيارها كه به شککهرت و نام اندز چه بسککيار هوش و لياقتماندا
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اند كه حقّ آنان نيسکت و چه بسکيار شکایستگان كه در اند و وجاهت كاذب یافتهرسکيدا

اند، چون آتشي فروزان و لرم كه با خاكسترش بسوشند ماندانام و نشان زمسکتان تيرا بي

 (:212: 0290)پورنامداریان،  «سترش بستر كنندو از خاك

در سبکارانگيزی از این لونه با ایّام/ چه بسکککا جاندار كو ناكام!/ چه بسکککا هوش و »

نشکان ماندا!/ آتشي را ها نهان ماندا!/ رفته با بسکيارها روی نشکان بسکيارها چه بيلياقت

ن روزان هيچ ك  پایان ایروی پوشيدا به خاكستر./ چه بسا خاكستر، او را لشته بستر!/ 

 (.111: 0291)نيما،  «بيندداند./ ب رد پروازل كدامين بال تا سوی كجا باشدر/ ك  نمينمي

ها، خفقان، اسککتبداد و فضککای بيان ناهنجاری شککایان ذكر اسککت كه نيما سالبا  برای

در شیرهای »سود جسته است. این دو واژا « زمستان»و « شکب»مسکموم جامیه از واژة 

ت ای اسنيما نمادها و رمزهای تاریکي، افسردلي، سکون و سکوتند كه از صفات جامیه

ن، همان: )پونامداریا «كه اسککتبداد و ظلم و تباهي و اختناق بر فضککای آن حاكم اسککت

شکب در شیر نيما، نماد استبداد و فضای نامیلوبي است كه مخالف »(. بخصکوص 001

خواهي است... شبي كه از بن سرشته به آرمان شکاعر و مانا هرلونه دموكراسي و آزادی

ي نشيني و شراب برخهای خوشزمينة اجتماعي و سياسي است و بسيار متفاوت از شب

 (.  011: 0200و پناهي،  )محمّدی «شاعران كلاسيک است

، با زباني پر از اندوا و شلکوا، جامیة «هسکت شکب»برای نمونه، شکاعر در سکرودة 

 كند:لونه میرفي ميعصر خویش را این

كردا و خاک/ رنگ ر  باخته است./ باد، نوباوة ابر از برل هسکت شب، یک شب دم»

ستادا هوا./ هم از كردا تني در اكوا/ سکوی من تاخته اسکت.// هسکت شکب همچو ورم

ای راهش را.// با تنش لرم، بيابانل دراز/ م ردا را ماند در بيند الر لمشداروسکت نمياین

سکوزد از هيبتل تب!/ هست لورش تنگ./ با دلل سکوختة من مانَد/ به تنم خسکته كه مي

 (.930)نيما، همان:  «شب. آری، شب

 و نيز:
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« داروگ»روی شککا  انجير كهن  شککب اسککت./ شککبي ب  تيرلي دمسککاز با آن./ به»

آورد توفان و باران را./ و من اندیشککناكم.// شککب اسککت./ خواند، به هر دم/ خبر ميمي

 (.090)همان:  «ای در لورجهان با آن، چنان چون مردا

 «كينة شککب»(، 20-20)همان:  «شککب ای»چون بسککياری هم هایشککاعر در سککرودا

(، 000)همان:  «جادا خاموش اسککت»(، 001)همان:  «در شککب تيرا»(، 122-120)همان: 

هنوز از »(، 001و001)همان:  «در شکب سرد زمستاني»(، 000-019)همان:  «امدر بسکته»

(، 900و901)همان:  «همه شککب»(، 091)همان:  «مرغ شککباویز»(، 009)همان:  «شککب...

ه را با نماد ( و... فضای تلخ، پر از استبداد و خفقان جامی929)همان:  «شکب همه شکب»

 شب توصيف كردا است.

ای اسکت كه چنان خفقان و سركوب ة نيما از جامیههم لل« وای بر من»در سکرودة 

خواهان و حتّي عابران از این تنگنا، نماندا رسکککيدا كه اميدی برای آزادیدر آن بکه اوج 

 است:

ذارد ته لها جنبان/ چه كسي آیا ندانسدر شکبي تاریک از این سکان/ بر سر این كلّه»

كاندر آن هر لح ه میرودی، فسون -ها آیا سککوت این شکب سنگين/ لّهپار/ از تکان ك

/ كي كه بشکافدر/ یک ستارا از فساد خاک وارسته/ روشنایي كي دهد آیا/ -بافدتازا مي

هيچ لونه فکر./  این شکککب تکاریک دل رار/ عابرین، ای عابرین!/ بگذرید از راا من بي

كوبدم بر در./ خواهدم پرسيد نام و هر نشان دیگر./ وای برمن!/ ميرسد، دشکمن من مي

به كجای این شکب تيرا بياویزم قبای ژندة خود را/ تا كشکم از سينة پر درد خود بيرون/ 

 (.019)همان: « تيرهای زهر را دلخونر وای بر من!

دمان چنان و مر« لرزدبيد مي»، «سککرد اسککتادا»در آن « رودام»كه « ناروایي به راا»در 

نمایند، پيداسککت كه فضککای جامیه تا چه حد بسککته اسککت و مي« مردلان زندا به رو»

 استبداد به چه ميزان پيش رفته است:ستمگری و 
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پاید.// مثل این اسککت/ كز شککب به تشککویش، در لشککادا./ در او ناروایي به راا مي»

ك  نيست بر را و ساید.// هيچنهانگه نشکان كينه كه هسکت/ سنگ، هر دم به سنگ مي

لرزد.// مرگ، آمادا، لوش او بر در/ وآن سککيهکار كينه سککرد اسککتادا./ بيد مي«/ امرود»

 -ست لردش آب./ مثل این است ورزد.../ باد، لنگ ایستادا است به پا/ ناله سر كردامي

اند به هم./ هرچه بشککسکته، هرچه پاشکيدا است/ / چند زن سکر نهادا-از وداع خموش

 «های زندانگااتری نشانة سم...// مردمان، مردلان زندا به رو/ رفته به خوابروی خاكسک

 (.131-132)همان: 

 

 شِکاه ی  شهرهشين  و مردم شهری -3-8-2

به دست از مردم یک شکهر  ة شکاعرانللهای بسکياری از توان نمونهدر ادب فارسکي مي

لونه كه او نحوة زندلي بدینداد، امّا این موضککوع در شککیر نيما اندكي متفاوت اسککتز 

های طبيیت را ه كردا اسککت كه زیبایيپسککندد و بارها از شککهرنشککينان للشککهری را نمي

زندلي « به یاد وطنم»اند. شکاعر در سرودة ه كمر به نابودی طبيیت بسکتهبينند و البتّنمي

 ای در قف  مانند كردا است:به ماندن پرندا خود در شهر را

 هککای اسککککيککرخککانککهمککن در ایککن 

 هککمککچککو پککرنککدا در مککيککان قککف 

 

 لککویککيککا دزدم از بسکککي تقصکککير  

 ام در خککور چنين محب ...شککککدا

 

 جاسکککتسکککهم من دور ماندن از آن

 وطنم را ببين كکه از چ  و راسکککت

 

 بخش اسککتنصککيبي ز هرچه جانبي  

 بخش اسکککتپرور و نهکانچکه نهککان

 (012-010)همان:                       

، به چوپاني خود و زندلاني در روسککتا و دامن طبيیت باليدا «افسککانه»ر شککینيما در 

كند كه او در دامن خوفناک جنگل و هم اعتراف مي« یادلار»اسکککت. در مخم  زیبای 

 چنان در اندیشةكشکيدا پرورش یافته اسکت. عاشکق چوپان، آنسکر به فلکهای قلّة كوا
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نیرة »انگيز دربارة ای بلند و شاد و دلهزندلي كوهستاني خود سرقه شدا است كه من وم

كند و این پروردة طبيیتل ای او را رها نميسککازد. زندلي چوپاني شککاعر، لح همي« لاو

خواسته -لوید، كوا و جنگل و دریا سخن ميسکرسبز مازندران در هر جا و در هر بابي 

(. نيما كه 032-000: 0211: ثروتيان، کرشود )در ميان سخن او ظاهر مي -و ناخواسکته

بيند، چندان سيرطبيیي همة سکککادلي و طراوت و مردم را در دیار خود و در طبيیت مي

از مردم شککهر و كردار و رفتار آنان للله داشککته باشککد و از « دیهقانا»نيسککت كه در شککیر 

 دهقان روستایي بخواهد هرلز دلا را ترک نکند:
 دیکهکقککانککا نککبری جککای بککه در از برل دا!

 بهرل فریککب تو فراوان لوینککدسکککخکن از 

 سکککت كسکککيتر از قف  شکککهر ندیداتنگ

 انککد بککه تنککگ آمککدا از تنگي جککایمردلککان

 انککداز پککي را زدن تککو سککککوی دا آمککدا

 چه سکخنشان نه دروغ است كه شاید شنوی

 شکککا  در موی و فروهشکککته د مي چند نگر

 های لزاف و به فسککوسآبشککان م ردا سککخن

 كه نکردمکانکدا سکککر كندا ز بدكاری خلقي 

 بردا در وقککت كککه بيننککد یکي را خواجککه

 بککا هکمککه این تبهي بهر تبککاال تو بککه كککار

 پاسکککخ آنچه شکککنيدسکککتي یک حرف بگو:

 

 از بکه یکک جکای بمکاندن، نشکککوی آزردا! 

 نککاتکوان مردمل از شکککهر بککه تو رو كردا

 چکه حدیث آن پسکککر از تنگ قف  آوردار

 انککد از پردااین بخيلککان كککه برون ریختککه

 لفتم این نکتککه بککه جککان فرسردامن بککه تو 

 پ  نفور آوری از خککانککه و جوشکککي بردا

 پشکککت و د مي سکککر كردابر سکککر مردمل بي

 هکا و ترید آورداخونشکککان خوردا خورش

 بکهکر لکوسککککالککة بکيمککار لککدایي چردا

 خواجککه هنگککام كککه یککابنککد یکي را بردا

 تا چه در لوش كنيشکککان به تو روی آوردا

 در دا صکککد به شکککهر ارزد، یک روزل بهاران

 (312و313: 0291)نيما،                        

رود كه او آرزومند اسککت آنچه نيما از شککهر و مردمش تا جایي پيش مي لزاریهلل

 شهر دارد، نابود شود:نماید و بوی كه آباد مي

داد از این شکهر و این صکناعت داد./ چند باید نشکست سست و خموشر/ بندلي »

 (.011و011)همان:  «زمين بركنيد آبادی/ تا به طرا نوی كنيم آباد چند با دل ناشادر/ از
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ه مردانگي خویش هم به نامردی شکککهریان و البتّ هکای روزانةنيمکا در یکادداشکککت

من در ميان قبایلي زندلي »دل زادلاا خود اشککارا كردا اسککت: روسککتایيان و مردم سککادا

شککهری زندلي كردم كه رفقای كردم كه كلمات مرد و مردانگي در لوشککم بود. بید در 

(. نباید از یاد برد كه للله 13: 0200)نيما یوشيج،  «من نه مرد بودند، نه مردانگي داشکتند

و شککایت نيما از مردم شکهری و شيوة زندلي در شیر، در آثار نخستين او نيز به چشم 

 :لویدبا لحني تند و صریح مي« خون سردپریدا، قصة رنگ»كه در آیدز چنانمي

 

 سياس  شکاییيۀ -3-7

 های مستبد و خودكامه، نسبت به سایرسبب حساسيّت حکومتبه های سياسيشککوایيه

 ای دارند. ها، اهميّت ویژاشکوایيه

 «های میمول سککياسککيشکککوا»توان به مایه ميها را از ن ر دروناین دسککته از شکککوایيه

)ازجمله شکککایت از اوضککاع سککياسککي، ظلم و سککتم حاكمان، فسککاد دسککتگاا حکومتي، 

حبسکککيه و »توجّهي حاكمان به هنرمندان و شکککیرا و...( و يتشککککيلات اداری، بسکککون

(. لازم به ذكر است كه حبسيه 001: 0290تقسيم كرد )واحد و نوری باهری، « نامهزندان

 اند از:های سياسي در اشیار او عبارتدر شیر نيما نمودی ندارد و بارزترین شکوایيه

 اممن از این دونککان شکککهرسکککتککان ني

 كککز بککدّی بککخککت در شکککهر شکککمککا

 زنککدلکي در شکککهکر فکرسککککایککد مرا

 خوب دیکدم شکککهر و كکارل اهکل شکککهر

 صکحبت شککهری پر از عيب و ضککرست

 شکککهکر بککاشککککد منبا ب  مفسککککدا

 تکا كکه این وضکککا اسکککت در پایندلي

 

 امخککاطککر پککر درد كککوهسککککتککانککي 

 روزلککاری رفککت و هسکککتککم مبتلککا...

 بککيککازارد مککراصککککحککبککت شککککهککری 

 هککا و روزلککار اهککل شککککهککرلککفککتککه

 پر ز تقليککد و پر از كيککد و شکککرسکککت

 هککا، ب  بيهککدا!ب  بککدی، ب  فتنککه

 نيسککککت هرلز شکککهر جککای زنککدلي

 (31-00)همان:                              
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 شِکاه ی  حاکعان هاشایق و فساد آهان -3-7-8

دارد و با زبان سمبوليک، دردها بارها از ظلم و ستم حاكمان و ن ام سلیه پردا برمي نيما

از زندانياني سککخن « محب »لذاردز در سککرودة نوا را به نمایش ميهای مردم بيو رنج

 اند:دليلي واهي روانة زندان شدالوید كه هر یک به مي

های موی ژوليدا، جامه /محب ...نالهان شککد لشککادا در ظلمات./ درل تاریکل كهنة »

خبر این یک از زن و فرزند./ وآن دلر از ولایت، آوارا./ پارا./ همه بيچارلان بيکارا./ بي

این یکي را ل نکه كکه كم جنگيکد./ وآن دلر را لنکه كه بد خندید./ لنهل این، ز بيم رفتنل 

این، لشککادليّ دهان/ این  جان./ در تکاپو فتادن از پي نان./ لنه آن، قدم نهادنل كج./ لنه

 (.99 و 90: 0291، نيما) «چنينشان عدالت فایق/ كردا محکوم و مرگ را لایق

 كه خودل آنان مایةكلشککانندز با اینرا به محکمه مي قاضککياني ریاكار و فاسککد، زندانيان

اند. تردیدی نيسکت چنين ن ام مسکتبد و فاسدی، از چشم تيزبين نيما دور فسکاد جامیه

 كند:شلکوا مي« كَرَم»نمادین از زبان زنداني رنجوری به نام صورت ند و بهمانمي

لفت با او به خشککم خود قاضککي:/ بلبریدش كه درخور حب  اسککت./ لفت او را »

منم راضککي./ بکشککيد احترامتان نکنم./ سککجدا بر یک كدامتان نکنم./ همه دزدید «: كرم»

ه نهان، جامه از لدا بکنيد.../ ای خدا انتقام ب پرداز./وليک ظاهرساز./ ظاهرا  جمله داوری

 (.000: )همان« ما تو بکش!/ پردا از هر كدام ما تو بکش!

افرادی نالایق و دَدمنش كه چون زالو بر پيکر سککرد جامیه  كار آمدن شککاعر از روی

چنين اندوا خود را مکند، سککخت رنجور اسککت و اینرنجبران را مياند و خون نشککسککته

 دهد:ميبروز 

 هسککککککتکککم مکککن در نکککهکککان

 خککککورم افسکککککککوس آنمککککي

 مسککککککککککنل خککککيکککلل خککککران

 

 بکککانایکککن هکککمکککه را دیکککدا 

 كز چککه شککککدا اسککککت این جهککانر!

 مککککأمککککن مشکککککککتککککي ددان

 (310)همان:                                 
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ه لوید كاز حاكمان نالایق و نيز از استبدادی سخن مي« شکهيد لمنام»نيما در شکیر 

 را فرالرفته است:فضای جامیه تمام 

اند همه بر سککقف تَنَند./ چه هراسککي اند/ عنکبوتاین سککيلاخورها لر خصککم من»

/ ما بميریم كه یک ابله شکاستر!/... ن ر افکند به راا از اسکت، چه ك  در پي ماسکتر

افزا./ همه جا چنگ سلتبداد دراز./ همه جا راا بر اهریمن جا/ دید هر چيز سکيه، سمهمه 

 (.009 :)همان «باز

كه اهل سککياسککت و مسککئولين امر با هم باز نيما از این« داروگ» در سککرودة زیبای

کوا كفایتي خود سککبب شککدابي اند كه ملّت او نسککبت به جواما دیگر عقب بماند، شککل

رای ببارد و ب« كشتگاا»پرسکد، باشد كه بر این را مي« باران»نشکان « داروگ»كند و از مي

 شود:ان، سروری ميسّر سولوار

لریند روی لویند: ميهمسایه./ لرچه مي شکک آمد كشتگاا من/ در جوار كشتخ»

رسد سکاحل نزدیک/ سولواران در ميان سولواران./ قاصد روزان ابری، داروگ!/ كي مي

ي ای با آن نشاطبارانر// بر بسکاطي كه بساطي نيست/ در درون كومة تاریک من كه ذّرا

اصککد روزان تركد./ قهای ني به دیوار اتاقم دارد از خشکککيش مينيسککت/ و جدار دندا

 .(902: )همان «رسد بارانر!ابری، داروگ!/ كي مي
لویدز زیرا الر كشت همسایة شخص خود سخن نمي« كشتگاا»پيداسکت كه نيما از 

او آباد است و باران بر آن باریدا است، دليلي ندارد كه كشت او در جوار كشت همسایه 

مرز و محدودة شخصي و فردی  نصيب ماندا باشد. بنابراین این همسایگي ازاز باران بي

دز لردمي« همسایة ما»، «همسایة من»شود و مي« كشتگاا ما»، «كشتگاا من»رود. فراتر مي

م. وضککا و شککرایط اجتماعي آن را تغيير 0901ییني اتحاد جماهير شککوروی كه انقلاب 

ریق ز طدادا است. نيما در این شیر در انت ار وقوع انقلابي در كشور ایران است تا مگر ا

ماندلي و استبداد و آن اوضکاع سياسي و اجتماعي كشورش عوا شود و جهل و عقب

 (.293: 0290استثمار از ميان برود )پورنامداریان، 
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کوة شکاعر در سکرودة  از پيشرفت ممالک دیگر و رنجوری و « اندوهناک شکب»شکل

ب آن فلاكت مردم خود اسککتز وضککیيتي برای ملّت ایران كه مسککئولين ناكارآمد سککب

 اند:شدا

های پای خلوتگهان دور/ ناجور مردمي/ دارد زیست./ و پوست لویند روی ساحل»

خيز/ آرام و خوش های سبکجا چو موجآزردا نيست./ آن«/ كراد»ها از زهرل خارهای آن

يل هر جانور/ باشد به م لذشته همه چيز./ مانند ما طبيیت/ نگرفته است راا كجي پيش./

 (.121و121: )همان «ورخود/ بهرا

 خصوص فضایاجتماعي حاكم بر دهة سي، ب-های سياسيتیّدمحدو نيما به سکبب

برای « های روزانهیادداشت»، بيشکتر از فرم ادبي 23مرداد  30آور پ  از كودتای خفقان

ور پ: بهرامکربيان انتقادهای خود از ن ام حاكم و مسککئولين نالایق سککود جسککته اسککت )

لونه از ددمنشکککي و ها بدیناو در این یادداشکککتبکه عنوان مثال، (ز 23: 0291عمران، 

زمام مردم را »دلي مردم، سککخن به ميان آوردا اسککت: لياقتي زمامداران و نيز از سککادابي

تر و خودشککان زمام لازم دارند، این ليرند كه از هر حيوان درنداكسککاني به دسککت مي

، بلکه ها متوّجه نيستي آنلياقتكه كسي بيكسکان اهل ادارات و تشکيلات فیلي هستند 

 (.001: 0200)نيما یوشيج،  «لذارندها احترام ميبه آن

 

 شِکاه ی  مِایب منگ -3-7-7

جنگ جهاني اوّل و اشکغال ایران توسط بيگانگان در اشیار نمادینل نيما نمود یافته استز 

 نمونه:برای 

ماند از ن ر، شککککلي مهيب در دور/ ميرفت و تر/ ميكه موج بر زلبَر آب تيراوقتي»

 (.011: )همان «دریددل شب، چشم مي

را جنگ جهاني اوّل و  «ترموج بر زلبَر آب تيرا»مختار ع يمي در تحليل این شکککیر، 

 يشکل»چنين را آثار ناشکي از جنگ دانسکته اسکتز هم« ماند از ن رمي رفت و دور/مي»
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های برخاسته از آن تیبير كردا و بدبختيرا همان سکایة وحشت از عواقب جنگ  «مهيب

 (.12: 0200: ع يمي، کراست )

هم مشکهود اسکت كه من ور نيما از دو لاشکخور، اشغالگران « لاشکخورها»در شکیر 

 اند و برای تقسيم سنایمروس و انگلي  در جنگ جهاني اسکت كه بر مردة ایران نشسته

مند اسکککت و با درین چنين لللهاند. نيما سکککخت از این آشکککفتگي ایران با هم سکککاخته

 :سرایدمي

و یک نم / ه اسککت فرو روی آفتابآنجا كه در مل/ در كارلاا كشککمکش آفتاب و ابر»

با آنچه  /ست دا میک زمزمه/ ا به اطراف جوی آبو در ميان درّ /روددر كوا مي /ملایم

از حرص  /انددو لاشککخور كه پير و نحيف /نالاا لاشککخورها /بالای یک كمر /رود،مي

ه بست /های سر با هم قرین و همدم و با چشم /بر مشکت استخوان نشسته /لاشکخواری

شککود این ا ن  با چه صککفت مي/ دیگر چه همدمي و چه راز دل اسککت این./ ن ر به هم

ليکن هر آن یکي  ./این را كسي نداند /اند در این وقت همنشينرها چرا شکداآن /قرینر

ها برای آن /د از آن م ردا لوشککت، پوسککتآن دیگری بدرّ /تكه بميرد از این دو دوسکک

 (.011و019: 0291)نيما،  «شوندنزدیک مي /این سان به هم/ های هملوشتة تغذی

ن است كه حاكمان در نهایت پ  از جنگ باز در رفاا هستند و تنها ة نيما از ایشکو

خانوادة »كه در شکککیر چنانشکککوندز همها ميطلبي آنمردم بيچکارا و رنجبر قرباني جاا

 سرودا است:« سرباز

سککت./ حرص دو داند این چه سوسایي« نيکلا»جنگ هر سککاله از برای چيسککتر/ »

را خانه ویران اسکککتر/ قصکککر آن ارباب باز جویکان اسکککت./ پ  فقيران اربکاب فتنکه

 (.011: )همان «پابرجاست!/ نيکلا آقاست

کوا« روی بندرلاا»در شککیر  شککدنل و اندوا حاصککل از جنگ كه به كشککته نيز شککل

 لر است:لناا انجاميدا، جلوابيهای انسان
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ها، لاني!/ بچهكشي، با هر دمي رؤیای جنگ، این زندوا، چه سکنگين اسکت با آدم»

ها كه در آن خانه بودند/ دوسکت با من، آشنا با من درین ساعت سراسر ها/ مردها، آنزن

 (.931و930: )همان «ك شته لشتند

 

 های سياس شِکاه ی  مریان -3-7-3

ظاهر افکار به بجذ روز آن فکراننروشککک وپ  از رضکککاخان، حزب تودا پدید آمد 

خلال اشیارش ر د حدودی تا الرچه نيز نيما و بودند داآن شک ةخواهانعدالتو  مترقيّانه

 نيز شركت« بخارست»لوید و حتّي در فستيوال از آزادی، درد مردم و عدالت سکخن مي

كردا بود، امّکا بکا وجود این، آلکاهي وسکککيا نيما از مکاتب مختلف جهان و فرهنگ و 

های شککهمیتقدات اسککلامي و ایراني، او را از قرار لرفتن در حصککار تنگ حزبي و اندی

داشککت، چراكه ذات او با آزادی مأنوس بود، بنابراین هرلز عضککو حزب مفرط دور مي

 (.  011: 0209تودا نگردید )منصوریان و پاشا پاسندی، 

باشمز  ایتر از آن هستم كه تودامن بزرلتر و منزا»خود نيما در این بارا لفته است: 

كن ال و كارچاقانک كه دلّییني یکک فرد متفکّر محکال اسکککت كه تحت حکم فلان جو

كشد، دشکمن شکمالي است برود و فکرش را محدود به او بکند. این تهمت دارد مرا مي

های یادداشت»(. در كتاب 021و039: 0200)بينایي،  «دست مردمكنم از من دارم دق مي

 نيز آمدا است: «روزانه نيما یوشيج

جمله نسبت به خود دیدمز منها را من در این كشور حرمتيهمه جور توهين و بي»

ای كه روی اسکم من لذاردا شدا است. فحشي از این بدتر من در این كشور اسکم تودا

 (.319: 0200)نيما یوشيج،  «ای بگویند، ییني نوكر روسندیدم كه به من تودا

خود را از طرفداران حکومت شوروی و به تبا  بيزاری« مردلان موت»نيما در شیر 

چگونه در « های ناقابلاین سککگ»مند اسککت كه كند و سککخت للهمي حزب تودا بيان

 خندند:اند و شاد ميدر تهران مجلسي به پا كردا« كریلوف»م ردن صدمين سال 
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ها استخوان./ زندا پندارند خودشان را./ خندندمردلان موت با هم بزم برپا كردا مي»

/ .سککت پيشککيدندا بگرفته هر بر دندا./ هادرخشککد هر كجا پهلو به پهلو روی دندانمي

جا خاسته یک مردا بر .//... هي ! از آنها خاليسر كردا جای چشمة چشکم رفته، كاسک

 ام را ببند ایست آوا.../ پنجرازای بر كرداست/ سرد و نفرتپا/ به سکرودی كه سکرودا

م وجوش موت را در پيش چشم من به هها را للل فروكش!/ من ر این جنبزن!/ شکيشه

خندند./ با خواهم كسککم بيند/ یا ببينم ك .../ مردلان موت با هم شککاد ميزن!/ من نمي

كنند آیا جدا، از زندليّ زندلان، یک زندلانيّ عصکککر سارت خود/ در جهان زندلي/ مي

/ .خشای خششکافد./ هست با هر مردانهانير/ در فتيله روسني نيست/ سقف دارد مي

 (.121-130: 0291)نيما،  «ام را به زیر لل فروكش!پنجراهي ! تکان از جا مبادا!/ 

 

 شخِ  شکاییيۀ -3-3

و  طبيی » دو قسککم  و به زندلي شککخصکک  هایها حاصککل دردها و رنجهاین نوع از لل

ت لرفته از أ، نشککو مادی طبيی  هایاند. شکککواتقسککيمقابل «روحي و مینوی» و «مادی

 هایکواو ش و پيری ، ناتوان از بيماری شکایت استز مثل طبيی و  مادی و آلام مصا ب

ه، از یک . نوع اخير للو روح  درون  یها، نکاشکککي از دردهکا و رنجو روح  مینوی

طرف با عشکق و از طرف دیگر با سمل از دسکت دادن كسکي در ارتباط است و به همين 

(. شکوایية 311: 0291لهي و رمضاني، )نصرال شکودخاطر به نوع فرعي مرثيه نزدیک مي

 ه از سریبي ووفایي میشوق، للاز هجران و بي شکخصکي در اشکیار نيما، بيشکتر در للله

 دوری از طبيیت روستا و در یک مورد، شلکوا از پيری نمود یافته است.

 

 ب شِکاه ی  هجرین متشاق3-3-8

بيند و هنگامي كه او دور چيز را با میشکککوق زیبا ميهمه ،اشنيما در اشکککیار عاشکککقانه

 بندد:دهد و اميد از دلش رخت برميميشود، شلکوا سر مي
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ها كه بود برم آن رشکککتهتابناک من بشکککد دوش از بر من!/ آا، دیگر در جهان/ مي»

 -ناکكه خنداچنان آن –بافيدا ز پهنای اميد ماندا روشکککن!/ دیگرم بر كسکککي نخواهد 

خندد/ روی مانندان للشن./ من به زیر این درخت خشک انجير/ كه به شاخي عنکبوت 

 «قدر روزان شککسکته/ كه بخشکککد بر تن من پوستنشکينم، آنمنزوی را تار بسکته/ مي

 (.103: )نيما، همان

كه شاعر به تصویر میشوق خيرا شدا، للة او از رفتن یار است  در سکرودة ذیل هم

 لذاشته است:و احساس سمباری كه برای او به یادلار 

دهد سکاز/ این دود سکرشت ابر بر پشت،/ هنگام كه نيلل چشم هنگامي كه لریه مي»

 زن و عشوازند مشکت،/ زان دیر سکفر كه رفت از من/ سمزادریا/ از خشکم به روی مي

های مأنوس/ تصویری از او به بر لشادا./ ليکن چه لریستنر چه دادا/ دارم به بهانهساز 

زند ني/ و آواش فسردا سکت. هرچه تنهاسکت./ مردی در راا ميتوفانر/ خاموش شکبي

 (.031: )همان «لشایدآید./ تنها دلر منم كه چشمم/ توفان سرشک ميبرمي

سکوز و لداز عاشقانه است، شاعر در ری رمانتيک همراا با هم كه شکی« افسکانه»در 

 آورد:برميهلجر میشوق ناله 

ای ناشکفت از لل من/ كه ز بارانل زَهری نشد تر./ من به بازار كالافروشان/ ... خندا»

ای را.// ای دریغا! دریغا، دریغا!/ كه همه لشتهام هر چه را، در برابر./ شادی روز لمدادا

یاد آورم من/ چشم بيند ولي خيرا خيرا/ پر ز حيراني ها هست تيرا! از لذشته چو فصل

قرارم./ ليکن از مستي و نالواری.// ناشکناسکي دلم برد و لم شکد./ من پي دل، كنون بي

 (.19و10)همان:  «ای بایدم تا رَهم منروم و سرلران و خمارم./ جرعهبادة دوش/ مي

نيما در هجران میشوق چندان دور از ذهن نيسکت كه این اشیار پر سوز و لداز كه 

سکرودا اسکت، از دو شککسکت عشقي او در دوران جواني نشأت لرفته باشدز عشق به 

ها خاطر نيما را پریشان ز بخصکوص طیم تلخ عشکق صکفورا تا مدّت«صکفورا»و « هلنا»
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سکاخت و حتّي او آساز شکاعری خود را ناشي از همين عشق پرشور دانسته است )نک: 

 (.310و311: 0291پور عمران، ز: بهرامز و ني313: 0201جیفری، 

های بسکککياری از شککککوا از فراق میشکککوق و جفای او قابل در رباعيات هم نمونه

 مشاهدا استز ازجمله:

 سرساز دیکدا روانکه اسکککت خونم كه م

 خواسکککتي از حککال درونم پرسکککيمي

 

 بنگر كککه بککه هجران تو چونم كککه مسرس  

 لونککه من از خویش برونم كککه مسرسآن

 (0131: 0291نيما، )                           

 شکککب نيسکککت كه از دیدا نراني خونم

 لکفکتکي بککه فکراق نککازنکينککان چونير
 

 سکککت كکه من بکا تو ز خود بيرونمدیری  

 وقککت اسککککت كککه آیي و ببيني چونم

 (0112: همان)                                    

 

 غربتی   اهکشِ -3-3-7

 ها مجبور به ترک وطنشکاعران به دليل مسکا ل سياسي، اجتماعي، اقتصادی و امثال این

پندارند )صککادقي و شککهر خویش ميشککوند و در چنين مواردی، وطن خود را آرمانمي

نيما مرد كوهسککتان اسککت و سککخت به طبيیت و سککادلي و (. 090: 0292همکاران، 

از رد، باا كه دور از دیار خود به سر ميلصکميميت روستا دلبسته استز برای همين، آن

 كند:ه ميدوری وطن و سم سربت، چنين لل

دهد و از دوری موطن و را مورد ندا قرار مي« فَراكش»در سرودة ذیل هم شاعر كوا 

کواهکای آن، دلزیبکایي های نيما همراا با نوسکککتالژی خود را نمایان تنگ اسکککتز شکککل

 سازند:مي

 خانة من، جنگل من، كو، كجاسکککتر

 

 ها از من جداسکککت حکاليا فرسکککنگ 

 (31: 0291)نيما،                        
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وطن، هرلز روی كه بي در نمونة پيشل رو نيز شکوة شاعر از سم سربت است و این

 آرامش به خود ندیدا است:

را  «اَمزَناسَر»ویژا و به« كام»، «یاسل» هایبرد، درّالاا كه در آسکتارا به سر مينيما آن

 خورد:ها حسرت ميلونه از دوری آنآورد و اینبه یاد مي

 لککذردای فککراكککش دو سککککال مککي

 نککيسککککت بککا مککن دلککم ز من بسرد
 

 ای هککمککه هککيککچ، ای فککراكککش من!

 ات كاسکککته اسکککت ز آتش من!دوری
 

 خواهککدای كککه ميبککاشککککد آن لونککه

 لکرچککه هر دم ز جککانل من كککاهککد

 

 دلکککشککککت پککيککرم كککه مککن از روی 

 كککه چککه سکککوی تکو بککاز مهجورم... 
 

 دور مکاندن ز روی تو سکککخت اسکککت

 چيسکت این بخت، مرگ یا بخت استر
 

 از صککککدای مکن و ز شککککککلککم دور

 لنهش نيسککککت، خود شککککدم مهجور

 (012-010)همان:                          

 دور شککککد آن لککل شکککککفککتککة من

 رازهککای هککمککه نککگککفککتککة مککن

 

 امتککا من از اصکککلل خود جککدا شکککدا

 امطککالککب رنککج و مککاجککرا شککککدا

 

 دور مککانککد از مککن آشککککيککانککة مککن 

 دیککدی ای قککلککب بککد بککهککانککة مککن!

 

 ام نککبککودا بککه دهککردمککي آرامککي

 ام از شکککککککفککتککن خککود قککهککركککردا

 (010و011)همان:                        

 تنکگ اسکککت و پر آب« یککاسکککل»درّة 

ر»  درّا، بيش از هر دوسکککت« اَمزنکاسکککَ

 بککر پککا كککرداآب آن زمککزمککه 

 ایکن درّا مهککد من اسککککت از طفلي

 لویککد: كومثککل این اسککککت كککه مي

 آنککککه از نسککککل و تکبککار مکن بککود

 آا! ای كککاش از آن درّة تککنککگ

 تککککرولککککي خککککرّم« كککککام»درّة  

 تکنککگ و پکنکهککان بککه ميککان دو كمر...

 مکثککل مککاری پکيکچککان بکر سکککبککزة تر

 آشکککککنککا بککودا مککرا و مککیککبککر...

 خککانککة خککود كککرد سکککفککررآنکککککه از 

 مککثککل یککک روا كککه در دو پککيکککککر

 لککذشککککتککم مککن یککک بککار دلککر!مککي
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 دست  آخر ععرو تنگ پيریی   اهکشِ -3-3-3

 فرق»آیدز تنها شککاعر در سرودة در اشکیار نيما، چندان شککوایيه از پيری به چشکم نمي

دارد كه لَرد پيری بر سکرش نشکسته و دوران جواني و عاشقي را از سر بيان مي« اسکت

ورزد. هرچند در این شیر، نيما شکوایيه ای دیگر عشق ميلونهلذراندا است و اكنون به

وتاب ملموسککي از پيری ندارد، امّا روشککن اسککت كه بر روزلار جواني و آن عهدل پر تب

 ورزد:ميعشق 

 و دلکش هایعشق لذشت/ در مرا جواني روزهای جواني./ دوران كارلاا به بودم»

 ورد لشت الجملهكام./ في نبود آنم كز تلخ هایعشق ها./ یاوعدا چو شکيرینز/ شکيرین

ام/ كشکککيدا سکککر بر پيری رنگ كه پيری./ اكنون به لذار مرا تمام.// آمد مرا جواني

 او./ فرق از من نه من، از داند نام نه وا تلخ./ ليک هایعشق از سکرم در باز سکتفکری

 (.939)همان:  «سلخ به یا سرّا در كه ميانه در است
دستي آخر عمر های روزانه هم از عمر از دست رفته و نيز از تنگنيما در یادداشکت

یک عمر علم و ذوق به مصرف رساندم، یک عمر با حرف »خویش، شلکوا نمودا است: 

واسککیة حوادثي به هدر رفته بود( به مصککرف این عمر بهاندوختة مختصککر پدری )كه 

 «خدمت و فراش را لرفتمرسککاندم. از كيسککه خود خرج كردم. ضککمنا  حقوق یک پيش

 (.  302: 0200)نيما یوشيج، 

آیيم، اشیار های ابتدایي دهة سي به این سو ميشکایان ذكر اسکت كه هر چه از سال

توان طیم تلخ این های روزانة او نيز ميیادداشککتشککود. در تر ميتر و نوميدانهنيما تلخ

ت نامناسکب اقتصادی نيما، شکست نهضت اندوا عميق را چشکيد. اندوهي كه از وضکیيّ

لرایان، اختلاف نيما با های سّنتاندازیهای اجتماعي و فرهنگي، سکنگملّي، نابسکاماني

 زدمککش از نککزدیکککمکن صککککدا مککي

 

 او بککه مککن بککانککگ هککمککي داد از بککر

 (310-311)همان:                           
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ای خوانندة این لونهلرفته اسکککتز بهنزدیکانش )مادر، خواهر و همسکککر( نشکککأت مي

شود های لونالون او مواجه ميهكشکيدن شیلة اميد نيما و للا تهتدریج ب، بههایادداشکت

 (.22: 0291پور عمران، : بهرامکر)

 

 فلس   شکاییيۀ -3-0

كه نيما شکاعری نواندیش است و بيشتر به مسا ل اجتماعي و سياسي پرداخته جایياز آن

چون شاعران كلاسيک از آسمان، بخت و روزلار للله و همتوان انت ار داشت است، نمي

 -ضمن آميختگي با مسا ل اجتماعي-نمودهایي از این لونه شککوایيه  شککایت كندز امّا

كه یکي از « شککب»خورد. در شککیر ذیل، شککاعر هم از های او به چشککم ميدر سککرودا

 ست:شلکوا كردا ا« زمانه و بخت»نمادهای كليدی اشیار اوست و هم از 

انگيز!/ تا چند زني به جانم آتشر/ یا چشم مرا ز جای هان ای شکب شوم وحشت»

بَركَن/ یکا پردا ز روی خود فروكش./ یکا بار لذار تا بميرم/ كز دیدن روزلار سکککيرم.// 

بارم./ عمری به كدورت و الم رفت./ سکت كه در زمانة دون/ از دیدا هميشه اشکدیری

بخت بد مراسککت سککامان/ و ای شککب، نه توراسککت هيچ تا باقي عمر چون سککسارم./ نه 

پایان!//... بگذار به خواب اندر آیم./ كز شککومي لردش زمانه./ یک دم كمتر به یاد آرم./ 

: )همان «ها ببندد./ كمتر به من این جهان بخنددو آزاد شوم ز هر فسانه./ بگذار كه چشم

20-20.) 

چنين از خداوند، ور و فرسککودا اینهم از زبان خاركني رنج« خاركن»نيما در شککیر 

 شکایت دارد:بخت و طالا خود 

پشتش از پشتة خاری شدا خم./ روی از رنج، كشيدا در هم./ خسته، واماندا به را »

ها داشکت به هر پنج قدم:/ ای خدا، بخت مرا پایان نيسکت!/ حرفة شوم خاركني/ شککوا

صيب چو مني منحني استر/ مرا سکامان نيسکت!/ پيرم و باز چه بخت دني اسککت/ كه ن

كني اسکت./ رشکتة جان من اسککت كار من خاربری، خاركني./ نيسکت این خاركني، جان
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ای از طالا پست.../ ن م این است و را دادلری/ كه مرا كار اندر دسکت./ نه رسن، رشته

-031)همان:  «دردسککریجگری./ دیگری كم دَوَد و كم جنبد/ سککودها یابد بيبود خون

033.) 

آورد ميچون خيام ناله بره نيما در رباعي و سزل بيشتر بينشي كلاسيک دارد و همالبتّ

 كه:

 سککت زمانه، تيز شککاخش بر سککرلاوی

 كنککد لرش سکککگ نگزدرآزادا چککه مي
 

 سکککت عمر از سکککوی دلرپتيککارا سکککگي  

 شککککککافککد پيکرلککاوش بککه نکهکيککب مي

 (0131: همان)                                       

 ست فلک، ما چو در او ریختگانآسيایي

 

 یکاد ازین جور و جفکا را به چه آیين نکنمر  

 (0109: همان)                                  

های فلسفي و للله توان شاهد شکوایيههم مي« قصة رنگ پریدا، خون سرد»در شیر 

 از بخت بدل شاعر بود:

 

 ويریهتيج، -0

لاا به همين سبب، آن مدار داشته استزای حساس و سرشتي انسانهنيما یوشکيج، روحيّ

کوا حية لیيفش را آزردا، زبان به للای موردپسکککند او نبودا و یا روكه مسکککئله ه و شکککل

های نخستين نيما كه هنوز پایبندی او به ادب كلاسيک ملموس لشکودا است. در سرودا

اسکت، شاعر از دوری وطن و هجران میشوق شکایت داردز درواقا، بيشتر در این لونه 

تدریج، با انتخاب آلاهانة وزن های شخصي او بود. بهتوان شکاهد شکوایيهميها سکرودا

 كنککد!بخکت بککد را بين چککه بککا من مي

 زمکانم اندكي نگذاشکککت شکککادیکک 

 آخر ای من، تو چککه طککالا داشکککتير!

 

 كککنککددورم از دیککریککنککه مسکککککککن مککي 

 كک  لکرفکتککار چکنکيکن بکختي مبککاد!...

 یکک زمکانکت نيسکککت با بخت آشکککتير!

 (30و31)همان:                                
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های نيما رنگ همشککککلکات جکامیه و درد رنجبران، للنيمکایي و روی آوردن بکه بيکان 

خواهان سکککرا زبانل لویای دهقانان، رنجبران و آزادیليرد و او یکاجتماعي به خود مي

 شود. مي

های شود كه نيما به جنبهبداد عصکر او، سکبب ميت اسکفناک، خفقان و اسکتوضکیيّ

كفایت آن روز انتقاد كند و از لوتيکل رمانتيسکم روی آورد و از حاكمان فاسد و ن ام بي

خبری و ناآلاهي مردم در رنج باشکککد. او از مصکککایب جنگ جهاني كه دامنگير تودة بي

ل تي كه حاصرعيّ -بابعدالتي ن ام ارپروری و بيفرودسکتل جامیه شکدا و نيز از كيسکه

مند لهرفت، سخت لبسکتة دهقانان به جيب اربابان اسکتثمارلر آن عصککر ميدسکتانل پينه

نهد، با فرودستان است. نيما اوضاع نامیلوب جامیة عصر خویش را فراروی مخاطب مي

ه دارد. تفاوتي مردم للاز ناآلاهي و بينافرجام و « شبل»شکود و از این نوا ميجامیه هم

هایي از شکوایية فلسفي و للله از بخت و اقبال را به توان نمونهبرخي از اشیار او مي در

لاا كه آید. نيما، چه آنتماشککا نشککسککتز امّا شکککوایية عرفاني در شککیر او به چشککم نمي

برد و از جامیه كه از نماد و تمثيل بهرا مينالد و چه هنگاميشکخصي مي« من»عنوان به

پناا عصرل ة او نمودی اجتماعي دارد و دردل او، دردل مردم رنجبر و بيلوید، شکوسخن مي

 اوست.
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 دانشگاه بیرجندزبان و ادبیّات فارسی  دانشجوی کارشناسی ارشد

 

 
 

 چکيده
ه جّمورد تو ،آید که از دیربازشمار میترین ابزارهای انتقال محتوا در یک اثر ادبی بهگفتگو یکی از مهم

هـ .  9191ـ  9421) ین گيلانی معروف به نسيم شمالالدّداشرفنویسندگان و شاعران زیادی بوده است. سيّ

یژه ر واشکال مختلف از این عنصشود نيز بهترین شاعران عصر مشروطه محسوب میکه یکی از مردمی (ش

 زان و دردر شعر او، از این منظر که شاعر چگونه، به چه مي است یپژوهشحاضر  استفاده کرده است. مقالة

نواع ابتدا اصطلاح گفتگو و ا ،از عنصر گفتگو بهره برده است. در این پژوهش هاییراستای بيان چه موضوع

اند همورد تحليل قرار گرفت هاییهایشان با ذکر نمونهآن معرفی گردیده سپس گفتگوهای مذکور و زیرمجموعه

 پرداخته شده است. آنهادر  کاررفتهبهچنين به تبيين و ارزیابی مضامين و هم

 ،رشع سهسـه نوع گفتگو در شـعر او اسـتف گفتگوهای چندسویه در  دهندة، نشـانآمدهدسـتبهنتایج 

تگوی شکل مناظره و گفبه ،شعر شششـکل گفتگوی روایی، تریبونی و نمایشـی، گفتگوهای دوسـویه در به

 ندایی، امری و پرسشی. کمک جملات خطابیشعر به 911سویه در معمولی، و گفتگوهای یک

 

 گفتگو، مناظره، نسيم شمال.گيلانی،  الدّینداشرفسيّ ات مشروطه،ادبيّکليدیف های واژه
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 مهمقدّ -9

ردبير س»یکي از شاعران مشهور عصر مشروطه است. )حسيني( گيلاني ین الدّداشرفسیيّ

 «نسي  شمال»اش مردمي و پرنفوذ نسیي  شمال بود و وود او ني  به نام روزنامه روزنامة

« مشیییروطییه کهور كرد بود كییه در دورةترین شیییاعر  ردميشییید. او مووانییدم مي

ي چنانآنها  شییی رش از لحیاب ادبي، از مایه اگرچیه(. 11: 0211كیدكني، )شیییفي ي

نخسییت طرم مسییائی جد  »ت اسییت: يّا از دو جهت حائ  اهمّامّ ؛برووردار نيسییت

دیگر، پروراندن این م اني به زبان  ؛فکیاهي همرام با ط ن و طن  و كنایه... صیییورتبیه

 (.211: 0211)یوسفي، « گفتار مردم كوچه و بازار ةساد

 

 لهأبيان مس -9-9

 در آن «گفتگو»ه شیی ر نسییي  شییمال، وجود عنصییر ها  مه  و قابی توجّیکي از ویژگي

هایي وگفتگطور با ت و همينهایي ميان دو و ب ضاً چند شخصيّگفتگواسیت. او با طرم 

كمک جملاتي وطابي از نوع پرسییشییي، امر  و ندایي به طرم مضییامين و به ،سییویهیک

يفي ها را از جهت كگفتگومفاهي  ش ر وود پرداوته است. در این تحقيق بر آني  كه این 

 و كمي بررسي كني .

 

 تحقيق ةپيشين -9-4

انجام شدم است:  الّدین حسينيسییّيداشییرفشی ر  ةها  مت دد  دربارپژوهش ،حالتابه

ه در ك است يكتاب ترین و تنهامه « ین حسينيالدّداشرفسیيّ ةشیاعر مردم: یادنام»كتاب 

چاپ به 0210در سییال توسیین نشییر سییخن  دواني،اصیی ر محمّاهتمام علياین زمينه، به

 رسيدم است.

زندگي،  ةدربار نسیییي  شیییمال،مقالات همایش ب رگداشیییت  ةاین كتاب دربرگيرند

 .برگ ار شد 0212كه در اسفندمام همایشي –شناسي و  است ها  ش ر و كتابویژگي
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 ةل دربارمقاله اسییت. فصییی اوّ 20فصییی تدوین شییدم و شییامی  چهاراین كتاب در 

 هشتها  ش رش )ویژگي ةم دربارفصی دوّ ؛مقاله( چهارزندگاني و كار نسیي  شیمال )

و فصییی چهارم  مقاله( دوات كودک در شیی ر او )بيّبازتاب اد ةم دربارفصییی سییوّ ؛مقاله(

 مقاله(.   01ها  و  است )سياسي و اجتماعي سرودم ةمایدرون ةدربار

 وا و ش ر نسي  شمال ةها  مختلف دربارها و همایشمقالات دیگر  ني  در نشیریه

فر، دلشاد عامر  و افسر افشار  نادر  در از جمله: افسانه وارسته اسیت؛ نوشیته شیدم

شناسي، ( از منظر جام ه0219) «ین گيلانيالدّداشرفتصیویر جام ه در اشی ار سيّ» ةمقال

 ةدر سه مقول را تابتدا وقایع زمان مشروطيّ  ،در این پژوهشاند. اش ار او را تحليی كردم

و ، و  بند  مضامين اش ارسپس با مقوله، كردمبند  اجتماعي، سياسي و اقتصاد  طبقه

ود و ةجام كه شییاعر، وجدان آگام  اندمبا وقایع تاریخي به این نتيجه رسییيد آن انطباق

 .  را بخوبي در اثر وود من کس كردم استها بودم و نابساماني

بررسیییي و تحليی » ةدر مقال آفریننوشپور و دعلي سیییراع، علي رحيميیانسیییيّی

-توصيفي ةه بر شيوتکيّ با( 0290) «شیناسیي كاربرد كنایه در شی ر نسیي  شیمالزیبایي

جه كردم و به این نتيشییناسییي كنایه را در اشیی ار نسییي  شییمال بررسییي تحليلي، زیبایي

دبي كنایه ا ةتر از آرایبيش، دليی زیبایي سخندلایی سیياسي و گام بهبه اند كه و رسیيدم

  بسامد بالایي دارد. شها  امروز  در دیوانكنایه كه در این بين،استفادم كردم 

از  ،حال مقالاتي چند نوشته شدم استدر شی ر فارسي ني  تابه گفتگوعنصیر  ةدربار

این  ، به بررسیییي(0211« )در شیییاهنامه گفتگو» ةقهرود  در مقالجمله: غلام لي فلام

در  و كردم از منظر داسییتان ت ریفرا  گفتگواصییطلام  ،ابتداو ا پرداوته اسییت.موضییوع 

و از زوایا  مختلف، از جمله نمودم اسیییتخراع را ع شیییاهنامه هیا  متنوّگفتگوادامیه، 

یک را  هایي، هربا ذكر نمونه ،كردم و سپسبند  دسیتهشیان بودنمسیتقي  و غيرمسیتقي 

ر بخش د ،گام این شییگرد داسییتانييو چنين نتيجه گرفته كه تجلّمورد تحليی قرار دادم 

   .مفاورم و اکهار برتر  است ني  عمدتاًآن و موضوع غالب  يپهلوان
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 « مثنو رانيو نخج ريدر داسییتان شیی گفتگوعنصییر  یيتحل» ةحسییين احد  در مقال

ها  آن را بيان كردم، سپس را ت ریف، و اركان، انواع و ویژگي گفتگو ،( نخسیت0290)

داسیتان شير و نخجيران را بر این اسا  مورد تحليی قرار دادم و به این نتيجه رسيدم كه 

 ست و این عنصر ج ء اصلي ساوتار داستاني آن است. گفتگوداستان مذكور مبتني بر 

مجنون  در مثنو  ليلي و گفتگوعنصر » ةمحبوبه زماني و قاسی  بوستاني ني  در مقال

رد مو را ت ریف، سپس انواع آن را با ذكر نمونه گفتگو( نخست 0295) «مکتبي شیيراز 

اصلي  ةنشکلي كارآمد در تبه گفتگواند كه عنصر بررسي قرار دادم و به این نتيجه رسيدم

 داستان قرار گرفته است. 

ين   ميخایيی باوتگفتگومنطق  ةدر شییی ر، بر اسیییا  نظری گفتگوعنصیییر  ةدربار

(Mikhail Bakhtinني  مقالات )وليلي و مرضییيهاكبر باقر ي چند نوشییته شییدم: علي 

از این « نباوتي ةه بر منطق مکالمدر شیی ر فروف فرو اد با تکيّ گفتگو» ةحقيقي، در مقال

ن آها ابتدا به تبيين این نظریه و شیییگردها  انید. آنمنظر شییی ر فروف را بررسیییي كردم

ادم مند  ش ر فروف را نشان دگفتگوپرداوته، سیپس با استفادم از آن، مي ان و چگونگي 

 ةب قات فرد  فاصله گرفته و صاند كه شی ر او هر چه جلوتر رفته، از ت لّو نتيجه گرفته

 تواند از این منظر موردباوتين تنها رمان مي ةاجتماعي پذیرفته اسیییت. بر اسیییا  نظری

  بررسي قرار گيرد.

توان اشی ار  را كه بار داسیتاني دارند ني  بر این اسا  مورد تحليی قرار اگرچه مي

و  كه در پژوهش پيش رو، اشی ار غيرروایي ني  مورد بررسي قرار گرفتهآنجا، ولي از داد

اند، ما این شدم در این مقاله، در دیدگام باوتين تبيين نشدم  مطرمگفتگوانواع  همچنين

ي  در شیی ر نسیی گفتگوعنصییر  ةحال دربار، تابهكار نبردی . با این اوصییافبه ه را نظریّ

 گونه پژوهشي انجام نشدم است.شمال، هيچ
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 ضرورت و هدف -9-1

حال تحقيقي تابه ها  نسي  شمال،از ویژگي ، در این مورد واصاشارم شدهمانطور كه 

ست نخ ةا  در وهلپرداوتن به چنين موضوع تازم ،به همين دليی .صیورت نگرفته است

سازد. ت بالایي برووردار اسیت و ما را از منظر  نو با شیی ر این شییاعر آشنا مييّاز اهمّ

ها  اصلي طرم موضوع است؛ بنابراین در شی ر او، یکي از مللفه گفتگو، عنصیر ب لاوم

 كند.اش یار  ميبررسي آن، ما را در درک مضامين ش ر 

 

 سؤالات -9-2

 ها  زیر است:این پژوهش در پي یافتن پرسش

در شیی ر نسییي  شییمال چه انواعي دارد و بسییامد هر كدام چگونه  گفتگوعنصییر  -

 است؟

 بهرم بردم است؟ هایيعنصر در راستا  بيان چه موضوع شاعر از این -

 

 روش و محدوده -9-5

ي  نسیی ةات جاودانكليّ»كتاب این پژوهش با روش تحليلي و آمار ، و با نظر بر اشیی ار 

انجام پذیرفته است. « 0210تهران: اساطير،  ،دوّم اپچ ،كوشیش حسين نمينيشیمال، به

ظ  كه شامی قسمت اع« باف بهشت»و « نسي  شمال»ها  بر اش ار بخش ة ما بيشیتر،تکي

كه شییامی حکایات « گل ار ادبي» از بخشصییفحه(.  620شیی ر در  290اشیی ار اوسییت )

 ةكه دربرگيرند« ع ی  و غ ال»صییفحه( و بخش  02حکایت در  22) شییدمترجمهاغلب 

ه ها صییرف نظر گردیدم، چرا كه بررسییي آنصییفحه( اسییت  22ا  منظوم و منثور )قصییّ

 طلبد.پژوهشي مستقی از منظر  دیگر را مي
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 و انواع آن گفتگو -4

ت ریفي (. »گفتگو ةوشنود، مباحثه و مجادله است )دهخدا، ذیی واژبه م نا  گفت گفتگو

ا  مکالمه به م ن گفتگوها  ادبي شیدم تقریباً با ه  مشابه است: در فرهنگ گفتگوكه از 

افکار و عقاید اسیت و در شی ر، داسیتان، نمایشنامه و...  ةكردن با ه  و مبادلو صیحبت

کار تر، در افطور گسییتردمها یا بهتصییحبتي كه در ميان شییخصییيّشییود. ...كار بردم ميبه

: 0215)ميرصادقي، « نام دارد گفتگوگيرد ت واحد  در هر كار ادبي صورت ميشیخصيّ

611  .) 

در »شود. عنوان یکي از عناصیر اصلي نثر داستاني محسوب مياین عنصیر امروزم به

برد؛ با ان را در جهت م يّني پيش ميفرعي ندارد، بلکه عمی داسیییت ةجنب گفتگواین آثار 

بودن را به وواني دارد و احسییا  طبي ي و واق يها هماهنگي و ه تت شییخصییيّذهنيّ

شدم ميان ها  ردوبدلكه در واقع طبي ي و واق ي باشید. صیحبتآندهد، بيووانندم مي

« دهديها  دروني و ولقي افراد را نشییان مها ف ی و انف ال افکار و ویژگيتشییخصییيّ

 (.  016-011: 0215)داد، 

  گفتگوه شیییاعران بسیییيار  بودم و هسیییت. از در شییی ر ني  مورد توجّ گفتگو

ها  پروین اعتصییامي در ادب ها  شییاهنامه در ادب كهن گرفته تا مناکرمتشییخصییيّ

هموارم محملي برا  بيان مضامين و محتواها  مورد نظر شاعران  گفتگوم اصیر، عنصر 

 ، رساترین و بهترین اب ار انتقال مفاهي  به مخاطب است.گفتگون بودم؛ چرا كه زبا

 دو حضییور با ن،آ دقيق و اصییلي مفهوم در گفتگو»همچنين گفته شییدم اسییت كه: 

 مفهوم در اامّ ،گيردمي صییورت زبان شیینيدار  و آوایي ها نشییانه با و گفتگو طرف

 ها نشییانه طریق از گفتگو طرف دو از یکي غياب در را كلامي ارتباط نوع هر تر،وسیيع

 شییودمي شییامی ني  اندآوایي و شیینيدار  ها نشییانه ةنمایند كه نوشییتار  و دیدار 

ور طو همين گفتگوها  توان بر حسییب ت داد طرفرا مي گفتگو(. 0211)پورنامداریان، 

 ها  درگير در آن، به سه نوع زیر تقسي  نمود:شخصيّت



 429 شمال ميگو در شعر نستعنصر گف یبررس

 

 

 

ا گيرد یهایي كه بين چند نفر صیییورت ميگفتگوهیا  چنیدسیییوییه: گفتگوالف( 

با  تگوگف. در این نوع تن هسییتندتر از دو ها  درگير در آن بيشییتر طرفدقيقعبارتي به

 مواجهي . شخصيّتد ت دّ

گيرد ، م مولًا ميان دو نفر انجام ميگفتگوترین نوع ها  دوسویه: متداولگفتگوب( 

 باشد. م مولي ةتواند از نوع مناکرم و مکالمكه مي

سییویه: گام شییاعر و نویسییندم با جملاتي وطابي نظير جملات ها  یکگفتگوع( 

رچه پردازد. اگمي گفتگوندایي، امر ، پرسیشیي و گام تلفيق هر سه، با مخاطب وود به 

كني ، اما در واقع او را وارد ما در متن، کاهراً واكنش فرد مورد وطاب را مشیییاهدم نمي

طلبیید. طرف مورد وطییاب گییام م يّن و نیاگ یر واكنش ميبییهبيني  كییه یي ميگفتگودر 

دار اسیت؛ اع  از انسان و هر چي  دیگر، و گام به فرد یا چي  واص و م ّيني شیناسینامه

تي وق»ووانند شییامی شییود. تواند تمامي مخاطبيني كه آن اثر را مياشییارم ندارد؛ بلکه مي

كند، یا در نظر كند و متن را توليد ميمي گفتگوپيام با و   ةپيام در غياب گيرند ةنویسند

كند دارد كه متن را در حضور مخاطبان فرضي، وود یا راو  بخواند، یا متن را توليد مي

 )همان(.« كه مخاطبان فرضي یا غير فرضي او در غياب و  بخوانند

 

 در شعر نسيم شمال گفتگو -1

 های چند سویهگفتگو -1-9

ها  وود و به سیه شکی مختلف شی ر از سیرودم سیهدر  گفتگوشیاعر از این نوع 

 شوند.بررسي مي بردم است. در ادامه، این اشکال مختلف با ذكر نمونهبهرم

 

 ی رواییگفتگو -1-9-9

ر با تها  منظوم ني  بيشییكه در داسییتان گفتگوترین شییکی این نوع ترین و ملمو سییادم

 سير داستاني و با بروورد یي اسیت كه در یک ونّگفتگورو هسیتي  همين شیکی روبه
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به نام   در شیی ر گفتگوپيوندد. این نوع وقوع ميها با یکدیگر بهشییخصییيّتمسییتقي  

 استفادم شدم است. توسن شاعر  «جاتوميجنگ م»

 ست بين چند ميومطور كه از نام ش ر پيداست موضوع آن، درگير  و اوتلافيهمان

ست كه هایي دروتيميوم ةداستان درباریي چندسویه بيان شدم است. گفتگوشیکی كه به

 :كنندبودنش تحقير ميواطر زميني و واكيشوند و او را بهور ميبر ويار  حمله

 آن شنيدست  كه در عهد نجات

 هییا صیییفي آراسیییتنییدسیییردروییتي

 سیییيییب و آلییبییالییو مثییال شیییير نر

 توتییک طرف توت سیییفيد و شیییام

 نییار و گیردو و گییلییابي یییک طرف

 بر ويییارور گشیییتینیید اّول حیمیلییه

 كییا  ويییار سیییب  وییاكسیییترنشیییين

 مییا بییه رو  شیییال در بییالییا  تخییت

 جییاتویوییش را داوییی ميییان ميوم

 كَني این زمیانت پوسیییت از سیییر مي

 

 جییاتجنیگ سیییختي شییید ميییان ميوم 

 از پي جنییگ و جییدل بروییاسیییتنیید

 بسیییتییه بییا گيلییا  و شیییفتییالو كمر

 «واحیید یموت»ور گشیییتنیید بییا حملییه

 قییيسییییي و بییادام آبییي یییک طییرف

 آرنیید از جییانییش دمییار كییه بییرون

 مییا بییه رو  شییییال، تیو رو  زمين

 تییو بییه رو  وییاک در زیییر دروییت

 ثییبییاتدوام و بییيا  تییو بییيكییردم

 افییکیینییيیی ات مییيدر مییيییان كییوچییه

 (290: 0210)گيلاني،                       

ها  طرف اول گفتگو، یک بيت در توصيف حال ويار شیاعر پس از اتمام صیحبت

 پردازد:ها  طرف دوم ميصحبتآورد و سپس به مي

 با صد سوز و ساز د،ید نیا اريچون و

 امیروز نَبَود ج  تو كس ازيییپی  كییا

 آور شییییدنییدهجوم هییايسیییردروت

 بییا صییید كبر و نییاز نییدیگويم جملییه

 كننییديدعیوا میخییارع میی نییا بیهیر

 بییه ب م صیییلر مییا را رم دهنیید نییه

ازيییپیی شيیرفییت تییا پیی  انییاشیییکیر   

بییر  ادمیییعییاجیی  بییه فییر اممییانییدم  

بر چییاكر مضیییطر شییییدنیید ورحملییه  

ازيییو نییه پ اريیینییه و وميم سییییتين  

كییننییديمییا را هیر دو وییارع میی نییام  

نهنییديمیی يبییه فییرق مییا كییلییاهیی نییه  
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  ؟یاجییا محرم نییه چيچیرا در ه مییا

 سیییت ؟ياكنون كهیی  دانیی ينییمیی میین

 

  یییاكییه داوییی آدم نییه ایییيییگییو

                                      سیییت ؟يبیگو پس چ وميیمی  يَینی گیر

(اج)همان  

 آورد و ب د به بسن گفتگو ت موجود مياین بار شیاعر دو بيت در توصيف وض يّ

 پردازد:طرف دوم مي

 ديییاز دل بركشییی يآه ازکيییپییس پ

 و ترب بییا سیییوز و ال  ازيییپی پیس

 كل  شییید كییار و بییار میا وراب  كیا

 سیییلییطنییت  بییرا هییايسیییردروییتیی

 مییا را بییا دو صییید دوز و كلییک نییام

 

 ديرا شییین تیچون حکا رانيح گشیییت 

 كییل  شيییدو تین رفیتینیید تییا پیی هیر

 افییتییادم انییدر اضیییطییرب بییوسیییتییان

 سییییلییطیینییت  كییردم لییوا مییرتییفییع

 حییک ومياز دفییتییر هییر م كیینیینییديمیی

 (290-292)همان:                          

گر، در بيتي دیآورد و دوبارم شیاعر بيتي وارع از گفتگو و در توصییيف شییراین مي

 برد:م را به پایان ميها  طرف دوّصحبت

 فکر كرد  چنیید ديییچون كل  بشییین

 بیگیفییت امیروز از بهر محییک پیس

 

 بکر كرد  بنشیییسییییت فکر يسییییاعت 

 مییا هسییییت زردآلو عنییک يقییاضییی

 (92: )همان                                  

 زند و داستانميم گفتگو پی ها  طرف سوّبا دو بيت به سیمت حرف ،و در نهایت

 دهد:را پایان مي

 پس روان گشیییتنیید بییا سیییوز و ال 

 ل و آوییر تییمییاماوّ را مییاجییرا

 اموميگیفییت زردآلیو كییه مین هیی  م

  یحضیییور شییییام چون بودم نیید در

 وییوشیییمیی م جییاتوميییمیی انيییمیی در

 از وداد کیییکییایییدروییتییان را  پییس

 و هیی  كل  ازيییو هیی  پیی اريییوی هی  

لییام شيییپیی  زردآلییو بییگییفییتنیید والسیییّ

 اموميییافییطییار زنییان بیی گییرچییه

  یییدارم از قیید ادیییسیییخیین را  نیییا

 انگور اسیییت و سیییلطان، ورب م شیییام،

 حضیییور وود بخواند و صیییلر داد در
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 را بوسییییه دادنیید از وفییاه    رو

 

 صیییلر و صیییفا ة يكیاهو صییی ووانید

 (جا)همان                                     

 در بطن آن حیا  است كه ه این شی ر، وجود گفتگوها  دوسویهویژگي قابی توجّ

گو  ويار و پياز، م، گفتل بیا ويار یکي از اعضیییا  طرف دوّگو  طرف اوّشیییدم: گفت

گو  گفت و در نهایت گو  ويار و پياز و كل  با زردآلو،گو  پياز و ويار با كل ، گفتگفت

آور دیدی . بهماندمرا در بيت یکيهیا كه ما تنها گ ارشیییي از آن زردآلو بیا تمیامي ميوم

ه آن وجود آوردم كتركيب این گفتگوها  دوسویه در مجموع، گفتگویي چندسویه را به

 را بررسي كردی .

 

 ی تریبونیگفتگو -1-9-4

  اواژم« تریبون»اسیییت.    تریبونيگفتگوهییا  چنییدسیییویییه، گفتگونوع دیگر  از 

گرفتیه شیییدم و در روم قیدی  به « تریبونو »لیاتيني  ةسیییت كیه از كلمیفرانسیییو 

آنان دفاع از  ةشییدم كه وکيفي اطلاق ميقضییایيطور منصییبان لشییکر  و همينصییاحب

گویند به آن، مي  سیییخنراني و منبر ني  مي ت بودم اسیییت. در ایرانحقوق و منیافع ملّی

 تریبون و تریبونو (.  ة)دهخدا، ذیی واژ

ت را دارد، وواهي و دفاع از حقوق ملّ ار مشروطيتنسي  شمال كه اغلب اش ارش ب

هرم بردم ب گفتگواز این نوع « الملليیک مکاشفه راجع به جنگ بين»در شی ر  با عنوان 

ر  سییلاطين اروپایي و دعوت ي راجع به جنگ و درگيت. موضییوع شیی ر، سییخنرانياسیی

، فتگوگاین نوع ت ه به ماهيّاست. با توجّ« بهشت» گفتگو. محی استها به صلر كردن آن

 حاضریني ني  دارد. بالطبع این سخنراني 

حاضیییرین »ها را تحت عنوان بتدا و وارع از شییی ر ت داد  از آنشیییاعر وود در ا

مسیيو پوانکارم رئيس جمهور فرانسیه، مسيو ژرژ پادشام »م رفي كردم اسیت: « مکاشیفه

طریش، پادشام اانگلسیتان، مسيو نيکلا امپراطور كی ممالک روسيه، مسيو فرانسوا ژوزف 
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ني، )گيلا« محمدوامس سلطان عثماني، مسيو ویهل  امپراطور مملکت آلمانمسيو سلطان

0210 :029  .) 

اشارم وواهد شد.  آنهااسامي حاضرین دیگر در وود ش ر آمدم كه ضمن بررسي به 

ها )به ج  گذار  هر یک از بخشاین شیی ر از پنب بخش تشییکيی شییدم كه شییاعر با نام

يدم استقلال بخش آنهاها ایجاد نمودم و به هر كدام از گفتگوهایي بين بخش اول(، فاصیله

ه كردم اسییت. بخش نخسییت، عنواني ندارد. شییاعر ابی توجّكه این ویژگي، شیی ر را ق

ها  یکي از ووانندگان ش ر وود را نقی كردم كه آن ووانندم ضمن ت ریف از ش ر گفته

 كند:نسي  شمال، ووابي را كه دیدم برا  او ت ریف مي

 الدین السیییلامالسیییلیام ا  اشیییرف

 شیی رهایت راحت روم اسییت و بس

 تویيي در این تهران شییییاعیر میلّ

 وواب دیییدم هسیییت  انییدر كربلییا

 شیییید م طر م  م از بو  بهشییییت

 دیییدم آنییجییا میینبر  از قرص نور

 

 افتخییار رشییییت و ق وین السیییلییام 

 ها  مجروم اسیییت و بسمره  دل

 ت ایییران تییویي...بییخییش مییلّییروم

 در ميان روضیییه و صیییحن و سیییرا

 رفت  از وجد و فرم سیییو  بهشیییت

 نیور حیق كییردم از آن میینبر کهور

 (029-021)همان:                       

 ر ش ة  اصیلي ش ر است. ووانندگفتگوا  برا  ورود به این بخش در واقع مقدمه

اند. این یا همان راو  وواب، در رؤیا جم ي را دیدم كه در پا  منبر  صیییف كشیییيدم

تن از یارانش، شیییاهان یونان، شیییاهان عج   12جمع عبارتند از: امام حسیییين )ع( و 

)داریوش، بهمن و جمشیییيید(، پیادشیییاهان اروپا )پطر و ناپلئون(، اولياءالله، انبيا )آدم، 

، شیی يب، ارميا، یوشییع، ذوالکفی، نوم و اشیی يا( و دوداوادریس، ی قوب، یونس، هود، 

 (.021-025جبرئيی )همان: 

 مییحضیییر  از اولییيییاءالییلییه بییود

 

 اللییه بود صییییاحییب میینبر رسیییول 

 (021)همان:                                
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 شود كه در آنشروع مي« منبر و دفتر»م ش ر با عنوان ب د از این بخش، قسیمت دوّ

 كند:رود و شروع به صحبت مينوجواني با دفتر  در دست بر منبر مي
 گفت: این دفتر كه در این محضر است

 آییید برا  جمع و ورعهر كییه مي

 ميرد بییه عنوان محییکمي هییر كییه

 

 هییا  ویلیق در این دفتر اسییییتنییام 

 شیییود نییامییش در این اوراق درعمیي

 شیییود نییامش از این اوراق حییکمیي

 (020)همان:                                  

ي كه ا از وقتدهد كه سال گذشته این دفتر از اسامي افراد سيام بودم امّ سپس ادامه مي

ویا الکاتبين جت را از كرامنصف این دفتر سفيد شدم است. علّجنگ اروپا شیروع شیدم 

 شدم:

 الکییاتبينچیون چینين گفت ، كرام

 داني چه شد؟گفت هيچ امسال مي

 پدرصیییده اران طفیی گشیییته بي

 شییوهر شییدمصییده اران زن كه بي

 صییده اران نوجوان گشییته هلاک

 هییازد شیییرر بییر ورمن بيچییارم

 

 رییی ان زد قییل  را بر زميناشییییک 

 وواني چییه شییید؟اروپییا هيچ ميدر 

 پسیییرصیییده اران مییام گشیییتییه بي

 صیییده اران دییدم از وون تر شیییدم

 صیییده اران ن ش از افتادم به واک...

 هییاهییا، وییمییپییارمهییا، طییيّییارمتییوپ

 (020-022)همان:                        

شود افتند. ب د تاجي از طلا آوردم ميها به گریه ميت داد  از حاضرین از این گفته

كند. سییپس حضییرت عيسییي )ع( تاع را كه  نظر سییلاطين اروپا را به وود جلب مي

ها  بتبا صح«   انبيا )ع( راجع به صلرگفتگو»م ش ر تحت عنوان دارد. بخش سوّبرمي

 شود:حضرت عيسي )ع( شروع مي

 گفت: این تاع از شییهي باشیید كه او

 هسیت این تاع مشی شیع تاع صلر

 طلییاهر كییه شییید دارا  این تییاع 

 جوزودتیر در جینییگ گییردد صیییلر 

 آمییدم بییا رَفیرَف از می ییراع صیییلر

 گییيییر گییردد بییر مییلییا...زود عییالیی 
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 ا  سیییلاطين جهان همدل شیییوید

 

 حییامییي حق، رافع بییاطییی شیییوییید

 (022)همان:                                

د ت داد  دیگر از پيامبران از جمله حضییرت ابراهي  )ع(، حضیییرت محمّ ،سییپس

ها  حضیرت عيسي )ع( راجع به صلر و )ص( و حضیرت وضیر )ع( در تکميی گفته

 كنند.مي گفتگوها  آن ووبي

دعایي اسیت كه حضرت ابراهي  « اوليا و انبيا ةاسیت اث»بخش چهارم شی ر با عنوان 

 گویند:وواند و جمع آمين مي)ع( بر منبر مي

 گیفییت: ا  دانییا  اسیییرار نهییان

 بگسیییيختندنسیییی آدم رشیییته را 

 ا  وییداونیید كییرییی  كییارسییییاز

 رح  و الفیت در دل شیییاهان فکن

 زودتر اصیییلییام كن این كییار را

 

 واقفي از شیییکییی اوضییییاع جهییان 

 بیهیر ویونیری   بییه ه  آویختنیید...

 از كییرم كییار اروپییا را بسیییییاز

 عییداوت را بییکنو جینییگ  ةریشییی

 مییتّییحیید كیین از كییرم افییکییار را

 (020)همان:                                

ا دوبارم از زبان این پيامبر، سلاطين اروپ« نطق عيسي )ع(»بخش پایاني ش ر با عنوان 

 برد:كند و با ستایشي دوبارم از صلر و دوستي، ش ر را به پایان ميرا به صلر دعوت مي

 ا  سیلاطين چارم در صلر است صلر

 هر كییه در اصیییلییام كوشییید زودتر

 هر كه زود اصییلام جوید جان ماسییت

 دعوت بییه اصیییلییام اموركنیید میي

 این كتیاب و این عقیاب و این وطاب

 

 مصییلحت یکبارم در صییلر اسییت صییلر 

 گییذاریمش بییه سیییر این تییاع زر...مي

 نییاصیییر دین، تییابع فرمییان مییاسییییت

 مصیییحیف و تورات و انجيییی و زبور

 ویتی  شیییید واللییه اعل  بییالصیییواب

 (020-025)همان:                            

ات رستي   موجود در آن، ریشه در تفکّ طلبي و جنگاز صلر ت این شی ر جداماهيّ

المللي و با حضور افراد مختلف در سیطحي بين گفتگووطني اسیلامي شیاعر دارد. جهان
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ي يتفراملّایراد شیییدم و در آن، چندین نفر از طریق تریبوني جهاني راجع به موضیییوعي 

ترین ا  كه بررسي شد، مناسب  چندسویهگفتگواند؛ به همين دليی، نوع سخنراني كردم

 ت.ووبي بهرم بردم اسست كه شاعر در راستا  بيان این موضوع از آن بهیيگفتگونوع 

 

 ی نمایشیگفتگو -1-9-1

در  گفتگو»داسییتان در نمایشیینامه اسییت.  ةبرندیکي از عناصییر اصییلي و پيش گفتگو

 پيرنگ است؛ زیرا در نمایشنامهگير  پرداز  و شکیشخصيّتنمایشینامه عنصیر اصلي 

پرداز  به كمک شیییخصیییيّتحوادث نمایشییینامه و  ةم مولاً راو  وجود ندارد و هم

 (.  011: 0215)داد، « شودنشان دادم مي گفتگوپرداز  و صحنه

ا  ومشيبه گفتگو، از این «صحبت چهاردم نفر»نسیي  شیمال در ش ر  تحت عنوان 

دسیییت به  گفتگواز آن جهت كه او در طي این بسیییيار سیییادم اسیییتفادم كردم؛ سیییادم 

دارد كه هر  شخصيّتي ن دم است. ش ر چهاردم پرداز  واصّپرداز  و صحنهشیخصيّت

طور گروهي از مردم هسییتند. شییاعر همانند ا  از مشییاغی و هميندسییته ةكدام نمایند

 سخن را مشخص كردم است:نمایشنامه، صاحب

وكیییيیییی: 

 حییکییيیی :

 تییییاجییییر:

 ووان:شییبيه

 كییار:طییمییع

 عییییالیییی :

 جیییاهیییی:

 پرست:شک 

 نییییقییییال:

 كن مین وكیيیل  از همییه عییال  وكییالییت مي 

 كن مین طیبیيب  انییدرین طهران طبییابییت مي

 كن تییاجییرم بییا جیی ییبییة وییالي تجییارت مي

 كن ت ميولق را از گریییه من داوییی بییه جنّیی

 كن مین وییدا را وییاطیر ویرمییا عبییادت مي

 كن را بییه نور عل  دعوت ميمین ویلییاییق 

 كن جییاهل  من هر چییه فرمییایي اطییاعییت مي

 كن وورم من ميی شییربت ميچون فسیینجان مي

 كن صییبر تا شییب از حسییين كبرد صییحبت مي
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 رمیییییییال:

 گییيییر:جیین

 :مقد  شکهو

 گییییییییدا:

 چي:روزنامه

 كن ت ميمین بییه عیلی  رمییی تییوليیید محبّیی

 كن بندم هر شیییب لشیییکر جن را ضیییيافت مي

 كن طلب هر صیییبر ل نت ميمن به مشیییروطه

 كن ؟ي ترک عییادت ميام كمین گییدایي كردم

 كن مین تیلییاش از بیهیر بیيییدار  ملّییت مي

 (529-521: 0210)گيلاني،                         

جام ه،  ها  طن ، ضیمن تمجيد از ب ضي از مشاغی مه ّ گير  از مایهشیاعر با بهرم

اند به باد انتقاد گرفته اسییت. او با ت شیدمافتادگي ملّقشیر  از اجتماع را كه باع  عقب

 خوبيها  وود را بشییخصییيّت  نمایشییي، كنش هر یک از گفتگوا  موج  از اسییتفادم

توان از در نمایش، سخن، وود غالباً همان كنش است. مي»چرا كه  ؛نمایان سیاوته است

« شیییودمي این ني  فراتر رفت و ادعا نمود كه تمام گفتار نمایش ال اماً كنش محسیییوب

ا صییریر اسییت. ها بسییيار كوتام امّگفتگواین  ةارائ(. كلام شییاعر در 00: 0260)اسییلين، 

رد بميها پيشخصيّتها  زیرین كه مخاطب پس از وواندن هر مصیراع، به لایهطور به

 ها را بسن دهد.گفتگوتواند در ذهن وود این و مي

 

 های دوسویهگفتگو -1-4

بردم است كه در ادامه به بررسي اشکال مختلف بهرم گفتگوش ر از این نوع  21شاعر در 

 شود.آن پرداوته مي

 

 مناظره -1-4-9

 تنظركردن، فکركردن، مجادله و ن اع در حقيقت و ماهيّمنیاکرم در ل یت به م نا  باه 

سر برتر  و  در آن، بين دو كس یا دو چي  بر»مناکرم(.  ةچي   اسیت )دهخدا، ذیی واژ

گيرد و هر یک استدلالات وود را بر فضيلت وود بر دیگر  ن اع و اوتلاف لفظي در مي
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، 0211)شییميسییا، « شییودنهد و سییرانجام یکي م لوب یا مجاب ميدیگر  ترجير مي

 ، در ش رگفتگو(. مبنا  مناکرم گاهي بر سیلال و جواب است و گاهي نه. این نوع 221

به دو صورت  _و  مورد اسییتفادم قرار گرفته ةسیرود 22در كه مجموعاً _نسیي  شیمال 

 نمود یافته است:

 مناظره بر مبنای سؤال و جواب -1-4-9-9

آن است كه قصيدم یا غ لي را به »باشید و سیلال و جواب یکي از صینایع عل  بدیع مي

(. ولي در این 096: 0219)همایي، « صییورت پرسییش و پاسییخ یا پي ام و جواب بگویند

 گستردم و ةي مدنظر نيست. این صن ت در عل  بدیع حوزبررسیي، قالب شی ر  واصیّ 

عنوان سلال و جواب كه در كتب بدی ي آمدم است دقيق نيست؛ »ني دارد؛ چرا كه نامت يّ

زیرا در بسییيار  از موارد، اصییلاً سییلال و جوابي در كار نيسییت بلکه فقن بين دو تن 

   .پاورقي( 012: 0216 )شميسا،« ا  صورت گرفته استمکالمه

هایي تگوگف؛ ی ني بررسي آن دسته از استفقن بر پرسیش و پاسیخ  در اینجا، تکيه

شیی ر،  22شیی ر از  06كه در آن به م نا  واق ي كلمه، سییلال و جواب وجود دارد. در 

 شاعر از سلال و جواب به دو صورت زیر استفادم است:

 سؤال و جواب متصل 1-4-9-9-9

ه و صورت پيوستشدم بين دو طرف بهها  ردوبدل، پرسیش و پاسیخگفتگودر این نوع 

ترین نوع پرسش و پاسخ در ش ر فارسي است. پشیت سر ه  آمدم كه این مورد، متداول

 ش ر مورد نظر، این ویژگي را دارند. 06تا از  01

 :«جواب پدر وقتي كه اصفهان را دیدسلال پسر و »نمونه؛ ش ر  با عنوان 
 ه سیییفرة ما قيمه و فسییینجان كو؟پدر ب : 

 رواع گشییت به بازار، اسییکنا  آور؟ : 

 مگر حميییت اسیییلییام از ميییان رفتییه؟ : 

 بیاشیییند؟پیدر مگر وكلیا فکر میا نمي : 

 

 تو را چیه كیار بیه قيمه، پنير یا نان كو؟ :ع 

 بلي ولي به دو صد عج  و التما  آور... :ع

 بلي دییانیت و انصیییاف از جهیان رفتیه :ع

 پاشیییندچرا وليیک بیه ما واک مردم مي :ع

 (201-201: 0210)گيلاني،                    
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كند. این را شییاعر در دو سییطر به ها غش ميگویا پسییر پس از شیینيدن این جواب

دهد كه از نکات قابی توجه این ش ر است. ب د از این صیورت نثر به مخاطب اطلاع مي

 یابد:ادامه مي گفتگوآید، كه پسر به هوش مي
 پدر برا  چه ما این قدر ذليی شیییدی ؟ : 

 ت؟چرا شیییدی  گرفتییار محنییت و ذلّیی : 

 ای ؟چرا ز زور و فشار دو وص  چنبرم : 
 نهاد؟اسا  شرع چه بودم است این وجسته : 

 برا  آن كه ز مسییتي سییوار فيی شییدی  :ع 

 برا  این كییه نییداری  مییذهییب و ملّییت :ع

 ای شیی ور و مسخرمبرا  این كه همه بي :ع

 تمییام امر بییه م روف بود و حب نهییاد :ع

 (201)همان:                                      

 )حرف« ع»و «  »شاعر از حروف  ة، اسیتفادگفتگواز دیگر نکات قابی توجه این 

در مقام ها را شییخصییيّتاسییت كه موضییع هر یک از «( جواب»و « سییلال» ةاول دو واژ

دهد؛ استفادم از این علائ  در ش ر كلاسيک مرسوم دهندم نشیان ميكنندم و جوابسیلال

 نبودم است.

 سؤال و جواب منفصل -1-4-9-9-4

، سپس شودر مطرم ميطور كامی و ب ضاً مکرّابتدا سلال )سلالات( به گفتگودر این نوع 

ها م مولاً با شییرم و تفصییيی پاسییخآید. این پرسییش و ها( ميدر پي آن، جواب )جواب

 همرام است.

 :«مصلحت»نمونه؛ ش ر  تحت عنوان 

 شییییب عيیید اسییییت مبلییا من نییدان 

 بییود عییمییر میین از هییفییتییاد افیی ون

 میرا بییاشیییید زن پییير  بییه وییانییه

 گییيییرد از بییهییرم بییهییانییهولییي مییي

 بییدیییدم دوتر  چون دسیییتییة گییی

 زنیید مییانیینیید بییلییبیییر مییيدلیی  پَیی
 

 زر از مییخیی ن بییگییيییرم یییا نییگییيییرم؟ 

 بییفییرمییا زن بییگییيییرم یییا نییگییيییرم؟

 زنیید هر صیییبر شیییانییهبییه ریشییی  مي

 نییخ و سیییوزن بییگییيییرم یییا نییگییيییرم؟

 یربیود از قیلییب مین صیییبییر و تحمّیی

 بییگییو كییه زن بییگییيییرم یییا نییگییيییرم؟
 

 جواب:
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 ووب ويالي به سرت اوفتاد نيت نيکونهادملمن ووش آ  بارک الله به تو پاک اعتقاد

 برو زن بگير...مشد  حسن زود  دوتر پاكي م به صد فن بگير

 پيش حریفان بنما امتحان اروام بابات تو جواني جوان عمر تو هفتاد بود در جهان

 مشد  حسن زود برو زن بگير... دوتركي چون گی سوسن بگير

 فکر سه زن كن ز رم اشتياق زود بدم مادرشان را طلاق چار پسر دار  همه قلچماق

 برو زن بگير...مشد  حسن زود  شب به كف مش ی روشن بگير
 صحبت اسلام و دیانت مگو یا شدم بر شرع اهانت مگو كردم فلان شخص ويانت مگو

 مشد  حسن زود برو زن بگير آفت چين، ل بت ارمن بگير

 (091-210)همان:                                

 وگفتگ  این شییی ر بر ت ری  و كنایه اسیییت. شیییاعر با طرم این گفتگواسیییا  

ت بير  فقن به فکر عيش و نوش هستند و درد دین صورت طن   تلخ از كساني كه بهبه

 و وطن ندارند انتقاد كردم است. 

مفاعلين مفاعيلن )»اسیییتفادم از دو وزن عروضیییي  گفتگوهیا  بارز این از ویژگي

برا  قسییمت جواب( اسییت كه « مفت لن مفت لن فاعلن»برا  بخش سییلال، و « ف ولن

تنوعي كه به موسیيقي ش ر بخشيدم، انفصالي را كه سلال و جواب از ه  دارند علاوم بر 

 برجسته كردم است.

 ظره بر مبنای مفاخرهامن -1-4-9-4

مفاورم در ل ت به م نا  نازش و بر یکدیگر باليدن و اکهار ب رگي و مناقبت در حسب 

حماسیه اسییت؛ مفاورم از فروع »مفاورم(.  ةو نسیب و ج ء آن اسییت )دهخدا، ذیی واژ

صییورت زیرا بنا  آن بر اغراق در باب صییفات نيکو و ذكر اعمال پهلواني اسییت... به

مستقی ه  وجود دارد؛ ی ني ش ر  كه شاعر در آن از آغاز تا پایان به وصف كمالات و 

 (.  221: 0211فضایی وود بپردازد )شميسا، 

هاسییت؛ گفتگوت اشیی ار كار  نداری  و موضییوع محی بحثمان در اینجا ما به كليّ

با اسیییتفادم از مفاورم سییی ي در اثبات  _هر دو یا یکي_هیایي كه در آن، طرفين گفتگو
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شود، ش ر را شامی مي ششدر ش ر نسي  شمال كه  گفتگوها  وود دارد. این نوع گفته

گرفته شدم است كه در كار صی و منفصی بههمانند نوع سلال و جواب به دو صورت متّ

 پردازی .ادامه به بررسي آن مي

 صلمتّ ةمفاخر -1-4-9-4-9

پا  شییکلي پيوسییته و پابهترین آن ه  اسییت، دو طرف مناکرم بهدر این نوع كه متداول

ش ر مورد  شییشتا از  سییهپردازند تا بالاورم یکي پيروز شییود. ه ، به بح  و جدل مي

 نظر، این ویژگي را دارند.

 :«گفتگو»نمونه؛ ش ر  با نام 

 زادم:وزیرزادم با بقال

 امروز در این مدرسیییه فرزند وزیرم

 افتیادم همیه مملکت امروز به زیرم
 

 در شیی ن و نجابت احد  نيسییت نظيرم 

 ها نيست گ یرمگییییییر فخر كن  بر بچه
 

  ووب است مقام ورزا را بشناسي 

 زادم گفت:بقال

 جدایي هر چند كه ما از حش  و ملک 

 گر مختلف امییروز ز ملبو  و ردایي 
 

 لیيیکن همگي بنییدة مملوک وییدایي  

 فردا  قيیامت همه عریان به صیییدایي 
 

  ي...بشناس را صدا امروز از تو باید 

 وزیرزادم گوید:

 شیییید واطر من جمع ز مال پدر من

 ورمن شدم در من ل من سي  و زر من
 

 مردم همییه هسیییتنیید غلییامییان در  من 

 چییییییییییییو غلام به پيش نظر من عال 
 

  نما را بشناسيووب است تو این قبله 

 زادم گوید:بقال

 در فقر همان  طوطي شیيرین سخن  من

 بي ویرقه و اروالق و بي پيیرهن  میین
 

 عرییان و پریشیییان بییه ميییان وطن  من 

 از فقییییییر و فلاكت به ويال كفن  من
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  در موقع مردن ض فا را بشناسي 

 كن  فخر در این دورم به هر حالاز فقر 

 در شهر شدم وادم و زحمتکش و حمال
 

 زیرا نرسيدم است مرا هيیییچ زر و مال 

 ده  از كار به اطفالییک لقمیة نیان مي
 

  با این فقرا لطف ودا را بشناسي 

      (122-125: 0210)گيلاني،                                                                

نوبت پيوسییته و به گفتگوبند تشیکيی شیدم كه در آن، هر یک از طرفين  نبهاز  شی ر

شاهد  تگوگفری   شییدم اسییت. در این تضیاد پي ةبر پای گفتگوكنند. بنيان صیحبت مي

آید كه ميطور بربند  شیی ر اینتقابی فقير و غني هسییتي  كه در نهایت با توجه به پایان

رسيدم و  اتمامها  او بهشیدم اسیت؛ چرا كه مناکرم با گفته گفتگوفرد فقير پيروز ميدان 

ها  او اوتصییاص یافته اسییت. از كه دو بند پایاني شیی ر به صییحبتتر، ایناز همه مه 

ي است كه شاعر در بين هر یک از گذاریدیگر شی ر، باز ه  فاصله ةها  برجسیتویژگي

دم به بندها  شیی ر استقلال بخشي فتگوگبندها اعمال كردم و با م رفي هر یک از طرفين 

 است.

 منفصل ةمفاخر -1-4-4-4

ني  همانند سیییلال و جواب منفصیییی، ابتدا یکي از طرفين، بح  وود را  گفتگودر این 

ا از ت سهپردازد. جدل ميدهد، سیپس طرف مقابی در پاسخ به او بهطور كامی ارائه ميبه

 دواند كه در اصییی سییرودم شییدم گفتگوا  موجود بر مبنا  این نوع شیی ر مناکرم شییش

؛ است ش ر مج ا حی شدم دوها در گفتگوشیوند؛ چون یکي از این را شیامی مي گفتگو

ها  وود را در شیی ر نخست بيان كردم و حرف گفتگوبه این ترتيب كه یکي از طرفين 

 طرف دیگر در ش ر ب د :

چند شب قبی برا  جناب سركار  كاغذ  كه»بخشیي از شی ر نخست تحت عنوان 

 «:وله نوشته بودی  صورتش این استخورالدّمفت
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 وییان والییا ز شیییوق هییلییهلییه كن

 آییییداز قییفییا  تییو دزد مییي

 كییاروان رفییت و در عقییب مییانیید 

 سییییاعتي از قمییار دسییییت بکش

 

 رام دور اسییییت فییکر راحلییه كن 

 تو قطع این مرحلییه كن ،بییا رفيقییان

 صییییی بییه قییافلییه كنوویش را متّ

 بییا وییدا میی ییاملییه كنا  لیحیظییه

 (259)همان:                              

این اشیی ار را در جواب ما مت يرانه وله خورالدّمفت»بخشییي از شیی ر ب د  تحت عنوان 

 «:اند صورتش این استنوشته

 اشیییرف از این بيش جسیییارت مکن
 

 در سیییر مشیییروطییه لییجییاجییت مکن 
 

 مستبدم مستبدم مستبد حدنشوم با احد  متّمي ولق من  وص  و ضد ةبا هم

 هيچ بییه مشیییروطییه تو دعوت مکن
 

 

 اشیییرف از این بيش جسییییارت مکن...
 

 اموافور و مي و بادم ةبند امباف و دكان را به گرو دادم امزادماصی و نسب دارم و وان

 میینییع ز وافییور و ز عییادت مییکیین
 

 اشیییرف از این بيش جسییییارت مکن... 
 

 هيچ نترس  ز عذاب و عقاب ت كبابكن  از گوشت رعيّمي ت شرابوورم از وون رعيّمي

 وعییدة بییه فییردا  قییيییامییت مییکیین

 

 ذوق ز بییيییدار  مییلییت مییکیین 

 )همان(                                         

آمي ، از كساني كه از درد مردم غافلند و ا  كنایهبا طرم مناکرم ،شیاعر در این شی ر

، فتگوگه این ها  قابی توجّتنها به فکر ووشیگذراني هستند انتقاد كردم است. از ویژگي

 خوبيي، انفصال موجود در مناکرم را بكردن آن در دو ش ر مج است كه این ویژگمطرم

 نمایان كردم است.

 )مکالمه( ی معمولیگفتگو -1-4-1

  دوسیییویه اسیییت، دو طرف نه بنا  گفتگوترین شیییکی كه سیییادم گفتگودر این نوع 

ها به گفتگوصیحبتشیان بر پرسش و پاسخ است و نه بح  و جدلي با ه  دارند. اغلب 

كنند و اند ی ني طرفين عقاید وود را به سییمت یکدیگر پرتاب ميپنگ شییبيهباز  پينگ
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 وگفتگا در این كه طرف مقابی را م لوب كنند، امّ نوعي درصییدد این هسییتندهر یک به

 (. 22: 0210شدن و تحميی عقاید وود بر دیگر  نيست )بوه ، دنبال برندمكسي به

این است كه دو طرف م مولًا با جملات وبر   گفتگوها  این نوع از دیگر ویژگي

وت اسییت. در   نمایشییي متفاگفتگوبا  گفتگوكنند. این نوع دیگر ارتباط برقرار ميیکبا 

نام  دارد؛ به این ترتيب كه گفتگوترین دوالت را در انجام   نمایشییي، شییاعر ك گفتگو

ها  هریک را جلو  كند و سیییپس گفتهذكر مي ،ا اضیییافه ةهيچ كلمهر گویندم را بي

ست. ا و فيلمنامه ها دقيقاً همانند نمایشنامهبند  نوشتهنحو  كه قابآورد؛ بهنامشیان مي

تر  در روایت دارد و با اسییتفادم از كلماتي ، شییاعر دوالت بيشییگفتگوا در این نوع امّ

ها گوگفتآید، و... كه گاهي ب د از نام گویندم مي« گوید»، «گفت»، «گفتیا»، «گفت »چون 

ي ها با نوع نمایشگفتگوبند  كلي براین، شیکی نوشتار  و قابدهد. علاومرا نشیان مي

 ت را دارا هستند.ش ر این وصوصيّ هشتر اش ار مورد بررسي، متفاوت است. د

 :«دَر  وَر »نمونه؛ ش ر  با نام 

 دوتر گوید:
 طبيبي بر سر بيمارآمد وكيلي عال  و بيدار آمد به طهران دولتي سرشار آمد

 و گر ما را نه وقت اضطراب است
 

 ز جییا بروي  وقییت انتخییاب اسییییت 
 

 مادر گوید:
 دروشندچو وورشيد دروشان مي دروشندمثال مام تابان مي دروشندمينمایان بلي مجلس

 تو پنییدار  بییه مجلس آفتییاب اسییییت
 

 ز جییا بروي  وقییت انتخییاب اسییییت 
 

(026)همان:   

 سویههای یکگفتگو -1-1

 گفتگوش ر، این نوع  091كه در طور ترین بهرم را بردم است؛ بهبيش گفتگوشاعر از این 

از مخاطبان  وجود دارد و این امر  كاملاً طبي ي اسیییت؛ چرا كه شیییاعر با ويی عظيمي

گير  از شییی ر اسیییت، شیییاعر با بهرم آنهاكه تنها رام ارتباطي با  روبروسیییت و از آنجا



 452 شمال ميگو در شعر نستعنصر گف یبررس

 

 

 

 به این مه  دست استقراردادن ووانندگان سیویه كه بهترین رام مخاطبها  یکگفتگو

 یافته است. 

ر   تریبوني در این اسیییت كه اینجا گویندم یک نفگفتگوبا  گوگفتتفاوت این نوع 

یندم بيش از یک نفر اسیییت و   تربيوني گوگفتگواسیییت )م مولاً وود شیییاعر( اما در 

كسیییاني حضیییور دارند و هر یک  آنجاگيرد كه در در محين م لومي انجام مي م مولیاً

 كنند.صحبت مي ،موردبح  ةل نوبت راجع به مسبه

او به كمک جملات وطابي ندایي، امر ، پرسیشییي و اغلب تلفيقي از هر سییه، این  

پرداوته  آنهاسیییویه را در شییی ر وود برقرار كردم كه در ادامه به بررسیییي   یکگفتگو

 شود.مي

 

 جملات ندایی -1-1-9

ست كه مورد ندا قرار گيرد منادا اسمي»ندایي متشیکی از منادا و حرف ندا اسیت.  ةجمل

ها  ندا عبارتند از: ا ، یا، ایا و پسوند لفظي آن صوت یا پسوند نداست. صوت ةنو نشا

 ا ه اغلب اوقات بدون حرف ندا ولي با تکيه(. البت220ّ: 0212)فرشيدورد، « است« ا»ندا 

شوی . نسي  ه مي( كه ما این را از رو  ساوت جمله متوجّ جارود )همانكار ميواص به

 ندایي استفادم كردم است. ةجمل 0051 شمال در ش ر وود از حدود

 كند:دهد و با او درددل ميوطاب قرار ميشاعر گاهي در ش ر وود، ودا را مورد 

 الملکا تو در هییر عالمي شاهيویییدایا مالک 
 

 

 تو را دارم چه غیی  دارم تو از حال من آگاهي 
 

 

 به من هنگام تنهایي در این غربت تو همراهي 
 

 
  ترسنه از كشتن نه از بستن نه از زنجير مي   ترسنه از غربت نه از شبگير مينه از ذلت 

(061: 0210)گيلاني،   
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 كند:مي گفتگودهد و با وود شاعر اغلب وود را مخاطب قرار مي

شود دنيا به كام اهی ایران ا  نسي مي  

 آفتاب م رفت گردد دروشیان ا  نسي 

 

 نسي نماید هر مسیلمان شادماني ا  مي 

 شیود این شهر تهران ا  نسي نور باران مي

 (069)همان:                                 

 دهد:گاهي ه  شخصي را در لفافه و با كنایه مورد وطاب قرار مي

 !ا  صیییدر والا مرحبا ،لطنیهالسیییّ ا  نهنیگ 
 

 

 !ا مرحبات تقییییییلّكییییییني در كشتن ملّمي 
 

 

 !ا مرحباملّكرد  نه به د رح نیه بیه سیییيّ 
 

 

!ا مرحباکلّ  از تو راضیییي نه مبنه م مّ  
 

 !اللییه مرحبییابییارک !الیلییه مرحبییابییارک 
 

(060)همان:   

 

 جملات امری -1-1-4

امر  آن اسیییت كه ف ی آن به وجه امر  باشییید و بر نفرین، فرمان، دعا، تمنا و  ةجمل»

(. نسي  شمال از 005: 0212)فرشيدورد، « ی ني بر طلب دلالت كند آنهاوواهش و مانند 

جمله(. این جملات در اغلب  0911ترین استفادم را كردم است )حدود این جملات بيشی

 نصيحت و موعظه دارند: ةموارد جنب
 باادب باش كه تکليف جوانان ادب اسیییت

 

 آدم و حيوان ادب اسییییتمییابين بنيفرق 

 (209: 0210)گيلاني،                            

 دین وود را سییاز محک  پيش استاد فصير

 وقت ووابيدن شهادت گو  با قول صحير

 غير نام دوسیت چي   بر زبان جار  مساز

 

 گوی  صریرهمدمت در قبر، دین توست مي 

 وواهي شو  در رتبه، همتا  مسيرگر تو مي

 آزار  مکنمیي بخور منبر بسیییوزان مردم

 (261)همان:                                       
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 جملات پرسشی -1-1-1

سشي كلمات پر ةوسيلپرسیشیي آن است كه پرسش را برساند و این پرسش یا به ةجمل»

نقش  گفتگودر ایجاد پرسش (. 002: 0212)فرشيدورد، « گيرد و یا بدون آنصیورت مي

 ، )احمد «تداوم مکالمه اسیییت  هاهیپا نیتراز مه  يکی»كند و اصیییلاً مهمي ایفیا مي

پرسشي  ةجمل 101سییویه، از حدود ها  یکگفتگونسیي  شیمال در طرم  (.92، 0219

 بهرم گرفته است.

 ها اغلب متوجه اوليا  امور است:وطاب او در این پرسش
رسد؟عيد نوروز آمدم ول ت به ما كي مي  

رسییید؟موقع ارزاني ن مت به ما كي مي  

 

 رسد؟وعدة آسایش و راحت به ما كي مي 

 رسدت به ما كي ميا  از گلشین جنّلاله

 (001)همان:                                 

زند. غافی وود تلنگر مي هایي، به مخاطب در بسییيار  از موارد ه  با طرم پرسییش

 كند:زیر از زبان قرآن، از مردم گلایه مي ةدر نمون

 د؟یاقس  ووارم كردم نیشما امن چه كردم با  
 

 

 دیاردمییك اعتبارميب يذهبیییر لامییه شيیییپ 
 

 

 ایددر ميان كوچیییه پر گیییرد و غبارم كیردم 
 

 
كند؟كس با دین و آیين این شنائت ميهيچ  

 

 كنددر قيامت از شیییما قرآن شیییکایت مي 
 

(069)همان:   

ها  مت دد و متنوعي بهرم جسته گفتگوطور كه بررسیي شید، نسیي  شمال از همان

صدایي به سمت چندصدایي اسیت. او با اسیتفادم از این عنصر، ش رش را از حالت تک

ا  از مخاطبان )مخصوصًا مردم بردم كه همين موضوع باع  شدم ش رش طيف گستردم

ها  وود و مند د، كوشییيدم دغدغهها  مت دّگفتگوه( را داشییته باشیید. و  با طرم عامّ

ها  گوناگون بيان كند تا با این شگرد، شخصيّتمردمش را از زوایا  مختلف و از زبان 

 تر انجام گيرد. تر و صریرانتقال پيام به مخاطب، سریع
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 گيرینتيجه

در ش ر    اصليگفتگودر ش ر نسي  شمال نشان داد كه سه نوع  گفتگوبررسیي عنصیر 

سیییویه. ها  یکگفتگوها  دوسیییویه و گفتگوها  چندسیییویه، گفتگواو وجود دارد: 

تریبوني   گفتگو  روایي، یک گفتگوش ر و به شکی یک  سهها  چندسویه در گفتگو

شیی ر را  21ها  دوسییویه گفتگواند.   نمایشییي مورد اسییتفادم قرار گرفتهگفتگوو یک 

تا  آن بر مبنا  سلال  06صورت مناکرم كه به گفتگو 22 :گردند كه عبارتند ازشامی مي

تا   هشتتا سلال و جواب منفصی( و  شیشتا سیلال و جواب متصیی،  01و جواب )

 منفصی( است. و در نهایت ةتا مفاور سهمتصیی،  ةتا مفاور سیهدیگر بر مبنا  مفاورم )

   م مولي )مکالمه(. گفتگوشکی به گفتگو هشت

ود را ني  به و گفتگوترین نوع موجود در شییی ر او كه بيشییی ةسیییویها  یکگفتگو

 ةجمل 0051اند كه عبارتند از حدود كمک جملاتي وطابي برقرار شدم، بهاوتصاص دادم

ها به گفتگوپرسیشي. شاعر در این  ةجمل 101امر  و حدود  ةجمل 0911ندایي، حدود 

طلبي و ي، صیییلردوسیییتر و غرور، ترغيیب به نوعطرم مضیییاميني چون نکوهش تکبّ

جام ه، انتقاد از افراد  پرستي، تمجيد از مشاغی مه ّ ت ورافه و ورافهسیتي  ، مذمّجنگ

 درد و مسائلي چون فقر، دین، وطن و آزاد  پرداوته است. غافی و بي

مخاطبان شییی رش را گسیییترش دادم و  ةع، دایرد و متنوّها  مت دّگفتگواو با طرم 

ع این گوناگون موردبررسي قرار دهد. تنوّ ها مردم را از جهت ةكوشیيدم مشیکلات عام

ی از ناميدن شییی ر او؛ چراكه مردم ني  متشیییکّسیییت بر مردميها وود شیییاهد گفتگو

ي  شمال گيرند. بنابراین نساشکال مختلفي با ه  ارتباط ميها  متنوعي هستند و بهطيف

 ا در ش ر وود بازتاب دادم است.ا ، مردم ره  با استفادم از این عنصر، چون آینه
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Abstract  

Dialogue is one of the most important means of conveying the 

content in a literary work. It has long been the focus of writers 

and poets. Sayed Ashraf al-Din Gilani, also known as Nasim-e-

Shemal and recognized as one of the most popular poets of Iran's 

constitutional age, has used this technique in various ways. The 

present article is a study of his poetry from the perspective of 

how, to what extent, and for what purpose the poet has employed 

dialogues. The results show three types of dialogue in his poetry. 

They include multidisciplinary dialogues in three of his poems in 

the form of narrative, oration, and theatrical dialogues, two-way 

dialogues in six poems in the form of debates and ordinary 

dialogues, and one-way dialogues in 190 poems, which were 

employed in the form of vocative exclamatory sentences, 

imperative sentences, and interrogative sentences. In this study, 

first, the term dialogue and its types are introduced, and then 

discussions and subdivisions are made with examples. The 

themes used in the poems are also explained and evaluated. 

 

Keywords: Constitutional literature, Sayed Ashraf Gilani, Poetry, 

Dialogue, Debate, Nasim-e-Shemal. 
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Abstract  

Complaint is one of the lyrical species.in which the poet 

expresses his annoyance about the painful events of life and 

miseries. The examination of complaints can acquaint the 

audience with the personal circumstances of the speakers and the 

socio-political situation of their time. In Nima yoshij,s  poems, 

which is really a full-length mirror image of the life at his time, 

all kinds of complaints are expressed. This research is done 

through a descriptive-analytical method to examine social, 

political, personal and philosophical grievances. Undoubtedly, the 

mystical complaints in Nima’s poetry cannot be plotted, but, 

among the species of complaints, social and political grievances 

in his symbolic language and social commitment are dramatic. 

Nima's grievances in his early poems are more personal, but his 

grievances gradually take up a social color. The dictatorship and 

autocracy of his age make him criticize incapable and 

incompetent rulers. In addition, the ignorance of people brought 

him a lot of pain. In his lyrics, he strongly complains about the 

consequences of the World War and the poverty and illness of the 

people, the deviation of political movements, their abuse of the 

lower masses and the feudal system. 

 

Keywords: Complaint, Nima Yoshij, Society, Contemporary 

literature. 
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 The quantitative-qualitative content analysis of 

fictional elements in Rasoul Parvizi's stories 

 
 

Dr. Mohammad Bagher Movahedi Mehrabadi1 

Assistant Professor of Persian Language and Literature,  

Payame Noor University of Qom 

 
Abstract  

The review and critical analysis of the works of writers in the 

second generation of Iranian contemporary story telling with new 

means and methods of writing clarify some of the abilities and 

drawbacks of narration technique of writers apart by detecting 

some of the hidden aspects of these works. In this research, all of 

Rasoul Parvizi's stories have been criticized and analyzed in detail 

based on eight important elements of storytelling. 

Methodologically, the present study is based on library work with 

an analytical-descriptive approach. It has been conducted through 

complete inductivity. The results of this research demonstrate that 

Parvizi seldom uses the new styles of narration and using them in 

some cases is due to the nature of his writing and 

unconsciousness rather than his contemplation and previous 

thought. In contrast, the use of comic language, the full 

recognition of the characters in a single geography and intimacy 

in narration compensate for the lack of new styles in attracting the 

audience. 

 

Keywords: Rasoul Parvizi, Story elements, Writing style, Comic 

language. 

 

 

                                                           
 Date of receiving: 2019/4/3                                  Date of final accepting: 2020/10/5 

  - email of responsible writer: iraj_mehr@yahoo.com 

9     abstracts 



 __________________________________________________________________  
Kavoshnameh, No. 46 (2020)  8 

 __________________________________________________________________  

 

 Monologue domination in the adoration by poets of 

Khorasani style 

 
 

Muhammad Musa Shafaq1 

PhD student in Persian language and literature, Yazd University 

(From Afghanistan) 

 

Abstract  

From a linguistically oriented point of view of culture and 

society, monologues and dialogues seem to be approaches to 

authoritarianism and pluralism. In a monologue, one is a speaker 

and the other is a listener that keeps silent. This may occur in a 

wedding party; a classroom; a political consultation; a trade union 

or a social guild. In general, the society is based on the 

monologues. Earthly love forms part of our cultural identity, and 

social norms are widely reflected in the literature. A study of the 

lover-beloved relations reveals the hidden spots of the society. It 

is especially the case about famous lovers whose behavior turns 

into a pattern to imitate and converts anomalies to norms. This 

article seeks to illustrate the origins of the "cute and needy" 

category, identify the causes of love based on despotic 

monologue and examine it as a part of the cultural-historical 

identity of the society. 

 

Keywords: Earthly love, Monologue, Dialogue, Farrukhi, Ounsori, 

Manuchehri, Social criticism. 
 

 

 

 

 

                                                           
 Date of receiving: 2020/1/5                                 Date of final accepting: 2020/12/7 

  - email of responsible writer: mshafaq1395@gmail.com 

Kavoshnameh, No. 49 (2021)  8 



 __________________________________________________________________  
Kavoshnameh, No. 46 (2020)  8 

 __________________________________________________________________  

 

 The confusion in the topic of allegory in academic 

rhetorical textbooks and its causes and factors 

 

 
Dr. Abdolkhalegh Parhizi1 

Assistant Professor of Persian Language and Literature,  

Payame Noor Buchan University  

 

 
Abstract  

So far, several generations of literature students in Iran have learned 

rhetoric. Taking a look at the topic of allegory in the academic 

rhetorical textbooks, one finds these books fraught with confusion 

and inconsistency. In order to examine the issue and the 

corresponding causes and factors, we have first studied the evolution 

of this rhetorical topic in traditional rhetorical texts and then, based 

on the results, we have reviewed the contents of contemporary 

rhetoric books. The results show that the main reason for confusion 

and inaccuracy of the contents in the contemporary rhetorical books 

is the lack of knowledge of their authors about the classical texts on 

Islamic rhetoric or their superficial and incorrect understanding of 

these texts. Some of this confusion and inaccuracy is also due to the 

problems that exist in the classical texts themselves. One of them is 

disagreement between Abdul Qahir and Sakaki and Khatib Qazvini 

on the issue of whether the pseudo- aspect in the simile of allegory is 

rational and credible or sensory and real. Another problem is the 

confusion and ambiguity in the definition given by Khatib Qazvini 

for compound figurative concepts, through which many 

contemporary authors in particular have been misled and have 

reached incorrect conclusions. Our research method in this article is 

descriptive- analytical. 

 

Keywords: Allegory, Allegorical similarity, Allegorical metaphor, 

Proverb, Fictional allegory, Compound figure, Compound metaphor. 
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 Naser Khosrow's linguistic tricks in "Goshayesh and 

Rahayesh" to convey ideological concepts 

 
Maryam Jafarzadeh1 

Ph.D student of Persian language and literature, University of Kashan 

Dr. Reza Shajari 

Assistant professor of Persian Language and Literature,  

University of Kashan 

 

Abstract  

Goshayesh and Rahayesh is a prose work by Naser Khosrow 

Ghobadiani written on Ismailia rhetoric. The author promotes 

philosophical thoughts in a polemic manner, and takes advantage of the 

potentials and elements of the language to serve his purpose. In the 

book Goshayesh and Rahayesh, the ideas are expressed with 

appropriate linguistic constructions. This study investigates the 

aesthetic properties of the book in relation to ideological issue and 

examines the author’s linguistic strategies of conveying his points of 

view. According to the tenets of the text, the research questions to 

answer are ‘How does the linguistic structure of Goshayesh and 

Rahayesh reflect the author's ideology?’, ‘Which syntactic elements 

were of interest to the author?’, ‘With respect to the language of the 

book, what literary devices are used?’ and ‘What literary arrays has 

Naser Khosrow used to express her ideological concepts?’ The results 

of the study indicate that ideology is explicitly reflected in Goshayesh 

and Rahayesh. The use of rational and narrative arguments as well as 

philosophical and theological codes shows the dominance of ideological 

concepts in the text. At the syntactic level, the aspects of verbs, 

grammatical sounds and accent elements provide a clear picture of the 

ideological burden of the text. The range of the ideological concepts at 

the rhetorical level has also limited theological diversity to arrays that 

have considerable ability to describe the author's attitude and 

worldview. Therefore, those rhetorical industries that cause ambiguity 

and multifaceted texts are not seen in Goshayesh and Rahayesh. 

 

Keywords: Naser Khosrow, Goshayesh and Rahayesh, Ideology, Language 

structure, Didactic prose.
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evolve In the poems of Nasrallah Mardany 
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Professors of Persian language and literature, Yazd University  

 
Abstract  

One of the important topics in stylistics and grammar is the 

recognition of noun phrases in a poem. In order to understand a 

poet’s personal style, along with other factors, the structure and 

style of the noun phrase used in his poetry must be well 

evaluated. Among the poets of the revolution, Nasrollah Mardani 

is one of the few who has done e imagery. Through a descriptive-

analytical method, this study seeks to examine the structure of the 

noun phrases in the poems of Mardani. All the noun phrases are 

counted and reviewed in three types including pentapartite, 

quadripartite, and triplex. Also, the number and variety of those 

phases are shown in corresponding tables. The findings of the 

study show that Mardani has used actual and potential Persian 

language capacities to construct noun phrases. His views have 

gradually changed over time and, as a result, the number of the 

noun phrase has declined in his later poems. Placing adjectives at 

the beginning of noun phrases with extra fraction, making noun 

phrases without nouns, enlightening against the rules and creating 

phonetic proportions are the most important anomalies in the 

construction of the noun phrases in his poems. 

 

Keywords: Noun phrase, Structure of the noun phrase, Language 

evolution, Deviation, Nasrollah  Mardani. 
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Abstract  

In epic narratives, there exist signs of mythological patterns. 

Some characters, narratives, places, and other elements may be 

rooted in mythology. One of the characters who have been talked 

about widely in mythological or non-mythological narratives is 

Rustam. The narratives with Rustam as presented in Iranian epics 

also include some other issues like the birth of Rustam, bringing 

the king from an alien land and the way he died. In these 

narratives, there are some materials that are older or more 

authentic than Rostam's story. In this article, several of these 

narratives have been investigated. It is also shown that other 

stories have followed older mythological materials than Rostam's 

story. Those materials are either missing or very poorly 

mentioned in the narrative of Rustam. They may also have 

changed into newer and more logical forms. Therefore, other 

narratives are more original or at least older than Rostam's 

narrative. Rustam is most likely a newer narrative. Highlighted as 

the first major national epic character, Rostam seems to be based 

on other narratives. 
 

Keywords: Shahnameh, Rostam, Epic, Authenticity, Mythological 
pattern, Epic pattern. 
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