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 ثابتدکتر مهدی ملک سردبير:
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 ویرایش:

 بخشمحمود الهام دکتر سيّد بخش فارسی:
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 اعضای هیأت تحریریه
 «به ترتيب حروف الفبا»

 استاد دانشگاه علّامه طباطبایی دکتر اصغر دادبه:دانشگاه دهلی                                  استاد: خاندکتر علیم اشرف

 استاد دانشگاه علّامه طباطبایی دکتر کوروش صفوی:                   استادیار دانشگاه یزدبخش: دکتر سیّدمحمود الهام

 استاد دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمّد غالمرضایی:                استاد دانشگاه شهید چمران اهواز  دکتر نصراهلل امامی:

 استاد دانشگاه علّامه طباطبایی الدین کزازی:دکتر میرجاللاستاد دانشگاه شهید باهنر کرمان         دکتر محمّدصادق بصیری:

 دانشگاه یزد استاد دکاظم کهدویی:دکتر محمّ              دانشیار دانشگاه الزهرا)س(              :پناهیدکتر مهین 

 استاد دانشگاه یزد ثابت:دکتر مهدی ملکاستاد دانشگاه تهران                                       دکتر جلیل تجلیل:

 استاد دانشگاه یزد دکتر محمّدرضا نجّاریان:استاد دانشگاه یزد                             دکتر یداهلل جاللی پندری:

 استاد دانشگاه سوربن فرانسه :نصیری مقدّم نادردکتر استاد دانشگاه شهید بهشتی                            دکتر احمد خاتمی:

 استاد دانشگاه خوارزمی                               دکتر حکیمه دبیران:
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  049-42141013تلفاکس:  
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 شماره:همکاران علمی این 

دکتگر یی(، امگه بااباگادانشگگاه علّ اریدانشدکتر محمود بشیری ) )استادیار دانشگاه یزد(، بخشدکتر سیّدمحمود الهام

 پناه کرمگانی )اسگتادیار دانشگگاه یگزد(،دکتر آرزو پوریزدان (،باهنر کرمان دیاستاد دانشگاه شهمحمّدصادق بصیری )

دانشگگاه  اریاسگتاد) انیزنگدواندکتر احمد  ،(رفسنجان« عج»دانشگاه ولی عصر دانشیار ) علیحمید جعفری قریه دکتر

دکتگر ، (رازیدانشگاه ش اریدانشدکتر اکار صیادکوه )(، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان) درضا صرفیمحمّدکتر  (،زدی

علیرضگا فگویدی دکتگر  ،(یگزددانشیار دانشگگاه ) حمرتضی فالّ دکتر ،(استاد دانشگاه شهید بهشتی) د غالمرضاییمحمّ

 کاظمدکتگر محمّگد (،)ره( ینگیامگام خم یالمللنیدانشگاه ب اریدانشزاده )سیدعلی قاسمدکتر  )دانشیار دانشگاه کاشان(،

اسگتاد ) اریاندرضا نجّمحمّدکتر  ،ری )استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان(محمود مدبّدکتر  کهدویی )استاد دانشگاه یزد(،

 .(استادیار دانشگاه عالمه بااباائی) دکتر بتول واعظ ،(دانشگاه 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 اباّلعاتی نشریات علمی معتار)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  52/2/9952مورخ  8584/9براساس نامۀ « زبان و ادبيّاتنامۀ کاوش» فصلنامۀ

کميسيون مزبور، مقاالت  99/5/9952مورخ  2471/9پژوهشی گردیده است و به موجب نامۀ شمارۀ  -حائز درجۀ علمی

 ژوهشی است.پنيز دارای امتياز علمینامه کاوش 99و  95، 99های 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 دیحجم مقاله با •

 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 گرددیارسال مها دانشگاه

 باشد. یعلم أتیهمکار عضو ه ایاستاد راهنما  دیی( همراه با نامۀ تأالف

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 مشخّفصلنامه به مدّبه ارسال شده  گریمقاالت د بررسیاز  تیّ( محرومب

 .مسوول مقاله ةسندی( اطّالع به سازمان متبوع نوج

 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

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

 . تومان واریز نمایند 055555تومان و قبل از انتشار رسمی مقاله نیز مبل  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،یرنویص شود و در زدار 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)بیدیکل هایو واژه 0

 شوند.

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

 یو بررسو بحث  6

 یریگجهیو نت7

که جزو اصل  ی استمطالب یها و به طور کلّنوشتیها ، ضمائم، پوستیها: شامل پادداشتیو  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)آبادی، تاجنوش

 .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

  5100-10010596تلفاکس: ، 09000-01009: یکدپست ،050اتاق  زد،یدانشگاه  یعلم ۀدفتر مجلّ ،یاجتماع

 kavoshnameh@yazd.ac.ir:لیمیا

 

 باسمه تعالی

 تعهدنامه
 نامۀ زبان و ادبیّات فارسیسردبیر فصلنامۀ کاوش

 با سالم

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

 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 .رسی مقاله، آن را برای مجالت دیگر و یا همایشب( تا زمان اعالم نتیجۀ بر

 های نویسندگان مقاله نداشته باش .کردن نام دیگری به نامج( درخواست اضافه

 نام:                                                                            

 امضاء                                                                            

 تاریخ                                                                            



 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 صفحه     عنوان                                                                                            

 9....... .ی .................دورة اسالم یهاخیدر شاهنامه و تار روزیبالش بن ف گاهیجا یلیتحل یبررس
 پورملک زهرادهیّس، دشت ارژنه ییدکتر محمود رضا

 00 ........................ غزل ۀولد در عرصسلطان یقرآن یهاو اقتباس حاتیتلم یعرفان یکارکردها
 ثابتملک یدکتر مهدی، خوندابید واثقودکتر داو

 00.......... ........................ ارسطو یقایبوطبر اساس  «یوکروم اروش شنامهینما»طرح در  ساختار
  یجهانت یلیخل میدکتر مر، یدکتر محمّد باران، یمالشاه دانفهیدکتر فاطمه وظ

 یۀبه نظر ینگاه با ،یزروان ییرگرایاز منظر تقد «کریهفت پ» ۀدر منظوم« بخت»اصطالح  لیتحل

   001 ...................................................................................................................... گفتمانلیتحل
 یگناباد نیدکتر بهرام پرو، دکتر اصغر دادبهی، مرمر حسام

 001.... .....................................................................................ی سعد دیلطافت غزلوار در قصا
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های دورة در شاهنامه و تاریخبلاش بن فیروز بررسی تحلیلی جایگاه 

   اسلامی

 پژوهشی( مقالة)
 1ارژنهمحمود رضایی دشت دکتر 

  دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز

  پورزهرا ملکدهسیّ 

  دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز

 
 چکيده

اواند دی هطالعات ااییخی برانگيز شااهااه،  سمت  ااییخی ن  ات  ه، نیا هیهای چالشیکی از بخش

. دی این اوا  بم طرسی برنتی  بشوليده و پریشا  ات  ه، از ن  هایی تراپاهطتح نظر واسع شاود یا اسمان،

شن یو  های دویة اتلاهیبلاش و هيزا  هتگونی یوای  شاهااه، با ااییخشخصيّ  با هطالعة هویدی   جمتای

اواند ب، عاوا  هابعی هوثق دی هاای دیگر هاابع ااییخی لحاظ شااود  شااد ه، بخش ااییخی شاااهااه، نيز هی

جایگاه والای تااوارا دی دویا  انتقال تاالطا  از بلاش ب، سباد  چاانک، جانشاايای بلاش دی اياف سيروز  

هم دی او  داییپادشااهی بلاش  دیاوات  نشتی اوشاواز دی عدد بلاش  چدای تال پادشاهی بلاش و هرد 

بين شاهااه، و اواییخ عدد اتلاهی دیده  وجّدیتویی سابل اهم دی هاابع ااییخی نهده ات  و همشااهااه، و 

 شود. هی

هوایدی  طوی ه، اود هاابع ااییخی نيز دی بماايایی از هواید ااتلان نظر دایند  دیهتا  دی عين حال 

اش ب، ال هماااد سدیت از بلبلاش  چگونگی انتق  چگونگی هواجدة سباد با تاالطا  برادی هوچکترش از سبيل

 ينبسباد  چگونگی یویایویی تاوسرا با اوشااواز و یهاند  سباد و تااات، شاد  چاد شدر ب، دت  بلاش  

 ی یوا ارین ناهتگونی این ات  ه، بر الانبايادی شاود.هایی دیده هیشااهااه، و هتو  ااییخی ناهتگونی

د با یتد  دی بيشتر هتو  ااییخی  سبابلاش ب، سباد هیبدو  هيچ ااشی  تلطا  از ب، هوجب ن   شااهااه، ه، 
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نید  دی حالی ه، این هاجرا دی شاهااه، هربوط ب، بعد از دی پی برهاایی بلاش برهی  اوتال ب، پادشاه هياطل،

 .بلاش هربوط ب، ن،و گرود الع سباد از تلطا  ات  ه، برای برهاایی برادیش جاهاتپ ب، هياطل، هی

 
 .های دویة اتلاهیبلاش سيروز  شاهااه،  ااییخهای هليدی: واژه

 

 ه،هقدّ -0

اای م تلف ین چنان در ام ای از اساارور  و تاریخ اساات و ب  شاااانامه، یمي  

 ،نوعيای ین را ني  باای اساارور قساامتپژواان حتي كه برخي از شاااانامه شااد تنيد  

نهایي  كه اینک به دساات ما رساايد ، حماسااه مل ي ایران در تدوی  »دانند: تاری ي مي

نماای اااری تلليفي از نو  تاریخ اای ایا  و كارنامه شاااااان دارد و کرّ كل ي ین در 

اکيری زمان اس ،ای پرداخته شد  است كه ضم  ینبازگویي تاریخ ایران باساتان به شيو 

ه صورت ک بمحض بود ، این ةبه زمان تاری ي پيوسته و ینچه اسرور ،با تدبيری زیركانه

فریدون  (.79: 9907سااركاراتي،«)ای از ین وانمود شااد  اسااتب شااي از تاریخ و پار 

جنيدی ني  از ابتدای شااانامه تا سلرنت ایر  را تاریخ یریایيان شمرد  و پ  از ایر  و 

( 19:9901داند.)جنيدی،زمان برنشااساات  منوچهر بر ت ت پادشااااي را تاریخ ایران مي

داند: اای تاری ي ميمایهاسااااکيری شاااااناامه را دارای ب  مساااکوی ني  حت ي ب  

اای اساکيری اوستا و اای ب   پهلواني شااانامه حاصات تركيش شا صايتداساتان»

 (74:9914مسکوی،«.)دوران و مردان تاری ي اشکاني و جهان بيني ساساني است

ر داد، افردوسااي بنيان ساارای  شاااانامه را مرتني بر شاااانامة مننور ابومنصااوری قر

فر بر ای  دیدگا  است كه فردوسي علاو  بر شاانامة ابومنصوری، ثاقش ارچند مرتضاي

اای دیگری چون كتایاز اایي از شاااانامه نه تنها برای تکميت كار خود و تدوی  ب  

بلکه از یگااان و دانایان زند  ني   ؛اای گوناگون سااود برد اخرار رسااتم و اسااکندرنامه

 :اای ایشان بهر  برد  است، منلاًو یا از كتای اا شنيد داستان

 



 00 اتلاهی دویة هایااییخ و شاهااه، دی سيروز بن بلاش جایگاه احليلی بریتی

 

 

 

 یااکااي پااياار بااد پااهاالااواني سااا  

 چاانااياا  گااویااد از دفااتاار پااهاالااوان

 

 بااه گافاتااار و كاردار گشاااتااه كه  

 كااه پرسااايااد موبااد ز نوشااايروان...

 (04:9907، فرثاقششاانامه به نقت از ) 

ه مواردی كمعتقد اسااات كه حتي در ت با ای  دیدگا ، م االف در اكرر نحوی ،هالرت ا

گوید كه داستاني را از راوی شنيد ، ای  امر به ای  معني نيست كه فردوساي یشاکارا مي

اي دخود فردوسي مستقيماً داستاني را از كسي شنيد  باشد، بلکه ای  امر به شيوة ارجا 

 (44-91: 9904گردد. )نحوی،در منرع مکتوی او برمي

م ین به سه دورة اساکيری، پهلواني و اای كه  شااانامه، تقيسبندییکي از تقسايم

 Cowasji)د ن ساتي  بار فيروز كواسیي داور ای  امر را تريي  نمو تاری ي اسات كه

Davar,1927:18 )   بندی را پذیرفتند. پژواان ای  تقسااايمدیگر شااااانامه ،و سااا

(، 994-999: 9904)مسااکوی،(، 974-994: 9971(، )ماسااه،140-144: 9901)صاافا،

(Shahbazi,1991, 109-118). بندی ساانتي شاااانامهب  »بندی را ای  تقساايم »

ای  سه  زیرا ؛بندی امروز  دیگر جایگااي ندارد(. ای  تقسيم997:9914نامند. )ییدنلو،مي

 ز ای  رو،اقائت شد و  ینهاتفکيکي بي   ،راحتيتوان باند كه نميدر ام تنيد  ب   چنان

ای اسرور  شاانامه را دو ب   دانسته است: گویا باید با بهم  ساركاراتي امرا  بود كه

   (79:9970و تاری ي.)سركاراتي،

ن ستي  نگارش تاریخ شااان  بایسنقری یمد ، بنا بر گ ارشاي كه در مقدمة شاانامة

اني به قو س   به فرمان ی دگرد سو  ، دانشمند دا ران به دساتور انوشيروان فراام شدای

نا  دانشور بر اساس تلليفات خ انة انوشيروان ین كتای را تلليف و تکميت كرد. ولي ای  

 ؛داردي نتلانویساي در زمان انوشيروان انیا  گرفته باشد، اي  اصنامهنظر كه یغاز خدای

نامه در زمان برخي از پادشااان بلکه گ ارش بالا در واقع مربوط به تکميت مرالش خدای

 (Agathias) ولي ات فاقاً در زمان امان خسرو انوشيروان مورخ بي انسي یگاثياساست. 

ای از توانسااته بود به چکيد  (Sergius) به یاری دوساات ارمني خود به نا  ساارگيوس
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تاریخ شاااااان سااااسااااني دسااات یابد و ین را در تلليف خود بياورد. )خالقي مرل ، 

11:9914  .) 

شاااانامه حاوی »تاری ي شاااانامه معتقد اساات كه: تور  دریایي دربارة اک لاعات 

نامه از منابع دیگری ني  علاو  بر خدای ،اک لاعات مهم ي دربارةسااساانيان است كه اااراً

اند. شاانامه از وقایع مربوط به اواخر دورة ساساني اک لاعات بسيار دقيقي به دسات یمد 

تر ن مسااالمااان كااامااتداااد كااه حت ي از یثااار کرری و دیگر مور خااابااه دسااات مي

شود كه بنا بر مسائت ایدئولوژیکي، (. دریایي در ادامه یادیور مي944:9919است.)دریایي،

ا نامه یخدای»یت تاری ي ندارد: اا و به ترع ین قسامت تاری ي شاانامه، سند نامهخدای

 امان شاانامه در دوران ساسانيان و پ  از ین در خدمت ااداف و مقاصد متنو عي بود 

اسات. ای  كتای اب اری برای مشروعي ت ب شيدن به ساختار اجتماعي حکومت ساساني 

 به ین را  یافت و از مرجعي ت ني  اک لاعاتي كه ساندی ت تاری ي نداشت ،بود و در نتيیه

 ین كاست. 

یکي از ااداف نگارش ای  كتای ترليغ دی  و دولت وقت بود كه موجش شاااد در 

احظاات ایدئولوژیکي مانع از توجه به واقعي ت شاااود ملا ،ااای ینبسااايااری از ب  

، معتقد اساات اما زاگرس زند با دیدگااي در تضاااد با دیدگا  تور  دریایي .(19)امان:

ای و ني  با وجود منظو  بودن و اای غير تاری ي و اسرور شااانامه با وجود جنره»كه: 

ه بنساارت دار و امانت سااتنداش، متني اساات تاری ي، مپردازانهاای ادبي و خيالویژگي

اای دیری  ااای تااری ي پي  از خود. ای  كتاای بر اسااااس اصاااول و سااان اتمت 

نویساي ایراني پي  رفته و ین را به او  رساند  است. با وجود اینکه خویشکاری تاریخ

ایي ااای گذشته بود  و یرماننویساي صارف و گ ارش نوشاتهفردوساي فراتر از تاریخ

  را نویسي او نرود  و متوايفه تاریخاز تر و والاتر داشاته اسات، اما ای  نکته مانع فراخ

پرداخت  به چني  مقالاتي چون مقالة پي  رو،  (.14:9911ی ي نکرد  است )زند،غير تار

 كند. اایي را یشکار ميدرست یا نادرست بودن چني  دیدگا 
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بسياری دربارة ین صورت گيرد  اای ارزند ااميت شااانامه، سرش شد  كه پژوا 

توج ه به  اما با ،و پرد  از بسياری از گواراای نهفته در بر  ای  اثر بشکو  برداشته شود

اینکه حدود یک سااو  ای  اثر سااترا، تاری ي اساات و ای  قساامت ارچند تاریخ به 

 رای ني  به ین را  یافته، اما دمعنای مصارل  خود نيسات و بساياری از عناصار اسرور 

اای شاااانامه، تا حدود زیادی از دنيای رازیلود اساارور  فاصااله مقایسااه با دیگر ب  

پژوا  در خصاو  ای  ب   از شاانامه و مي ان انررا  یا عد  انررا   .گرفته اسات

 نگارندگان در پي ،نماید؛ امری كه در ای  جساااتارین با منابع تاری ي امری بایساااته مي

بلاش فيروز با تاریخ اای بيتي شاانامه دربارة  914ة روایت تريي  ین اساتند تا با مقایس

روشاا  كنند كه تا چه حد بي   اا را بررسااند واا و ناامگونيدورة اساالامي، امگوني

روایت شاانامه و دیگر متون تاری ي در خصو  پادشا  یاد شد ، امگوني وجود دارد 

ای با قسااامت اای اسااارور مایهاند و یمي تگي ب و در چاه مواردی روایات ناامگون

 تاری ي، تا چه حد سرش شد  كه روایات از اصت تاری ي خود دور شوند.

 

 پيشياة پژوهش -0-0

ز اشاراتي دربارة بلاش فيرو ،اایي كه دربارة سااساانيان نوشاته شد ، به فراخوردر كتای

است « انساسانيتاریخ تحو لات سياسي »جدیدتری  كتای اثر شهرا  جليليان  .وجود دارد

نویساند  اشااراتي ارزشمند دربارة چگونگي بر  در ین چاپ شاد  و 9914ل كه در ساا

 ارائه كرد  اساات اشریت ت نشااساات  بلاش، واكن  او به ارمنيان شااورشااي و نيکوكا

 (.  994-994: 9914)جليليان،

كتای دیگری كه به شااکلي جامع كوشاايد  اساات كه روایت شاااانامه را با دیگر 

  یکي از پادشااااان ساااساااني بررسااد، كتای فرزی  غفوری با نا تاری ي دربارةروایات 

 9917ل است كه در سا «سانی  منابع تاری ي شاانامه، در پادشااي خسرو انوشيروان»

  اای شاانامه از ایگ ارش از برخي چاپ شد  و نویسندة كتای به ای  نتيیه رسيد  كه
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خسااروانوشاايروان، بهتری  گ ارش در ميان منابع اوایت اای ویژ  در شاارّ جن دور ، ب

دربارة پادشااي انوشيروان، علاو  بر  كه منرع شاانامه و از دیگرسو دور  اسالامي اسات

اما از ینیا كه  ،(9: 9917)غفوری،ني  بود  است  كتای الکارنامج ابومنصاوری، شااانامة

ا  زوایای دوران سلرنت بلاش جانره و جامع تماسااسااً مقالة مساتقلي كه به شکلي امه

مينه ای  مقاله ن ستي  گا  بنيادی  در ای  ز ررسيد  باشد، تاكنون منتشر نشد ،فيروز را ب

 است. 

 اای پژوا پرس  -1-9

تا چه حد بي  روایت شاااانامه و دیگر متون تاری ي در خصااو  بلاش ب   -

 فيروز، امگوني وجود دارد؟

و اختلاف اسااسي بي  روایت شاانامه با  انددر چه مواردی روایات ناامگون  -

 شود؟دیگر روایات تاری ي دید  مي

ای با قسامت تاری ي، تا چه حد سرش شد  كه اای اسارور مایهیمي تگي ب  -

 روایات از اصت تاری ي خود دور شوند.

 

 نقد و بریتی -1

 جانشيای بلاش دی اياف سيروز -0-1

ر تبلاش در شااانامه پسر كوچک فيروز ب  ی دگرد است كه با وجود اینکه كوچک 

ز نشيند. فيروای با قراد چهار ساال بر مسند قدرت مياز قراد اسات، بدون اي  معارضاه

یید، كشااور را به فرزند جن  با خوشاانواز )شااا  تركان( برمي صااددكه در پ  از ای 

 شود.امرا  قراد رااي جن  مي س ارد و خود بهكوچک خود، بلاش، مي

   روپي  بااد  اارم  ،جاناا  باادان

    شااااا  پيروز پشاااات پ  از قراااد

   بااود فاارزنااد پااا  را پاايااروز هكاا

 نااو كااارسااااازان بااا رفاات اااماا  

 برا  لشاااکر ،باااد چون رانااد اااماا 

 بااود باارومانااد شاااااخا  خاردماانااد
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 شااااد بنشاااسااات ت ت بر از لاشب

 

 داد و مهر بااا باود پساااركاهاتار كااه

 (94 - 99و  99: 7:   9904)فردوسي، 

بر جانشيني بلاش  ،فا ات  با واكاوی تاریخ اای دورة اسالامي روشا  شد كه امه به

گذارند و اي  اختلافي در ای  زمينه بي  روایات تاری ي دور  در غيای فيروز صااح ه مي

، ابي یعقوی الر والاخراردینوری در  از جملهشود؛ اسالامي و روایت فردوسي دید  نمي

 ،یتاریخ نامه کرر، بلعمي در تااریخ کرریکرری در محمادب  جریر ، تااریخ یعقوبيدر 
فاتي  در م، خوارزمي در تاریخ پيامرران و شااان، اصفهاني در الت نريه و الاشرافمسعودی 

میمت التواریخ اای و  در زی  الاخرار،، گردی ی در تیاری الامماب  مساااکویه  ،العلو 
 ،در المعیم في یثار ملو  العیمحسااايني ق ویني  ،تاریخ كامتب  اثير در ، االقصااا 

ر دمرعشااي  در تاریخ گ ید ،، مسااتوفي العرردر اب  خلدون  ،ساارا  درکرقات ناصااری

الص فا امه امگا  با فردوسي، ةض  روميرخواند در   و تاریخ کررساتان، رویان، مازندران

:  9979(، )ابي یعقوی، 01: 9904)دینوری،داننااد. را جااانشاااي  فيروز ميبالاااش 

(، )اصاافهاني، 71: 9941مسااعودی، (، )471،:9974(، )بلعمي،497: 9901(،)کرری، 149

: 9947( )گردی ی، 911:9974(، )اب  مساااکویااه،941:  9947(، )خوارزمي، 14: 9944

، ) (941: 9909(، )حساايني ق ویني، 999: 9979(، )اب  اثير، 79-74: 9909(، )بهار، 11

(، )مرعشااي، 991: 9941)مسااتوفي، (،914: 9971)اب  خلدون،(، 949: 9949ساارا ، 

 (.  779:  9990(، )ميرخواند، 1: 9941

ي اای دورة اسلامالرته یادكرد ای  نکته ضروری است كه بر خلاف شاانامه و تاریخ

بلاش  رو یوشع ستون نشي  كه ام روزگا اند، لازار فارپيكه بلاش را پسر فيروز خواند 

بلاش را برادر ، (Agathias)و یگاثياس  (Procopius) اند و امچني  پروكوپيوسبود 

 .(999:9917)جليليان، انددو  دانسته دپيروز و پسر ی دگر
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 واهاش سباد ب، پادشاهی بلاش -1-1

بر  تر فيروز است، بدون اي  اعتراضي بهبنا بر روایت شااانامه، با اینکه قراد پسر ب را

ند كتر خود بلاش، پدر را در جن  با خوشنواز امرااي مينشاست  برادر كوچک ت ت

اما  .(94 - 99و  99: 7:   9904شود )فردوسي، كه در ادامه به دست خوشنواز اسير مي

به  یشوبد و دست یاریاای دور  اسالامي، قراد از جانشيني بلاش بر ميدر بيشاتر تاریخ

 تا بلاش را از مسند قدرت فروكشد. كند سوی شا  ايتاليان دراز مي

پ  از فيروز پساارش بلاش به پادشاااا  رساايد. و  پساار »کرری چني  یورد  كه: 

فيروز پسار ی دگرد پسار بهرا  گور بود، و برادرش قراد در كار پادشاا  با و  م الفت 

)کرری، «گری ت و از او كمک خواست ،پادشا  تركان ،كرد و مغلوی شد و سو  خاقان

9901: 497  .) 

پ  از او )فيروز( فرزندان  » چني  گ ارش داد  كه: «یفرین  و تاریخ»سااي در دمق

قراد و بلاش بر سار پادشااي با یکدیگر به ن ا  پرداختند. قراد به بلاد تر  گری ت و از 

 (.  197:  9974)مقدسي،  «ایشان كمک خواست

ثعاالري ني  باه منازعت بي  قراد و بلاش اشاااار  كرد  كه برای درام كوبيدن بلاش، 

كه فيروز به سارنوشات شو  خود امي » دسات به ساوی خاقان تركساتان دراز كرد : 

رسايد، پساران  بلاش و قراد بر سار سلرنت به منازعت برخاستند. عاقرت بلاش غالش 

رد  به خاقان پادشا  تركستان پنااند  شد یمد و حکومت را در دست گرفت. قراد فرار ك

كاه به كمک او بر برادر خود بتازد. اعيان و وجو  مرد  ایران بر بلاش گرد یمدند و با او 

كامت تا  بر تارك  نهادند و او را تهنيت گفته  عهد عرودی ت و ترعي ت بساااته، با اکاعت

 (. 104:  9904ثعالري،«)دعا  خيرش كردند

به جدال قدرت بي  بلاش و  ،بر خلاف روایت فردوسي ،فارسانامه اب  بل ي ني  در

از وی دو پسر ماند: یکي بلاش و دیگر  چون فيروز گذشته شد،: »است قراد اشاار  كرد 

پ  بلاش چير  شااد و پادشااااي بگرفت، قراد  ؛رفتقراد و در ميان ایشااان منازعت مي
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اای بسيار به او داد، با ادیه خاقان ن تركساتان رفت و از وی مدد خواست.ن دیک خاقا

 (.  04 – 09:  9974)اب  بل ي، « ن فرستاد تا ای  بلاش را قهر كرداو لشکر گرا

به منازعة بلاش و قراد اشاااار  كرد ، اما از دسااات یاری  تاریخ كامتاب  اثير ني  در 

ش پ  از فيروز، پسرش بلا»است:  دراز كردن قراد به شاا  تركان س ني به ميان نياورد 

به جای  نشاااسااات و ميان او و برادرش قراد ن اع  واقع شاااد كه قراد پيروز گردید و 

 (.  999: 9979)اب  اثير، « پادشاا  را از او گرفت.

چني  روایت كرد  كه با پادشااي بلاش، چون قراد را  «المعیم »ر حسيني ق ویني د

یک   :و ای  فيروز را دو پسر بود»  برد  اسات: بيم جان در ميان بود ، به خاقان تر  پنا

پ  از پيروز بر بلاش كه فرزند  دار  و منصااش پادشاااا قراد. و كار ملکبلاش و دویم

مقر ر شاد و قراد از قصاد او چون ایمن  نداشت، را   ،دلرند و ارشاد و خلف انیش بود

   (.941: 9909)حسيني ق ویني،  «گری  پي  گرفت و به تركستان رفت

:   استتصاری  كرد قدرت بي  بلاش و قراد منازعةبه ني  الت واریخ نظا بيضااوی در 

بلاش ب  فيروز چون به پادشاا  رسيد برادرش قراد بگری ت و به تركستان رفت و از »

 (.  9901:44)بيضاوی، « خاقان مدد خواست

 ،از فيروزبعد : »  استاب  خلدون ام اختلاف دو برادر بر سار قدرت را یادیور شد

 برادرش قراد به خلاف او برخاست، به پادشااا  نشاست. فرزندش بلاش پسار ی دگرد،

)اب  «بلاش بر او پيروز شاد و قراد به خاقان پادشاا  تر  پيوست و از او یار  خواست

 (.  914: 9971خلدون

اری كند، اما از یفقط به گری ت  قراد از بلاش اشااار  مي تاریخ گ ید مسااتوفي در 

د ب  ب  فيروز ب  ی دگر بلاش »ت  قراد از شاا  تركان اثری در ای  كتای نيست: خواسا

بهرا  ب  ی دگرد ب  شااپور ب  شااپور ب  اورم د ب  نرسا  ب  بهرا  ب  بهرا  ب  بهرا  

ب  اورم د ب  شااپور ب  اردشاير ب  سااسان. بعد از پدر پادشا  شد. برادرش قراد از او 

 (.991: 9941)مستوفي،  «بگری ت
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  به گری ت  قراد و پيوساااتن  به خاقان تر  اشاااار  كرد «میمت »ر خوافي اما د

(. مرعشي 41: 9904)خوافي،  «برادر او از او بگری ت و به خاقان تر  پيوست: »اسات

در پادشااي او را امرااي  ،برادر بلاش ،یادیور شاد  كه جاماس  «تاریخ کررساتان»در 

 .از فيروز ساه پسار ماند  بود: قراد، بلاش، و جاماسش»اد به خاقان پنا  برد : كرد ، اما قر

لاش تر بود با بجاماسش كه از برادران كوچک بعد از ین بلاش را به پادشاا  برنشاندند.

جا ن د خاقان امراا  كرد. قراد به پادشااا  برادر راض  نشد. به خراسان رفت و از ین

کرقات »در  ني  سااارا (. 1: 9941)مرعشاااي،  «ش غالش ییدمدد او بر بلاه رفت كه ب

ند: كپنا  بردن قراد به خاقان برای فروكشيدن بلاش از مسند قدرت اشار  ميبه « ناصاری

 «ه ن دیک خاقان رفت به کلش مددقرااد باا پنج ك  از خوا ، به کرف تركساااتان، ب»

   .(949: 9949سرا ، )

توس ت قراد به خاقان اشار  كرد  كه در را  چون بلعمي ني  به اختلاف بلاش و قراد و 

اصاات ای  پيوند، بازد و حرسااند، قراد با دخت داقاني نرد عشاا  ميبه حد  نشااابور مي

قراد ساو  خاقان رفته بود كه س ا  یرد با پنج ت  از مهتران عیم كه »انوشايروان اسات: 

ه را  ب ،رفتند . چون م اوا  و  خواستند، از ایشان یک  را نا  زرمهر بود پسر سوفرا

جا فرود یمدند به خانه داقان  از ین دیه، و قراد به حد  نشابور به دا  برسيدند. ین ،راند

سا ت نيکو رو  بود و ار كه او را بدید  بدانست  كه ملک زاد  است. و ین داقان را 

 دختر  بود س ت نيکو رو . 

ز خانه ین مرد شدن. چون سه قراد ین دختر بدید و بر و  عاشا  شاد. نتوانسات ا

ه خوی  زرمهر را بگفت  روز برود، زرمهر او را گفت: یا ملک! او را بياید رفت .قراد قصاا 

زرمهر بترساايد كه  و گفتا: امروز نه از ملک یاد اساات و نه از جهان به ساارش ای  دختر.

 یا بماند و تدبير به خاقان شدن ترا  شود. قراد ین

و ای  زرمهر بيامد و ین داقان را و مادر دختر  اصفهان بودگفتند ای  اندر گروا و 

را بگفت كه ای  مهتر ما مرد  ب را اسات و ملک زاد  است. او را كار  افتاد  است و 



 01 اتلاهی دویة هایااییخ و شاهااه، دی سيروز بن بلاش جایگاه احليلی بریتی

 

 

 

اندر را  گذر اسااات و ای  دختر شاااما را ام  به زن  خوااد. ای  دختر را به زن  بدو 

، و چون كار و  نيکو شود باز دايد تا و  روز  چند اینیا باشد و به كار خوی  رود

ین دختر از پ  نه ما   ..گردد و دختر شااما را به خانه برد. پدر و مادرش اجابت كردند.

 پسر  ب اد، انوشروان نا  كردند و ام  پروردند. 

و قراد چهار ساااال پي  خاقان بماند. پ  او را سااا ا  داد تا به مملکت خوی  باز 

دیه كرد. پدر دختر او را بشااارت داد به پساار ، و او را یمد. چون بيامد، را  گذر بر ین 

 نا  انوشاروان كرد  بودند. قراد شااد شد و او را پي  خواست، س ت مانند بود به قراد.

ملک ماند  است و او را دیگر روز خرر یمد قراد را كه بلاش مرد  اسات و عیم ب  ،پ 

زن و فرزند بر م  مرار  یمدند، ام  چشم دارند. قراد بدان ني  شاد  كرد و گفت: ای  

حری، و ین و پسر را با مادر بر گرفت و با خویشت  به مدای  برد و به ملک بنشست ب 

 ار، و ملک عیم بر و  راسااات بيساااتاداا  بسااايسااا ا  تر  را باز فرساااتاد با ادیه

 .(471: 9974)بلعمي،

در را  بر دختي بنااكتي ني  امي  ماااجرا را گ ارش كرد ، باا ای  تفاااوت كاه قرااد 

از او بگری ت و به خاقان تر   ،قرااد ،برادرش ،در ین مادت»بنناد: اسااافرایيني دل مي

اسفرایي  در سرا  داقان  فرویمد. داقان اگرچه  ، در شهررفتپيوسات و در را  كه م 

دختر  صاااحش جمال  یورد. و داقان رادار  به جا اما شاارط مهمان ،او را نشااناخت

قراد با ین دختر جمع شااد. دختر حامله گشاات، و قراد به جانش خاقان  بود به و  داد.

 رفت. 

روان دختر بعد از نه ما  پساار  زاد كه در جمال نوش بود. بدی  ساارش او را نوش

خاقان لشکر  با و  فرستاد  ،نا  كردند. و قراد چهار ساال در تركستان بماند، بعد از ین

رسيد و ین پسر را بدید و حظ  شاد  از  د. چون قراد بدی  دیه  گردانَلک مسات لَتا مُ

مشااد  او برداشت، امان روز از ایران شهر قاصد  برسيد و او را خرر وفات برادر داد 

کلرند تا تا  و ت ت به و  س ارند. قراد ین پسر را و بشاارت داد كه اات عیم او را م 
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ا رسوخرا برد و ملک را در تصاار ف یورد و  گرفت و او را با خود به مدای نيک به فال 

   .(44: 9940)بناكتي، برقرار بداشت 

داد و به اختلاف دو برادر و دسااات خوافي ني  روایتي امساااان با بناكتي ارائه مي

(. ميرخواند ني  41: 9904)خوافي،  كندقراد به سااوی خاقان اشااار  مي دراز كردن یاری

ت: ردن  به خاقان ارائه كرد  اسروایتي مشرع از بریشفت  قراد و پنا  ب ،فاالص  ةض رودر 

هر نهاد چون به حدود نيشاااابور رسااايد به قرااد از مادای  گری تاه روی باه ماورا الن »

 كه ملاز  او بود از غلرة شهوت شکایت كرد. یزرمهر دختر خوی روی  سوخرا یزرمهرب  

یا پيدا كرد ، مادر و پدر ین م د   را راضااي گردانيد اعضااای از بنات عظمای ینمناسااش

 كه دختر خود را به نکاحي كه متعارف ایشان بود، به قراد داند. 

شااا اد  شاري با دختر به سار برد  و یبي بر یت  شهوت زد  در امان شش دختر 

نيک اختر به نوشاي  روان حامله گشات. صراّ، قراد دختر را نعمت ج یت داد  به خانة 

جا متوج ه تركستان شد. شاا اد  قرع منازل و مراحت نمود  به ادر فرستاد و خود از ینم

شي جنگي جيخاقان،  ،جا بماند بعد از ین مدتدرگا  خاقان رسايد و چهار ساال در ین

 به ایران فرستاد.  ،امرا  او كرد 

 ینچون به نشااابور رساايد پدر دختر او را کلريد و از حال دختر اسااتفسااار نمود. 

قراد نوشااي  روان را کلش  ه مولودی فرخند  مقد  بشااارت داد.شاا   شاااا اد  را ب

اند خرر به او رسيد كه برادرش بلاش را از ت ت بر ت ته كشيد  ،داشت در امان موضع

و از سااارای فاني به عالم باقي رفته، قراد قد  نوشاااي  روان را بر خود مرار  دانساااته 

   (.779:  9990)ميرخواند،  مدای  امرا  بردي تما  به شاا اد  را با مادرش با تیم ل

ماجرای بریشفت  قراد از پادشااي بلاش و دراز كردن دست  برانگي ،نکتة بسيار تلم ت

یاری به ساوی خاقان و ازدوا  با دخت داقان و تولد انوشايروان است. اگرچه ای  امر 

 ،نهو ه بعد از پادشااي قراد است شود، اما ای  ماجرااا مربوط بدر شااانامه ني  دید  مي

چنانکه در برخي روایات ذكر ین رفت، پي  از پادشااي . از دیگرسو دست یاری دراز 
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 ایسااالهدر شاااانامه برای درام كوبيدن جاماساا  د ايتال كردن قراد به سااوی پادشااا  

به  برایاسات كه به عنف بر جای قراد نشسته، در حالي كه در روایات یاد شد  ای  امر، 

زیر كشايدن بلاش از اریکة قدرت اسات و گویا یک جابیایي صاورت گرفته است. در 

را  سااوخراور، خون ای رشااکشاااانامه ماجرا از ای  قرار اساات كه قراد به تحریک عد 

ری ات. در پي ین، مرد  اماه از قرااد  بي ار شااادند، او را از شاااااي بركنار كردند و 

ها به تن ،را به جای او نشاااندند. قراد را در غت و زنیيرجاماسااش )برادر كوچک تر قراد( 

 نا  زرمهر س ردند تا كي  پدرش را بگيرد.به را سوخپسر 

اما زرمهر ني  مانند پدر به قراد نيکي كرد و قراد را ب شيد و با ام به امرا  پنج مرد 

تر داقان دل دگر رااي ااواز شدند. در ااواز در من ل داقاني مهمان شدند و قراد به دخ

دختر به عقد قراد دریمد. قراد از ااواز امرا  زرمهر و پنج مرد ن د  ،بسااات و در نهاایت

لشااکری به او داد و قراد به سمت ايتال رفت و از او كمک خواسات. شاا  ايتال شاا  

به خانة داقان سااار زد و فهميد كه دختر داقان از او  ،ایران حركت كرد. در را ، دوبار 

بسيار خوشحال شد و با زن و فرزند و لشکر  .و پسری به نا  كسری زایيد باردار شاد  

 .(47-11: 7:   9904به ایران یمد )فردوسي، 

اای دورة اسلامي ني  امگا  با روایت شاانامه الرته گفتني اسات كه برخي از تاریخ

)اب  تیاری الامماند؛ چنانکه ای باه تنااز  قادرت بي  بلااش و قراد نکرد اي  اشاااار 

، اریخ و القصااا ومیمت الت(، 11: 9947)گردی ی، زی  الاخرار(، 9974:911مساااکویه،

)خواندمير، حريش السااير(، 949 : 9949، ) ساارا ، کرقات ناصااری( 79: 9909)بهار، 

 اند. ( از ای  زمر 190: 9941

 

 چگونگی انتقال تلطا  از بلاش ب، سباد -1-9

ن د  ،رایسوخشود و با قراد از بند یزاد مي ،رایسوخبنا بر روایت شاانامه، با تلاش 

اای كنند و از دلاوریها اساااتقرال ميگردد. بلاش و ب رگان كشاااور از ینيبلااش باازم
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 كرد وحکومت مي سوخرای عملاًكنند. در پادشااي بلاش، بسايار تشاکر مي ،رایساوخ

و  خرایسااوامه از كار  ،با قراد سااوخرایپ  از یمدن  .گرفتاای ب را ميتصااميم

بسااايار شاااهر   ساااوخرای . در اینیاكردندانتقا  وی از تركان و یزادی قراد تعریف مي

لاش بسيار زیركانه ب كند وبدون اي  تنشي، از نفوذ خود استفاد  مي سوخرایشاود. مي

بدون اي  درگيری بر قراد  كاه دسااات از مساااند قدرت بردارد وكناد را متقااعاد مي

 نشيند. اریکةقدرت مي

 امااالاز جهااان بي ساااوخرایباارااد 

 ناارااودی جاا  ین چااي  كو خواساااتي

 فاش ،فرماان او گشااات در شاااهر وچ

 شااااااااي نااراني امي :باادو گاافاات

 سااااتا داناااتر ،قاراااد از تو در كااار

 بااه ایاوان خاوی  اناادر یمااد بلاااش

 

 زی  گوناه تاا چار ساااالارفات امي 

 جاهااان را بااه رای خاود یراساااتي

 ب رداخاات گااا  از بلاااش چربيبااه 

 ناايااکااان ناادانااي اااميباادان را ز 

 تساااا تواناااتر ،دی  پااادشاااااايباا

 نيااارساااات گفت  كااه ایاادر مراااش

 (  44: 7:   9904)فردوسي،             

داند كه اياکله ني  بلاش را تحت فشاااار دور نمي (Ghirshman) الرته گيرشااام 

د ام باشد كه چندان مسترعگذاشاته باشاند و با مداخلة ینها قراد بر اریکة قدرت نشسته 

پيمان ایران به از زمان مرا فيروز، قو  میاور ایران در سمت مشر ، دیگر ام»نيسات: 

رود و ني  قومي تابع كه باید خرا  ب ردازد نيسااات، و مت حد ام محساااوی شااامار نمي

رود كه حتي به دریافت خرا  قو  م دو  و ساروری به شمار مي بلکه تقریراً ؛گرددنمي

را در زمان سلرنت چهار ت  از جانشينان فيروز یعني در  كه ین –انگفت ساليانه و نقد 

راضي نيست. پادشا  اياکله در صدد مداخله در امور  –مدتي متیاوز از نيم قرن گرفت 

اای اای مدعيان تا  و ت ت و توکئهداخلي ایران و در والة اول مشااااجرات و رقابت

از چهار سال سلرنت  دربار بریمد. ای  امر از جلوس بلاش محساوس اسات. بلاش پ 

جای خود را به قراد داد. اگر به یاد بياوریم كه قراد چند سااال از روزگار جواني خوی  
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توانيم نتيیه بگيریم كه قو  م بور در وقایعي كه موجش را ن د ايااکله گذرانيد  بود، مي

 (.949 – 944:  9971جلوس ای  پادشا  گردید دخالت داشته است )گيرشم ، 

  فيمؤل  »داند: ني  مداخلة اياکله در جانشيني قراد را دور از ذا  نمي سا كریسات 

 ولاش ،اند. با وجود ای از نيات حساانه و ساالامت نف  ولاش تمیيد كرد ی ني  عيسااو

وجود او احتيا  وافر داشااات. ه مرد  نرود، كاه كشاااور ایران در ین وقات ب )بلااش(

سلرنت ولاش را خلع و كور كردند  و پ  از چهار سال یافت تعميم ناخرسند  ب رگان

 اصاال  ای  انقلای  محر  ،بلا شااک. و كواذ پساار پيروز را بر ت ت ساالرنت نشااانيدند

مصاال  سياس  در نظر داشته زیرا كواذ چندی  سال پ  از  كه اااراً زرمهر بود  اسات

با   سربرد  بود و روابط نيکویه عنوان گروگان به شاکسات پيروز ن د پادشا  افتاليان ب

پ   ،بکااد. اااراً ین کایفه داشات. ایرانيان اميد داشتند، كه انت ای او از فشار افتاليان

ر گرفتند، داز ایران خرا  م افتاليان  ،اب   السااا  ما ف با وجود اینکه كَ ،از نصاااش كواذ

 .(194 – 199: 9904س ، )كریست  «اا سهولت  اییاد شدروابط ین

در ارحال، در برخي از تاریخ اای دورة اسالامي روایتي امسان با روایت فردوسي 

پ  از فيروز پسرش بلاش »وجود دارد؛ چنانکه دینوری در اخرارالر وال چني  یورد  كه: 

پ  از او پادشاا  را به  شوخرپادشاا  شاد و چهار ساال پادشاا  كرد و درگذشت و 

(. اما در دیگر تاریخ اای ای  دور  روایت انتقال 01: 9904)دینوری،« قراد برادر او س رد.

سااالرنت از بلاش به قراد قدری متفاوت اسااات؛ چنانکه بلعمي چني  گ ارش كرد  كه 

برگشاات، امه از او خواسااتند پادشااا  شااود، اما فقط تاليان ياوقتي سااوخرا از جن  با 

ي از ساسانيان را به دانست و از ینها خواست كه یکپادشااي مي ةزادگان را شاایستشاا 

 (.  441:9974پادشااي بگمارند )بلعمي

اب  بل ي چني  گ ارش كرد  كه قراد به كمک س ا  خاقان، بلاش را از مسند قدرت 

ن تركستان رفت و از وی مدد قراد ن دیک خاقا»كشيد  و خود جای او نشسته است: فرو

اای بسايار به او داد، با او لشکر گران فرستاد تا ای  بلاش را قهر خاقان ادیه خواسات.
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چني  روایت كرد  كه قراد  تااریخ كاامات(. اب  اثير ني  در  09: 9974)اب  بل ي، « كرد

پ  از فيروز، پساارش بلاش به جای  »لاش را از ساالرنت كنار زد  اساات: ب ،عنفبه

كه قراد پيروز گردید و پادشاا  را از نشاسات و ميان او و برادرش قراد ن اع  واقع شد 

 .(999: 9979)اب  اثير، « او گرفت

چني  گ ارش شاااد  كه وقتي قراد از  ،در برخي دیگر از تاریخ اای دورة اسااالامي

برد، در را  برگشت، خرر مرا یشوبد و به خاقان پنا  ميتر برميپادشاااي برادر كوچک

نشااايند؛ چنانکه در درگيری بر ت ت مي بدون در نتيیهرساااانند و بلااش را باه او مي

 ،عرر، النظا  التواریخ، یفرین  و تااریخ، المعیم في یثار ملو  العیم، کرقات ناصاااری

قراد بعد از  ،الصفا و حريش السيرةض، میمت فصايحي، تاریخ کررساتان، روتاریخ بناكتي

)حساايني ،  (197:  9974)مقدسااي،  گيردزما  امور را در دساات مي ،مرا کريعي بلاش

 9971(، )اب  خلدون9901:44)بيضاااوی، ، (949: 9949(، )ساارا ، 941: 9909ق ویني، 

(، 1: 9941(، )مرعشاااي، 41: 9904(، )خوافي، 44: 9940، )بناااكتي، (917 – 914:

 (.  190: 9941)خواندمير،  و (779:  9990)ميرخواند، 

 

 جایگاه توارا دی دویا  پادشاهی بلاش -1-7

ور یید، پشااااانامه، وقتي فيروز در پي رویارویي با خوشااانواز برميبناا بر روایت 

 است و اصالتي كند و سوفرا )سوخرا( را كه پهلوانكوچک  بلاش را جانشاي  خود مي

فيروز در جن  تركان كشته  ،داد. در فرجا عنوان مشاور بلاش قرار ميبه شايرازی دارد

شاااود. بلاش پور ب را فيروز كه در جن  امراا  بود، اساااير مي ،شاااود و قراادمي

كه قرلا مرزبان زاولساتان، بست، غ ني  و كابلستان  ساوخرایحکومت خود را با كمک 

 كند. بود، یغاز مي

گيرد انتقا  خون فيروز را بگيرد. در با اجاز  و مشورت بلاش تصميم مي ساوخرای

كند و زما  امور امه به دسااات ور را ادار  ميساااوفرا كشاااعملاً واقع در دوران بلاش، 
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اوسات و بعد از برگشت از جن  با خوشنواز ام، چشم امه ایرانيان و رجال حکومتي 

 نه بلاش: و به اوست

 بدینگه كه فيروز شاد سوی جن ... 

 كااه باااشاااد نگهرااان ت اات و كلااا 

 ساااوخرایبدان كار شاااایساااته بد 

 جهاااناادیااد  از شاااهر شااايراز بود

 لساااتااانوزا هبااد بااام او مرزبااان 

 ساااوخراییگاااي یمد ساااوی   چ

 رخ برچکيده ز مژگان ساارشااک  ب

 ة شاااهریااارگافاات بار كينااااماي

 وزان پاا  فاارساااتاااد ناا د بلاااش

 كنون م  بااه دساااتوری شاااهریااار

 خون فيروز شااااا  ةكاايااناا ه ازكاا

 تااذرو بياااراساااات لشاااکر چو پر 

             ساااوف ا  اندرون شاااهره ب یمد چو

             شاااا  بياراسااات را شااادن پاذیر 

 گو ساااوفرا را ساااتودامي چااامااه

 ساااوخرایمهاان را امه چشااام بر 

 اماه شاااهر ایران بادو گشااات باز

 امااالاز جهااان بي ساااوخرایبرااد 

 ناارودی ج  ین چي  كو خواساااتي

 

 یکي پهلوان جسااات بااا رای و ساااناا  

 خااوا باالاااش جااوان را بااود ناايااک

 راییااکااي نااامااور بااود پاااكااياا  

 افااراز بااودساااا ااهاارااددل و گااردن

 لساااتااانوغ ني  و كاااه و باا بساااته باا

 راااناامااایرای و باايز فاايااروز بااي

 پااهاالااوی بااردریااد ةااامااه جاااماا 

 بالاااش جاوان چااون بااود خواساااتااار

 كااه شااااااااا تو از مرا غمگي  مراااش

 گااونااه باار كااارزاریاا  دباابساااياایاام 

 باانااالااد ز چاارخ روان اااور و مااا 

 سااااوی ماارو ،باايااامااد ز زاولسااااتااان

 جااا  ز ساااریااک باارفااتنااد با رگااان

 سااا ااا  بودش ینااک بااا رفاات ااما 

 بااه بارباط ااماي رز  تركااان سااارود

 ازو گشااااتااه شاااااد و باادو داد  رای

 كساااي را كااه بااد كااياانااة خوشااانواز

 زی  گونااه تااا چااار سااااالارفاات امي

 جااهااان را بااه رای خااود یراسااااتااي

 (94 - 99و  99: 7:   9904)فردوسي،    
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در دوران سوخرا اای دورة اسالامي ني  امگا  با شاانامه، به جایگا  رفيع در تاریخ

ش چون بلا»است كه:  چنانکه در تاریخ کرری چني  یمد  ؛اندسالرنت بلاش اشار  كرد 

ب رگان و سران قو  به ن د و  فراام شدند و تهنيت گفتند و خواستند  ،تا  به سار نهاد

كه سااوخرا را به ساارش اعمال  كه كرد  بود پاداش داد و بلاش و  را ج و خاصااان 

   .(497: 9901)کرری، « دادوی  كرد و گرام  داشت و عرا خ

چون بلاش به پادشاااا  بنشااساات، »نامه کرری ني  چني  اشااار  شااد  كه: در تاریخ

« ساااوفرا  را خليفاات كرد بر مملکاات خوی  و كااار و تاادبير بااه و  سااا رد.

 عاقرت بلاش غالش»گا  شامخ سوفرا را یادیور شد : (. ثعالري ني  جای471،:9974)بلعمي،

ت گرفت. از او تقاضااا نمودند كه ساا هرد سااوفرا را در ازا  یمد و حکومت را در دساا

ینان را پاسخ داد   ةاهور رسانيد ، پاداش خير داد. بلاش خراب ةاا كه به منص شایاعت

« ، افتتاّ نمودمسااائولشاااان را اجابت كرد و سااالرنت خود را به نشااااط و انرسااااط

 (.  109- 104:  9904)ثعالري،

را واساارة سااوفبه ت ت نشاااند  شاادن بلاش، به خواندمير ني  معتقد اساات كه حتي

سااوخرا چون خاکر از ممر خوشاانواز جمع ساااخت، پلاش ب  » صااورت گرفته اساات:

(. در 190: 9941)خواندمير، « فيروز را كه ملقش به گرانمایه بود به پادشاااا  برداشاات.

یخ رو القصااا ، تاریخ كامت، تاریخ بناكتي، تا میمت التواریخدیگر تااریخ اایي چون 

به جایگا  والای سوفرا در عهد  ،ني  امساان با روایت فردوساي الصافا ةض گ ید  و رو

(، )بناكتي، 994-999: 9979(، )اب  اثير، 79-74: 9909بلاش اشااار  شااد  اساات. )بهار، 

 (.  779:  9990(، )ميرخواند، 991: 9941(، )مستوفي، 44: 9940

 دیاوات  نشتی اوشاواز دی عدد بلاش -1-1

بنا بر روایت شااانامه، بعد از كشاته شدن فيروز و اسارت برخي از رجال ایران، از 

با كسش اجاز  از بلاش، به خوشنواز  سوخرایجمله قراد پور فيروز در دست خوشنواز، 

 یید: كند و خوشنواز ني  از در جن  درميداد و اعلان جن  مينامه مي
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 رناا  و بویااايتاااليااان بااه  منااماااناا

 دساااتهساااتت با  گاا  یمادرز  ین ك 

 ماارو یور  خااا  تااوران زمااياا  بااه

 ز خااون ااامچو دریااا كنم كشاااورت

 (94 – 99)امان:                             

 جویم  اینااک بااه مرو یمااد  كينااه 

 اساايران و ین خواسااته ارت اساات

 اماه باازخواام به شااامشاااير كي 

   سااارتباارر   ،فاارمااان یاا دانه باا

 

كند و اا ميدلاوری سااوخرای ،گيرد. در ای  جن در مي «بيکند»جن  ساا تي در 

خود را پنهان  «دزكه »گری د و در مکاني بنا  زند. خوشنواز ميزخمي بر خوشانواز مي

گراید و بيند، به یشتي مياا را بسته ميخوشانواز كه امة را  (.91 – 97)امان:  كندمي

روت كند و پول و ث، اسيران را یزاد ميگوید كه اگر بر سار عهد و پيمان پيشي  باشيممي

 داد:غارت كرد  را پ  مي

 فاارازبااه ناا دیااک سااااالااار گااردن

 نااراااشااااد جاا  از رنااج و یوی ت 

 د ایاا دیبُاا ،باادانااي كااه ین كااار

 و ساااال و ما ا رك  اختر ساااریماد ب 

 رد گاذشاااته نگشاااتخناک یناک گ 

 ،ز سااايام و زر و گوار نااابساااود

 چااه از ویژ  گنج و چااه چي  سااا ااا 

 عااهااد بااهاارا  گااردن ماا ااي و از تاا

 ( 49– 44)امان:                         

 زی یمااد از خوشااانواافارساااتاااد  

 كاه از جنا  و پيکار و خون ری ت 

 اگاار باااازجااویااي ز را  ردی

 ناه بر باد شاااد كشاااته فيروزشاااا 

 كنون بودني بود و بر مااا گااذشااات

 خواساااتااه ارت بود زواساااياران 

 فرساااتم امااه ن د سااااالااار شااااا 

 ایران بساااي  نراااشااااد مرا ساااوی

 

 ؛گيرد كه خوشنواز را بر شدپ  از مشورت با لشکر و بلاش تصميم مي ساوخرای

ای قراد پسر ب را فيروز شا  و عد  ،داند و از کرفيفاید  ميچراكه جن  را با تركان بي

شنواز با سياست به خو سوخرای ،از ب رگان در دسات تركان اسير استند. به ای  ترتيش

اا یزادی كند كه از جملة ینداد و شارایري برای ب شايدن خوشنواز تعيي  ميامان مي
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كه مرز بي  ایران و تركان امان مرز قدیم بهرا  گور)جيحون( قراد و ب رگان است و ای 

یمي  رابرة مسااالمت ،شااوند و بار دیگرباشااد. پ  قراد و ب رگان از چن  تركان راا مي

 .(44 – 49)امان:  شودبي  تركان و ایرانيان برقرار مي

 التواریخ و القص میمتاای دورة اسلامي، تنها اما شاگرف اسات كه از بي  تاریخ

پادشاا  »است: به درخواسات یشاتي خوشنواز از سوفرا اشار  كرد  امگا  با شااانامه،

 ،راز فرا  شيوقراد را س  بلاش ب  فيروز چهار سال بود. امي  قدر بود پادشاا  و ، تا

 خواست و ناچارسا هرد ایران، باز یورد، بعد از ینک سا ا  برد از ایرانيان و خاقان صل  

و اسااايران دیگر با  ب اذیرفات و قرااد را و خواارش را، و موباد موبادان، و ت  فيروز

 (.  79-74: 9909اا، جمله به ایران بازیورد)بهار، ج یت

كشته  شنواز راوخ ،ی  اشاار  شد  كه سوفرا به كي  فيروزفقط به ا ،تاریخ گ ید در 

وخرا  به عهد او س» و از پيشنهاد یشتي سوخرا و یشتي بي  ایران و اياکله اثری نيست: 

شااانواز تر  باز خواسااات و وشااايراز  كه جهان پهلوان بود، برفت و كي  فيروز از خ

 (.  991: 9941)مستوفي،  شنواز را بکشتوخ

يرحريشدر  سوخرا چون خاکر از ممر »اندمير به شاکلي اشار  كرد  كه: ني  خو السا 

ب  فيروز را كه ملق ش به گرانمایه بود به پادشاا  برداشت پلاش خوشنواز جمع ساخت، 

. بينيم( و از پيشانهاد یشاتي خوشانواز در ای  اثر ام نشاني نمي190: 9941)خواندمير، 

ای به اای عهد اساالامي اي  اشااار یخگفتني اساات ج  سااه تاریخ یاد شااد ، دیگر تار

ناچار پيشنهاد یشتي دادن او شنواز و مستلصت شدن خوشنواز و برویارویي ساوفرا و خو

 نشد  است. 
 

 هدت پادشاهی بلاش -1-1

بنا بر روایت شااانامه، بلاش چهار ساال بر مسند قدرت نشست و بعد از راایي قراد از 

 فرمانروایي را به برادرش قراد واگذار كرد.بند خوشنواز، با تدبير سوفرا، بلاش 
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 امااالاز جهااان بي ساااوخرایبرااد 

 ناراودی ج  ین چي  كو خواساااتي

 فرمان او گشااات در شاااهر فاش وچ

 

 زی  گونااه تااا چااار ساااالارفاات امي 

 جااهااان را بااه رای خااود یراسااااتااي

 ب رداخاات گااا  از بلاااش چاارباايبااه 

 (47 – 44)امان:                            

اسات كه در امة تاریخ اای دورة اسالامي ني  مانند شاانامه، به چهارسال یا جالش 

اخرارالر وال، تاریخ  وایي بلاش اشااار  شااد  اساات؛ چنانکهچهار سااال و اندی فرمانر
یعقوبي، تاریخ نامه کرری، الت نريه و الاشاراف، یفرین  و تاریخ، فارسنامه، ثعالري، میمت 

، المعیم في یثار ملو  العیم، کرقات ناصری،  العرر، و القصا ، تاریخ كامت التواریخ 
ير و تااریخ گ یاد ، تااریخ کررساااتاان، رویاان، مازندران اند. از ای  زمر  حريش السااا 

(، 497: 9901)کاارااری،  (،149:  9979)ابااي یااعااقااوی،  (،01: 9904)دیاانااوری،

:  9904ي،( ، )ثعالر197:  9974(، )مقدسي، 71: 9941(، ) مسعودی، 471،:9974)بلعمي،

: 9979(، )اب  اثير، 79-74: 9909(، )بهار، 04 – 09:  9974(، )اب  بل ي، 109- 104

، 9971)اب  خلدون،(، 949،: 9949(، ) سرا ، 941: 9909(، )حسيني ق ویني، 999-994

(، )مرعشي، 41: 9904(، )خوافي، 991: 9941)مستوفي،    (44: 9940.)بناكتي، (،  914:

 (.  190: 9941)خواندمير،  و (1: 9941

تنها تاری ي كه به شااکلي شااگرف، بر خلاف شاااانامه و و دیگر تاریخ اای دورة 

 اب بلاش»داند، میمت فصايحي است: اسالامي، مدت پادشاااي بلاش را پنیا  ساال مي

فيروز ب  ی دگرد ب  بهرا  ب  ی دگرد ب  شاپور ب  شاپور ب  اورم د ب  نرس  ب  بهرا  

ا  شد. پادش ،ب  بهرا  ب  اورم د ب  شااپور ب  اردشاير ب  سااسان. بعد از پدر ب  بهرا 

سوخرا  شيراز  كه جهان پهلوان بود، برفت و  ،برادرش قراد از او بگری ت. به عهد او

كي  فيروز از خشانواز تر  باز خواسات و خشانواز را بکشت. بلاش مدت پنیا  سال 

 (.991: 9941پادشا  بود )مستوفي، 
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 بلاش داییهرد  -1-4

دار و رعيت نواز شاانامه است بنا بر روایت شااانامه، بلاش یکي از پادشااان مرد 

، در تنگنا كوشااد كه بر مرد  سااتمي وارد نشااود و مرد  از نظر معيشااتيكه اموار  مي

داي به اقتصاد نابودشدة ایران و خ انة شاانشااي بلاش در كوشا  برای سامان»نيفتند. 

ین را تهي كرد  بود، به كشاااورزی و اباداني ا تاليان كه خشااکسااالي و پرداخت با  به 

 (:991:9917)جليليان، دادای ميروستااا اام يت ویژ 

  ردان ا  گفت گا  بر بنشااساات چو

             م  ن دیااک ب رگيسااات را شااامااا

             كنااد نيک  كااه ینک  ار باگايات 

             سااگال بد او باشااد كیا ك  ین ار

             كنم توانگر پناادشه باا نا ساااتاي 

             پرساات دی  لشااکر زی  كه ینگه ار

             بشااااکااناام بااياادادگاار ماارد دل

 

 باا ااردان دل و را  باایااویاايااد 

 م  تاااریااک را  شاااود روشااا  چو

 نشاااکنااد مااا را  تااا كااه بکوشااااد

 امال را خود شاااا  ام  خواااد كاه

 كنم افسااار خون  از ،ناا ااذیاارد چاو

 زیااردساااات یااکاا  مااا باار باانااالااد

                   كنم بر ب  ز شاااااخ  و بيخ اامااه

 (91و  99: 7:   9904)فردوسي، 

داری بلاش، در فرجا  كه قراد از بند خوشاانواز رغم مرد الرته گفتني اساات كه علي

كه  كندداند، او را مت هم ميتر ميبرای تا  و ت ت شایستهشاود و ساوفرا قراد را راا مي

نهد و چون قراد از او داناتر اسات، باید سلرنت را به نفع قراد نميبدان را از خوبان فر  

 (47 – 44)امان:  تر  گوید.

سا  ني  معتقد اسات كه بلاش پادشاااي شاایساته و كاریمد نرود  و بنا بر كریسات 

 نهاد و ااارا مرد  نيکولاش »اند: قراد را بر جای او نشاند  برخي مناسارات ساياساي،

نيت بود، كه قصاااد داشااات ملت را خوشااار ت كند. حکایت كنند كه چون از  خوش

وسااتایيان گفت او با رزیرا م  ؛نمودشااد، داقان را میازات م یگا  م  ایهویران  م رع

. دانناچار تر  اوکان گفته ،معاشت فقدان وسائت تا به عل  چندان امراا  نکرد  اسات
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  اند. با وجود ایاز نيات حساانه و ساالامت نف  ولاش تمیيد كرد ی ني  في  عيسااومؤل 

وجود او احتياا  وافر داشااات. ه ولااش مرد  نرود، كاه كشاااور ایران در ین وقات با

را خلع و كور ولاش  ،و پ  از چهار سااال ساالرنت یافت تعميم ناخرسااند  ب رگان

لای بلا شک محر  اصل  ای  انق. اذ پسر پيروز را بر ت ت سلرنت نشانيدندكردند و كو

زیرا كواذ چندی  سال پ  از  ؛مصال  سياس  در نظر داشته زرمهر بود  اسات، كه اااراً

  با سربرد  بود و روابط نيکویه عنوان گروگان به شاکسات پيروز ن د پادشا  افتاليان ب

پ   ،كه انت ای او از فشار افتاليان بکااد. اااراً تندان اميد داشاین کایفه داشات. ایراني

ر گرفتند، دافتاليان از ایران خرا  م  ،اب   السااا  ما ف كه كَ از نصاااش كواذ با وجود ای 

 .(194 – 199: 9904س ، )كریست  «اا سهولت  اییاد شدروابط ین

با شاااانامه داری و دادگری بلاش، تقریراً امة منابع تاری ي اما در خصااو  مرد 

بلاش روشاا  نکو داشاات و به یبادان  »د؛ چنانکه کرری چني  یورد  كه: گا  اسااتنام

ا  خرای شد  و شانيد كه خانهراغش بود و از حسا  تدبير و  یک  ین بود كه اگر م 

كرد كه چرا ا  را كه خانه در ین بود عقوبت م اند، صاااحش داکد مردم  كوت كرد 

   .(497: 9901)کرری،  به كوت كردن نشوند كمکشان نکرد  تا ناچار

و ساااوفرا  را خليفت كرد بر مملکت »نامة بلعمي ام اشاااار  شاااد  كه: خدر تاری

خوی  و كار و تدبير به و  سا رد و عدل كرد و اندر جهان یبادان  كرد، و ن سندید كه 

جا ین و ار خانه كه ویران شد  و خداوند از ر پادشاا  و ، اي  خانه ویران شد اند

بشاد ، از بهر او مهتران ین جا  را عقوبت كرد  و گفت  چرا ای  مرد را نگا  نداشتيد 

 (.  471 : 9974)بلعمي، یا مرا یگا  نکردید تا نفقه دادم 

ا  نکو داشت. یبادان  بلاش شيو »داری بلاش را یادیور شد : مرد اب  مساکویه ني  

چنان كه اگر  ؛نگریسااتنکو م  ، داشاات. در كار كشااور و مردرا ساا ت دوساات م 

اند، كدخدا  ین د  را و خانگيان از ین كوچيد  ا  در دا  ویران شااد شاانيد خانه م
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اب  اند )داد كه گر  از كارشاان نگشاود  تا ناگ یر به كوچيدن از د  خوی  شد كيفر م 

   .(9974:911مسکویه،

اب  اثير ني  امگا  با بلعمي و اب  مسااکویه، حساسيت بلاش را به  كه جالش اسات

اش یادیور شد  است و گویا ای  جلای وک  كساي به خاکر س تي و ویران شدن خانه

اند: تي كمابي  امگون ذكر كرد امر چناان عظيم بود  كاه چناد تااریخ ین را در روایاا

. ار مند بودو ساخت  بنااا علاقهبلاش اميشاه رفتار  نيک داشات و به یبادان  شهراا »

ا  ویران شد  و اات خانه از ین جا رفته و جلا  وک  ا  در قریهشانيد كه خانهگا  م 

زیرا در جلوگير  از شاايو  فقر و  ؛كردداد و توبيخ مياند حاكم ین قریه را كيفر م كرد 

ه فراام یورد كر  فاقه غفلت ورزید  و نتوانساته بود وسائت رفا  و یسای  مرد  را کو

 (.  994-999: 9979)اب  اثير،  ناگ یر به دور  از زادگا  خود نشوند

چون بلاش عروس مملکت را در »  امي  امر را گ ارش كرد  اسااات: ميرخواند ني

ار ك  كه از وک  خود جدا شاادی، بلاش حاكم ین . عدل و داد یغاز كرد ،اعتنا  یورد

 «بيچار  مهاجرت اختيار كرد ین  ،هت الم توموضاااع را عقوبت فرمودی و گفتي به ج

   (.779:  9990)ميرخواند، 

خت  به مسدود سا»خویي بلاش اشار  كرد  است: خوشبه  ،ثعالري به شاکلي مشرع

و از مهربان  به مرد  و اعمال عدل  ابوای خلت و بهرود اوضا  و گستردن عدل پرداخته

خل  را وابسته  ،نمودبه حد  امکان مي و رعایت انصاف در امور ینان و بذل و ب ش  كه

به خود و از خود خشاانود كرد  بود. بلاش مرد  ار ایالت را به تهي ه مصاانوعات خاصااه 

امان نقره از قريت اشايا  اریفه و الرساه و چي اا  دیگر مل   داشته غدغ  كرد قيمت 

چند به دلقک   ،ای  اجناس را در فهرسات با  و خرا  ین محت محساوی دارند. ضمناً 

 ،خادمت خود پذیرفت كه در امور جد   به ا ل و در مورد احقا  ح  به گفت  لاکائت

ینان را در سااه  ةول  مداخل ؛خاکر نراشااداو را كمک كنند و ب ندانند كه ارگ  افساارد 
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 9904)ثعالري، مورد نه  كرد كه عرارت از معابد و میال  عموم  و ميادی  حری باشد

 :104 -109  .) 

  در دورةبلاش اشاااار  كرد  اسااات: به او  امنيت و رفا الاخرارزی در ني  گردی ی 

رفت، و او پادشاا  نيکو چون بلاش به شااانشااا  بنشاسات، ام بر رسام پدر امي»

اای نيکو یورد، و امه به صلاّ رعي ت كوشيد  بود و رعيت را اندر سايرت بود، و رسم

« يد  بودند و اندر ایمن شااهر یرامایران ،ایمن  داشاات و عدل كرد و به امه روزگار او

   (11 :  9947)گردی ی، 

 غایتبلاش ب»پروری بلاش را گ ارش داد  است: ني  كمال رعيت «المعیم» صااحش

پرور بود و در انوا  انر، بصيرت  كامت و در فنون یدای، ذا  صاف  گستر و رعيتعدل

ه م اقدَاَ وَ ه ف  أكُ یود ال ا ل  قتُلَا خَمَ ت وَییاد و بلند خود، ییت  بود از ت جي داشت و در ام 

از اوصاااف سااتود  و اخلا  پسااندید  او قيا   . و اگر به شاارّ نرذ ش واا المَ يض ف ال ا ل 

کرقات ناصااری، العرر، (. 941: 9909نمود  یید، ساا   دراز گردد. )حساايني ق ویني، 

 پروری و حساا  خل كه بر رعي ت انداای دورةاساالاميني  از دیگر تاریخ تاریخ بناكتي

 – 914،   :9971)اب  خلدون(. 949 : 9949اند. ) سااارا ، بلااش تصاااری  كرد 

 (.44: 9940)بناكتي، (،917
 

 تاا  شدر -1-1

به اینکه بلاش در دورة ساالرنت  به ساااخت  شااهراا یا ای اي  اشااار  ،در شاااانامه

ی  اای دورة اسلامي تصربيشتر تاریخاای پرداخته باشد، نشد  است، در حالي كه یبادی

اند كه بلاش شهراای متعد دی را در عهد فرمانروائي  بنيان نهاد  است؛ چنانکه در كرد 

و از عمارت دو شااهر كردساات یک  بلاش »چني  یمد  كه:  و القصاا  میمت التواریخ

 ست، وا فر خوانند و اكنون خراییباد به سااباط مدای ، و دو  به جانش حلوان، و بلاش

كه  نق حرف بدی  حدود ما اندر، صاورت او بر سنگ  نگاشتست، و پيرامون ین مانند 
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ست، و از ین جن  سن  كرود بدان ن دیک   این را ندانند خواند، و بر تل   كوچک نهاد

نيسات و اكنون ین تت، و پيرامون  دايست كه بدان صورت باز خوانند: دون و لاش، و 

سات، و اثر دیوار شاکارگا  از سان  بر   اشاکارگا  و  بود لاشایردو ام بدی  حدود 

 (.  79-74: 9909.)بهار،  كو  ب را كه ین را خوراند خوانند انوز پيداستدام 

و  در سواد، شهر  بنيان »داند: در مدای  را ساختة بلاش مي کرری شاهر بلاشااواذ

: 9901اساات..)کرری، كرد و ین را بلاشاااواذ ناميد كه امان شااهر ساااباط ن دیک مدای  

به »  : یباد ذكر شد، امي  شهر، با نا  بلاشتاریخ بناكتيو   نامة کرریتاریخ( كه در 497

در سواد عرا  »(، 471 : 9974)بلعمي، ساواد شاهر  بنا كرد و ین را بلاشاباد نا  كرد

 .(44: 9940)بناكتي، « شهر  بنا كرد نا  ین بلاش یباد

ر یکي دو شه» و بلاشغر را برساختة بلاش دانسته است:یباد اصافهاني دو شهر بلاش

 بلاش یباد و دیگری در جانش حلوان به نا  بلاشاااغر سااااخت در سااااباط مدای  به نا 

باشد؛ چنانکه در شاانامة  «كردباش»ی ای  بلاشاغر شااید گشته (.14: 9944)اصافهاني، 

اوضااا  و گسااتردن عدل پ  به مساادود ساااخت  ابوای خلت و بهرود »ي یمد : رثعال

یباد كه امان ساااباط ن دیک نا  بلاشپرداخته، از نظر یباد  كشااور در سااواد شااهر  به

:  9904)ثعالري، كرد بنا كردنا  بلاشمدائ  اسات سااخت و در حلوان و مرو دو شهر به

104 -109  .) 

  ني  به سااخته شدن شهر ساباط در حدود مدای  اشار  كرد معیم و العررصااحش 

اما سرا  معتقد است  (،917 – 914،:9971)اب  خلدون،(، 941: 9909)حسيني ق ویني، 

مملکت را به عدل و  »كه بلاش شاان د  شاهر را در دوران پادشااي  بنيان نهاد  است: 

   (949،: 9949نيکوی  یبادان گردانيد، شان د  شهر را بنا نهاد) سرا ، 

ا ني  از ترری  و کار  و بر  ر ،اسااالامياای عهد خواناد مير بر خلااف دیگر تاریخ

بلاش ب  فيروز: ترری  و کار  و بر  از جمله »داند: مي شااادة بلاشعماارات سااااخته

. )خواند مير، عمارات بلاشاان است و مرغ ار بلاشان در حدود اصفهان منسوی بدوست
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)ميرخواند،  داندة بلاش مي(، اما ميرخواند شااهر ساااباط و مدای  را بنيادنهاد94:  9971

9990  :779.) 

 

 :گيرینتيج،

اای دورة اساالامي روش  با واكاوی جایگا  بلاش فيروز در شااانامة فردوسااي و تاریخ

تواند به عنوان منرعي موث   در كنار دیگر شاد كه شاانامة فردوسي از نظر تاری ي ني  مي

تصااویری كه از بلاش در شاااانامه پرداخته  ،یثار تاری ي مورد توجه باشااد؛ برای نمونه

ني  در بنيان امسااان اساات؛ چنانکه  اای عهد اساالاميشااد ، كمابي  در دیگر تاریخ

وخرا در جایگا  والای سانتقال سلرنت از بلاش به قراد، جانشيني بلاش در غيای فيروز، 

شااي دوران پادشاااي بلاش، درخواسات یشاتي خوشنواز در عهد بلاش، چهار سال پاد

ام در شااااانامه و ام در بيشاااتر منابع تاری ي یمد  اسااات و او  داریبلااش و مرد 

 شود. سویي قابت تلم لي بي  شاانامه و تواریخ عهد اسلامي دید  ميام

شاااود، به ای  اما یک اختلاف بنيادی در روایت شااااانامه با متون تاری ي دید  مي

ي  تر فيروز اسااات، بدون اقراد پسااار ب رابا اینکه ترتيش كه بنا بر روایت شااااانامه، 

تر خود بلاش، پدر را در جن  با خوشنواز اعتراضاي به بر ت ت نشاست  برادر كوچک

اای دور  اسااالامي، قراد از جانشااايني بلاش بر كناد، اما در بيشاااتر تاریخامرااي مي

 تكند تا بلاش از مسااند قدریشااوبد و دساات یاری به سااوی شااا  ايتاليان دراز ميمي

كند و با پور خود انوشيروان به فروكشاد و در را  برگشات به دخت داقاني ازدوا  مي

 شود. گردد و جانشي  بلاش ميایران برمي

ای  در حالي اسااات كه پنا  بردن قراد به پادشاااا  اياکله و پيوند با دخت داقان و 

م كوبيدن و برای درازادن انوشااايروان در شاااااناامه مربوط به بعد از پادشاااااي قراد 

عنف بر جای قراد نشااسااته، در حالي كه در روایات ای اساات كه بهسااالهجاماساا  د 

 تاری ي توس ت قراد به پادشا  اياکله، برای به زیر كشيدن بلاش از اریکة قدرت است. 
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 كفایتيبي سااوخرایراد، از دیگرسااو، در شاااانامه وقتي قراد از بند خوشاانواز مي

ذارد، گناچار سلرنت را به قراد واميبلاش بدون درگيری و بهشاود و بلاش را یادیور مي

اند كه قراد به كمک سااا ا  خاقان، در حاالي كه اب  بل ي و اب  اثير چني  گ ارش كرد 

یفرین  و تاریخ، بلاش را از مساند قدرت فروكشيد  و خود جای او نشسته است و در 
یمت تاریخ بناكتي، م، العرر یخاروتنظا  ال، المعیم في یثار ملو  العیم، کرقات ناصااری

ي قراد چني  گ ارش شد  كه وقت ،الصفا و حريش الس ير ةضفصايحي، تاریخ کررستان، رو

برد، در را  برگشاات، خرر یشااوبد و به خاقان پنا  ميتر برمياز پادشااااي برادر كوچک

 کريعي بلاشبدون درگيری و بعد از مرا در نتيیه، رساااانند و مرا بلاش را به او مي

 گيرد.زما  امور را در دست مي

نکتة ناامگون دیگر بي  شااااانامه و متون تاری ي ای  اسااات كه در شااااانامه به 

زمان بلاش اشااار  نشااد ، در حالي كه قریش به ات فا  متون  رساااخت شااهر یا عمارتي د

اش اند، كما اینکه شهراای بلتاری ي، به سااخت شاهراایي در زمان بلاش اشاار  كرد 

معتقد  دانند و حتي سرا نهادة بلاش ميكرد را بنيان، ساباط و بلاشفر، بلاشغربلاشیباد، 

اساات كه بلاش شااان د  شااهر را در دوران پادشااااي  بنيان نهاد  اساات و خواندمير بر 

 شدةاای عهد اسالامي ترری  و کار  و بر  را ني  از عمارات ساااختهخلاف دیگر تاریخ

 داند.بلاش مي

دیگر ناامگوني شااانامه و متون تاری ي، عد  اشاارةكتش تاری ي به نق  سازندة 

سوفرا از در جن   ،)سوخرا( و انتقا  از خوشنواز است. بنا بر روایت شاانامه ساوخرای

ي پيشنهاد یشت ،ناچارخورد، ببعد از اینکه شاکست ميخوشانواز یید و با خشانواز درمي

راد كه در دساات خوشاانواز اسااير اساات، یشااتي را داد و سااوفرا به خاکر امنيت قمي

اای دورة گرداند، اما شاااگرف اسااات كه از بي  تاریخپذیرد و قراد را به ایران برميمي

، به الس ير امگا  با شاانامهحريش تاریخ گ ید  و التواریخ و القص ،اسلامي، تنها میمت

اریخ یاد شد ، دیگر متون اند و ج  سه تدرخواست یشتي خوشنواز از سوفرا اشار  كرد 
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ای به رویارویي سوفرا و خوشنواز و مستلصت شدن خوشنواز و عهد اسالامي اي  اشار 

 اند.به ناچار پيشنهاد یشتي دادن او نکرد 
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 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 47ة ، شمار9911 زمستانبيست و یکم،  سال

 49-44 صفحات
 

ولد در های قرآنی سلطانکارکردهای عرفانی تلمیحات و اقتباس

  1 عرصۀ غزل

 پژوهشی( مقالۀ)
 1واثقی خوندابید ودکتر داو
  ات فارسی دانشگاه یزدپژوهشگر پسادکتری زبان و ادبیّ

  دکتر مهدی ملک ثابت

  ات فارسی دانشگاه یزدستاد زبان و ادبیّا

 
 چکيده

با  شود که توانستولد یکی از عرفای اندیشمند و از اقطاب طریقۀ مولویه محسوب میبهاءالدّین سلطان

ند از مکتب فکری خداوندگار محافظت ک ،تشریح و تبيين کالم پدرش موالنا و همچنين انتظام سلسلۀ مولویه

فراهم نماید. وی نه تنها شتار  اندیشتۀ مولوی استت، بلکه در عرعۀ عرفان به  را و موجبات گستترش نن

 تجارب نابی دست یافته که در نثارش تبلوری خاص دارد.  

لد وغور در نثار او بيانگر این حقيقت استت که وی تثثير شتگرفی از قرنن کریم پریرفته است. سلطان

سلوک عملی در راه حق و ادراک مرتبۀ فنای فی اهلل و قدم داند و معتقد است به علت خود را مفسر قرنن می

معانی بکر نیات قرنن را توانتد از غوام  ودای  الهی پرده بردارد و گتراشتتتن بر نستتتتان بقتای الهی می

سرایی نيز گفتمانی قرننی دارد و بسياری از دقایق عرفانی و دینی را با . وی حتی در عرعۀ غزلنشتکارسازد

 کند.حی تفسير و تشریح میاتکا به کالم و

 استتت، تحليلی -توعتتيفی شتتيو   با و ایکتابخانه مطالعات بر مبتنی که نگارندگان در این جستتتار

 کنند. نتيجۀ اینولد را در عرعتتۀ غزل بررستتی میکارکردهای عرفانی تلميحات و اقتباستتهای قرننی ستتلطان

 ولد بسامد باالیی داردنیات وحی در غزليات سلطانکه استفاده از  شودپژوهش ما را به این نکته رهنمون می

پردازد. وی از گيرد و گاهی به تثویلشتتان میو ولد از ننها همستتو با منظومۀ فکری و معرفتی خود بهره می
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خود را  ،کند و در بسياری از مواردبرای تبيين اعول و مبانی سلوک عرفانی استفاده مینيز حکایات پيامبران 

 دهد.و حوادث زمان ننها را با حوادث زمان خود وفق می کندمیم مقایسه با انبيای عظا

 
 .ولد، قرنن، تلميح، اقتباس، کارکرد عرفانیغزليات سلطانهای کليدی: واژه

 

 مهمقدّ -9

 ،«ولد»ولد و متخلص به معروف به سااال ان ،(.ه.ق 790 -309) بهاااالدیی  محمید

بود كه از نظر خَلق و خُلق شااها ت بساايار  به الدیی  محمید فرزند ارشااد موانا ل ل

 «لقاًخُ وَ قاًلْخَ بي اسِالنی هُهَشااْ أَ تَنْاَ»رفت: پدرش داشاات و خداوندرار خ اب به او مي

به علت شاها ت اا ر  بسيار به پدرش  ولد را(. مردم سال ان02: 9941ولد، )سال ان

روید:  اف كي .پنداشتندو  مي موانا و فاصالة اندكي كه از نظر سني با او داشت، برادر

 اغلب لواني اوان در و نشاستي خود پدر پهلو  به ،بود  كه مجمعي و محفلي  ر در»

 (.741: 0، ج9930)اف كي،  «مواناست برادر مگر كه بود  آن ا  را مردم

زمره مشااایخي اساات كه مصااارهت ب رراني بونان بر ان محقق  درولد ساال ان

الدیی  بلهي و ... را درک كرد و از الدیی  زركوب، رسامحترمذ ، شام  تهری  ، صا 

ا   فيض  منشيني و متابعت آنها به مقامات واایي دست یافت. و   مچني  از عنایت

كران او به مدارج بساايار باایي در  ا  بينهایت پدر خود برخوردار بود و با مو هتبي

 شد. عرصة طریقت رسيد و در رقيقت وارث علم موانا 

 ند:كولد را اینگونه توصيف ميساههساار ددرت علمي و روراني بهااالدیی  سل ان

 ودب پادشا   ددس  رقایق و معارف در و كرانهب  بود دریای  ،رسام  علوم لميع در»

 د ان یادوت رقیة در زبان وشمرلان الماس به را بيان دری كه  رراه. نشااانه و مثلب 

 ریك  درون ررفته زنگ آیينة از را عالميان در م رموز و مههم  تمشک یکهار به سفت 

 واضح دایل و داطع برا ي  به را ددایق لبی و رقایق سری و فرمودى رل كرده، مشاا ده
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 در ريرت انگشاات را ملیت علماى و فضاا . رردانيد   ویدا و روشاا  رضااار  مه بر

 (.904: 9947 سههساار،) «بازماندى خجلت د ان

ولد كه خود را وارث ب رران طریقة مولویه و خلف صادق پدرش خداوندرار ل انس

كرد تمام ت ش خود را برا  تشریح مهاني تفکیر ب رران ای  مکتب سعي مي دانساتمي

ا  عميق است كه  ر رد. به اعتقاد و  سخنان موانا به اندازهخصاوصااً پدرش به كار بَ

 كه باشد فرموده روزى ولدسل ان رضرت مگر ان مچن»كسي را یارا  دركشان نيست: 

 آن به ما یاران بهااالدیی  ن  ن  كه فرمود كند؛ فهم باید بای یدى را شما )موانا( ساخنان

 (.491: 9، ج9930)اف كي،  «نشوند راض 

آثار  را مانند دیوان اشاااعار،  ،ولد اولي  كساااي بود كه به تقليد از پدرشسااال ان

نامه و انتهانامه( و مجموعة معارف آفرید. اف كي در )ابتدانامه، ربابرانه  ا  سااهمثنو 

 معارف از فرمود، انشاد دیوان للد یك و مثنویات مجلد سه»مورد آثار ولد آورده است: 

 عالم و عالم عارف را كودن بليدان بسااي و كرد پر را عالم اساارار، غرایب و رقایق و

 ریرتق و بيان نظيربي نظایر و عجيب امثال با را خود والد ك م لميع و رردانيد عامل

 (.424: 0 مان،ج) «كرد

ولد دفتر شعر  دارد كه آن را به تقليد از دیوان كهير  مانگونه كه اشاره شد، سل ان

ولد غ ليات زیهایي ولود دارد كه رنگ و نمایي از موانا ساروده است. در دیوان سل ان

 ولد با تأثير از ك م وري و ارادیث پيامهرد. سااال انرذارندیوان كهير را باه نمای  مي

پردازد و از اسرار واا  عرفاني )ص( و ب رران دی  به شرح و تهيي  مفا يم عرفاني مي

روایي ریشاااه در محير پر بار  –دارد. آشاااناایي عميق ولد با معارف درآني پرده بر مي

دنيا آمد كه ب رران  از عالمان  ا  بهخاانوادري و تربيات دیني و  دارد. او در خانواده

دی  بودند و تحت ارشاااد و ساارپرسااتي افراد  درار ررفت كه در عرصااة علوم درآن و 

دليل نيساات كه به شاادند؛ پ  بينظران محسااوب ميردیث و الهيات و ... از صااارب
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كااررير  آیاات و اراادیاث در غ لياات او از بسااااماد باایي برخوردار اسااات و از 

 شود.و  محسوب ميخصوصيات سهکي 

 ولد در عرصة غ لبررساي كاركرد ا  عرفاني تلميحات و ادتهاسها  درآني سل ان

 ا  ای  لستار است؛ نگارندران پ  از توضيحي كوتاه در خصوص تلميح و از دغدغه

تحليلي به بررسااي و نقد كاربرد آیات درآن در غ ليات –ادتهاس، به صااورت توصاايفي 

 پردازند. ولد ميسل ان

 

 پيشينۀ تحقيق -9-9

در خصااوص تلميح و ادتهاس در ادبيات فارسااي تحقيقات درخور  انجام شااده 

، بخشااي را به ای  ا  كه  مة آثار  كه در مهحث بدیع نگارش رردیدهاساات؛ به رونه

اند. الهته در ای  مورد آثار مستقلي ني  تأليف شده است؛ سيروس مهحث اختصااص داده

( پ  از تعریف تلميح و انواع آن، تلميحات 9933«)تلميحات فر نگ»شاميسا در كتاب 

 فر نگ»كند. محمیدلعفر یارقي در كتاب اسااا مي و تلميحات ایراني را بررساااي مي

اساطير ایراني و غير  ،( به نحو مهسوطي9971«)فارسي ادبيات در  اوارهداستان و اساطير

ات داساتان پيامهران در كلي»ر كتاب ایراني را توضايح داده اسات. تقي پورنامداریان ني  د

( پ  از اشاااراتي به داسااتانها و رکایات مربو  به پيامهران در شااعر 9941«)شاام 

 دربار ، شعر مذ هي و .... به تحليل رکایات پيامهران در كليات شم  پرداخته است. 

 ایي ني  به نگارش مقاله ،در مورد تلميح و ادتهاس در شااعر شاااعران زبان فارسااي

نگا ي به برخي از تلميحات توريد  و نهو  در »آمده اسات؛ لليل مشيد  در مقالة در

 الدیی  ا   نر  كمال(، یکي از خ ديت9944«)الدیی  اسااماعيل اصاافهانيشااعر كمال

اسرار ااسماعيل را كاربرد تلميحات توريد  و نهو  دانسته، معتقد است كه او از كشف

شهيهات لایگاه ت»ي عرفاني و مهد  ماروز  در مقالة ميهد  تأثير پذیرفته است. مص ف

 ا  ساااز (، برلسااته9919«)تلميحي در ساااختار غنایي شااعر اسااتاد رميد  شاايراز 
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 ،رميد  شايراز  را در عرصاة تصااویر شاعر  با اساتفاده از عناصار تلميحي، مذ هي

یان و محمید . اميدوار عالي محمود  و سيید مهد  نورعاشاقانه و تاریخي نشان داده اند

 نه ثنو م در نهو  ارادیث و درآني مضامي  ادتهاس و تلميح بررسي»فشااركي در مقالة 

(، شااعر امير خساارو را ملهم از آیات درآن و ارادیث 9913«)د لو  اميرخساارو سااههر

 دانند و معتقدند كه و  نمایندة زبان و ادبيات فارسي در سرزمي   ند است. مي

(، بر ای  باور 9913«)ا  آنتر دلگشاا و تلميحات شا نامهدف»رضاا غفور  در مقالة 

ا  به دهرمانان شا نامه و سررذشتشان اشاره كرده و شا ان و است كه صارب شهانکاره

 در پژو شااي»ب رران زمان خود را به آنان تشااهيه نموده اساات. محمید خاكهور در مقالة 

كند كه صابب تهری   مي(، آشکار 9913«)آن در و  تصرفات و صاابب شاعر تلميحات

د د و معارف و عناصر مکتب تشيع در شعر او به تلميحات ساامي ا ميت بيشاتر  مي

 تأثير بررسااي» ا در مقالة تهلور خاصااي دارد. رساا  شااعهاني آزاد و ارمد رضااا یلمه

(، با بررسي تضمي ، تلميح 9917«)بردعي رلشني ابرا يم شعر دیوان در درآني مضاامي 

بردعي، معتقدند كه و  از درآن كریم بساايار  رلشااني دیوان اشااعار ابرا يمو ادتهاس در 

 تأثير پذیرفته است و بيشتر تلميحات او مربو  به داستانها  پيامهران است. 

 اا  بسااايار  در زمينة تلميح و ادتهاس در آثار ب رران ادب ارر باه پژو  امیاا 

ي را  ا  درآنحات و ادتهاسصاورت ررفته اسات، لستار  كه كاركرد ا  عرفاني تلمي

تواند نق  ولد بررسااي كند، انجام نشااده اساات و ای  پژو   ميدر غ ليات ساال ان

مدارانه او را در تهيي  صااانعت تلميح و ادتهاس را در غ ليات ولد آشاااکار و نگاه درآن

 عرفاني بررسي و تحليل كند.   –مسابل رکمي 

 

 تلميح و اقتباس -4

 ،.ه.ق9494زبيد ، «)لَمَحَاناً لَمْحاً و ، یَلْمَحُ،لَمَحَ»از ریشة  تلميح در مصادر تفعيل و

 و النظر؛ اختل : أَلْمَحَ و لَمْحاً یَلْمَحُ إِليه لَمَحَ»( اساات. در لسااان العرب آمده: 914 : 4ج
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 ولهها م  ةُالمرأَ أَلمحتِ: األَز ر . أَصااح األَول و  و، أَلمحَه و نَظر لَمَح: بعضااهم دال

نااُ ذلك تفعل ،تُلْمَحَ أَن م  أَمکنت إِذا إِلماراً نها تُرِ  الحَسااْ د ى م  محاسااِ  ثم لها یَتَصااَ

رِ؛ كَلَمْحٍ: تعال  دوله في الفراا ؛بالعَجَلةِ النَّظْرَةُ: اللَّمْحَةُ تُخْفيها.و . بالهصر خَطْفَةك: دال بِالْهَصاَ

رُ لَمَحَ و  و مْحاًلَ یَلْمَحُ النجم و الهرقُ لَمَحَ و منه، تَفْعالٌ ماحُالت لْ و بهصااره، لَمَحه و الهصااَ

 (.144 : 0ج ه.ق،9494)اب  منظور،  «لَم احٌ و لَمُوحٌ و امِحٌ بَرْقٌ و. كلمَع: لَمَحاناً

اخت س »، «بشااام بر  م زدن»، «نگاه تند»واژة تلميح در لغت فارسااي به معنا    

 3ج ه.ق،9490)درشي بنایي،  و ... آمده اسات« بي ى به ساوى بشام شادن باز»، «نظر

:021.) 

 اند؛ صاااربپژو شااگران عرصااة ب غت در خصااوص تلميح تعاریفي را بيان كرده

 و لمث یا دصااه یا وادعه به اشاااره نثر یا نظم در كه اساات آن اصاا  ح در»الهدیع روید: 

شاره به داستاني در ك م (. شاميساا تلميح را ا99: 9924)عهدالعظيم خان، «كنند آن مانند

 است  مك در داستاني به اشاره»ساخت تشهيه و تناسب داشته باشد: داند كه دو ژرفمي

 و م لب بي  تشااهيهي راب ة ایجاد ،اًاوی زیرا دارد؛ تناسااب و تشااهيه ساااختژرف دو و

 (.909 :9949)شميسا، «دارد ولود تناسب داستان، ال ا  بي  ،ثانياً و است داستاني

 كه دروني اساات ا آرایه: »اساات آورده ، بني تلميح آرایة خصااوص در ك از 

 هرون ای  از به  ر و ا رفته ،(مثل) دسااتاني داسااتاني، از كوتاه سااخت بدان، سااخنور

 سااخ  ذ   در یکهارري به را رفته یا دسااتان یا داسااتان آن و. آوردمي ميان در سااخ 

 (.992 :9979ك از ،)«انگي دمي بر دوست

  برا نثر یا نظم در روینده كه اساات آن تلميح»كتاب علم اله غه آمده اساات:  در

ا: ت)زا د ، بي«نماید اشاره مشاهور  دصاة یا مثل یا ردیث و آیه به خود م لب اثهات

(. تقو  تلميح را اشاااره به آیة درآن یا ردیث، شااعر یا مثل سااابره دانسااته اساات: 943

 یا ردیث و درآن از ا آیه به ك م طي در شااود هاشااار اینکه از اساات عهارت تلميح(»)

(.  مایي 011 :9997)تقو ، «آنها ذكر بدون معهود دصة یا مشهور مثلي یا مشاهور شاعر
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 داستان هب ك م ضم  در روینده كه است آن بدیع اص  ح در»ني  بر آن است كه تلميح 

 .  (904 :9940) مایي، «كند اشاره معروف ردیثي و آیه یا مثلي یا

رردد كه روینده در ضااام  ا  اط ق ميتوان رفات تلميح به آرایهمي ،در مجموع

 رفتار خود به آیه یا ردیث یا شعر یا مثلي و یا داستان و رویداد  اشاره نماید.

 و آید م به دساات كه آتشاا »، «پرتو نور و فروغ ررفت »ادتهاس در لغت به معنا  

؛ راغب 949: 9940)ر.ک:  مایي،  تو ... اسااا« آت  طلب »، « سااات دساااترس در

( و به طور اسااتعار  برا  خواساات  و طلب علم و  دایت 997 : 4ج ،9974اصاافهاني، 

(. در لساان العرب آمده است: 997 : 4ج ،9974 اصافهاني، ني  به كار رفته اسات)راغب

عْلة: القَهَ  و. النار: القَهَ » ع القَهَ : التهذیب في و. النار م  الشُّع  م  تَهِسهاتَقْ نار م  لةشُُّ

 التي ارالن  ي و ،الجَذْوَة: القَهَ : دَهَ ٍ بِشِهابٍ: تعال  دوله و. منها األَخذ ادْتِهاسها و مُعْظَم،

اب  )«لِقابِ  دَهَساً أَوْرى رت : عليه الل ه رِضوان عليی، ردیث في و. عُود طَرَف في تأْخذ ا

 (.937: 3ه.ق، ج9494منظور،

در ن د ا ل ب غت آن است كه روینده آیه یا ردیثي یا دسمتي از آنها را در ادتهاس 

 ورط به را ردیثي یا كریم درآن از ا آیه راه  ر» ،رفتار خود بگنجاند. به دیگر سااخ 

: 9944صااادديان، «)خوانند ادتهاس را آن بياورند، نثر و شااعر در تغيير  اندک با یا كامل

919.) 

 ك م، ضاام  در كه اساات آن تلميح»اند: آورده ، بني هاسدر تفاوت تلميح و ادت

 و كرده، معروف شعر  و داساتان یا ساایر مثل و ردیث یا درآن آیة به ل يف ا اشااره

 متيدس یا نظر، مورد عهارت عي  كه است شر  ادتهاس در امیا باشاند، نياورده را آن عي 

 :9940 مایي، «)بياورند اشااد،ب شااده ادتهاس لملة تمام بر دليل و راكي كه را آن از

934.)   
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 های قرننیتلميحات و اقتباس -9

، تلميح و ادتهاس از آیات و دصاااص درآني در غ ليات ولد شااادكه ذكر   مان ور 

 شود:بسامد باایي دارد كه در ادامة به صورت مج ا به آنها پرداخته مي

 تلميح به نیات قرنن -9-9

درآني بررسااي و كاركرد ا  عرفاني آن تحليل در ای  بخ  مهحث تلميح به آیات 

 رردد. مي

 تلميحات قرننی مربوط به سلوک عرفانی  -9-9-9

 ولددر منظومة فکر  ساال ان« سااير في اه»و « سااير الي اه»كه  مهارث  از آنجا

ا  دارند، و  از بساايار  آیات درآن برا  تهيي  ای  مفا يم بهره برده لایگاه برلسااته

 است. 

 مبارزه با نفس امّاره -9-9-9-9

تواند به سربشمة وصال رضرت معشوق برسد كه شي ان دروني ساالك زماني مي

خود را سركوب كرده باشد؛ با ای  تمهيد مهارزه با نف  و سركوب كردن صفات بشر  

 از اصول مهم سلوک در راه رق است.

تَو الْعَرْشِ عَلَ  الر رْم ُ»اشاااره به آیة  -9-9-9-9-9  عرش بر ررمان(. »1طه/«)ىاسااْ

 9«.شد مستوى

و  (993: 9973ولد، )سل ان ولد، عرش، دل انساان اساتدر منظومة فکر  سال ان

( و دیگر ب رران 001: 9ب، ج9939)ر.ک: مولو ، ای  رفتاار ریشاااه در تفکیر مواناا 

 ات ننمود به خلق لمال برا ررمان ای  دریغا» القضات  مداني روید:تصویف دارد؛ عي 

 واسااعيت صاافت كه دل ز  ! باشااد  به «الررم  عرش المؤم  دلب» كه بدانسااتندى

: ترف «الکرسي  و الصدر و العرش  و القلب» كه رفت اینجا از عهداه سهل مگر! دارد

 .(947: 9949القضات  مداني،عي «)كرس  صدر و باشد دل عرش
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تصاااویف كه  مانا مهارزه با  ا  ولد با تلميح به آیة فوق به یکي از مهمتری  آموزه

كند كه دل منظر  روراني اساات كه لایگاه شااي ان دروني اساات، اشاااره و تأكيد مي

معشااوق بری  اساات، نه دیو  وا. بنابرای  سااالك باید مألوفات دنيو  را یکسااو نهد و 

تری  دشم  خود را كه  مانا نف  امیاره صافات نکو يده را ترک كند تا بتواند سرسخت

 وب نماید: است، سرك
 است بر او ملك اسات، دیو نشسته تخت دل آنِ

  

 وادیو  د بونکه سليمان برسد، كشته شو 

 (4: 9939ولد، )سل ان                      

ني  نظر ريرا  انساااان مهارزه با نف  در ررو عنایت الهي و  مت ساااالك و  مچ

مل( را كشندة دیو  وا و ولد در بيت فوق سليمان )انسان كانانکه سال انكامل اسات، ب

 وس ناميده اسات. ودتي دل انساان به واسا ة عنایت رق و خاصان دررا   از لوث 

رناه پاک شااود و زنگار مادیت از آن زدوده رردد، لایگاه رضاارت خداوند  اساات و 

 انساني كه به ای  مررله رسيده، با خداوند اتحاد شأني و نور  دارد: 
 لاادا نيساااات خاادا زو برا بنااد برایيااد  نه پست است ه عرش است نه باا ودل پاک ك

 (999) مان:                                      

 الْمُقَد سِ بِالْوادِ إِن اكَ نَعْلَيْاكَ فَااخْلَعْ رَبُّاكَ أَنَاا إِنِّي»اشااااره باه آیاة  -9-9-9-9-0

 «.مقدس  دىبه وا تو .ك  بيرون پاى از نعلي  ام، تو خداوند م (. »90طه/«)طُوىً

داند و تأكيد   و انانيیت ميمحورولد مقصااود از خلع نعلي  را وانهادن خودساال ان

 كند كه وصال معشوق در ررو ترک  وا  نف  است:مي

 نااعاالااياا  خااود  ز پااا بااياافااکاا 

 

  

 راار طااالااب آن راال و راا بااي 

 (449: 9939ولد، )سل ان             
مرگ اختيار  است. پ  سالك باید دروازة وصاال رضرت پروردرار فنا  الهي و 

نف  خود را كنار نهد و به آساااتان الهي بدون نعلي  انانيت وارد رردد. ترک  ساااتي و 

رردد. صافات بشار  نشاانة ساعادت اسات و مولب ارتقا  انسان بر فلك معنو  مي
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ماند و روح او انسااان تا زماني كه در تصااریف  وا  نف  اساات، در عالم ماد  بادي مي

 پرواز به آستان معشوق رقيقي را ندارد: یارا  

 خرامان و مست رود كه لان آن كخنُ

 او باااااااااااااااار

  

 او مصاادر ساافر در ت  خر از بر د 

 بجهد دنيا و خود وز كند نعلي  خلع  

 

 او در بر زند صدق ددم موسا   مچو 

 (39الف، ل ا پنجم: 9939)مولو ،   

                                                                                            

 بازگشت به اعل)وطن اعلی( -9-9-9-4

ا  انجام بحثها  رسااترده« بازرشاات به اصاال»ا ل عرفان در خصااوص مهحث  

 اند؛ ولد ني  از تلميحات درآني برا  تهيي  ای  مفهوم بهره برده است:داده

 أَشْهَدَ ُمْ وَ ذُرِّی تَهُمْ اُهُورِ ِمْ مِ ْ آدَمَ بَني مِ ْ بُّكَرَ أَخَذَ إِذْ وَ»اشاره به آیة  -9-9-9-0-9

هِمْ عَل  تُ أَ أَنْفُسااِ هِدْنا بَل  دالُوا بِرَبِّکُمْ لَسااْ  ا ذ عَ ْ كُن ا إِن ا الْقِيامَةِ یَوْمَ تَقُولُوا أَنْ شااَ

 ایشان فرزندان یشانا پشتهاى از آدم فرزندان از تو خداى ررفت» ،(970اعراف/«)غافِلي َ

 داوندخ م  امنه رفت را ایشان كه ررفت آن بر رواه و ایشان بر ررفت رواه را ایشان و

 روز نگویند تا ایشااان بر بودیم رواه ما خداوند توی  آرى دادند: پاسااخ ایشااان شااما 

 «.بودیم ناآراه روا   و ادرار ازی  ما كه رستاخي 

دف  آب و رل در عالم بری  از دوت و ع ا  انساااان دهل از محهوس شااادن در 

خداوند برخوردار بوده اسااات. پ  ارر در ای  دنيا به صاااورت اختيار  به آساااتان او 

 بازرردد، به مؤانست رضرت معشوق خوا د رسيد: 
  ساات تو را بخشاا  رق،  ر دم از او رير سااهق

  

 خور زان دوت و ع ااابر نساااق عهااد داادیم، مي 

 (92: 9939ولد، )سل ان                                 

 ا  ا ل عرفان تحریض سااالکان به بازرشاات به عالم بری  یکي از مهمتری  آموزه

 الهته آمد،  آنجا از كه خود، اصاال به بازرشاات را بي  ا  مه»صااوفيه معتقدند:  اساات:

 به رردد اا ر تمام كه  رراه رق صااورت كه اساات آن ای  تحقيق و. بودن خوا د
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 زمان از بنانچه شااود، آشااکارا و  ویدا  مه باشااد امکان و دوت در  ربه كه ثيت ري

 زمان بود ةالنهو خاتم كه -الساا م وة الصاا  عليه -عرب  محمید تا -الساا م عليه -آدم

 -محمد و كرد تواند رق صورت وضع كه است كسا  از عهارت نه  به. بود آن ااهار

 هك صورت  و نهاده او كه وضع  كه شاده  انهيا تمخ آن از -عليه سا مه و  اه صالوات

 او از فرضاً صاورت  ارر كه اسات كامله صاورت آن و شاده، وادع تمام آمده فرود بدو

  يچ كه بدان است صورت كمال و. بودى خاتم او فروآمدى، بدو آن  ركه بودى، اكمل

 كه ورت ص به را  مه بلکه نگذاشاته، بوده پنهان پوشايدر  و نهایت ب  كنه در كه معن 

 (.991: 9919اب  تركه، «)كرده آشکارا و نموده باشد معان  آن نمایندة

خوا د به یاد مجل  ان  خداوند در عالم بری  ولد از اسيران عالم ماده ميسال ان 

 افتند و دنيا را ر ا سازند:
 یااد ك  آن عهااد مرا، آن شاااکر و شاااهااد مرا

  

 ر و كياو آنچه ز م  بود تو را، مملکت و كا 

: 9939ولد، )سااال ان                             

 الْقُدُّوسِ الْمَلِكِ الْأَرْضِ فِي ما وَ الس ماواتِ فِي ما لِل هِ یُسَهِّحُ»اشااره به آیة  -9-9-9-0-0 (92

  زمي  در و آسمانهاست در به  ر. را اه ساتایدم  پاك  به» ،(9لمعه/«)الْحَکيمِ الْعَ ی ِ

 راساات كارراساات داناى[. نتاونده او با ك ]  متاب  عيب،ب  سااتوده پاک پادشاااه نآ

 «.دان 

 داند و به سالکان توصيهولد ذكر و تسهيح مظا ر آفرین  را امر  اا ر  ميسل ان

 كند كه با روش اا ر پيام آنان را كه  مانا بازرشت به آستان الهي است، بشنوند: مي

 رو به روش مي ذكر خادا  بشااانو، پيدا

  

 از باد و خاک و آت ، وز آب ا  توانا  

 رویند از آن اویيم، او آب و ما ساااهویيم  

 

 در ما بهي  خدا را، رر عاشقي و لویا 

 (03: 9939ولد، )سل ان                

ادراک تسااهيح اا ر  مولودات امر  اساات كه فقر برا  افراد  كه ادراک  ،الهته

س  شود، مگر كبه تسهيح آنها وادف نم  ،به دیگر سخ »شود. ل ميباطني دارند، راصا
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يان رسيد ع ةو به مرته ، و به مقام ایقان رسيد ثانياً كه باطن  به نور ایمان نوران  شد اواً

ثالثاً. ساااه  به یافت ، نف  و رور  را در عي   ر مرتهه و رقيقت  ر مولودى رااً 

 ، بون سااریان رق در آنها. پ  به آن نور تسااهيحسااارى یافت، نه علماً و شااهوداً فقر

 (.991: 9974زاده آملي،رس «)شنودكند و م را ادراک م  مولودات

به  پردازد و آواز بازرشتولد معتقد اسات رتي رباب ني  به تسهيح رق ميسال ان 

 د د:عالم بری  سر مي

 زان لاهاااناهااا  بقااا ماااناادم لاادا

 

 ام ناااان در ایاا  دار فاانااارشااااتااه 

 وار اااناام از باانااي   جران ز لود 

 

 در وصاااال خود رساااان از ل ف زود 

 (3: 9911ولد، )سل ان                     
                                                                                                                    

 رسيدن به مرتبۀ تمکين در سلوک -9-9-9-9

 الل هُ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ لِلْمُؤْمِني َ وَ لِذَنْهِكَ اسْتَغْفِرْ وَ الل هُ إِا  إِلهَ ا أَن هُ فَاعْلَمْ»آیة  به اشااره

 آمرزش و ،اه مگر خداى نيسااات كه دانمي(. »91محمید/«)مَثْواكُمْ وَ مُتَقَل هَکُمْ یَعْلَمُ

 دری ] شااما رردیدن داندمي اه را، ررویدران نزنا و مردان و را، خوی  رناه خواهمي

 در را ك   ر كه لهان آن در] شااما بنگاه و[ به رال رال از ررددمي بون كه لهان

 «.[بود بایدمي سراى كدام

خوا د كه تلوی  و دورنگي را یکسو ولد با تلميح به آیة فوق از سالکان ميسال ان

 نهند و به مقام تمکي  رسند:

 بند تاز ، تا كي به نفي ساز  در ا تو

  

 پي  آ رر ا ل راز ، اثهات شو در اا 

 (03: 9939ولد، )سل ان                 

ا ل تمکي  كساني  ستند كه اوصاف بشر  را از ولود خود زابل كرده و با تقرب 

ات تری  درلاند. غ الي تمکي  را از فاضلبه آساتان لانان به كشاف رقيقت نابل شده



 49 ولد در عرعۀ غزلهای قرننی سلطانکارکردهای عرفانی تلميحات و اقتباس

 

 

 

را صفت اصحاب رقابق و واص ن ( و دشير  آن70: 9، ج9943داند )غ الي،م ن ميكا

 (.  909: 9974شمارد)دشير ، درراه الهي مي

  

 گشایش معنوی در سلوک -9-9-9-2

ياطي ُ تَتْلُوا ما ات هَعُوا وَ»اشااره به آیة   لکِ   وَ سُلَيْمانُ كَفَرَ ما وَ سُلَيْمانَ مُلْكِ عَل  الشا 

ياطي َال حْرَ الن اسَ یُعَلِّمُونَ كَفَرُوا شاا   تَمارُو وَ  ارُوتَ بِهابِلَ الْمَلَکَيْ ِ عَلَ  أُنْ ِلَ ما وَ السااِّ

 زمان در و عهد بر خواندند شياطي  كه را بي  آن كردند روىپ  وانگه(. »920بقره/«)...

. آموزندمي مردمان در لادوى شدند، كافر شاياطي  لک  و نهود كافر ساليمان  رر  و او

 دو آن نام بابل شهر فریشته، دو آن بر آمد فرساتاده كه را بي  آن كردند روى پ  ني  و

 «.ماروت و  اروت فرشته

ولد با تلميح به آیة فوق رشاااای  معنو  و فيض روراني را اینگونه بيان سااال ان 

 كرده است:

 د ره به دریا رسيد، باز به سارل برفت

  

 از سحر باز در به بابل برفتد رسته بُ 

 (927: 9939ولد، )سل ان                

                                                                                                            

 رسيدن به مقام مشاهده در سلوک -9-9-9-4

(.  70اسرا/«)سَهي ً أَضَلُّ وَ أَعْم  الْآخِرَةِ فِي فَهُوَ أَعْم   ذِهِ في كانَ مَ ْ وَ»اشاره به آیة 

 نابينا از و نابيناساات، لهان آن در او نابيناساات، بدیدن رق از لهان دری  كه  ر و»

 «.تررمراه

 ا  باديا  كه  يچ شهههمشاا ده دیدن رقی اسات با بصيرت و دل آرا ي به رونه 

رباب ارول رقيقت مشا ده را منو  به یقي  راستي  نماند و مانند رؤیت به عي  باشد. ا

رقيقت مشااا ده بر دو رونه باشااد: یکي از صااحیت »دانند: مي –تعالي  –و محهت رق 
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ا  رساااد كه یقي ، و دیگر از غلهه محهیت، كه بون دوسااات اندر محیل محهیت به درله

 (.441: 9947 جویر ، «)كليیت و   مه ردیث دوست رردد ل  او را نهيند

 ر كه در ای  دنيا لمال رقيقت را مشا ده نکند، در سرا   ،ولدسل ان در نظرراه  

 شود:دیگر كور برانگيخته مي

 بون كور مااناد اینجاا، بينا نگردد آنجا

  

 استق دادر و غفور بشانو ز نص ارر به، ر 

 (921: 9939ولد، )سل ان                        

                                                                                                        

 اعتباری دنيابی -9-9-9-4

 لَوْ الْحَيَوانُ لَهِيَ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إِالَّ الدعنْيا الْحَياةُ هذِهِ ما وَ»اشاااره به آیة 

 سراى و بازى، و ناكارى مگر لهان ، ای  زندران  نيسات» ،(34عنکهوت/«)يَعْلَمُونَ كانُوا

 را شانای دانندى ایشان ارر زندران ، با و است پاینده آن كه راسات  به لهان  آن پساي 

 «.بودید به

 ولد با تلميح به ای  آیه روید:سل ان
 ب كار لهانرفات خدا در درآن،  سااات لعِ

 

 د سو  كلكبند رو  بون طف ن، از ره لِ  

 (024: 9939ولد، )سل ان                        

و رر  شود،ولد دلهساتگي به دنيا امر  نادرست محسوب ميالهته در دیدراه سال ان

نه صاارف ثروت و مکنت برا  واصاا ن طریقت زیاني ندارد و بساايار  از انهيا و اوليا 

از  اى باشااداز ول اى باشااد در دنيا توانگر، و بول »دارا  ثروت و مکنت فراوان بودند: 

ران پيغامه روى صورت دروی ، ليک  وایت، عشق است كه بنده را با خداست. بندی 

عليهم الس م و بندان پيغامهران دیگر  -اند، بو ساليمان و داود و مصا ف پادشااه بوده

اند دروی  و فقير. زیرا نهوت و وایت تعلق به توانگرى و درویش  ندارد. نهوت و بوده

خداشاااناسااا  اسااات و با خدا مشاااغول ؛ مال و ملك مانع عشاااق و وایت  وایت

 (.049: 9973 مو، «)نيست
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 سماع -9-9-9-4

ورِ فِي نُفِخَ وَ»اشااره به آیة  عِقَ الصاُّ ماواتِ فِي مَ ْ فَصاَ  مَ ْ إِا  الْأَرْضِ فِي مَ ْ وَ السا 

 مرده صااور، در دردمند و» ،(34زمر/«)یَنْظُرُونَ دِيامٌ  ُمْ فَإِذا أُخْرى فيهِ نُفِخَ ثُم  الل هُ شااااَ

 ره آن پ  خوا د، خدا كه او مگر است، ك  زمي  و آسمان در كه  ر آواز آن از بيفتد

يم ایستاده  مگان باشاند خاساته پاى بر ایشاان ره آن دیگر، دميدن  صاور در دردمند

 «.نگرند

 كند:توصيف مي ولد با تلميح به ای  آیة شریفه مجل  سماع را اینگونه
 ديلامروز آن سااارافيل، صاااور  دميد بي

  

 تا بون ديامت اینجا، صد رشر و صد نشور است 

 (924: 9939ولد، )سل ان                              
                                                                                                        

 )وحدت وجود( تلميحات قرننی مربوط به توحيد -9-9-4

ي است كه در عرفان اس مي م رح رردیده  ایاز مهمتری  موضوع« وردت ولود»

اساات؛ ب رران دی  و ا ل عرفان  ر كدام با دیدرا ي خاص به تفسااير و نقد ای  نظریه 

 است: ه كردهاند؛ ولد ني  از آیات درآن برا  تهيي  ای  مفهوم پيچيده استفادپرداخته

رِقُ لِل هِ وَ»اشاااره به آیة  -9-9-0-9  الل هَ إِن  الل هِ وَلْهُ فَثَم  تُوَلُّوا فَأَیْنَما الْمَغْرِبُ وَ الْمَشااْ

 هك لا  ر آفتاب نگاه فروشد و آفتاب نگاه برآمد خدایراست و» ،(991بقره/«)عَليمٌ واسِعٌ

 «.دانا و توانست فراخ ها كه نمازرران روى به سوى آنجا دارید روى

خداوند رساا  خود را در مظا ر طهيعت آشااکار كرده اساات تا بندران با نگاه به 

 ا  طهيعت از ریاض رساا  خداوند بهره بهرند و از پيشااگاه او دور نگردند. در للوه

د ندة سيما  معشوق بری   ستند و  ر كه مو  علت رقيقت  مة مظا ر  ساتي للوه

با نگا ي توأم با معرفت و بين  به آفرین  بنگرد، سااايما  رضااارت  از دیده ب داید و

 خداوند را مشا ده خوا د كرد:
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بون بود  ام ني  رسااا  ی دان، بي

 دان اااااااااااااااماااااااااااااااي

  

 بنمود صاانع خود را، اندر نقوش اشااياا 

 تاا زی  ورا باداني، وز و  لدا نماني  

 

 بي  ورا  ميشه، در طفل و پير و برنامي 

 (03: 9939ولد، )سل ان                   
                                                                                                            

 بِما إِلهٍ كُلُّ لَذَ َبَ إِذاً إِلهٍ مِ ْ مَعَهُ كانَ ما وَ وَلَدٍ مِ ْ الل هُ ات خَذَ مَا»آیة  به اشاره -9-9-0-0

هُمْ لَعَ  وَ خَلَقَ هْحانَ بَعْضٍ عَل  بَعْضااُ فُونَ عَم ا الل هِ سااُ  فرزند  رر » ،(19المؤمنون/«)یَصااِ

 بر بودى بي ى دو  ر ازی  ارر كه نهود، درر خدای   رر  او با و -تعال – اه نگرفت

 ترىبر یکدیگر بر و. لسااتيد سااو یك با خود سااهاه با یك  ر و خاسااتندى یکدیگر

   «.كنندمي صفت به آن را او ایشان آنچه از را اه عيه ب  و  پاك لستندى،

ازمة رسايدن به توريد رقيقي، ادراک وردت  ستي است؛ زیرا  مه نقوش مظهر 

  ستند: –تعالي  –شأني از شئونات بار  
 لا ارر درلاباه  ر نقشاااي شاااود پيادا، ارر بي

   

 از ای  لمله یکي را بي  مشاو دو بي  تو بون ترسا 

 (902: 9939ولد، )سل ان                               

عرفا  وردت ولود  معتقدند كه در عالم یك  ستي و ولود بيشتر نيست كه از 

ت و رساد. پ  اصال  ستي، خداسلهت تقيد و تعي  به ديود اعتهاریه متکثر به نظر مي

 ند.كثرات امور اعتهار  و مو ومند كه با وردت  ستي منافاتي ندار

 ا دالَ أَفَلَ فَلَم ا رَبِّي  ذا دالَ كَوْكَهاً رَأى الل يْلُ عَلَيْهِ لَ   فَلَم ا»اشاااره به آیة  -9-9-0-0

 از لساات خوی  خداوندم  او و وى بر درآمد شااب بون» ،(73انعام/«)الْآفِلي َ أُرِبُّ

 رفت سااتاره تررف نشاايب بون اساات ای  م  خداى كه رفت تابان دید اىسااتاره زبر

   «.ندارم دوست را ررفتگان نشيب و را زیرینان ابرا يم

تنها خدا بادي است و سالك الي اه باید بونان رضرت ابرا يم )ع( از امور ناپایدار 

 دست بکشد:
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 عشق خدا بادي است، غير خدا فاني است

  

 از مه و خور بون خليل، بگذر كآفل برفت 

 (924: 9939ولد،  ان)سل                      
                                                                                                        

 تلميحات قرننی مربوط به انسان کامل -9-9-9

از « وردت ولود»پ  از مهحث « وایت»و مسااألة « انسااان كامل»بحث پيرامون 

ولد تهلور  مي اسااات كه ای  نظریه در غ ليات سااال انمهمتری  مهارث عرفان اسااا 

 خاص دارد و و  با تلميح به آیات درآن نکات نغ   در ای  خصوص بيان كرده است:

 أَ قالُوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي لِلْمَالئِكَةِ رَبعكَ قالَ إِذْ وَ»اشاااره به آیة  -9-9-9-9

دُ مَنْ فِيها تَجْعَلُ  أَعْلَمُ إِنِّي قالَ لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ يَسْفِكُ وَ فِيها يُفْسُِّ

 فریشتگان تو خداوند رفت كه رهآن محمید اى رویيم تا نيوش» ،(92بقره/«)تَعْلَمُونَ ال ما

 رد آفرید خوا  م  رفتند رسيده در شاما پ  از زمي  اندر آفریدرارم و كردرار م  را،

 تایيمسم  تورا تو به ستای  ما و ری د، خونها و كند، تها کارى آن در كه را كس  زمي 

 شااما كه دانم آن م  را فریشااتگان رفت خداوند .كنيممي یاد تورا نيکو به آفرینهاى و

 «.ندانيد

 به بون خاك  انسان  مي »انساان كامل خليفة خداوند بر رو  زمي  اسات. بار  

 و الهيه كليه وایت به مقام یعن  شود؛م  اله  روران  اسرار رنجينة ،رسايد كمال مرتهة

 و  دایت را بشاار تودة تواندم  كه اساات مقام ای  در و رسااد؛م  الله خليفة منصااب

ولد ني  انسااان كامل را نایب خداوند و  اد   (.341: 0، ج9941 مایي،«)كند اصاا ح

 داند:انسانها مي

 ز طي ، نایب خوی  در زمي ا  كرد خليفه

  

 تاا كاه از او زمينياان، راه برند بر ساااما 

 (92: 9939ولد، )سل ان                    
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لْناکَ ما وَ»اشاااره به آیة  -9-9-9-0  نفرسااتادیم و» ،(927انهيا/«)لِلْعالَمي َ رَحْمَةً إِا  أَرْسااَ

 «.را لهانيان بخشایش  مگر تورا

 امروز اكنون،» اوليا ررمت الهي بر بندران  سااتند؛ در مقاات شاام  آمده اساات:

. دكشمي سر و شيخ؛ فریهاند كي تا را ما كه شيخ، خدمت از كشانددرمي ایشاان را خود

 زیرا د،بينمي كرا تي ایشان در ارر كشد،مي را ایشان شيخ و کار؛ان به را ي ناز به را ي

 رغهت ایشان نماند، شيخ ميل آن بون اسات متصال نهایتبي ررمت به شايخ ررمت

 (.030-039: 9، ج9919شم  تهری  ، «)ريرند كردن

 پندارد:ولد ني  خود را زبدة آدم و ررمت عالم ميبهااالدیی  سل ان 

 رماات عااالمم باادانزباادة آدمم باادان، ر

  

 بهر م  است  ر ع ا، بهر م  است  ر ل ا 

 (92: 9939ولد، )سل ان                       

                                                                                                          

 انیر جهت تبيين مفاهيم عرفهای قرننی مربوط به پيامبران دتلميح به حکایت -9-4

ولد در غ ليات خود به رکایات و دصص درآني ني  اشاراتي كرده و مفا يم سال ان

 شود:عرفاني مختلفي را بيان نموده است كه در ادامه به آن پرداخته مي

 

 نو  )ع( -9-4-9

)ع( از انهيا  اولوالع م بود كه بعد از رضاارت ادری )ع( به نهوت  رضاارت نوح

(؛ و  مردم را به پرساات  خدا  یگانه خواند، ليک  دوم او 407: 9943ارقي، )ی رساايد

)ع( آنها را نفری  كرد.  كاه اغلاب از اروان بودناد، دعوت و  را الابت نکردند. نوح

خدا نوح را فرمود كه درخت ساالي بکارد و از آن كشاتي بساازد. پ  از ساخته شدن 

 زل شاد و تههکاران را نابود ساختكشاتي عذاب الهي به صاورت طوفاني ساهمگي  نا

 ا  مختلف از لمله (. داستان رضرت نوح )ع( در سوره792: 9،ج9913)ر.ک: طهر ، 

 سورة مهاركة نوح و  ود آمده است.
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كه از  د د. و ولد از ای  دصة درآني برداشتي  مسو با تفکر صوفيه ارابه ميسل ان

داند كه  ر كه بر كشتي  دایت ( مي)ع مشاایخ طریقة مولویه است، خود را بونان نوح

 او سوار شود، نجات یابد و  ر كه از او اطاعت نکند تهاه رردد:
 طوفان بون دریا رسااد و ای  خلق را غرده كند

 نظرنظر وز بيطاوفااان مااا دارد خااهاار از بااا

  

 شاااينيد در كشاااتي دی  با نوح ا  یاران ما 

  ست او عدو  كفرتان ما ي در او ایمان ما

: 9939ولد، )سل ان                              

و  معتقد اساات  ر كه طوق اطاعت او را بر رردن نياوی د، در مصااابب دنيا غرق  (94

 خوا د شد: 

  ر كاه از ای  نوح زماان سااار كشااايد

  

 غرده در ای  آب بو طوفان شده است 

 (43) مان:                                 
                                                                                                                     

در نظرراه ولد پند اوليا بونان كشااتي نوح اساات كه سااالکان را از غرده شاادن در 

ای  لهان طوفان است  مه »نمایاند: د د و راه رستگار  را به آنها ميمادیات نجات مي

د غرده كرده است و از خدا دور انداخته پند انهيا و اوليا كشت  نوح است  ركه را در خو

(. به ای  دليل ولد 039: 9973 مو، «)پند ایشااان را ررفت و ر ید ازی  طوفان فنا ر يد

 شم  تهری   را نوح خود دانسته است:
 رویم با تو كيست لان  شم  رق آن شه شهان

  

   است و  ود م نيسات بو او در ای  لهان نوح م 

 (904) مان:                                                       

                                                                                                                    

 (ع) حضرت ابراهيم -9-4-4

د ولساال ان برا يم )ع( ني  در غ ليات  ا  مربو  به رضاارت اتلميح به داسااتان

 عَل  ساااَ ماً وَ بَرْداً كُوني نارُ یا دُلْنا»بساااامد زیاد  دارد؛ و  با تکيه بر آیة مهاركة 

 داند:، آت  ریاضت را مولب رستگار  انسان و تصفية ولود او مي9(31انهيا/«)إِبْرا يمَ
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 رو بون خليل خوش خوش در عشااق  مچو آت 

  

 و بهيني صاااد رلساااتان معنيتاا انادر ا 

 (41: 9939ولد، )سل ان                    

شود و تا نف  انسان در آت  ریاضت  وا  نف  رجاب راه ساالك محساوب مي

 ا پاک نگردد و زنگار تمتعات ماد  از آینة دله  زدوده رداخته نشاااود، از ای  آای 

 نگردد و صورت غيب را نشان ند د.

كند كه خداوند به او عنایت كرده و او را بونان خليل دعا ميولد را ي اسااال اان 

 )ع( محفوظ نگاه داشته است:
 ك ، با تو مرا نيساات سخ  ر به كه خوا ي مي

  

 بونکه خليلي نگ د، پا  تو را ای  شااررم 

 (091) مان:                                    

                                                                                                                    

 )ع( حضرت موسی -9-4-9

ولد بساايار )ع( در غ ليات ساال ان  ا  پيرامون رضاارت موساايتلميح به رکایت

 شود:است كه در ای  مقال مختصراً به آنها اشاره مي

 تلميح به ید بيضاء -9-4-9-9

 غَيْرِ  ْمِ بَيْضاااَ تَخْرُجْ لَيْهِكَ في یَدَکَ أَدْخِلْ وَ»ه آیة شااریفة ولد با اساتناد بسال ان

واٍ عِ في سااُ قي َ دَوْماً كانُوا إِن هُمْ دَوْمِهِ وَ فِرْعَوْنَ إِل  آیاتٍ تِسااْ ( خود را 90)نمل/ 4«فاسااِ

خوا د از ددرت معنو  داند و از مخالفان ميموسي دوران و صارب معج ة ید بيضا مي

 و رذر كنند:ا

 روید ولد موسااي منم دارد ید بيضااا تنم

 

 ترسيد ا  فرعونيان بون شد عصا ثعهان ما 

 (94: 9939ولد، )سل ان                       
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 به عصای موسیتلميح  -9-4-9-4

ع  رَي ةٌ  ِيَ فَإِذا فَأَلْقا ا * مُوساا  یا أَلْقِها دالَ»ولد با اسااتناد به آیة ساال ان  1«تَسااْ

العاده ( معتقد اسااات كه د ب ودت بونان موساااي)ع( بر كار ا  خارق02و 91)طاه/

 توانایي دارد، ليک  اا رنگران صورت كار را بينند و به كنه آن توله نکنند:

 عصااا رردد ارر موسااي ودتي مار از تو

  

 ليک  ساااو  فرعون به ل  مار نهاشاااد 

 (994: 9939ولد، )سل ان                   
 تلميح به موسی و شجر  -9-4-9-9

 قْعَةِالْبُ فِي الْأَیْمَ ِ الْوادِ شاااطِ ِ مِ ْ نُودِ َ أَتا ا فَلَم ا»ا ل عرفان با اتکا به آیة شااریفة 

( اناالحق رفت  92)دصص/ 3«الْعالَمي َ رَبُّ الل هُ أَنَا إِنِّي مُوسا  یا أَنْ ةِجَرَالشا   مِ َ الْمُبارَكَةِ

 كنند؛ بونانکه شيخ محمود شهستر  روید:ر ج را توليه مي

 روا باااشااااد اناااالااحااق از درخااتي

 

 بااخااتاا باارا نااهااود روا از ناايااك 

 (49: 9943)محمید ابرا يم سه وار ،     

، «اناالحق»تواند بگوید ود اا رى خود را ر ل  كند، م ارر آدم مانند ر ج ول»

رردد، و ريرد، لهت دیگر وى یعن  عدم، فنا م ودت  انساان لهت سرمدى خود را م 

ماند. و اما اناالحق كشااف راز و اساارار اله  اساات، ل  ولود م لق  يچ بي  باد  نم 

 أَنَا إِنِّي» ادى ایم  صااداىودت   مه عالم ای  صاادا را دارند، ودت  از درخت   م در و

آید، برا ای  صدا از ر ج روا نهاشد، الهته در اینجا صحهت از رلول و اتحاد بر م « الل ه

 رردد، و به ل نيساات، بلکه منظور ای  اساات كه تعي  و محدودیت از ولود مرتفع م 

 (.04: 9971اب  تركه، «)ماندرق، بي ى باد  نم 

ان د د، پ  انسسر مي« الل ه أَنَا إِنِّي»ت ودتي درختي فریاد ولد ني  معتقد اسسال ان

تواند ندا  الهي را بازتاب داده و اناالحق كاامل ني  كه بونان ني درون تهي اسااات، مي

 بگوید:
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 لویي تو شرر رق نه به موسي ز شجر، رفت به

 بون ز شاااجر رفت منم، و آن شاااد مقهول  مه 

 

 دسااات عصااااخالق تو،  ي  فک  از  ساااتم م   

 رار ز بشااار راویااد ای ، دور ماادارش ز عمي

 (94: 9939ولد، )سل ان                                

                                                                                                        

 )ع( )ع( و خضر تلميح به داستان موسی -9-4-9-2

ساورة مهاركة كهف به داساتان موساي و خضار )ع( اشااره كرده است. خداوند در 

دانند و ای  مسأله در ارباب اروال خضار را نماد پير و مرشد و موسي را نماد سالك مي

 آثار طریقة مولویه تهلور  خاص دارد:

 بجو  خضاار زمان را به عشق بون موسي

  

 كه  ست آن دل او تخت و عرش الررمان 

 (992: 9939ولد، )سل ان                    
)ع( راصل  )ع( از مصارهت خضر ولد فيض معنو  كه موسايسال ان در نظرراه 

 ا  اا ر  او بود، زیرا با م دات خضاار به مرتهة رؤیت كرد، بساايار بيشااتر از عهادت

 رسيد و امور نهان بر او آشکار رردید:

  ر آنچه یافت ز طاعت كليم در  مه عمر

 رني  ل  تراني بودارار نااه پاااساااخ ا

 

 ز خضر برد ف ونتر بو از خود  برخاست 

 خضر بگفت كنون آن رذشت ودت لقاست

 (927) مان:                                     

را در آثار خود مولو  و شاام   )ع( و خضاار )ع( ولد منظور از موساايساال ان 

بنانکه موسااي)ع( با دوت نهوت و عظمت رسااالت لویا  خضاار)ع( »دانسااته، روید: 

رشاته بود. موانا ني  ددسنا اه بسره الع ی  با ولود بندی  فضایل و خصایل و مقامات 

نظير بود و مثل نداشااات، طالب و كرامات و انوار و اسااارار كه در دور و طور خود بي

 (.  191: 9941) مو،  «تهری   ددس اه سره الع ی  بودشم  
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 تلميح به حکایت موسی)ع( و قارون -9-4-9-4

خداوند در ساورة مهاركة دصاص در مورد دارون ساخ  رفته است. دارون از دوم  

كرد و مکنت )ع( بود كه ثروت فراواني داشاات، ليک  به مسااتمندان كمك نمي موسااي

 ا  نفسااني خود سااخته بود. در تفسير آورده كردن خوا  ا  برا  برخود را وسايله

عليه -و نه از موسااا   -ع ی و للی -برد نه از خداى پ  دارون فرمان نم »طهر  آمده: 

لم بدان باز آمد كه رفت یا دارون از  ر  -عليه السیلم-داد، تا موس  ، و زكات بنم -السای

لم -با موساا   خنه  زر كه دارى یك دینار بده. و  م بنداد، و عداوت اندر   -عليه الساای

 كرد. و بفرمود  -عليه السیلم -زمي  را فرمان بردار موس   -ع ی و للی -ررفت تا خداى 

-9991: 1، ج9913طهر ، «)مر زمي  را تا دارون را  م با خواسااته كه داشاات فرو برد

9902  .) 

سااالکان  ولد با نگا ي به رکایت درآني رضاارت موسااي)ع( و دارون ازساال ان

خوا د كه بونان موسي)ع( فقر اختيار  برر ینند و از متاع دنيو  و دلهستگي به آن مي

 بهر ي ند:

 فاقاير  را ر ی  ك   مچو موساااي

  

 مشااااو باانااد غاانااا ماااناانااد دااارون 

 (917: 9939ولد، )سل ان                
                                                                                                      

 )ع( حضرت عيسی -9-4-2

 )ع( ني  اشاراتي ولد به رکایات درآني پيرامون رضارت مسيح در غ ليات سال ان 

 شود:شده كه در ادامه به آنها پرداخته مي

 

 تلميح به عيسی)ع( و دعوی رسالت -9-4-2-9

( 92)مریم/ 7«نَهِيًّا الل هِ آتانِيَ الْکِتابَ وَ لَعَلَني دالَ إِنِّي عَهْدُ»ولد با تلميح به آیة  سل ان

 روید:
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 بون عيسااي ده روزه دعو  رسااالت كرد

  

 از ساااي و بهال كم رو، بگذار تو پنجه را 

 (00: 9939ولد، )سل ان                       
آنچه در عرصااة ساالوک عملي راب  ا ميت اساات، ساارسااهار  به مرشااد  فاني و 

 ه است و ای  مسأله بندان ارتهاطي با س  او ندارد.پيمودراه

 

 )ع( تلميح به معجزات عيسی -9-4-2-4

واً وَ»ولد با تکية بر آیة شااریفة  ساال ان  رابيلَ بَني إِل  رَسااُ  مِ ْ آيَة بِ لِئْتُکُمْ دَدْ أَنِّي إِسااْ

 وَ لْأَكْمَهَا أُبْرِئُ وَ الل هِ بِإِذْنِ طَيْراً فَيَکُونُ فيهِ فَأَنْفُخُ ال  يْرِ كَهَيْئَةِ ال ِّي ِ مِ َ لَکُمْ أَخْلُقُ أَنِّي رَبِّکُمْ

 لَآيَةً ذلِكَ في إِن  بُيُوتِکُمْ في تَد خِرُونَ ما وَ تَأْكُلُونَ بِما أُنَهِّئُکُمْ وَ الل هِ بِإِذْنِ الْمَوْت  أُرْيِ وَ الْأَبْرَصَ

( معتقد اساات  ر ك  صاافات نفساااني را از ولود 41آل عمران/) 4«مُؤْمِني َ كُنْتُمْ إِنْ لَکُمْ

 تواند مردران را زنده نماید:خود زابل كند، بونان عيسي)ع( مي
 نشودبه كه خوا ي بشود، وآنچه نخوا ي   ر

 

 مرده شااود زنده بو تو، دساات بر آر  به دعا 

 (94: 9939ولد، )سل ان                           

تواند كور  باطني افراد را داند كه مي)ع( مي ا بوناان مسااايحو   مچني  خود ر

 مداوا كند:

 لویمم  عيسي خوش خویم، رنجور  مي

  

 تا رنج شاافا رردد، تا كور شااود بينا 

 (91) مان:                             
 كند: ا  فکر را پران مي)ع( مرغ داند كه بون عيسيیا انسان كامل را كسي مي

 دمت بو عيساااي، مرغان فکر پرانا  از 

 

 بوبي ز دساات موسااي، ثعهان برا نهاشااد  

 (944) مان:                                     

                                                                                                                    

 )ع( تلميح به عروج عيسی -9-4-2-9

وَ دَوْلِهِمْ إِن ا دَتَلْنَا الْمَسيحَ عيسَ  ابْ َ مَرْیَمَ َرُسوَل الل ِه َو »در ساورة نسااا آمده است:  

هِّهَ لَهُمْ وَ إِن  ال ذی َ اخْتَلَفُوا فيهِ لَفي لَهُوهُ وَ لکِ ْ شاُ هِ مِ ْ شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِ ما دَتَلُوهُ وَ ما صاَ
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)نساااا/  1«وَ كانَ الل هُ عَ ی اً رَکيماًبَلْ رَفَعَهُ الل هُ إِلَيْهِ  *هاعَ الظ  ِّ وَ ما دَتَلُوهُ یَقيناً عِلْمٍ إِا  اتِّ

ولد با اتکا به ای  آیات خود را بون عيساااي)ع( عروج كننده به سااال ان .(914و  917

 پندارد:سماوات مي
 منم آنک  كه بو عيسااي بهریدم به سااماوات

  

 ه روانم به سااو  برج سااعاداتبو خور و ما 

 (14: 9939ولد، )سل ان                         

 نامد:و راه خود را عيسي كيوان مي

 سر مک  از راه  ي ، ترس از ای  شاه دی 

  

 راسااات برو بر زمي ، عيساااي كيوان منم 

 (009) مان:                                   

                                                                                                                    

 )ص( حضرت محمّد -9-4-4

ولد نه تنها در غ ليات خود به ادوال و ارادیث رضارت محمید)ص( اشاره  سال ان

 كرده است، بلکه به رکایتها  درآني مربو  به آن رضرت ني  پرداخته است:

 

 )ص( و غار ثور  محمّد -9-4-4-9

رُوهُ إِا »ولد با تکيه بر آیة  سال ان  رَهُ فَقَدْ تَنْصااُ  ثانِيَ اكَفَرُو ال ذی َ أَخْرَلَهُ إِذْ الل هُ نَصااَ

( محمید )ص( و 42)توبه/ 92«مَعَنا الل هَ إِن  تَحْ َنْ ا لِصارِهِهِ یَقُولُ إِذْ الْغارِ فِي  ُما إِذْ اثْنَيْ ِ

در رقيقت ارد و ارمد در ولود »داند. را دارا  اتحاد شأني و نور  مي رضارت رق

عين  متحدند، به، آنچه خداوند از اهورات و بروزات و اسااماا رساان  و صفات عليا 

يم ، به رسب تعل«وَ عَل مَ آدَمَ الْأَسْمااَ كُل ها» الغيوب  داشات، به مقتضاىدر مقام ذات غيب

: 9943محمید ابرا يم سه وار ، «)ساان كامل ودیعه رذاشااتكون  و ولودى در مقام ان

42  .) 

بنابرای  رضااارت محمید)ص(  ر بند از كفار به غار ثور پناه برد، ليک  با خداوند 

 اتحاد نوراني دارد:
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 دان اراار بااهمااحاامیااد را ارااد مااي

  

 رااریاا اناا  درون غااار بااياانااي 

 (441: 9939ولد، )سل ان                 

                                                                                                            

 حضرت یعقوب و یوسف )ع( -9-4-4

)ع( ني  اشااره شده  ولد به روادث مربو  به یوساف و یعقوبدر غ ليات سال ان

 است:

 

 )ع( و چاه  تلميح به حادثۀ یوسف -9-4-4-9

 رىبُشْ یا دالَ دَلْوَهُ فَأَدْل  وارِدَ ُمْ فَأَرْسَلُوا ةٌسَاي ارَ لااَتْ وَ»ميح به آیة: ولد با تل سال ان 

 ( روید: 91)یوسف/99«یَعْمَلُون بِما عَليمٌ الل هُ وَ عَةًبِضا أَسَرُّوهُ وَ غُ مٌ  ذا

 باه اساات یقي  لا  ، فاني اساات خور و ما  

  

 زی  پساااتي به سااار زن، بون یوساااف رو باا 

 (09: 9939ولد، )سل ان                              

 راه با تلميح به ای  داستان، روح خود را یوسف با ي دانسته است:

 در دلو بون برآمااد از باااه یوسااافم

  

 كي بااز بااژروناه باه زنادان به روم 

 (042) مان:                                
 داند:يدن به سرور  و پادشا ي ميو بيرون آمدن از باه ت  را مولب رس

 خي  ز باه ت  برآ، تا كه رو  در آن ساارا

  

  مچو كه یوسف رسد، ملکت مصر رایگان 

 (902) مان:                                     

                                                                                            

 و بوی نن )ع( تلميح به پيرهن یوسف -9-4-4-4

 وَ يراًبَصاا یَأْتِ أَبي وَلْهِ عَل  فَأَلْقُوهُ  ذا بِقَميصااي اذْ َهُوا»ولد با تلميح به آیات  ساال ان

لَتِ لَم ا وَ * أَلْمَعي َ بِأَ ْلِکُمْ أْتُوني فَ ریحَ لَأَلِدُ إِنِّي أَبُو ُمْ دالَ الْعيرُ فَصاااَ  أَنْ ا لَوْ یُوساااُ

 ( خ اب به مرشد و پير خود روید:14و  19/ )یوسف90«فَنِّدُونِتُ
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 یااعااقااوب تااوام بااهااخاا  دیااده

  

 بون یوساااف از آن دميص و بویاات 

   (49: 9939ولد، )سل ان                 

 كند:و را ي بو  وليی خدا را بدون پيرا   استشمام مي

 باو  آن رخسااااار خوب یوسااافي

  

 آیاادمپااياار اا  ماايدابااماااً بااي 

 (012) مان:                                
                                                                                                                      

 )ع( و فراق یوسف )ع( یعقوب -9-4-4-9

 ابْيَض تْ وَ یُوسُفَ عَل  أَسَف  یا دالَ وَ عَنْهُمْ تَوَل  »خداوند در ساورة یوساف آورده: 

ولد با تلميح به ای  آیة یوسف رس  (. سل ان44)یوساف/ 99«كَظيمٌ فَهُوَ الْحُ ْنِ مِ َ عَيْناهُ

 كند:را بونان یعقوب در فراق معشوق رریان و ناان توصيف مي

 ا  یااوسااااف رساااا  از فااراداات

  

 ام بااو یااعااقااوبدر نااالااه و راریااه 

 (34: 9939د،ول)سل ان                   

ولد، شاام  تهری   را یوسف زمان خود ع وه بر موارد  كه اشااره شاد، سال ان

 داند:مي

 ريات لملة لانهاسااات شااام  تهری  

 و  اسات یوسف ارر طاله  بو یعقوبيد

 

 ز دل محااب و  آیيااد رر مسااالمااانيااد 

 و  است موسي لان در وفا، بو عمرانيد

 (941مان:)                                     
                                                                                                                     

 )ع( سليمان -9-4-4

 ولد در خصوص رضرت سليمان)ع( ني  تلميحاتي دارد:سل ان

 

 )ع( و مور تلميح به داستان سليمان -9-4-4-9

ا أَیُّهَا الن مْلُ ی َنْمَلةٌ وادِ الن مْلِ دالَتْ  رَت   إِذا أَتَوْا عَل »تلميح به آیة ولد با  ساال ان 

عُرُونَ لَيْمانُ وَ لُنُودُهُ وَ  ُمْ ا یَشااْ ( اذعان 94)نمل/ 94«ادْخُلُوا مَساااكِنَکُمْ ا یَحْ ِمَن کُمْ سااُ
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يمان )ع( ع ت و شکوه  ا  خرد را بونان سلكند كه پيرو  از مشایخ طریقت انسانمي

 كند:بخشد و به عالم بری   دایت ميمي
 زو مور ساليمان شاد، زو بشمه بو عمان شد

  

 ام، پران سااو  رردون شاادزو ای  ت  خاكي 

 (941: 9939ولد،)سل ان                         

 وكند كه بونان مور به تعلقات دنيایي سر فرو نياورند ولد به ا ل سلوک توصيه مي

 به عالم عقهي رو  آورند:

 پااي آن دانااه  اامااچااو مااور ماادو

  

 وارسااااو  انااهااار رو ساااالااياامااان 

 (949) مان:                                
                                                                                                                        

 )ع( اتم سليماندیو و خ -9-4-4-4

)ع( آمده اسااات كه صاااخر لني خاتم او را ربود و  در رکایات پيرامون ساااليمان

 آن ودت . »شااك كردنداساارابيل به اعمال او بند  به لا  او پادشااا ي كرد، امیا بني

 رد را سليمان انگشتر و كرد فرار اند،شده مشاکوک او به مردم كه كرد مشاا ده شاي ان

 در روز بهل تا اساارابيلبن  و بهلعد را انگشااتر تا فرسااتاد را ا ي م خداوند افکند، دریا

 به و رسيد صيادى به دریا سارل در سليمان طرف آن از بودند،( ع) سليمان لساتجوى

 هب م د لاى به را شده صيد ما يهاى از یک  صياد صايد، از بعد كرد، كمك پيشانهاد او

 به را آن و دید آن در را خود شااترانگ شااکافت، را ما   شااکم سااليمان ودت  و داد او

 شدند، راضر او ن د طيور و وروش و ان  و ل ی و شياطي   مه دم  مان و كرد دست

 و خواند فرا را او انصار و اعوان و متقلیب شي ان آن نشاسات و خود تخت بر ساليمان

 و نمود ره   اصخره دل در را بعضا  و دریا دعر در را بعضا  كرد، بند در را  مگ 

 در ديامت روز تا شياطي  آن و دادم  انجام اله  اسماا بر تسلیر وسايله به را اعمال ی ا

 (.192: 9949ل ابر ،«) ستند ره  و عذاب
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ولد معتقد است كه شي ان را توان تسلر بر او نيست، برا كه سليمان زمان  سال ان

 یاور اوست:

 دیااو شااااود دور ز كااو  و درت

  

 دبونکاه باه یااریت ساااليمان رساااي 

 (900: 9939ولد، )سل ان                
 تواند خاتم را از دیو بگيرد:داند كه مي)ع( مي و   مچني  خود را مانند سليمان

 رر به دیو از م  ستد خاتم به طرار  به غم

  

  م كنون بازش سااتانم، بون سااليمان آمدم 

 (007) مان:                                       

                                                                                                                         

 )ع( یونس -9-4-4

)ع( یا ذوالنون )صااارب ما ي( كه خداوند او را به لانب ا ل نينوا  یون  ب  متي

به سخ  رق او روش ندادند فرساتاد تا آنها را به راه راست  دایت كند، ليک  ای  دوم 

 ا  عذاب را مشاااا ده )ع( آنهاا را نفری  كرد، امیا دوم او  نگامي كه نشاااانه و یون 

 كردند، توبه نموده و ایمان آوردند. با ای  تمهيد خدا عذاب را از آنان برداشاات و یون 

 )ع( از ميانشااان خارج رشاات و به بلية بلعيدن ما ي دبار شااد كه با تضاارع و زار  از

وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَ َبَ مُغاِضهًا َفَظ   َأْن »شاکم ما ي نجات یافت. در درآن كریم آمده است: 

هْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِ َ الظ الِمي َ  لَ ْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى  *فِي الظُّلُماتِ أَنْ ا إِلهَ إِا  أَنْتَ ساااُ

 (.44و 47)انهيا/91«لْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِني َفَاسْتَجَهْنا لَهُ وَ نَج يْناهُ مِ َ ا

 ولد در غ ليات خود به ای  داستان درآني اشاره كرده است:سل ان
 در بندري شاااا ي بهي ، یون  در ای  ما ي بهي  

  

 امام پروانهشااامعم كه شاااد خورشااايد و مه پروانه 

 (091: 9939ولد، )سل ان                              

 كند:و   مچني  یون  روح را از ما ي ت  آزاد و به عالم بری   دایت مي

 بو یوساااف برشااادم از دعر بااا ي

  

 باو یاون  سااارزدم از ب   روتي 

 (417) مان:                                
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)ع( است كه در درون ما ي  ولد روح انسان مانند رضرت یون  در نگرراه سل ان

ت  بون »تواند او را ر ا كند: ت  به اساااارت درآمده و تنها تساااهيح و ذكر خداوند مي

ما ي اساات و عالم بون دریا و لو ر آدمي بون یون ؛ بنان كه یون )ع( از شااکم 

تساهيح ر يد، تو ني  در ت  ارر مساهح باشي، لو ر ایمانت خ ص یابد و ارر  ما ي به

 (.944: 9941 مو، «)غفلت ورز  در شکم ما ي ت   ضم و نيست شو 

 

 اقتباس از نیات قرنن -9-9

ایي  ولد در غ ليات خود لهت تهيي  مفا يم عرفاني از آیات درآن ادتهاس ساال ان

 شود:آنها پرداخته مي انجام داده است كه در ادامه به

 

 اقتباسهای قرننی مربوط به سلوک عرفانی  -9-9-9

بدیل او به ك م وري اساات. در  ا  ولد از آیات درآن نشااان از تساالر بيادتهاس

« صرب مازاغ پردة»شود؛ بونان  ا  درآني و  را ي تشاهيهات درآني ني  دیده ميادتهاس

كند، مفا يم عرفاني مولود در ه ميولي آنچاه بيشاااتر للب تول«. اوري شاااراب»و 

 ادتهاسها  درآني او در عرصة غ ل است.

  

 )وطن اعلی( بازگشت به اعل -9-9-9-9

ولد با نگرراه درآني  بازرشات به اصال از موضاوعاتي است كه در غ ليات سل ان

 تحليل و تهيي  شده است:

 هِعَتَ فَمَ ْ  ُدىً مِنِّي یَأْتِيَن کُمْ فَإِم ا اًلَميع مِنْها ا ْهِ ُوا دُلْنَا»ادتهاس از آیة  -9-9-9-9-9-9

 بهشت، از  مگنان روید فرو رفتيم(. »94بقره/«)یَحْ َنُونَ  ُمْ ا وَ عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فَ   ُدا َ

  م ، اننش و به پيغام برد پ  كه  ر نشان ، و پيغام  م ، از آید به شما ارر بهم،  مگنان

 «.نهاشند اندو گي   يچ فردا و كردند، ی ا كه وریشان نيست بيم 
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ولد معتقد اسااات ارواح انسااااني پي  از آنکه مقيد به آب و رل رردند،  سااال ان

 فتصد   ار سال در دریا  ررمت رق غرق بودند و خداوند برا  آزمای  آنها به دنيا 

صد فت ا پي  از تنها به  لان»ر سهارشان كرد تا  رو ر ولود   ر كسي آشکار رردد: 

ندا رسيد  -تعال –بودند. از رق   ار ساال بون ما يان زنده در دریاى ررمت رق م 

تُ بِرَبِّکُمْ،  مه در لواب رفتند: دالُوا بَل   ا اا راً ارربه یکسان نمود در ، بل كه: أَ لَساْ

 را یکسان دانند و شهه و روا نداشت كه دون و اعل  -تعال  –رقيقت یکسان نهود. رق 

تيد رف« بل » ا كه لَميعاً، اى لان مِنْها ا ْهِ ُوا ا به یك بها خرند، پ  فرمود كه: دُلْنَادر ر

ازی  مماالاك لاان بدان لهان خاكدان روید كه محك اسااات و لهت ابت  و امتحان 

 (.04: 9973محك نقد از دلب لدا شود و ممتاز رردد) مو،  ساخته شده است؛ تا بر آن

ه خوا د كاز خداوند مي« لَميعاً مِنْها ا ْهِ ُوا دُلْنَا»از آیة شریفة  ولد با ادتهاسسال ان

 بندران خود را به عالم بری  بازررداند:

 مااا اايااان را ز ا ااهاا ااوا بااه زمااي 

  

 بون فکند  به خویشااشااان خوان باز 

 (911: 9939ولد، )سل ان                

                                                                                                          

  ْمِ أَساوِرَ رُلُّوا وَ إِسْتَهْرَقٌ وَ خُضْرٌ سُندُسٍ ثِيابُ عالِيَهُمْ»ادتهاس از آیة  -9-9-9-9-9-0

 سه  سندس  اىلامه ایشان لامه زوری » ،(09انسان/«)طَهُوراً شَراباً رَبُّهُمْ سَقا ُمْ وَ فِضَّة 

 خداوند را ایشان آشاامانند و سايمي   اىدساتينه ایشاان بر كنند زیور و ساتهر دیهاى و

 «.پاک شراب  ایشان

ولد با ادتهاس از آیة مذكور مخاطهان را به نوشيدن مي روراني و عشقهاز  با سل ان

خوا د اوا ر را ر ا ساااازند و به ساااو  مغ  كند و از آنان ميلمال لانان دعوت مي

 بشتابند: رقيقت

 بخور شاراب طهور و ز عشاق لو  سرور

  

 رذر ز نق  و دشور و برو به سو  لهاب 

 (32: 9939ولد، )سل ان                     
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 توجهی به غير حقبی-9-9-9-4

رُ زاغَ ما»ادتهاس از آیة   و نشد كژ([ ص) رسول] بشم» ،(97نجم/«)طَغ  ما وَ الْهَصاَ

 «.نگذشت در دیدن راست از

رُ زاغَ ما»ل عرفان نازل شاادن آیة ا  را نشااان علو مقام و مرتهة « طَغ  ما وَ الْهَصااَ

مجمع آداب اا ر و باط  بود، زبان درآن مقرر ای   -عللم -رسول»دانند: پيامهر)ص( مي

و ای  مو هت  خاص است مر رسول « طَغ  ما وَ الْهَصَرُ زاغَ ما»تعال :  رال است: دال اهُ

 ادبن »يچ مولود را با وى مجال اشاتراک نيسات، از بهر آنکه در مکتب كه   -عللم -را

كماليت اساتقامت راصال كرده بود، و عرصاه سينه به نور مکارم « رب  فارسا  تأدیه 

: 9971ساااهرورد ، «)اخ ق منور كرده، و عيار اخ ص بر محك امتحان پادیدار آورده

900.) 

داند كه به )ص( را بااتر از آن مي هرولاد با ادتهاس از ای  آیه  مت پيام سااال اان

 دوكون سر فرو آورد:

  اماات عااالااياا  در آن لساااتااجااو

  

 پااردة مااازاغ بصاااار ساااااز كاارد 

 (902: 9939ولد، )سل ان               

                                                                                                        

 الک و الهام حقس -9-9-9-9

 به ر   كند او آرا  » ،(92النجم/«)أَوْر  ما عَهْدِهِ إِل  فَأَوْر »ادتهااس از آیاة 

 «.كند او آنچه خوی 

توانند از الهام الهي  ا به اندازة صااافا  باط  و صاااقالت روري خود ميانساااان 

وان و رس رقيقت ور  و الهام ... اختصاص به طهقه انهيا»برخوردار شود؛  مایي روید: 

و بي  به ددر صااافاى روح و ردت ذكاا و دوة ندارد؛ بلکه ساااایر افراد بشااار ني  كم 

مندى دارند؛ و بدیه  است كه مردان رق و عارفان واصل فراسات از آن خاصايت بهره

 (.040: 9، ج9941 مایي، «)بي  از دیگر طهقات خلق از ای  مو هت برخوردارند
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باید در سحرراه دل خود را مرك  الهام الهي درار ولد بر آن است كه سالك  سال ان

 د د:

 ز بامداد سااهك ناشااتا و صااافي و پاک

  

 

 خوریم  مچو م یك شااراب اوري را 

 (9: 9939ولد، )سل ان                    
                                                                                                         

 دوام عشق  -9-9-9-2

ورِ فِي نُفِخَ وَ»ادتهاس از آیة  عِقَ الصاُّ   ْمَ إِا  الْأَرْضِ فِي مَ ْ وَ الس ماواتِ فِي مَ ْ فَصاَ

 مرده صااور، در دردمند و» ،(34زمر/«)یَنْظُرُونَ دِيامٌ  ُمْ فَإِذا أُخْرى فيهِ نُفِخَ ثُم  الل هُ شااااَ

 ره آن پ  خوا د، خدا كه او مگر است، ك  زمي  و آسمان در كه  ر آواز آن از بيفتد

يم ایستاده  مگان باشاند خاساته پاى بر ایشاان ره آن دیگر، دميدن  صاور در دردمند

 «.نگرند

 كشد:ولد با ادتهاس از ای  آیه دابمي بودن عشق خود را به تصویر ميسل ان

 ز ناافااخ صاااور بون از رور خي م

  

  وایااتداياااماات در ز سااار راايرم  

 (40: 9939ولد، )سل ان                   

                                                                                                         

 مشاهده حق -9-9-9-4

 الَد إِلَيْكَ أَنْظُرْ نيأَرِ رَبِّ دالَ رَبُّهُ كَل مَهُ وَ لِميقاتِنا مُوساا  لااَ لَم ا وَ»ادتهاس از آیة  

 سخ  و بودیم كرده زد نام كه را  نگام  آمد موس  بون و» ،(949اعراف/...«) تَراني لَ ْ

 دخداون .نگرم تا نماى م  با! م  خداوند: رفت موس [ ترلمانب ] او با او خداى رفت

 آن  پ خوی  لاى بر بماند آرميده كوه ارر نگر كوه به لک   مرا بين  نه اكنون رفت

 «.بين  مرا ره

 داند:از لانب رضرت رق را راصل از غيرت او مي« تَراني لَ ْ»ولد لواب سل ان
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 رسته ز نور رقي،  مچو شعاع از خور

  

 وز غيرت رق آمااد، ای  دول ل  تراني 

 (422: 9939ولد، )سل ان                

د، بلکه عي  لود و بخشاا  محسااوب الهته منع دیدار از لانب خداوند از بخل نهو

منع دیدار موس  را در آن رالت از لود بود نه از بخل، فرمود به موس  آن منع »شد: مي

ذریه شد. بون ذریه از غایت لود است، بهر باورى در كوه طور نگر كه از تجلی  م  بون

 (.  12: 9973) مو،  « وش رشتدر كوه نظر كرد  از  يهت ب  -عليه الس م -موس 

)ع( در تجلیي خداوند تازند  كند كه بونان موسيولد به ساالکان توصيه مي سال ان

 و از منع دیدار خداوند نيندیشند:

 تاز در تجلي، بر طور  مچو موساايمي

  

 مندی  از آنکه روید معشااوق ل  تراني 

 (420: 9939) مو،                         

                                                                                                              

 )وحدت وجود( های قرننی مربوط به توحيداقتباس -9-9-4

  ایي دارد:ني  از آیات درآن ادتهاس« وردت ولود»ولد در اثهات مهحث 

 ،(9ردید/«)عَليمٌ اٍشَيْ بِکُلِّ  ُوَ وَ هاطِ ُالْ وَ الظ ا ِرُ وَ الْآخِرُ وَ الْأَو لُ  ُوَ»ادتهاس از آیة 

 «.  داناست بي  به  مه او و نهان، و آشکارا و پسي ، و پيشي  آن اوست»

شاااود: ای  آیه از لمله آیاتي اساات كه از آن در تهيي  وردت ولود اسااتفاده مي

ق ر توريد در ن د ا ل رقيقت ولود م لق است؛ یعن  م لق ولود كه از آن تعهير به»

كران یك رقيقت صمد است، پاربه نظام  ست  بيشاود و مفاد آن ای  است كه یكم 

كند. ای  توريد یک  دیدن است، و تعهير درآن و به عهارت دیگر خداست كه خدای  م 

مه یعن    «الْهاطِ ُ وَ الظ ا ِرُ وَ الْآخِرُ وَ الْأَو لُ  ُوَ» كریم در بيان ای  توريد بني  است كه

وست و او  مه است. از ای  ولود م لق در زبان ا ل عرفان تعهير به وردت شخصيه ا

شاااود كاه نظام  سااات  یك شاااخص اسااات و آن خداسااات كه خدای  ولود م 

 (.  74: 1، ج9949زاده آملي،رس «)كندم 
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 ررایان در ای  مورد ارابه داده است:ولد ني  تفسير   مسو با وردت

 و دهولرفت خدا با رساااول، رالت درب 

  

 نيساات كسااي در ولود، اا ر و باط  منم 

 (009: 9939ولد، )سل ان                    
                                                                                                        

 های قرننی مربوط به انسان کامل اقتباس -9-9-9

در بي  ارباب دلوب و عرفا  « انساااان كامل»كه مهحث  پي  از ای  اشااااره شاااد

ا  برخوردار اساات؛ ولد ني  در تهيي  و توضاايح ای  نظریه از اساا مي از ا ميت ویژه

  ایي دارد:آیات درآن ادتهاس

 ئُونيأَنْهِ فَقالَ الْمَالئِكَةِ عَلَ  عَرَضَهُمْ ثُم  كُل ها الْأَسْمااَ آدَمَ عَل مَ وَ»ادتهاس از آیة  -9-9-9-9

مااِ  آن بي ،  مه  اىنام آموخت آدم در ره آن» ،(99بقره/«)صادِدي َ كُنْتُمْ إِنْ  ؤُااِ بِأَساْ

   ابي آن  اىبنام مرا كنيد خهر را ایشااان رفت. فریشااتگان فرا  مه بي  ا آن نمود ره

 «.وى از س اوارتراید شما به خ فت كه رویيد راستم  ارر بيست كه

ولد دل انسان كامل خانة خداست و او اسماا الهي را از معشوق اندیشاة سال ان در

 بری  آموخته است:
 رق، خوانده ز رق درس و سهقسينة او خانة 

 

 رشاااتااه ميسااار او را، لملااه علوم اسااامااا 

 (7: 9939ولد، )سل ان                            

يدا و آرا   نما پام بقا، دلهي غيبساالك با رسيدن به مرتهة فنا و پا  رذاشت  به مق

 (.  043: 9977كند)شاه داعي شيراز ، راصل مي اله  تمام از لامعيت اسماى

 داند:ولد خود را وادف بر اسماا الهي ميسل ان 

 آدم مانم تو بنگر، منگر بااه نق  پيکر

  

 از م  بجو برادر، لمله علوم اساااما 

 (01) مان:                                
                                                                                                                      

هِمْ االِمي الْمَالئِكَةُ تَوَف ا ُمُ ال ذی َ إِن »ادتهاس از آیة -9-9-9-0  كُن ا لُوادا كُنْتُمْ فيمَ دالُوا أَنْفُسااِ

 وَ هَن مُلَ مَأْوا ُمْ فَأُولئِكَ فيها فَتُهالِرُوا واسِعَةً الل هِ أَرْضُ تَکُ ْ لَمْ أَ دالُوا الْأَرْضِ فِي  َمُسْاتَضْاعَفي
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 شانای و ،[كفر بر] ميرانيدندم  را ایشان فریشتگان كه ایشان» ،(91نسااا/«)مَصايراً ساااَتْ

 يامدید،ن به  جرت كه] دیدبو به در شما را، ایشان فریشتگان رفتند خود، بر ستمکاران

 ررفتگان و] بيچاره، و بودیم درمانده ما كه دادند لواب ،[آمدید  خدا رسول به لنگ و

 فراخ ماشاا بر خدا زمي : رفتند فریشااتگان ،[اساا م به ااهار نتاوسااتيم و مکه در بودیم

 دب و است، دوزخ ایشان مأواى كه ایشانند خدا، ساهيل در شاما كردید  جرت كه نهود 

 «.است شدنگا  

ولد، ارض معنو  اساات كه اوليا  الهي در آن سااير  ارض واسااع در منظر ساال ان

 كنند؛ ولد ای  سرزمي  را با عهاراتي پارادوكسي توصيف كرده است:مي

 نشااااان ور نااه مااارا در لااهااان بااي

 در زمااياانااي كااان ناادارد رنااگ و بو

 دیي ساااه  اسااات و خوشبهار و بيبي

 دراايماارزناادرااي در زناادرااي بااي

 

  ساااات لوان  ر دمي بااا اوليااا 

 ارض واسااع خوانده است آن را خدا 

 رلشااا  و باااغ   ميشااااه بااا نوا

 خاامااار لااان فاا ا ااا  باايباااده

 (12: 9939ولد، )سل ان                 

نَا إِن ا»ادتهاس از آیة  -9-9-9-9  أَنْ يْ َفَأَبَ الْجِهالِ وَ الْأَرْضِ وَ الس ماواتِ عَلَ  الْأَمانَةَ عَرَضاْ

فَقْ َ وَ یَحْمِلْنَها  عرضااه ما» ،(70ار اب/«)لَهُواً اَلُوماً كانَ إِن هُ الْإِنْسااانُ رَمَلَهَا وَ مِنْها أَشاْ

 كژ و] آن برداشاات از نشااسااتند باز  ا،كوه و  ازمي  و  اآساامان بر دی ، امانت كردیم

 ادایست فرا آدم و ،[آن تاوان و] آن از ترسيدند و ،[آن در نيامدن باز راست و آن در رفت 

 «.بود تا است نادان و ستمکار آدم  ای  كه كرد، خوی  رردن در و

 داند:ولد با ادتهاس از آیة فوق، انسان كامل را رامل امانت الهي ميسل ان

 ناهااذرفاات آسااامااان از رق اماااناات

  

 تاو آن را رااامالي مي نوش مي را 

 (13: 9939ولد، )سل ان                 
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– بارى فيض واسا ه و اله  امانت رامل و اهخليفة كامل انساان»به دیگر ساخ : 

 ودخ بلکه اله  رسناى أسماا نماى تمام مظهر و عرشايان م اف و عالم دلب و -تعال 

 توصيف رق و سهحان خداى وصف دابره به ورود الازة كه اوسات تنها و أعظم، اسام

 (.92: 9940ريدر آملي، «)دارد را تعال  رق ذات

داند كه از طرف رق به انسان كامل ع ا شده ولد امانت را وایت الهي ميسال ان  

 است. را ي ني  سماع روراني را امانت الهي دانسته است:

 نااادر اماااناات ساااماااع ماااسااات آن

  

 نهااذرفاات آن اماااناات را ل  انسااااان 

 (910: 9939ولد، )سل ان                

                                                                                                            

 گيرینتيجه -2

و یکي از اد اب اندیشاامند  الدیی ولد فرزند ارشااد موانا ل ل بهااالدیی  ساال ان

طریقة مولویه اسات كه نق  بسايار مهمي در رشاد ای  سالسله و تهيي  و تشریح تفکر 

روایي ریشااه در محير  –بدیل او بر معارف درآني خداوندرار داشااته اساات. تساالر بي

 نظر در ای  زمينه دارد. سل انپربار خانوادري و مصاارهت و تلمذ در ن د افراد صاارب

خوا د كه به تفساااير ا ل اا ر ودعي داند و از مریدان ميد را مفسااار درآن ميولد خو

عاليم اند عمق تننهند، برا كه ای  افراد از پوساااتة اا ر  الفاظ فراتر نرفته و نتوانساااته

آیات الهي را دریابند، بر خ ف اوليا  الهي كه به علیت رسيدن به مرتهة فنا و تمکي  در 

 اند. فته در درآن كریم وادف شدهمقام بقا به اسرار نه

ر از شود، بسيار متأثولد به علیت صاهغة تعليمي كه در آنان دیده مي غ ليات سال ان

)ع(  سااتند و ولد در لا  لا  غ ليات به  آیات و رکایات درآني و رفتار معصااومان

 صورت تلميح و ادتهاس از آیات درآن بهره برده است.

د و در كنوري مفا يم عرفاني و معرفتي را تهيي  مي ولد با اتکا به آیات سااال اان

 نگر د د كه راصل ژرف ا  نابي از ای  ودایع الهي ارابه ميبسيار  از موارد برداشت
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، «وىاسْتَ الْعَرْشِ عَلَ  الر رْم ُ»او در مهارث درآني است. به عنوان نمونه با تلميح به آیه 

 كَنَعْلَيْ فَاخْلَعْ رَبُّكَ أَنَا إِنِّي»ز نعلي  را آیة شریفه منظور از عرش را دل انساان و منظور ا

داند. ع وه بر ای  اسااتفاده از دصااص و خود  و انانيت مي «طُوىً الْمُقَد سِ بِالْوادِ إِن كَ

رکاایاات درآني در تفساااير و تهيي  مفا يم عرفاني از دیگر ولوه تأثيرپذیر  از درآن 

لد را ي  مسو با روادث طریقة مولویه از رکایات درآني كریم در غ ليات ولد است. و

« نوح زمان» نماید و خود راريرد و خود را باا انهياا  عظاام الهي مقایساااه ميبهره مي

نامد كه ای  مسأله ریشه در تفکر عرفاني مي« سليمان»یا « موسي دوران»، «عيساي كيوان»

 او و مودعيت التماعي طریقة مولویه دارد.

نگرد؛ به ولاد  مچني  با ادتهاس از آیات درآن از لوني دیگر به آنان مي سااال اان 

رفت  رق را ناشي از « تَراني لَ ْ»عنوان نمونه با ادتهاس از آیة صد و بهل سورة اعراف، 

داناد و یا با ادتهاس از آیة  فتاد و دو ساااورة ار اب امانت الهي را، كماال غيرت او مي

 ارد.شموایت یا سماع روراني مي

رير  از آیات و رکایات درآني از خصوصيات سهکي در توان رفت بهرهدر كل مي

ولد است كه بسامد بسيار زیاد و كاربرد  معنادار دارند. ولد برا  تهيي   غ ليات سال ان

مهمتری  اصاول عرفاني مانند وردت ولود، انسان كامل، سير و سلوک عرفاني و ... به 

ری  تپردازد و با استفاده از دو آرایة تلميح و ادتهاس  نر مي تفساير و تأویل آیات درآن

 د د.برداشتها را از آنان ارابه مي

 

 هایادداشت
 دیوان به نگا ي با ولدسل ان پرداز غ ل سهك تحليلي بررسي»ای  مقاله برررفته از طرح پژو شي  -9

 INSFپژو شگران و فناوران كشور  نامه بي  صندوق رمایت ازاسات كه به صورت تفا م« موانا كهير

 و دانشگاه ی د در رال انجام است.

 است.« األبرارةعد و األسراركشف»ترلمة آیات درآن از كتاب  -0

 ابرا يم. بر س مت و ررد سرد آت ، اى رفتيم -9
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 او دوم و به فرعون نشان، نه با[ شو] پيس ب  سهيد آید بيرون تا ك  خوی  ليب در خوی  دست -4

 بيرون. طاعت از انددوم  ایشان كه

 ار آن نگرساات در بون پ  را،آن بيفکند[موساا  اى را عصااا آن] بيفک  را او فرمود -تعال – اه -1

 برد.م  نهيب دید مارى

 بركت با لایگاه آن در راست سوى از رودبار كران از را او دادند آواز آت  به آن موسا  آمد بون -3

 .لهانيان خداوند اماه م  موس  یا كه[ خواندند] [ سدره] درخت آن از[  آن بر دهكر آفری  و]

 رام و كتاب، و داد دی  ام، مراتعال  اه بنده م [ شاايرخواره بود رهواره در كه انگه] رفت عيساا  -7

 كرد. پيغامهر

 از آفرینم را شما كه  -شما اىخد از آوردم نشان  و آمدم به شما م  كه.اسارابيلبن  به پيغامهرى و -4

 او دستورى و به مرغ وى فرمان و خدا به خواست. بود مرغ  تا آن، در دمم رهآن. مرغ ساان بون رل

 انهبه خ كه كنم خهر را شما و خدا به دستورى را مردران كنم زنده و را پي  و اكمه كنم عيبب  و. مرا

 رار م  استوارى و راست  بر را شما نشاني است دری  ایددهنها باز به خوی  خانه در و ایدخورده به

 ررویدرانيد.

 اندکردهن بردار و را، او اندنکشته و خدا، رسول آن مریم، پسر را عيس  كشتيم ما كه ایشاان رفتار و -1

 مختلف در او كه اینان و كردند، بردار را مرد آن و افکندند مردى بر وى صااورت مانند لک  را، او

 بر رمگ نيست، دان   يچ به آن را ایشان  اند،بشك خود[ وى صلب و كشت  از] عيس  كار در اند،شده

 توانا ىخدا و بر، خود به سوى برد بر را وى خداى بلکه .رمان ب  اندنکشاته را او رفت ، پنداشات پ 

 .اى ميشه است دانا

 را او كردند بيرون كه ره آن را، او داد یارى تعال  و سااهحانه خداى را، رسااول ند يد یارى ارر -92

 مدار اندوه ،[بکر ابو] رفت را خوی  یار كه ره آن  بودند، غار در دو  ر كه ره آن ت  دو دوم كافران،

 .ماست با خداى كه

 مرا، شادیا اى رفت رذاشت، باه در دلو و خوی ، ساز آب و لوى آب فرستادند و كاروان ، آمد -99

 .كردندمي به بهر بود دانا اه و ساختند، بضاعت  و[ كاروانيان از] كردند پنهان را او و ،غ م  آنکه

 ه م ب  مه خوی  كسااان و آید، بينای  با تا افکنيد، م  پدر روى بر را آن م ، پيرا   ای  بهرید -90

 بوى م  ،[راه روزه  شت سر بر] رفت یعقوب ایشان پدر مصر، از رشات رساساته كاروان بون.آرید

 .نخوانيد روى نابکار و نادان مرا شما ارر یابم،م  یوسف
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 بشمهاى و یوسف، بر اندو ا و دردا اى رفت ،[شد تنها و] خوی  فرزندان از یعقوب بررشت و -99

 .طادتب  و خوار اندوه آن در او و به اندوه، رریست  از رشت سهيد وى

 در روید در موربگان اى موربه، لشااکر آن ساااار رفت: موربه رودكده بر بررذشاات  نگام تا -94

 .ندانند كه آراهب  ایشان و او سهاه و سليمان نشکنند فرو را شما  خوی   اىلایگه

 تقدیر بي  به او بر ما كه ندانساات و پنداشاات برفت، خشاامگي  كه را، ما   مرد آن ك  یاد -91

 از] اتو ر پاك  تو، ل  خدای  نيساات كه[ ما   و دریا و] شااب، تاریک  در ررفت در بانگ تا. ایمكرده

 و. دشوارى و تنگ  آن از را او بر انيدیم و كردیم، پاسخ را او دادن آواز. ستمکارانم از م  ،[ستمکارى

 .ر انيم را ررویدران بنان  م

 

 مناب 

 هاالف( کتاب

 .. درآن كریم9
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 ، باپ سوم، دم: بوستان كتاب.  ار و یك كلمه ،(9949) ،. ااااااااااااااااااااا92
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 عهدالمؤم  اصفهاني، به ا تمام داسم انصار ، باپ دوم، تهران: علمي و فر نگي.
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 علي مورید، باپ بهارم، تهران: خوارزمي.

 .، تهران: فردوسفر نگ تلميحات ،(9933) ،. شميسا، سيروس09

 فردوس. تهران: بهارم، باپ ،بدیع به تازه نگا ي ،(9949) ،. ااااااااااااااا04

، باپ دوم، ی د: زیور ساااخ  در بدیع فارساااي ،(9944) ،. صاااادديان، محمید علي01

 ات دانشگاه ی د.انتشار

، به ا تمام رهيب یغمایي، ترلمة تفساااير طهر  ،(9913) ،. طهر ، محمید ب  لریر03

 باپ دوم، تهران: توس.

 . باپ دوم. تهران: باپخانة فردوسي.كتاب الهدیع ، (9924) ،. عهدالعظيم خان، ميرزا07

 ا تمام به ،هيداتتم ،(9949)، بکرالقضااات  مداني، ابو المعال  عهداه ب  اب . عي 04

 تهران. دانشگاه انتشارات تهران: عسيران، عفيف

 مؤیدالدیی  ترلمة الدی ، علوم ارياا ترلمة ،(9943) ،محمیاد ابورااماد . غ ال ،01

 فر نگي. و علمي تهران: ششم، باپ لم، خدیو رسي  ا تمام به خوارزمي،

م، تهران: دارالکتب ، باپ شااشااداموس درآن ،(.ه.ق9490) ،. درشااي بنایي، علي اكهر92

 ااس ميه.

 ارمد ب  رس  ابوعلي ترلمة ،دشيریه رساله ترلمة ،(9974) ،. دشاير ، ابوالقاسام99

 فر نگي. و علمي تهران: بهارم، باپ فروزانفر، ال مانبدیع تصحيح به عثماني،

 تهران: باپ دوم، ،(بدیع)پارسي سخ  زیهاشناسي ،(9979) ،الدیی . ك از ، ميرل ل90

 مرك .



 49 ولد در عرعۀ غزلهای قرننی سلطانکارکردهای عرفانی تلميحات و اقتباس

 

 

 

، داكان  عهاس  ، به ا تمام پروی راز رلش  شرح ،(9943) ،. محمید ابرا يم ساه وار 99

 تهران: علم.

 تصااحيح به ،كهير دیوان یا شاام  كليات ،الف(9939) ،الدیی  محمید. مولو ، ل ل94

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران سوم، باپ فروزانفر، ال مانبدیع

، به تصحيح رینولد ا. نيکلسون، به ا تمام مثنو  معنو  ب(،9939، )اااااااااااااا. 91

 نصراه پورلواد ، تهران: اميركهير.

 ، به ا تمام عل األبرارة عد و األسراركشف ، (9979) ،رشيدالدیی  ، ابوالفضال. ميهدى93

 ، باپ پنجم، تهران: اميركهير.رکمت اصغر

تصااحيح محمود ، به المحجوبشاافك ، (9947) ،ل بي عثمان ب  علي .  جویر ،97

 عابد ، باپ بهارم، تهران:  سروش.

 یکم، و بيساات باپ ،ادبي صااناعات و ب غت فنون ،(9940) ،الدیی .  مایي، ل ل94

  ما. تهران:

تهران:  د م، باپ روید ،مي به مولو : نامه مولو  ،(9941) ،. ااااااااااااااااااا91

  ما.

،  ا در ادبيات فارساايوارهفر نگ اساااطير و داسااتان ،(9943) ،. یارقي، محمید لعفر42

 تهران: فر نگ معاصر.

 ب(مقاالت:

 ،«آن در و  تصرفات و صابب شعر تلميحات در پژو شي» ،(9913) ،. خاكهور، محمید9

 .10-71فصلنامة بهار ادب، سال د م، شمارة اول، صص

تأثير مضامي  درآني در بررساي » ،(9917) ، ا. شاعهاني آزاد، رسا ، ارمد رضاا یلمه0

درآني، سااال شااشم، – ا  ادبي ، فصالنامة پژو  «دیوان شاعر ابرا يم رلشاني بردعي

 .09-9شمارة اول، صص



  24  ، شمار9911زمستان بيست و یکم،  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی  42

 

 :ادبي صاانعت تا ادبي سااردت از تلميح،» ،(9913) ،. صااهاغي، علي، رساا  ريدر 9

 .90-9، مجلة فنون ادبي، سال نهم، شمارة سه، صص«ب غي منابع در تلميح بررسي

 و تلميح بررسااي» ،(9913) ،عالي محمود ، اميدوار، مهد  نوریان، محمید فشاااركي .4

ة ، مجل«د لو  اميرخساارو سااههر نه مثنو  در نهو  ارادیث و درآني مضااامي  ادتهاس

 .10-99فنون ادبي، سال نهم، شمارة دوم، صص

ر لایگاه تشااهيهات تلميحي در ساااختا» ،(9919) ،. عرفاني، مصاا في، مهد  ماروز 1

، پژو شانامة فر نگ و ادب، سااال  شتم، شمارة «غنایي شاعر اساتاد رميد  شايراز 

 .30-07سي د م، صص

، مجلة كاوشنامة ی د، «ا  آندفتر دلگشا و تلميحات شا نامه» ،(9913) ،. غفور ، رضا3

 .93-1سال  جد م، شمارة سي و بهار، صص

د  و نهو  شاااعر نگاا ي باه برخي تلميحات توري» ،(9944) ،. مشاااياد ، لليال7

، مجلة زبان و ادبيات فارسااي دانشااگاه ساايسااتان و «الدیی  اسااماعيل اصاافهانيكمال

 .940-901بلوبستان، سال سوم، پایي  و زمستان، صص
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 47ة ، شمار9911 زمستانبيست و یکم،  سال

 58-911 صفحات
 

 بر اساس  «نمایشنامه وکروم اروشی»طرح در  ساختار

  بوطیقای ارسطو

 پژوهشی( مقالة)
 1مالشاهیدان فاطمه وظیفهدکتر 

  ات فارسی دانشگاه علوم پزشکی زاهداناستادیار زبان و ادبیّ

  د بارانیمحمّ دکتر

 ات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاندانشیار زبان و ادبیّ

 مریم خلیلی جهانتیغدکتر 
  ات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستاناستاد زبان و ادبیّ

 
 چکيده

ات  یر ن کمتر بی آن تهجی شننده  سنن ن د ن  کی در  دبيّهای  هم  دبا  سنن  نمایشننما ی یکا  گ نهنی

،  سنناريرپژوهانا کی جر ت نام نهادن در  ین و دی ر   ا یابمد،  هفق بی صننيد دررر  رگشننممدی  گ جم  

شننهند کی نر چی سننه  بی ، گبان و دقایق  دبا  ان، عرفان، فلسنن،ی، باورها و عیایدفرهمگ، تاریخ، د سننتا

 ی شرقا برخاستی  گ سرگ ين هز رتهی وکروم  روشا، نمایشما ی .آیدهر کسا نماآید، بی دسن  دسن   ا

ات دبيّ   ترین نهیسمدنانیکا  گ برجسننتی ،تمدن و عرفان و فلسن،ی  شنر قا همد  سن  کی تهسنل کاسيد  

   بر ر نهیسمدنان  ین  یاسی بر آنمد تا ساختار نیشۀ د ستانا  ین نمایشما ی تحریر شده  س ن ،سانسکری  همد

د تا بی  ین  ی بررسا کممتحليلا و با  ست،اده  گ  بز ر کتابهانی - سنا  بهريیای  رسن،ه، بی روت تهصني،ا

ها، ها، وجهد شهصي هایا همچهن آغاگ و  نجام نمای سنه    صنلا پاسخ د ده شهد کی با وجهد  شابه 

ان هس ؟ های کالسيک یهنا بهريیای نمایشما یهای کهن همد قابل ت،بيق بآیا ساختار نمایشما ی ها، ونننن،تگه

 ستان د»خاص  هایِ نانزیر، نمایشما ۀ وکروم  روشا ساختاردهد کی با وجهد  شابه نتيجۀ تحیيق نشنان  ا

هایا جانبا با سنناختار  وجگاها  س  کی هریک شنرقا ر  د ردن رر  د سنتان شنا ل روید د «در د سنتان
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 پيزودیک د ردن دخاس  خد یان و نيروهای  یجه  نمایشما ۀ همدی ساختار ین   سنتیال   جر یا د رند و  گ

رد و نيفر گ يما نمایشما ی ر   گ ساختار عل  و  علهسا  رس،هیا دور کرده خردورگی کالسيسم ر   گ آن  ا

ع پایان وقای ،مهعاو ب بی جه   عتیاد بی کار ا در  يان همدو ن، پایان  شنهصنا بر ی نمایشما ی وجهد ند رد

 دهدنآن   ساوی با آغاگ دیگری  س  کی بی نمایشما ی حاستا دور نا  ا

 
 نکالسيک نمایشما ۀ ، رس،ه نمایشما ی، وکروم  روشا، ساختار نیشی د ستانا،های کليدی: و ژه

 

  ی یدّ -9

در  زیرا انسرران بدو  دارد؛ پيدایش نمایش قدمتي به درازنایي تاریخ پيدایش بشررر

بيران افکرار و عوا خ دود نراتوان بود تركرت را بره كمی  ل يد و از  ریا تركات 

موزون سریي در بيان افکار و عوا خ دود كرد و برا  لذت و به عنوان نيایش و سن  

 9904پور، )ملی. )رقص( نمود شرررروه به ان ار تركات موزون ،ددایان دودگفت  با 

:8.) 

ربارة دانند كه د( فيلسوف یوناني را ننستي  تئوریسي  مي911-954ارسطو )تدود 

ها  هنر  مميسررري   پایة همة دالقيت ،بره اعتقاد او .نمرایش اههرارن ر كردا اسرررت

 ها  آیينيها  سنتي گرفته شدا و مقصود او رقصاست ای  واژا از رقص )مانشررر (

ن میني نيسررت كه یونانيان را اما ای  بدا .(099:  9955)راهراني،  و محلي بودا اسررت

م ده نمایش بدانيم هر چند در م اتث مربوط به هنر نمایش صررراتظ ن ر بودا، اولي  

ا  برا  دیرران نيز شردا است. اسرا  و پایه هایشراندیدگاااند و كرداها را ارائه ن ریه

ه ز شرررنادتیونانيان به عنوان آغازگران نمایش ني از دالیلي باشرررد كه تواندمي همه اینها

 ،مصر  مشنص شد هزار سال ق ل از تآتر یونانيانشروند؛ اما با كشخ متون نمایش مي

تي ة توان به نهمچني  با بررسي متون هند مي وجود داشته است. تآتردر مصرر باسرتان 

مشرابهي دست یافت شمایل رقصاني كه بر دیوارة غارها پيش از تاریخ نقش شدا است 

ها  آیي ( Madha،9159.:97ها  آیيني دارد )آغازی  با مایه ها  رقصرراننشرران از درار
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بر پا  (..رق 1877-977) نمایشري كه برا  پدیدآوردن ن م در   يیت توس  اقوار هاراپا

، 9171، 91) شررد و كشررخ تندی  رقصرراني كه نمونة اولية شرريوا دانسررته شرردامي

Varadpand )ادعا.ا  است بر ای  و مربوط به ای  دورا است صحه 

ها یا گفت و ، ننسرررتي  دیالو گير  تمدن ودایيها و شرررکلپ  از ورود آریایي

ها  دا و نود و پنج شود. بنصوص در سرودادیدا مي «ریگ ودا»شنودها  نمایشي در 

یم و یمي و پورورادام  و اورواسرري اسررت )ریگ رو  گفتماندال  دهم كه مربوط به 

رسد در نمایشنامة وكرور اروشي كه دو شنصيت ( كه به ن ر مي18: سررودا 9907ودا، 

اصرلي آن پورورو  و اوروشرري هسررتند كاليدا  به سرررودة نود و پنج ودا ن ر داشررته 

 است. 

كرور و» بنش كاليدا  در برگزیدن اسم نمایشنامهكه یکي از منابع  الهار ضم  ای 

ا امپرا ور  ویکرامادیتي اند دوراننيز ذكر كردا «ویکرامادیتيا»را، پادشاا میروف  «اروشي

و كاليدا  شراعر منصوص و  (119:  9955هند  )راهراني،  تآترتری  دورة پرشرکوا

. كاليدا  مح وبتری  نویسندة دا استبو (8-0: 9949، كاليدا ) درجة اول ای  پادشراا

ت ااو را همپایة شررکسپير در ادبيّ  ا . مقار و مرت هات سرانسرکریت اسرتكالسريی ادبيّ

-7: 9949دانند ) كاليدا ،ات فارسي ميو تافظ، فردوسري و سید  در ادبيّ انرليسري

 گوید:ها  دود را بر اسرا  ماامي  آیيني/مذه ي سرودا است مياو كه نمایشرنامه (.5

برنررابرر نر رر ترکرمررا درامررا روزة مرقررد  جررذابري اسررررت برا  چشرررمرران »

: 915) سرنسرکریت برآمدا از ن ریات ناتياساشتراست تآتر(. Singl،147:9179«)ددایان

9110،Stantonناتياساشترا تکم ف  شیر هند  را دارد ( و (9119: 9 ،Rangachary .)

نمایشررنامه توسرر  ارسررطو اسررت، در  كه مهمتری  و اولي  فرر مطرح شرردةفرر تراژد  

 مدار  و كارما زیرا هندیان میتقد به ن ریة كيهان ،نمرایش هنرد جرایرراا چنداني ندارد

دانند و عدالت جهاني را )عدالت كيهاني( هسرررتند كه پایان را مسررراو  آغاز  دیرر مي

 .(401: 9955)راهراني، تاكم بر افکار و اعمال انسان مي پندارند
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 سی و سه الت تحیيقبيان  سأ -9-9

نمایشنامة  تری لة تحقيا تاضرر پردادت  به موضوه تط يا یا عدر تط يا قدیمأمسر

هایي هموارا واژا ها در مورد نمایشنامه است.تری  تئور هند ، وكرور اروشري، با كه 

ها  یونان نویسرري در جهان با ف  شرریر ارسررطو و نمایشررنامهمانند نمایش و نمایشررنامه

اند و دیرر پردازان ای  هنر میرفي شداهمراا بودا اسرت و یونانيان، سردمداران و ن ریه

نویسان یوناني و به  ور داص بو يقا  پيروان و مقلدان نمایشرنامهنویسران، نمایشرنامه

در مورد سادتمان و  اسا  نيست وبي اند. گرچه ای  ادعا چندانارسرطو دانسرته شردا

اند؛ اما با توجه به فرهنگ غني هایي را ارائه داداابتدا یونانيان  رح سررادتار نمایشررنامه،

ا  عنوان مقلد بر ص منطقه ش ه قارا، صرفاًنصورق و پيشرينة دردشان هنر  آن و بشر

ش دانيم رقص از اقسار ابتدایي نمایانصافي است زیرا چنانکه مينویسان آن بينمایشنامه

ا   والني دارند )برا  ا العات بيشتر ر.ک..ثميني ها در هنر رقص پيشينهاست و هند 

 (.  9-98: 9914، عليرضا اسماعيل پور و 970-11: 9954و  اووسي، 

 ها است:در همي  راستا پژوهش پيش رو در پي پاسخ به ای  پرسش

اروشرري را با بو يقا  توان نمایشررنامة وكرور ميآیا با وجود مشررابهت سررادتار   -9

 قابل تط يا و تحليل دانست؟ ارسطو كامالً

ها  ارسررطو چه ادتالفاتي ها  قدیمي هند با  رح نمایشررنامهسررادتمایة نمایشررنامه -1

 دارد؟

 

  هد ف و ضرورت  نجام آن -9-2

هندوسرتان پيشرينة دردشاني در فرهنگ و هنر دارد كه با توجه به اشتراكات زیاد  

ویسان نها  شررقي با هم دارند و نيز استیداد و پيشينة دردشان نمایشنامهكه نمایشرنامه

دهد ضم  اینکه ما را در شنادت پيشينة مشتركي كه ا  به دست ميهند  نکات ارزندا

هدف در ای  پژوهش آشرنایي با سرادتار نقشة  كند.ایم یار  ميبا ای  سررزمي  داشرته
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داسرتاني نمایشرنامه وكرور اروشري با توجه به ن ریات ارسررطو است و توجه به نکات 

امه را در ای  نوه ها  هند  و از جمله ای  نمایشرررنتواند نمایشرررنامهارزندا ا  كه مي

 ها  كالسيی غربي متمایز سازد.نمایشنامه

 

 پيشيمۀ تحیيق -9-9

ليفات ارزشرررمند  دارد از جمله: أات نمرایشررري نراهرزادة كرماني تدر توزة ادبيّر

(، 9905)ي ات نمایشرررادبيّ گرایي در(، گزارا9959)ي شرررناسررردرآمد  به نمایشرررنامه

(، و 9908) ت ربه گرا  وع ث نما پيشررتاز تآتر(، 9905)ي ات نمایشررادبيّ نمادگرایي در

ها  ادبي (، آشررنایي با مکتظ9959)ش مقاالت فراواني چون: مینا در نمایشررنامه و نمای

، سرررادتار و   منتلخ نمایشرررنامه پردادته انواهها( و.... كه به جن ه9905نمرایشررري)

زمينه بيان نمودا و ن رهایي منتلخ را در ای   نمودا ها  نمایشرررنامه را بازسرررادتمایه

 است. 

( را 9917«)شررنادت عوامل نمایش» پژوهشرررران دیرر  چون ابراهيم مکي كتا 

الف ا  »، (، نازني  دادور9919« )دتار درارآناتومي سررا»قادر   اند و نصررراهليخ نموداأت

اند ای   را تحریر نمودا (9919« )تحليل مت  نمایشرري»و ميشررل پرونه،  (9911« )تآتر

و همچني  چرونري تحليرل متون نمایشررري را ایراد  ترآترنيز اجزا  نمرایش و  عزیزان

اند. و ال ته مقاالتي هم در ای  زمينه نوشرته شدا است كه با توجه به تحقيا پيش  نمودا

از نغمه ثميني و محمود  اووسي « اسرطورا و نمایش در هندوستان»توان به مقاله رو مي

ها  هنرنمایش در داسررتراا» به نار پوراسررماعيل عليرضررا و همچني  مقالة از ،(9954)

اشرارا كرد، كه ثميني و  اووسي  (9914) «ها  ایراني آنهند باسرتان و نراهي به نمونه

پور به پيشررينة نمایش در هند و و اسررماعيل ها  هند به ارت اط اسررا ير با نمایشررنامه

 اند. ها  نمایش ایران وهند پردادتهش اهت
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سفانه كار  در ایران أمت ،ها  هند  و پردادت  به سرادتار آنهانمایشرنامه در توزة

ها  ترجمه تسرري  عابد  در مقدمهاصررغر تکمت و اميرال ته علي .ان ار نشرردا اسررت

ها  هند  ارائه دادا ا  از نمایشنامهدود از شرکونتال و وكرور اروشي ا العات ارزندا

وهش را از اولي  تحقيقرات سرررادتار  در زمينه  توان ای  پژامرا قطع بره یقي  مي انرد.

 ها  هند  در ایران قلمداد كرد.نمایشنامه

 

 ها و ساختار نمایشما یساختمایی -2

در  شود وها  نمایشنامه ناميدا مينمایشرنامه از عناصر  تشکيل شدا كه سادتمایه

 ا ها  درونمایهها  شکلي یا سازگاني و سادتمایهگيرند؛ سرادتمایهدو گروا جا  مي

  اها  بيان هنر  را به گونها  اسرت كه سادتمایهسرازگان،  رح و برنامه یا محتوایي.

بنشد و درونمایه دربردارندة دردمایه، زند و به آنها یرانري ميانداموار به هم پيوند مي

ها  نمایشررنامه (. سررادتمایه77: 9959)ناهرزادا كرماني، میني و ب  اندیشررة اثر اسررت

ننستي  بار در قرن چهارر ق ل از ميالد در ن ریة ادبي )بو يقا ( ارسطو مطرح شد و تا 

پردازان بودا اسررت. ارسررطو در بو يقا  گران و ن ریهزمان تاضررر پایه و اسررا  تحليل

)نقشرره  افسررانه ماررمون-9شررمارد: ها  گونة تراژد  را اینرونه برميدود سررادتمایه

دیدارها  ) من ر نمایشي -8گفتار  -4اندیشره  -9)شرنصريت(  سريرت -1داسرتاني( 

 .(911: 9959 ()ارسطو ، تآترشنيدارها  ) آواز -0 ( تآتر

ال ته با كمي تغيير نسرر ت به ن ر ارسررطو  ، ن ریات دیرر  منط ا وپ  از ارسررطو

، مکي آبراد ، ناهرزادة (James Thomas) ترام  ارائره شرررد؛ افراد  چون، جيمز

ناهرزادة  ،به ن ر نرارندگان .ح كردند كه در دور توجه اسرررتي مطرآرای. كرماني و ..

درآمد  به ». ایشررران در كتا  بند  را عرضررره كردا اسرررتكرمراني بهتری  تقسررريم

ود، پرداز ، گفتاشن، نقشره داسرتاني، شنصيتنهادمایه، ب  اندیشره« شرناسرينمایشرنامه

ها  نمایشرررنامه مکان، فارررا و تالت، و قراردادها  تماشررراگاني را سرررادتمایه-زمان
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( و با افزودن دو ویژگي دیرر نمایشررنامه، كه 71: 9959)ناهرزادا كرماني، شررماردبرمي

 كند.مورد بيان مي 97ها  نمایشنامه را شود سادتمایهشامل س ی و گونه مي

شررود: سادتار سرادتار نقشرة داسرتاني دود به سرره دسررته تقسرريم مي ،در ای  ميان

سررادتار اوجراهي یا اپيزودیی در  كه و سررادتار پازلي.سررادتار اپيزودیی -اوجراهي

ها  نمایشرري كه ها  روالي ییني ن ارنمایشررنامه ، وجود دارد؛«روالي» ها نمایشررنامه

روالي قرار  بيها  دارا  روال و پيشررينه و سررنت هسررتند و در  رف مقابل نمایشررنامه

ني یا یرر  به نار چيستاگيرند كه بدون پيشرينه و سرابقه و سنت، و میرف سادتار دمي

   (.974: 9959ر.ک: ناهرزادا كرماني،) باشندپازلي مي

ها، شررایان ذكر اسررت كه برا  شررنادت و تحليل درسررت تر آثار و دورا ،در این ا

 ،  مي كنندبندآن دسته جن ة تارینيهر اثر را با توجه به  ،تآترنویسران و منتقدان تاریخ

ها  هنر  ثير ارزشأنوی  زیر لوا  فرهنگ دوران، و تچرا كره میتقردنرد آثار هر درار

نویساني كه دارا  گيرد؛ ضرم  اینکه در همان دورا نيز درارمسرل  زمانة دویش قرا مي

ها  دویش باشرررند به چشرررم ها  فرد  و متفاوت از هم مکت يیا ویژگي« سررر ی»

ش تحليل ها بر اسررا  سرر ی مسررل  زماني دوینمایشررنامه ،بر ای  اسررا  دورند.مي

 .در ابتدا سرر کي كه برا  نمایشررنامه مطرح بود كالسرريی یوناني نار داشررت شرروند.مي

هایي روالي هسرتند كه بر اسررا  قواعد ارسطویي ها  كالسريی، نمایشرنامهنمایشرنامه

د گيرنكمد  را دربرمي-كمد  و تراژد  ها  تراژد ،شرروند و گونهت زیه و تحليل مي

ها  دیداپ« ژانر»یا « گونه» گردند؛وایت نقشرة داستاني میرفي ميها نيز به رو ال ته گونه

 همانند، همرسرررته و همدسرررته اند« سرررازگان»و  «درونمایه»ادبي هسرررتند كه از ن ر 

 .(154)همان:

ها  كالسريی باز هم ارسطو اولي  ن ریه را اما در مورد نقشرة داسرتاني نمایشرنامه

ه ك كنددر تراژد  به دو بنش تقسيم ميدهد و  سرادتار نمایش را بنصوص ارائه مي

شایي گافکني از ابتدا تا نقطة اوج و قسمت دور دربردارندة گراپارة ننست آن شامل گرا
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یکي از متداولتری  سررادتارهایي كه از م اتث ارسررطو منتج  .از نقطة اوج تا پایان اسررت

تقد قرن )من «(Gustav Freytag) فریتا  گوسررتاو»میلولي  –شرردا سررادتار علّي 

عمل فزایندا، اوج،  مقدمه، :اسرررت كه از پنج بنش« هرر فریتا »نوزدهم آلمان( به نار 

عمل فزایندا  .(81-84:  9957) قادر ، عمل كاهندا و نتي ه تشرررکيل شررردا اسرررت

گشررایي نمایشررنامه شررود و عمل كاهندا گراافکني و بحران را در نمایش شررامل ميگرا

 نمایشنامة وكرور اروشي نمایشنامه ا  كالسيی است دارد.ا  نيز در پي اسرت كه نتي ه

ن ا  آها و سادتار، به گونهگيرد. گرچه ب  مایه  روالي جا  ميهادر دستة نمایشنامه و

ا  كه در نمایشرررنامه با گونة تراژد  كنرد ولي تفراوت عمدارا بره تراژد  نزدیری مي

 اتكه در گسررترة ادبيّ درار بناميمر اروشرري را نماید كه وكروشررود بهتر ميمشرراهدا مي

ها  اسررتیمال شرردا و از گونه «شرر ه تراژد  »یا « نمایشررنامة جد »نمایشرري به مینا  

ار نقشة داستاني وكرور سادت .(97: 9905) ناهرزادا كرماني،  ا  نمایشرنامه اسرتسراقه

شررود. در ذیل نمودار  از بر اسررا  نقشررة داسررتاني اوجراهي بررسرري مي اروشرري نيز

 ترسيم شدا است. نمایشنامه و سادتار نقشة داستانيها  سادتمایه

مدی بهای نمایشما ی و ساختار نیشۀ د ستانا بر  سا  جمعشنمایا  گ ساختمایی

 نگارندنان
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 بحث و بررسا -9

سررادتار نقشرره داسررتاني وكرور اروشرري مطابا با نمودار و تئور  ارسررطو بررسرري 

ز پردادت  به سادتار نقشة ق ل ا گردد.مطرح ميشود و نکات شادص در هر قسمت مي

، بيان دالصررة داسررتان ضرررورت دارد؛ چرا كه نقشررة داسررتاني روالي، بر بنياد داسررتان

: 9959)ناهرزادا كرماني، رودآن به شرمار مي« هسرتة»اسرتوار اسرت كه  «ا داسرتانمایه»

981).   

 

 )د ستانمایی( خالصی د ستان-9-9

از تنيالت نویسررندا، اسررطورا، افسررانه و یا متون مذه ي و  تواندداسررتان مایه مي

داسرتان نمایشنامة وكرور اروشي برگرفته از اسطورا و متون . عرفاني گرفته شردا باشرد

مذه ي عرفاني هند  اسرررت كه تنيل كاليدا  آن را پروردا و به زی اتری  شرررکل بيان 

 نمودا است.

ورد ده گروهي از پریان برميب ،شراا پرورو  در تال بازگشرت از پرستش آفتا 

شاا، پر  را  .اسارت كيش  دیو ن ات دهد دواهند دوسرتشران اروشي را ازكه از او مي

گردد. رود و شاا به كادش باز ميشرود پر  به آسمان ميدهد و عاشرقش مين ات مي

یابد كه شررراا دل ادته ددتر  شررردا و به ملکه د ر در كرا،، كنيز ملکره با ترفند درمي

   دهد.مي

اروشري نيز كه عاشرا شراا شردا است همراا دوستش چترليکا برا   ،در عي  تال

اا ش نامرئي شدا اند. «تریسکریني»آید در تالي كه به مدد  لسم دیدن شراا به با  او مي

گوید و اروشي كه نامرئي است با با دلقی از دل ادت  دود به اروشري سرن  مي در با 

م كند سپ   لستي، راز عشا دود را بر شاا فاش مينوشت  اتسا  دود بر بر  درد

ن دهد كه آشود؛ ناگاا پيام ر آسماني ندا ميمند ميرا با ل كردا و از مصات ت شاا بهرا
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اروشري و چترليکا شرراا را ترک  دو پر  برا  اجرا  نمایشري باید به آسرمان بازگردند.

 كنند. مي

یابند و نزد نامة اروشررري را در با  مي آیند،در ای  هنررار ملکه و كنيزش به با  مي

ه كه ملکه ب ر تال جست و برا  یافت  نامه اند)دلقی شاا( د روند شاا و مانوکشراا مي

سررپ  بادشررم با  را ترک . فهماند كه نامه نزد و  اسررتزند و به او ميشرراا نهيظ مي

رد نفری  كند و مواروشرري نقش دود را در نمایش دو  باز  نمي ،در آسررمان كند.مي

دهد نزد شرراا ایندرا از اروشرري دل ویي كردا اجازا مي اما گيرد؛اسررتاد نمایش قرار مي

د كه ينبملکه را مي ،روندپرورو  برود و با او بماند. اروشي همراا دوستش به قصر مي

 كند.، پ  از ان ار مراسرم شاا را ترک ميبرا  ادا  نذر رضرایت شروهر نزد شراا آمدا

 رود.مي اروشي نزدشاا

برد و به علت توجه شاا به ددتر ، از شاا مي« گندمادن»اروشري شراا را به جنرل 

شود و بصورت عشقه مي« كمار» كند. اروشي وارد جنرلدشرمري  شدا او را ترک مي

گردد و از همة عناصررر و آید. شرراا چون دیوانران شررظ و روز دن ال اروشرري ميدرمي

ند به بيگوهر قرمز تابناكي مي ،كه در غار  گيرد تا ای موجودات   يیت سرا  او را مي

رسرد كه آن را بردارد چرا كه آن گوهر وصال است به مح  در دست گرفت  او ندا مي

ا كند و اروشي رزند عشرقه را بغل ميافتد قل ش تندتر ميگوهر، چشرمش به عشرقه مي

ا هم به قصرررر كند و ببيند. اروشررري گوهر وصرررال را زیظ سررررش ميدر آغوش مي

 گردند.برمي

 رباید؛ اما با تير گوهر وصال را به جا  گوشت از صندوقچه مي اشرت اهاً كركسري

آورند نقشي كه رو  تير نزد شاا مي اشود. كارگزاران گوهر وصال را همراسررنرون مي

دهد. زني مرتاض پسر رابه قصر تير تی شردا اسرت نوید داشرت  پسر  را به شاا مي

گوید كه اروشي ای  پسر را هنرار تولد به او دادا است. پسر تمار علور را ميآورد و مي

شرراا شرراد اما  .اجازة ماندن در دانقاا را ندارد آمودته اما به علت شررکار كرك  دیرر
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ا اله اسررت، اروشرري را به تاررور  متی ظ اسررت كه چرا از داشررت  چني  پسررر  بي

ایندرا به او دستور دادا كه آن هنرار كه  دهد كهاروشري برا  شراا توضريی مي  ل د.مي

 را ترک كند و نزد شراا پرورو  فرزندش را كه از اروشري اسرت ب يند اروشي باید شاا

اروشي پسر را بالفاصله پ  از تولد به زن مرتاض سپردا  ،؛ به همي  علتایندرا برگردد

القات كردا زمان تا از قصرررر دور كردا و به دانقاا ب رد اما تال كه شررراا فرزندش را م

 ، اروشي باید به بهشترسريدا است و مطابا فرمان ایندرا به پایان اقامت اروشري نزد او

گيرد سلطنت را رها كردا و به جنرل پناا ب رد در شود تصميم ميبرود. شراا غمري  مي

به شرط آنکه  دهدرسرد كه نوید ماندن اروشي نزد شاا را ميای  هنرار فرمان ایندرا مي

 اس ا  شراا سرالح زمي  نرذارد و چون گذشته در شکست دشمنان ایندرا را یار  كند

 .(190-971) كاليدا ،بي تا: گذار  شاهزادا نيز فرستادا شدا استتاج

 ساختار رر  نمایشما ی -9-2

ارا ناهرزادة كرماني در ای  ب داستان مایه به  رح داستاني است. سادتار شيوة ت دیل

ا ه، پيرایش، چينش رویدادها و كارپردادتسادتار به شيوا و س ی گزینش»نویسرد: مي

 دیرر  دراماتيی اثر هر یا و نمایش اگر» .(974: 9959ناهرزادا كرماني،«) شررودگفته مي

 يلتن از بيشررتر داسررتان بدانيم، آن نمایشرري سررادتار و داسررتان جزء دو بر مشررتمل را

 ردنك موثر برا  او كه است تمهيدهایي از نمایشي سرادتار و گيردمي تأنشر نویسرندا

 .(909: 9959مکي،«)بردمي كار به آن اثرات

ها  نمایشررنامه بر آن اسررتوار  رح یا نقشررة داسررتاني الرویي اسررت كه كارپردادت

)نرراهرزادا  كننردا  را القرا ميبره هم پيونررد دوردا و مینررا و مفهور ویژا انرد،گردیردا

 رح و نقشرة داسرتاني از جمله ضروریات یی نمایشنامه و داشت  . (9959:907كرماني،

كه ارسطو آن  یی  رح داسرتاني كالسيی استآغاز، ميانه و پایان از جمله ضرروریات 

آغاز:  نامد. تماميت ویژگي اسرررت كه دارا  آغاز، ميانه و پایان باشرررد.را تمراميرت مي

شود ها  كشمکش را شامل مييت، محل و زمينها العات كلي راجع به اشناص، موقی
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آورد. ميانه: شامل یی سلسله و انت اراتي را در تماشراگر برا  ادامة نمایش به وجود مي

هاست درهم پيچيدا شدن وقایع و اشناص، تالت تیليا و انت ار در تماشاگر پيچيدگي

« اوج»به  ش نهایتاًو نمرای كنردمي« بحران»آورد و واقیره را وارد مرتلرة بره وجود مي

( 70-71: 9977ارسررطو،  به: )ن ک. رسررد. پ  از آنکه نمایش به اوج دود رسرريدمي

 .شودو پایان دود نزدیی مي شدا و نمایش به ان ار نمایش گشودا« گرا» باالدرا

ها  اتتمال و  ز تماميت، نقشرررة داسرررتاني باید رویدادهایي را كه بنا به اصرررلب

 ةيفگوید: وهدارند تصررویر كند. ارسررطو در ای  زمينه ميضرررورت به یکدیرر بسررتري 

ت كند كه وقوعشان اند نيست، بلکه باید امور  را روایشراعر ذكر امور  كه واقع شردا

ییني از آوردن  (59همان: «) یا به تکم ضرررورت ممک  بودا باشرردل اماتتبر تسررظ 

از رشررته توادی یا   رح داسررتان تركي ي .ير ممک  و دارق عادت پرهيز نمایدوقایع غ

هيچ رویداد  در نمایشررنامه و  (975: 9975)كالرک ،  رویدادها  علي و میلولي اسررت

بيهودا نيست بلکه میلول و محصول رویداد پيشي  و علت و مس ظ رویداد پسي  دود 

اینرونه اسرررت كه  رح داسرررتاني اوجراهي و  و (78: 9959)ناهرزادا كرماني، اسرررت

گردد كه بنا  آن بر رواب  علت و میلولي ها  روالي مطرح مياپيزودیی در نمایشررنامه

توادی اسرت؛ علت و میلولي سرادتي ایستا است؛ به ای  مینا كه نقطه شروه، وس  و 

 ةدطي اسررت. شرريو پایان روشررني دارد. بنش عمدا تفکر ما دربارا واقیيت نيز میموالً

وان نه به صورت دطي مستقيم تتواند مدور باشرد به ای  مینا كه هسرتي را ميدیرر مي

واقع ميان دو نقطه شرررروه و پایان بلکه به صرررورت الرویي كه در تکرار مداور اسرررت 

 ةی دایرجزئي از یر نيسررت بلکه مي گوید تغيير صرررفاً دانسررت. الرو  مدور منکر تغيي

 بزر  یا تکرار ابد  است.

و  هاقسمت»بنا بر ن ر ارسطو  .صرل نقشرة داستاني ارسطو، وتدت استسرومي  ا

ها  نمایشنامه باید  ور  تن يم شود كه نتوان بنشي از آن را دست كار  كرد یا بنش

نمایشنامه باید عملي . (9488: 9959ای  كه در م موعة آن تغيير  ای اد نمود )ارسطو، 
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واتد و كامل را نمایش دهد به سرن  دیرر نمایشنامه باید دارا  وتدت كنش باشد به 

، رسند )پرونهگشایي به نتي ه ميآیند ودر گراعناصرر از آغاز فراهم مي ا  كه همةگونه

9919  :79) .  

ها  متیدد فرعي  رح .واتد یا سادا نيست وتدت كنش به مینا  یی كنش صرفاً

تواند تارور داشرته باشرند اما به شر ي كه رواب  تنراتنري ميان آنها و كنش اصلي مي

توانند تذف شوند بي آنکه نمایش ها  فرعي نميحوجود داشرته باشرد هيچ یی از  ر

 گذارندها  فرعي نفوذ موثر  بر جریان نمایش مي...  رح نرامره غير قرابرل فهم گردد

 .)همان(

ینکه ا چرونري تركيظ اجزاء در كنار یکدیرر اسررت؛ سررادتار،» چه ذكرشرردبنابر آن

اط پيدا با یکدیرر ارت  شود و چرونهنمایشرنامه به چند پردا، صحنه یا قسمت تقسيم مي

( و بطور كلي  رح داسررتان گزینشرري سررازمان یافته از 988: 9971پيکرینگ،«)كنندمي

 .(907: 9959) ناهرزادا كرماني، ها  داستان استصحنه

ردا هر پ .درسرت ای  اسرت كه تحليل نمایشنامه با صحنه كاو  آغاز شود ،بنابرای 

 گردد كه بر بنياد درون آمد وصحنه تقسيم مي ها  دردتر  به ناراز نمایشنامه به بنش

ها  نمایشنامه، دگرگوني زماني، دگرگوني مکاني، برون شرد شرنصريتي از شرنصريت

         كند... و دگرگوني موضررروه تغيير مي افزودا شررردن شرررنصررريت جدید بر صرررحنه

ي   آیيناا  اسطورابا توجه به اینکه نمایشرنامة وكرور اروشري نمایشنامه .(979)همان: 

افتد؛ مکاني بي  آسررمان و زمي  كه اسررت، بنشرري از آن در فاررایي غيرواقیي اتفاق مي

 یابند به سرررن  دیررپذیرند و زمينيان قابليت پرواز و عروج ميآسرررمانيان ت سرررم مي

ای  مکان را  .(9950:111پورنامداریان،«)شررونداجسرراد روتاني و ارواح جسررماني مي»

ها و توادی نيز از روند كه بالط ع شررنصرريت نامدمي «لعالم مثال و ديا»سررهرورد  

ماید كه نیابند بنابرای  درست تر ميشروند و صورتي ديالي و مثالي ميواقیي دارج مي

ر تبند  نمودا و با دید  كليها را با توجه به تغييرات مکاني و موضوعي صحنهصرحنه
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 ای  اسا  نمایش  وكرور اروشي از و شاید نراهي فيلمنامه ا  به نمایشنامه بنرریم . بر

 .  صحنه است 1-4ا كه هر پردا دارا  پنج پردا تشکيل شد

 

 ، در کههستان هيماسياپردة  و 

: بردورد پرورو  با پریان آسمان كه نقطة شروه نمایشنامه است و مقدمه 9صحنة 

گو زا  اسرت الزامي برا  اینکه  رح داسرتان شررکل بريرد. پریان برا  شاا باو صرحنه

كنند كه دوسرتشان اروشي در راا بازگشت از قصر كوبير، اسير كيش  دیو شدا است مي

كند شاا صحنه را به قصد ن ات اروشي ترک مي .دواهند او را ن ات دهدو از شراا مي

 :مانندرفته منت ر شاا مي« هيمکوت»، قلة و پریان نيز به قرارگاا دود

 شاا : ك ا به انت ار م  دواهيد ماند؟           

 (975)كاليدا ، بي تا:  كه در برابر شماست« هيمکوت» پریان: بر قلة 

)شاا دردمند( كه رفت، ما هم بقرارگاا  «راج رشري»یکي از پریان(: دوسرتان، ) رم ا

 (971)همان:  دود برویم
دا كه هنرار بازگو كردن در ای  صررحنه، داسررتان ق ل از شررروه نمایشررنامه آغاز شرر

شود؛  اسير شدن اروشي و دوستش توس  پریان برا  شاا، منا ظ نيز از ماجرا آگاا مي

چترليکا به دسرت دیو. در تقيقت گرهي است در روند   يیي داستان كه باید به كمی 

كند كه هدف و شراا گشرودا شرود؛ گشرودن ای  گرا، داستان را وارد مسير  جدید مي

ها  دیرر در روند نقشة داستاني است و در تقيقت سراز كنشندا، و زمينهمن ور نویسر

 باشد.ا  برا  سادتار نمایشي نمایشنامه ميمقدمه

شرراا همراا اروشرري و چترليکا كه از دسررت كيشرر  دیو ن اتشرران دادا  :1صررحنه

 .گردد در تالي كه اروشي بيهوش استبرمي

و  پيداسرت كه هنوز زندا است، اما  ها  سرردآا! چه باید كرد؟ از نف  -چترليکا

 .(997)همان: بهوش نمي آید
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علت ای  است كه دل نازكش سنت ترسيدا و ای  از جن ش زیور  كه زیظ  -شاا

 .(999)همان: باشد هویداستسينة او مي
د ازبشود شاا نيز به او دل ميبيند و دل ادته او ميآید شاا را مياروشي به هوش مي

 .(991-999)همان:

در ای  صرحنه  بذر عشرا بي  شراا و اروشري جوانه مي زند و تماشاگر را مترقظ 

دیدن روند ای  عشا و سران ار آن مي كند.جرقة اصلي داستان زدا مي شود.در تقيقت 

 از ای  مرتله داستان وارد برهه ا  ميشود كه تظ و تابها  نمایش را به دن ال دارد.

 ، قرارگاا پریان فرود مي آورد.«هيمکوت»ارابه ران ارابه را بر قلة 

وارد مي شرررود به « هيمکوت»به جمع آنان در قله  «چتررت»یکي از دادمان ایندرا 

شرراا به دا ر پيروز  بر كيشرر  دیو ت ریی گفته مراتظ تشررکر ایندرا را هم به او ابال  

 كند:مي

شاهنشاا را، ش اعت و دالور  بي ن ير  نررد()شاا را از رو  اتترار مي -چتررت

 .(990)همان:  گویمك ير را هم از دود ممنون كردا است، تهنيت مي« ایندر»كه تتي 
دوانرد كره نزد اینردرا بروند پریان با و پ  از گفترویي برا شررراا، پریران را فرا مي

 ا  شاا را بنررد:كند تا به بهانهمل ميأروند. اروشي قدر  تچتررت به آسمان مي

هانه بای  با )كند( آ،، گلوبند مرواریدر در پيچی گير كردمي ملأ)قدر  ت -اروشي

 .)همان( نررد( چترليکا، برا  جدا كردن گلوبند كمی ك به شاا مي
روند. شاا نيز ارابه را سوار كند و با اروشري به آسمان ميچترليکا گلوبند را جدا مي

 .كندشدا و آن ا را ترک مي

در جدایي از شاا پرورو  را مشاهدا در ای  صرحنه كشرمکش اروشري بادودش 

ه آسمان اروشي در نهایت ب كند.كنيم كه با تیلل او به بهانة گيركردن گردن ند بروز ميمي

 رسد.گردد و پردا اول به پایان ميباز مي
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فرادواندن اروشري به آسرمان گرهي اسرت كه مانیي در رسريدن وبودن او نزد شاا 

 ي پر  آسمان است.شاا زميني و اروش شود؛محسو  مي

 

 در باغ شاه ، پرده دوم

شررود و باالدرا كنيز ملکه با كشررمکش بي  دلقی و كنيز ملکه آغاز مي :9صررحنه 

شررود تا راز دل بادت  شرراا را از زیر زبان دلقی بيرون بکشررد و به ملکه د ر موفا مي

 بدهد.

  سن شرروند ضررم و سرپ  نپونيکا ندیم ملکه وارد مي در ای  صرحنه ابتدا دلقی

 شناسانند:گفت ، دود را به تماشاگر مي

هسررتم كه به « براهمني»مثل توانم رازها  شرراا را نرهدار  كنم؛نمي هاها! -دلقی

. ..م توانم در ای  شرررور و غوغا داموش باشرررشرررود. نميغرذاهرا  دو  دعوت مي

 .(919كاليدا ، بي تا:)

ازد همچني  سنيز آگاا مي نپونيکا تماشراگر را از گفترویي كه بي  او و ملکه گذشته

 كند:هدفي را كه در سر دارد بيان مي

كه  از وقتي» هسرررتند به م  فرمودند:« كاشررري»ملکة م  كه ددتر شررراا  -نپونيکا
م؛ پ  بينرا پریشان و ناراتت مي شراهنشراا از پرسرتش آفتا  بازگشتند هموارا ایشان

راهم : پست را در چنگ بياورر؟ ب» اما به چه وسيله آن « محترر بپر « مانوک»برو و از 
. .. ، مثل قطرة شر نمي كه بر س زا باشدتواند راز  را نراا داردولي چرا، او دودش نمي

 .)همان(
ا  اسررت در بروز كشررمکشرري كه در ها در تقيقت مقدمهگویي(ای  منولو  )تی

 :دهدبردورد بي  نپونيکا و دلقی ر، مي

 .(919همان:) میشوقه دود دطا  كرد، شاا ملکه را باسم سركار -نپونيکا 
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اندیشررد كه شرراید شرراا راز دود را افشررا كردا پ  لزومي برا  و دلقی با دود مي

 بيند:سکوت  نمي

 .( ادطا  كردا اند؟ ) همان« اروشي» ... آیا اعليحارت ملکه را به اسم-دلقی 

یر از ز بدی   ریا ندیمة ملکه در ای  كشرمکش پيروز شدا و راز دل بادت  شاا را

 دهد.كشد و به ملکه د ر ميزبان دلقی بيرون مي

تواند عشا شاا و اروشي را با ا اله ملکه از عاشرا شردن شاا، گرهي است كه مي

مشرکل مواجه كند و مانیي سنت در تحقا وصال آن دو باشد. تماشاگر با دلهرا منت ر 

امه دچار لح ات توان گفت نمایشررنشررود و مياسررت ب يند ای  گرا چرونه گشررودا مي

 گردد.تیليا، دلهرا و بحران مي

 

 :  1صحنه

كند شاا وارد كه در تا شاا پرورو  دعا مي با  صردا  رامشررر  از پشرت پردا

عشا   و پردازند؛ شاا از زی ایي اروشيرود و با هم به گفترو ميشود دلقی نزد او ميمي

 گوید:و دلتنري دود نس ت به او مي

واند تدوسرت م ، پيکرش آیتي از زی ایي است و كسي با او در زی ایي نمي –شراا 
 .همسر  كند

در اشتياق آن جرعة « چاتی» به همي  علت اسرت كه عالي نا  مثل پرندة  -دلقی
 .آسماني هستند

باشد؛ پ  بيائيد در عاشرا مه ور ب ز گوشة تنهائي جائي دیرر راتت نمي -شراا
 .(917بي تا:)كاليدا ، م با  گردش كني

وید گینکه قل ش اسير شاا پرورو  شدا سن  ميا در آسرمان اروشي با چترليکا از

 كشد:ی  كار د الت ميا و اینکه قصد دیدن شاا را دارد ولي از

 را ب ينيد؟« پرورو »د روید شاا دردمنآیا مي _چترليکا
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 .(999كشم ) همان:آر ، اما از ای  كار د الت مي -اروشي

دواهد راهي بيابد تا اروشري را به شاا برساند. چترليکا به  لسم موبند  ميو از او 

 توانند از ن رها منفي شوند.كند كه به مدد آن مياشارا مي

 شود شرر و تيا  اروشي از تاور در نزددر ای  صحنه گرا و مشکلي كه بيان مي

ا بنابرای  گرا ب گشاید.كند و گرا را ميشراا اسرت كه  لسرم ترسرکریتي آن را تل مي

شررود بلکه نيرو  مافوق بشررر  اسررت كه در ای  ميان موثر روند    يیي گشررودا نمي

 افتد.مي

 

 و چترليکا از آسمان به با  شاا : فرود آمدن اروشي9صحنه 

در  روندافتد اروشي و چترليکا نزد شاا ميدر ای  صرحنه كه در با  شراا اتفاق مي 

 دود را نامرئي نمودا اند:تالي كه با  لسم ترسکریني 

از ن ر منفي شرردا « تریسررکریني»كمي در اثر دسررت ماليدن بر  لسررم  -اروشرري

 .(994-999) همان:  ایستم، زیرا در دلوت با همراز دود صح ت ميکندپهلویش مي
شررنود و در گوید مي)همرازش( مي اروشرري سررننان عاشررقانه شرراا را كه با دلقی 

 نویسد:نس ت به شاا بر بر  دردتي ميپاسخ، اتسا  قل ي دود را 

ا  هتوانم ترفولي نمي كند! ور فکر مي افسو ! افسو ! او برایم ای  -اروشري

ا  كه در دسرتم هست بنویسم و او دواهم بر بر  غوشرهای  مياو را جوا  دهم. بنابر
 .(998را از دود آگاا كنم ) همان:

 دواند.ن را از دلقی گرفته و ميافتد و شاا آبر  جلو  پا  دلقی بر زمي  مي

 .فرمایدب ينم اكنون چه مي -اروشي

د و زبان كنبينيد كه همه اعاررایش مثل شررادة نيلوفر آبي جن ش مينمي–چترليکا 
 .(997گویا  او شدا است ) همان:
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دهد كه م ادا از نامه اروشررري شررراا را بسررريار هي ان زدا كردا نامه را به دلقی مي

 ها  نامه پاک شود.شود نوشتهدستانش متصاعد ميبنار  كه از 

روند؛ در ای  هنرار بند  را با ل نمودا نزد شاا مياروشري و چترليکا افسون چشم

 رسد:مي ندا  پيام ر ددایي به گوش

ع له كنيد، بيائيد، امروز سرررردار ددایان با « اروشررري»، «چترليکا» -پيام ر ددایان

 دردمند به شما در  دادا« برت»دواهد ب يند كه محاف ي  شرش جهت نمایشري را مي
 (.947) همان: ...

روند. شرراا برا  دلدار  كند و همراا چترليکا به آسررمان مياروشرري اههار غم مي

 كند اما دلقی آن را گم كردا است:مي دود، نامة اروشي را از دلقی  لظ

 آنرا پيدا كني.  ور هست كني. باید هراتما در هر كار  كه باشد غفلت مي -شاا
 .(941)تالش مي كند( ) همان: شود( ممک  است كه آن ا باشد)بلند مي -دلقی

 .برا  وقوه بحراني كه در راا است ا  الزامي استای  صحنه

 

 ورود ملکه به همراا كنيزش به با  و یافت  نامة اروشي :4صحنه 

با وزش نسيم در هوا بر  دردتي كه  .شودهمراا كنيزان وارد مي« اوشي نر »ملکه 

شررود نامة اروشي گيرد و متوجه ميكند آن را برميمیلا اسرت توجه ندیمه را جلظ مي

 دواند؛به شاا است آن را برا  ملکه مي

 رسم.مي« اروشي»دو ، پ  اكنون با همي  پيار دوش به عاشا  -ملکه

كرد در يمنا ظ كه پ  از ا اله ملکه از عشررا شرراا با نرراني نمایش را دن ال م

یابد دود را آمادة ر، دادن ای  صحنه هنرامي كه ملکه نامه عاشقانة اروشي را در با  مي

 كند كه نقطة اوج نمایشنامه باید باشد.ا  ميفاجیه

   .شودشاا و دلقی در تال جست و برا  نامه اند كه ملکه وارد مي
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 امه تاضررر اسررتدهيد؟ آن نشررود( چرا غصرره را به دود راا مي)نزدیی مي -ملکه

 .(948: كاليدا ، بي تا)
 گوید: ل د دلقی در جوا  ميشود و دلقی را به یار  ميشاا نرران مي

 .اگر دزد  با اموال مسروقه به دار افتد چطور ن ات دواهد یافت ) همان( -دلقی
گشته اند. درنهایت ملکه كند كه دن ال چيز دیرر  ميو شراا مسرتاصرل، وانمود مي

ا ب كند وداند كه بي جهت آن ا ایسرتادا پ  با دشرم شاا را ترک ميمقصرر ميدود را 

 رود. كنيزان مي

شود در دیدار ملکه و شاا به بحراني كه پ  از رویت نامه توسر  ملکه تشردید مي

 افتد.ا  است كه اتفاق نميگردد و تماشاگر منتطر ر، دادن فاجیهاوج نزدیی مي

مکشي كوتاا بي  آن دو  و در نهایت ترک كردن صحنه رویارویي ملکه و شاا با كش

ن تماشاگر منت ر دید شود وداسرتان وارد تیليا مي م دداً ؛پذیرداز  رف ملکه پایان مي

 ماند.نتي ه مي

)شاا( را محکور  شود قهرمان داستانراضي نمي ،تماشراگر ضرم  همدرد  با ملکه

 شود؟ چرا كه شاا به ملکه ديانت كردا است.داند كه آیا شاا باید م ازات بداند و نمي

 

 پرده سهم 

 :  9صحنه 

ا كنند تگالو و پلّو وارد شرردا وشررروه به صررح ت مي )اسررتاد نمایش(، دو شرراگرد برت

ود شتماشراگر را از آنچه اتفاق افتادا مطلع سرازند؛ ضم  دیالوگي كه بي  آنها ان ار مي

نمایش درست باز  نکردا و در تي  شرود كه اروشي نقش دود را در منا ظ آگاا مي

ود شرا بر زبان آوردا است. در تقيقت مقدمه چيني مي« پرورو »نمایش به اشرت اا نار 

 تا روند   يیي  رح ادامه یابد.
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 باشد. استاد ما تتماً توا  پن رانه هموارا در دسرت تقدیر و سررنوشت مي -گلو

 .دشمري  شدا است
 .(987  ك ير به او لطخ نمود ) همان:«ایندرا» كرد، امابلي، استاد او را نفری   -پلو

اسررتاد نمایش، اروشرري را نفری  كردا اسررت اما ایندرا از اروشرري دل ویي نمودا و 

 اجازا دادا نزد شاا رفته و همراا او باشد.

گرهي در روند داستان ای اد دواهد كرد و تماشاگر را درانت ار  ،نفری  استاد نمایش

كند و چه مشرکالتي در پي دواهد داشرت. ضم  كه نفری  چرونه اثر ميگذارد ای  مي

پر  در آسرمان و شاا در زمي  ) اینکه در ای  صرحنه گرهي كه در پردة اول مطرح شرد

و باز مي بينيم  شود.سرکني دارد( با اجازة ایندرا به ماندن اروشري نزد شراا گشرودا مي

 .شودتل مي با ددالت ددا ) ایندرا(افتد و گشودن گرا با روند    يیي اتفاق نمي

 :1صحنه 

دهد شود در تالي كه ا العاتي در مورد دود ميبا ورود ریي  تشرریفات آغاز مي

و به ریي  تشررریفات دسررتور دادا تا به  نا ظ را از اینکه ملکه نذر  كرداو سررپ  م

 نماید.عرض شاا برساند و اجازة تاور بريرد، آگاا مي

ند، كدر ای  صحنه ریي  تشریفات ضم  وصخ زی ایي كه ازكا،  شاا در شظ مي 

 دهد:زمان و مکان نمایشنامه را نيز غيرمستقيم ا اله مي

آید قصرر شاهي زی ائي منصوصي بنود وقتي شرظ پدید مي ... -ریي  تشرریفات
ها نارة بارروند؛ ك وتران بر كها  تراشررريدا بنوا  ميها مثل بتگيرد؛ زیرا  راس مي

شود؛ و زنان سالنوردة ترر ها دارج ميآیند، گوئي ذرات بنار از دادل شر کهگرد مي
...  كنندها را روش  ميدهند و هنرار غرو  شرمیدانآدا  و رسرور عاد  را ان ار مي

 .(981-989)كاليدا ، بي تا:
د شاا نز دواهش ملکه را م ني بر تاور شود و ریي  تشریفات )التو(شاا وارد مي

 .رساندبه او مي
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  محترر، از  رف م  بره ملکره بروئيد كه دواهش و  مورد ق ول «التو» -شررراا

   .است
 .(984)همان: ) ميرود( فرمان ردارر -رئي  تشریفات

 كنند و اینکه تتماً پ  از دروج التو ، شراا و دلقی در مورد نذر ملکه صح ت مي

و برا  ج ران بي اتترامي كه كردا ای  نذر را نمودا است. سپ  به  ملکه پشريمان شدا

پردازند و در نهایت سرن  به اروشرري و عشا رو به ها  آن ميوصرخ شرظ و زی ایي

 رسد.ازدیاد شاا نس ت به او مي

 

 :  9ه صحن

 و در تالي كه اروشري با ل اسي سادا شرونداروشري و چترليکا در آسرمان دیدا مي

دود را آراسته است  به مقامي موعود و دیدن میشوق استكه الزمه رفت  دالي از زیور 

دواهد كه از قوة مافوق بشر  دود استمداد جوید اروشري از چترليکا مي .(987)همان:

 و از شاا به او د ر  بدهد:

دو ، پ  از قوة دود اسرررتمداد كنيد كه مح و  م  ك اسرررت و چه  -اروشررري

 (985)همان:؟ كندمي
با مح وبش سن   ابتدا از وصرال شراا و لذت بردن اوو چترليکا به قصرد شرودي 

كند كه شررراا با دلقی بر بيند عنوان ميرا غمري  و بدگمان مي گوید چون اروشررريمي

 .افتندبامي نشسته و همراا هم به سمت شاا راا مي

شود ای  است كه چرا اروشي دود در ای  صرحنه آنچه موجظ شرفتي منا ظ مي

دواهد از قدرت دود كمی بريرد؛ آیا تواند موقیيت شررراا را ب يند و از چترليکا مينمي

عاملي باعث از دسرت دادن قدرت اروشي در ای  زمينه شدا است؟ و تنها چيز  كه به 

آید نفریني است كه استاد نمایش در تا اروشي نمودا؛ اینکه مقامش در بهشت ذه  مي

 مدش تنزل دیرر نيروها  مافوق بشر  اروشي نيز باشد.پي آ تواندتنزل یابد، پ  مي
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 آمدن ملکه نزد شاا برا  جلظ رضایت شوهر و به نوعي عذردواهي ملکه!: 4صحنه 

ها  شرراا پرورو  مشررغول درد دل با دلقکش مانوک اسررت از عشررا و دلتنري

اش نسر ت به اروشي؛ در تالي كه اروشي به صورت نامرئي در صحنه تاور عاشرقانه

شررود كه ناگاا از پشررت پردا شررنود اروشرري به شرراا نزدیی ميدارد و سررننان او را مي

 رسد:صدایي به گوش مي

 .(909)همان: از اینطرف، علياتارت، از اینطرف
 .شودملکه با كنيزان و وسائل ع ادت وارد مي

 شود( پيروز باد شاهنشاا ما!)نزدیی مي -ملکه
 .قدور عليا تارت م ارک باشد -دلقی

( بردبازویش را به دست گرفته او را به جایراا دود ميد )ملکه، دوش آمدی -شراا
 .(909-901)همان:

اثر  از دشرررم و ناراتتي در مکالمة ملکه با شررراا دیدا  بينيم هيچهمانطور كه مي

شررود ضررم  اینکه رفتار بید  ملکه كه ان ار نذر رضررایت شرروهر نار دارد بيشررتر نمي

 .منا ظ در صحنة ق ل آمادگي پذیرش آن را یافته استنماید هر چند شرفت مي

و شراا با درسند  آن را لطفي  گيرد كه نذرش را ان ار دهدملکه از شراا اجازا مي

 گوید:داند و در ادامه با ملکه اینرونه سن  مياز جانظ ملکه مي

...، پ  ا  ملکة د سررته، چرا بای  نذر بدن دود را كه همچون نيلوفر آبي  -شرراا
كاليدا ، بي تا: ) كه دودش  الظ لطخ شماست دهيد؟ كسريازک اسرت زتمت مين

904). 
 انريزد:دوگانري اتسا  شاا عالوا بر تماشاگر، اروشي را نيز برمي

 .) همان( شاهنشاا از ملکه ديلي اتترار مي كند -اروشي
زنان بديلي سرادا لوح هستي، وقتي كه مردان زني دیرر را دوست بدارند  -چترليکا

 .همان(شوند )دود بيشتر فروت  مي
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 كند.و جوا  چترليکا هم اروشي و هم منا ظ را قانع مي

 دواند:آميز شاا را نتي ة نذرش ميملکه سننان مهر

كند( راستي، ای  اثر همي  نذر است كه اعليحارت اینرونه سن  )ت سم مي -ملکه

 .همان(گویند )مي
دارد كه اگر زني مورد كند و ابراز ميسرررتش ميملکه پ  از ادا  نذر، شررراا را پر

توجه شراا باشرد ملکه نيز هموارا او را دوست دواهد داشت. اروشي همچون تماشاگر 

 م هوت اما درسند است:

 دهد.هایش دلم را تسکي  ميكنم، اما ترفمقصودش را درک نمي -اروشي
ا انو  ن يظ و باوفعزیزر، وصال مح و  بزود  دواهد رسيد، زیرا ای  ب -چترليکا

 .(908 دهد )همان:به آن رضایت مي
 :را ندارد به قول كنایه آميز دلقیا  جز پذیرفت  ای  امر شاید ملکه چارا

یی »گوید: رود ماهي گير ميكه ماهي از دسررت مي )جدا از دیرران( وقتي -دلقی

 دارید؟با صدا( دانم، آیا اعليحارت را اینقدر دوست ) عمل دير كردا ار،
ا  كوته فکر، م  دوشرنود  شراهنشاا را  ال م و دوشي دود را بر ایشان  -ملکه

 كه اعليحاررررت را دوسرررت دارر یا نه توانيرد قاررراوت كنيردكنم. اكنون مينثرار مي
 .(900)همان:

ارد دگر  نس ت به ملکه برتذر مينویسرندا با ای  مکالمه ذه  منا ظ را از منفي

 برد.باال مي و شنصيت و مقار ملکه را

كند و در كنار شاا جا  بند  را با ل ميرود اروشي  لسم چشمملکه با كنيزان مي

 گيرد.مي

ن كند كه بهار به پایادر ای  صحنه چترليکا در سننان دود به زمان نمایش اشارا مي

 رسيدا است:
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 پ  از ادتتار فصل بهار الزر است كه م  در ددمت آفتا  مقد  بمانم -چترليکا

 .(901همان:... )
گردد اروشي و شاا به وصال مي چترليکا از اروشري دداتاف ي كردا به بهشرت باز

 یابد.رسند و پردا سور پایان ميهم مي

رفت ملکه برا  عذردواهي از شررراا و كسرررظ رضرررایت بردالف آنچه انت ار مي

 د ملکه نيزكند كه اگر پادشاا زني را دوست دارتتي عنوان مي آیدهمسررش نزد شاا مي

ان امد و لح ات بحراني بدون هيچ او را دوسرت دواهد داشت اوج داستان به فرود مي

 یابد.ا  داتمه ميفاجیه

پذیرد؛ اما جا  آن را دوگانري و بهت و تيرت دلهرا و نرراني منرا رظ پایان مي

 وردتتي بردبا بيتفاوتي و تماشرراگر كه تمایلي به م ازات پادشرراا نداشررت  .گيردمي

شود. آیا باید ای  بردورد را نتي ة ضیخ تمایتررانه ملکه از عشرا شراا، سرردرگم مي

 ملکه بداند یا قدرت او.

 

 پرده چهارم

 :  9صحنه 

بيند در تالي كه مغمور و ناراتت است علت را سره نيا )یکي از پریان( چترليکا را مي

اتوال اروشرري درک كردا گوید كه با اندیشرره در چترليکا از توادثي مي شررود،جویا مي

 ا  به علت چشم دودت  شاا بردا در آن« گندمان» اسرت؛ اینکه اروشي شاا را به جنرل

به  وارد و ت دیل« كمار»دشرمري  شردا عذرشاا را نپذیرفته به جنرل « ودیادر» به ددتر

 عشقه شدا است.

 دهد و باكشررمکش بي  شرراا و اروشرري به علت نراا  كردن شرراا به ددتر  ر، مي

د و شوبحران ای اد مي )كمار( و ت دیل شدنش به عشقه، ورود اروشي به جنرل ممنوعه

 گيرد.تیليقي فزایندا در روند داستان شکل مي
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ثير نفری  اسرتاد نمایش در روند نقشه داستاني  أدر تقيقت ای  گرهي اسرت كه به ت

 شود:شارا ميای اد شدا است در دود نمایشنامه هم از زبان چترليکا به ای  مهم ا

سرررپ  عذرها  شررروهر را نپذیرفته و با سرررر  كه از نفری  مربي گيج  -چترليکا

الفور و في برا  بانوان ممنوه است،آن ه ب دادل شرد، كه ورود« كمار» دوردا در جنرل
 (  974-979شکلش عوض شد و بصورت عشقه درآمد )كاليدا ، بي تا:

 پرسد،سه نيا از تال شاا مي

 .(974)همان: و روز در همان جنرل بدن ال مح و  است ... او شظ -چترليکا

  اشررود كه هم مقدمهای  صررحنه در گذشررته اتفاق افتادا و از زبان چترليکا بيان مي

 برا  صحنة بید باشد و هم تالقي بي  گذشته و تال شود.

 

 :  1صحنه 

ر بنابرای  باید دگردد شود در تالي كه دن ال اروشي ميشراا در ل ا  دیوانران هاهر مي

 فصل بهار است اگر چه به اتتماالً یابيم كهو در بي  كالر شراا درمي جنرل كمار باشرد.

 .  شودفصل تابستان نيز اشاراتي مي

بر ؟ آا ! او بر قلة كوا رسرريدا و مرا بتير ا  دیو شررریر، مح و  مرا ك ا مي -شراا
  ارددواهد با  است كه ميتازاشرریر نيست بلکه ابر  زند. نه دير، ای  دیو مسرلی ومي

 .(978)همان: ...

گر است ضم  اینکه در ادامه عالئم از دود بينود  و سرگرداني در كالر شاا جلوا

انه شاعر كنيم كه تاصل گفت و گو  بسيارتال و هوایي لطيخ و عاشرقانه را لم  مي

 باشد و فاایي رمانتيی را رقم زدا است.شاا با عناصر   يیت مي

ها  انسرران را نه فق  دردش بلکه اتسرراسررات و ها كارپردادتباور رمانتيیبه 

 نمایديتر مآورد بنابرای  نسر ت به شررنصرريت كالسرريی شورمندانهعوا فش به بار مي

 .(988: 9959)ناهرزادا كرماني،
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ها  شر نم پر شدا است، چشمانش را ها  سرر،، كه از قطرادر این ا گل ... -شراا

ا  غو  . ( 978... )كاليدا ، بي تا: كه از دشررم مملو از اشرری اسررتآورد بنا رر مي
ا ، پ  چرونه دوش زی را! اگر آن مح و  كمران ابرویم را در كنرار دریراچره نردیردا

... هيچ ميداني كه اگر بنشي از مال مسروقه نزد كسي یافت شود  ا ؟دراميش را ربودا
 .(951) همان:  ... شناسنداو را مسئول عمل دزد  مي

ها  ادبي و زباني را در ای  صررحنه از نمایشررنامه مشرراهدا یکي از زی اتری  جلوا

كنيم. ضم  اینکه با یافت  گوهر وصال در تاریکي غار و ندایي كه شاا را به برداشت  مي

شررراا به . گيرددوانرد داسرررتان جن ة رمزآلود و عرفاني نيز به دود ميای  گوهر فرامي

 بيند.هر وصال و بغل كردن عشقه، اروشي را در آغوش ميمح  به دست گرفت  گو

شود و پ  از در آغوش گشرایي داستان آغاز ميبا یافت  گوهر وصرال مقدمات گرا

 دهد.گرفت  عشقه و آشکار شدن اروشي، نتي ة آن دست مي

گر شدا و  رح داستاني را پيش و باز هم نيروها  شرفتند كه در روند داستان جلوا

 برند.مي

 

 پردة پمجم در قصر شاه

 :  9صحنه 

 .شود كه گوهر وصال توس  كركسي ربودا شدا استمنا ظ  ي گفترویي مطلع مي

 شود كه صدایي)شاا( از جنرل بازگشته است وارد مي ینکه دوسرتشا دلقی شرادمان از

را توسرر  كركسرري  رسررد و د ر ربودا شرردن گوهر وصررالاز پشررت پردا به گوش مي

 ل د تا كرك  را شکار آیند تيرو كمانش را ميسرراسريمه با مالزمانش ميدهد شراا مي

دهد كرك  را ش انه كه به آشيانه شراا دسرتور مي .شرودكند اما او از تير ر  دارج مي

 ود:شرود و شاا با دلقی مشغول گفترو ميرود تیقيظ كنند ریي  تشریفات ميمي

 .تواند از چنرال م ازات فرار كندسركار، بفرمائيد. هيچ دزد  نمي -دلقی
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نشرريند( عزیزر، آن گوهر وصررال را برا  ای  دوسررت ندارر كه )با دلقی مي -شرراا

ان گوهر مرا بمح وبم رسررانيدا قيمتي اسررت، بلکه عالقة م  از ای  جهت اسررت كه هم
 .(917)كاليدا ، بي تا: است

رد، بر رو  تير آودر ای  هنرار ریي  تشرررریفات، گوهر وصرررال را با یی تير مي

 دواند: لسمي نقش شدا است و شاا آن را مي

و بر باد دهندة دشمنان « اروشري»و « ایل»پسرر « آیو » ... ای  تير شراهزادا -شراا
 .است

 .(911)همان: گویم)بشادماني( عالي نا  را بداشت  فرزند ت ریی مي -دلقی
ت او كه هموارا شراا متی ظ است كه چرونه از وجود چني  فرزند  بي ا اله اس

كنار اروشرري بودا چطور باردار  او را نفهميدا اسررت! و چرا اروشرري ای  بچه را از او 

 پنهان كردا است؟

ن اید اعليحاررررت پریان را مثل انسررران فاني تصرررور كنند. بیلت نيرو   -دلقری

 .(911)همان: ماندتركات آنان از ما پوشيدا مي الط يیه افیال ومافوق
ه گرهي در روند عاشقانه داستان با ربودا شدن گوهر وصال ای اد رسد كبه ن ر مي

دواهد شرد؛ تماشاگر منت ر لح ات بحراني است كه با وارد شدن كارگزار شاا به همراا 

ود شگوهر وصال و تير  كه با آن كرك  شکار شدا ،گرا بدون هيچ بحراني گشودا مي

شود كشاند مشنص ميبه تیليا مياما تير  كه نشراني بر آن نقش شدا است داستان را 

اما چرونه شرراا از ای  پسررر ا اله ندارد. چرونه ای   كه تير متیلا به پسررر شرراا اسررت.

 اتفاق افتادا است و علت چيست؟

 

 :  1صحنه 

 .  رسدزن مرتاض همراا پسر شاا به تاور شاا مي
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دهد و پسر در گوید كه اروشي همان زمان زایمان پسر را به او ميزن مرتاض به شاا مي

دانقاا تمار علور الزر را آمودته اسرت پ  از شرکار كرك  دستور رسيدا كه باید نزد 

 مادرش برگردد.

شاا در كشمکش با دود است كه چرا اروشي  شرود.تیليا وارد لحطات بحراني مي

 ای  كار را كردا است.

 .(179)همان: را برو بياید« اروشي»  ،«التو » -شاا
 شود.داستان به نقطة اوج  نزدیی ميبا اتاار اروشي 

 .آیدرئي  تشریفات نزد شاا مي اهمرا اروشي

بيند( راستي، ای  كيست كه با كماني بر ميز كوچی نشسته )شاهزادا را مي -اروشي

 .(174زند )كاليدا ، بي تا:و كاكلش را دود شاا شانه مي
   .اوستشود كه ای  پسر، فرزند دود با دیدن زن مرتاض متوجه مي

بند نررد، و چنان پستانآید و بتو ديرا ميبيند( ب ي ، مادرت ميشاا= )اروشي را مي

 .(178)همان: اوش شير تر شدا استرا محکم بسته كه از تر
دهد كه ایندرا به او فرمان دادا، آنراا كه پادشاا پسرش را ب يند اروشري توضريی مي

برگردد به همي  علت پسر را پ  از تولد به  اید شراا را ترک كند و نزد ایندرااروشري ب

 افتد اما  رح داستان گراگشرایي و فرود داستان اتفاق ميزن مرتاض سرپردا اسرت. گرا

شرري و پرورو  را در پي جدایي ارو ،دورد، وجود پسررر و دیدار او و شرراادیرر  مي

 ؛ فاجیة نهایي در راا است.دواهد داشت

ه ب مل كنيد. پ  از تحویل دادن سررلطنتبتان ع.. شررما بر  ا دسررتور اربا. -شرراا 
 .(197-171)همان: ... م  هم ب نرل ميرور« آیو » پسرتان

 .آیداست كه از آسمان مي« نارد»بيند ای  شاا در آسمان برقي مي

دواهد كه سرررالح بر زمي  نرذارد و در آیندا نيز چون نرارد از شررراا پرورو  مي

 هم نزد او دواهد ماند.« اروشي»وان باشد گذشته پشتي ان ایندرا در برابر دی
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 .( 199)همان:  م  در ادتيار ددایان هستم -شاا

 دهد. شررما هم باید آرزو  و آرزو  شررما را ان ار مي« ایندر» ديلي دو . -نارد
 .(199)همان:  را بان ار رسانيد ...

 .رسددعا  دو رامشرر در تا وليیهد از پشت پردا به گوش مي

دواهد اگر دواسررتة دیرر  از گویند و نارد از شرراا مياروشرري ت ریی ميپریان به 

 ایندر دارد بروید.

 توانم داشته باشم؛ اما همي از م  شاد باشد، دیرر چه تاجتي مي« ایندر»اگر  -شراا

قدر آرزو دارر كه: ددا كند برا  آسررایش و رفاا نيکان علم و دولت كه بطور نادر یک ا 

-198)همان:  از یکدیرر فرار  هسرتند هميشه یک ا دیدا شوند شروند و اكثرجمع مي

190). 

ما به ا شود؛ا  گشودا مينيز گرا داستان بدون هيچ فاجیه در صحنة پایان نمایشنامه

 مدد ددایان.

ن ر ارسررطو كه در هنر شرراعر  دود نيز آوردا اسررت  دانيم بنابركه مي صررورتي در

همان داسرتان تاصل شود و ددالت ددایان در  گرا گشرایي هر داسرتان باید از وقایع»

 .(999: 9977ارسطو، «) كار ن اشد
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 بر اسا  بو يقا  ارسطو ادتار  رح نمایشنامه وكرور اروشيس
 نتي ه گشایيگرا اوج بحران كشمکش افکنيگرا مقدمه 

پرررردا 

 اول

تاررررور  -

شررررراا در 

آسرررمرران و 

برردورد بررا 

 پریان آسمان

ن بود اسير

اروشررري 

دست در 

 دیو

نررر رررات  - - -

اروشررري از 

 دست دیو

عاشررا شرردن 

 شاا و اروشي

عاشررا  -

شدن شاا 

 و اروشي

آسرررماني 

برررررودن 

اروشي و 

زمرريررنرري 

 بودن شاا

اروشررري با 

اتسررررا  

 دروني دود

گرريررر كررردن 

گررردنرر ررنررد 

اروشرررري برره 

 پيچی

رها شررردن 

 گردن ند

)در  -----

پردة سور با 

اجازة ایندرا 

-محقا مي

 شود(

رفت  اروشرري 

و  به آسرررمان

برگشررت  شرراا 

 به زمي 

پرررردا 

 دور

مونولو  

دلقی شاا 

و نردیمرره 

ملکه برا  

مرریرررفرري 

ایرر  دو 

 شنصيت

راز عشا 

پادشاا به 

 اروشي

نرردیمرره بررا 

دلقی برا  

پي بردن به 

 راز

ساد ا لوتي و 

فریظ دوردن 

 دلقی

 

افشرررا  راز 

 شاا توس  

 دلقی

ندیمه از راز 

عرراشرررقرري 

پادشرراا آگاا 

 شود مي

راز عرراشررررا 

پادشاا به شدن 

گرروش ملکرره 

 رسدمي

 گفترو -

اروشي با 

دوسررتش 

چرترليکررا  

و اههررار 

دلررتررنري 

برررررررا  

 دیدار  شاا

اروشررري با  شرر

 دود

رفت  اروشررري 

بره برا  شررراا 

 همراا چترليکا

تارور شاا 

و دلقری در 

 با 

اسرررتفادا از 

 رلسرررم و 

نامرئي شدن 

اروشررري و 

 چترليکا

تاور و دیدار 

شاا بدون دیدا 

 شدن

 گفترو -

شرررراا و 

دلقری در 

 با  و 

تردید شاا 

از عشررا 

اروشي به 

 دود

دیرردن بررر   شاا با دود

 غوشه ا 

ابررررررررراز 

اتسرراسررات 

اروشررري به 

شرراا نوشررته 

بررر بررر  

 غوشه

دریافت پيار 

عشرررررررا 

اروشررري به 

شاا از  ریا 

 بر  غوشه

ا ررمررينرران از 

 عشا اروشي
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  لررظ -

كردن شاا 

بررررررر  

غوشرره را 

از دلقرری 

برررررررا  

دلدار  و 

آرامررررش 

 دود

نرر ررودن 

برررررر  

غوشرره و 

گم شرردن 

 نامه

شرررراا بررا 

دلقرری برره 

علت سهل 

انرررار  و 

گرم كرردن 

 نامه

 

ورود مررلررکرره 

هررمررراا بررا 

اش به نردیمره

 با 

یرافت  نرامه 

اروشررري در 

با  توسررر  

ملکه و رفت  

 نزد پادشاا

ملکه نامه را 

به پادشررراا 

 دهدمي

 دشم ملکه

 

پرررردا 

 سور

 گفترو -

دو ت  از 

شرراگردان 

نمایش در 

مرررررورد 

نمایشررري 

كه اروشي 

در آن 

-باز  مي

 كردا

اشرررت رراا 

اروشررري 

 در نمایش 

اسرررررترراد 

نمررایش بررا 

 اروشي

 

نفری  اسرررتاد 

 نمایش

 

 ررررررررررر

)در پرررردة 

 چهارر( 

 

ميرران يرر  

و لطخ ددا 

ایررنرردرا برره 

اروشررري و 

 دل ویي او

 

اجازة ایندرا به 

اروشررري برا  

فرود برره زمي  

 نزد پررادشررراا

)گرا گشایي از 

 گرا پردة اول(

یررافررت  -

نامة عشا 

اروشي به 

پرادشررراا 

ترروسررر  

 ملکه

غرريرررت 

 ملکه

ملکه با شاا 

برره عررلررت 

عشررررقرري 

 دیرر

ترررک كررردن 

 ملکه شاا را

 

دردواسررت 

ملکرره برا  

 دیدار پادشاا

عذردواهي 

ملکه از شاا  

برره عررلررت 

دشررمش و 

پررذیرررفررت  

 عشا پادشاا

هموار شررردن 

زمينررة ازدواج 

 شاا و اروشي

آمرررردن -

اروشررري 

 نزد شاا

وجررررود 

 ملکه

اروشررري با 

 دود

پذیرفت  شررراا 

دردواسررررت 

 ملکه را

عررذردواهي 

ملکه از شاا 

برره عررلررت 

دشررمش و 

پررذیرررفررت  

 عشا پادشاا

رضرررایررت 

 ملکه

ازدواج شرراا و 

 اروشي
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 نتي ه گشایيگرا اوج بحران كشمکش افکنيگرا مقدمه 

پرررردا 

 چهارر

 گفترو -

ا چترليکا ب

یررکرري از 

پریرران و 

ابررررررراز 

 ناراتتي

توجه شاا 

به ددتر  

 در جنرل. 

نررفررریرر  

اسررررترراد 

 نمایش.

شرررراا بررا 

 اروشي

 

 

اروش به  ورود

جرررنرررررررل 

 «كمار»ممنوعه

 

 

ت دیل شدن 

اروشررري به 

 عشقه

 

پشرريماني و 

پریشرررراني 

 شاا

 

ورود شررراا به 

جرررنرررررررل 

 «كمار»ممنوعه

جسررت و  -

دیوانه وار 

شررراا در 

جررنرررررل 

مررمنوعرره 

برررررررا  

یررافررترر  

 اروشي

ترر رردیررل 

شررررردن 

اروشي به 

 عشقه

شرراا بادود 

و با عناصر 

   يیت

یرافت  گوهر  

دردشررران در 

غارو شرررنيدن 

غي ي كه ندا  

امر به برداشت  

گوهر وصرررال 

 مي كند

برررداشرررت  

گوهر وصال 

ودرآغرروش 

كشرررريرردن 

 عشقه

ت دیل عشقه 

 به اروشي

برره دسررررت 

آوردن گرروهر 

 وصال

پرررردا 

 پن م

ربرررودا -

شررررردن 

گررروهرررر 

وصررررال 

ترروسررر  

 كرك 

از دسررت 

دادن 

گررروهرررر 

وصررال و 

اتررتمررال 

دلررل در 

 عشا

شررررراا و 

مررالزمرران 

برا  یافت  

كررركرر  و 

بازگرداندن 

 گوهر

یررافت  كرك  

شررکارشدا  با 

تير  كه بر آن 

نقش  لسررمي 

 است

 ررلسرررررم 

آشرررکار مي 

كند كه شرراا 

صرررراتررظ 

فررررزنرررد  

 است

بره دسرررت 

آوردن 

م دد گوهر 

 وصال 

 

 وصال فرزند

 

 

 

ورود زني 

مرررترراض 

همراا بررا 

 پسر 

شرررکررار 

كررركرر  

تروسررر  

 پسر

)انرر ررار 

كرررررررار 

 ممنوعه(

پسررررر بررا 

قرروانرريرر  

 دانقاا

ادراج پسررر از 

 دانقاا یا می د

دروج پسررر 

از درانقاا و 

تحویل او به 

 شاا

برره دسررررت 

آوردن گوهر 

وصررال همراا 

بررا شرررکررار 

كررررركرررر  

ودریافت پيار 

دررداایررنرردرا 

مرر ررنرري بررر 

 پادشاهي پسر

سرررلطنررت و 

 پادشاهي پسر
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 نتيجی

گشررایي در روند نمایشررنامه وجود افکني و گراگرا ،الرو  ارسررطویي؛ شررامل: مقدمه -

 .دارد

عات ا  ا التا پویا؛ چرا كه  ي مکالمه  رح بيشررتر ایسررتا اسررتني یا مقدمه چيزمينه -

  .یابدشود و بصورت عملي انتقال نميپيشي  بيان مي

توان كشررمکش با تقدیر )دواسررت ددا( دانسررت كه در سررتيزة اصررلي نمایش را مي -

 كند.نهایت نيز تقدیر تغيير مي

ت هایي اسبرگرفته از جدایي اها  داسرتان درهم تنيدا شدبحران در نمایش كه با گرا -

شررود یا قرار اسررت كه به تکم تقدیر یا روند نمایشررنامه بي  شرراا و اروشرري تادی مي

شود و یا در پایان داستان كه تکم ا  كه ملکه از عشا شاا مطلع ميتادی شود. صحنه

اا ش)ایندرا( بر آن قرار دادا شردا كه اروشي پ  از اینکه شاا فرزندش را دید باید  ددا

 .سازندها  اصلي نمایشنامه را ميرا ترک كند بحران

كند و با توجه به داستان در داستان بودن تیليا در نمایشرنامه سير صیود  را  ي مي -

دهد و در سراسر داستان با اضطرا  نمایشنامه تیليا در یی د  داستاني واتد ر، نمي

 . هستيمها  منتلخ نمایشنامه روبرو و دلهرة منا ظ در قصه

ها  كالسرريی مطرح اسررت مواجه نيسررتيم در با اوج به آن مینایي كه در نمایشررنامه -

دهد كه اوج را با فرود  دوشایند تلطيخ ا  ر، ميرسيدن به اوج رفتارها  غيرمنت را

 .ا  ر، ندهدسازد و ال ته ای  ترفند دود نویسندا است تا فاجیهو همراا مي

 كند:ای  نمایشنامه را از س ی كالسيی متمایز ميهایي كه سادتار اما تفاوت

، ها  شرقينمایشرنامة وكرور اروشري سرادتار  پيچيدا دارد كه همان روند داسرتان -

 ییني داستان در داستان را در پيش گرفته است.

 رح داسررتان شررامل شررمار  رویداد جان ي اسررت كه هر كدار به تنهایي سررادتار   -

ی  جهت نمایشررنامه به سادتار ا الل اجرایي بردوردارند و ازاوجراهي دارند و از اسرتق



 991 بهريیای  رس،ه ساختار رر  در نمایشما ی وکروم  روشا بر  سا 

 

 

 

ماند. از  رفي ددالت ددایان و نيروها  فرازميني نمایشرنامه را از سادتار اپيزودیی مي

 .كندعلت و میلولي ارسطویي دور مي

ی  ا دهد كه ازدر سرادتار كلي نمایشنامه منطا صریحي وقایع نمایشنامه را شکل نمي -

 .شودها  نه روالي نزدیی مينمایشنامه به نمایشنامهلحاظ 

شرروند كه در دارج از صررحنه هایي از نمایشررنامه رویدادهایي بازگو ميدر قسررمت -

بی در سينما گردد كه میادل همان فلشانرار  مطرح ميصرورت گرفته و روشري پ 

الوا بر زند. بنصرروص در پردة آدر كه عاسررت و شررکل دطي و عيني زمان را بهم مي

شررود به علت تالقي گذشررته وتال، گسررسررت زیاد  كه در  رح داسررتان مشرراهدا مي

 .ریز  كنش ارسطویي متفاوت استدلواپسي ع ي ي به دن ال دارد كه با  رح

و به نوعي پایان مساو  با آغاز دیرر   پایان مشرنصري برا  نمایشنامه وجود ندارد -

د و باز هم ای  دصيصه متفاوت با سادتار دهاسرت كه به نمایشرنامه تالتي دوراني مي

 ارسطویي است كه پایاني مشنص و قطیي و سادتار  دطي دارد.

داند اما در ای  نمایشررنامه وقاییي ذكر ارسررطو عنصررر اتتمال را در نمایش اصررل مي -

تركت شاا با ارابه در آسمان یا ت دیل شدن  شود كه در عالم واقع محتمل نيست مثالًمي

غير  يیي روبرو هستيم كه ال ته بیاي رویدادها  در تقيقت با امور  ... شقه وپر  به ع

 ا  داستان نيز هست.برداسته از بنا  اسطورا

ا  دارد كه تا تدود  دردورز  كالسيسم تنيل و عا فه در نمایشرنامه جایراا ویژا -

 .  كندالشیاه قرار دادا و به رومانتيسم نزدیکش ميرا تحت
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از منظر تقدیرگرایی « هفت پیکر»منظومۀ  در« بخت»اصطلاح  لیحلت

   گفتمانلیتحلانگاهی به نظریۀ بزروانی، 

 پژوهشی( مقالۀ)
  مرمر حسامی

  آزاد تهرانات فارسی دانشگاه دانشجوی دکتری زبان و ادبیّ

 1دکتر اصغر دادبه

 آزاد تهرانات فارسی دانشگاه زبان و ادبیّ استاد

 دکتر بهرام پروین گنابادی

  آزاد تهرانات فارسی دانشگاه زبان و ادبیّ استادیار

 
 چکيده

پردازان، علم فلسفه است که در ادبيّات نيز راه یافته. برمبنای نظریات فرضيه ۀاز موضوعات حوزتقدیرگرایی 

تواند و نظام زبان نمی هستتتند هانشتتانه زبان، کی عناصتتردر این روش، هاستتت. تحليل زبان در کاربرد واژه

واژۀ  یبا توجّه به بسامد بالا. های زبانی مستقل از کارکردهای فرامعنایی باشدمنحصتر به توصتيص صتورت

دار در نظر گرفته شود که ریشه در ناخودآگاه هایی نشانها باید به عنوان واژهدر آثار شتعرا، این واژه« بخت»

نظامی با تقدیرگرایی « پيکرهفت»ها در منظومۀ گوینتدگتان آن تا دارد. در این مقتالته، ارتبا  این گونه واژه

ر نظر ها در سطح فرامعنایی دليل گفتمان و بررسی واژهزُروانی بررستی و شيوۀ تحليل با نااهی به نظریۀ تح

 گرفته شده است.

شود گذشتن از چيستی توصيص متن به سوی چاونای و چرایی تحليلی فرکلاف انجام می در مدلچه نآ

استفاده کرد که  گفتمان ليتحل یفرکلاف برا ۀیسه لا یاز الاو دیبا ،ليتحل نیدر ا تفستير و تبيين متن است.

و انسجام در سطح بالاتر از جمله(،  ییها، دستتور، نظام آوادر قالب واژه یزبان ليبه اصتل متن ششتامل تحل

پردازد. در این پژوهش، از این ستته لایه، بخش می یو مصتترف متون( و کردار اجتماع ديشتول یکردار گفتمان

 دار چون بخت و نظایرآن،هایی نشتتانواژهه و ضتتمن بررستتی مورد نظر بود« هاتحليل زبانی در ستتطح واژه»

                                                           
  :62/61/9911پذیرش نهایي: تاریخ                              22/99/9911تاریخ دریافت مقاله 

 comyahoo@adaadbeh. نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئول: - 9
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الاویی آن ا بحث شتتده استتت. در پایان، با اراوۀ شتتواهد، نتيجه درباره اغراض ثانوی و مف وم تأویلی و ک ن

ر هایی نظيگرفته شتده که اگرچه نظامی آرای کلامی اشتعری را بيان کرده استت، ولی هناام استفاده از واژه

 کند.زُروانی پيروی می وی تفکّربخت؛ از الا

 
 .زروان، بخت، تحليل گفتمان شفاتاليسم(، تقدیرگراییهفت پيکر، های کليدی: واژه

 

 مهمقدّ -4

عقاید و باورهای مردم هر جامعه ریشهههه در تمدن و تذشهههته تاریجي عن جامعه دارد و 

باورها، جوامع مجتلف را بنهابر ای  تفاوت در روش زندتي، نو  تفکرر، عقاید، نمادها و 

سازد. یکي از موارد پرتکرار در ادبيرات فارسي ایران، تقدیرترایي است. از هم متمایز مي

گاه رسههيم كه ای  نو  نحال اتر ادبيرات را چکيدة تاریخ یک ملت بدانيم به ای  نکته مي

به و ایع السههاعه نيسههت و  دمت دارد. اترچه ای  مسهه له به مرور زمان و با توجره خلق

تاریجي و اجتماعي دسهتجوش تیييرات شده است امرا ردپای عن در بسياری از عاار نمم 

   و نثر ما مشهود و  ابل پيگيری است.

ا را هكند معنای واژهشههنود نه تنها تلاش ميخواند یا ميای متني را ميو تي خواننده

ای از استنباط كند. پارهبفهمد، بلکه درصهدد اسهت كه مقاصد نویسنده یا سجنگو را نيز 

توان فهميد، مگر اینکه انسههان بداند چه ای از تفتارها را از نمر معنا نميها یا  طعهجمله

زند؛ چه زماني و در چه چه چيزی یا چه كسي حرف مي كند؛ دربارهكسهي صهحبت مي

معناهای نهفته در متون   شهههناخت و درم عميق ازمکاني مطلب را بيان كرده اسهههت و 

 های تحليل كيفي در ای  عرصه است.رتباطي، مستلزم استفاده از روشا

 نمریة تحليل در ای  ميهان، با توجره به نمریات جدید مت  پووهي و زبانشهههناسهههي

های ارتباطي اسههت كه برای شههناخت پيام و تفتمان، روشههي نوی  برای پووهد در مت 

اسهههت. طبق نمریات فركلاف ههای ارتبهاطي كهاربرد یافته معني بهه كهار رفتهه در پيهام

(Fairclough  و دیگران، در مقهدمهة كتها )«تحليل تفتمان«تحليهل انتقادی تفتمان ، 
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رت پردازد. به عبابيشههتر به كاركرد یا سههاختار جمله و كشههف و توصههيف رواب  عن مي

ه ها با یکدیگر و نگریست  بدیگر، تحليل تفتمان عبارت اسهت از شهناخت رابطة جمله

كهه نتيهه ای  رواب  اسهههت. مطابق ای  تعریف، تحليل تفتمان برخلاف  كهل عن چيزی

شناسانه، دیگر صرفاً با عناصر نحوی و لیوی تشکيل دهندة جمله های سنتي زبانتحليل

ن سروكار ندارد؛ بلکه فراتر از ع تری  مبنای تشهری  معنا، یعني زمينه مت به عنوان عمده

، فرهنگي، اجتماعي و غيره سهههروكار دارد. مو عيتيبها عوامل بيرون از مت ، یعني بافت 

ا در تيری معنا و پيام واحدهای زباني ربنابرای ، تحليل تفتمان چگونگي تبلور و شههکل

ارتبهاط عوامهل درون زباني، زمينه مت  و عوامل برون زباني )زمينه اجتماعي، فرهنگي و 

 (.1: 9941كند )فركلاف،مو عيتي( بررسي مي

و از ای  دست كه در عاار « تيتي»، «دهر»، «زمانه»، «ا بال»، «بجت»دار نهای نشاواژه

اند حامل همان عوامل برون زماني نمير بسههياری از شههعرا و نویسههندتان ما، به كار رفته

هستند. « جبر و اختيار»( خاص زمان یعني discourseشرای  خاص زماني و تفتمان )

امي در شههرای  تاریجي  رن شههشههم ههری و در نم« هفت پيکر»ها در منمومة ای  واژه

های صههليبي( توسهه  حکيمي اشههعری مذهب به ا ليم ارران )در مهاورت مرزهای جنگ

هایي كه دالر بر بجت و اند. بحث اصهلي ما در ای  مقال ای  است كه واژهكار برده شهده

خود  های زیری در لایه «هفت پيکر»ههای نمهامي از جمله ا بهال هسهههتنهد در منمومهه

 ارد.مهری د -تر یعني زُروانيرغم تفکرر اشعری یا معتزلي بار معنایي بسيار كه علي

ها در ارزش و ضهههرورت ای  پووهد در ای  مطلب اسهههت كه بررسهههي ای  واژه

ای از مت  به خواننده دهد كه در عن، تواند درم جدید و تازهسهههطحي بهالاتر از مت  مي

تری پنهان شده نمایان كند و نيز با نگریست  با اشعریناخودعتاه شاعر را كه پشت پردة 

ای  دیدتاه، به مت  بسهههياری از به راهر تعارضهههاتي كه در مت  و اندیشهههه شهههاعر ر  

 نماید  ابل توجيه و توضي  است.  مي
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 پيشينۀ تحقيق

 هایيپووهد -نه به شههکل مسههتقل -زرواني و مهری« تقدیرترایي»دربارة عنوان خاص 

« يادیان عسيای»متون دیگر صهورت ترفته اسهت؛ از جمله مهرداد اوستا در كتا  لابلای 

( در بجد چهارم و پنهم در باره عقاید زرواني و جبرترایي تنوسي سج  تفته 9942)

در فصههل نهم به دی  و عقاید زرواني و  (9914« )هاشههاه نامه»در شههميسهها  و سههيرو 

رسهمي و عامة مردم در زمان سهاسههانيان را  تقدیرترایي در شهاهنامه پرداخته و دی  غير

 .R. Cشد. عر سي زنر )داند، كه از نمر روحانيون زرتشتي مردود شمرده ميزرواني مي

Zener ( در سهراسهر كتا  به خصوص 9941) «زروان یا معمای زرتشهتيگری»در ( نيز

 بجت و تقدیر زرواني پرداخته.های نهم و دهم به بيان و تحليل در فصل

و  ضا و  در از دیدتاه جبر و اختيار »( در مقالة 9912جلال الدی  همایي )  همچني

در مقدمة مقاله دربارة كليات جبر اشاعره و مس لة  ضا و  در « مولوی و متکلمان اسلامي

( دربارة روند عفریند 9971« )ای از اساطير زرتشتيتوشه»در مقالة  ژاله عموزتار. نوشته

 Josef) جوزف الفنبههای  زرواني پووهشهههي ارادههه داده. هههای مههانوی ودر دیههدتههاه

Elfenbein ( ترجمة یوسههف سههعادت، پووهد جامعي در 9917« )فرروبجت»( در مقالة

اوود دهای فرر و بجت و كاركرد معنایي عن درحيطة تفکرر تقدیرترا اراده كرده. بهاره واژه

بازتا  تقدیرترایي و فره ایزدی در »مقالة  درسههيدزیادی  رسههههرسههيد جعفو اسهههرهم 

های ای تقدیرترایي در عیي بررسهههي مقایسهههه ( در بجد مقدمه به9911« )مرزبان نامه

 اند.  پيد از اسلام و وجوه اختلاف و تشابه عن با جبرترایي اشعری پرداخته

 

 روش تحقيق

های نو  پووهد تفصهههيلي، از تحقيق شهههيوة پووهد در ای  مقاله بر اسههها  روش

   .ای و با استناد به منابع و مراجع معتبر در ای  زمينه استكتابجانه

 

https://elmnet.ir/author/%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1--%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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   مبانی تحقيق

از سههط   یفراتر ينامند كه معانيدار مها را نشههاناز واژه یادسههته ،يشههناسههدر تفتمان

 ياتيوا ع یاست به سو يشعر، راهدر  يهایواژه  يچن ندیت در تزدارند. د ر ي اموسه

 .اندداشته انیجر خیكه در بستر تار

  یاست. بد یارشتهنايب يمطالعات يشیترا( discourse analysisن )تفتماتحليل 

 و ... الهام ترفته يشههالوده شههکن ،سههاختارترایي  ک،يچون هرمنوت يكه از علوم يمعن

  یا و ستینگر معنادار كل کی بعنوان يسهتیبا را مت بنا بر نمریات جدید نقد، اسهت. 

 بار هامت  ،بي طرف نيسههت ای يخنثني مت چيه .سههتين مت  خوددر اً لزوم معنا

 يتمام یدارا يمانتفت چيه اما ت،اسهه نهفته قتيحق يتفتمان هر درو  دارند کیددولوژیا

شود؛ مي ستهینگر متفاوت مجتلف، هایانسان توس  واحد تفتار ای مت . سهتين قتيحق

ي دالرو از  ندارند یواحد و کسههانی برداشههت ،واحد مت  از مجتلف یهاانسههان يعنی

  .شود استفاده کسانی اًراهر يمدلول به اشاره یبرا تواند يم متفاوت

 نهيمو ز ديتفتار، سهههاختار تول یراهر هایدارد با مطالعه اار يسهههع تفتمان ليتحل

و  ياجتماع ،يفرهنگ ،يتياز مت  مانند بافت مو ع رونيعوامل ب يعنیتفتار  ایو و  مت  

 راتيا ت وفتار ل تيتشکو  یددولوژیا ليتشک  يب ةكند كه رابط دايدست پ يليبه تحل .،..

ه نيو زم (text  )مت  يب يتعامل ةرابط کردیرو  یاكه در نگاه ازیر ؛عن را عشههکار سههازد

(context) وجود دارد . 

هایي كه دال بر بجت و ا بال هستند ای  اسهت كه واژهبحث اصهلي ما در ای  مقال 

ر، یعني ترغم تفکر اشعری یا معتزلي، بار معنایي بسيار كه های زیری  خود، عليدر لایه

 مهری، دارد. -زرواني

ان تفتم طولاني،های زمان طيعقاید معتزله و اشههاعره در ایران كه  مباحث مربوط به

همي  نگرش  ةبر پای ،در اصلهنوز هم ادامه دارد، ، و بوده اسهت (discourse) رعصه

 است. شکل ترفته (determinism) و دیترمينيسم( Fatalism)انسهان به فاتاليسم  ةليراور
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بسياری از  .جبر و اعتزال است ةتر از مقولتر و شایعبحث تقدیرترایي و فاتاليسم دیرینه

از ای  دو مکتب پيروی  ،و دانسهههته در شهههعر و سهههج  انهمتفکرران و سهههجنوران عتاه

 خود و كردمي دارترجهت را اجتماعي و سههياسههي هایجریان تفکررات ای  وكردند مي

ها جای بررسي ای  حركت ،نمرماز ای   كهشد مي عرصه ای  در دیگری تحولات موجد

  .ت مل دارد

در بحهث بررسهههي ته ايرات خودعتاه و ناخودعتاه كه شهههامل ناخودعتاه جمع نيز 

ت اير رویدادهای  توجره به اوضا  و احوال زمانه شاعران و محي  پيرامون عنان، تردد،مي

نيز ضهههروری اسهههت. از ای  رو در ای  های صهههليبي میول یا جنگ ةتاریجي مثل حمل

برای ورود بهه ای  مبحهث ابتهدا بهه تعهاریف ارادهه شهههده در باره اصهههطلا   پووهد

ات فارسهههي از زمان دیری  تا رایي در ادبيرهای تقدیرتسهههير تاریجي جلوه تقدیرترایي،

 پرداخته شده.امروز 

                                                                                                                    

 بحث

 شناسی تقدیرواژه -

 «ردَ »را  و عن شدهتعریف  «محدود ساخت  هر مجلوق به حد خود» ،نزد متکلرمانتقدیر 

مشجرص و معير  شدن حوادث وجودی و تعيي  »معنای ه ب ،از نمر فلاسهفه. نامندمي هم

اسههت  « درت  لم بوسههيله محفوظ لو  در تدوی  و الهي  ضههای عالم در عنو اندازه 

هدایت اسههت و كسههي كه  ،تقدیر از طرف حق» ،از نمر عرفا(. 9991: 9112)تهانوی، 

 ختيارابي را خود كند مقدورترم تدبير كند به تقدیر راضهي شهود و كسهي كه مشاهده 

  .  (949:  9979)سهادی ،« داند

 Fateالمعارف بریتانيکا واژة ةنهامة عكسهههفورد و دادرمعهادل لیهت تقهدیر در لیهت

تقدیرترایي  كه برابر با (Fatalism)سههرنوشههت( اسههت و نام مکتب فکری فاتاليسههم )

های اسهت، از ای  واژه مشهتق شهده. البتره، همان طور كه در فارسي، برای تقدیر، معادل
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 Karmaو  Destiny ،Doom ، Lot،Hapهای دیگری چون فراواني هسهههت، واژه

 رار )تقدیر(  Fate )زیسهههتکار، رویداد، بجت، نحوسهههت و سهههرنوشهههت( نيز معادل

  اند.ترفته

كه بر  ایسه الهه»عمده است: شهناسهي یونان و روم چني  در اسهطوره Fate دربارة

ي )چون  ماشي راندند و سهرنوشت هر انسانيها از تولد تا مرگ حکم ممقدررات انسهان

 شد،يرشهته م دبودن «عتروپو » و «لکشه » ،«كلواو»سهه الهه كه   یا نابریده( توسه 

ای  سه الهه، ایزدبانوی دیگری ( جدا از 274: 9919)اسميت،«. شديم دهیاندازه زده و بر

( ناميده شده و در Fortuna« )فورتونا»ای پررنگ دارد. او با نام در اساطير غربي، جلوه

تصهاویر، زني ميانسهال وتاه نابيناست كه چرخي سکان مانند را به دست ترفته )همان : 

244.) 

  

 های واژه بختت معادل

شوند، دارای به جای یکدیگر استفاده مياتر چه اغلب  «تقدیر»و« سهرنوشهت»های واژه

به عنوان یک  درت  خود،معنای د يق در  «تقدیر»اصهههطلها  . هسهههتنهدمعهاني مهزا 

ر و ایع شود. تقدیكند به كار برده ميكننده كه دسهتور مسير حوادث را تعریف ميتعيي 

تقدیر  اسلام،مثلاً در شهریعت  كند.اجتنا  ناپذیر تعریف ميامری  را به عنوان دسهتور یا

در شود، ميزماني تذشهته و عینده  ةشهامل باز كههمان حکم و فرمان الله اسهت  ریا  دَ

 سهرنوشهت بيشتر به سير طبيعي و ناتزیر حوادث رو به عینده توجره دارد. ةحالي كه واژ

 الهي به معنای اخص ةنه حکم و اراد و روال تریزناپذیر طبيعت استة حواداي كه نتيه

 كلمه.
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 بخت -

اختر، سههههر  روزتار، اسهت كه مانند زمانه، يهایواژه ةبجت از لحاظ مفهوم در زمر ةواژ

چنانکه  باری از معنای ت اير نيروهای عالم بالا بر سههرنوشههت عدميان دارند، و عسههمان،

 ةو  سههمت نيز همي  حال را در دور های عربي مانند  ضهها و  دربعضههي از وام واژه

بجت در ادبيرات »المعارف ایرانيکا، ذیل ای  واژه چني  عمده: ةدر دادر اسهههلهامي دارنهد.

معني سهرنوشهت و نصيبا از پيد تعيي  شده است و بر ت اير نيروهای فارسهي غالباً به 

 كند.ميدلالت  انسان برتر در سرنوشت

عتقاد به بجت و سههرنوشههت در ميراث فکری و فرهنگي همه ا وام دیده از عنها كه ا

هایي كه برای بيان ای  مفهوم از زبان عنان به كار رفته بيشههتر در اصههل به شههود، واژهمي 

 است.« بجد و سهم»همي  معنای 

به نمر برخي از محققران، بجت و ا بال  مت ارر از عیي  ُزرواني مذهب زردشتي است، 

به  دانند ویسههنان پنب بهره از بيسههت و پنب بهر اعمال عدمي را در ترو بجت ميزیرا مزد

)زنر،  نمر عنهان زروان تقدیركنندة )مقدرر( خو  و بد اسهههت و سهههتارتان عوامل اویند

9911 :119.) 

 

 زروانی، م ری و مزدایی هاینیيدر آ ییگراریتقد -

ایراني  هایعیي  بي عیي  زرواني  به معنای زمان اسهههت.( zurwan) در پهلوی زروان

های بابلي مربوط به  رن پانزدهم پيد از در لوحهه ای مبهم و طولهاني دارد.تهاریجچهه

 فتاص با و است زمان فرشتة اصلاً زروان است.ه از ایزدی به نام زروان سهج  رفت ،ميلاد

مان برای ز دما  كه پيداست چني  زروان صفات از .استشهده  یاد او از( بيکرانه) اكرانه

 .اندتصور نشده و عن را هميشه پایدار و  دیم و جاوداني دانستهمعغاز و انهامي 

همهان خدای زمان و مکان اسهههت كه به عفری  و دعای او « مينوی خرد»زروان در 

 9917مينوی خرد ) شوندمينوی خرد و روشهني توس  اورمزد عفریده مي امشهاسههندان،

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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كار جهان را به تقدیر، زمانه و بجت مقدرر »عمده است:  «مينوی خرد»در  ،همچني  ؛ (22:

ای ای كه در هر دورهبه تونه ،عورد كه خود زروان فرمانروا و دیرنگ خداسهههتپيد مي

 او تونه عن چيز بر برای هر كسههي مقدرر شههده اسههت كه عنچه لازم اسههت بيابد، به همان

  (. 72: 9917مينوی خرد ) «رسدمي

همي   كهاعتقادی به جهان پ  از مرگ و بهشت و دوز  وجود ندارد  ،ی  عیي در ا

دمي اصل بر اختيار ع ،كه در دی  زرتشتدر حالي، اندمسه له را ریشه تقدیرترایي دانسته

ون در مت بروشهني بر  درت انتجا  بشر ت كيد شده است. ،در اوسهتا.نهاده شهده اسهت 

زروان و سهرنوشتي از پيد  چيرتي مطلق از عنا عن،ها و باورهای دیني زرواني و عموزه

راه  و اندمقدرر تشههته، تعيي  شههده اسههت. پيروان نبرد نور و تاریکي در زمان بي كرانه

فترت نور و تاریکي، ، تاریکي بر جهانة ههای غلبههزاره تریزی از ای  چنبره نيسهههت.

شده  د يق در ازل تعيي  نور بر رلمت با شمار و حسابية عميزش خير و شر و نهایتاً غلب

از اراده و اختيار انسان  ،عباداني و خشکسالي و ... و با ای  حسها  پيروزی و شهکست،

   خارج است.

در دسهههت دارد و دسهههت  یابه هنگام تولد كره ترايم، مهر  یيع ای يمهرپرسهههت در

كه نشهانگر دخالت و نوعي تسهلر  بر سرنوشت  اسهت بروج ترفتهالةردرا بر دا گرشید

های البروج، نشههانهمنطقةشههناسههي اسههاطيری كرة زمي  )چر ، فلک( و اسهت. در نشههانه

ا هتيری و مقدرر ساخت  سهم و بهره انسانروشني دالر بر تردش جبرتونه زمان و اندازه

 از زندتي است.

دی نيکي و بميدان نبرد ميان  جهانشود كه ، چني  برعورد ميمتون دیني مزدیسهنااز 

مزدیسههنا به او عموزش تزیند. ميبررا كه كدام  انتجا  كندباید  ، خود انسههان واسههت 

 كه پيروز خواهد شد و حتي عنهایي اسهت كه سهرانهام، نيکي و اهورایيدهد كه ای  مي

 به بجشد پروردتار اميد دارند. اند به عتد دوز  محکوم شده
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ت زرتشههت تشههجيص خير و شههر به قیاز طر یروياعتقاد دارند كه در پ انيزرتشههت

 سنایاز مزد ياساس يهر فرد بجش یبرا ارياخت .ستيدر كار ن یجبر (ددنا)وجدان واسطه 

را  يکیو دروغ  يراسههت انيم دیبا انيحد خداسههت اما همه عدمترچه انسههان متر. اسههت

 استه ديوهنک انيزرتشت ياخلا  دیمقدرر شده از د دياز پ ياعتقاد به سهرنوشت .نندیبرتز

 (.917تا  912 :9921 نلز،يه ) كاهديخدا م يکيكار از عدل و ن  یا رایز

 

 پس از اسلام -

عدي  زرواني پ  از سههقوط سههاسههانيان از بي  نرفت و  ضههایای عمدة عن، جبر، تقدیر، 

 عدمي، زندتاني و مرگتضههاد نيک وبد، ت اير حركات سههههر و سههتارتان بر سههرنوشههت 

های كلامي راه یافت و با هها ...، در ادبيرات فارسهههي و در داندوعها بهت كهار انسهههان

ها به های نيرومندتری بيان شههد. در عصههر بعد از دورة سههاسههاني، ای  بحثاسههتدلال

 های كلامي منهرشد.جدل

هایي پرسدمسهلمانان كه تا عن زمان توجرهي به فلسهفه و كلام نداشههتند، خود را با 

بودن دینشان ملزم به پاسجگویي در برابر عنها بودند. دیدند كه برای اابات حقرو ميبهرو

اشاره كرد. چني  شبهاتي  اسهدی توسي از «مسهلمانمغ و »توان به مناررة برای مثال، مي

 كند. پدید عمدن فارَق كلامي بعد را توجيه مي

خود محکوم تقدیر الهي است و هر چه بر سر تفتند كه عدمي در كردار اشعریان مي

اهل حدیث، عقل و خرد را به تنهایي برای  رود، ارادة اوسهههت. معتزلهه بر خلافمها مي

تفتند كه عزادی و اختيار را خدا به عدمي دانستند و ميپيروی از اسهلام راسهتي  كافي مي

تواند نيک را برتزیند و بد و شههر را از خود براند. اتر انسههان داده اسههت و انسههان مي

  و ناصوا  و ُحس  و اختياری نداشهته باشد و انهام دهندة اراده الهي باشد، پ  صوا

شهههودی ای  كشهههمکد ذهني و كلامي در  رون بعدی، از ميان انبوه  ُب  افعهال چه مي

https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87:%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikisource.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87:%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D8%B3%DB%8C
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موضهههو  بحث « جبر و اختيهار»ههای متعهدد تحهت دو عنوان اصهههلي و فراتير فر هه

 اندیشمندان، شعرا و حکما شد.

 

 تقدیرگرایی از منظر ادیبان  -

ي العملبسهيار محکمي برای عشکار كردن عک عوامل اجتماعي و حوادث تاریجي دليل 

جبرترایانه از سوی شاعران و ادیبان و دروا ع زبان ملرت و فرهنگ عن روزتار است. در 

سهير تاریجي شهعر و اد  فارسهي،  رون چهارم تا ششم عصر طلایي خردترایي و بيان 

تذشته  كنند وپای هم رشد ميشهاعرانه طبيعت اسهت. ای  دو شاخه از درخت شعر هم

از فاصهلة نسهبتاً كم زماني از عصهر ساساني، همان مفاهيم عقلي و طبيعي عن روزتار را 

بجت رام و و تردش ایام به كام اسههت، چهره مهيب  هم در خود دارد. در ای  دوران كه

زروان پنهان اسهت و خردترایي تا عن جا ا تدار خود را در حيطة شعر و حکمت اعمال 

 توید:با صراحت ميكند كه ناصر خسرو مي

 

 چو تو خود كني اختر خوید را بههد

  

 مههدار از فهلههک چشهههم نههيههک اختری را 

 (22: 9949)ناصرخسرو،                        

كه در اشهعار شاعران ایراني ( Concept) «كانسههتي»مفهوم و به اصهطلا  امروز اما 

ي جبر اجتماعي و حتي غزان و میول و تيموریان به نوع ةدر دوران حمل بهه بعهد  رون 

 .همان ت ايرات خود عتاه و تاه ناخوداتاه زروانيسهم است ةادام جیرافيایي مبتلا تشهتند،

حملات پي در پي بيگانگان، تركتازی تشههنگان  درت، جنگ و  حطي و بيماری، از هم 

تسههيجتگي هویت ملري، نااميدی از  درتي كه حافج جان و عسههاید مردم باشههد و نبود؛ 

حافمه تاریجي ای  مردم رنب كشيده رسو  كرد كه به غير از پناه بردن به دامان چنان در 

 تسليم و چشم به سرنوشت دوخت  تریز و تزیری نماند.
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 دیههوانههگههي  بههر فهه   مهه   عههاشهههقههم

 ایچههاره رضهههها كو جهزكههه تسهههليم و

 

 يسههههيههرم از فههرهههنههگههي و فههرزانههگهه 

 ایخههوارهدر كههف شههههيههرنههری خههون

 (191: 2، دفتر9919)مولوی،                  

اتر نيک بنگریم، عاار ای  اضههطرا  اجتماعي را حتري از ورای مفهوم كلي و اصههلي 

اندیشه و تفکرر انسان است ةلیت عیيندر بازتا  كلمات مولوی هم مي توان دید، چرا كه 

 ای در پ داوم اندیشهتری  زمان تا امروز دال بر تو تداوم استعمال برخي لیات از كه 

توان در سراسر عاار ادبي شهماری از ای  واژه را ميالگویي بيهای كه نمود كلام اسهت.

چون  برخي از شههعرا ترای دربار سههراغ ترفت.ما از عاار حکمای شههاعر تا شههاعران فرم

 :دانندبجت را  ابل تیيير و میلو ا توكرل به حق مي ناصر خسرو و سنایي،

 

 بودم از  يا  و خردسهههنهگ سهههيهه 

 خههار خهلههان بهودم از مثههال و خرد

  

 شهههههاههههوار مهههرا رركههرد چهههنهههيههه  دُ 

 سههههرو سهههههههي كههرد و بههجههتههيههار مههرا

 (26: 9941)ناصرخسرو،                           

عاد في بَطس ا اُمراها »اما بيشههتر شههعرا و نویسههندتان، بنا به حدیث نبوی  عيدُ مَ س سههَ السههرَ

به جبری و محتوم بودن بجت و  (112: 9912،اب  بابویه) «اُمراها في بَطس ا وَالشرَقيرُ مَ س شَقايَ

سههرنوشههت چنان بي اار  تقدیر اشههاره دارند و اراده و كوشههد عدمي را در برابر  درت

لب اتر دو ت  در طكه اند تفته» :كننددانند كه دشههمني با مقبلان را بيهوده  لمداد ميمي

و  ت مجصوص استر عن ك  عید كه به فضيلت مروركاری و كفایت مهمي ایسهتند ممف

سهت و اتر در عن هم مساواتي افتد عن كه یار ا اتر در عن برابر عیند عن كه اابت عزیمت

عن كه سهههعادت ذات و  وت  ،و معير  بسهههيار دارد و اتر در عن نيز تفاوتي نتوان یافت

 (.299:9911)منشي،« بجت او راج  است

و كاربرد اصهههطلاحات نهومي چون  «نح »و  «سهههعد»رواج اصهههطلهاحاتي نمير 

اُسهطرلا ، تثليث، تربيع، تسهدی ، رصهد بست ،  اران و مقارنه، طالع دیدن دلالت عن بر 
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از ای   . همان طور كه پيدتواند ناشي از ت اير جبرترایيا زُرواني باشدسرنوشت بشر مي

ان و سههتارتدانند مي تقدیركنندة خو  و بدرا  زروانذكر شههد زرتشههتيان و پيروان مزدا 

شههمر شهمردن و سهتارهسهتاره كلمات و تركيباتي چون  (.212 :9911اویند )زنر،  عوامل

 حتي به شکل مثل رایب در زبان عامه نيز جریان داشته است.

 
 دان مثل كه شهب عبست  است روز از توب

  

 شهههمرم تها كهه شهههب چهه زایهد باسهههتهاره مي 

 9(944: 9916)حافج،                                  

ان چون، زبان چون شکایت از روزتار، زمانه و فلک در عاار شعرای پارسي يضامينم

 مسههایلتذشههته از توان تصههور كرد ای  مفاهيم تکراری شههود. ميای تکرار ميمایهب 

ت ايرات عیي  زرواني ناشي از اساطير های  رن ششم به بعد اجتماعي به خصوص عشو 

 .كه  نيز هست

حتي در ادبيات تمثيلي و عرفاني هم دسهههت تقدیر و چر  فلک در كار اسهههت تا 

در راه از طي طریق عشهههق بازمانند؛ چنان كه ای سهههعادت وصهههال نيابند و در نيمهعده

ای از الطرير پرواز مرغان به سههوی خورشههيد وجود حقر و هلاكت و ناكامي دسههتهمنطق

عزمایي ( تمثيلي اسههت از ای  نو  بجت272-916 :9921)عطرار،  پرندتان در طير طریق

 .انهامدكه به شکست تروهي و جاودانگي تروهي دیگر مي

 

 حکيم نظامی« هفت پيکر»منظومه  در« زمانه»و « بخت»های تحليل واژه

تا  ستاهدف از تحليل در نمریه تحليل انتقادی تفتمان، یافت  ایددولوژی در پ  متون 

ای وعهتوان مهمتفتمان را مي ،به بيان دیگر. دشوروش   های توینده و نویسهندهناتفته

ها دانست كه در پ  خود  لمرویي از مفاهيم با بار ایددولوژیک را همراه دارند از نشهانه

تحليل  .و هدف عنها ایهاد یا بازنمود نو  خاصهي از نگرش و عملکردی اجتماعي است

ر ها مفهوم ایددولوژیک را كه ددنبال عن اسههت تا با تحليل ای  نشههانهانتقادی تفتمان به
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 در ای  مجتصر، بيشتری  ت كيد برای تحليلراهر نيز  ابل مشهاهده نيسهت عشکار نماید. 

 ها در  البفرامتني ای  منمومهه و اسهههتفاده از روش فركلاف، پي ترفت  همي  نشهههانه

 .  و نمایر عن است« بجت»داری چون های نشانواژه

كو  در زیست. محيطي كه زری نمامي حکيمي اسهت كه در تنهة  رن شهشم مي

و  انیدان، توبه فرمامتعبر گاهیپاعن را « پيرتنههه در جسهههت و جوی نا كها عباد»كتها  

م ادفا  از  لمرو اسل یداند كه طالبان جهاد برايم «یایر»شناسد و تنهه را يم گانگانيب

  یمسلمانان ا ،اسلام یضهرورت دفا  از مرزها شهدند.يجلب م منطقهن ه عب از همه جا

م ه گرید يساخت و از نواحيب ممتعصهر  ونيبيرا مدام عماده مقابله با ههوم صهل ينواح

د انكش يمنطقه م  یب امتعصر  يمسهلم یاریبودند به  «كفار»كه خواهان جهاد با را  عنان

 (.1 :9942)زری  كو ، 

ق( در 292حدود  – 196 رن ششم، یعني عصری كه نمامي )حدود » حال، درعي  

كلامي امام محمرد -زیسهت عصهری اسهت كه مکتب كلامي اشعری ميراث فلسفيعن مي

كلامي -های فلسههفيق( را پشههت سههر داشههت و صههحنة فعاليت161غزالي )در تذشههتة 

ق( بود؛  رني كه در 262تة مند اشهعری یعني امام فجر رازی )درتذشتری  اندیشههبزرگ

ق(، با عرفاني 114 – 171الدی  سهههروردی، معروف به شهيخ اشههراق )عن شهيخ شههها 

كه از عن به  –تيری از ميراث ترانقدر فلسفه و عرفان ایران باستان كردن فلسفه و با بهره

یکي از مکاتب مهمر فلسفي یعني مکتب اشراق  -شهودحکمت پهلوی یا فهلوی تعبير مي

 (. 11:  9949)دادبه ،« بنياد نهادرا 

 فیطوا  يحال در ب  یمذهب بودند با ا يشافع وي حنف يهمه سنر باًیشههر تقر اهل

ست مجالفان را ةليوسه هم بودند كه ب يشدند و كسانيم دهید زيمذهبان ن عهيشه ي،لمید

 (. 1 :9942)زری  كو ،  متهم بودند یتريدروغ به مذهب الحاد و باطن ای

لا ه ترایي و عروی، در چني  محي  متعصرب دیني، با وجود  رایني از باستان به هر

و توجره به حکمت خسهرواني و یوناني كه در شعر خود نمامي پيداست و حتي ساختار 
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م رویيلههه و زبان ارراني كه از شههعب به جا مانده از زبان پهلوی اسههت، با حکيمي روبه

 در كشاكد است.كه در ذه  پویای خود با چند جبهه 

ی «خسرو و شيری »های به جا مانده از زبان و دورة پهلوی سهاسهاني او از داسهتان

تا در جهان »سهازد كه از صافي ذه  یک مسلمان معتقد به احکام اسلام، حکيمي كه مي

،تذشهته و پالوده شده است. ای  تضار  عرا در همة شئونات «بود به مي دام  لب نيالود

های پنب تنب او در كسوت یک كلامي جریان است، چنان كه در توحيدیهشعر حکيم در 

« خلق از عدم»و « عفریند»معتقد و چيره دسههت مباحث مهم و اسههاسههي علم كلام را از 

ای عر« ا بالنامه»و « هفت پيکر»دهد و در با د رت اراده مي« حدوث و  دم جهان»ترفته تا 

بق های كلامي منطبا اندیشه« فرفوریو »شهده و شهر ي « تال »نو افلاطونيان را از زبان 

ا ذكر ب« فلسفي در اشعار نمامي-تهلي برخي از عراء كلامي»كند. اصیر دادبه در مقالة مي

انه فنمونه بسههياری از عرای كلامي  دما و پيشههينيان نمامي را در عاار وی د يق و موشههکا

 .استبيان كرده و عشکار ساخته

« تا در جهان بود به مي دام  لب نيالود»رسهههامردی كهه نمهامي، پها»تویهد: وی مي

عار در اش -غالباً از دیدتاه مکتب اشهعری  -بيني كلامي را برتزید و عراء كلامي را جهان

توان عن را كه مي -الاسهههرار خود بيهان كرد. ای  عراء نهه تنهها در مثنوی اخلها ي مجزن

تاه عراء كلامي با ای پنب تنب جلوههبيان شههد كه مقدمه -تاه حکمت عملي خواند جلوه

های او، به ویوه در مثنوی بياني هنرمندانه اسههت. نيز جای جای در اانای برخي از مثنوی

 (.11: 9949)دادبه، « فلسفي، چشمگير است -های كلامي نامه طر  دیدتاها بال

 (دپادشهاه نمادی  ساساني)نماد شادخواری و زایسهفر بهرام  ،ينمام کريدر هفت پ

در هفت روز هفته چرخشههي دایره وار را دنبال مي كند و از سههياهي به سهههيدی سههير 

د نه در ابعاد فلکي خوعسههماني سههاخته شههده كه  . هفت تنبد برابر با هفت اختركندمي

که در ابعاد كيهاني نمایانده مي شهوند. بهرام از طریق ساخت  هفت تنبد برای دختران بل
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هفت  یابد و ای  وجه افقي مکان درجههان پيوند ميپهادشهههاههان هفهت ا ليم بها كهل 

   .است پيکر

كه در مقدمه همان عرای اسهلامي و اشعری را بيان در ای  منمومه نمامي در عي  ای 

های تفکرر پيد از اسههلام نزدیک كند، شهاید بيد از همة عاار خود به عناصهر و مفلفهمي

هفت، شکل تنبد كه مشجصاً نمادی از ها و عناصری نمير تقد  عدد شهده باشد. مفلفه

  سيطرة زمان ازلي و ابدی عسماني/ زرواني بر جهان و موجودات عن است و عنصر نور.

ها و تنبد اسههت. ها، فلزات، سههرزمي عدد هفت حلقة اتصههال ميان سههيارات، رنگ

از هفت ا ليم كه هر یک با یکي از روزهای هفته و یکي از  بانونمهامي با انتجا  هفت 

ها پيوند دارد، انسان و زميني عنها مانند فلزات و رنگ همانندعسهماني و عناصهر  اختران

ر عسههماني به تصههویارتباط او را نه فق  در سههط  زميني و انسههاني عن، بلکه در تسههترة 

 ،او با سههاخت  هفت تنبد به مانند و به رنگ هفت سههياره وجه عمودی .كشههيده اسههت

  2.مکان را ترسيم كرده است

 

 ون چههنههان هههفههت تههنههبههد تهههههریچهه

 چون شههههه عمههد بههدیههد هفههت سهههههر

 در چهنههان بهيسهههتهون ههفههت سهههتون

 پههيههونههدفههلههک ةشههههد در عن بههار

 هههفههت تههنهههبههد درون عن بهههاره

 پههيههکههر ،بهركشهههيههده بهریهه  صهههفههت

 هههفههت كشههههور تههمههام درعهههههدش

 كهرده هر دختری بههه رنههگ و بههه رای

 

 كههرد تههنههبههدتههری چههنههان هههنههری  

 بههه یکي جههای دسههههت داده بههه مهر

 كشههههيههد بههرتههردونهههفههت تههردون 

 بههاره ای دیههد بههرسههههههههههر بههلههنههد

 كههرده بههرطههبههع هههفههت سههههيههاره

 هههفههت تههنههبههد بههه طبع هفههت اختر

 دخههتههر هههفههت شههههاه در مهههههدش

 زهههفههت تههنبههد جههای  تههنههبههدی را

 (971 -977: 9941هفت پيکر،)           
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سههاختار  بررسههي با»توید: ( در ای  باره از  ول بری مي9919نيا )مهي  دخت فر 

عنها  اصلي خاسهتگاه یافت  جسهت وجو برای و مشهابه هایداسهتان و داسهتان ای  كلي

های اندیشههه داسههتان، ای  سههرودن در فکری نمامي عبشههجورهای از یکي كه یابيمدرمي

نمری  كوشههد راه از اسههلامي عرفان زیسههت،كه نمامي مي عصههری در اسههت تنوسههي

خدا  اوستا، و انهيل ماني، و مسيحيت تنو ، و فلوتي  چندتانه توجرهي، ميراث شهایان

 «.دهدمي عشتي هم با اییگانه عرفاني نگرش در را بدی و نيکي شيطان،

ای  عناصهر عسماني به روشني یادعور الگوهای زُرواني در بارة زمان و عسمان است 

زخم و عسهههيب ها چشهههمكند و تاه به عنكهه جباریرت خود را بر اهل زمي  تحميل مي

 با الهام از الگوی عسههماني عمار تنبدهای زميني/ عسههماني،چه شههيده، مرسههاند. چنانمي

 وداند نهوم مبادرت به سهههاخت  هفت تنبد مي كند. هدف از سهههاخت  عن ایهاد یک

 است. «وادی ایم »

 

 نسههبتي تيههههههههههههرم از سههههر بلند

 

 خههامة تهها بههود در نشههههاط خههانهه

 جههای در حههرزتههاه جههان دارد

 

 كههه نههيههارد بههه روی شههههاه تههزنههد  

 (972: 9941 همان،)                             

 بههام نههداردز اخههتههران فههلههک 

 دارد عسههههمههان حههکههم زمههيهه  بههر

 (979 همان:)                                       

نزدیکان بهرام پيشههنهاد با توجره به همي  نگرش زرواني از سههرنوشههت اسههت كه 

درامان  ،امزخم ایرد كاری كرد كه از چشههمبای ،ه به مدارج عسههماني اوبا توجر كنند كهمي

 بماند.
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 سهج  مسهلسل تشت سهج  درچون 

 كههاسهههمههان شههههه داردج رَ كههای  دُ 

 ...كههاشهههکههي چههاره ای درعن بههودی

 

 بههر زبههان سهههجههنوری بگههذشههههت  

 ویهه  د ههيههقههه كههه او نههگههه دارد

 كههه زمهها چشهههم بههد نهههههان بههودی

 (979 -976 همان:)                         

سهنمار، سهازندة  صهرخورنق، كه در كار بنایي تناسبات زميني را با شهيده، شهاترد 

د،  صهر را از روی الگوی عسمان ساخته، عسمان دوراری كه سهنهتناسهبات عسهماني مي

زخم روزتار از حركت سهههيارات و اوابتد عید و شهههرر و چشهههمنيکي و بدی از او مي

رواني خود، با شهههنا  مهری و زشهههوند. شهههيده همچون همتایان سهههتارهحاصهههل مي

 خواهد از بهرام محافمت كند.شناسي ميسنهي و ستارهعسمان

 

 تفههت: اتر بههاشههههدم زشههههه دسهههتور

 شهههنا كهاسهههمان سهههنهم و سهههتاره

 اریهههههلکهههههي و تاهههههارندتهههههدر نگ

 

 دارم از دیههارش دور چشهههههم بههد  

 يهها ههههههعتههه از كههار اخهتران بههه  

 وحهي صهههنهعههت مراسههههت پنههداری

 (992 همان:)                                     

د ها و تفکرات پياز دیگر عناصههری كه بازتا  توجره نمامي در ای  منمومه به عیي 

 الگوی بجت زرواني درتواند تثبيت كنندة مدعای نگرش او به كه از اسهلام است و مي

 منمومه است.برابر جبرترایي اشعری باشد؛ توجره به عنصر نور در ای  

ای دیری  دارد. جیرافيای ایران، ميان ای  ه به نور در ضهههمير ایرانيان پيشهههينهتوجره

پدیده و سههاكنان ای  سههرزمي  پيوندی عميق بر رار كرده اسههت. در ایران تابد عفتا  

های سهههرزمي  شهههمالي به طلب زندتي نو، پای به ای  هایي كه از یجبندانبرای عریایي

 يتاهمري ،در نزد عنان شد ومي، سهبب رفع نيازهای زیسهتي عنان دندسهرزمي  تذاشهته بو

 یافته است. الهي و عسماني
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به خورشيد و  -، زردشتي و عیي  مانویزرواني، مهری-پيد از اسهلام ی هادر عیي 

در ای  منمومه نيز حركت  .ه شده استابعاد معنوی و ماورایي توجر درنور و اهميت عن، 

 و از تاریکي به نور از اجزای اصلي داستان است.از سياهي به سهيدی 

 

 و فههگههنههدی نههورا عفههتهها  ار بههر

 چون بهشهههتد درون پر عسههههاید

 صههقلد از مالد سههریشههم و شههير

 در شهههبهانروزی از شهههتها  و درنگ

 یههافههتههي از سههههه رنههگ نههاوردی

 صهههبحههدم ز عسهههمههان ازرق پوش

 فههتهها  عمههدی بههرون ز نههوردآكهه

 چهون زدی ابر كلههه بر خورشهههيههد

   یههکههرنههگههيبهها هههوا در نههقهها

 

 ... شهههد چو برج حمههل جهههان عرای

 چون كههه برشههههد بههه بههام او بهرام

 كههوشهههکي دیههد كرده چون تردون

 تههریعفههتهها  از درون بههه جههلههوه

 

 بسههههتههي حههور ،دیههده را در عصهههها  

 چههون سههههههههههرش بههرون پههر عرایههد

 پههذیههرعههکهه  ،تشههههتههه عیههيههنههه وار

 چون عروسهههان برعمههدی بههه سهههه رنههگ

 ازر هههي و سهههههههههيهههدی و زردی

 ازر ههي بههردوش بسههههتههي ،چههون هههوا

 كههردی زرد ،چهههههره چههون عفههتهها 

 از لهطههافههت شههههدی چههو ابههر سهههفيههد

 تههاه رومههي نههمههود و تههه زنههگههي

 (29 -26: همان)                                 

 خههاصههههه بهههههرام كههرده بههودش جههای

 زهههره بههرداشههههت بههر نشههههاطد جههام

 عفهههتهههابهههد درون و مهههاه بهههرون

 مههه ز بههيههرون چههراغ رهههگههذری

 (27: همان،)                                         

هها تفهاوت زیهادی بها كهاربرد كلمهه در كلام حکيمي چون در اكثر موارد، ای  واژه

و « بجت»برد ندارد. وضهههعيت واژه فردوسهههي كهه عن را عتاهانه و عامدانه، به كار مي
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در « فرره»و « فرر»شههبيه به واژه « خسههرو و شههيری »های نمير عن در داسههتاني چون واژه

 شاهنامه فردوسي و با مفهومي تقریباً مرادف با همان فره ایزدی در شاهنامه است. 

و دارای فر و بجت ایزدی است، وضع « شهاه»هم كه بهرام،  «هفت پيکر» ةمنمومدر 

تقریباً همي  تونه اسهت. روی عوردن بجت در مقام انسهان جاندار و با تهسدی شبيه به 

پنداشتند؛ نشان از به جای ماندن اندیشهه زرواني كه زروان و دیرنگ خدای را انسان مي

همان تفکرر اسهت. علاوه بر ای  كه اصهولاً اسا  ای  داستان بر هفت تنبد عسمان نهاده 

لي ، شجصيت اص«تنبد»، «عدد هفت»يزودیک، چند عنصر از  بيل شده. در ای  داستان اپ

ي ای با تفکرر باستانهایي اسهاسي و عمده دارند كه هر كدام به شيوهنقد« بهرام»داسهتان 

 كنند. الگوی زرواني ارتباط پيدا ميایران و كه 

ای دیرینه دارد نشهينان باسهتان ریشهرمزشهناسهي عدد هفت و تقد  عن نزد شهرق

رواني های زهای مهرپرستي و تنوسي كه پيوندی انکارناپذیر با عیي حدرا ل از زمان عیي 

 يپرستمهر روانيپ»توید: دارد، و ای  دیرینگي  ابل پيگيری اسهت. معي  در ای  باره مي

 رافنامهیاز هفت درجه بگذرند. در ارداو سهههتیبايم ابند،یارتقا  بالاتر برای عنکه به مرتبه

 يتنوس انیاد كه از يمان  ی. اما در دکشديهفت روز طول م رافیارداوي وحانر سفر زين

: 9911)معي ،  «خواندمي ارییهفت بار پدرش را به   يانسههان نجسههت د،یآيبه شههمار م

11  .) 

 و يهای تنوسای عناصهر از فلسهفهكه مت ار از پاره انيحرران در موردكو  نيز زری 

 واكبنسبت به ك دیايمتضهم  ن انيحرران يرسهم  ربان»: سهدینويم اند،بودهي نوافلاطون

به  شنبهکی. است از عنها منسو  بوده يکیهفته به نام  امیراز ا کیبوده است كه هر  سبعه

 برای عطارد، پنهشنبه چهارشهنبه خ،ینام شهم ، دوشهنبه برای  مر، سهه شهنبه برای مر

در نام  بيترت  يهم كه( 911 : 9921 ،كو   یزر)« مشهتری، جمعه زهره و شنبه زحل

   .شده است ذكر زين« کريپ هفت»در  اراتيروزها و ارتباط عنها با س
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 ی؛در كشور مركز ایرانشهرمعتقدند كه  ،ها ضهم  تقسهيم زمي  به هفت ا ليمایراني

 اسههت زمي   سههمت تری شههریف «خونير » اوسههتا و در اسههت وا ع« خونير »یعني

در باره تنبد نيز ملاحماتي وجود دارد كه ایدة اصلي بحث ما یعني  (.17: 9921 اوسهتا،)

ههای دالر بر بجهت در منمومهه هفهت پيکر با تفکررات تقدیرترای زرواني، ارتبهاط واژه

 كند. تقویت مي

ساخت  »تویند: و پيشهينة عن در هفت پيکر مي« تنبد»اكبری و حهازی در باره علي

ا، ههای هرمي شکل نا و  دار، معابد بودایي، مهركدهبناهای مقد  به شکل تنبد، برج

های ها، كليسههای جامع توتيگ، خيمهتلدسههتة مسههاجد، ضههری  مقبرة امامان و امام زاده

ها و غيره مبتني بر باوری است كه عسمان را به تنبدی شهکل بعضي از  بایل، زیگورات

 (.94:9911اكبری و حهازی، )علي« اندیدهدشکل تنبد مي

مند شده است. الگوی عسماني شيده برای ساخت  هفت تنبد از الگوی عسماني بهره

های ایران باستان در بسياری از ملل و ا وام مورد كه علاوه بر عیي او هفت سهياره است. 

های عسماني و زميني زمان را به هفت روز، و مکان توجه بوده اسهت. عشوریان و بابليان

 نماد ،ات فارسهههي اژدهای هفت سهههر. در ادبيركرده بودند تقسهههيم را نيز به هفت بجد

 عسمان است.

 

 فلکي كو بههه ترد مهها كمر اسههههت

                                      

 چهه عههب كهاژدهای هفت سهههر اسهههت  

 (277: همان)                                           

داستان نيز ریشه در شجصيت سهاساني به عنوان شجصيت محوری « بهرام»انتجا  

دارد و « كي خسرو»ورجاوند كه تاه شهجصهيتي موازی « ورهرام»ای وی دارد. اسهطوره

بهرام نمادی است خورشدی و نيز »تذارد. ای خود را به نماید ميتاه همان نماد سياره



  14 ۀ، شمار4911زمستان بيست و یکم،  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی  411

 

ایزدی بركت بجد و باران عور كه دشهههمنان را میلو  كرد و پ  از انهام رسهههالتد 

 .(9919نيا، مهي  دخت، )فر  «مانروای سرزمي  مرگ استاكنون فر

، «مجزن الاسهههرار»و « ا بالنامه»های هم در نهایت، مانند منمومه« هفت پيکر»اترچه 

كند و با زباني نمادی  از ای اسهههت كه نمامي، در عن نمام فکری خود را بيان ميمنمومه

دار های نشانهمه، ای  واژه كند، با ای سياهي كثرت به سوی سهيدی وحدت حركت مي

-ها و الگوی اشههعریو ... در مت  همان دلالت« زمانه»، «عسههمان»، «چر »، «بجت»نمير 

 كند.زرواني را دنبال مي

 شهههود كهحکيم نمامي عورده مي« هفت پيکر»منمومه هایي از ابيات در زیر، نمونه

ي هایناخودعتاه در به كاربردن واژههای عشکار كلامي و اشعری به شکل علاوه بر دیدتاه

الگوهای زرواني را نيز در نمردارد. در و غيره، كه « بجهت»و « فلهک»و « چر »چون 

های كلامي و اشعری دارد، ها در بيان و كلام نمامي كه اندیشههوا ع كاربرد كه  ای  واژه

یرا ای  بيشهههتر از سهههایر شهههعرا مفید ت اير ناخودعتاه كه  الگوهای زرواني اسهههت ز

تشتي های زراشعری مناسبت بيشتری دارد تا دیدتاه-الگوها اصهولاً با مشر  كلاميكه 

، «زمانه»، «چر »های عن، نمير و معادل« بجت»واژه « هفت پيکر»منمومه و فلسههفي. در 

و ... در معنای مورد نمر ما چندی  بار تکرار شههده )كه « اختر»، «فلک»، «تنبد»، «سههههر»

 9ی از اطاله كلام تنها به ذكر پاره ای از شواهد اكتفا كرده ایم(.برای جلوتير

 

های بجت و تجت یادعور همنشيني واژه در ای  بيت كه از مقدمة هفت پيکر اسهت،

شد و ضام  همان فرره ایزدی اسهت كه از جانب یزدان برای شاهان و مقبلان فرستاده مي

 بقای پادشاهي و دولتشان بود.
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 بجههت ةزده سهههه پههایهه ،ز نصهههرت ی ا

 چشههههم شههههه زیههر چههر  مههيههنههادههي

 بههدی  دو  طههب جلههال مهلهکهد دور

 

 فههلههک عنههرا چهههههار پههایههه تههجههت 

 بههاد روشهههه  بههدیهه  دو بههيههنههادههي

 مهنهتهمهم بههاد بهر جهنههو  و شهههمههال 

 ( 21)همان:                                   

ي اصلتوید و بجت را عامل در ای  بيت نمامي بروشني، از دیدتاه اشعری خود مي

ذیری توان ت ايرپدر وا ع، مي كند.داند و البته از ای  بابت شهههکایت هم ميدولتمندی مي

 دُ السعي»هایي كه در نگاه اول، بيشههتر حدیث نمامي از حکمت عامه را دریافت. اندیشهه

يني سازد، اما با ریزبرا به ذه  متبادر مي« امها في بط ا يٌشقر يُو الشهقر امها في بط ا سهعيدٌ

ای از همان حکمت و تفکر مهری و زرواني های بازماندهها و نشهههانهبيشهههتر در دلالت

 های رویي مت  بازشناسي كرد.توان از زیر لایهرسو  یافته در ذه  كلامي نمامي را مي

 

 از جههان ای  جنایتم سهههجت اسهههت

                                      

 از بجههت اسهههت ،كز هنر نيسهههت دولههت  

 (79همان: )                                           

های بجت و هنر مبير  مفهومي اسههت نمير عن چه كه فردوسههي در ای  بيت نيز واژه

 كند.در شاهنامه در باره بجت مطر  مي

 

 م نههوازد بههجههتاز هههنههرمههنههدیَهه

                                      

 یهنر كي رسهههد بههه تههاج و بههه تجههتبي  

 (16همان: )                                           

 

 تفتها بجههت یتفهت نهام تو چيسهههت

                                      

 تفتهها تجههت یتفههت جههایههت كهههاسهههت  

 (211همان: )                                           
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نيز همان بار معنایي « زمانه»و « تقدیر»، «چر »های معادل بجت نمير در مورد واژه

ترای شههاعر تهسههدی انسههان در ذه  كه « بجت»جریان دارد. تقدیر و زمانه نيز چون 

تونه دارد و در مقابل تدبير  رار مي تيرد، در حالي كه چنان كه پيشههتر ذكر شههد نه در 

 شود.تفکر زرتشتي و نه اسلامي تدبير به كلي نفي نمي

 

 بههلههنههد چههر  بههازیههي نههو نههمههود

                                      

 یههزدتههرد از سههههریههر سههههيههر عمههد  

 (41همان: )                                           

مهری و ای  كه سهههههر روی بسهههتگاني در دامان خود  -نگرش تلخ و منفي زرواني

كنند؛ در وار بر اهل زمي  نثار توانند خير و شهههر را تصهههادفي و حاداهپرورد كهه ميمي

 های سههر، شبيجون  ماه و كينه مهر مشهود است.كاركرد واژه

 سهههههههههر عتههه از روی بسهههتههگههان

                                      

 از شههههبههيههجههون مههاه و كههيههنههه مهههههر  

 (17همان: )                                           

 نتيجه

ری است های بشتری  اندیشهاز دیرینه تقدیرترایي با مفهوم فلسفي و امروزی خود یکي

 هایي نمير بجت،كه ذه  انسان را از دیرباز به خود مشیول داشته. واژه تقدیر )یا معادل

ی ا( با همان دلالت فلسهفي و بار معنایي تاریجي چنان سایة تسترده...روزتار، زمانه و 

 ممک  نيست.  زبانان انداخته است كه نادیده انگاشت  عن بر زبان ما فارسي

از عنهها كهه لفج و كلهام در هر زبان به جز وريفه اوليه انتقال معني؛ حامل تاریخ و 

واند تتفکرری است كه ریشه در كودكي هر ملرت و  وم دارد، توجره به كاربرد ای  واژه مي

 كلامي كه تاه تنها .هایي ناپيدا از سههير تفکرر ایراني را در ای  سههاليان نمایان سههازدجنبه

 ماید.نمنش  عن ناخودعتاه شاعر و نویسنده است كه از پ  به كاربردن واژه تقدیر ر  مي
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علل و حوادث تاریجي، اجتماعي، مذهبي و حتي مسهههادل ا ليمي بر ای  نمودها اار 

در  رن هفتم و مقارن  ها مثلاًتذار بوده اسههت. تاه، در بسههامد بالای اسههتفاده از ای  واژه

های ناامني جان و ذه  شاعر و نااميدی و دوران پ  از عن نشانه حمله جهانسهوز میول

توان مشاهده كرد و تاه در جایي دیگر مثلًا  رون چهارم و ی   او نسبت به عینده را مي

و پنهم به دليل رفاه ا تصادی، عرامد اجتماعي و حمایت شاهان و امرا از خردورزی به 

ود را به اميد به تلاش و سازندتي شهکل محسهوسهي شهکایت از بجت و تقدیر جای خ

 دهد.مي

ات های حکيم در درجة اول عیينة تفکررنيز همانند سههایر منمومه« هفت پيکر»اترچه 

فلسهفي و تاه كلامي ای  اندیشهمند و شهاعر است و در جای جای عن به بيان و توضي  

، های زیری  مت پردازد؛ اما با ت مرل بيشهههتر در لایهكلامي خود مي-های فلسهههفيدیدتاه

هاست بر فکر و اندیشة انسان شر ي و الگویي را بازشهناسهي كرد كه هزارهتوان كه مي

 ایراني سایه تسترده است. 

برد و اترچه در كلريت را معادل فرره ایزدی به كار مي بجهتنمهامي در ای  منمومهه 

ن دن واژهایي چومت  مسهلماني معتقد و حتري متعصرب است؛ با ای  همه هنگام به كاربر

تذارد. در هها ذهنيت دیگری از خود به نماید ميبجهت، طهالع و زمهانهه و نمهایر ای 

اند؛ سهتاره و فلک را حاكم بر سرنوشت انسان هایي كه ای  كلمات به كاربرده شهدهبيت

تردد كه دانهد كهه ای  همان دلالت اانویه و ناخودعتاه مت  اسهههت كه به زماني برميمي

مند و ازلي زروان معتقد بودند و نيک و بد سههرنوشههت را از او خدای  درت ایرانيان به

 پذیرفتند.مي

  ينجسههت هایسههده در به ایران اسههلام ورود و انيرانیا مذهب و  ید يدترتون با

  ينجسههت جزو ياسههلام مباحث و هامنارره  الب در يزروان هایشهههیاند هم بازی، ههر

ا ر« جبر و اختيار»و عنوان كلي  بود ياسههلام متفکرران  يب دیجد ةشههد طر م مباحث

تاه چني  عرایي است، حکيم نمامي است پذیرفت. یکي از اندیشمنداني كه عاار او جلوه
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از او به عنوان نمونه مورد بررسهههي  رار ترفته « هفت پيکر»كه در ای  جسهههتار منمومة 

 است.

در  های  منمومل سههاختار مناسههبي برای تحلي ةشههيو تحليل تفتمانروش انتقادی 

 دهد. برتر  رار ميعن در اختيار تحليل ایددولوژیکو كاركرد  داسهههتهانجههت تحليهل 

یابي به ساختار كلان شيوه های خرد و ملمو  و دسهتاسها  ای  روش با عبور از لایه

 .شد بررسي« بجت»مفاهيمي چون براسا   جامعة عصر نمامينمام ارزشي 

ت توجه به تفتمان ایددولوژیک  دربا  ي،ليتحل يفيتوصهه ةون، به تپووهد  یدر ا 

ر در نم شاعرمفار بر ذه  الگوهای كه  ،يعصر نمام )یعني تفتمان جبری/اشهعری( در

هفت »منمومة پربسامد و نشاندار در یهاواژه يبا اسهتجراج و بررس. سهه  شهدهترفته 

 غلبة روساخت تفکرر اشعریعر و ها در شواژه  یحضور ا انيدار مي، به ارتباط معن«پيکر

 یادانتق ليتحل کردیروشههمند، رو يليبه منمور تحل پرداخته شههده. او يزندت ندر دورا

 با ت كيد بيشهتر بر لایة اول )سط  زبانشناختي( در نمر ترفته شد. بر ای تفتمان فركلاف 

ي  در عاسههت؛ یعني « كردار اجتماعي»زبان نمامي یک توان نتيهه ترفت كه اسهها  مي

  .ستنيز ه هاعن ةهای اجتماعي عن را به وجودعورده، سازندحال كه رواب  و هویت

ها نمير نقد و اندازه تقدیر هرتز پاسههجي مقرون اتر چه تاه برای برخي پرسههد  

الطرفي  با ي خواهد ماند،اما ای  حقيقت شهود و ای  مسادل جدليبه حقيقت یافت نمي

هفت »متون و اشههعار فارسههي از جمله مت  مورد بررسههي ما توان انکار كرد كه را نمي

تاه حضهور ای  اندیشهه در اشهکال مجتلف بوده است. در نمامي، از دیر باز جلوه« پيکر

توان به عاار حکيم نمامي اشهههاره كرد كه با توجره به زمانه زندتي او و بي  ای  متون مي

ر ای از تفکراتي چني  كه  دو نشانهبایست اار زیسهت،  اعدتاً نميا ليمي كه در عن مي

ير هایي نماشههعار وی یافت شههود در حالي كه با نگاهي دیگرتونه و با عنایت به نمریه

توان حياتي دیگر در پ  سههطو  اوليه عاار ای  سههاختارشههناسههي و تحليل تفتمان، مي
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ا در هحکيم هنرمند یافت. سهج  عخر ای  كه، پيگيری سهير ای  نمودها در عاار و نوشته

 .وا ع پيگيری خ  سير جامعه فکری ایراني است

 

 هانوشتپی
، يخا ان ؛211، ص یيسنا ؛999؛ ناصرخسرو، ص 1، ص یمنوچهر بنگرید به: شهتريب یهامشهاهده نمونه یبرا -9

حافج، غزل  ؛247، 91، ا بالنامه، ص 24، ص کري، هفت پ921، ص  یري، خسهههرو و شهههينمام ؛19، 12، 21ص 

919 ،916. 

 ، كه در كليات ای  بجد از عن استفاده شده.9911، یو حهاز یاكبريعلبنگرید به: مقالة  -2

نسهجة اسهتفاده شهده در همه ارجاعات متني ای  بجد از هفت پيکر نمامي، تصحي  حس  وحيد دستگردی،  -9

 انتشارات سوره است. 9941سال 

 

 منابع

 هاالص( کتاب
 خداباوران. :علي اكبر،  م توحيد، ميرزایي، (.9912. اب  بابویه، محمدب  علي )9

 .سروش :تهران ،اسطوره بيان نمادی (. 9944) پور، ابوالقاسماسماعيل. 2

(. فرهنگ اسههاطير یونان و روم. ترجمة شهههلا برادران خسههروشههاهي. تهران: 9919. اسههميت، ژودل )9

 فرهنگ معاصر و روزبهان.

 .سروش :تهران ،یجلال ستار ان،یاد خیرساله در تار (.9942) رچايم اده،يال. 7

 .ه طر :تهران ،يسركارات بهم  ،يونانیمتون معتبر  هیبر پا يرانیا یها ید(. 9944يل )ام ،ستيبنون. 1

 .چشمه :تهران ،یيايعس انیاد(. 9941) بهار، مهرداد. 2

 .چشمه :تهران خ،یز اسطوره تا تار(.ا9912) --------. 4

 .عتاه :پاره نجست و دوم، تهران رانیا ريدر اساط يپووهش (.9942) --------. 1

 .االث :وهم ، تهران دونیفرترجمة  ،يزرتشت انتید (.9911) بار یكا عسموس ، ی،مر  ،یبو. 1

 .رانیفرهنگ ا اديبن :خرد، تهران نویيم(. 9917) احمد ،يتفضل. 96

 ي.علم :تهران پهلوی،(. متون 9919) ديسع ان،یجاماسب عسانا، عر يمنوچهر ج يج جاماسب. 99



  14 ۀ، شمار4911زمستان بيست و یکم،  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی  411

 

، اصالت زمان یبر مبنا زرتشتي عرفان -يمکتب فلسهف يزروان  یيع (.9917) مقدم، مسهعود يجلال. 92

 .ريركبيام :تهران

 به كوشههد  اسههم غني و علامه محمرد  زویني، (. دیوان حافج،9916الدی  محمرد ). حافج، شههم 99

 زوار. تهران:

فروزانفر، الزمان با مقدرمة بدیع خا اني شرواني، وانید (.9941) ميابراه  یالدافضل ي،شروان يخا ان. 97

 تل عرا. تهران:

  .مفسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران :تهران نامه،لیت(. 9944) اكبري، علدهجدا. 91

 .مروارید :اوستا، تهران(. 9914) دوستجواه، جليل. 92

 .فکرروز :تهران ،ی ادر موريتترجمة  ،یتريزرتشت یامعمایزروان  (.9941)رابرت چارلز  ،زنر. 94

 .ريركبيام : ادری، تهران موريتترجمة  تری،يطلو  و غرو  زرتشت(. 9911) ------------. 91

 .رانیحکمت و فلسفه ا يانهم  اسلام :، تهرانيفرهنگ علوم عقل(. 9929) جعفر ديس ،یسهاد -91

 . قنو  :تهران ،يفروغ يمحمدعلتصحي   ،سعدی اتيكل(. 9911ی  )سعدی، مصل  الد. 26

خالقداد  يمصههطفبه كوشههد الملل و النحل، (. 9914) میمحمدب  عبدالکر .ابوالفت  ،يشهههرسههتان. 29

 .ا بالچاپجانه  :تهران ،يهاشم

 اساطير. :چاپ دوم، تهرانرنهبر،  به اهتمام احمدالطير، (. منطق9921. عطارنيشابوری، فریدالدی  )22

: اداره مسههکونوشههي ،  و عبدالحسههي  نمر ای برتل  ریزشههاهنامه، (. 9126) ابوالقاسههم ،يفردوسهه. 29

 انتشارات ادبيات خاور.

 عات ومركزمطال تهران:شایسته پيران، فاطمه ترجمة (. تحليل انتقادی تفتمان، 9941. فركلاف، نورم )27

 ها.تحقيقات رسانه

 چاپ ششم، تهران: تو .بهار،  به كوشد مهرداد، بندهد (.9914ي )فرنبغ دادت. 21

انتشارات  ، تهران:حکيم ناصهرخسهرو  بادیاني دیوان اشهعار(. 9919.  بادیاني بلجي، ناصهرخسهرو )22

 دانشگاه تهران.

 .ريركبيام :تهران ،ی ادر موريتترجمة  ،يروم يشيدر كافرك يشر  انیاد(. 9919) فران  كولون،. 24

 ي.جام :تهران ،یبهفروز محمدترجمة از عغاز تا اسلام،  رانیا خیتار (.9911) روم  رشم ،يت. 21

 .انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم، تهران:تحليل هفت پيکر نمامي(. 9911) محمد، معي . 21

 .االث :تهرانی، نويم يمهتبتصحي   ،و دمنه لهيكل(. 9911. منشي، نصرالله )96

 .تو  ن:تهراعموزتار،  ژالهترجمة باستان،  رانیا (.9912. )م ،موله. 99

https://www.gisoom.com/search/book/author-280063/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-280063/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-1064/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/


 414 ... از منظر تقدیرگرایی زروانی« هفت پيکر»منظومۀ  در« بخت»اصطلاح  ليحلت

 

 

 

 سوره. تهران:وحيد دستگردی، حس  به كوشد (. هفت پيکر، 9941. نمامي، اليا  ب  یوسف )92

 .چشمه تهران:لي، تفضراحمد  و عموزتارژاله ترجمة  ایران، اساطير شناخت(. 9912). هينلز، جان 99

 ب( مقالات
 کردیبا رو يدر خمسههة نمام اتيواژتان مرتب  با اجتماع ليتحل(. »9911ایراني ، محمد و دیگران ). 9

 .99-26، صص 16شماره ، 29دوره  تابستان، ،، مت  پووهي ادبي«تفتمان فركلاف یانتقاد ليتحل

 یاری رسهههان نقد ها بررسهههيواژه پنهان زبان و معنا پنهان وجه(. »9912زاده، راضهههيه ). حهتي2

 پایيز و فارسي، ادبيات و زبان دوفصلنامة، «پرسشي هایتزاره اانوی اغراض تبيي  در ضمني هایدلالت

 .49-17، صص 19 زمستان، شمارة

شماره ، پایيز، فرهنگ، «فلسهفي در اشعار نمامي -تهلي برخي از عراء كلامي(. »9949. دادبه، اصهیر )9

 .14-996، صص 96

زبان و های ، پووهد«تحليل اسههتعلایي هفت پيکر(. »9911حهازی )مهرداد اكبری، نسههری  و . علي7

ادبيرات فارسي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اصفهان، سال چهل و پنهم، دوره جدید، پایيز، 

 .91-11شماره سوم، صص 

فصههلنامة ، «های عرفان تنوسههي در داسههتاني از هفت پيکر نماميبنمایه» (.9919دخت )نيا، مهي . فر 1

 .299تا  217صفحه  ،تابستان 91 همارش ،96  شناختي، عرفاني و اسطورهادبيات 



 

 

  



 
 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 74ة ، شمار9911 زمستانبيست و یکم،  سال

 939-911 صفحات
 

   در قصاید سعدی غزلوار لطافت

 پژوهشی( مقالة)

 مهدی صادقی
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یزد

 1یدالله جلالیدکتر 
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 چکيده
پای ب  عرصۀ شاعری  اوها قبل از دورانی ک  سال .سرایی استقصيده ،بی سعدیهای اداز فعاليت ایگوشه 

اما . کردندپيروی میسرایان سلف شعرا از زبان قصيده نهد، زبان قصهيده ب  رشهد و کلال دود رسيده بود و

سههياسههی، فرهرب درباری ،الغ، ت يير یافت و -اثر تحولا  اجتلاعی این شههاعر بگر ، برعصههر ايا  در 

 ذهن شاعران با ،گل اُنس گرفت. در نتيج گردید  مواج سرایی با افول قصيده

ید او قصا  ،پردادت سرایی()قصهيده ب  این ايطۀ کوچک از هررنلایی سهعدی تا برآنيم ،در این پژوهش

واند تو بدون آنک  ب  ايط  سبک شخصی شاعر وارد شویم، آنچ  را می واکاویم های زبانیرا از مرظر لطافت

و  ل ویس  سطح زبانی یعری آوایی،  در هلين راستا،. موجبا  نرمی الفاظ را فراهم آورده باشهد، ناان دهيم

 هایی از پژوهش،در بخش آوردن جدول آماری ایم و بادهکر بررسههیتحليلی -ب  شههيوت توصههيفیرا نحوی، 

 .  ایمتر شدن موضوع داشت سعی در روشن

صامت  .را ب  ددمت گرفت  استاوزان نرم و جویباری  ،بر دقایق زبان فارسی دارد ک  یتسلّط با سعدی

ایجاز  ب  کاهرد.شهوند و چيگی از لطافت شعر نلیظ میبياهتر از نوعی هسهترد ک  برااتی تلفّ ها و مصهوّ

  ب گرفت  وکار نرم را در قصاید ب یاههواژ است. او گوید در عين اال کلامش روشن و بدون ابهامسخن می

و اصطلااا  آن ب  صور  مفرد  هاه. مضامين عرفانی هلراه با واژتلایل نداردف و مادّد کللا  شکل مخفّ
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یابيم. ای را در چيرش ابيا  او میمحاورهشههوند، گاه زبان و ل ا  دیده می اشههعاریا ترکيغ شههده در این 

 اند.شگردهای نحوی ک  موجغ شيوایی ،گليا  سعدی است در قصاید او نيگ راه یافت 

 
 ، زبان ،گل.زبان قصيده سرایی،سعدی، قصيدههای کليدی: واژه

 

 م مقدّ -4

آزمایي و نيروی قصيده یکي از انواع مهمّ شعر فارسي است به این ملاحظه كه عمدة طبع

قالب  ،همچنين .(927و920: 9949، )همایي شودقالب معلوم مياین سخننوری شاعر از 

گردد و با تحولات ط شعر در زبان پارسي از زمان ورود اسلام به ایران محسوب ميمسخلّ

با سادگي زبان سبک خراساني در اشعار شاعراني سرایي قصيدهبسخيار روبرو بوده است. 

فرخي و منوچهری آن را پروردند و گاهي نيز با ، ن كرددشخخخروع بخه بخاليچون رودكي 

شخاعراني چون عنصخری به دامان یکسر مدپ پادشاهان نشست و صورخيالي تکراری را 

 به خود راه داد. 

از سخخادگي به  آناپ بود به همين دليل زبان مورد اسخختقبال شخخاعران مدّ ،این قالب

حملي برای بازگویيِ راسخخختين و كه باید م فنخامخت و صخخخلخابخت روی نهاد و از آن ا

گشت لحني حماسي به خود راسختين ش اعت و قهر و خشم حاكمان زمان خود ميغير

 در ،با ظهور انوری و در سخخبک آبربای انيسخس  گرفت و به اوج اغراق كشخانده شخد. 

 .شتبا انبوهي از اصطلاحات علمي و ن ومي انباشته گ ،شعر خاقاني

 فنون و تمامي علوم و ادبو  شعر هفتم( در آن زیسته )قرنكه سخعدی  در عصخری

، شده سخرازیر تاتار سخمت از ي سخهمیينسخيل ناگهان كه اندبوده كمال اوج در اسخلامي

این  دوره، این در .گرددمي آنها پيشخخرفت مانع ادامة و اندازدمي رونق از را تمامي علوم

شعر مدحي و »و هر چند  افتاد رونق از ارسخي پشخعر  های پيشخينِغالب در سخده قالبِ

های محلي و دربارهای كوچک و وزیران درباری، به سخخخبب و ود بعاخخخي از خاندان
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شخخخاعران این دوره در قصخخخاید ]ليکن[ ایراني در دورة مغول نيز كم و بيش ادامه یافت. 

   .(073: 9944، )غلامرضایي مدحي ابتکاری نداشتند

فاتي كه در نيمة دوم قرن شخخشخخم و و تکلّع يب  عاتتصخخنّهای تکراری و ماخمون

 د كرم ال نوآوری را تنگ مي بود حتي در قرن هفتم گریبانیير سخخنن فارسخخي شخخده

... و های مشکل ساختن قصاید مصنوع، التزامات منتلف، ردیف» ،چنانکه در این عصخر

ق و توانایي مانند سعدی در این ميان با بهن خلاّ كه شاعرانِامری متداول گردید میر آن

نظير و بوق مسخختقيم به  ای پيروی از دییران به ای اد قصخخایدی كاملاز تازه اسخختعداد كم

 .(902: 9ج، 9917 )صفا، «توفيق یابند

قصاید تنها معدودی از و خلاف معاصرانش به ابداع روی آورده  بر اقخلّاین شاعر 

از طرف دییر   سرایي همنواني دارندهای حاكم بر قصيدهتو سخنّبا سخاختار، محتوا  او

سخخبک رقّت الفاظ و لطافت معاني كه از مشخخنّصخخات عمدة اشخخعار این عصخخر و خا  

فاقد  گر ویزبان پندآموز و موعظهكاملاز مشخخهود اسخخت.  ویاسخخت در قصخخاید  عراقي

رود تا سرا به شمار مياستادان قصيده اشعارای است كه از صفات بارز درشختي و طنطنه

در اثنای قصخخاید مدحيّه و اخلاقيّه  او ایي كه سخخبک تغزّلات و تشخخبيهات و مواعظي كه 

خود به كار برده است تفاوت چنداني با غزليات و دییر اشعار او ندارد و از لحاظ سبک 

بان زیرا اولاز ز  ستدارای معيارهای شناخته شدة قصاید سبک خراساني ني مازو زبان، مسلّ

لطيفي دارد و بسخياری از منتصخات زبان كهن و خشخخن فارسخخي قرون ننستين را كنار 

به لحاظ فکری به  ای مدپ و اغراق، حاوی اندرز و موعظه و  ،گذاشخخته اسخخت و ثانياز

 زباني اسخخختعاری و بدیعي دارد ،به لحاظ ادبي ،ای ماخخخامين عرفاني اسخخخت و ثال ازگونه

 .(009 :9947، )شميسا
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 بيان مسأل  و ضرور  تحقيق

رونقي بازار مدپ، شاعران به بيان حالات روحي روی با حملة مغول و بي ،در قرن هفتم

آورند و غم زمانه كه سخنت گریبان مردم را گرفته  به شخخکل غم ه ران معشوق در مي

وران دیابد و زبان سنیين و خشن نشخيند پ  قالب غزل بر قصيده چيرگي ميشخعر مي

 ارسخخيپزبان  اسِت حسخخّ دهد. سخخعدی كه در این موقعيّثير خود قرار ميأقبل را تحت ت

 نقرار گرفته اسخت با زیركي و توش و توان است نایي در زبان و ادب توانست زباني بنيا

نهد كه به گفتة همیان زیر بنای زبان معيار امروز است. در آثار این شاعر بزرگ بررسي 

های  داگانه در قصخخاید صا  ای خالي بررسخخي و تفحّامّ شخخده، ام و كنکاش بسخخيار ان

این مقاله در نظر دارد زبان  و گردداحسخخاس مي های زبانيلطافت ةحيط ،ویژهب سخخعدی

غزلسرای این شاعر شهير قرن هفتم از سنیيني و طبع ثير أقصخاید سخعدی را كه تحت ت

رار شده است  مورد بررسي ق كشانيدههای پيشخين فاصله گرفته و به لطافت هيمنة دوره

 دهد.

 

 پيايرۀ تحقيق:

خواني كامل پژوهش هماین مطالبي كه با موضخخخوع  ،دربارة پيشخخخينة پژوهش مورد نظر

حاخخور زبان لطيف و غزلوار در داشخخته باشخخد یافت نشخخد و  ای بررسخخي در موضخخوع 

در زمينة قصاید ا خالي اسخت. امّ كاملاز این قالب هایبلکه اغلب ویژگي قصخاید سخعدی

انداز ما در این عرصه های او آثاری و ود دارد و به نوعي چشخمسخعدی و یا زبان غزل

 شود:خواهد بود كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي

به بررسي موسيقي  (9912)« موسيقي غزل سعدی» ای با عنواند در مقالهضياء موحّ

و معيارهایي برای لطافت زبان غزل بيان های این شخخخاعر پرداخته و زبان شخخخعر در غزل

ها در قصخخاید سعدی كند كه همين موارد را در این پژوهش برای یافتن برخي لطافتمي

 ایم. در نظر داشته
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بررسخي و مقایسة موسيقي بيروني » مشخهدی و واثق عباسخي در مقالة خود با عنوان

های ا و اوزان غزلنیاهي آماری به بحره (9912) «های سخخخيف فرغاني و سخخخعدیغزل

غزل به صورت آماری به تشابهات و  022سخعدی و سخيف فرغاني داشخته و با مقایسخة 

كه از برخي دادهای این اند. های موسخخيقایي غزليات این دو شخخاعر اشخخاره داشخختهتفاوت

 ایم.مقاله در مقایسه آماری با قصاید یاری  سته

سة موسيقي شعر قصاید سعدی و مقای» مقاله با عنواندر یزدی رضخایي و سيدحا ي

  شوددر مبحث موسيقي شعر هر چهار شاعر وارد مي (9917) «سه شاعر هم روزگارش

اید شناسانه و نه منتقدانه به قصنیاهي سبک ولي به لطافت قصاید تو هي ندارد و صرفاز

 دار است.سعدی، سيف فرغاني، م د همیر و ركن دعوی

برزگر (، و 9911)« بررسخخي عناصخخر موسخيقایي در غزل سخخعدی» در خدیش مقالات

بررسخخي و وه تمایزات و تشخخابهات سخخبکي در » در زاده چیينيخالقي و وحيده نوروز

موسخيقي شعر در » پور.زندوكيلي و داوود زرین (، همچنين9912)« قصخاید عصخر مغول

 (9913)« بلاغت حذف در غزل سعدی» در فتوحي(، 9919)« دو سخوگ سخرودة سعدی

در مورد زبان در غزل سخعدی و یا قصخاید او اشاراتي دارند  مااف بر آنچه كه نام برده 

 لي درحسن( یا 9930) «تحول شخعر فارسخي» موتمنی اسخاتيدی چون هاشخد در كتاب

نيز مواردی از رمز و راز این زبان سهل و ممتنع آمده  (9912) «پژوهي سخعدی فرهنگ»

بكر آنها آمده  نيز ایم و در فهرست منابعهبرد توان از این سخننان بهره اسخت كه در حدّ

 .است

با تمام آنچه بكر شخد  در زمينة قصخاید سخعدی  ای بحث و فحص بسخخيار است، 

قصخخاید كه تحولات محسخخوسخخي را نسخخبت به هر آنچه به عنوان این زبان لطافت بویژه 

 .كنيمميقصيده تا این دوره مرسوم بوده  در آنها مشاهده 
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 های زبانی لطافت آفرین قصاید سعدیویژگی

دهند  در م موع سبب لات تاریني و ا تماعي و تغييراتي كه در طي زمان روی ميتحوّ

شخوند كه در هر عصخر شاعران یا نویسندگان به زباني خا  سنن بیویند و امور و مي

نيسخخت و هر لحظه در زبان امر ثابت و من مدی » مسخخا ل را از دیدگاهي خا  بنیرند

 .(19: 9912، )شفيعي كدكني «حال پویایي و تغييرات تدری ي است

خواستند به فارسي دری شعر گویندگان غير خراساني كه مي ،از قرن شخشخم به بعد

آموختند. تعليم و تربيت به تدریج زبان شخخخعر را از بیوینخد بخه نخاچخار دقایق آن را مي

ها را ثابت و ساخت نحوی زبان را یکسان كرده چندگانیي بيرون آورده و صخورت واهه

 بود. 

ه منشيان قرن ششم و هفتم مبالغو  ع باعث گردید تا شيوه شاعراناین آموزش و تتبّ

ارسي، ر زباني باشد بينابين عربي و فب در ایراد مفردات و تركيبات دشخوار عربي و مبتني

ه عرصه ب سنده گردد  در همين زمان سعدی پاو تركيب عبارات بيشتر تابع معلومات نوی

ي و، بيان معاننهد  او در شعر، به مانند ن ر خود، سبکي نو دارد و این سبک نشخاعری مي

لطيف و ابداعي است در الفاظ ساده و روان و سهل كه در عين حال حا ز  ه وبسخيار تاز

حد اعلای آن است. در قصاید نيز كلامش روشن و بدون ابهام  بهصاحت ف همه شخرایط

های صرفي و نحوی گوید وكهنیيزند. به ای از سخنن مينمي اسخت و در لفافه حرف

   .(902: 9/9ج ،9911 صفا،) شوددیده مي در زبان شعر او بندرت

تردید سعدی طبعي، غزلسرا زبان لطيف او حاصخل سخبک عراقي است. بي ،در واقع

 بیذارد و آن را از صلابت داشخته همين امر باعث شده زبان غزل بر زبان قصيده او تأثير

اید قصخخهای غزل را در  هت لطافت آفریني در اگر بنواهيم ویژگيبه لطافت بکشخخاند. 

ان غزل را زباني زبتوانيم به گفتة مشختر  پژوهشخیران استناد كنيم كه پيیيری كنيم  مي

ها تراش خورده و  ا افتاده دانند ظریف با موسيقي گوشنواز و دقيق كه در طول قرنمي
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زبان غزل در دهد. آیند، پروانه ورود نميها كه در قصيده مياسخت و به بسخياری از واهه

 :توان یافتمشتركي را ميی ویژگيهای حافظ و سعد

های پرهيز از سکته( 0 مطبوعهای ناهای عروضخي گوشنواز و پرهيز از وزنوزن( 9

ها یا پرهيز از شخکل منفف و شکستة كلمه( 9 های به اصخطلاپ ملي وزني حتي سخکته

ها متهایي كه تکرار صاكاربرد واهه( 7 های متوالي كه در قصخيده بسيار معمولند.سخاكن

های پرهيز از كلمه( 3 كنند.آهنیي ای اد ميهای آنها در كنار هم بافت خوشتو مصخخوّ

 .(99 :9912، دهای دشوار )موحّكاربردن ردیف و قافيههپرهيز از ب( 1 نوسأمه ور و نام

سعدی و یا سبک حافظ و قان در مورد غزل محقّ بسخياری ازموارد بكر شخده را كه 

بينيم و آنچه را از اند با امعان نظر و دقت در قصخاید سعدی ميكردهعراقي خاطر نشخان 

 كار گرفتههدر این قالب شخخخعری ب ویرود در زباني كه زبخان غزل قرن هفتم انتظخار مي

بنشخي از عناصری كه باعث لطافت  ،انداز چشخم این از و حد همين درتوان یافت. مي

قان در خصخخو  زبان غزل این حقّزبان قصخخاید او گردیده همان عناصخخری اسخخت كه م

 پردازیم.كه در ادامه به آن مي انددوران برشمرده

 

 های ل ویویژگی

 واژگان

ابزار انتقال معني و اندیشخخه، لفظ اسخخت و شخخاعران و نویسخخندگان برای انتقال اندیشخخة 

مایة واهگان و الفاظ مناسب با معني و اندیشه نياز دارند و سعي شاعرانة خویش به دست

ای را برگزیننخد كخه به لحاظ بار معنایي و  نبة دارنخد از ميخان واهگخان مورد نيخاز، واهه

انیيزی از سخابقة ادبي بيشتری برخوردار باشد تا بتوانند به اتکاء غنای تصخویری و خيال

گمان بي»چنين واهگاني معاني، احسخخاسخخات و عواطف خود را به مناطب منتقل كنند. 

هایي كه در ارا ة عواطف و تنيل خویش دارد و به ازمندییک شخخخاعر، به مناسخخخبت ني

 «ای برخوردار استخاطر داشختن پشختوانة فرهنیي وسخيع، از واهگان وسخيع و گسترده
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های منتلف از لغات و شخخاعراني چون سخخعدی در زمينه .(10: 9912)شخخفيعي كدكني، 

در ارا ه احساسات  كنند و محدودیت دامنة لغات، آنان رااصخطلاحات متعدد استفاده مي

 كند.و عواطف خود دچار مشکل نمي

 

 واژگان عاميان زبان محاوره و 

راند و در این راه از زبان همان مردم نيز یاری سخخعدی از مکنونات دل مردم سخخنن مي

 كنایات و ام ال به محاوره، تو ه زبان به نزدیک شخخدنش و زبان سخخاده بودنگيرد. مي

كوچه و بازار قصاید او را از  هت زباني، روان و از قصاید اسلاف خود متمایز  در رایج

فاصخل بين زبان قصخاید سخبک خراسخاني با غزل سبک  تواند از موارد حدّميو سخاخته 

ق سرایي بوهای شاعران سبک خراساني بویژه در قصيدهاز ویژگيعراقي به شخمار آید. 

ار و دوری از زبان بيرون درب پر طنطنه زبان ادبي فاخر و مشکل پسند آنان در استفاده از

  .بوده است

)آن  داندسعدی مي پيشخرو را انوریمحاوره  در نزدیک شخدن به زبان صخفا اللهببي 

 اثر فارسي سنن سبک تغيير در كه اسخت كسخاني از...  انوری»گوید: مي غزل( و هم در

 شعر در محاوره زبان از استفاده...  در او اهميّت و ه ترینبزرگدارد ...  و آشکاری بيّن

 آن در تازه ایطریقه و درنوشت شعر در را پيشينيان رسوم تمام او بدین ترتيب، و اسخت

 حال آنکه سعدی در قصاید خود نيز از زباني .(011-011: 9، ج9917)صفا، « كرد ابداع

رسد  او خود  مي صخميمي و سخاده زباني به و كند مي عبور فاخر و درشختنا  رسخمي،

 گوید:مي

 
 گخخخخویم نصيحت عخخمر هخخخمه كه دارم دوسخخخخخخت

  

 مسعخخخخخخود الا نشنخخخخخود و كخخنم مخخخخخخلامخخخت یا     
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آن را در  ثيرأتا ت گزیندزباني روان و شيرین برميبا زیركي در راسختای همين منظور 

فرهنگ مردم الهام و مایه  زبان ادبي از زبان و»  ضخخخمن آنکه بهن مناطب ماندگار كند

گردد. زبان ادبي سخخنتي دارد كه حفظ آن از راه تتبع در آثار گيرد و از این راه غني ميمي

ت و پروردن و مایه دادن به آن گذشخختیان ميسخخر اسخخت. اما برای غني سخخاختن این سخخنّ

از هایي نمونه (.73: 9941)سخخميعي،  «گيری از زبان و فرهنگ مردم ب  موثر اسخختهبهر

بر آنچه در فرهنگ فارسخخي عاميانه با تکيه  زبان عاميانه در قصخخاید سخخعدیگيری ه كارب

   :تاليف ابوالحسن ن في با همين عنوان قيد گردیده است

 

 بنخت بلنخد بخایخد و پ  كتف زورمند

 

 بي شخخرطه خا  بر سخخر ملاپ و بادبان 

    (101)سعدی،                               

  

 رود وكار مياست كه در كوچه و بازار به ياز اصطلاحات« چيزی بودنخا  بر سر »

تری بين كلمات و عبارات ادبي و غيرادبي صبنصخو  در زمان سخعدی كه مرز مشنّ

آمده تا چنين عبارتي را به شخخعر خود راه و ود داشخخته  از شخخاعری  سخخور و توانا برمي

 دهد.

 هر كرا خوف و طمع در كخخار نيسخخخت

 

 وز تتخخار ش نبخخاشخخخخدبخخاكخاز خختخخا  

 (190)همان،                                

 .«باكش نباشد»

 صبر چنان غارت كرد بُنهتُر ِ عشخقش 

 

 كه ح اب از حرم راز معما برخاسخخخت 

 (419)همان،                                
 مردم. عامة «بنه و بار» همنشين است واههای كه «بنه»
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 عربی نامأنوسپرهيگ از واژگان 

نویسخخي بوده داني و عربيهای بزرگان علم و ادب در عصخر سخخعدی عربياز ویژگي

اند یا آثار آنها تركيبي از دو است و در اغلب موارد آثار خود را یا به این زبان خلق كرده

چنانچه كلمات عربي قصاید این شاعر بزرگ را با آثار زبان فارسخي و عربي بوده است. 

 هایهدر این زمينه هم اعتدال را رعایت كرده و از واه وی مقایسخخخه كنيم  روزگارشهم

مات گونه كلاین چيدمانبهره برده است.  شخعر بيفزاید عربي در حدی كه به غنای زبان 

 اند.فارسي را به خود گرفته هایهرنگ واه به نحوی است كه در  وار كلمات فارسي

 اییاه كلمات عربي در قصخخاید چنانکه در غزليات او نيز مشخخهود اسخخت اغلب در 

آن چه وی از واهگان، تركيبات و اصخخطلاحات تازی در شخخعر » كار رفته اسخخت.قافيه به

آورد ثقيل و ناهموار نيسخخت بلکه كاربردشخخان به نحوی اسخخت كه فقط املای واهگان، مي

 «لمات فارسي بوی و خوی واهگان دری دارندرسد و كلمات در  وار كتازی به نظر مي

 .(940، 9913زاده، )پورفرج بيگ

 

 بخخه آفتخخاب نمخخانخخد میر بخخه یخخک معني

 امين مشرق و مغرب كه ملک و دین دارند

 كخه من نخه اهل سخخخنن گفتنم درین معني

 

 شخخخود ابصخخخارمخخل او خيره ميأكخخه در تخخ 

 بخخه رای روشخخخن او اعتمخخاد و اسخخختظهخخار

 درین ماخخخمخخارم ندوانيخد بنخه مرد اسخخخ

 (110 همان،)                                   

ا اغلب به دليل وفور شوند  امّعربي در طول ابيات قصخاید نيز مشخاهده مي هایهواه

 اند.نوس شده و غرابت استعمال خود را از دست دادهأكاربرد درآثار دییر، م

 اندتسخخخبي كوه و دریخا و درختان همه در 

 

 فهم كند این اسخخخرار مسخخختمعينخه همخه  

 (141 همان،)                                   
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دارد.  ناهمین هایهكنار هم چيدن واهاز توان شاعر در  تركيبات عربيِ روان، نشخان

ني سرایاني چون خاقاای كه فاصخلة این تركيبات از موارد مشخابه در آثار قصخيدهبه گونه

 كاملاز روشن است. 

 

 دان و مطلع اسخختغيب عزّ و  لّكریم 

 

 گرش بلنخد بنواني و گر به خفيه و راز 

 (111 همان،)                               

روشخن اسخت كه سخعدی دربند خودنمایي نيست و با داشتن تسلط كامل بر عربي، 

نها . اگر تكارگيری واهگان نامأنوس عربي نکرده اسخخخته رواني و لطافت زبان را فدای ب

طور كه در این پژوهش   قصخخاید فارسخخي سخخعدی را مورد نظر و تو ه قرار دهيم همان

برای مناطب  هآوردآنچه او از واهگان، تركيبات و اصخطلاحات زبان عربي در قصایدش 

لغات  كارگيریالبته به نماید.آورد و ثقيل و ناهموار نمياحسخخاس بيیانیي به و ود نمي

برای  طلبد.دی نيز مشهود است و پژوهشي  داگانه ميو تركيبات عربي در غزليات سع

 نمونه:

 

 بخه تماشخخخا روزی گر آیي !اللخه مُعلَیَ

 

 مردمخان از در و بخامت به تماشخخخا آیند 

 (037)همان،                                

 

 ترکيبا 

هایي اسخت كه شخاعران در راستای تازگي زبان و ای اد سخازی یکي از حوزهتركيب

ای به كلمة دییر و ای اد ارتباط و پيوند ميان با اسناد كلمه اند وقيت به آن وارد شدهخلاّ

ر د بنشخخند.زبان را توسخخع مي ،از این طریقاده و آنها تصخخاویری بدیع و شخخیفت ارا ه د

هر شخخاعر بزرگ، در طول روزگار شخخاعری مقداری تركيب تازه در زبان »همين راسخختا 
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شفيعي )« تواند مورد استفادة گویندگان پ  از او قرار گيردآفریند كه ميشعری خود مي

   .(19 :9912، كدكني

ترین نوع تصخویرسخازی در ادب فارسي بر پایة تركيب در اضافات استعاری و رایج

ت به كم ه ایي اس هایهگيرد. تمایل سخعدی بيشتر به استفاده از واهتشخبيهي شخکل مي

لخاني و دیریخاب در بافت كلام قصخخخاید او همين  هخت كمتر بخه كخاربرد تركيبخات طو

 خوریم و هر چه هست تركيباتي ساده و نزدیک به فهم همیان است.برمي

دریای لطف، ارباب شوق، اصحاب فهم، گلیونه شفق، تيغ قهر، دست و پای فهم و 

 .(110 ،بلاغت، زبان فصاحت ) 

 

              بست صبا هر گهری عروسان چمنبر 

 

 برخاست دل دریاكه به غواصخخي ابر از  

 (117)همان،                                                              

 

 ترکيبا  ،گلوار عاشقان 

زبان در قصخاید سعدی از لحن حماسي قصاید سبک خراساني دور گردیده و در عو  

، ویلغدر تحليل زبان از دیدگاه  یابد.بكر عواطف و احسخاسات در آن رنگ بيشتری مي

راوش ت شعر فارسي از ت  كه مطابق  بر سخنّیمخورگاهي به تركيباتي در قصخاید بر مي

ة قابل نکت هسخختند. اما ها بدیعسخخازیادبي او برخاسخخته و گاهي نيز برخي تركيب ةحافظ

ه كاند دسخخخت تركيبات  واز ورود یافتهنآ این شخخخاعردر انتناب و گلچين تخأمل آنکه 

شق، تركيباتي كه در آن عاطفه، شخور و عمناسخبت با تغزل نيسختند. يتر باشخند و بلطيف

سنن از دلدار و معشوق، گل و بلبل،  مال و غمزه و زلف، خط و خال  لوه بيشتری 

كار رفته در قصخخخاید سخخخعدی كه در نیاه اول یادآور غزل از تركيبات اضخخخافي به دارند.

 :آوریمهستند  چند نمونه مي
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 كخدام عيش در این بوسخخختخان كه باد ا ل

 

 قخخامخخت شخخخمشخخخخادهمي برآورد از بيخ  

 (111 همان،)                                   

 بخخدیع چهره بتخخانيگخرفختخخه راه تمخخاشخخخخا 

 

 ز هر دریچخه نیخه كن كه حور بيني و عين را 

 (110 همان،)                                        

 

 دسخخت تطاولبه عهد ملک وی اندر نماند 

 

 را بازوان سخخمينو  سخخواعد سخخيمينمیر  

 (119 همان،)                                   

 

 مضامين عرفانی

های زبان شعر این دوره ضمن شخناسخي شخعر پارسي در بيان ویژگيمؤلف كتاب سخبک

 این»ه گيرد كدر پایان نتي ه مي آن، هایهبيان نرمي و لطافت زبان و سخخایش یافتیي واه

 ا رواج عرفان و غلبة حالاتتواند بود، امّاگر چه نتي ة تحول طبيعي زبان مي گرگوني،د

 «ثيری مهم داشخخخته اسخخختأپروری نيز در رواني و لطافت زبان شخخخعر تبيني و دلدرون

قصاید  در كنار مدپ، مفاهيم و ماامين عرفاني را در سعدی .(039: 9944، )غلامرضایي

 به صورت مفرد:ار گرفته است، گاه كههای گوناگون ببه عناوین و شيوه

 

 خوفشود ز دلهای دوستان تو خون مي

 

 ر ادهخد بخاز از كمخال لطف تو دل مي 

 (110 همان،)                               

ابقة سنظر از كند كه صخخرفاین معاني را در قالب تركيبي اضخافي ارا ه ميگاهي نيز 

ت كارگيری این مفاهيم در قصيده لطافهاین نوع تركيبات در ادبيات عرفاني پيش از او، ب

 آورد.و رقّتي خا  پدید مي
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 دلند و هوشدر طلبخت بي اربخاب شخخخوق

 

 سخخخرند و پادر صخخخفتت بي اصخخخحاب فهم 

 (417همان،)                                    

    

 معرفخختكشخخختي دریخخای تر  هواسخخخت، 

 

 دلق قلندریعخارف بخه بات شخخخو نخه بخه  

                                        

             نادر آن ك  روی برتابد چوگخان ملخامختز  (493همان،)

 

 كه در راه خدا چون گوی سرتاسر قدم گردد 

 (413)همان،                                      

 

 آنها در قصاید دود کاست مواردی ک  سعدی از بسامد 

ود قصاید خ به بکاهد لطافت شعر از توانسختهایي را كه ميسخعدی بسخياری از ویژگي

راه نداده و یا به صخورت بسخيار حسخاب شده و دقيق در حد اعتدال كه از الزامات زبان 

است. یکي از این موارد تشدید كلمات  گرفتهخدمت به  آید سخهل و ممتنع به شمار مي

های خوریم و از ویژگيميه در قصاید دوران پيشين شعر فارسي بسيار به آن براسخت ك

 شود.آید. این موارد در قصاید سعدی به ندرت دیده ميسبک خراساني به شمار مي

تركي نيز  معمول و اداری هایهاست و بسياری از واههط مغولقرن هفتم دوران تسلّ

ها در غزليات بسياری از شاعران این دوره دیده به زبان فارسخي راه یافته است. این واهه

 .شخود و گروهي از آنها كلماتي اسخت كه استعمال آنها در فارسي استمرار یافته استمي

فظ روی حلطافت شعر را با ميانه ، سعدیقصيده و نکته قابل تو ه آن اسخت كه در غزل

های است و فقط واهه نيز در زبان او بسخيار معتدل تركي هایواهه» همين دليلكند به مي

كار برده است كه بعاي از آنها در فارسي امروز نيز و ود همتداول در عصر خویش را ب

یابيم اغلب از تركي كه در قصاید سعدی مي هایهواه .(014: 9944، )غلامرضخایي «دارد

 های سعدی و حافظ نيز به یاد داریم:زلهمان دست كلماتي هستند كه در غ
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 بر هم زند همي بناگاهي یغماچو خوان 

 

 یغمخخایيزمخخانخخه مخخ ل  عيش بتخخان  

 (421 همان،)                               

 

 هر كرا خوف و طمع در كخخار نيسخخخت

 

 تتخخاربخخاكخش نبخخاشخخخخد وز  خختخخااز  

 (113 همان،)                               

 

 های نحویویژگی

سخعدی از آن دسخت شاعراني است كه قدرت او در حسن تركيب  مله نمایان است و 

اند كه معنای كلام اقتاخخا ا زای كلام در قصخخایدش به همان ترتيبي دنبال هم چيده شخخده

ها در شعر و به طور كلي در هنرهایي كه با كلمه سروكار یکي از مهمترین نکته» كند.مي

 ،)شفيعي كدكني« اسخت  یعني آگاهي از طرز كاربرد ا زای  مله«  مله بلاغت»دارند، 

و ود دارد از  مله وزن  فارسيبر موانعي كه در شعر كلاسيک  ویط تسخلّ .(19: 9912

ات را های كلمبيند واجبندی تا بدان است كه نياز نميعروضي، قافيه و ردیف و مصراع

يار یا به نحو مع زبان این شاعرل شود. د متوسّكوتاه و بلند كند و یا به حشو در كلام خو

 اوشعر  ثيرگذاریأتوان گفت بنشي از تزبان فارسخي بسيار نزدیک است و مي ةنظم پای

 از فنامت و كه پوشخخيده نيسخخت اینیونه سخخنن گفتن خيزد.از سخخاز و كار نحوی برمي

ين شاید هم به مقصخود سخعدی در نصيحت و پند نزدیکتر است.كاهد صخلابت كلام مي

هایي از نحو طبيعي زبان قصخخاید چنين نمونهاین در  گری باعث شخخده تاخوی نصخخيحت

شخخود و در طول یک بيت )با تمام نمي شخخاعرعي سخخنن ادر مصخخر ،. حتي گاهباشخخدكم ن

یابد. این ابيات چنان روان اسخخخت كه هر چند در وزن همان ترتيب زبان گفتار( ادامه مي

 توانند كنار هم نوشته شوند.ای ميصورت  ملهگيرند به عروضي قرار مي
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 آن صخخخانع قخدیم كخه بر فرش كخا نات

 تركيخب آسخخخمخان و طلوع سخخختخارگان

 

 چنخدین هزار صخخخورت الوان نیار كرد 

 از بخخهخخر عخخبرت نظر هوشخخخيخخار كرد

 (414همان،)                                
 

 در رفتن و بخخاز آمخخدن رایخخت منصخخخور

 كوس بشخخخخارت ةتخخا بخخار دگر دمخخدمخخ

 

 ب  فخاتحخه خواندیم و به اخلا  دميدیم 

 و آوای درای شخخختخخران بخخاز شخخخنيخخدیم

 (117همان،)                                    

آن اسخخخت كه در اغلب موارد  در شخخخعر وی،های نظم طبيعي زبان ویژگيدییر از 

 ان امد و قصایدمي نشخاند و همين امر به فهم بيتهمانند ن ر، فعل را در پایان  مله مي

كند. به چينش ا زای  مله در   دور مياز موانع لطافت كلام اسخختكه  لفظي را از تعقيد

 های زیر تو ه كنيد:نمونه

 
 گرددچو مرد رهرو انخدر راه حق ثخابت قدم 

 

 گرددو ود غير حق در چشم توحيدش عدم  

 (113 همان،)                                     
 

 برخاسخخختعلم دولخت نوروز به صخخخحرا 

 

 برخاسخختزحمت لشخخکر سخخرما ز سخخر ما  

 (117 همان،)                                   

 ةآید آن است كه در طول ابيات و زن يربسخيار به چشخم مي در نیاه ننسخت،آنچه 

 عال،اف تعداد زیاد شدن و باگيرد بهره مي و عطف مکرر افعال های گوناگونيكلام از فعل

 زبان به و دور رسمي زبان از را شخعر زبان مطلب شخوند  اینسخاده مي و كوتاه ها مله

و از آن خا كه در مفهوم فعل، نوعي حركت و روپ و زندگي  كنخدمي نزدیخک محخاوره

 .بنشيده است نيز زبان قصایدش به نوعي ترنم و تحر  درو ود دارد  همين امر 
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 خواهيتلني كه ميوابم گوی و ز رم كن به هر  
 

 كخه دشخخخنخام از لب لعلت به شخخخيرین تر دعا ماند 

 (147 همان،)                                             

ي حروف از خود هيچ معنخایي ندارند كه باعث شخخخوند هنرمند در تنینا بخه طور كلّ

-3: 9914، پيشه)نوپ  قرار گيرد و از طرفي ظرفيتي بالا برای حمل معاني منتلف دارند

. گيردصورت ميخا  و زیركانه  بسياراز حروف  ةاسختفاددر قصخاید مورد بحث،  .(1

در حقيقت یکي از اسرار مهم رسایي و شيوایي زبان فارسي را گستردگي معاني حروف 

اند كه گویندگان و نویسندگان توانای ما در كاربرد آن استادی نموده اضافه و ربط دانسته

، )خطيب رهبر اندزند عرضخخه داشخخته امة ای ازی كه با اع از پهلو ميو سخخنن را در 

 دادن ربط یا كردن وابسخخته بر علاوه از این عناصخخر قصخخایددر سخخعدی  .یازدهم( :9947

 همچنين ای از كلام عاطفي و معنایي ظریف هایتفاوت ایپاره بيان برای ،كلام ا زای

آن  دریافت و در  و مفهوم بيت با ارتباط ریبرقرا ها مله كوتاه شخخدن   باگيردبهره مي

 .  شودمي ساده بسيار برای مناطب

بخه چند نمونه از رفتار هوشخخخمندانه وی با حروف كه من ر به كوتاهي  مله و در 

 كنيم:نتي ه نزدیکي به زبان گفتار و لطافت كلام گردیده اشاره مي

 

   «در برابر» به معنای با:

 نيکخخان نکو بخخابخخدان بخخد بخخاش و  بخخا

 

  خای گخل گخل بخاش و  ای خارخار 

 (113 همان،)                               
 «به سبب»از: به معنای 

 تو بر دل پخای پيل اسخخخت زعخدو را ك

 

 بخزن تخخا بخيخخدقخش فرزین نبخخاشخخخخد 

 (140همان،)                                
 «ولي»و: در معنای 

 مخخدارتو نيز غخخایخخت امکخخان از او دریغ 

 

 این بكر  خاودان ماند وكخه او نمخانخد  

 (141 همان،)                               
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ای و ود دارد كه از فارسخخخي برای  اییاه ضخخخمایر آزادی و انعطاف ویژه در زبان

همچنين « ضخخمير لغزان»گردد و از آن با عنوان های نحوی محسخخوب مي اب ایي ةمقول

های سخخعدی ميزان قابل بسخخامد رقص ضخخمير در غزل»یاد شخخده اسخخت. « رقص ضخخمير»

ه شود كه بای ميتو هي را به خود اختصخا  داده اسخت تا آن ا كه تبدیل به مشخنصه

ویژگي مأنوس شود تا معنای متن را كند و خواننده باید با این سعدی اختصا  پيدا مي

 كار بسته است.هسعدی این شيوه را در قصاید نيز ب .(917 :9913، )فتوحي« دریابد

 
 عخا زنخخد دسخخختاز  شدیوی كخه خلق عخالم

 راه خخخدای را ةغخم نخيسخخخخت زخم خورد

 

 عا ز در آنکه چون شخخود از دسخخت وی رها  

 دواكنخخد  شدردی چخخه خوش بود كخخه حبيب

 (417 سعدی،)                                      

گيری از سخاختارهای نحوی خاصي است كه دییر شاعران بهرهدر  هنر سخعدیگاه 

ا رمنتقدان در شعر این شاعر از موضوعاتي است كه نظر « حذف» اند بدان تو ه نداشخته

ای است كه در ها از مقولهدر شخعر و به خصخو  غزل او حذفكند. به خود  لب مي

 ةعين حال شخخاخصخخ های هنری و درحذف از نادسخختورمندی» نماید گفتار هم رخ مي

های ب ا و ای ازهای دور از حذف .(739 :9913، )فتوحي «سخخبکي غزل سخخعدی اسخخت

 اب شخاعر گردد مي كلام رواني و لطافت و زیبایي مو ب كه اسخت عواملي از یکي ابهام،

 ودشنب كه را كلام از هایيقسمت او. كندمي سهيم متن قرا ت در را خواننده تکنيک این

 یابد مي در را آن خود ضخمير در خواننده و آوردنمي و ود به موضخوع اصخل در خللي

 .كندمي سهيم معنا گسترش در را خواننده واسطه این به و كندمي حذف

 

 خدای یوسخخخف صخخخدیق را عزیز نکرد

 

 كرداریرویي، ليکن بخه خوببخه خوب 

 (173 سعدی،)                             

 ليکن به خوب كرداری ]عزیز كرد[.
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 حذف فعل سوگند و دعا:

 

 رب به صخدق سخينة پيران راستیوی یا

 

 مردان آشخخخنخخا رب بخخه آب دیخخدة یخخا 

 (417 همان،)                               
 .دهم[]تو را قسم مي

سخعدی را كه شعر سبک عراقي را به زبان طبيعي و  عامل دییری كه نه تنها اشخعار

روزمره نزدیک كرده سخليقه خا  شاعران این سبک و توانایي آنان در كاربرد واهگان و 

همنشخخخين كردن آنها بر طبق الیوی عادی زبان بوده اسخخخت. امری كه بوق فاخرپسخخخند 

ستن از نحو و داده است و این دوری  شخاعران مکتب خراسخان ظاهراز ا ازه آن را نمي

زبان رسمي و ادبيِ وابسته به دربار به ویژه در زبان قصاید سعدی به نوعي تازگي دارد. 

حذف حروف اضخافه و ربط نيز علاوه بر ای از در سنن مو ب نزدیک شدن نحو زبان 

به نحو زبان محاوره گردیده و به  هت رواني و سخخرعت انتقال كلام، خود از  اوقصخخاید 

 گردد.ان محسوب ميموارد تلطيف زب

 حذف حروف اضافه و ربط

 

 یار آن بود كه مال و تن و  ان فدا كند

 

 تا در سخخخبيل دوسخخخت به پایان برد وفا 

  ان ]را[ فدا كند  /   وفا ]را[ به پایان برد 

 

 بمرد و هيچ نبرد آنکخخه  مع كرد و ننورد

 

 تواني، هان!بنور، ببنش، بخده، ای كخه مي 

 (همان ا)                                        

 بده ]و[ ببنش ]و[ ربنو

آورد گاه به واسخخخطة فعل و  ز معاني منتلفي كه سخخخعدی از دل حروف بيرون مي

آوریم ميان ای كه مياندازد. در نمونهاليه فاصخخخله ميحرف ربط ميان معطوف و معطوف



  14 ت، شلار4911زمستان بيست و یکم،  سال ،نام کاوشفصلرامۀ عللی  441

 

)فعل و « دهد و»اليه اسخت به واسطة معطوفكه « نيکنواه»در نقش مفعولي و « بدخواه»

 حرف ربط( فاصله انداخته است.

 

 یارب بقای عمر دهش تا به قهر و لطف             

 

 را نيکنواهرا  زا دهخخد و  بخخدخخخواه 

 (117)همان،                                
سبک تکرار افعال از مواردی اسخت كه هر چند در سخبک خراسخاني مرسوم بود در 

ا تکرار كلمات به دلایل بدیعي و موسخخخيقایي همچنان عيب محسخخخوب گردید  امّعراقي 

 نحوی تکرار سعدی، غزل در سبکي های بارزاز مشخنصخه»ادامه یافت. برخي معتقدند: 

 ،)نظری «دارد مستقيم ارتباط بلاغت، با دییر سوی از و زبان دستور با سویي از كه است

9912 :071).   

ا گاه تکرار در سط   مله ایم امّ را در  ای خود آورده هسخط  واج و واهتکرار در 

في ا تعریامّ  ،پذیرد. این مقوله اگر چه به موازنه و مماثله بسخيار نزدیک استصخورت مي

در تکرار »گردد. عوامل نحوی زبان بررسخخي مي ةمسخختقل برای خود دارد و زیر م موع

كند، بهن مصرع دوم، اولي را تداعي مي های نحوی بنش یاالیوی نحوی چون ویژگي

سخخخازی نحوی اسخخخت و مخانند هر برد. تکرار نحوی، قرینخهت مياز این دریخافخت لخذّ

، اميار)وحيدیان ك «كيد همراه استأسخازی دییری زیباست. علاوه بر این تکرار با تقرینه

م  به بينيهای بسخخخياری از این نوع تکرار را در قصخخخاید سخخخعدی مينمونخه .(4: 9941

 كه چينش ا زای  مله در هر دو مصرع قرینه است. طوری

 ارباب شوق در طلبت بي دلند و هوش

 

 اصخحاب فهم در صخفتت بي سرند و پا 

 (131 سعدی،)                             

 

 گاهي سخخموم قهر تو همدسخخت با خزان

 

 گخاهي نسخخخيم لطف تو همراه با صخخخبا 

 (131 همان،)                               
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كند و آن مطرپ مي« تناظر نحوی»ای را تحت عنوان شخخناسخخان نکتهیکي از سخخعدی

: 9949، د)موحّ ای تداعي از نوع تاخخاد اسخختگونه ،ای نحوی اسخخت كه در واقعگزاره

یر ن با ییدیپرداخته كه الفاظ در آ این شاعردر این مبحث به تناظرهایي در غزل  .(942

ا در معنا مترادف هسخختند. این رفتار متفاوت با نحو، در مناطب در تاخخاد قرار دارند امّ

منه و هيای   و به گونهشوددر قصخاید او نيز دیده ميكه  كندنوعي تکانه زباني ای اد مي

ن آميز خود نيازی به ایدر قصاید نصيحت ویو چنانکه گذشت  زبان را كاسختهصخلابت 

 و بيشتر به لطافت گرایيده است. دیدهمقوله ن

 

 تببسخخام دسخخت فتنه ایّ ،به روزگار تو

 

 بیشخخخادبخه یمن تو در اقبخال بر  هان  

 (413 سعدی،)                             

ا در ساختار  مله، معنایي مشابه در ظاهر با هم متااد هستند امّ« بیشاد»و « ببست»

 كنند.را القا مي

 
 بنشستلدش به تحسّر كه خُچه هوایي اسخت 

 

 برخاست چه زميني اسخت كه چرخش به تولاّ 

 (419 همان،)                                       
اند و دو كلمة متااد هستند كه در  مله معنایي مشابه یافته« برخاست»و « بنشست»

 كنند.هر دو  مله مفهوم خرمي و دلسذیری هوا و محيط را برای مناطب تداعي مي

 

 های آواییویژگی

 وزن عروضي

شاعر و سس   ةانتناب وزن شخعر، گذشخته از ارتباط آن با موضوع و درونمایه از قریح

گيرد و بر مبنای گرایش او به هر بحر و ملاحظات بوقي و عاطفي شخاعر سخرچشمه مي

توان در مورد روحيات و موزوني طبع صخخخاحب اثر به نتای ي رسخخخيد. در ادامه وزن مي
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آوریم كه به ابعان همیان سرآمدان توضيحي در مورد اوزان غزليات سعدی و حافظ مي

كنيم آیند و سس  اوزان قصاید سعدی را بررسي ميسرایي ادب فارسي به شمار ميغزل

دیوان حافظ كه در تمام  تر گردد. بررسيتا نرمي و لطافت اوزان قصخاید سخعدی نمایان

ن عناصخر غزلوار در اشخعار خود شخهره است  نشان دوران شخعر فارسخي به گلچين كرد

رمل، م تث و ماخارع( به ترتيب مورد نظر این شاعر خوش بحر دهد كه سخه وزن )مي

 .(31-91: 9917، سيف بوده است )ر : بوق در غزل

 

 بحر ماارع بحر م تث بحر رمل حافظ هایتعداد كل غزل

717 949 994 19 

 09/91 94/07 47/93 بسامد نسبت به كل:

های سعدی را در بحرهای رمل، هزج، م تث در بررسي آماری، اوزان پركاربرد غزل

رحمي و در گفتیوهای سخخعدی با محبوب و شخخکایت از بي»اند كه و ماخخارع دانسخخته

 كار رفته اسخخت، یعني همانخبرند بهاعتنایي او و در پاسخخخ به آنان كه از عشخخق او بيبي

احساسات دروني گوینده را با صداقت و سوز نهفته بيان زباني كه عواطف شخنصخي و 

 .(033: 9911، )خدیش «كندمي

 

 بحر ماارع بحر م تث بحر هزج بحر رمل سعدیهای تعداد كل غزل

111 093 932 901 13 

 17/99 92/91 33/09 11/92 بسامد

 پردازان كهن در شخخعر خود لحني حماسخخي دارند كه در بحرهایدر مقابل، قصخخيده

 بيعتيطی اراد سراست وسعدی بيش از هر چيز غزل اشعرشان نيز بازتاب یافته است. امّ

ه یابيم  بحری كبحری مانند ر ز نمي در قصخخاید او اثری از دليل همين به خيالسردازانه،
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 رودترین این اوزان به شخخمار ميدر ميان اوزان پركاربرد در شخخعر فارسخخي، یکي از ثقيل

از اوزاني بهره  سته كه در غزل كاربرد دارند. به طور  ( و بيشختر 911: 9904، )خانلری

، كدكني)شخخفيعي و ملایم اسخخت«  ویباری»كلي شخخاهکارهای سخخعدی اغلب در اوزان 

9911 :41).   

بنصخخخو  وزن  م تخخث یخخابيم كخخه بحردرمي ،در بررسخخخي اوزان قصخخخایخخد او

مناسخخب اسخخت  نيمي از  غم و کایتشخخ و درد بيان كه برای «فعلنمفاعلنفعلاتنمفاعلن»

و همانطور  شدهبار تکرار  01. این وزن در قصاید سعدی شودميهای او را شامل قصيده

ن بحر ای های بارزمشنصه از. ای داشته استكه دیدیم  حافظ نيز به این بحر تو ه ویژه

 عروضي، آهنیين بودن و خوش نوایي آن است.

 فعلاتن(مفاعلنفعلاتنبحر م تث م من منبون )مفاعلن

 

 اگر مطالعه خواهد كسي بهشت برین را

 

 بيخا مطخالعخه كن گو به نو بهار زمين را 

 (411سعدی،)                               

 بحر م تث م من منبون محذوف )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن(

 

 بخه هيچ یخار مخده خاطر و به هيچ دیار

 

 ربسخخيا كه برّ و بحر فراخ اسخخت و آدمي 

 (129)همان،                                

 ترمناسب ایاسطوره و اندیشمندانه بيان برای و است خفيف غمي مو د» رمل بحر 

 و فراق و ه ر و گله بيان برای عموماز ( و در غزليات34 :9911ج، )سرا «رسدمي نظر به

 یکي از و بعد از بحر م تثشخخود بار تکرار مي 1دارد  در قصخخاید سخخعدی  كاربرد مرثيه

 پركاربردترین اوزان است.
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 فاعلان(فاعلاتنبحر رمل مسدس مقصور )فاعلاتن

 بخخ  بخخیخخردیخخد و بخخیخخردد روزگخخار

 

 دل بخخه دنخيخخا در نخبخنخخدد هوشخخخيخخار 

 (190سعدی،)                               

بحر ماارع و زحافات آن است كه در قصاید سعدی  ،یکي دییر از اوزان  ویباری

بار تکرار گردیده. نمونة آن بحر ماارع م من اخرب مکفوف مقصور )مفعول فاعلات  1

 .مفاعيل فاعلان(

 

 این منتي بر اهخل زمين بود از آسخخخمان

 

 وین رحمخت خدای  هان بود بر  هان 

 (103 همان،)                               

قصاید مورد تو ه سعدی بوده، بحر هزج است. اوزان  دییری كه به نسبت دربحر  

( این 47: 9911، است)وحيدیان كاميار عاشخقانه یا بنشآرام ماخامين این بحر مناسخب

 قصيدة او را شامل گردیده. 3بحر و زحافات آن 

 مفاعيلن(مفاعيلنمفاعيلنهزج م من سالم )مفاعيلن

 
 ثخابخت قدم گردد چو مرد رهرو انخدر راه حق

 

 و ود غير حق در چشخخم توحيدش عدم گردد 

 (413 سعدی،)                                      
 .هزج م من اخرب مکفوف مقصور )مفعول مفاعيل مفاعيل مفاعيل(

 

 آمخخدن رایخخت منصخخخوردر رفتن و بخخاز

 

 ب  فخاتحه خواندیم به اخلا  دميدیم 

 (107)همان،                                
بحر بار،  9بحر خفيف  شود.سایر بحرها به نسبت بسيار كمتر در قصاید او دیده مي

بحر  7بينيم كه اند. ميبار تکرار گردیده 9بحر سریع و بار  0بحر منسرپ بار،  0متقارب 

پركاربرد قصخخاید وی همان بحرهای هسخختند كه در غزل حافظ و سخخعدی نيز بيشخخترین 
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 نهعاشقا اند و ظرفيت بيان احساسات و عواطفبه خود اختصخا  دادهبسخامد تکرار را 

 را دارند.

 

 بحر هزج بحر ماارع بحر رمل بحر م تث سعدی صایدق كل تعداد

31 01 1 1 3 

 7/1 0/93 0/93 71 بسامد

گونه بر هم خوردن وزن و حتي سخخکته خفيف بر ننوردیم و به هيچ این اشخخعاردر 

شفاف این اشعار در اصل اوزان  افزوني لطافت در قصخاید اسخت.این رواني وزن باعث 

در ننستين برخورد، نظام ایقاعي آن بر شنونده یا قرا ت كننده به روشني »یعني هسختند 

   .(914: 9911، )شفيعي كدكني «شودمياحساس 

 

 قافي 

. سخخخعدی آفرینش موسخخخيقي كناری شخخخعر را برعهده دارد ةقافيه همراه با ردیف، وظيف

را در های معمول عصر خود، كلمات و واههسرای پيشين و همشخاعران قصخيده خلافبر

كند و به های طولاني، سنیين و یا تركيبي پرهيز مي. او از واههنشانده استقافيه   اییاه

 افزاید.این واسطه بر رواني و لطافت قصاید خود مي

ر  اییاه قافية های منتلف كلمات كه داز صخخخورت این شخخخاعر فحل طرز گزینش

 :آوریمدر ادامه ميرا  و بعاي از انواع آنها قصاید خود نشانده

 

 اسم:

 نمود هلالك اسخت آنکه به انیشت مي

 

 مخانخخد دهخخانكز ابروان تو انیشخخخت بر  

 (143 سعدی،)                             
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 فعل:

 ال مخخال پيش آیخخدگخخرت هزار بخخدیع

 

 سسارمببين و بیذر و خاطر به هيچ ك   

 (112 همان،)                               
 صفت:

 صخخخوفي بخدميد ةبوی آلودگي از خرقخ

 

 برخاسخخت دانا ةسخخوز دیوانیي از سخخين 

 (113 همان،)                               

 حرف:

 راشکر و سساس و منت و عزت خدای 

 

 كبریخخاپخخروردگخخار خلق و خخخداونخخد  

 (131 همان،)                               
 ضمير:

 علم دولت نوروز به صخخحرا برخاسخخت

 

 برخاست مازحمت لشخکر سخرما ز سر  

 (117 همان،)                               

: 9919، گيرد. )حميدیانهایي كه آهنگ خوشخخخي ندارد، بهره نمياز قافيه» سخخخعدی

های حرف و ضمير و قيد قصخاید وی دو سخيلابي و در صورتاغلب واهگان قافيه  .(12

یک سخخيلابي هسخختند كه بر لطافت شخخعر افزوده ضخخمن آنکه در همين قصخخاید معدود، 

ین ترین و رساترها روانزیرا مصوتبينيم  ها را در  اییاه حرف قافيه بسيار ميمصوت

ه مصخخخوت ختم شخخخوند. زماني كه یک بيت بها هسخخختند كه مو ب نرمي كلام ميواج

تواند صخدا را متناسخب با آهنگ شعر امتداد دهد و صوت به شکل شخود، خواننده ميمي

   (.079: 9919تری پنش گردد )پارساپور، نرم

ای اسخخخت كه تا اندازهگاهي او از وزن و آهنگ، آدر تركيب كلمات و  ویمهخارت 

ه هایي را بید خویش واههدهد تا در  اییاه قافية قصاميداني وسخيع در انتناب به او مي

شخخخود و خوش ميخخدمخت گيرد كخه حروف آنها بویژه حروف قافية آنها راحت تلفظ 

قصاید او حروف ث، چ، ب،  ،  ،  در بررسي كلمات قافيه .آهنگ و گوشخنواز است
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د و به عک ، قصاید او در اغلب موارد، منتوم به حروف رسا و شخط، ظ، غ، ق دیده ن

سرا حروفي را كه در ل، م، الف، ت، ز، ه، ب اسخت. این شاعر سرهآهنیين ی، ن، د، ر، 

 ی لغاتودر قصخخاید  آهنگ و تلفظ ناسخخاز، خشخخن و ناملایم یافته، به كار نبرده اسخخت.

م ل: ) ها را به كار برده اسخختنامأنوس و عربي كم اسخخت و گاهي به ضخخرورت قافيه آن

 .والسّما، الدّعا، المسا، هبا، عصا، اتي، فلا(

 

 دیفر

ه ا شعر را بقصخاید مرّدف سخعدی زیاد نيسخت و به اقتاای سنن از ردیف بهره برده امّ

ها سسارد. ردیفگردد نميردیف بر شخاعر تحميل مي ةدسخت تداعي معاني كه به واسخط

كند. ای اسخخت كه محدودیتي برای شخخعر ای اد نميعموما كوتاه،  مع و  ور و به گونه

در انتناب »برد  همچنين ر اسخخمي و فعلي را به كار نميهای طولاني و دشخخواردیف وی

ردیف همواره بخه علخت و ودی ردیف تو خه دارد  یعني، به این كه ردیف باید هم به 

شعر وحدت و یکسارچیي بيشتری ببنشد و هم بر موسيقي و گوشنوازی آن بيفزاید. او 

، )حميدیان« راز ردیف و نقش ظریف و مهم آن را در شخخخعر بخه خوبي دریافته اسخخخت

9919 :12).   

به فارسخي سخروده، چهارده قصخخيده مردف است كه از آن  ویای كه قصخيده 31از 

ار كه)كه یکي ضمير است( ب ميان، ده ردیف فعلي، دو ردیف حرفي و دو ردیف اسخمي

، كوتاه، سخاده و بيشتر فارسي است و تنها در یک مورد نيزهای ردیفاین اسخت.  گرفته

 به كار گرفته است. ردیف اسمي عربي

 

 حرف ضمير اسم فعل در قصاید ردیفم موع كل 

97 92 9 9 0 

 01/97 97/4 97/4 70/49 بسامد
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ای به فعل كه سخخعدی در ردیف قصخخاید خود تو ه ویژه مؤیّد آنسخخت دول فوق 

بسياری از  ملات او كه معمولاز یک  گفته شخد داشخته و همانطور كه در بنش نحو نيز 

دهند به طور طبيعي و مانند كلام روزمره به فعل ختم مصخخخراع یخا بيخت را شخخخکخل مي

ا های فعلي بيشترین گرایش ردر غزليات نيز به ردیف ویشایان بكر است كه  .شوندمي

شم ش سرایان قرن پن م وهای فعلي متکلّف كه در اشخعار قصخيدهالبته نه آن ردیفدارد 

 عریِزبان شخخ لطافتسخخادگي و  در پي احيای وبينيم كه به كلي از آن فاصخخله گرفته مي

 .و احيای آن فاای روان و ملموس است شعر فارسي قرون ننست

آهنیين بودن  گاهي بر هماهنیي حروف در قافيه و ردیفاین شاعر خوش بوق با 

 و نون( در قافيه و ردیفهماهنیي )الف  یکي از موارد بهتنها اسخخخت.  افزوده قصخخخاید

 تو ه كنيد:

 

 كخدام بخاغ بخه دیخدار دوسخخختخان مخاند

 

 كسخخي بهشخخت نیوید به بوسخختان ماند 

 (193 همان،)                               

 

 سعدی قصایدهای درونی تراسغ

شود، و با آن مي شخعر مياني موسخيقي سخبب غنای تمهيداتي و رموز از اسختفاده با شخاعر

كند  نقش واهه و ارتباط آن با الفاظ مي القا را شخخعر از ناشخخي عواطف و احسخخاسخخات

های شاعر بسيار مؤثّر است. در بعاي موارد نيز م اورش در سخاماندهي افکار و اندیشه

. به تحت تأثير افکار و عقاید خود با بعاي از تعبيرات ان  و الفت بيشتری دارد شخاعر

خویش با كلمات خلق، گرایانه ندیشه بشردوستانه و انسان، سعدی به واسطه اعنوان م ال

  .(1: 9944)مظفر،  دود و درد آشناست

كار گرفته در قصخاید، بيشتر اوزان  ویباری و نرم را به اوهمانطور كه اشخاره شخد 

پذیر نيسخختند، از ت ان  حروف بيشخختر ها ت زیهچون مصخخراع»اسخخت كه در این اوزان 
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گاهي كلمات را نه برای انتقال  او .(19:9911)شخخخفيعي كدكني، « توان كمک گرفتمي

گيرد و از كلمات سخخاده و مفاهيم، بلکه برای آراسخختن صخخوری كلام خود به خدمت مي

متخداول و هموار و یکنواخخت برای ای خاد انواع منتلف  ناس و سخخخ ع و افزودن بر 

يز به كلمات مه ور و كند. وی در این عرصخخه نها اسخختفاده ميهای صخخوتي بيتزیبایي

 شود.خشن و دشوار متوسل نمي

 

 آراییواج

ي موسخخيقي ها در آثار ادبي،مصخخوّت و هااز صخخامت یک هر  م ال، دارند. به عنوان خاصخخّ

و تركيبات متشخخکل از این  «س ش،»های سخخایشخخي مانند صخخامت كه ملایمتي و نرمي

شود. مشاهده نمي« گ، ت، پ» انف ارییا « ن م،»ای های غنهها دارند، در صامتصامت

 دارند ميانه حالت بعاخي و سخنیين پ  برخي از الفاظ شخيرین و لطيف، برخي غليظ و

 موارد، این از یک هر از حاصخخخل عواطف همچنين .(37-79: 9990، خخانلری :)ر 

به ا ر و یا صلابت لطافت توانندمي هاتو مصوّ آرایي نيز صخامتدر واج متفاوت اسخت.

های سایشي اگر ها یا صامتتركيب وا ي متشخکل از مصوت و ،القا كنندبهن مناطب 

سعدی در قصاید خود بيشتر از این نوع  كاهند به قصخيده وارد شخوند از صلابت آن مي

 برد:حروف و صداها بهره مي

 «:آ»هم صدایي 

 

 آن روی بين كه حسخخن بسوشخخيد ماه را

 

 خخخال سخخخيخخاه را ةو آن دام زلف و دانخخ 

 (119 سعدی،)                             

بار تکرار صخخدای )الف( گویا صخخخلای دعوت برآورده و  1سخخعدی در این بيت با  

ت بلند راه خرو ي ظ این مصوّ. چون هنیام تلفّخواندمي معشخوق همیان را به تماشخا

 بکشد. تواند صدای خود را كاملازباز است و فرد مي دهان كاملاز
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 :«ش»تکرار حرف 

 

 ميلش از شام به شيراز به خسرو مانست

 

 شخخيرین ز شخخکر باز آمد ةكه به اندیشخخ 

 (149 همان،)                               

  

موسيقي موا ي در بيت پدید آورده است « س»در كنار « ش»تکرار شش بار حرف 

 به شيراز همنوان است. كه با شور و سرمستي، هي ان و اشتياق سعدی در بازگشت

كيد بر مفهوم، انتقال احساس و افزایش أسخعدی با بكاوت شخاعرانه در انتقال معنا، ت

موسخخيقي از نغمه حروف تا حد امکان و اعتدال بهره گرفته و بر لطافت قصخخاید خود با 

 های نرم افزوده است.يری واجگكارهب

 
 سخم یکران سخلطان را در این ميدان كسي بيند

 

 پيشخخخاني كند چون ميخ و همچون نعل خمكه  

 (111 همان،)                                       

 
تکرار حرف )نون( به ویژه نون ساكن در این بيت حركت اسب را در بهن مناطب 

گيرد از بزرگي و شکوه در كنار آن قرار مي« ميم»كند و همچنين وقتي صدای تداعي مي

 .كندسوار حکایت مي

های صخخوتي را با دقت فراوان رعایت كرده و همين اسخخت كه منحني»در شخخعر  او 

ترین خصلت سعدی است. مهم شعر او را به حالت اموا ي آرام و ملایم و زیبا درآورده

ها را در ها و توازنسازیموزوني آن اسخت. وی با بوق تام خویش توانسخته است قرینه

 .(922: 9944، )غلامرضایي« شعر بهتر از هر شاعر دییر رعایت كند
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 جراس

ای آوایي اسخخخت كه در زبان ادبي ارزش موسخخخيقایي دارد و از آن ا كه به  ناس پدیده

شود. ثير بيشختر سخنن در بهن مناطب ميأكند، باعث تتر شخدن كلام كمک ميآهنیين

هخا اسخخخت، به طوری كه كلمات روش ت ني  مبتني بر نزدیکي هر چخه بيشخخختر وا »

 .(71: 9911، )شخميسا « ن  بودن آنها به بهن متبادر شخودبه نظر آیند، یا هم ن  هم

آرایي و تکرار كمتر ها مانند واجبسامد  ناس از دییر آرایه ،در قصخاید سخعدیهر چند 

شي پوتواند در اختيار شعر قرار دهد چشماو هرگز از ظرفيتي كه این صخنعت مي  اسخت

رین مهمت  است بهره گرفتهر زیباسخازی ابيات قصخاید نکرده و به حد اعتدال از  ناس د

اسختفاده از كلمات سخلي  و شيوا و دوری كردن از كلمات  هااین  ناسخصخيصخة در 

 ایبه گونه صنایع از مه ور و نامأنوس و بيیانه از بهن اسخت. در اغلب موارد اسختفاده

و ه مت كه آن از پيش او شعر خواننده یا شنونده كه گيردمي صورت زیركانه و هنرمندانه

 شود.مي آنها ولطافت هماهنیي و زیبایي مسحور شود، شعر در رفته كاربه صنایع

  ناس شبه اشتقاق در مصرع اول و  ناس ناقص افزایشي در مصرع دوم:

 
 و نف  دینخخار و دین و دنييدرم چخخه بخخاشخخخد و 

 

 دهد هر چه هسخخت هيچ انیار دوسخخت دسخختچو  

 (119 همان،)                                             

  ناس ناقص افزایشي و اختلافي: 

 

 یپيروز باغِنوروزی نسخخخيم  بادِای  بيار

 

 ندما ما یاركخه بویِ عنبرآميزش به بویِ  

 (147 همان،)                               

 ب: ناس مركّ

 بخه چنخد روز دگر كخافتاب گرم شخخخود

 

 سخخخایة بانو  بانسخخخایخهمقرِّ عيش بود  

 (111 سعدی،)                             
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گيرد، در هایي كه تحت عنوان موسخخيقي دروني مورد بررسخخي قرار ميبسخخياری از آرایه

حقيقت زیرم موعه آرایه تکرار اسخخت  انواع  ناس، ردّ الع ز علي الصخخدر، ردّ الصخخدر 

ای از آنچه در لطافت زبان قصخخخاید سخخخعدی به نمونه علي الع ز، طرد و عک  و ... كه

 . كردیممؤثر افتاده در بنشهای منتلف این پژوهش از  مله تکرار نحوی اشاره 

 

 گيرینتيج 

زبان سعدی در نیاه اول سهل و در كنکاش برای یافتن آنچه هنرهای زباني سعدی باید 

 توانمي كلي بندی مع در نماید.دانسخخت و به شخخعر او  اودانیي بنشخخيده  ممتنع مي

گری خویش، دانسخخته معنایي و خوی نصخخيحت ظرایف بهتر هرچه القای برای وی گفت

 .زباني لطيف را به خدمت گرفته است كه با قصاید پيش از خود متمایز است

گراید  كارگيری هيچ عنصری از عناصر شعری به افراط و تفریط نميهدر ب این شاعر

ا ر ویپرداز، زبان قصخخخاید دوره و طبع لطيف و موزون و غزل با این حال تغيير سخخخبک

ثير قرار داده  فنامت و صلابت زبان قصاید،  ای خود را به زباني نرم و لطيف أتحت ت

ا ها یكلمه ةف و شکستد، منفّهای قصخاید او سخایش یافته از شخکل مشدّزیرا واهه داده

فاصخخخله گرفته زیادی  وس تا حدّنأهای مه ور و نامهخای متوالي همچنين كلمهسخخخاكن

ها و هنيز واه .بينيم. كلمات و اصخخخطلاحات زبان محاوره را گاه در شخخخعر او مياسخخخت

ارد را و و معنوی با خود مفاهيم و ماخخامين غير ملموس كه عرفاني تركيبات عاشخخقانه و

كه در سبک خراساني  اند  همين امر لحن حماسي را از قصاید سعدی زدودهشخعر كرده

 رد نظر بوده است.مو

نظم پایة زبان در اغلب موارد  رنگ باخته وكخاربردهای نحوی كهن در قصخخخاید او 

 اوفخارسخخخي یخا همان نحو معيار رعایت گردیده كه از رموز سخخخهل و ممتنع بودن كلام 

های نحوی مؤثر در القای معني و بسخياری از خصخایص و گردد،  اب ایيمحسخوب مي

حروف و رقص  ة، كاربردهای ویژو ای از حذفار فعل، تکر هخای نحوی چونانویژگي
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 با بارتباط مناط برقراری به و كندمي نزدیک پایه نظم به را زبان قصاید ضمير و ... كه

 افزاید.بر شيریني و لطافت زبان قصاید او مي رساند ومي یاری متن

های وزني در قصاید او  ایي ندارد سکته ،كندمطبوع پرهيز ميهای ناسعدی از وزن

و بيشخختر از اوزاني بهره  سخخته كه در غزل كاربرد دارند اوزاني  ویباری و ملایم چون 

 وامناسب است و حدود نيمي از قصاید  غم و شخکایت و درد بيان كه برای م تث بحر

ند كستفاده ميهای معمول برای قافيه ادر این بحر سروده شده است. او از كلمات و واهه

گردد. سعدی با زیركي هایي عموماز سخاده و آهنیين كه مو ب لطافت شعر ميو ردیف

 آهنگ نهایت استفاده را برده است.خوش زیبا و ها برای ای اد بافتيتو مصوّ از صامت

اند  قان به آن اشاره كردهبكر گردید و بسياری عوامل كه  سته و گرینته محقّ آنچه

گفت كه  توانقصخاید سعدی از صلابت به لطافت كشانيده است، بنابر این ميزبان را در 

قصخاید وی در لطافت بيان به غزلهای او نزدیک گردیده و زمينة تناسب زبان با مامون 

 را فراهم آورده است. پرداز وینصيحت وو خوی لطيف  قصاید
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 991-222 صفحات
 

   های تحوّل انواع ادبیها و انگیزهروش

 پژوهشی( مقالة)
 رقیه فراهانیدکتر 

  زبان و ادبیّات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی آموختةدانش

  1رضا فوالدیدکتر علی

  کاشاندانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه 

 
 چکيده

ده یاپ ادبی بوگهان در  وجۀ نظهیابحث دربارۀ انواع ادبی، پيوستت ا اج له ا احا ث پهایهي ب بهاپ پهشی 

عا با ااهشج، احا ثاعی لدپ ش  «ژانهیا»اسب. اج جاان اطهح شدن انواع ادبی تتت ر ه ارسطو تتت عحب ر وان 

یا در ای  رهصا، چگونگی ش چهایی پدید عهی  پهس گست هده دربارۀ ای  اوووع شک  گهت ا اسب. اج ام 

ن دارد کا انواع ادبی در طول  يات خود یایی اج ای  دستب ناان اج آآادن انواع ادبی عاجه استب. پهست 

 .  گيهدیاپ عحو ل انواع ادبی شک  اییا ش انگيزهاند. به ای  پایا، اححث رششعغييه ش گس هش یات ا

رشد، عالش دارد وتته  عیهیا انواع ادبی، با پهس  عح ي ی پي  ای-ای  اقالا کا با رشش عوصتيیی

. ن يجۀ با دستب آاده ناان اج آن دارد کا انواع ادبی لدید، چگونگی ش چهایی عحو ل ای  انواع پاست  دید

یایی اان د عغييه اووتتوع، عغييه انداجه، عغييه رهواتا  اج ریگت ر عغييه یتا ا ياپ انواع ادبی مدی  ش با رشش

حارع د یاپ ای  عغييهات نيز رآی د. انگيزهاایي ب، عهکيب دش یا چ د نوع ادبی، عغييه کانون عول ا ش ... پدید ای

اج ستیارش یا نياج لاایا، طهج عیاا  اره با شامیي ب، وتهشرات ناشی اج شيوۀ بيان، شویي ب خا   اطاطب، 

 تهی گ.سو کهدن خود با یک خهدهی ش یا کارآادعه بودن نوع ادبی ا سوخ ش ایه تی آن، 

 
 ادبي ات.ش اسی انواع ادبی، نظهی ۀ ژانه، عهکيب انواع، لاایایاپ ک يدپ: شاژه
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 اااقد  -0

هاستتتت ترین مباحث انواع ادبي، بحث دربارة چگونگي و چرایي تحوّل آنیکي از مهم

كه با ارسطو آغاز شد و امروزه، ضمن مباحث نظریّة ژانر، همچنان ادامه دارد. ارسطو در 

، اند و با گذر زمانبحث از تراژدی، بر آن است كه شعرهای نخستين، ساده و كوتاه بوده

تراژدی در اصتتت ، از اند. به باور او، تری مانند تراژدی تبدی  شتتتدهبه شتتتعرهای كام 

 كم به تکام  رسيد؛ تا جایيرامب پدید آمد و كمگویي و اشتعار سترایندگان دیتيبدیهه

كه برای نمونه آشتي ، ی  نفر بازیگر تراژدی را به دو نفر و ستوفوك ، آن را به سه نفر 

های ستاده و كوتاه را كنار گذاشت و وول با این تحواّلت، افستانهافزایش داد و تراژدی 

گویا این عقيدة وی موجبات توجّه  (.929-999: 9999كوب، و تفصتتتيت  یافت یزرّین

پردازان را به موضتتتوع تحوّل انواع ادبي فراهم كرده استتتت؛ تا جایي كه امروزه نظریّته

لة پيش رو به واكاوی چگونگي و مباحث معتنابهي دربارة این موضتتتوع وجود دارد. مقا

 چرایي تحوّل انواع ادبي اختصاص یافته است.

با این وصف، مسألة اصلي پژوهش حاضر، چگونگي پدید آمدن انواع جدید ادبي و 

های تحوّل ها و انگيزهترتيب، با دو عنوان روشچرایي آن استتتت. این دو موضتتتوع، به

 شوند.انواع ادبي، به بحث گذاشته مي

  

 پياي ا -0-0

به دلي  اهميّت دانش انواع ادبي، تا كنون آثار فراواني در این حوزه تأليف شتتده استتت. 

 ترین این آثار در ایران از این قرار است:مهم

( آثار ادبي را، چه 9949« یانواع ادبي و آثار آن در زبان فارستتي»حستتين رزم و در 

بندی كرده استت. منصتتور رستگار وبقهمنظوم و چه منثور، از دو دیدگاه قالب و محتوا، 

بندی شعر فارسي از دو منظر محتوا و ( به تقسيم9949« یانواع شتعر فارسي»فستایي در 

( آثار منظوم و منثور فارسي 9942ی «انواع ادبي»قالب پرداخته است. سيروس شميسا در 
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ين نبندی كرده استت. منصور رستگار فسایي همچرا در دو حوزة صتورت و معني وبقه

بندی آثار منثور فارستتي از دو دیدگاه محتوا و ( به دستتته9991ی «انواع نثر فارستتي»در 

( ت 9919ی «رستاخيز كلمات»كدكني در فصلي از شک  پرداخته است. محمدرضا شفيعي

ر و تطبيق آن ب انوردهای آنتآان روس و دستتایگرادبي صتتورت یّةگيری نظرشتتک  كه به

انواع ادبي را محصول انواع پيش از خود دانسته است.  -ستي اختصاص دارد ادبيات فار

 «نظریّة ژانر: نوع ادبي»صتتتبّار در بخشتتتي از كتاب مهدی زرقاني و محمودرضتتتا قربان
اند و ستتتران ام، مهدی زرقاني در هتای تیيير انواع را مطر  كردهروش(، برخي 9910ی

ادوار پيش از استتتتم تا حدود  ( تاریخ ادبيّات ایران را از9910« یتتاریخ ادبيّتات ایران»

 كرد ژانری بررسي كرده است.انقتب مشرووه با روی

ها را به ترتيب ترین آنهایي در این باره به چاپ رسيده است كه مهمچنين مقالههم

 توان برشمرد:زیر، مي

( و 9902بخش نخست: ی« انواع ادبي و شعر فارسي»محمّدرضتا شفيعي كدكني، در 

واع ها، انبندی آثار ادبي از منظر انواع ادبي و بررسي آن( ضمن تقسيم9942بخش دوم: ی

هایي مانند تطوّر هر ی  از انواع به وور مستق ، دگرگوني ادبي را به اختصتار از نظرگاه

یت  نوع در راه تبتدیت  بته نوعي دیگر و نيز تیييرات كام  در انواع ادبي واكاوی كرده 

ادبي در اروپا و ایران؛ پژوهشتتي در نقد تطبيقي و  انواع»استتت. خستترو فرشتتيدورد در 

( عتوه بر مقایستة برخي انواع ادبي مانند شعر حماسي، شعر شباني، 9909« یایمقایسته

، های قدیم آنبندینویسد انواع ادبي و اساس وبقهشعر غنایي و ... در ایران و اروپا، مي

 «انواع ادبي». محمود دارم در تحتت تحواّلت اجتماعي و ادبي جدید تیيير یافته استتتت

 پردازان بررسيده است. ( تاریخچة پيدایش ژانرها را با تکيه بر آراء نظریّه9999ی

نوع ادبي، امروزه نوع دیگری است؛ با نگاهي انتقادی به چند نقد »شتهره كاددی در 

، انيهای ایرگرفته دربارة برخي رمانهایي از نقدهای صتتورت( با ذكر مثال9992« ینوعي

در پي اثبات عدم تعلّق هر اثر ادبي به ژانری خاص، عدم تعلّق نویسنده به ژانری خاص 
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 «كتابي دیگر دربارة انواع ادبي»پور در و عدم تعلّق منتقد به نقد انواع است. مهدی رحيم

ت. پرداخته اس« انواع ادبي»( به معرّفي و نقد كتابي از محمّدحسين جواری به نام 9990ی

( ستتخن را بر استتاس محتوا 9992« یانواع ادبي در شتتعر فارستتي»نامداریان در تقي پور

بندی كرده، با تأكيد بر ستته نوع حماستتي، غنایي و تعليمي، ارتبا  آن را با روان تقستتيم

كاود. محمّدحستتين جواری و محستتن انستتان و استتاس به وجود آمدن هر ی  را وامي

( پيدا 9994« یپردازان مکتب رمانتيسمر نظریّهبندی انواع ادبي از منظوبقه»پور در آستيب

بندی انواع ادبي رمانتي  را بر پایة معيارهای شتتتکلي و محتوایي بررستتتي شتتتدن وبقه

ي  ها، تمای  خالقان آثار رمانتكنند و تتش دارند ضمن نوع شناختي فلسفي رمانتي مي

 بندی انواعرای تقستتيمورحي ب»معاصتر را به التقا  انواع نشتان دهند. مهدی زرقاني در 

( ستته نوع حماستتي غنایي و تعليمي را از شتتاخة شتتعر 9999« یادبي در دورة كتستتي 

های هر ی  را بر استتاس مصادیق ادبّيات كتستي  فارستي بازتعریف كرده، زیرشتاخه

 فارسي تعيين و تعریف كرده است. 

 پ  تيليشهای بشتتری با توجّه به آرای انواع ادبي و اضتتطراب»مصتتطفي گرجي در 

( ضتتمن بررستتتي دیدگاه تيليش، تتش دارد با توجّه به غلبة 9999(« یPaul Tillichی

ای مشخّص كيفيّت ظهور نوع ادبي مت انس را گفتمان فکری و بروز اضتطراب در دوره

 وجه در برابر گونه؛ بحثي در قلمرو»پور در با آن نوع گفتمان تحلي  كند. قدرت قاسمي

( تتش كرده استتت ضتتمن مقایستتة وجه و گونه، نشتتان دهد 9991ی« نظریّة انواع ادبي

نما مانند تراژی ، به شک  و ساختار صوری انواع ادبي خاّصي وابسته اصتطتحات وجه

 اند. مایگاني آثار ادبيهای دروننيستند و گویای جنبه

« کردی  رویگيری ژانر؛ معرّفي نقش موقعيّت در شتتتک »مقتدّم در داوود عمتارتي

گيری ژانرها بررسي كرده را در شک « موقعيّت»( ضمن بررسي مفهوم ژانر، نقش 9919ی

دهد كه ( نشان مي9919« یهای ادبيدرآمدی بر نظریّة گونه»پور در است. قدرت قاسمي

دی بنهای ادبي نه صرفاً مقوالتي برای وبقههای ستخن و گونههای اصتلي گونهموضتوع
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ها معنا در آوری هستتتتنتد كته بته كم  آنالزام هتایمتون بلکته الگوهتا و چتارچوب

زاده، ابوالقاسم قوام، عبداهلل رادمرد و مریم شود. عبّاس واعظهای مکرّر توليد ميموقعيّت

( بر آنند تا رابطة نوع 9919« یتأمّلي در نظریّة انواع در ادبيّات فارستتتي»نيا در صتتتالحي

 بندینوع، ميزان رعایت این قراردادها، زمانادبي بتا آثار ادبي، انواع بنيادی، قراردادهای 

محمّدی، انواع ادبي و اموری از این دستتتت را واكاوی كنند و ستتتران ام، امير ستتتلطان

های ادبي یژانرهای چند بحث تازه در باب گونه»سيّدمهدی نوریان و اسحاق ویياني در 

های غالب و میلوب و ها، گونهها، استتتقتل آن( با ور  ستتيّاليّت زیرگونه9914« یادبي(

 بندی انواع ادبي در ایران هستند.متروژانر، در پي نشان دادن نقص وبقه

 توان از این آثار نام برد:ترین آثار مربو  به انواع ادبي در غرب، مياز مهم

تمركز دارد و هدر  يادب یّةو نظر يشتتناستتبر ستتخن (9999ی «فنّ شتتعر»ارستتطو در 

وگریخته به چند مورد ( جسته9991ی «ژانر ینوع ادبي(» ( درHeather Dubrowدوبرو ی

 های احيای انواع ادبي اشاره كرده است.از انگيزه

گفتاری در باب »( در مقالة Mikhail Mikhailovich Bakhtinميخادي  باختين ی

های اوليّه و ثانویه ( دیدگاه خود را دربارة روابط ميان گونه9919« یهتای ستتتخنگونته

اند. باختين ضتتمن ها پيچيدهها ستتاده و برخي گونهد. از نظر او، برخي گونهكنمطر  مي

هتای زباني ور  این آرا تتش دارد قلمرو نظریّتة انواع ادبي را در تمتام پهنتة فعتاليّتت

 گسترش دهد.

 «ژانر ینوع ادبي(»آید كه از ميان منابع مذكور، كتاب از آنچته گذشتتتت، چنين برمي

های احيای ( به صتتورت پراكنده به چند مورد از انگيزه902و  902، 72، 77، 27: 9991ی

ع نيز به این موضو «رستاخيز كلمات»انواع ادبي اشاره كرده است. همچنين در فصلي از 

ها یا اشتتاره شتتده استتت كه انواع، محصتتول تیيير انواع پيش از خودند؛ بي آن كه شتتيوه

و با استتتناد به آرای « ژانر ینوع ادبي(نظریّة »های آن بررستتي شتتود. در بخشتتي از انگيزه

های تیيير انواع ادبي هم آمده استتت. بر (، برخي روشAlastair Fowlerالستتتر فاولر ی
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ی  از این آثار به های تحوّل انواع ادبي در هيچها و انگيزهاین استتاس، موضتتتوع روش

ه ا و یا صرفًا بهوور ویژه مطر  نبوده استت؛ بلکه در حدّ اشاره، یا فقط به برخي روش

 اند. ها توجه داشتهبعضي انگيزه

های این دستتتت های تیيير و احيای انواع ادبي و انگيزهدر پژوهش حاضتتتر روش

 مورد واكاوی قرار خواهند گرفت. تحواّلت با استقصای كام 

رود و پس از تعریف انواع ادبي و تحليلي پيش مي-این پژوهش با روش توصتتتيفي

 هایها و انگيزهها، به بحث از روشبندی آنهای اصتتلي دربارة تقستتيماشتتاره به دیدگاه

 شود.تحوّل این انواع پرداخته مي

 

 بحث -1

 عیهیا انواع ادبی -1-0

ای با ریشة فرانسوی، به معني ژانر واژه»(، Meyer Howard Abramsبه نوشتة آبرامز ی

ها های مختلف در قالب آندر دورهها یا انواع ادبيّات استتت. ژانرهایي كه آثار ادبي گروه

ا هها براستتاس آنبندیهایي كه این دستتتهشتتوند، بستتيار فراوانند و مت بندی ميدستتته

. همچنين در (Abrams, 2005: 115ی« [متفاوت هستتتتند]اند، بستتتيار متفاوتند بوده

  یای فرانسوی برای واژه»گونه تعریف شده است: ، ژانر اینفرهنگ اصتطتحات ادبي

ترین ژانرهای كتسي  شام  حماسه، تراژدی، عمده. نوع یا گونه و یا دستتة ادبي است

 «اندغنایي، كمدی و ونز استتت كه امروزه رمان و داستتتان كوتاه نيز به آنها اضتتافه شتتده

نوع »( معتقتتد استتتت: Heather Dubrow(. هتتدر دوبرو یCuddon, 1977: 298ی

( برآید، در kindی Genusآن در واژة التيني های كه شتتتاید از ریشتتته( چنانGenreی

توان آن را به لحاظ نظری، ميرو، به(های ادبي دارد و ازاینTypeاساس، اشاره به سنخ ی

واره، كمدی م لستتتي و از این قبي  اوتق كرد؛ اما شتتتعر غنتایي، تراژدی، رمان، غزل

ر تشتتکلي دقيقنوع را به  ها، ... منتقداني را بر آن داشتتته تاتمایزات آشتتکار ميان قالب
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ایي هتعریف كنند. بستتياری معتقدند كه روایت، نمایش و شتتعر غنایي را باید از ستتنخ

 (.99ت1: 9991یدوبرو، « و لطيفه جدا كرد 9چون بيلدونگز رمان

در ميان منابع فارسي نيز تعاریفي كمابيش مشابه تعاریف باال دربارة انواع ادبي آمده 

داند كه گوینده یا نویسنده به اثر یا را عبارت از شتک  ادبي مي استت. رزم و نوع ادبي

(. همچنين شميسا 99: 9949دهد یرزم و، اندیشته و موضتوع گفتار و نوشتتار خود مي

های فرنگي، گاهي به استتت. در زبان Literary Genresانواع ادبي ترجمة »اعتقاد دارد: 

شود ...، استعمال این واژه ه ميهم گفت Formsو حتي  Genres ،Types ،Kindsجای 

واًل های دیگر و معمرود و قب  از آن، از واژهتر نميدر انگليسي از اوای  قرن بيستم پيش

Kind كردند. استفاده مي 

یالتين:  Genosیا  Genesهای اروپایي از ریشتتتة یوناني اصتتت  این واژه در زبتان

Genusعربي "جنس"يد نيست كه كلمة شود. بع( استت و به زادن و والدت مربو  مي 

« یوناني باشتتتد. به هر حال، ژانر ... به معني نوع و قستتتم و جنس استتتت "گنز"همين 

هر نوع ادبي... »نویسد: (. سيروس شميسا دربارة اجناس انواع مي99ت92: 9942یشميسا، 

كه انواع و اند؛ چنانهم دارد كه بعضتتتاً در قدیم ملحوظ نظر نبوده Speciesاجناستتتي 

شتتده نبوده استتت. اقستتام تراژدی یا حماستته یا غزل داریم كه برخي در قدیم شتتناخته

(. نویسنده همچنين به 99یهمان: « تواند فروعي داشتته باشتدهرحال، هر نوع ادبي ميبه

تر به ستتتب  گوید مفهوم نوع فرعي یا جزدي، بيشكنتد و ميدو مفهوم نوع اشتتتاره مي

(. هم او نوع ادبي را از اقستتام 02تر استتت یهمان: نزدی  استتت؛ زیرا محدودتر و دقيق

 Theory of Literatureها و مباحث نظریة ادبيات جدید علوم ادبي و یکي از شتتتعبه

ای هكردن آثار ادبي از نظر ماده و صورت در گروهبندیدانسته است كه موضوع آن وبقه

 (. 91مشخص استیهمان: 

یگنریس( التين است  generisژانر تلفظي از »كند: عبادیان نوع را چنين تعریف مي

استتت. به  "جنس"یگنوس( به معني  genusكه خود حالت نستتبي یاضتتافي( از كلمة 
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ستتتخن دیگر، كلمتة ژانر یگونه، نوع( در همان حال كه با جنس بستتتتگي دارد، بيانگر 

پور، ي؛ نيز ن .: كهنموی99: 9941یعبادیان، « استتتت "نوع"ای از جنس، یعني "گونه"

 (.  299: 9999؛ سبزیان و كزّازی، 904ت907: 9999

داند كه ای از خصتتتایص فنّي عامي ميكتدكني نيز انواع ادبي را م موعتهشتتتفيعي

(. در 97: 9992كدكني، هركدام دارای مشتتخّصتتات و قوانين ویژة خود هستتتند یشتتفيعي

اد شده است كه نویسنده عنوان قواعد و احکامي یهم از انواع ادبي به نامة نقد ادبيدانش

 (.12: 9919ناچار به پيروی از آن است یمقدادی، 

گونتته تعریف كرد: نوع توان ایناجمتال ميبنتابر تعتاریف پيشتتتين، نوع ادبي را بته

است. این واژه از اوای  قرن بيستم  Genusای است فرانسوی و ریشة آن واژه (Genreی

معادل آن هم در فارستتي ستتنخ، گروه، دستتته، برای انواع ادبي نيز كاربرد یافته استتت و 

تواند اقسام همه، همين واژه در اصطت ، هم ميگونه، جنس، قستم و شاخه است. بااین

ها را در بر بگيرد و هم اقسام صورت كّلي صتورت كلّي بيروني مانند نثر و نظم و قالب

كلّي مانند حماسه شان را و هم عواوف هایدروني مانند شعر و داستان و نمایش و گونه

 و تراژدی و ادبيات غنایي را و قس علي هذا.

شتتده دربارة انواع ادبي، شتتاید های ور گرفته و نظریّههای شتتک باری؛ در پژوهش

ها ترین دستتتاورد مفهوم ژانر این باشتتد كه ژانرها از بين رفتني نيستتتند و هد  آنمهم

ژانر گرچه در هر دوره متیّير است و آشتتي دادن بين كهنه و نو در گفتمان نظری است. 

(، ادبّيات Fowlerترین وجه مشخّصة ادبيّات است و بنابه گفتة فاولر یثبات ندارد، اصلي

(. 999: 9997كه دیگر ادبيّات نباشتتد یمکاری ، تواند از ژانر دوری ب وید، مگر ایننمي

آن تمایزات ژانری به  بندی آثار سخن در ميان باشد، ضمنبه عبارت دیگر، هرگاه از رده

 شود.مي رسميّت شناخته

ه بندی آثار ادبي بدر عين حال، ميان منتقدان و ادیبان، هستتتند كستتاني كه با دستتته

واع از ان پولونيوس یهملت(،انواع ادبي مخالفند. برای مثال، شتتکستتضير ضتتمن فهرستتت 
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تاریخي، -مذهبي، تراژدی-كمدی، تاریخي-ژدی، كمتدی، تتاریخي، مذهبي، مذهبيترا»

نظران را به انواع ادبي برد و اعتقاد صاحب، نام مي...« مذهبي-تاریخي -كمدی -تراژدی

 (. (Abrams, 2005: 115دهد معدود مورد تمسخر قرار مي

د اند. به باور دیویبوده بندی انواع ادبينویستتتنتدگان رمانتي ، از دیگر مخالفان رده

رمانتيستم ایدة كنار گذاشتن نظریّة ژانر است. این ترین ميراث ( مهمDavid Daffدا  ی

« یگانه»ها كه هر اثر هنری بوويقای خاصّ خود را دارد و به اصتتتطت  بتاور رمتانتيت 

اند. گيری ضتتّد ژانر داشتهها اصتوالً جهتاستت، ستبب شتد برخي بضذیرند كه رمانتي 

نهضتتتت رمانتي  كم به عنوان یکي از صتتتداهای اصتتتلي در مخالفت با مفهوم ژانر كم

 شناسانة اوای  قرن بيستم نيز آمد. های زیبایياروپایي جلوه كرد و بعدها در اعتميّه

( مشتتتم  بر نظریّاتي بنيادین بود كه (Benedetto Croceشتتناستتي كروچه زیبایي

تأثير فراوان بر فرضتتتيّة ضتتتدّ ژانر داشتتتت. به زعم او، نظریّة انواع ادبي امری موهوم و 

ه در باورهای كتستي  باستاني، ریشه دارد. از نظر وی، هر اثر ادبي ی  خرافه استت ك

: 9910صتبّار، ها مرتبط نيستت یزرقاني و قربانژانر یا گونة منفرد استت و با دیگر گونه

بندی ( هم از جملة منتقداني است كه با رده(Maurice Blanchot(. بتنشو 227تتت229

 انواع ادبي مخالف بود. 

شتو تنها كتاب مهم استت؛ آن هم به همان شک  كه هست. دور از انواع به نظر بتن

ادبي، كتاب، دیگر به نوع ادبي مشخّصي تعلّق ندارد. هر كتاب جزدي از ادبيّات محسوب 

( معتقد استتت با Tzvetan Todorov(، امّا تودورو  ی97: 9994شتتودیتودورو ، مي

تي هایي شک  گرفته است كه بسخیبندبينيم ضتمن آن، دستهدقّت در كتاب بتنشتو مي

شتتتان را با تمایزات انواع ادبي نادیده انگاشتتتت. برای مثال، یکي از توان شتتتبتاهتمي

های روزانه و فصتتتلي دیگر به كتم پيامبران های كتاب بتنشتتتو به یادداشتتتتفصتتت 

كه ك ّ كتاب بتنشتتو نه بر تمایز بين دو نوع تر ایناختصتتاص یافته استتت. از همه مهم

(. 90دبي، بلکه بر دو شتيوة بيان بنيادین، یعني بر حکایت و رمان استتوار است یهمان: ا
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، «متن»ها، پستتاستتاختارگرایان از دیگر افرادی هستتتند كه با تمركز بر افزون بر رمانتي 

گذارند یمقدادی، بندی ژانرها باقي نميجای چنداني برای وبقه« گفتمان»و « نوشتتتتتار»

9914 :971.) 

ها در (، گوناگوني نظرها و تنوّع نامIrena Rima Makarykمکتاریت  ی بته بتاور

گيرد كه ادبيّات فرایندی زنده و پرتکاپوستتتت و با جا ریشتتته ميحوزة انواع ادبي، از آن

گذر زمان و در اثر عواملي مانند ستتياستتت، مذهب، اجتماع و اقتصتتاد، پيوستتته در حال 

دهندة پيوند ناگسستني بين همچنين نشتان (. این امر949: 9997تحوّل استت یمکاری ، 

ه گاه از نوع ادبي خالي نبودادبيّات و انواع ادبي است. تودورو  معتقد است ادبيّات هيچ

دهند كه پيوستته ستر تحوّل دارد و پرستش استت؛ زیرا انواع ادبي نظامي را تشتکي  مي

د خود انواع ادبي جدا باشتواند به لحاظ تاریخي از زمينة دربارة خاستگاه انواع ادبي نمي

 (.99: 9994یتودورو ، 

 

 ادبی یاپ عحو ل انواعرشش -1-1

را در باب تحوّل ژانرها به « چگونه»های گوناگون ابتدا پرستتش باری، وجود این دیدگاه

های تحّول ادبي را روشن رستاند. این پرستش همان استت كه پاسخ آن، روشذهن مي

گن اند: نوآوری ها را در هشتت دستتة اصلي ميكند. الستتر فاولر م موع این روشمي

موضتتتوعي، تركيتب، ت ميع، تیيير اندازه، تیيير كاركرد، تیيير بيان متقاب ، اشتتتتمال و 

(. با این حال، هم بررسي 949ت  927: 9910، صبّارزرقاني و قرباناختت  ژانری ین .: 

رستتتاند. از این تری ميهتا ما را به نتای  كام هتای دیگر و هم مطتالعتة نمونتهپژوهش

 های تحوّل انواع ادبي به قرار زیرند: رهگذر، عمدة روش
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 عغييه اوووع -1-1-0

. پيشتتين استتتترین شتتيوه برای ای اد نوع ادبي تازه از نوع ادبي تیيير موضتتوع، مهم

های ژانری افزوده شتتتود، ژانر تیيير     كه ی  موضتتتوع نو به م موعة موضتتتوعهنگامي

كه در دورة مشتروويّت، با افزودن موضوعات اجتماعي و انتقادی به قالب كند؛ چنانمي

غزل ستياستي شعری است كه در قالب غزل و نوع »غزل، نوع غزل ستياستي پدید آمد. 

شتتود، امّا خالي از اشتتاراتي به اوضتتاع اجتماعي و زل گفته ميشتتده در غتعبيرات تثبيت

(. فرّخي یزدی از مشهورترین سرایندگان 14: 9919شفيعي كدكني، «یسياسي روز نيست

 این نوع غزل است:

 تتتا نشتتتود جهتت  متتا بتته علم مبتتّدل 

 تودة متا فاقد حقوق ستتتياستتتي استتتت

 متتا همگي جتتاهتت  و ز دانش محروم

 

 مستتت ّتت پيش ملتت ، بنتتدگيّ متتاستتتتت  

 تتتا نشتتتود جتتهتت  متتا بتته عتتلم مبتتّدل

 پير و جوان، شيخ و شاب، كام  و اكم  ...

 (299: 9991یفرّخي یزدی،                    

  

 عغييه انداجه -1-1-1

 باشد:« اختصار»و یا « تطوی »تیيير اندازة ژانرها ممکن است از راه 

 

 عطوی  -1-1-1-0

ای آورد. براندازة نوع پيشين، نوع تازه را پدید ميدر این شتيوه، مللّف از راه بسط دادن 

المث  ای اد كند، از شتتيوة تطوی  بهره مثال، اگر مللّف اثر خود را براستتاس ی  ضتترب

دید پ نامة نظاميشر های دوبيتي در نامه از مثنویبرده است. همچنين قالب ادبي ساقي

ن است كه تحت تأثير ای آمد كه خطاب به ستاقي سروده شده بود. حافظ نخستين كسي

(. 229-201: 9949نامة مستتتق ّ و مفصتتّ  ستترود یرستتتگار فستتایي، ها، ستتاقيدوبيتي

همچنين، در بين نویستتتنتدگتان و كتاتبتان رستتتم بود كه در پایان هر كتاب، ضتتتمن 
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گزاری از خداوند به دلي  توفيق اتمام اثر، تاریخ نگارش آن را نيز یاد كنند. شعرا ستضاس

خود، تاریخ ستتترایش را در یکي دو بيت صتتتریحاً یا با  هاییاني منظومههم در بخش پا

گيری از چنين ابياتي، با عنوان كم، نوعي تازه با بهرهآوردند. كممعمّا و حساب جم  مي

پدید آمد كه قطعاتي مستتق ّ و مفصّ  بودند و در تولّد، وفات، ساخت بنا یا « تاریخماده»

 (.994ت929دند ین .: همان: شهر موضوع دیگری سروده مي

 

 اخ  ار -1-1-1-1

ها و یا اختصتتار نقطة مقاب  تطوی  استتت. در این روش، مللّف با حذ  برخي ویژگي

زند. برای اختصتتار، مختصتتر آوردن توصتتيفات و ... دستتت به ای اد نوع ادبي تازه مي

نام  اسبت، با اینای از قصتيده است و به همين منتوان از قالب قطعه نام برد كه بریدهمي

را نامه شتتدة نمایشپرده نيز شتتک  كوتاه(. ميان992: 9942شتتود یشتتميستتا، خوانده مي

ه های كوتامال را هم باید شتتک  اختصتتاریافتة داستتتانهای مينيكند. داستتتانتداعي مي

 ها در این شمارند.گویيدانست. تلميحات و اشارات داستاني و نيز گزینه

 

 لزئیعغييه  -1-1-9

قراردادهای مرتبط با ی  قالب ادبي، هرقدر هم مفّص  و دقيق »هدر دوبرو معتقد است: 

كنند؛ بلکه در عين حال، فرد هایي معيّن را ت ویز نمي9باشند، صرفاً اختيار كردن توپوس

ها را با اوضاع زیباشناختي و اجتماعِي عصر خود و عتیق خوانند تا آن توپوسرا فرامي

 (.  27: 9991یدوبرو، « ناشي از خلق و خوی خودش تطبيق دهد

بنابراین، انواع ادبي، گاه تحت تأثير اندكي ختقيّت و براساس ای اد تیييرات جزدي 

الب ق شتوند. چنين تیييراتي عمدتاً به حوزة شک  مربو  است.به نوعي دیگر تبدی  مي

چارپاره در ادبيّات فارستتي محصتتول ای اد تیييرات اند  در قالب مستتمّط مربع استتت. 

همچنين استتت قالب قصتتيده در ادبيّات غرب كه بنابر تیييرات جزدي، به انواع قصتتاید 
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: 9919قاعده و قصتتاید هوراستتي تقستتيم شتتده استتت ین .: داد، قصتتاید بي 9پينداری،

 (.  941ت949

آثاری كه با زیر پا نهادن برخي اصول كتسي  پدید آمده بود،  دوبرو دربارة یکي از

كنند، مدّعي هستتتند كه ( دفاع ميOrlandoی جنون ارالندومعتقد استتت بتغيّوني كه از 

شتتتان نيز باید متحوّل شتتتوند و های ادبيشتتتوند، قالبوور كه جوامع متحوّل ميهمان

هيچ تیيير در جهاني به كار بستتته  توان و نباید انتظار داشتتت قواعد ارستتطو بدوننمي

 (. 99: 9991همه تیيير كرده است یدوبرو، شوند كه خود، این

های بلند غيرمعمول، از سوی علي معّلم، در در شتعر فارسي، سرودن مثنوی با وزن

 گيرد؛ مانند این مثنوی كه در اص  هشتادوچهار بيت دارد:این مقوله جای مي

 
 گمراهي استتت خضتتر در هم شتتکن زلف تو در 

 در نتمتتاز هتمتته حتّي من من بي او نيستتتتت

 بتعتتد از ایتن نتکتتتة زاهتتد بتته قلنتتدر گيرنتتد

 

 بعد از این زخم و عطش رهزن مرگ آگاهي استتتت 

 بته صتتتنم صتتتورت و بي قبلتته ثمن نيکو نيستتتت

 زمترة متتدرستتتته در متيتکتتده لتتنتتگر گيرنتتد ...

 (40: 9941یمعلم دامیاني،                               

 

 عغييه ک  ی -1-1-7

هایي استتت كه سبب پدید ترین روشزیر پا نهادن اصتول كلّي در ی  نوع ادبي، از مهم

نویستتد اگر اثری از شتتود. تودورو  ميآمدن نوع ادبي متفاوت از نوع ادبي پيشتتين مي

رود. حّتي عکس این مطلب قواعد نوع ادبي خود سرپيچي كند، آن نوع ادبي از بين نمي

تر استتت؛ ی ( اگر بخواهيم از چيزی فراتر رویم، باید قانوني باشتتد ت صتتحي به دو علّ

ید كه آكه بشود آن را نادیده گرفت. معيار وقتي قاب  رؤیت است و وقتي به حساب مي

ای وجود داشتتته باشتتد تا اثر به كستتي آن را زیر پا بگذارد. دو( نه تنها باید الزاماً قاعده

ش نگذشته ااثر هنوز چيزی از رسميّت یافتن جلوة استثنایياستثنا بدل شود، بلکه همين 
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ها و توجّه منتقدان، به فروشتتتيكه به نوبة خود و عطف به ميزان باالی فروش در كتاب

 (.94ت92: 9994كند یتودورو ، صورت قاعده، جلوه مي

سنخي »سبب تکام  نوع ادبي موجود است: ای اد تیييرات كلّي در نوع ادبي، گاه به

شود كه به منظور تیيير دادن هایي ميخوش تتشه دیگر به كمال رستيده است، دستك

 (.  991: 9991یدوبرو، « گيردیا اصت  آن صورت مي

بستياری از بهترین آثار ادبي با عدول از اصول مدوّن و قوانين ژانرهای رسمي پدید 

كارگيری این به ( باAlexander Popeآميز الکستاندر پوپ یهای ستخرهآمدند. حماسته

(. همچنين، سه اثر دورة 229: 9910صبّار، اند ین .: زرقاني و قربانشتيوه نگاشتته شده

كردهای ، معرّ  رویشتتبان وفادارو  اورشتتليم آزادشتتده، جنون ارالندورنستتانس، یعني 

وور كام  در مقوالتي آستتتاني و بهها بهی  از آننامتعار  به انواع ادبي متعارفند و هيچ

 (.99ت41: 9991گن ند ین .: دوبرو، ه ارسطو مقرّر كرده بود، نميك

توان محصول ای اد تیييرات اساسي و زیر پا در ادبيّات فارستي، شتعر ستضيد را مي

نهادن قوانين كلّي شتعر نيمایي دانستت و خود شتعر نيمایي نيز نسبت به شعر كتسي  

همان شتتعر عروضتتي با اركان  فارستتي همين وضتتعيّت را دارد. منظور از شتتعر نيمایي،

: 9919وزن است یداد، ها و منظور از شتعر سضيد، شعر منثور یا بينامتستاوی در مصتراع

 (.920و  997

 

 عغييه اایي ب -2-2-0

منظور از تیيير متاهيّتت این استتتت كه در ی  نوع ادبي، به حدّی تیيير راه یابد كه نوع 

ستتتد: انواع ادبي تنها تطوّر و دگرگوني نویكدكني ميادبي دیگری پدید آورد. شتتتفيعي 

شتتکال كوشتتد اكه اجتماع ميشتتوند. هنگاميیابند، بلکه گاه تبدی  به نوعي دیگر مينمي

د و از گردتازة سازگار با تمایتت جدید به وجود آورد، ی  نوع به نوع دیگر تبدی  مي
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تاریخ هرودوت كه به گونة حماستتتة هومر آید؛ مانند مادّة قبلي، نوعي تازه به وجود مي

 (.99: 9992كدكني، تیيير شک  پذیرفته است یشفيعي 

 

 عغييه کارکهد -1-1-1

در ادبيّات كتستتي  این احتمال وجود داشتتت كه حتّي تیيير جردي كاركرد یزرقاني و 

های حماستتي و ( به تیيير ژانر بين امد. برای مثال، در منظومه929: 9910صتتبّار، قربان

هایي هستتتند كه قهرمان هایي ستتروكار داریم كه دربردارندة پرستتشن با بخشغنایي كه

ها، نشان دادن تيزهوشي قهرمان ها پاسخ دهد. هد  از ور  این پرسشبایستت بدانمي

 و شایستگي او برای ازدواج است.

 

 بتتضتترستتتتيتتد متتر زال را متتوبتتدی 

 كتته از ده و دو تتتاه ستتترو ستتتهي

 از آن هر یکي برزده شتتتتا  ستتتي

 

 بتيتن تتيتزهتش بتخردین پتيتشاز آ 

 كته رستتتتته استتتت شتتتاداب با فرّهي

 نتگتردد كتتم و بيش بر پتتارستتتي ...

 (9/274: 9992یفردوسي،                 

وور مستتتق  تحت عنوان چيستتتان و معمّا مطر  شتتدند كه ها بهبعدها این بخش

هد  از آن، ستترگرم كردن مخاوب و به تکاپو واداشتتتن ذهن او و نيز به ر  كشتتيدن 

 عنصری آمده است:« لیز شمشير»كه در ختقيّت ذهن مللّف بود؛ چنان
 چيستتتت آن آبي چو آتش و آهني چون پرنيان

 گر ب نبتتانيش آب استتتت؛ ار بلرزاني، درخش

 ... آینته دیتدی بر او گستتتترده مرواریتد خرد 

 

 روان تن پيکری پتتاكيزه چون بي تن روانبي 

  ور بيندازیش، تير استتت؛ ار بدو یازی، كمان

 ریزة المتتاس دیتتدی بتتافتتته بر پرنيتتان  ...

 (274: 9929یعنصری،                         
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سال به كود  و نوجوان است نمونة بارزتر در این باره، تیيير مخاوب شعر از بزرگ

كه نوع شتتتعر كود  و نوجوان را پدید آورده استتتت. شتتتاید به همين دلي  نخستتتتين 

ميرزا ایرج...« گویند مرا چو زاد مادر »شتتعر معرو  شتتعرهای كودكانة فارستتي مانند 

 سال سروده شده است.( توسّط شاعران بزرگ924: 9909ی

 

 عهکيب -1-1-4

هایي ميان تركيب دو نوع ادبي و تركيب چند نوع ادبي وجود دارد، از آن تا كته تفتاوت

 كنيم.این دو شيوه را جداگانه بررسي مي

 

 عهکيب دش نوع ادبی -1-1-4-0

های اصتتلي تحوّل در نوع ادبي و ستتاختن نوع ادبي جدید، تركيب دو نوع یکي از روش

ادبي با یکدیگر استتتت. هدر دوبرو معتقد استتتت هيچ نوع ادبي منفردی به تنهایي پدید 

د و رفته منطبق باشآید. ممکن است فتن اثر هنری بر الگوی ی  نوع واحد و شستهنمي

های اصتتلي شتتباهت یابد؛ یا ممکن استتت در نوعي ادبي به این ترتيب، به یکي از رنگ

 های ادبي؛ درستهمچون رمانس شتباني مشاركت كند كه درواقع تركيبي است از قالب

 (.70ت77: 9991جوارند یدوبرو، های همای از رنگهای فرعي كه آميزهمث  رنگ

ر ( نيز معتقدند دAustin Warren( و آدوستتتتن وارن یRene Wellekرنه ول  ی

(. 01: 9919توانند باهم درآميزند یداد، این باره هيچ نسخة ثابتي وجود ندارد و انواع مي

تركيب غزل و مثنوی با یکدیگر در شتعر معاصتر فارستي مثالي مناستب برای این شيوه 

نامة مضتتح  در اثر كاربرد این الگوی تیيير كمدی یا مصتتيبت-استتت. همچنين تراژدی

اش تراژدی كمدی به اذعان خود نویستتتنده مرغابي وحشتتتي آید. برای نمونه،پدید مي

گيرد یشکسضير، نيز در این زمره قرار مي مکبث( و 922: 9919شود یایبسن، محسوب مي
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آوریم كه ای مي(. برای این دستتت تیييرات، از شتتعر فارستتي هم نمونه922 -99: 9914

 منوچهر نيستاني ضمن آن، غزل را با شعر نيمایي آميخته است:

  مهمان ولوع دیگری هستيم،

  رو با ما.با هرچه نشسته روبه

  

  ییماگر سال و ماه را دیدم،

  رفت، ...مي

  و الماس عزیز عمر ما با او،

  رفت،مي

  بر چهره نشان پای او با ما

  

  ،ميریمكني كه مياحساس نمي

  با هرچه نشسته پيش رو با ما 

 (999: 9919ینيستاني،  

  

 عهکيب چ د نوع ادبی -1-1-4-1

واع عطار در ان الطيرمنطق آميزند. برای نمونه،در این شيوه، بيش از دو نوع ادبي باهم مي

گيرد. این روش، به دالی  داستتتاني، عرفاني، حماستتي، رمزی، تمثيلي، فاب  و... جای مي

 زیر با شيوة قب  تفاوت دارد:

جدید، تلفيقي از نام دو نوع پدیدآورندة آن  الف( در شتتيوة تركيب دو نوع، نام نوع

ونه گاست؛ مانند مسمّط مستزاد در شعر فارسي، امّا در شيوة تركيب چند نوع، عموماً این

 نيست. 
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دیگر متمایزند، امّا در شتتتيوة ب( در شتتتيوة تركيب دو نوع، معموالً دو نوع، از ی 

فکي  ژانرها از هم غيرممکن های پایه مشخّص نيستند و تتركيب چند نوع، اغلب گونه

 است.

: 9910صتتتبّار، و قربتان رستتتد اختت  ژانری موردنظر فتاولریزرقتانيبته نظر مي

 پوشاني دارد.( با این نوع تركيب هم949ت942

 

 اش هال -2-2-9

از این كه اخوان ثالث در دفتر اشتتتمال یعني آوردن نوع قدیم، ضتتمن نوع جدید؛ چنان

برد و با این كار، برای های عاميانه به كار ميضتمن شعر نيمایي آواز چگور ترانه اوستتا

 كند:شعر نيمایي، شک  جدید ای اد مي

 

  ماندای خاموش مياین  چگوری لحظه

  خواندگاه ميآنو

  سارونشو تا بشوگير، ای خدا، بر كوه

  باره بارونباره بارون، ای خدا، ميمي

  خانان، ای خدا، سردار ب نورداز خان 

  من شکوه دارم، ای خدا، دل زار و زارون...

 (04: 9971ثالث، یاخوان 

تواند در روش تركيب بگن د؛ با این حال، در این مورد نتاگفته نماند این روش، مي

 بيشتر با احيا مواجهيم و در روش تركيب، بيشتر با تیيير.
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 ایجاد ود  نوع -1-1-9

كه نوع اند، چناناز انواع، صتتترفاً از راه ای اد ضتتتدّ نوع برای ی  نوع، پدید آمدهبرخي 

ظاهر فاخر است كه اواخر دورة قاجار و اوای  دورة ضدّ نوعي برای آثار به 7«قضيّه»ادبي 

های هدایت و همکارانش، به روش نقيضه سعي بر آن شتد. در قضتيّهپهلوی ستاخته مي

ان مورد انتقاد آن های زباني، شکلي و محتوایي آثار جدّیژگيبوده استت كه ضدّ تمام وی

را ضدّ نوعي در برابر  كيشوتدنعم  شتود. همچنين با كمي تستام ، شاید بتوان رمان 

 های كتسي  دانست. حماسه

های نظامي را هم باید معني در استتتقبال از مثنویبي 0های تزریقيپدید آمدن مثنوی

، اند. فراوانيپدید آمده خمسههایي شتمرد كه برای تقليد جدّی از در نقد فراواني مثنوی

های جدّی و دیگر عوام  موجب شد سرایندگاني تکراری شتدن، شکست خوردن نظيره

فایي، ت قمي، حکيم باقر شتتدر دورة صتتفویّه مانند تزریقي اردبيلي، تزریقي تربتي، وحد

: 9919شتوكت بخارایي و... به این نوع شعر غيرجدّی روی بياورند یفراهاني و فوالدی، 

 (.  929ت999

های ونزآميزند. برای نمونه، بسحق اوعمه تر ضدّ نوع، همانا نقيضههای متعادلنمونه

های اوعمه و دیواناند و الدین قاری شتتعرهای جدّ را به ونز مورد نقق قرار دادهو نظام

الدین قاری، تحت تأثير توفيق بستتتحق اوعمه، با تیيير دادن اند. نظامالبستتته را آفریتده

موضتوع شتعرش از اوعمه و اشتربه به البسه و اقمشه، در راه گسترش این ژانر كوشيد 

 (. برای نمونه، غزل:999-999: 9949یرستگارفسایي، 

 
 ادبي استتتتاگرچته بحتث روتب پيش قند بي

 بتات همتدم چوب استتتت و ختار یار روبن 

 صتتتفتتا و پتختتتگي و ذوق دنبتتة كشتتتت 
 

 زبتتان ختموش وليکن دهتتان پر از عربي استتتتت 

 در این ميان دل ما سوخت كاین چه بوالع بي است ...

 شتتتبي استتتت ...هتتای نيمتتهز آتش ستتتحر و جوش

 (999: 9992یبسحق اوعمه:                                
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 با مطلع:نقيضة غزل حافظ است 
 ادبي استتتت اگرچته عر  هنر پيش یار بي

 

 زبان خموش وليکن دهان پر از عربي استتت ... 

 (29: 9929یحافظ،                            

 

 عغييه بيان ا قاب  -1-1-01

منظور از تیيير بيان متقاب ، ای اد نوعي استتت كه در مقاب  نوعي دیگر باشتتد یزرقاني و 

كارگيری اند. بهها، دارای این ویژگيها در برابر مدیحه(. ه ویّه921 :9910صتتبّار، قربان

 اد های تیيير مذكور، مانند ایشيوهگذارد. گاه، این شتيوه بر زبان و محتوا اثر مستقيم مي

پس از به سر »دهند و گاه، مانند رمانس كه شتعر نو در ادبيّات فارستي، آگاهانه روی مي

 افتند. ( پدید آمد، ناآگاهانه اتّفاق مي929ت922: 9942یشميسا، « آمدن عمر حماسه
 

 عغييه کانون عول ا -2-2-99

منظور از تیيير كانون توجّه، تیيير ميزان اهميّت عناصتر است. در ادبيّات كتسي ، وون 

الشعاع مان در راه وون كشتتته شود، مرگش تحتكانون توجّه حماسته استت و اگر قهر

كه در حماستتتة دورة متأخّر، دین جای وون آنگيرد؛ حال بتاقي متانتدن وون قرار مي

 پذیرد:نشيند و شهادت در راه آن تقدّس ميمي

  باید شهيد بود و نوشت

  باید شهيد بود و از شهادت گفت

  با خون نوشت باید

  در روزگار خواری وجدان

  یگانه رنگ عزّت

  سرخي است

 (21: 9909یموسوی گرمارودی،  
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 یاپ عحو ل انواع ادبیانگيزه -1-9

گاه شتتوند، هيچگرایان روس، عناصتتری كه به وجه غالب تبدی  مياز دیدگاه صتتورت

كنند؛ یعني در این زمينه فاني مطلق وجود ندارد و حتّي عناصتتر بستتتيار كامتً افول نمي

ا هها و شاید قرنروند؛ بلکه سالعمر برای هميشه از صحنه بيرون نميكوتاهقدرت و كم

های اجتماعي و اقتصادی و سياسي و دهند تا ضرورتشان ادامه ميدر حاشتيه به حيات

 ها را به صحنه بياورد. فرهنگي، بار دیگر آن

ظهور فعّال گرایان تأكيد دارند كه در ادبيّات، آنچه به نظر تازه استتت، این صتتورت

ای داشته است و اكنون، ی  ساخت یا ی  موتيف است كه از پيش، نوعي وجود حاشيه

های تاریخي، اجتماعي و فرهنگي عصتتر چنين خواستتته استتت تا آن عنصتتر از موقعيّت

-901: 9919كدكني، حاشتتيه بيرون آمده، در مركز ختقيّت عصتتر، قرار گيرد یشتتفيعي 

هاستتتت در صتتتورتي نو و بدیع؛ ت ادبي، ظهور م دّد كهنه(. از این دیدگاه، تحواّل929

ای به دور ریخته توان گفت هيچ تصتتتویری نو نيستتتت و هيچ هنرستتتازهكه ميووری

 (.299ت294كند یهمان: شود؛ بلکه در سياقي جدید خود را آشکار مينمي

نویستتتد: عم  انتخاب ی  نوع بتارة احيتای نوع ادبي كهنه و عل  آن ميدوبرو در

های ملّلف به آن وجه در ادبّيات، بي، اعتم چندین گزارة ضتمني است دربارة واكنشاد

ایي هاند و واكنش او به فرهنگواكنش او به نویستتندگان دیگری كه در این وجه نوشتتته

كند، ممکن استتت ای كه نویستتنده در آن كار مياند. نوع ادبيكه این نوع را عزیز داشتتته

های مللّفي خاص كه وور اعم، معرّ  دستتتتاوردها و نگرشمعرّ  ادبيّات گذشتتتته به

هایي باشتتد كه بنابر رسم هایش نمونة اعتی آن نوع ادبي استت، یا معرّ  ارزشنوشتته

 گذارد. ها صحّه ميرای  بر آن

هتتایش بتته بر تثبيتتت نگرشممکن استتتت مللّفي از گزینش یتت  نوع ادبي، عتوه

د و عصر خوهمچون عتمت یا فرماني به نویسندگان همها، نویسندگان پيشين و آثار آن

برای  كه نوع ادبي موردنظرآیندگان استفاده كند. نيز ممکن است تأیيدی باشد دالّ بر این
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های بعدی نيز مناستتتب استتتت و شتتتعری كه اكنون نوشتتتته زمانة خود و احتماالً زمانه

 (.  72: 9991ید یدوبرو، صورت سرمشقي برای تقليد درآشود، ممکن است و باید بهمي

تحوّل انواع ادبي، پرستتش دیگری استتت كه در این باره مطر  « چرایي»بر این پایه، 

آورد. وبق های این تحوّل ستتر برميشتتود و هر پاستتخي در این باره از بحث انگيزهمي

 ها بدین قرارند:واكاوی ما، این انگيزه

 

 سیارش لاایا -1-9-0

واع، نيازهای اجتماعي و به اصتطت  سفارش جامعه است از عوام  اصتلي در تکوین ان

آید. ترتيب كه گاه نوع ادبي بنابر تقاضتتای جامعه پدید مي (؛ بدین02: 9942یشتتميستتا، 

-های برون ادبيهای ادبي، كه نظامهای روس، نه فقط نظامرغم ادّعاهای فرماليستتتتبه»

بي های ادي در شک  دادن به قالبسياسي، اجتماعي، دیني و از این قبي  ت نيز سهم مهمّ

دارنتد. برای نمونته ... تقليتد آگاهانة ملکه اليزابت اوّل از معشتتتوقة غزلوارة پتراركي به 

 (.902: 9991یدوبرو، « محبوبيّت غزلواره دامن زد

 

 طهج عیاا  اره با شامیي ب -1-9-1

خي از ي دانست. در برتوان از دیگر استباب تیيير نوع ادبورز تعام  اثر با واقعيّت را مي

شتود و یا در صورت موجود بودن، ها یا نوعي تازه ای اد ميها، برای ابراز واقعيّتدوره

گيرد و یا در صورتي كه منسو  باشد، آن را احيا بيش از دیگر انواع مورد توجّه قرار مي

شعار ا الشتعراء بهار در سرودن برخيترین قالب برای مل كنند. برای نمونه، مناستبمي

 دوستي، قالب منسو  قصيده بود:با موضوع وون
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 هر كو در اضتتتطراب وون نيستتتت 

 ستتتت ستتتراپتتاشایران كهن شتتتده

 

 آشتتتفتتته و نژنتتد چو من نيستتتتت ... 

 درمتانش جز كه تازه شتتتدن نيستتتت ...

 (297: 9914یبهار،                           

شعرهای اجتماعي از  احيای قالب قطعه در كارهای پروین اعتصتامي برای ستترودن

 های این مورد است:دیگر نمونه

 
 خليتتد ختتار درشتتتتي بتته پتتای وفلي خرد 

 بگفتت مادرش: این رن  اوّلين قدم استتتت

 هنوز نيتت  و بتتد زنتتدگي بتته دفتر عمر
 

 بته هم برآمتد و از پویته بتازمتاند و گریستتتت 

 ز ختتار حتتادثتته تيتته وجود ختتالي نيستتتتت

 است... ای و به چشم تو، راه و چاه یکينخوانده

 (972: 9999یاعتصامي،                              

  

 کاربهد شيوۀ بيان اؤر ه -1-9-9

های تیيير یا احيای انواع ادبي، كاربرد شتيوة بيان ملّثر پيشين است؛ مانند از دیگر انگيزه

ر به منظور كاربرد شيوة بيان ملثّ  گلستتانمقام فراهاني كه تقليدی استت از قادم منشتآت

 (.929ت2مقام فراهاني: سعدی ین .: قادم

 

 ایجاد ط ز -1-9-7

سازی است. گاه، غر  مللّف از احيای نوع ادبي، صترفاً ستاختن ونز از رهگذر نقيضه

نوع ادبي كهن بته كار رفته در چنين آثاری، برای مخاوب یادآور آثار جدّی كتستتتي  

ميختگي آن نوع ادبي با متن ونز، نوعي تضاد در ذهن مخاوب ای اد است؛ از دیگر سو آ

( فریدون تولّلي 9979یالتفاصتتي  افزاید. كند و این امر بر جنبة ونز اثر ای ادشتتده ميمي

( ابوالفض  زرویي نصرآباد كه 9942یالمقامات تذكرةاستت و  گلستتانكه تقليد ونزآميز 

 ت، از این دستند. عطار اس تذكرةاالوليایتقليد ونزآميز 
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 شویي ب اطاطب -1-9-1

در برخي موارد، نياز مخاوب نقش اصتتلي را در اختيار كردن ی  نوع از ستتوی مللّف 

های شعر كوتاه در عصر حاضر بر دارد. احيای كام  یا همراه با تیيير كلّي یا جزدي قالب

های مشیلهاستاس وضتعيّت مخاوب بوده استت؛ چه، حوصلة انسان این عصر، به دلي  

 فراوانش، با آثار كوتاه، سازگارتر است.

 

 عأیيد نویس دگان پياي  ش آرارشان -1-9-1

های متأثر از صتتادبِ اميری فيروزكوهي های متأثّر از حافظِ شتتهریار و غزلكه غزلچنان

های پيشتتين در دو ستتب  ( تأیيدی استتت بر غزل099و  090/ 9: 9994پور، ین . آرین

پرداز معاصتتتر، های این دو شتتتاعر كتستتتي روری گتذرا بر دیوانعراقي و هنتدی. م

 ناخودآگاه یادآور اشعار حافظ و صادب است، مانند:

 

 به كان لع  تو هر مشتتتری كه ره دانستتت

  

 بهای لع  بدخشتتان كم از شتتبه دانستتت 

 (912/ 2: 9949یشهریار،                    

 است:كه در استقبال از این غزل حافظ پدید آمده 

 

 به كوی ميکده هر ستالکي كه ره دانستتت 

 
 دری دگر زدن انتدیشتتتة تبتته دانستتتت 

 (22: 9929یحافظ،                         

 

 یاپ تهایکارآادعه بودن نوع ادبی ا سوخ با سحب شیهگی -1-9-4

های مذهبي، با اغرا  ووني، ظهور م ّدد انواع های نستيم شمال از فرم نوحهوریبهره

 پيشين به صورتي جدید بود:ادبي 
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 ای غرقتته در هزار غم و ابتت وون 

 ای یتوستتتف عتزیز دیتتار بت وون
 

 ای در دهتتان گتترگ اجتت  مبتت وون 

 قبتتا وونقتتربتتانتتيتتان تو همتته گلگون
 

  نوا وونكس وون غریب وون بيبي 

 ای جنّت معار  ویران شتتتدی چرا 

 در آتش جهتالت بریان شتتتدی چرا  
 

 سره عریان شدی چرا از رخت علم ی  

 اقربتتا وونمعين و مونس و بيای بتي
 

  نوا وونكس وون غریب وون بيبي 

 (72ت70: 9992ینسيم شمال،                                                                    

ورت های فرمي صاستفاده از مناظره در كارهای پروین اعتصامي نيز به سبب ویژگي

كه هد  اصتتلي او، بيان نکات اختقي و تربيتي استتت و از گرفته استتت. با توجّه به این

از  وگوستتت، ویها در این باره، به كارگيری فنّ گفتترین شتتيوهجا كه یکي از موفّقآن

 ترین بهره را برای این منظور برده است:مناظره بيش

 برد دزدی را ستتوی قاضتتي، عستتس 

 چه بود گفت قاضي كاین خطاكاری 

 گفتتت بتتدكردار را بتتد كيفر استتتت

 گفت هان! برگوی شتتتی  خویشتتتتن

 گفت آن زرها كه برده استي ك است 

 

 خلق بستتتيتتاری روان از پيش و پس 

 آزاری چه ستتتود دزد گفتت از مردم

 گفتت بتدكتار از منتافق بدتر استتتت

 زنگفتت هستتتتم همچو قاضتتتي راه

 گفت در هميانِ تلبيس شتتماستتت ...

 (999: 9999یاعتصامي،                 

 

 عأیيد اصالب ش کارآادپ نوع ادبی کم ا -1-9-1

شکن بت»هایي چون حميدی شتيرازی با همين هد  كوشتيد از رهگذر سرودن مثنوی

/ 9، 9922، قالب مثنوی را روزآمد ستتتازد یر. . حميدی شتتتيرازی، «موستتتي»و « باب 

خانلرییر.  نات  خانلری، « عقاب»(. همچنين استت مثنوی 270تتتت272و  200تتتت209

 (.49ت  20: 9917
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 عأر ه -1-9-9

ای مناستتب استتت كه شعر نمایندگي از كستایي در قصتاید مذهبي ناصترخسترو، نمونه

ری گياش به وامهای استقباليمذهبي اوليه را سترپا نگه داشتت. همچنين صادب در غزل

، 0/2202؛ 9197و  9400، 9499، 9299، 7/9229: 9999از حافظ اذعان دارد یصتتادب، 

 (.9919و  2/9922؛ 2092و  2792، 2799، 2991، 2997

 

 یاپ لدیدا اسب بودن نوع ادبی مدی  بهاپ بيان اوووع -1-9-01

ای كه قالب رباعي برای بيان موضتتتوعات خطابي پس از پيروزی مانند كاركردهای تازه

 انقتب استمي یافت:

 فشتتاني بکنيم جنگ استتت بيا كه جان

 يمبه تن دشمن خود زخم زنستتان آن
 

 يمبکن يچو حمتاستتته جاودان یكتار 

 يمبتتکن یتتدبتتانتتيروزن زختتم د كتز

 (29: 9929پور، یامين                    

  

 طور رامایه تی ادبي ات گ ش ا با -1-9-00

( كه با سرودن آن، چند نس  از 991ت14: 9909ميرزا یایرج زهره و منوچهرمانند منظومة 

و  ليلينظامي و  خسرو و شيرینو  ليلي و م نونهای عاشتقانة كتستي ، مانند منظومه

 ی جامي معرّفي م دّد شد.یوسف و زليخاو  محنون

 

 یاپ پياي ایهتی ارجش -1-9-01

 هایمولوی برای معرفي ارزش مثنوی( كه به تقليد از 9922نراقي ی واقدیسمانند مثنوی 

الدین محّمد ، سرودة شمساستترار الشهودعرفاني ستروده شتده استت. همچنين استت 

 (.929ت 9: 9929الهي يی
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ایه تی نوع ادبی کم تا ش کتارآیی آن بتا ایتاصتتهانی کا اج آن  ی ب  -1-9-09

 اندشرجیده

(، مثالي 29ت 91: 9921یتو را ای كهن بوم و بر دوست دارم ثالث در های اخوانبيتت 

 مناسب برای این مورد است:

 

 دیوانه شد آیينه چو روی تو پری دید 

 

 حستتن تو پری را به لباس بشتتری دید 

 (29: 9921ثالث، یاخوان                 

 

 تا چشم را گشودم و بستم، گذشت عمر

 

 بود و نبود من چو شتتترر جز دمي نبود 

 (29یهمان:                                     

 

 احکوم کهدن بطای اج ادبي ات -1-9-07

د. گيرمدرن، در مقاب  كارهای نيما قرار ميشعرهای رضا براهني تحت عنوان شعر پست

 ،(9919یبراهني، چرا من دیگر شتتاعر نيمایي نيستتتم ها و خطاب به پروانهاو در كتاب 

 آوریم:ای از شعرهای وی را ميدالیلش را برای این تقاب  شر  داده است. نمونه

 

  رواند.مردی مرا هماره به بوی تو مي

  زیباست فص  كبوتر به چابهار

  رسدمييچي است كه در نخاع شعر به قنداق قولن  كلمة پيچاپ

  رواندحاال نگو كه شهر مرا آفتاب مي

  رواندی  زن نمي

  خواهدمرا به او بخواهانيد؛ شخصاً مرا نمي

 (19یهمان:  
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 لدا شدن اج تهی گ ادبی اس  ط جاانا ش مد ر   کهدن در بهابه آن -2-9-01

 مانند پریای احمد شاملو كه در ژانر شعر عاميانه پدید آمده است: 

  یکي بود، یکي نبود

  زیر گنبد كبود

  ودب لخت و عور تنگ غروب سه تا پری نشسّه

  كردن پریازار و زار گریه مي

  كردن پریامث ابرای بهار گریه مي

  شون قدّ كمون رنگ شبقگيس

  ترَ از كمون بُلَن

  ترَ از شبق مشکي

  روشون تو افق شهر غتمای اسيرروبه

  شون سرد و سيا، قلعة افسانة پير...پشت

 (910: 9944یشاملو،  

 

 بودن نوع ادبی اولودناکارآاد  -1-9-01

چنان كه مکتب بازگشتت كوشتيد انواع شعر كتسي  را در برابر غزل سب  هندی قرار 

 بارهدر عهد كریم خان، چند تن از شاعران[ ی : »]از صتبا تا نيمادهد. به نوشتتة مللّف 

روی از ستتتبت  رای  هندی برتافتند و به تتبّع ورز ... استتتتادان پن  شتتتش قرن پيش 

 (.79و  79، 9942؛ نيز ن .: شمس لنگرودی، 99/ 2، 9994پور، یآرین« پرداختند...

 

 آشراناشاک   ت  -1-9-04

نویسي در ایرانِ عصر مشرووه تحت تأثير ادبيّات غرب، بدین منظور نامهپاگرفتن نمایش

ي از چارچوب و اصول تئاتر غر ي ببود. افرادی چون ميرزا آقا تبریزی و دیگران به تأستّ
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نویستتتي مدرن دستتتت زدند. این روند با حاكميّت نامهو شتتتيوة تفکّر غربيان به نمایش

شتتدة غرب در ایران ادامه پيدا كرد. همچنين، ای اد مركز پرورش های ترجمهنامهنمایش

ش موج جدیدی از آموزش تئاتر و گسترش 9999افکار و هنرستتان هنرپيشگي در سال 

و  94و  92، 90؛ نيز نتت . همتتان: 91: 9929زد یفرّخي، تئتتاتر غربي را در ایران دامن 

 (.992، 999، 929/ 9: 9929پور، مل 

 

 یاپ اؤل یی خا ایه تی دس اشردیا ش نگهش -1-9-01

داشتتتت شتتتعر حافظ و به صتتتورت متاننتد غزليّتات نوذر پرنگ كه تعمّداً برای بزرگ

ت 97: 9992ترقّي،  آميزی زبان تازه با ستب  غزل حافظ ستروده شتده است ین .:درهم

 (.71: 9912و درودیان،  02

 

 افشتتان تو ای دل عالم استتير كل  مشتت 

 دیتتدة متهتتتاب چينم زیر بتتاران خيتتال

 تا ستتر زلفت چه رنگي رو كند، حالي دلم

 چر  رنگيني نزدبعد حافظ كس چنين گ 

 

 دار جتتان تو ...رو  دنتيتتای اثتير آیينتته 

 مانده بين صتتدهزار آیينه ستترگردان تو ...

 برگشتتتاده بادبان چون الله در توفان تو ...

 بسته عهدی دیگر ای گ ، چر  با دوران تو

 (979ت972: 9992یترقّي،                     

 

 تهی گسو کهدن خود با یک خهدهی  -1-9-09

های محلي كه امروزه رای  استتت، این هد  را ها و له هنوشتتتن و ستترودن به گویش

 كند:دنبال مي

وْ دَرِ بِهشتتتتِ خُتدا و  پِنْدَرِی ایَتهُاِمْشتتتَ

 او زهره گَتته مِگي خَطِرَیْ متتاهِرَه مِخَتتهْ

 ما ی  كِليمه گفتم از اسرار و گپ تموم

 پنتتدری آرایتته متتاهر عرس منن شتتتوِ 

 ...وَاز مشْتِری بزهره خَطِرْخوایَهْ پِنْدَری

 ایتته پنتتدریمعمّتت ،«بهتتار»كتتار ختتدا 

 (290ت 299: 9914یبهار،               
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 دَستتتتتِ خَتلتي نِتتمِتتَرن جتتاِی ِرِفق 

 ِمگَتته و شتتتتاد مَِره تو از كُتمُم بتته

  

 نِتته كتته َورُگم ُبُبری ِبختَتته و قو  

 پو  هتت  یَتتگ كنتته، یتتاد مُر یتتار

 (992: 9999یقهرمان،                   

: 9990و ميرخدیوی،  29تتت20: 9997؛ ازغدی، 900تتت24: 9999ینيز ن .: قهرمان،  

 (.749ت22

 

 کار رت ا در نوع ادبی ا سوخ کارکهد اضهون با -1-9-11

پرداز معاصر مانند محمّدعلي بهمني بر اساس این های شتاعران غزلگرایي در غزلوقوع

های شاعراني از این دست، معشوق اغلب زميني انگيزه شتک  گرفته استت. در عاشتقانه

شاعران؛ بنابراین، تصویری كه است و عشق، حاص  تأثّرات سطحي، رمانتي  و روزمرّة 

 دهند، تصویری تازه و در عين حال، واقعي است.این شاعران از معشوق ارایه مي

 

 ست ای زبان صميمي زبان دست، صميمي

 ها به حر  درآیندستکوت كن كه فقط دست
 

 بخواه از تو، ببخشيد از شما، بسرایم 

 بستتترایم« غریبان آشتتنا»كه از زبان 

 (291: 9912یبهمني،                  

 

 ن يجا -9

پردازان عصتتر حاضتتر، آرای گوناگوني دربارة انواع از زمان افتوون و ارستتطو تا نظریّه

كه به مستتتألة بندی آثار ادبي اراده شتتتده استتتت. امروزه با اینهای دستتتتهادبي و مت 

نواع ا شتتود، بحث دربارةای نگاه ميتشتتخيص و تمييز انواع ادبي به چشتتم امری ستتليقه

 پردازان و منتقدان است. ترین مباحث در ميان نظریّهچنان از رای ادبي، هم

بي بندی متون ادنوع ادبي امری مربو  به معنا و كيفيّات دروني اثر استتت، اما دستتته

تر ناظر به صتورت اثر ادبي بوده است. بر این اساس، در در ایران بر خت  غرب، بيش
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بندی كردن آثار ادبي بر پایة مختّصات هد  انواع ادبي دستتهتوان گفت نگاهي كلّي مي

 دروني و بيروني است.

آید نشان از آن دارد كه انواع ادبي جدید از تیيير انواع ادبي چه از این مقاله برميآن

هایي كه ستتبب تیيير، گستتترش، افزایش و پيدایي انواع ادبي آیند و روشاوليه پدید مي

تیيير موضوع، تیيير اندازه یتطوی  و اختصار(، تیيير جزدي، ند از: شوند، عبارتجدید مي

تیيير كلّي، تیيير متاهيّت، تیيير كاركرد، تركيب یتركيب دو نوع ادبي و تركيب چند نوع 

های این هانگيزادبي(، اشتتتتمال، ای اد ضتتتدّ نوع، تیيير بيان متقاب  و تیيير كانون توجّه. 

 تحواّلت در انواع ادبي نيز بدین قرار است: 

ستفارش جامعه، نياز و پستند مخاوب، ورز تعام  اثر با واقعّيت، نوع و شيوة بيان، 

ای اد ونز، وضتعيّت مخاوب، تأیيد نویستندگان پيشتين و آثارشان، كارآمدتر بودن نوع 

 بودن نوع ادبي كهنه،های فرمي، تأیيد اصتتالت و كارآمد ادبي منستتو  به ستتبب ویژگي

اذعان داوولبانه به تأثّر، مناستتب بودن نوع ادبي احياشتتده برای بيان موضتتوعات معتنابه 

 های پيشينهایي كه در دورهوور عام، معرّفي ارزشی  دوره، معرّفي ادبيّات گذشتته به

انتد، معرّفي نوع ادبي كهنته و كتارآیي آن بته معتاصتتتراني كه از آن غفلت موجود بوده

اند، محکوم كردن بخشتي از ادبيّات، جدا شدن از فرهنگ ادبي مسلّط زمانه و قد رزیدهو

علم كردن در برابر آن، نتتاكتتارآمتتد بودن نوع ادبي موجود، واكنش فنتتاورانتته، معرّفي 

فرهنگ و كاركرد سو كردن خود با ی  خردههای مللّفي خاص، همدستاوردها و نگرش

 ي منسو .كار رفته در نوع ادب مضمون به

 

 یانوشبپی
معني  به Erziebungs romanوبيش معادل با اصطتحي آلماني كم(: »Bildungs romanبيلدونگز رمان ی -9

اند و به معني رماني استتت كه گزارش رشتتد و . منتقدان آلماني آن را زیاد به كار برده"تربيت"یا  "پرورش"رمان 

 (.02: 9992یكادن، « باليدن دوران جواني شخصيت رمان است
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2- Topos  خته ها درآميبا اسطوره اكنونهای یونان باستان از واژه مانند بسياریدر زبان یوناني یعني جا، مکان كه

جدید  ایكننده درزبان یوناني واژهمنفي ouو با تركيب این كلمه  9092بار توماس مور در ستتال  نخستتتين. استتت

نهاد. توپوس بر عناصر تکرارشونده داللت دارد و بر همين شتهر یا ناك اآباد( نستاخت و نام كتابش را اتوپيا یآرما

اند، اما برخي بين آن دو تمایز قای  شده، توپوس را تکراری ( دانستهMotifاستاس، بعضي آن را متراد  موتيف ی

: 9999پور، ویينيز ن .: كهنم 90: 9999انتد یتقوی، دهقان، ای و موتيف را تکراری ختقتانته دانستتتتتهكليشتتته

 (.919ت991

های پيندار، شتاعر اه  تِب استتت. این قصتيدة پينداری شتکلي از قصتتيده در ادبيات غرب در تقليد از قصتيده -9

 (.941: 9919شود ین .: داد، قصيده از تکرار منظم سه پاره شعر، گردان، واگردان و سکون، تشکي  مي

منثور و یا تلفيقي از این دو است. هدایت، مبتکر این نوع ادبي، با  ای از نقيضه به صورت منظوم یاقضتيّه شاخه -7

های گوناگون جامعه، فرهنگ و ادبيّات های حوزهها و كاستتتيبه كارگيری زبان ونز، ستتعي در نشتتان دادن زشتتتي

ن ي، ایهای ادبدارد. دو شتتگرد برخورد عاميانه با شتتعر و انواع ادبي و تخریب عمدی وزن و قافيه و دیگر تکني 

 (.949ت 909: 9919نوع ادبي را برجسته كرده است ین . فراهاني و فوالدی، 

های ادبي ستتاخته و منظور از تزریق نظمي استتت كه ظاهراً نحوی ستتالم دارد، امّا عمداً با برهم زدن تناستتب -0

 (.997: 9919پرداخته شده است و بنابراین، معني روشني ندارد یفراهاني و فوالدی، 

 

 ا ابع

 یاالا( ک اب

 زوّار. ، تهران:1  از صبا تا نيما،(. 9994پور، یحيي ی. آرین9

 زوّار. ، تهران:0  از نيما تا روزگار ما،(. 9994ی ----------. 2

 مروارید. ، تهران:2  از این اوستا،(. 9971ثالث، مهدی ی. اخوان9

 مروارید. ، تهران:2  تو را ای كهن بوم و بر دوست دارم،(. 9921ی ------------. 7

به  مدای  رضتتوی و چند شتتعر دیگر به له ة مشتتهدی،(. 9997. ازغدی، یوستتف ی0

 نشر.آستان قدس رضوی، شركت به كوشش محمّد قهرمان، مشهد:

با تصتتحي  و مقدّمة  استترارالشتتهود،(. 9929الدین محمّد یالهي ي، شتتمس. استتيری2

 مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي. جا:داوود، بيسيّدعلي آل
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دیوان قصتتتاید و مثنویّات و تمثيتت و مقطّعات خانم (. 9999. اعتصتتتامي، پروین ی4

 ابوالفت  اعتصامي. :، تهران7  پروین اعتصامي،

اميربانو به كوشتتش  دیوان اميری فيروزكوهي،(. 9921. اميری فيروزكوهي، ستتيّدكریم ی9

 سخن. ، ]تهران[:2فيروزكوهي،  

حوزة هنری ستتتازمان تبليیات  جا:بي در كوچتة آفتتاب،(. 9929پور، قيصتتتر ی. امين1

 استمي.

 برگردان: ميرم يتتد عمراني، تهران: ،مرغتتابي وحشتتتي(. 9919. ایبستتتن، هنریتت  ی99

 مهراندیش.

، 2   ها و چرا من دیگر شاعر نيمایي نيستم،خطاب به پروانه(. 9919. براهني، رضا ی99

 مركز. تهران:

گردآوردة ستتتيّد محمود فرّ   الشتتتعرای بهار،دیوان مل (. 9914. بهار، محمّدتقي ی92

 هرمس. :خراساني، به كوشش م تبي م رّد و سيّد امير منصوری. تهران

 نگاه. تهران: م موعه اشعار محمّدعلي بهمني،(. 9912. بهمني، محمّدعلي ی99

، های نوذر پرنگو نوستتروده آن ستتوی باد، م موعه غزليّات(. 9992. ترقّي، بيژن ی97

 سنایي. تهران:

 قطره. ، ترجمة كتایون شهضر راد، تهران:مفهوم ادبيّات(. 9994. تودورو ، تزوتان ی90

 انتشارات كانون تربيت شيراز. ، تهران:9،  التفاصي (. 9979. تولّلي، فریدون ی92

ه اهتمام محمّدجعفر ، بميرزاایرج كتام  دیوان(. 9909ميرزا یالممتالت ، ایرج. جتل94

 اندیشه. جا:، بي9مح وب،   

الدین محمّد حافظ دیوان خواجه شتتتمس(. 9929التدین محمّتد ی. حتافظ، شتتتمس99

 فروشي حافظ.كتاب تصحي  عبدالرّحيم خلخالي، تهران:به شيرازی،

تصحي  فریدون  شمال،دیوان كام  نسيم (. 9992الدین ی. حسيني گيتني، سيداشر 91

 سعدی. پور، تهران:ساماني
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 پاژنگ. :تهران دیوان حميدی؛ پس از ی  سال،(. 9922. حميدی شيرازی، مهدی ی29

 مروارید. ، تهران:0  فرهنگ اصطتحات ادبي،(. 9919. داد، سيما ی29

 مروارید. ، تهران:گزینة اشعار نوذر پرنگ(. 9912اهلل ی. درودیان، ولي22

 مركز. ترجمة فرزانه واهری، تهران: دبي(،ژانر ینوع ا(. 9991. دوبرو، هدر ی29

ملسسة چاپ  مشهد: انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي،(. 9949. رزم و، حستين ی27

 و انتشارات آستان قدس رضوی.

 نوید شيراز. ز:شيرا انواع شعر فارسي،(. 9949. رستگار فسایي، منصور ی20

 فاومي. تهران:، ایرانتاریخ ادبيّات (. 9910. زرقاني، سيّدمهدی ی22

 آقا.گ  جا:، بيتذكرةالمقامات(. 9942. زرویي نصرآباد، ابوالفض  ی24

 اميركبير. ، تهران:9   ارسطو و فنّ شعر،(. 9999كوب، عبدالحسين ی. زرّین29

 تهران: فرهنگ نظریّه و نقد ادبي،(. 9999الدین كزّازی ی. ستتبزیان، ستتعيد و ميرجتل21

 مروارید.

 ، تهران:99   ،9949تتت9929م موعة آثار، دفتر یکم، شعرها (. 9944. شاملو، احمد ی99

 نگاه.

های وجوی ریشتتهبا چرار و آینه؛ در جستتت(. 9919كدكني، محمّدرضتتا ی. شتتفيعي 99
 سخن. ، تهران:2 تحوّل شعر معاصر، 

نظریّة گفتارهایي دربارة رستاخيز كلمات، درس(. 9919ی ------------------. 92
 سخن. ، تهران:9 گرایان روس، ادبي صورت

 اختران. تهران: زمينة اجتماعي شعر فارسي،(. 9992ی ------------------. 99

 چشمه. :، تهران2پور،  ، ترجمة عليرضا مهدیمکبث(. 9912. شکسضير، ویليام ی97

 مركز. ، تهران:مکتب بازگشت(. 9942. شمس لنگرودی، محمّدتقي ی90

 فردوس. :، تهران0،  انواع ادبي(. 9942سا، سيروس ی. شمي92

 نگاه، زرّین. ، ]تهران[:99،  كليّات دیوان شهریار(. 9949. شهریار، سيّدمحمدحسن ی94
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، 2و  0، 7جلد  یزی،صتتادب تبر یواند (.9999تتتت9940تبریزی، محمّدعلي یصتتادب. 99

 ي.و فرهنگ يتهران، علم :د قهرمانكوشش محمّبه، 7 

های ادب در تاریخ ادبيّات ای از سير گونهانواع ادبي؛ شمّه(. 9941. عبادیان، محمود ی91

 حوزة هنری. تهران: فارسي،

به تصتتحي  و مقدّمة ستتيّد محمّد  دیوان عنصتتری بلخي،(. 9929. عنصتتری بلخي ی79

 خانة سنایي.كتاب جا:، بي2دبيرسياقي،  

 فرهنگستان هنر. :، تهرانسي در ایراننوینامهنمایش(. 9929. فرّخي، حسين ی79

و مقدّمة حستتين مکّي،  با تصتتحي  یزدی،دیوان فرّخي(. 9991یزدی، محمّد ی. فرّخي72

 اميركبير. ، تهران:97 

مركز  مطلق، تهران:كوشتتش جتل خالقيبه شتتاهنامه،(. 9992. فردوستي، ابوالقاستتم ی79

 المعار  بزرگ استمي.ۀدایر

گردآورنده:  مقام فراهاني،منشتتتآت قتادمتتا( فراهتاني، ابوالقتاستتتم، یبيمقتام . قتادم77

 آپادانا و ارسطو. جا:چا، بيمعتمدالدوله حاج فرهادميرزا، بي

 :، مشتتتهدهایي به له ة تربتيخِدِی خدای خودُم، ستتتروده(. 9999. قهرمان، محمّد ی70

 ترانه.

فرهنگ توصيفي نقد (. 9999دخت خطّا  و علي افخمي یپور، ژاله، نسرین. كهنمویي72

 ملسّسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. تهران: ادبي؛ فرانسه ت فارسي،

 كتاب نيستان. ، تهران:گزیدة ادبيّات معاصر(.  9941. معلّم دامیاني، علي ی74

 چشمه. ، تهران:2  نامة نقد ادبي،دانش(. 9914. مقدادی، بهرام ی79

مهران مهاجر ترجمة  های ادبي معاصر،نامة نظریّهدانش(. 9997ری ، ایرنا ریما ی. مکا71

 آگه. و محمّد نبوی، تهران:

 توس. جا:ج، بي9 ادبيّات نمایشي در ایران،(. 9929پور، جمشيد ی. مل 09

 راه امام. تهران: در فص  مردن سر ،(. 9909. موسوی گرمارودی، علي ی09
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 كليّات بستتحق اوعمه،(. 9992ابواستتحق حلّاج اوعمة شتتيرازی ی الدین. موالنا جمال02

 ناسي.شميراث مکتوب، با همکاری بنياد فارس تصحي  منصور رستگار فسایي، تهران:

ترین لطایف نظم و نثر و كشتکول خنده، گزینة شيرین(. 9990. ميرخدیوی، اصتیر ی09

 دستور. مشهد: اشعاری به له ة مشهدی از آداب و رسوم خراسان،

ه كوشتتتش ترانه ، بگزینة اشتتتعار پرویز نات  خانلری(.  9917. نات  خانلری، پرویز ی07

 مروارید. نات  خانلری، تهران:

مثنوی واقدیس، به همراه منتخبي از غزليّات (. 9922. نراقي، احمد ابن محمّدمهدی ی00

 اميركبير. جا:، بي2   عالم ربّاني، حاج ملّااحمد فاض  نراقي،

 نگاه. ، تهران:م موعه اشعار منوچهر نيستاني(. 9919نيستاني، منوچهر ی .02

 ب( اقاالت

، ترجمة قدرت «های ستتتخنگفتتاری در بتاب گونته(. »9919. بتاختين، ميختاديت  ی9

 .992ت 999صص، 90، ش7نقد ادبي، سپور، قاسمي

م لة دانشتتکدة ادبيات و ، «انواع ادبي در شتتعر فارستتي(. »9992. پورنامداریان، تقي ی2
 .22ت  4صص، 9، ش9سعلوم انساني دانشگاه قم، 

بندی انواع ادبي از منظر وبقه(. »9994پور ی. جواری، محمّدحستتين و محستتن آستتيب9

 .00ت  99صص، 9، ش9س نقد زبان و ادبيات خارجي،، «پردازان مکتب رمانتيسمنظریّه

 79صص، 00و  07ش اه ادبيّات و فلسفه،كتاب م، «انواع ادبي(. »9999. دارم، محمود ی7

 .  74ت 

 كتاب ماه ادبيّات و فلسفه،، «كتابي دیگر دربارة انواع ادبي(. »9990پور، مهدی ی. رحيم0

 .990ت  999صص، 999و  994و  992ش

، «بندی انواع ادبي در دورة كتسي ورحي برای وبقه(. »9999. زرقاني، ستيّد مهدی ی2

 .992ت  99صص، 27، ش2، سهای ادبيپژوهش
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چند بحث تازه (. »9914محمّدی، امير، ستيّدمهدی نوریان و اسحاق ویياني ی. ستلطان4

، 4س نامة نقد ادبي و بتغت،پژوهش( 9910« یهای ادبي یژانرهای ادبي(در بتاب گونه

 .992ت10صص، 9ش

 خرد و كوشتتش،، «انواع ادبي و شتتعر فارستتي(. »9902. شتتفيعي كدكني، محمّدرضتتا ی9

 .991ت  12صص، 92و  99ش

رشد آموزش زبان ، «انواع ادبي و شعر فارسي(. »9942ی -------------------. 1
 .1ت  7صص، 92ش و ادب فارسي،

گيری ژانر؛ معرّفي ی  نقش موقعيّتت در شتتتکت (. »9991مقتدّم، داوود ی. عمتارتي99

 .999ت  94صص، 90، ش7س نقد ادبي،، «كردروی

ور ساهاب صادق نوع ادبي قضيّه در ور(. »9919عليرضتا فوالدی ی . فراهاني، رقيّه و99

 .999ت909 صص ،9، ش2، سفرهنگ و ادبيّات عامه، «هدایت

نامة كهن، «تزریق در شتتعر عصتتر صتتفوی(. »9919ی --------------------. 92

 .991ت991 صص ،2، ش0س ادب پارسي،

ایران؛ پژوهشي در نقد تطبيقي و  انواع ادبي در اروپا و(. »9909. فرشيدورد، خسرو ی99

ت  72صص، 999و  11، شدانشتکدة ادبيّات و علوم انستاني دانشگاه تهران، «ایمقایسته

21. 

، 91، شپژوهيادب، «های ادبيدرآمدی بر نظریّة گونه(. »9919پور، قدرت ی. قاسمي97

 .02ت  21صص

 ،«نظریّة انواع ادبي وجته در برابر گونه؛ بحثي در قلمرو(. »9991ی -----------. 90

 .91ت  29صص، 99، ش9، سنقد ادبي

نوع ادبي، امروزه نوع دیگری استتت؛ با نگاهي انتقادی به (. »9992. كاددی، شتتهره ی92

 .999ت 999صص، 90شنامة ادبيات كود  و نوجوان، پژوهش، «چند نقد نوعي
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های بشتتری با توجّه به آرای پ  انواع ادبي و اضتتطراب(. »9999. گرجي، مصتتطفي ی94

 .919ت  990صص، 2، ش2سنقد ادبي، ، «تيليش

تأمّلي ( »9919نيا یزاده، عبّاس، ابوالقاستتم قوام، عبداهلل رادمرد و مریم صتتالحي. واعظ99

 .999ت  41صص، 29، ش4، سنقد ادبي، «در نظریّة انواع در ادبيّات فارسي
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 444-457 صفحات
 

   انوری یّاترباع مایۀدرونساختار و  یبررس

 پژوهشی( مقالۀ)
 1فردکتر امید وحدانی

  بجنوردزبان و ادبیّات فارسی دانشگاه  استادیار

 
 چکيده

های سبکی، ساختاری و محتوایی خاصّی برخوردارند که شناخت های شعر فارسی از ویژگیهر یک از قالب

از یکـی  (.قهـ  575) انوری ابيوردی یناوحدالدّشود. ها میتر از آن قالبها باعث درک درستاین ویژگی

هـای گونـاگون قدـيده، که دیوان شعری او در قالـب ششم هجری استقرن فارسی در زبان شعرای بزرگ 

-حدّ واسـ  سـبک ،خدوص در رباعيّاتشدر اشعار و بغزل، قطعه و رباعی سروده شده است. سبک انوری 

 یفـاخـاص خـود را ا ینقـش قـرارداد يّاتدر ادب قالب شعری که هر از آنجاهای خراسانی و عراقی است. 

: گـررا بـودن يلمختلف از قب يناست که در خدمت مضام یزبان فارس يلاص یهااز قالب يزن یاعرب کند،یم

 مربوط بـه يقاتاست. تحق تهقرار گرف يمیتعل یهاآموزه ی، عرفانی وموضوعات فلسف ی،عشق ينعمر، مضام

و  يهتوصـ يف،توص عندرسه  یماندگارند که از لحاظ ساختار يّاتیاست که اغلب رباع ینا يانگر، بيّاترباع

 باشند. شتهرا دا یو عشق يمی، عرفانیتعلمضامين ، فرصتاغتنام  ی،فلسف يممفاه ی،لحاظ مفهوم و از يلتعل

 011مایـۀ ای به بررسی ساختار و درونو بر پایۀ منابع کتابخانه يلیحلت-يفیروش توص ابدر این جستار 

 يّـاترباعدهد کـه در سـاختار های این پژوهش نشان مییافته پرداخته شده است. 0رباعی از رباعيّات انوری

-موضوع نيز ،مایهاز نظر درونانوری درستی رعایت شده است. ب يلو تعل يهتوص يف،توص یالگوسه  انوری

سـازی را دستمایۀ مضمون يمیتعلمضامين  و اغتنام دمعرفانی، عشقی،  ی،فلسف يممفاهمختلفی از جمله  های

هـا، های وی از تنوّع مضمونی برخوردارند. مجموع این ویژگیاز این منظر رباعی خویش قرار داده است که

-های انوری را از جملـۀ درخشـانتوان رباعیمی تا جایی که ،باعث استواری رباعيّات این شاعر شده است

 ترین رباعيّات شعر فارسی به شمار آورد.

 

                                                           
  :00/05/9911نهایي: تاریخ پذیرش                              95/40/9911تاریخ دریافت مقاله 

 o.vahdanifar@gmail.com مسئول:نشاني پست الکترونيکي نویسندة  - 9
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 .مایهدرون ساختار،قرن ششم،  شعر فارسی، رباعيّات، انوری ابيوردیهای کليدی: واژه

 

 مهمقدّ -0

 آنشهاعران در  يشهترب كههاست  يفارسزبان  یشعر یهاقالب ینتراز كوتاه یکي رباعي

 یرانهيا یشهعر یههااز قالب ياز پژوهشهرران، ربهاع ياند. به باور برخكرده یيآزماطبع

و از زبهان  داشهته رواج -امهروز یافتهةكمال صورت به نه البتّه -از اسلام  يشاست كه پ

ایهن (. 999: 9919 يسها،)شم یافته استراه  يهصوف یخمشا نرينبازار به كلام آه و كوچه

 يهاتت حزحاف آن وزن، در طهول مهدّ یازدهبا تنوع و  يوزن اصل یکبر  قالب شعری

بهه دوازده  يمكن يعرا تقط يزبان فارس يّاترباع ةاگر هم» ،درواقعخود ثابت مانده است. 

 گانهةیازدهاسهت، اوزان  يعيوزن تقط يّهو بق يها اصلاز آن یکيكه  كنيميم وزن برخورد

مفعهول  » یعنهي ي( و )قلب( به وزن اصلين)تسک یشاعر ياربا استفاده از دو اخت يعيتقط

يسها، )شم« شهونديم یلهزج اخرب مکفهوف مببهوب( تبهدبحر « )فَعَل يل مفاع يل مفاع

ي، كهدكن يعياسهت )شهفشده ه ادد تنسب يبه رودك نيز ي(. اختراع وزن رباع55: 9900

9911 :704  .)      

 كنهد، امّهاينم يههبه داشهتن چههار قاف يّدشاعر خود را مق يامروزه در سرودن رباع 

داشهته باشهد و در  يهاغلب ملتزم بودند كه هر چهار مصراعش قاف يقدما در گفتن رباع»

 ،(700: 9941یي، )همها «برخاسته و آن رسم مراعات نشده اسهت يدآن ق ،رانمتأخّ يانم

ایرانشناس دانماركي كهه ، (Arthur Christensen( )9145 - 9175سن )آرتور كریستن

-دربارة رباعي دارد، در مقدّمة رباعيّهات خيّهام چنهين مهي ارزشمندیمطالعات عميق و 

است و از این جهت رباعيّهات  المعارف منظوم حيات فکری ایرانيةرئها دارباعي»گوید: 

بنابر آنچه ذكر شد، ربهاعي  .(911: 9947سن، )كریستن« ایراني شایان دقّت فراوان است

كه به مرور زمهان مفهاهيم و  است فارسيشعر  هایقالب ترینيلاص ترین ویکي از كهن

 یرانهينهاب ا هاییشهاند ،همچنينو است  دادهمعاني مختلف بشری را در خود بازتاب 
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 یفضها رغمياز نظر محتهوا، عله . این قالب شعریدربر دارد يننشساده و دل يانيب ارا ب

طنهز،  يم،تعله ياسهت،: فلسفه، عشق، اخلها،، سيلاز قب يناز مضام ياریمحدود خود بس

 یتهركم یعيو بد يلفظ یعاز صنا يمعمولاً در قالب رباع هبو و رثا را در خود داراست.

 .  شوديو غزل استفاده م يدههمچون قص یررید یهانسبت به قالب

 

 بيان مسأله -0-0

در ميهان مهردم عصهر خهود قرن ششم هبهری انوری ابيوردی شاعر نامدار خراسان در 

چنانکه بعدها او  ای چون سعدی در قرن هفتم و حافظ در قرن هشتم دارد.جایراه ویژه

صهفا، كننهد )مهيمعرّفهي  4را در كنار فردوسي و سعدی یکي از سه پيامبر شعر فارسهي

چهارده هزار بيت با زباني سهاده و روان  اًاز انوری دیواني حاوی تقریب .(001 / 4: 9911

از استشههادات  سرشهار دیوان او ضمن مدح و ستایش بزرگان عصر، به جا مانده است.

 همچنهين .دههدآراء و افکار او را انعکاس مهي كههای دیني است روایي و آموزه قرآني،

 ست. ا او عصر ها و فرهنگ اخلاقي، تاریخي و اجتماعيبازتاب ارزش

 آزمهایي كهرده اسهت. بهاطبع ،«رباعي»از جمله  و های شعریانوری در اغلب قالب

 مورد بررسي واقع يو مفهوم یساختار یدگاهاز د انوری يّاترباعتاكنون  كهینه به اتوجّ

در  .گيهرديانبهام م این شهاعر يّاترباع ارزش یاندنجستار با هدف نما یننشده است، ا

از لحها   ي،در قالهب ربهاع يگونهاگون قابهل بررسه ههاییژگيو ياناز م ،پژوهش ینا

بها  يمفههوم ةو از جنبه يهلتعل يه،توصه يف،توصه ةبه كاربرد سه ساز جّهبا تو یساختار

عشهق و  يمم، تعلدَ چون: وصفِ معشو،، ناله از هبران، اغتنامِ يميه به كاربرد مفاهتوجّ

كه  یدسؤال به دست آ ینتا پاسخ ا گيرديقرار م یواكاو در معرض يحالات شخص يانب

 ين فلسهفي،مضهام ينبلند عارفانه و عاشهقانه و همچنه يممفاه یدارا يّات انوریرباع یاآ

 ي؟ سهعهسهتند يلتعل يه وتوص يف،توص ةو ساختار محکم با استفاده از سه ساز يميتعل
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يلهي، تحل و يفي، بهه روش توصهشواهدی از رباعيّهات انهوری ياست تا با بررس ینبر ا

 اثبات شود.  پژوهش است ینكه هدف ااین شاعر  هایيرباع یمندارزش یعاادّ

 

 يقتحق پيشينۀ -0-2

 :  كردتوان به موارد زیر اشارهمي« رباعي»های برجسته در زمينة قالب كتابميان از 

شهاعران ، ربهاعي ةمعنهای وا  به( 9947) «سير رباعي در شعر فارسي»كتاب  در شميسا 

 .اسهت پرداختههل پردازان معروف رباعي به طور مفصهّ هو نظری رباعيوزن  ،گویرباعي

را بازیابي و تصحيح رباعيّات كههن زبهان فارسهي  (9917) «ج نگ رباعي»در  ميرافضلي

 9450 (9915) «سهفينة كههن رباعيّهات»در مرادی و افشهين وفهایي است.  مدنظر داشته

و انهد تعهداد زیهادی ربهاعي نهو توانسهته ،قان این اثهرمحقّ ؛اندكردهآوریرا جمعرباعي 

همچنهين  بيافزاینهد. گویشاعران فارسيو فارسي شعر سرایان ناشناس را به جمع رباعي

به طيف متنوّعي از موضوعات حهوزة ربهاعي ( 9910) «چهار خطّي»كتاب در  ميرافضلي

   است. شمسي پرداخته 10از تاریخ رباعي تا دهة 

 مفهوم و مضامين ،از نظر ساختار يفارسزبان در آثار شاعران  يرباع يلتحل در مورد

 در مقالهة یارمحمّدی: اندچنينها كه برخي از آن نوشته شده است یادیتاكنون مقالات ز

با توجّهه  (9919) «جرالد يتزف يسيانرل ةو منظوم يّامخ يّاترباع يو متن يگفتمانساخت »

 ةو منظومه يّهامخ يّاترباع های گفتماني و متنيآهنري و اشتراک در ویژگيبه وجود هم

برخي از مختصات گفتماني و متني را برای تحليل رباعيّات خيام و ، جرالد يتزف يسيانرل

. اسهت مورد بررسي قرار داده جرالد يتزف يسيانرلهای موفّقيّت منظومة نشان دادن زمينه

 ي)نرهاهي از ساختار معنادار تا سهاختار ربهاع»با عنوان  یادر مقاله  و همکاران يخاتم

-يسع (9911) «(يبا ساختار رباع يعصر رودك ينيبجهان يانبه ارتباط م يشناختجامعه

 گلهههدمن ينلوسههه ینيتکهههو یيسهههاختارگرا یّهههةانهههد تههها بههها اسهههتفاده از نظردهكر

(LucienGoldmann) يمنطقهه یاز سههاختار ينشههان دهنههد كههه چرونههه قالههب ربههاع 
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مولهوی از منظهر  يّهاترباع يهلتحل»بها عنهوان  یادر مقاله برخوردار است. زارع ندیکي

و  یپهردازتگو، شخصيّوزاویة دید، طرح، گفت :نظيرعناصر داستاني  (9911) «داستاني

 یاو همکاران در مقالهه شهدیمهمچنين . كرده است يبررس یمولو يّاتدر رباع فضا را

كهه  انهديدهرسه يبههنت ینبه ا (9911) «ات مولاناشناسي فکری رباعيّسبک»تحت عنوان 

 يبررس» ةمقالی در و انصار يدیرش است. یات مولومایة رباعيّترین درونپردامنه ،عشق

 يبههه بررسهه ياز منظههر گفتمههان (9910) «يباباطههاهر همههدان هههایيتيسههاخت كلههان دوب

و  يبررسه»بها نهام  یادر مقالههنيز  پور و دادبهیداوود اند.ختهبابا طاهر پردا هایيتيدوب

 (9919) «يجهام يّهاتدر شهرح رباع يوحدت وجهود و تبلّه يميتعل هایيلتمث يلتحل

دربهارة شهعر كهه هر چند  اند.كرده يبررس يجام يّاترا در رباع يميتعل يلاتكاربرد تمث

 يبررسه زمينهةدر  يمسهتقلّ يقتاكنون تحق های زیادی صورت گرفته، امّاانوری پژوهش

رو، پهژوهش حاضهر گهامي ت. از ایهناس انبام نشده وی يّاترباع يو مفهوم یساختار

تازه برای شناخت سبک شهعری رباعيّهات انهوری و زوایهای پنههان شهعر سهدة ششهم 

 شود.محسوب مي

 

 بحث -2

 انوریزندگی مختدری دربارة  -2-0

د، آثهار، زندگي انوری ميان فضلای ادب فارسي در نام شاعر، نام پدر، زمهان تولّه رةدربا

د و نهام او محمّه»ها د و زیست اختلاف است. امّا مطابق آخرین پژوهشتولّ استاد، محلّ

داشته است كه انوری را « انوری»و « ینفریدالدّ»دو لقب او نام پدر وی علي بوده است. 

ص تخلّه «خهاوری»اند و قبلاً در دوران كمال شاعری خویش برگزیده است یا به او داده

  .(50: 9915سمرقندی، دولتشاه ) «كرده استمي

 «بهاورد»تولّهد یافتهه اسهت كهه  «ابيهورد»وی در یکي از دهات نسبتاً كوچک ناحية 

اند ناميدهمي «دشت خاوران»یا  «خابران»ه آن ناحيه را تری است كبخشي از ناحية وسيع
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آمده است كهه در دو فرسهنري و مبموعة دشت خاوران از اعمال سرخس به شمار مي

قرار داشته اسهت و اكنهون مبموعهة ایهن سهرزمين در  -زادگاه ابوسعيد ابوالخير -ميهنه

 خاک تركمنستان است. 

... دارای و  منطههق ،هيئههت ،نبههوم ،اتانههوری از مبموعههة معههارفي چههون ریاضههيّ

تحصيلات بسيار عالي بوده است. از جملهه تأليفهات وی احتمالهاً كتهابي در حکمهت و 

 د است. نبوم با فصول متعدّ

البشهارات اند كه انوری شرحي بر اشارات ابن سينا به نام بعضي بر آن ،اینعلاوه بر 

هي داشهته و در سال زندگي مرفّانوری بالغ بر سي» .نوشته بوده است في شرح الاشارات

ای بزرگ شده است كه پدر وی رئيس ميهنه بوده است و ارث پهدر را در محيط خانواده

دست شهده اسهت. وی در تي تهيجواني صرف عيش و خوشرذراني كرده و پس از مدّ

نيهز فات او د شده و در ربع آخر آن قرن درگذشته است. سال ول قرن ششم متولّربع اوّ

ها بوده است و به احتمال قهوی در مورد اختلاف اهل تاریخ و تذكره ،دشمانند سال تولّ

 (.  41: 9944 كدكني،)شفيعي «بلخ درگذشته و همانبا به خاک سپرده شده است

 

 شاعری و شعر انوری -2-2

در  ویو استادی و سهرآمدی  قرار داشتهسرایان ایران ترین سخنانوری در ردیف بزرگ

را بهه  ویشاعران بعد از او از جمله مبهد همرهر  ای كهبه گونه است؛ م بودهشعر مسلّ

او را یکي از رسل ثلاثة سخن و استاد فهن »( و 941: 9999اند )خواندمير، استادی ستوده

(. طبع گشاده و سخن سحرآفرین انوری، عهوفي را 999: 9910صدیق، )نواب« انددانسته

شاگرد مکتب فضایل او بخت جوان و رای پير تير بر آسهمان »ست: به تحسين واداشته ا

در پيش طبع راست او كمان بوده است. فضهایل سهخن، سهخرة بيهان او بهود و مركهب 

فصاحت زیر ران او، تمام قصاید او مصنوع است و مطبوع و هيچ كهس را انرشهت بهر 

   (.940 / 4: 9947)عوفي، « یکي از آن نتوان نهاد
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دستي مورد خطاب سرایي و چيرهوی را به سخن انوری روزگاران همشاعران و ادیب

خوانهد مي «اميهر سهخن»و  «شهاه شهاعران»اند؛ از جمله حکيم شباعي وی را قرار داده

 سهبک ابداع همان شعر در انوری سرایيسخن شيوة ترینمهم .(441 / 4: 9994)انوری، 

 اسهت،بهوده  تخاطهب زبهان و موميع محاورة زبان به شعری بيان و زبان كردن نزدیک

تراش بر زبهان سهعدی ي و خوشعال صورتي به تکاملي سير قرن یک از پس كه سبکي

   (.991: 9914شيرازی جلوه كرد )فروزانفر، 

ته آميخ همبه غنایي دقيق خيالات با را خود كلام رواني و سادگي در مبموع، انوری

پدید آورده و مانند ظهير فاریابي عمهل كهرده انريز های بسيار زیبا و مطبوع و دلو غزل

است و آن را پيش از ظههور سهعدی بهه اوج رسهانيده و راه را بهرای خيالهات دقيهق و 

( و این همان است كهه 914 / 4: 9911مضامين عالي سعدی هموار ساخته است )صفا، 

 ق برجستة روس، از آن بها عنهوان، محقّ(Valentin Zhukovsky) والنتين  وكوفسکي

فراموش كنهيم كهه نباید ه ( و البت40ّ/ 4: 9910یاد كرده است )براون، « واپسين نفخة قو»

صهلة  ة شعر انوری بوده و شاعر دمار از سر ممهدوحي كهه از دادنهبو روی دیرر سکّ

ها چه از سرایيهآورده است و گاه او از این هبویّدرمي ،كردهمورد نظر او خودداری مي

دیهده و ها ميهبو مردم بلخ و چه از نوع هبو بزرگهان آسهيب نوع شهرآشوب آن مثل

سهبک  (.490: 9910، ؛ خهوافي01: 9919گشته است )جهامي، مببور به عذرخواهي مي

انوری در اشعارش به ویژه در رباعيّاتِ وی واسطة سبک خراساني و عراقي است؛ بدین 

ی سبک عراقي هموار كهرده معنا كه او با تکميل سبک شاعری ابوالفرج روني، راه را برا

 است.

 

 یرباع يرامونپ یمبحث -2-9

ری اسهت ، به معنای چهارتایي و چهارگان و در اصهطلاح، شهع«رباع»رباعي منسوب به 

ههای . ایهن قالهب شهعری نهام«فَعَهل يل مفاع يل مفعول  مفاع» دارای چهار مصراع بر وزن
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چهاردانه و چهارخانه. دربارة منشأ ربهاعي دیرری نيز دارد كه عبارتند از: دوبيتي، ترانه، 

انهد مباحث مختلفي مطرح شده است. برخي آن را بهه روایتهي تهاریخي منسهوب كهرده

یافتة یهک برخي نيز اعتقاد دارند كه رباعي شکل تکامل (.44: 9915)دولتشاه سمرقندی، 

در منابع قدیم  قالب شعری پيش از اسلام است كه در آغاز برای مردم آشنا بود. زیرا اولاً

اند، اشاره شده است و ثانيهاً دوبيتهي به اینکه رباعي را از زبان مردم كوچه و بازار گرفته

های دور بر زبان مردم های محلّي كه از گذشتهكه نظير رباعي است، شعری بود به لهبه

 (.  999 - 994: 9911جاری بود )شمس قيس رازی، 

تهرین عواطف و تفکّرات شاعر را در كوتهاه این قالب شعری ظرفيّت آن را دارد كه

های دیرر از انسبام و همهاهنري زمان با صراحت بازتاب دهد. همچنين نسبت به قالب

تشکّل و وحهدتي دارد بهه »به قول شميسا رباعي ها برخوردار است. بين مصراعبيشتری 

مثال ذكر كرد؛ توان بيت دوم آن را یک بيت مستقل و مثلاً به عنوان شاهد طوری كه نمي

( و این 494: 9947)شميسا، « زیرا با بيت اوّل ارتباط معنایي و حتّي لفظي محکمي دارد

ها برقرار شود. به هر ترتيب، شود تا وحدت و انسبام بيشتری بين مصرعنکته سبب مي

ههای شهعر فارسهي اسهت كهه ترین قالبترین و قدیميترین، اصيلرباعي یکي از كوتاه

اختة ذهن ایرانيان است و بيشتر شاعران زبان فارسي از جمله انوری در آن ساخته و پرد

 اند.آزمایي كردهطبع

را در شعر خود در نظر داشته باشد  یطيباشد و شرا يتابع اصول یدبا يرباع سرایندة

از نراه شاعران و منتقهدان شهعر نهو  ياست كه حتّ یانکته ینماندگار شود. ا يشتا رباع

شهعر : »نویسهديم يسهاختار ربهاع ةاخوان ثالث دربار ،نمونه یده است. برادور نمان يزن

خها  در  ایيفههاستادانه است كه هر مصرع وظ يرباع یکخوب امروز مثل ساختمان 

و ضهرب آخهر كهه در مصهراع آخهر  يرسهاندن معنه ی. براداردمبموع هماهنگ شعر 

در  یههرو یهلرا ما يساختمان ربهاع یاستوار دليل (.444: 9901 ،ثالث )اخوان «آیديم

ا را دار يمنطقه يّةقضه یهکشکل  يرباع»: كنديم يانب چنين شرح رباعيّات جاميمقدّمة 
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طهرح شهده و مصهراع  یو كبر یصغر يثكه سه مصراع اوّل آن به ح یااست؛ به گونه

پهرورش  ،يمصهارع قبله يدرواقهع مصهراع چههارم از پختره شهود.يآن م يبةچهارم نت

 (. 4تا: )جامي، بي «یابديم

 یيمصراع چهارم است كه بار معنا ،ینا آید،يبرم یهرو یلگونه كه از گفتار ماهمان

 يهانم يو معلول يعلّ ةاغلب رابط يرباع بنابراین، در. كشديسه مصراع قبل را به دوش م

و  يداشهتن سهاختار منطقه يهلبه دل این قالب شعری. شوديمدیده ها به وضوح مصراع

خود را دارد. اگر بهه آثهار شهاعران، عارفهان  یندةسرا ينيبانعکاس جهان يّتقابل ،منسبم

تمهام  یبهاًتقر ياست كه از قالب رباع یاننما طلبم ینا یم،بنرر يبانو طب يانشاعر، صوف

 يههقاف یهکكه مسهتلزم چههار مصهراع و  يگفتن رباع»زیرا اند. قشرها استفاده كرده ینا

 ي)حتّهیادی اشخا  ز يبهتو غزل است و بالنّ يدهتر از پرداختن به قصاست، طبعاً آسان

ي، )دشهت« اندبرآمده يرویو پ يداند( در مقام تقلخود نساخته ةرا حرف یكه شاعر یيهاآن

مهورد اقبهال  يكه رباع بينيميامروزه م يو حتّ يردر قرون اخبه طوری كه  ؛(914: 9911

انهد كهه كرده یيآزمادر شعر طبعنيز از اطبّا  یادیز ةعدّ های دورگذشته از .شوديواقع م

 یهنا ةاز جمل یعيدكتر هوشنگ بد يزاست و از معاصران ن ياصفهان يبها طباز آن یکي

   افراد است.

شهاعرانه  هاییشههاند يهانب یقالب برا ینبهتر يگفت كه رباع توانيم ،به طور كلّي

حالهات در  يهانب یبهراو كه ادامهه و امتهداد نهدارد  یزودگذر است. شعر یهادر لحظه

  .روديلحظات كوتاه به كار م

یژگهي چههار و یداقل باحدّ ،ماندگار شود كهینا یبرا ( رباعي9914به اعتقاد تاكي )

 :داشته باشدرا  زیر

 تهریموجزتر باشهد، هنر ياست. هرچه رباع يرباع يجزو ذاتایباز  ي:ذات یبازا -9

 يربهاع: »گویهديم یيگونه كه همادر جام كوچک. آن یاگنباندن درهمانند خواهد بود. 

 یهامهم  يمطلب یددادن است، چرا كه شاعر با یخوب گفتن در واقع بحر را در كوزه جا
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 يبهه وزنه يّهدآن ههم مق -يترا در دو ب ندپسدل يفلط ةو مضمون تاز يقعم يارفکر بس

 (. 10: 9941یي، )هما« بپروراند -خا 

هها در وا ه یهندرسهت ا يهدمانو چ يحصح ینيگزوا ه :كلمات يدةسنب يبترك -4

 يّامخرباعيّات  یماندگار يلعامل دل دو ین. اشوديروشن م یيفضا یبادكنار هم، باعث ا

شهاعران  یرهربها د یسهآن در مقا يّاتكه تعداد رباع يّاميجهان است. خ يّاتادب یخدر تار

 است. يزناچ ياربس

كنهد  یترا رعا یيالرو یدبا يسرودن رباع ی: شاعر برايوزن رباع یحفظ الرو -9

كه در  يواحد عروض يستب يب است از توالمركّ يرباع یتا شعرش ماندگار شود. الرو

كهرد.  یرزینكوتاه جها یهبا یبلند را به جا یهباها توانيم ي،توال ینا یجاها يبعض

 ييهرتغهبها  يزدهده تها سه يناست ب ممکنراع مص یکهباها در  يشمار واقع يبهدر نت

رواج و  یلكه احتمالاً از دلا يدهبخش يبه رباعخاصّي  یریپذانعطاف ،ع وزنتنوّ ینكند. ا

 (.91-94: 9941 ،ینآن بوده است )برو ياربس يّتمحبوب

بهه  یهدبا يسهت،ن يشهتركه چههار مصهراع ب یفرازمند بودن مصراع چهارم: شعر -7

 هایرو، مصهراعاز این .بر ذهن مخاطب برذارد یدانجاو يریكه تأث یردپذ یانپا یاگونه

تها حهرف  یابهديكه با مصراع سوم وسهعت م یشهاند یفضا مه است برمقدّ ،ل و دوماوّ

و لطافت سخن شاعر در مصراع چهارم بر ذهن حک شود. فرازمند بودن مصهراع  ياصل

 ت.شاعران بوده اسبسياری از ه مورد توجّ يچهارم رباع

توانها اسهت كهه  یبهره بهرده اسهت. او شهاعر «يرباع»از قالب  يزن انوری ابيوردی

او  یواندر دای كه به گونهسروده است.  سرایييرباع ماندگار و منطبق با اصول يّاتيرباع

 يّاترباع یناي برخي از و مفهوم یساختار يدر ادامه به بررس .موجود است يرباع 750

 .شوديپرداخته مرباعي نخست دیوان( وی  900)
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 يّات انوریرباع یساختار یبررس -2-7

وی مههورد توجّههه و بررسههي  در ميههان اشههعار دیههوان انههوری، اغلههب قصههاید و قطعههات

-قصاید و قطعهات مواجهه ها نيز عموماً با شرحپژوهشرران بوده است و در این بررسي

تنها در ساختار آن وجهود دارد، سهاختار و معنهای است، معنای شعر  ایم. امّا آنچه مسلّم

دهد، دقيقاً همهاني اسهت كهه وجهود ناپذیرند و آنچه به شعر معنا ميتفکيک شعر از هم

ای دارد و ساختارش اصيل است و اثر شاعرانه دلالت معنایي یکّه»به عبارت دیرر:  .دارد

گونهه دگرگهوني ههيچنخستين منش دلالت معنایي شعر ایهن اسهت كهه ي ... نشدن ساده

... و تا بخواهيم كهه آن را از شهکلي  پذیردشود، نميكه بدان بيان مي ممکن را در زباني

بنابراین، . (45 – 47: 9911)احمدی، « رودمي ميان است جدا كنيم، از كه به خود گرفته

گوناگون  هاییژگيو يانم ین قسمت ازابا توجّه به اهميّت ساختار هر قالب شعری، در 

سهه كهاربرد ه به توجّ با یاز لحا  ساختار انوری يّاترباع ي،در قالب رباع يقابل بررس

 :دشويم يبررس يلتعل يه وتوص يف،توص سازة

را  یعوقها یها يعهتاز طب یاشاعر معمولاً گوشه، «توصيف»در بخش  يف:توص الف(

 .كنديموصف 

و در ادامهه  كنهديبهه مخاطهب م ایيهشهاعر توصه ،«يهتوص»در مبحث  ب( توصيه:

 .دهديارائه م یقيطر

 .آورديم يهتوص يهدر توج یليشاعر دلا ،«يلتعل»در بحث  ج( تعليل:

در داخهل  يبداده شده به ترت یهامثالدر شاهد مذكور، مربوط به سه عنصر  تعابير

 شود:ي/ / آورده م یلما ( و دو خطِ پرانتز ) ،[ كروشه ]
 جواني و راحت و تابای دل چو شب ] 

 (بيدار شو ایهن بهاقي شهب را دریهاب)

 

 [دم برافکنهههد نقههههاباز روی سهههپيده 

 /ای بس كه ببویي و نيابيش به خهواب/

 (009: 9907)انوری،                      

 .كنديرا وصف م دوران جواني بالا، يل رباعاوّ يت: بيفتوص عنصر
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همانرونه كه دورة جواني پهس از مهدّتي ؛ كنديم يه: مصراع سوم توصيهتوص عنصر

 ماندة عمرت را دریاب.رسد، بنابراین تو نيز به خود بيا و باقيبه پایان مي

در : كههینو آن ا آورديمه يهه و تعليلهيخهود توج يةتوصه ی: شاعر برايلتعل عنصر

ات را از دسهت بهدهي و صورت درک نکردن باقي عمر، چه بسا دوران عمهر و جهواني

 شود:در رباعي زیر نيز، سه عنصر مذكور مشاهد مي را در خواب هم نيابي.حتّي آن 

 هم طبع ملول گشت از آن شهعر چهو آب]

 )ای دل تو عنان ز شهاهدان نيهز بتهاب(

 

 [هم رغبت از آن شراب چون آتهش نهاب 

 /كاریست ورای شاهد و شعر و شهراب/

 (004: 9907)انوری،                      

 باشهدآشکار اسهتفاده شهده  ب ومرتّ یاكه از هر سه عنصر به گونه یررد یهانمونه

را  «يهلتعل» انوریذكر است كه معمولاً  شود. قابلانوری نيز دیده مي هایيرباعسایر در 

بهه چشهم  وی يّهاتدر رباع يهزن هایيامّها نمونهه .آورديمهرباعيّهاتش  یانيدر مصراع پا

 طور مثال:ه ها به كار رفته است. بسازه یناسازه از  دو یا یکها كه در آن خورديم

 

 «يفتوص»کاربرد پررنگ عندر  -2-7-0

 بوطالهههب نعمهههه ای سهههپهرت طالهههب

 در دور زمانهههه یادگهههاری نرذاشهههت

 

 بهههر تهههابش آفتهههاب رایهههت غالهههب 

 بهتههر ز تههو گههوهری علههي بوطالههب

 (004: 9907)انوری،                      

  .9جلوه كرده است ياصل یبه عنوان عنصر كاربرد «يفتوص»عنصر  بالا، يرباع در

 

 «  يهتوص»عندر کاربرد پررنگ   -2-7-2

 پيوسههته حههدیث مههن بههه گوشههت بههادا

 بي من چو شراب ناب گيری در دسهت

 

 قهههوتم ز لهههب شکرفروشهههت بهههادا 

 شهههرمت بهههادا وليهههک نوشهههت بهههادا

 (009: 9907)انوری،                      
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 یيخودنمها يبه عنوان عنصر اصهل یقطر ةو ارائ «يهتوص»عنصر ، ذكرشده يرباع در

 . 7استو كاربردش كاملاً واضح  كنديم

 

 «يلتعل»کاربرد پررنگ عندر  -2-7-9
 بکاسهت رنه  از جهانم ارچه شب دوشينه

 بر بوی عيهادت تهو امشهب همهه شهب

 

 رنه  رواسهت آمهدی عيادت به تو چون 

 خهواهم خواسهتهمي درد دعا به ز ایزد

 (009: 9907)انوری،                      

 ینا يدر باق .5آشکار دارد ینمود يبه عنوان عنصر اصل «يلتعل»عنصر  بالا يرباع در

انهد. نهاهمرون بهه كهار رفته يبهه صهورت يهلو تعل يهتوص يف،سه عنصرِ توص يّات،رباع

درصهد(،  44)يف عنصر توص يرباع 44در  ي مورد بحث،رباع 900 از كلّ كهینحاصل ا

درصهد( نمهود  99)وصهيه عنصهر ت يربهاع 99درصهد( و  95)عليهل عنصر ت يرباع 95

درصد( به  74) عناصر به صورت ناهمرون ینا مانده،يباق يرباع 74دارد و در  یبارزتر

زیهر نمهایش نمهودار كاربرد سه عنصر مذكور در رباعيّات انوری در قالهب  اند.كار رفته

 شود:داده مي
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 انوری يّاترباع درونمایه یبررس -2-5

بهين شهعر و  ةرابطه ه، بهانهوریات شهعری در رباعيههّ و مضامين هااندیشه بيانپيش از 

گفتهه  (Boris Pasternak)پاسهترناک  بهوریس شود كه در این زمينههاشاره مياندیشه 

چيهزی لبریهز از  افتد كه وجود هنرمنههدفا، ميها زماني اتّترین كشفالعادهفو،»است: 

شهاعر بایهد  معنای ایهن سهخن آن اسهت كههه(. 7: 9911)شفيعي كدكني، « گفتن است

راههي ه اندیشه جوهر اصلي شعر اسهت كههزیرا نخست چيزی برای گفتن داشته باشد. 

شهود كهه حضهور بنابراین، ملاحظه مهيكند. برای بيرون رفتن از ذهن آدمي جستبو مي

هنرمنههد،  ذههندر  موجهودباورههای  شهکدون بهاندیشه در شعر امری جدّی است و 

هههای هها و محکهها، تبربههاندیشه شاعر نتيبة یافته دههد واندیشهة او را شهکل مهي

را  ربهاعي نيهز قالهب انهوری .شهودهای هنری مهيآفرینش عقيهدتي اوسهت كهه سهبب

داده قهرار خود چيزی در عالم طبيعت یا ذهن  ای برای مضمونسازی خود از هردستمایه

توان به شهرح وی را ميات رباعيّموجود در های درونمایه ها وترین اندیشهمهم است كه

 بندی كرد:زیر دسته

 

 و یا توصيف بهار )توصيف( معشوقممدوح / وصف  -2-5-0

طبههع ی از جمله انوری گهواست كه شهاعران پارسهي هایياز نخستين موضوع توصيف

 يناز مضهامممهدوح و یها معشهو،  ایهن ميهان، وصهف د و درانهآزموده خهود را بهدان

ا در امّه شهود،يم یافت يشعر فارس یهاقالب يگفت در تمام توانياست كه م يریفراگ

 درانهد. كرده ینيمضمون هنرآفر ینشاعران با اسایر هم عارفان شاعر و هم  يقالب رباع

از  یانمونهه یهرز ياعربدو خود را دارد.  خا ّ یراهمضمون جا ینا يزن انوری يّاترباع

باشد كه اوّلي به توصيف ممدوح و دومي به وصف معشو، اختصها  مي مضمون ینا

   :یافته است
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 دل و دسهههتبوطالههب نعمهههه ای گشههاده

 هر زیور كان خدای بهر جهدّ تهو بسهت

 

 با دست و دلت بحر و فلک ناقص و پسهت 

 ت هسهتجز نهام پيمبهری دگهر جملهه

 (005: 9907 )انوری،                     

ات بهه ویهژه ادبيّه تهرین مضهمون درمدح در كنار شعر عاشقانه و شعر عارفانه رای 

از  اند، امّاآميز بيان شدهو هر چند كه برخي از مدایح به صورت مبالغه شعر فارسي است

داشهته  فارسهي ادب ها فواید زیادی نيهز بهرای فرهنهگ وسرایيطرف دیرر، این مدیحه

است كه با بررسهي  سرایي در شعر فارسي اینترین محاسن حضور مدیحهاست. از مهم

 شود.آشکار ميهای تاریخي و اجتماعي هر دوره، به خهوبي ویژگي ،آن

 

 شد و از شکوفه شاخي در دسهتدی مي
 پرسهتبرگشت و به طعنه گفت ای عشهوه

 

 گفتم به شکوفه وعده بود ایهن آن هسهت 

 نشنيدی كه هر چهه بشهکفت نهه بسهت

 0(005: 0799)انوری،                      

شود كه انوری بهه ذمّ ممهدوح خهود پرداختهه اسهت. از در مواردی نيز مشاهده مي

 جمله در رباعي زیر:

 

 بههها بخهههل بهههود بهههه غهههایتي پيونهههدت
 وینههک ز بلههای بخههل تههو ده سههال اسههت

 

 كههز قههوت حکههایتي كنههد خرسههندت 

 كنههد فرزنههدتتهها نشههخور شههير مههي

 (004: 9907)انوری،                      

برد. بهرای نمونهه مراجعهه حتّي گاهي در هنرام ذمّ ممدوح كلمات ركيک نيز به كار مي

. انوری در برخي از رباعيّاتش به رثاء ممدوح خود نيز پرداخته 74شود به رباعي شمارة 

 است. از جمله در رباعي زیر:

 

 سههرو چمههن ملههک بپيراسههت برفهههت  برفهتسلطان كه جهان به عدل آراسهت 
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 چهههون كژرویهههي بدیهههد از دور فلهههک

 
 كژ را بهه كهژان داد و ره راسهت برفهت

 (040: 9907)انوری،                      

نيز در سوگ ممدوح انوری سروده شده است. گاهي هم به دعای  11رباعي شمارة 

 ممدوح پرداخته است:

 

 همواره چو بخهت خهود جهواني بهادت

 مایهههة زنهههدگاني از نعمهههت تهههوای 

 

 چههون دولههت خههویش كههامراني بههادت 

 ایهههن شهههربت آب زنهههدگاني بهههادت

 (009: 9907)انوری،                      

 نيز به دعای ممدوح پرداخته شده است. 900و  9های شمارة در رباعي

در قالب رباعي از زمان آغهاز پيهدایش ایهن نهوع  های مدحيدرونمایه ،طور كلّيبه

... بها سهرودن  چهون عنصهری، اميرمعهزی، ازرقهي و شهعر وجهود داشهته و شهاعراني

از  انههد.فراوانهي گرفتهه ههایهای مناسب صلهتموقعيّ ات مهدحي در حهالات ورباعيهّ

د صهله خواهد، شهاعران مترصهّ رباعي وقت چنداني نمي آنبها كهه خوانهدن و سهرودن

)شميسها،  انهدشکل شعری برای مدح اسهتفاده كهرده از همين در مواقع غيررسهمي اًبغال

9947 :405.)   

 سهرایي ازشهود كهه مهدح و مدیحههمشاهده مهي ،انوریات با نراهي گذرا به رباعيّ

 .پربسامدترین مضامين در اشعار اوست

 

، فراق و شکایت از جفای معشوق و یـا بيـان غـم و انـدوه ناله از هجران -2-5-2

 همچنين حسرت به گرشته )بيان غم و اندوه(ناشی از عشق و روزگار و 

-پربسامدترین درونمایهه در دیهوان تردید مضمون مشترک شعر همة شاعران وعشق بي

جوهر وجود آدمي، همين عشق است و  تش این است كهها بوده است. شاید علّهای آن

: 9914 )رضهوانيان و خليلهي، رهرددنر آن متهأثّ تقریباً هيچ شاعری نتوانسته به نحوی از
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از  ناليهدن اسهت.« هبران»انوری ات عاشقانه در رباعيّرای  های درونمایه(. یکي از 970

ا شاعران امّ شود،يبه آن پرداخته م يّاتدر غزل يشتراست كه ب يدر واقع مضمون یارهبر 

 یدارا ياند كهه قالهب ربهاعو ثابت كرده اندبيان كرده يزن يمضمون را در قالب رباع ینا

مضمون بهه  ینا انوریاز  یرز يهست. در رباع يزمضمون ن ینا يانب یارخوب ب يّتيظرف

 است: دهش يانب يخوب

 ای هبههر مرههر نهههایتي نيسههت تههو را

 ای عشههق مههرا بههه صههد هههزاران زاری

 

 وی وعههده وصههل غههایتي نيسههت تههو را 

 كشتي و جز ایهن كفهایتي نيسهت تهو را

 (009: 9907)انوری،                      

دردِ عشهق از  ههمو  نالهديهبهران م دردِطولاني شدن هم از  در رباعي بالا، انوری

 شود كههيم یدهشاعران د بيشترمعشو، در شعر  یاز جفا یتشکا كند. معمولاًشِکوه مي

در ربهاعي زیهر بهه شهکایت از  انهوری. ي بوده اسهتو گاه آسمان ينيمعشو، زم يگاه

 معشو، خود پرداخته است: 

 برنهههادی ز نخسههتآتههش بههه سههفال 

 با این همه بهاد كبهر كانهدر سهر تسهت

 

 پس با خاكم به در بهرون رفتهي چسهت 

 از آب سههبو كههي آیههدم بهها تههو درسههت

 4(009: 0799)انوری،                      

كهه در رباعيّهات انهوری بازتهاب داشهته، عاشقانه  هایدرونمایهبخش زیادی از این 

از نظههر  همچنهيننظر اندیشههه و محتههوا و  از آن ههای بسهيارهمان است كهه نمونهه

 .داردوجود  انوری نيز شاعران قبل و بعد از زبهان و تصهویر در شهعر

 

 و وصف شراب یشادباش ،اغتنام وقت -2-5-9

 خصهو ب - ياغتنام فرصهت و شادباشه ي،شعر قلندرانه و فلسف يدیكل يماز مفاه یکي

بهه  يهتوصه يّهامخ يّاترباع ياصل یهاكه از مشخّصه ایگونه به است. -يرباع حوزة در

 است. يجهان یننقد ا یهااز نعمت يریگاستفاده از فرصت اندک عمر و بهره
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فرامهوش كهردن  یبهرا يم و استفاده از مِشمردن دَ يمتو غن يشادباشبه طور كلّي 

. كنهديم یيااز شاعران خودنم ياریبس يّاتدر رباع -كوتاه یالحظه یبرا حتّي - ياغم دن

خهود  يّاتشدن را در رباع يو دست به دامن ساق يشادباش ،مدَ مضمون اغتنامِ يزن انوری

 :سخن رانده است خوارگييو م يساق ي،دارد و از م

 

 از گردش این هفت مخهالف بهر هفهت

 ام در گهل خفهتمي ده كه چو گل جهواني

 

 هههر هفههت درافتههيم بههه هفتههاد آگفههت 

 رفتهي رفهتتا كي غم عالمي كه چهون 

 1(044: 0799)انوری،                      

 

 .شودیدو م ینعاشق در معشوق؛ که منجر به اتّحاد ا يّتمن یفنا -2-5-7

بهره گرفتنهد  يمسائل عرفان يانب یبرا يعرفا از هر فضا و قالب يشترقرن ششم به بعد ب از

 يهانب ،اسهت يعرفهان يّهاتادب یمحور يماز نوع وحدت وجود را كه از مفاه يميتا مفاه

ار عطّه ی،چون مولو يعارف سرایانيرباع ةمورد استفاد يزن يقالب رباع ينب ینكنند. در ا

 و ... قرار گرفت.

از  يرپهذیریخود مدّ نظر داشته است و بها تأث يّاتمضمون را در رباع ینا يزن انوری

 .نمهوده اسهت يهریگخهود بهره یهدافکار و عقا يانب یبرا ياز قالب رباع يشينشاعران پ

  :بينيميم یرز يگونه كه در رباعآن

 
 دی با تو چنان شدم به یک خاسهت و نشسهت

 از شهههرم بههمههيههرم ار بههپههرسههي فهههردا

 

 كهههز مهههن اثهههری نهههماند جههز بههاد بههه دسههت 

 كههان دلشههده زنههده هسههت گوینههد كههه هسههت

 (005: 9907)انوری،                              
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 كنهدرا بيهان مهيشدن  خودياز خود ب يمعن يف،لط یابا اشاره يرباعاین در انوری 

جمع شهدن و درواقع، . شوديشدن با او م یکي)معشو،( و  يمنِ اصل یافتنكه منبر به 

 .كنديم یادآوریشدن با معشو، )خدا( را  یکي

 

 های خيّامی(وار و فلسفی )اندیشهيّامخ يّاترباع -2-5-5

از  يارینمود برجسته و آشکار دارند وگرنه بس يّام،ها هستند كه در شعر خاندیشه برخي

فکهر و  یبهرا يّهاميخ صهفتِ»انهد. كار رفتهه نيز ب يّامات و اشعار قبل از خها در ادبيّآن

در خهود  را يّهاماز مشرب منسهوب بهه خ اییهما و يكه چاشن بریميبه كار م اییشهاند

 یهنبعهد از زمهان او. ا یاو چه به زمان او  يّامباشد به خ وطفکر مرب ینداشته باشد، چه ا

(. 979: 9947ندوشهن، ي)اسهلام« برای سهولت در تشهخيص موضهوع اسهت یگذارنام

سهت، در مهورد او نظهر ااو  ينيبجههان يهانررب يّهامخ يّهاتقضاوت كه رباع یناغلب با ا

 .  دهنديم

 بها - یراز ینالهدّكه نبم دهقرار دا يرتأثرا تحت  یرراند یبه قدر يّامخ هاییشهاند

را  يّهامو خ تهازديم یو عقاید به -دانديم ياسترا اهل فضل و حکمت و ك يّامخ كهاین

را  ضهلالت او يههدر ت يهرتحیهت از غا: »گویهديو م دانديم یعيو طبا يو فلسف یدهر

 درنهگ»(. 90: 9914ی،رازنبهم « )كهرد ينایيگفت و اظهار ناب بایديم هايتب ینجنس ا

 ةاو دربهار يزآمو جسهارت آلهوديرتح یهاو پرسهش يهست ياددر بن يّامخ مندانةیشاند

 «اسهت يختههرا نسهبت بهه او برانر پژوههانيّامخ هتوجّه یرهر،د يهزاز ههر چ يشب يآدم

كاملهاً آشهکار  ینمهود یو يّهاتدر رباع يّامخ یشة(. اند4: 9917پور، و حسام يل)حسن

 ةرا به خود معطوف داشهته، عبهارت از مسهائل مهمّه يّامذهن خ يشتركه ب چيزی»و  دارد

 (.97: 9914 یت،)هدا« بوده يارمرگ، قضا، جبر و اخت ي،زندگ

ها برای آنامّا  ،اندامي شهرت یافتهخيّ ةام و اندیشها هرچند كه به نام خيّاندیشه این

 یهدهد هایشههاند یهنا ادییهتوان پنداشت. در اشعار شهاعران زي نميزمان و مکان خاصّ
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كامهل  یيگونهه آشهنايّهامخ هاییشههبه افکار و اند يرباع یشدر سرا يزن شود. انوریيم

از عوامهل  یکي ین اندیشه موجود در رباعيّات ویا كهبهره برده  ينمضام ینداشته و از ا

 :  شده است او يّاترباع یماندگار

 عيشههي كههه نمههودم از جههواني همههه رفههت

 بشههتاب ،لهنهههگ آفههرینش ههيهههن ای بهههز

 

 عهدی كهه خریهدم از جههان دمدمهه رفهت 

 ویهن سهبهزة عهاریهت رها كهن رمهه رفهت

 (040: 9907)انوری،                          

  

 ای روزی خصههم پههيش خههورد حشههمت

 اندیشههة پههل مکههن كههه جيحههون شههاها

 

 جزویسهههت قيامهههت از نبهههرد حشهههمت 

 حشهههمتانباشهههته شهههد جملهههه ز گهههرد 

 (044: 9907)انوری،                         

 شود:های فلسفي نيز در ميان رباعيّات انوری مشاهده مياندیشه

 هههر چنههد كههه بههر جههزو بههود كههلّ غالههب

 جزویست كه كلّ خهویش را مانهد راسهت

 

 باشههد همههه جههزو كههلّ خههود را طالههب 

 بوطالههههب نعمههههه از علههههي بوطالههههب

 (004: 9907)انوری،                         

در مهورد  يّهاتبهر رباع يهبا تک توانياست كه: نم این از پژوهش بخش ینحاصل ا

اندک فهو، مشهاهده شهد كهه  یهادر شاهد مثال یراز .كرد ياظهار نظر قطع يّامخ یدعقا

گفهت كهه  يّهتطعابها ق تهوانيمتضادّند. م يّامدر مورد خ یو مولو یراز ینالدّنظر نبم

از  يّهامخ ةبه گونه يرباع یشكسان شده و سرا ياربس یالرو یيسرايدر رباع يّامروش خ

اسهت كهه در سهرودن  یيههاآن ةاز جمله يهزنانوری است.  يرباع یماندگار مهمّ یلدلا

تهوان اینرونهه نتيبهه مهي ،بدین ترتيب كرده است. يرویو مقلّدانش پ يّاماز خ يّاتشرباع

ام هها و باورههای خيّهبه اندیشهه هاتشرباعيّبرخي از در  انوریگرفت كه فضای فکری 

اندیشهي، و مضاميني چون اغتنام فرصت، خوشباشي، اوصهاف مهي، مهرگ نزدیک است

های خيّامي است كه در رباعيّات انوری انعکاس ناپایداری دنيا و حيرت از جملة اندیشه

 یافته است.
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 (یو عرفان ینید ی،)اجتماعيمی تعل یهاآموزه -2-5-2

انهد و از اسهتفاده كرده یهدانمر يمتعل یتوان برا در حدّ یشاعر از هر قالب شعر عارفان

 یههاآموزه یكهه حهاو . همچنين رباعيّهاتياندبرده يشتریب ةبهر ياز قالب رباع ينب ینا

كهه  های تعليمهيبرخي از آموزه اند.هقابل مشاهد یادیدر آثار شاعران ز ،هستند يميتعل

 كهه سهبب از خلق یدنو بر ينينشگوشهاند، عبارتند از: كرده شاعران به مخاطبان توصيه

اسهرار ادن نههن ياندر م كينه،يداشتن دل صاف و بشود.  تشویق به ميبه فراغت  يدنرس

گهاهي مضهاميني را بهه كهرده و  یيآزمهاطبع ينههزم یندر ا هم ... انوریجز با اهلش و 

، بهرای مخاطبهان «قناعهت»توصيه به  از جمله در رباعي زیر با. تعليم داده است یرراند

 دهد:خود درس زندگي مي

 دسههتم كههه بههه گههوهر قناعههت پيوسههت

 با دسهت طمهع مرهر شهبي عههدی بسهت

 

 پ ههر بههود و نبههود آز را بهههر وی دسهههت 

 روز دگهههرش غيهههرت همهههت بشکسهههت

 (007: 9907)انوری،                         

از  ينهسهتند، ماندگارترنهد. همچنه يمهيروح تعل یكه دارا يّاتيقابل ذكر است رباع

شهاعر  ها را قبول دارند واین نوع مضمونچون همه  ؛برخوردارند يشتریب ياقبال عموم

 تعليمهي مضهمون .شوديظاهر م يمصلح اجتماع یکدر نقش يمي تعل يرباع یشبا سرا

  .شوديم یدهدنيز  49و  00  ةشمار هایيدر رباع

ع قهدر متوسهّ  از نظهر امکانهات صهوری آن رباعي» قالب كه رسد از آنبابه نظر مي

(، شهاید 97:  9947)شميسا، « گنباندرا عرفاني  لنيست كه بتهوان در آن مطالهب مفصهّ

ههای عرفهاني پرداختهه به همين دليل انوری نيز در رباعيّات مورد بحث كمتر به اندیشه

در رباعيّهات دارد،  های بزرگان عرفان ایران وجهودسروده روح عارفانهه كهه دراست و 

تکههراری و تقليههدی و  غالبهاً د و در موارد اندكي هم كه به كار رفتهشهودیده نميوی 

، تبربة عملي وجود نداشهته و ویدهندة آن است كه در باور عرفاني نشان ایبهه گونهه

 .آزمهایي سهروده اسهتآفریني و طبعاین دسته از مضامين را صرفاً برای مضموناو 
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: همّت و اسهتغنای اند ازعبارت انوریات های عرفاني در رباعيّترین اندیشهجستهبر

بهدین ترتيهب بهه نظهر سالک و مبرّد بودن سالک.  يآلایشوالای سالک، وارستري و بي

مضمونسهازی  عنوان دستمایةه از موضوعات عرفاني، ب ،در رباعيّاتش كه انوریرسد مي

آن سهوز و گهداز  عرفهان او عرفهاني سهاده و ابتههدایي اسههت و ،در نتيبه ،بهره گرفته

-او دیههده نمههي ههایميان ربهاعي... در  عطار و ،مولانا  ،حافظشاعراني نظير: عارفانة 

 . شهود

در عصهر »تواند تأیيد كننهدة ایهن موضهوع باشهد؛ زیهرا گفتة شفيعي كدكني نيز مي

خير نکرده بوده است ... در عصهر انوری هنوز فرهنگ تصوّف سراسر شعر فارسي را تس

انوری، اغلب شاعران از فرهنگ تصوّف بركنارند و هنوز ميراث سنائي و بعضي شاعران 

)شهفيعي « گمنام قبل از او، در ميان صاحبان فکر و فرهنگ چندان گسترش نيافته اسهت

 (.991و  51: 9944كدكني، 

 

 مدوح اظهار عجز در مقابل م -2-5-7

 كنهديم ياننکته را ب ینا يخوبب ،موجود است ياشعار فارس ينو مضام يمدر مفاه چهآن

جهز نالهه و افغهان از او  یزار و ناتوان است و كهار ،در مقابل معشو، يشهكه عاشق هم

گونهه مشاهده كرد، آن توانياز شاعران م ياریبس يّاتمضمون را در رباع ین. اآیديبرنم

 :كنديم يانبدر مقابل ممدوح  را خودعبز  یلذ يدر رباعنيز  انوریكه 

 گههر بنههده دو روز خههدمتت را برذاشههت

 تقصههير از آن كههرد كههه چشههمي كههه بههدان

 

 نههه نقههش عيههادت تههو بههر آب نراشههت 

 بيمههاری چههون تههویي تههوان دیههد نداشههت

 (001: 9907)انوری،                         

اسهت و  يكه معشو، آسهمان شودياستفاده م ياغلب زمانعبز مضمون هر چند كه 

را  ياز راه عبز و ناتوان يرغ يندارد و اگر راه یادر مقابل او چاره یعاشق جز خاكسار

در ربهاعي بالها ایهن  امّها انهوری ،رسديو وصال معشو، نم یداروقت به د يچه يماید،بپ
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مضمون را بهرای ممهدوح خهود بهه كهار بهرده و از بهه خهدمت نرسهيدن بهه نهزد وی 

 كرده است.عذرخواهي 

 يهانب ربهاعي نخسهت دیهوان انهوری را 900ذكر شده در  يمكاربرد مفاه یردول زج

 كند:يم

 انوری يّاتدر رباع يعناصر مفهوم یكاربرد درصد

 يّاترباع درصد از كلّ يتعداد رباع   مفهوم عنوان

 74 74   توصيف

 75 75   غم و اندوه

 5 5 شراب وصف و اغتنام وقت

 9 9 عاشق در معشو، فنای

 9 9 يّاميخ هایاندیشه

 9 9 يميتعل هایآموزه

 9 9 مدوحعبز در مقابل م اظهار

 رباعي 900 جمع كلّ

 

 گيرینتيجه

سبک زبان فارسي در سدة ششم هبهری اسهت انوری یکي از شاعران بزرگ و صاحب 

بيشتر بروز دارد. اگهر ، استادی و توانایي وی «قطعه»و « قصيده»های شعری كه در قالب

ناشناخته مانده، امّا با این حال در این قالب شعری ههم، « رباعي»چه مرتبة وی در قالب 

خوش درخشيده است؛ زیرا وی نسبت به رباعي هم توجّه خاصّي نشان داده اسهت، بهه 

ههای شهعری رباعي با مضامين مختلف در كنار انواع قالهب 750ای كه در دیوان او گونه

های خراسهاني و عراقهي شود. سبک انوری در رباعيّاتش حدّ واسط سبکدیده ميدیرر 

است. زبان او در رباعيّات ساده و خالي از هر گونه حشو و زوائد اسهت و از ایهن نظهر 
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-بررسي سهاختار و درونبه دست آمده از  بيشتر به سبک خراساني نزدیک است. نتيبة

   :باشديم یلنکات ذ ريانربمایة صد رباعي اوّل دیوان انوری، 

درصهد  44 در يفتوصه ةساز ،(يرباع 900درصد ) 900از   ی،الف: از نظر ساختار

 95درصهد ) 95در  يهلتعل ة( و سهازيربهاع 99درصهد ) 99 يهتوصه ةساز ،(يرباع 44)

سهه  ایهن يّهات،( از رباعيربهاع 74)دیرهر درصد  74دارند و در  ی( نمود بارزتريرباع

 اند.نامتوازن به كار رفته یاعنصر با هم و به گونه

ي برخوردارنهد و، رباعيدرونمایه: از نظر ب  های انهوری از تنهوّع مضهموني خاصهّ

، فهرا، و كاربرد عبارتند از: ناله از هبران يببه ترت هاآنشده در  یافت يممفاه ینترمهم

ز عشهق، روزگهار و همچنهين شکایت از جفای معشو، و یا بيان غهم و انهدوه ناشهي ا

ممهدوح، توصهيف  ، رثهاء، دعها و ذمّ(، وصهفدرصد 75) يرباع 75حسرت به گذشته 

 يربهاع 5و وصف شراب  يشادباش ،(، اغتنام وقتدرصد 74) يرباع 74و بهار  معشو،

و  يد فلسهفیه(، عقادرصد 9) يرباع 9( ینيد -ي)اجتماع يميتعل یها(، آموزهدرصد 5)

 9) يرباع 9 مدوحدر مقابل م ی(، اظهار عبز و زاردرصد 9) يرباع 9 واريّامخ ياترباع

را بهه خهود  يّهاترباع (، از كهلّدرصهد 9) يربهاع 9عاشق در معشهو،  یفنا و (درصد

از  ياریبسهههای يماننهد ربهاع انهوری يّهات: رباعینکهحاصل سخن ا اند.اختصا  داده

بلنهد  يممنهد بها مفهاهارزش هاییهمااز ساختار محکم و درونسرا مشهور رباعيشاعران 

 شده است. وی يّاترباع يجاودانر يلدل ها،مبموع این ویژگي .برخوردار است

 

 هانوشتپی
 كوشش سهعيد نفيسهيمبنای بررسي و ارجاع رباعيّات انوری در این مقاله، رباعيّات مندرج در دیوان انوری به  -9

 كه این پژوهش بر بنياد آن نرارش یافته است. است

در كنهار فردوسهي و را انهوری  -كه به نامش تصهریح نشهده -از قول یکي از شعرا بهارستان جامي در كتاب  -4

 است:سعدی، یکي از پيامبران سخن شمرده 

 بعهههههدی لهههههانبيَّ كههههههه هههههههر چهنههههههد  ر سهههههههه تهههههههن پيمبراننهههههههدهعههههههههدر ش
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 اوصهههههههههاف و قصهههههههههيده و غهههههههههزل را

 

 سهههههههههعدی و انهههههههههوری و فردوسهههههههههي

 (971: 9941)جامي،                                     

، 74، 75، 74، 70، 95، 90، 44، 40، 91، 91، 97، 99، 94 یهاشهماره يّاترباعدر ي، رباع ینمشابه ا یهانمونه -9

 .شوددیده مينيز  900و  14، 15، 17، 19، 14، 19، 15، 17، 01، 59، 59، 50

 11 و 10، 14، 40، 44، 01، 09، 00، 57، 94 ةشهمار ههایيدر ربهاع تهوان،يكهاربرد را م ینا یررد یهانمونه -7

 مشاهده نمود.

، 51، 70، 79، 94، 99، 45 یهاشهماره يّهاتدر رباع یهان،عنصر به صورت نما یناز كاربرد ا یررید یهانمونه -5

 قابل مشاهده است. 10و  19، 10، 41، 45، 40، 04، 00

، 7 :یهاشهماره يّهاتعبارتنهد از رباع انوری یواندر دو توصيف بهار معشو، های دیرر وصف ممدوح، نمونه -0

90، 94 ،91 ،91 ،40 ،44 ،40 ،44 ،90 ،99 ،70 ،79 ،79 ،77 ،75 ،70 ،74 ،71 ،71 ،50 ،59 ،59 ،00 ،04 ،01 ،

 .11و 10، 15، 19، 10، 44، 40

و همچنين بيان غم و اندوه ناشي از روزگار و حسرت به گذشهته معشو،  یاز جفا یتشکاهبران و  مضمون -4

، 50، 54، 91، 90، 97، 94، 99، 41، 41، 49، 49، 90، 95، 99، 1، 1، 4، 5 ،9 :یهاشهماره يّهاترباع در توانيرا م

نيههههز  15و  17، 19، 14، 19، 10، 11، 17، 14، 19، 41، 41، 45، 47، 49، 44، 01، 05، 07، 09، 09، 51، 51، 54

 مشاهده نمود.

  .04و  55، 57 ،0 :یهاشماره يّاترباع یوان،دست مراجعه شود به د یناز ا یررد یهانمونه ةمشاهد برای -1

 

 منابع

 هاالف( کتاب

 (، ساختار و تأویل متن، چاپ یازدهم، تهران: مركز.9911) ،. احمدی، بابک9

 اپ دوم،چ یوشي ، يمان یها و عطا و لقاو بدعت یعبدا ،(9901) ،یثالث، مهد . اخوان4
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 :تصههحيح فاطمههه علههایق، تهههران ،عراءتههذكره الشههّ  ،(9915) ،. دولتشههاه سههمرقندی97

 پژوهشراه علوم انساني.

 آگاه.: تهران ،های سلوکتازیانه ،(9901) ،شفيعي كدكني، محمّدرضا. 95
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 آگه. :تهران اپ دوازدهم،چ ،شعر يقيموس ،(9911) ،ههههههههههههههههههههههه. 94

(، المعبهم فهي معهایير اشهعار العبهم، تصهحيح محمّهد 9911) ،. شمس قيس رازی91
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 توس. :تهران يه،با عروض و قاف یيآشنا ،(9900) ،يروسس . شميسا،91
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 فردوس. :تهران ي،در شعر فارس يرباع يرس ،(9947) ،__________. 40

 فردوس. :تهران ي،ادب نقد ،(9919) ،__________. 49

 .فردوس :، تهرانهفدهم اپچ ،ات در ایرانتاریخ ادبيّ (،9911) ،اللهصفا، ذبيح. 44

 بریل. :ليدن ،تصحيح ادوارد برون ،لباب الاالباب ،(9947) ،دعوفي، محمّ. 49

 .خوارزمي :تهران ،ورانسخن و سخن ،(9914) ،الزمانفر، بدیعنفروزا. 47

 یهدونفر ةترجمه يّهام،خ يّهاترباع یانتقهاد يبررسه ،(9947) ،، آرتهورسن. كریستن45

 توس. :تهران ی،ابدره

 (، سفينة كهن رباعيّات، تهران: سخن.9915) ،. مرادی، ارحام و محمّد افشين وفایي40

(، ج نهگ ربهاعي: بازیهابي و تصهحيح رباعيّهات كههن 9917علي، ) . ميرافضلي، سيّد44

 فارسي، تهران: سخن.

كتاب چهار خطّي: كند و كاوی در تاریخ رباعي فارسي،  ،(9910) ،__________. 41

 تهران: سخن.
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   همدلی؛ مهارتی آرامبخش در شاهنامه

 پژوهشی( مقالة)
  مینا نبئی

  ساوهزبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد  دانشجوی دکتری

 1دکتر رضا فهیمی
  ساوه دانشگاه آزادزبان و ادبیّات فارسی استادیار 

  

 
 چکيده
بهداشا  اس   در ژوهه  اارر، با  یساازما  ههان فیدر تعر زندگی ةدهگان یهااز مهارت یکی ،همدلی

 ،ذررهگ نیقرارگرفته ه از ا یشناخترها  یمورد هاکاه ة فردهسیشاهنام یها يمهارت، شاص  نیبر ا هيتک

ی شاناسدر علم رها  همدلیمفهوم مهارت  که اینشاده اسا   ی بررسا انواع همدلی در این اثر ارزشامند

 چيسا   چه کساانی در کدام س ر رفتاری ه به چه عل  بيرتر از دیگرا  از این مهارت برخوردارند ه این

  نوشتار اس  نیا یمحور م ااثاز  اقيقی ه موثرند یا خير، های شاهنامهکه همه همدلی

  شاها ة)خدمتکارا ( ه اعضای خانواد یابيم هزیرا  ه مراهرا ، ژرستندگا درمیدر شاهنامه،  یبا نگاه

امایتی ه مهرهرزانه  ،ها گاهیدر این اثر ماندگار دارند  همدلی هاای همدننه رااناا  بيرااترین نق ه ژهلو

افتند  یفاق مبرای ردّ درخواستی نارها اتّ ،شوند ه گاهبه م لحتی ت دیل می ،از اال  امایتی ،ه گاه هساتند

 بيا  رازی دارند  بهتری همدلی دیگرا  با معمونً اس ، هرأتمندانه آنها ارت اطی س ر که کسانی شاهنامه، در

  دارند ه مناسب قاطع رفتاری سالم، ه

 
  مندانهخرد ، همدلیهمدلیمهارت  ،یزندگ یهامهارتی، شاهنامه، فردهسهای کليدی: هاژه

 

 

                                                           
  :99/09/9911تاریخ پذیرش نهایي:                              99/40/9918تاریخ دریافت مقاله 

 fahimi.ltr@gmail.com نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئول: - 9
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 مهمقدّ -9

از  ايدن دنیدر اصااح م متداول به مفهود د و ياحساااسااهم یدر لغت به معنا همدلي،

 ةمعادل واژانگليسي  در زبان ست.هاآندرک احسااسات  یيتواناو  گرانیچشام د چهیدر

empathy یوناني شاااهیاز ربرگرفتاه  ،یشهشناختير نظراز  و em (ندرو) وpathos 

است. مهارت  کهمدلي، ی. (198و  919: 9911،اسات )اسکروچي( دردیهم سحساا)

ه كند؛ چنانچيها مانسااان نيب يفيو ك قيرابحه عم یبرقرار در یكمک موثر این مهارت،

فتار ای رو با او به گونه در رنج است یزيطرف مقابل از چه چ ما آگاهي داشته باشيم كه

م، ثر و ناخرسندیأمت ،این شاارای وجود كنيم و از كنيم كه دریابد وضاعيت  را درک مي

   همدلي رخ داده است.در این حالت، 

معناداری وجود دارد.  تفاوت يمهربان ایترحم  ي باا همادردی،همادل نيب ،در واقع

 در طرف مقابلرک شاادن د ندیاحساااس خوشااایي در مهارت همدلي، ظهور قانون ط 

یعني  -يهنگاد همدلدادن فعاالنه به گوش این مهارت، تیتقو یهاراه رابحاه اسااات.

 -دیگرطرف  طوركلي زبان بدنو بهحاالت چهره ، حركاتتوجاه باه تماامي واژگاان، 

ه كوی بينجامد و دریافت او این باشااد احساااسااات  كامل درکه بای كه اساات؛ به گونه

 صدق . در عين حال،نگریمميبه مشکل  ،او دیاز ديم و ارزش و احتراد قائل هست  یبرا

نمي كنيم؛ به دنبال مقصر  ساهیمقا نصايحت نداریم؛ او و مشاکل  را با خود و دیگران

دهيم و ترحم و قضاوت هم حل نمينخواهد راهاو وی نيستيم؛ تا سارزن  شاناختن و 

دهيم. كنيم؛ حتي اگر نتوانيم او را یاریميشااارایح  را دلساااوزانه درک ؛ بلکهكنيمنمي

پذیری اجتماعي دوساااتي و مسااائوليتهمدلي پيوند تنگاتنگي با مهرورزی، نوعمهارت 

 دارد.
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 ژيرينة تحقيق

 شتريندارد و ب یانهيشيپ گونهچيجساتار به شاکل مستقل درباره شاهنامه، ه نیموضاوع ا

در دو ات ایران و جهان در ادبيّروز است؛  يشاناساعلود روان یهاها در شااخهپژوه 

-روان ،خ قيا ،فلسفي مختلف یجنبههااز  دییاز یهابكتا و تمقاال ،گذشته هةد

  ةبخشااي از این آثار در مقال .ستا هشد نوشته همدلي رهبادر بيو اد تربيتي شااناسااي،

: زبان اتيّادب يالمللنيب  یهما نينخست در ،ويپورگ دهیفر نوشته در شعر جنگ، يهمدل

 نما پكوبدین گونه آمده اسااات:  9911در ساااال  رازيدانشاااکده خبر شاااي، همادل

(Koopmam ) رهکمولدو (Hakemulder)  همدلي بر تابيّاد ثيرأ»ت انعنو با ایمقالهدر 

دارد و  همدلي نگيختنابر ظرفيت تابيّاد كه هستند عامدّ ینا تثباا پيدر  «ینگردخوو 

 .هنددمي یهای آن ارابر مدلي

 همدليو  شناسيروان ت،ابيّاد رهبادر ریبسيا تمقاال( Roberts) برتزراهمچنين 

 زلود هیدگاد ،شعر نگيزشيابر رتقدو  همدلي ،حساسيا ش»هو جملهاز ؛ستانوشته

(Deleuze)  ریگتاو (Guattari)كه ستا معتقد. وی ستا هشد منتشر 9090در  « كه 

 انیگرو د ینتنزر. دارد یيابسز تاثيرروان  س مت رانپرستا به زشموآ در شعراز  دهستفاا

 رمشهو بيت سيربر همدلي« به دمفهوو  ازیشير یسعدآدد،  »بني انعنو با ایمقالهدر  نيز

 .  نددازميپر همدلي باآن  طتباو ار یسعد

 شد عفاد داكانادر  9097 لسا در همدلي عموضو با یكترد یسالههار خریناز آ یکي

از  بعداول و دود  یهاهسددر  تابيّو اد پزشکيدر  ردیهمدو  »همدليآن  انعنو و

 هنشگادا دستاا و سشناروان (Martin Hoffman) هافمن تينرما .ستا ده« بودمي 

 همدليوی  تخصص ،حقيقتو در دهكر محالعهو  ه وپژ همدلي ةربادر هالسا ،رکنيویو

 همدلي» انعنو با را وی رمشهو بكتا كمبریج هنشگادا راتنتشااهم  9000 لسا. در ستا

 .  دكر پچا «خ قيا شدو ر
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  كه  بكتا  جالبترین. یدآمي نياد به همدليدرک  قابليت با بشر كه ستا معتقدوی 

 رنسو ببا یسواز ، 9099  لسادر  ستا همدلي هميتا بيانگر ،نحو بهترین به دخو

 دیا همدلي ةربادر نكادكو: شبپو منو ی»كف ها انعنو با (Bob Sornson) نسا

 به چگونه كه هددمي دیا نكادكو به دهسا بانيز به بكتا ین. استا هشد پچا ،ميگيرند«

 .ندزبيامورا  ركا ینارزش ا و هندد ننشا لعملاعکس انیگرد تحساساا

زبان مشااترک  ای ي: زبان همدلاتيّادب» ةدر مقال یيحساان رضااادر همين همای ،  

 هاننسادر ا همدلي سحساا دیجادر ا تابيّاد موثرنق   به (9911) «هاعواطف انساااان

 و دمنه و لهيكل يميتعل یهادر كتاب يآموزش همدل»ی در مقاله داريق یعبد .پردازدمي

پذیری و همکاری را داری، مسئوليتچون همدلي، خویشاتن هایيموضاوع« مرزبان نامه

 كند. بررسي مي ،نه تخصصي و مذكور به شکل عاددر دو كتاب 

 «)بررساااي و تحليل محتوایي( بازتاب همدلي در آثار مولوی» ةنيز در مقاالغاابي، 

. در این اسااات در همين هماای  به معنای عاد  همدلي در آثار مولوی پرداخته (9911)

 ،«صلح و همدليشهریار، شاعر »ة . مقالهستندای و غيرتخصصي ها سليقهجستار، تحليل

و بيشتر به  استنيز در همای  شايراز از همين دسات  ،نياباقر صادری ةنوشات( 9911)

ها و آثارش نظر جویي  محمدحساين شهریار در سرودهمفاهيم صالح و آشاتي و آشاتي

به این  ات جنگ را در آثارش نکوهيده و صاالح را سااتوده وكه وی به كرّو این داشااته 

وی كه به زبان تركي اساات، همدلي و « حيدر بابایه ساا د»پردازد كه موضااوع هم مي

های همساایه پدید آورده است. همگرایي  درخور توجهي را ميان مردد ایران و سارزمين

عنایت  شناسيروانتخصصي آن در علم  ةاین مقاله هم به اصاح م  همدلي از جنب ،در واقع

   .نداشته است

های پژوه  حاضاار شااود با یافتهرا نميهای پيشااين از این رهگذر نتایج پژوه 

تااأثير آموزش هماادلى در كاااه  »ة مقااالاادر  عظيمىيوزیری و لحفقياااس كرد؛ امااا 

موضااوع همدلي را در معنای تخصااصااي آن در علم ( 9910)« پرخاشااگری نوجوانان
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و  اندبررسي كردهروانشناسي تحولي )روانشناسان ایراني(  ةمجل 8دوره  درشاناسي روان

 یدر كاااه  رفتااارهااا يآموزش مهااارت هماادل ياثربخشااا زانيبااه مدر این پژوه  

پرداخته و نتایج حاصااال از دارا بودن و نبودن این مهارت را كه در خور پرخاشاااگرانه 

 اند.مل است، گزارش كردهأت

 

 تحقيق رهش

 زا مستخرج و گيردمي قرار اتادبيّ شاناساي روان محالعاتي  حوزه در كه پژوه ، این در

 فتعری در زندگي دهگانه هایمهارت بر تأمل با است، گاننگارندیکي از  دكتری ةرسال

 و استخراج شااهنامه هایداساتان از انسااني ارتباطات تمامي بهداشات، جهاني ساازمان

 هاینمونه و تحليل عملکردشان و شاهنامه هایشاخصايت ،ساپس شاده و بندیدساته

 دسااتيچيره ،آن پي در و اندشااده نقد اساات مقاله این موضااوع با مرتب  كه آن ممتاز

 اثرش، هایشاخصيت رواني عميق هایظرایف و الیه توصايف و ترسايم در فردوساي

 گستره و ذاتي استعداد سابب به های ،مهارت و انساان از وی ژرف شاناخت همچنين

رواب   های موجود درو انواع همدلي بررساااي مذكور مهارت دیادگاه از وی، دان 

   فردی شاهنامه گزارش شده است.ميان

و  برداری، في اط عاات يفيك یمحتوا لياو تحل هیاتجز حااضااار روش پژوه 

عات محالاز اط عات  یگردآور.است یينها قيمورد نظر و تحب دگاهیبا د ها يف ساهیمقا

ها و  با موضوع جستار، از كتاب ونديپ یدارا یهاو آموزه ميو اساتخراج مفاه یاكتابخانه

شااهنامه صورت گرفته  متن ةهم یپژوه  بر رواین  .اسات در مج ت علمي مقاالت

 است.
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 م انی تحقيق

 ه شاهنامه اتيّادب

قوانين نانوشته و بنيادین زندگي را به  ،نرد و دلنشاين ایه گونهبها همه سارزمين اتيّادب

 يزندگ یچه براآن رسااااند تا بتواند بريم یاری ات به انساااانادبيّا»آموزاناد. آدمي مي

درک  ات،يّرهاورد ادب ني(. دوم994: 9989 ،ليوكنز. جي) «كند هياسااات، تک یضااارور

كشف  يعنیاسات؛ « انساان تيوضاع»حاصال كاوش در  ،يدرك نيهمدالنه اسات. چن

 .  است شناخت نوع انسان يو به عبارت ویسرشت 

 ؛خوانندگان خود دارد یبرا یاريدر خور بساا یهایيرايو گ ژهیو یهاجاذبه ،اتيّادب

اسااات  یيهااازهيانگ نيو طرم چنااد و چون چن يانساااان یهااازهيانگ انگريااب چرا كااه

 نگوناگو طفاعوو  تحساساا هانقر لطودر  ننساا ،هنرو  تابيّادبا (. 979 -970:همان)

 ساخته منتقل هیندآ ىهاننساا قلب به هانقراز  بعدو  دهكر نبيا شکل بهترین بهرا  دخو

 (.90:  9911،یي)حسن رضا ستا

 وها از ارزش كاملي ةمجموعكه  شاااهنامه، شاااهکار ادبي خوی  راتوس،  ميحک

و ساارشااار از حکمت، دانایي و تمدن ایرانيان  نيایرا فرهنگاز  یمعتبر ةنمایند وها وربا

 به یادگار گذاشته ،هيچ مرز و محدودهها بيها و سرزميناسات، برای انساان همه دوران

 دوسااتي،جویي، نوع، بر خردمندی، مهرورزی، آشااتياثر ماندگار نیا ةشااالود .اساات

در شاهنامه، به ها تيشخص ةنق  هنرمندان یفایاو  انساانيت اساتوار است؛ و تخ قياا

اطات ارتب فیدر ظرانویسان پي  از وی، بركت ذهن پویای حکيم توس و دیگر شاهنامه

در ها را بخشاد و روند و كن  داستانيها معنا مآن یهادعملکر بهاسات كه  یفردانيم

   .برديم يپ ات، سهل و ممتنع، بهاوج زیبایي و هنرمندی به معجزه ادبيّ

، با همسرش يبرادر، دو پهلوان، شاه رواب  دو ز يبرانگملأت اتيجزئ نيهم ،در واقع

سااال  متعلق به هزار یفرزند همساار اساات كه اثر با یایبا پدرش و نامادر یاشاااهزاده

نظر از  كند.يم ينيبو جهان دگاهیاز هر د یو واكاو اندازه پژوه  نیسااازاوار ا پي  را
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است كه  یيازهاين یانسان دارا ،انهیگراانسان يشاناسروان ةیمبدع نظر، (Maslow) مزلو

 شهيهم ،يقبل ازين یهستند و ارضا ينظاد سالساله مراتب کی یو دارا يذات ،یزیهمه غر

 دارد.  تیاولو یبعد ازينسبت به ن

مثل  يکیولوژیزيف یازهاين (9كه عبارتند از:  شونديم ميبه پنج گروه تقس ازهاين نیا

 (9 ؛یدارینظم و پا ت،يمثل امن يتيامن یازهاين (9 ؛يجنسااا زهیغذا، غر ژن،يآب، اكسااا

 (7 ؛شدنداشتهداشتن، دوستمربوط به احساس مالکيت، عشق، محبت، دوست یازهاين

یي خودشاااکوفا (2 ؛احتراد د،یيتأ ،يساااتگینفس مثل شاااامربوط باه عزتی ازهاايان

های انسااان در زندگي از ها و واكن (. روشاان اساات كه تمامي كن 99: 9988)پارسااا،

ها و چه اندازه از تعالي روم و اندیشاااه همين نياازهاا و اینکاه باه كداد ساااحح از آن

 . بردمي به كار «تعالي»را در معنای  «شکوفایي»گيرد. مزلو ميباشيم، شکلرسيده

اساات: درک  نيمزلو چن دگاهیافراد خودشااکوفا از د یهايژگیو نیتراز مهم يبرخ

، عااتيو طب گرانیخود، د رش یتر بااا آن، پااذرابحااه ساااهاال یو برقرار تياابهتر واقع

 تي قخ ،يتعصبي، بلمساا یفردنيرواب  ب یبرقرار یيتوانا ،يهمدلحس ،یمدارمسااله

 یهامهارت بادارای مشتركاتي  قتيها در حقيژگیو نیا بساياری از .(991:9949 )مزلو،

 روم و يعد تعالدر ب   يانسان یهایيتوانا ای ازهای زندگي، گونهي هساتند؛ مهارتزندگ

 یبرا كه هستند يو سارانجاد رفتار خردمندانه، ساازگارانه و هوشمندانه اجتماع شاهیاند

و ضرورت  ازين کی ،يمنظور ارتقا سحح س مت زندگها بهدوران يدر تمام يهر انساان

 دیجادر ا سااازاب هميتيا ي،مانند همدل صحيح دی فربين ب روا یگيرافر ؛اسااات یجد

و  ریگازسا ی افز، اندگيز كيفيت ی افز، اهویتیابي ،شخصيت شدر ،نيروا س مت

 .دارد شکوفایيدخو
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 های زندگیهمدلی در شمار مهارت

 بهداشاات جهاني سااازمان. اساات زندگي دهگانه هایمهارت از یکي شاامار در همدلي

 ماا بود؛ رفاه و تکنولوژی از چيز همه یکم و بيساات قرن آسااتانه در كه زماني درساات

 يسحح اط عات از اقيانوساي نبود؛ حاكم ارتباطات در كافي رضاایتمندی و خشانودی

 معمولي هایروش با زندگي مسااائل از بسااياری و نداشاات كافي پروردگي ولي بود؛

 مسااائل  حل برای مهارت، به دان  تبدیل ضاارورت به نياز احساااس با ماند،مي الینحل

 د،مرد اجتماعي و روحي ساا مت سااحح ارتقای منظوربه و روزانه افتاده پاپي  ظاهربه

 سال در خود، عمومي و كاربردی ضروری، هایآموزش برنامه در را زندگي هایمهارت

 كرد.  تعریف 9117

 یونسکو و یونيسف سوی از زندگي، اصلي هایمهارت عنوان به كه مهارت، ده این

 مهارت مساااله، حل مهارت گيری،تصااميم مهارت: از عبارتند اند،شااده شااناخته نيز

 رواب  حفظ و ایجاد مهارت موثر، ارتباط برقراری توانایي اد،نقّ رتفکّ مهارت اق،رخلّتفکّ

 مهارت ها،هيجان با رویارویي مهارت كردن،همدلي مهاارت خودآگااهي، فردی،بين

 (.91-98: همان) استرس با رویارویي

 یيكرده است: توانا فیتعر نيرا چن يزندگ یهابهداشت، مهارت يساازمان جهان  

 يندگز اتیها و ضااروركه فرد بتواند با چال  یاگونهانجاد رفتار سااازگارانه مثبت، به

: دكنيم فیصااورت تعر نیرا به ا يزندگ یهامهارت زين ساافيونی. دیايروزمره كنار ب

زه را مدّ سااه حو انيتوازن م یرفتار كه برقرار يدهشااکل ای رييبر تغ يمبتن کردیرو کی

 (.91: )همان ه عبارتند از دان ، نگرش و مهارتسه حوز نی. ادهدينظر قرار م

 ذهني جسمي، رفاه از برخورداری معنایبه بهداشت جهاني سازمان نظر از س مت،

 اندادنقص و بيماری نداشتن مفهود به صارفاً سا مت مقوله بنابراین اسات؛ اجتماعي و

 ميقدی تعریف در. است اجتماعي و ذهن جسم، مولفه سه در تعادل شامل بلکه نيسات؛

 (.  917: 9914 برزكار،) بود مدنظر نبودن بيمار مفهود فق  س مت، از
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 یهادر پژوه  ستم،يقرن ب لیدر اوا (lipps) پزيبار ل نخساتينرا  ياصاح م همدل

 يمناسااب از همدل فیتعر یبرا یيهابه كار برد. از آن زمان تاكنون ت ش يشااناسااروان

 و يفهم حاالت عاطف یبرا یيتا توانا ياجتماع ن ياز ب یاانجاد شاااده اسااات كه دامنه

: 9919 ،یو مقتدر يرفاه) شوديرا شامل م گرانیدمشابه با  جاناتيو تجربه ه يشاناخت

 دعلو دازاننظریهپرو  انمتفکر كه ستا یبعد چندو  هپيچيدای هپدید (. این مهارت،7

 دخو بهرا  یبایيشناسيو ز شناسينبا، زشناسي، روانجامعهشناسي جملهاز  مختلف

ای گونه به ییگرد تحساساا درک ایبر دفر نایياتو آن را بسااياری .ستا دهكر لمشغو

   (.949: 9912)كهنوجي، اندكرده تعریف، اردبگذاو  یجا بهرا  دخو كه

 دشخواو  كه شکل نهما به ىیگردرک د انتو» یعني همدلي ن،شناساروان نظراز 

  .(949: 9989 ن،بولتو) «رود وفر یگرد دفر جلددر  نداميتو لهمد دفر. ميكندرا درک 

و ست ا گمر دهنگا تا تولد زغااز آ ننساا ندگيز لفهماا  مهمترین، دیبينفر ب روا

؛ از ایاان رو نميكنند شدر دیبينفر ب روا سایهدر  جز، ننساا هبالقو یهاینمنداتو

 نماید.هایي با این مولفه، ضروری ميیادگرفتن مهارت

به آموزش،  ازين ،گریدیي اسااات و مانند هر توانا یيمهارت و توانا کی ي،همادل»  

 يدهد كه بتواند احساسات و حاالتيامکان را م نیبه فرد ا ي،و تجربه دارد. همدل نیتمر

شاود كه از ساحح يباعث م يبفهمد كه تا كنون تجربه نکرده اسات. همدل یگریرا در د

و  قدرت يهمدل بيترت نی. باه امیيتر درک نمااقيرا عم گرانیخودماان فراتر رفتاه و د

زاده  كاظم ومحمدخاني  ،موتابي ،فتي) «دهااديم یهااا را افزادرک انساااان تيااظرف

 (.28-24: 9919،عحوفي

 انعکاس ،یدادن فعاال، باازپردازعباارتناد از: گوش يهمادل یهااروش نیترمهم 

 ،يتمركز بر كلمات احساااساا ،يصاايانعکاس تلخ ،يمعان ایاحساااسااات، انعکاس محتوا 

ن اگر م»سااوال از خود كه  نیا دنيمشاااهده زبان بدن، پرساا اد،يپ يكل یه بر محتواتوجّ

 ،قتيدرحق .(28: همان) «اشااتم د يكردد، چه احساااساايرا تجربه م يتيوضااع نيچن
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تداود رواب  ه سااابب اسااات كياطبارت یهاگوناه رفتارها در شااامار خرده مهارتنیا

 دگاهیدر د رساند.حد مي نیشاترياجتماعي را به ب تیتقو افتیاند و احتمال دراجتماعي

 ایشااود )شااناختي نمي فیتعر یبعدتک ةساااز کی( همدلي، 9189)( Davisس )یوید

متفاوت بودن، همگي  نيدهد كه درعمي ليها را تشکاز سازه یابلکه مجموعه ؛(جانييه

 :ها هستنداین لفه آن مباشند. چهار در ارتباط مي ،یگرینسبت به د تيبا حسااس ینحوبه

خود به  نيیگزی: جااليخ( 9 گرانید دگاهیدر نظرگرفتن د یبرا يی: توانایريگدگاهید( 9

 (9 هالميها و فكتاب لييتخ یهاتيدر قالب احسااسات و اعمال شخص الييصاورت خ

( 7افراد درمانده  یبرا گرانيو ن گرمحوریاحسااااساااات همدالنه د زانيتوجه همدالنه: م

در  دگييدرماندگي شااخصااي: احساااسااات خودمحور، نگراني شااخصااي و ناآرامي و تن

 .(919: 9984آبادی، عزیزی وصالحي،)فيض باشدمي یفردنيب  یشرا

ها و نمودهای آن از اوایل مهم اسات كه نشانه های هيجانيیکي از توانایي ،همدلي»

از هنگاد  رينظبي يیتوانا این (.911: 9910عظيمي،)وزیری و لحفي «شودكودكي آغاز مي

 ود.شيو كودكي تا نوجواني متحول م یاز نوزاد شيید حضاور داشاته و به طور افزاتولّ

« دميشو ظاهر دکكودر  ماهگي 98از  ستيدوعنوو  همدلي حس ،اننشمنددا دعتقاا »به

 ننساا حددر  دىموجو »هيچ داتموجو نميادر  ،ینا بر وهع  .(74: 9981 ،كاظمي)

 . اردند همدلي سحساا دخو عهمنو به نسبت ننساا نهمچو( و نهما) نيست« ستدوعنو

. ستيفرد ن کی یدرست بودن رفتارها دیيتأ يبه معن يمهم آن اسات كه همدل نکته

 يكنند همدليچون تصّور م؛ دهنديافراد برخورد همدالنه نشان نم ،از موارد یاريدر بس

 يعنم نیبه ا ،مينشان ده يبودن رفتارهاسات و اگر همدل غل  ایدرسات  دیيتأ يبه معن

س كند، پيمورد اشتباه م نیو چون فرد در ا ستا حيدرست و صح ،اسات كه رفتار فرد

 يمعن نیفق  به ا يكه همدل ديداشته باش ادی. به ميرفتار همدالنه از خود نشاان ده دینبا

رفتار  نیكه ا نیا يول م،يو بفهم ميكندرک ميتوانياو را م  یاست كه طرف مقابل و شرا
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و  یچلک، نور یموسااو ،يندارد )محمدخان يبا همدل يارتباط ،غل  اساات ایدرساات 

 (.999:9911،يموتاب

و   «حمایتي هایرفتار»در شاامار  ،همدلي یژگيو نيز جتماعيا شناسيروان علم در

و  یانيوكا) دارد ونتعا كه ماهيت رىفتار یعنيگيرد؛ قرار مي «رفتارهای معين اجتماعي»

در  بيشااتر آنها ؛اردند دجوو رانجنایتکادر  معموالً . حسّ همدلي(11: 9981 ى،موسو

 ؛مشتركند هم با انیگرد با همدليو  تحدو حسّیعني فقاادان ني روا رىناهنجا یک

 نهاآ بهو  دميشو ادفرا ینگونهدر ا انیگردرک د نایياناتو موجب حسّ همدلي شتناند

 نشناسارو، روان یناز ا؛ بگوینددروغ  دخو به عمل خحاآن  دنجاا اىبر هددمي زهجاا

 كه ندآورمي بحسا عاطفي به نقایص ترینهپيچيداز  یکيرا  همدلي سحساا شتناند

 .(94: 9989 ،گلمن) ست.ا ارشوردبسياآن  نمادر

 

 رفتاری هایس ر

 ارتباطي سبک: كنندمي بندیطبقه نوع سه به را هاانسان ارتباطي هایشيوه شناسان،روان»

محمدخاني و ) «پرخاشااگرانه ارتباطي ساابک و مندانهجرأت ارتباطيساابک منفع نه،

 دانهجرأتمن سبک رفتاری، مثبت و سالم سبک ها،سبک این ميان از(. 911: 9911دیگران،

 رد آنچه پردازیم؛مي اخير ساابک به تنها ضاارورت، بر بنا حاضاار، پژوه  در كه اساات

 یگرد رفتاری هایساابک به مربوط گيرد، قرار جرأتمندانه ساابک هایویژگي با تقابل

 .است

 این در: قاطعانه ردّ (9: اندنموده تقسيم زیر شرم به را قاطعانه رفتار یا ورزیجرأت

 رد را دیگران تحميلي هایدرخواست باشاد، پساندانهاجتماع كه صاورتي به فرد، شايوه

 از ردانيقد مثل مثبت احساسات بيان توانایي فرد شايوه این در :قاطعانه بيان (9 ؛كندمي

 در: قاطعانه درخواست (9؛ دارد را ستای  و تمجيد بيان و ع قه و محبت ابراز دیگران،

 تسهيل منظوربه دیگران از را هایيدرخواسات كردنمحرم و بيان توانایي فرد، شايوه این
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حبيبي  شاااره، بوگر، رحيميان) «دارد خود اهداف به رساايدن یا فردی نيازهای تأمين

  (.99: 9981عسگرآبادی و بشارت، 

با  یبهتر يقادر به همدل تمندانه معموالًأجر یروشان اسات كه افراد در سبک رفتار

 شاهنامه هایهمدلي مهارت دارند. نیا یمناساب و قاطع برا يانيب ؛ زیراهساتند گرانید

 مشکل یا رنجشي برای پيشامد هنگاد در (9 :گيردمي شاکل وضاعيت و ساه جایگاه در

اندیشااي برای حل یک در چاره (9 ای نابجا و تحميلي؛گاد رد خواسااتهدر هن (9 ؛كسااي

اندیشانه است و با تعریف مشاکل. مورد آخر بيشتر تظاهر به همدلي یا همدلي مصلحت

 شناسي اندكي فاصله دارد. مهارت همدلي در علم روان

 

 همدلی های امایتی -9

 اغلب یيدلجو و، كمک یفداكار حمایتي دیگر چون یرفتارهاها مانند همدلي نگوناهیا

 ى،موسوو  یانيوكادهند )يرخ م یگریداوطلبااناه در جهت منافع د یباه عنوان رفتاار

دیده از یک مشاااکل یا اتفاق شاااخص آسااايب انياطرافبدین شاااکل كه  (. 11: 9981

 احساسي، ناخوشایند، برای كاه  رنج و اندوه وی، از طریق توجه كافي و حمایت و هم

نق  همدالنه را بيشاااتر زنان، پردازند. در شااااهنامه این يم يو مهربان يهمدلباا او به 

)خدمتکاران(، مشاااوران، وزیران و اعضااای خانواده پهلوانان و شاااهان ایفا  پرسااتندگان

 ترین مفهود این مهارت هستند.  ها در شاهنامه، حقيقيكنند.این نوع از همدليمي

 

 مهرهرزانه یتیاما هاییهمدل -9-9

بيشتر به سبب مهرورزی است كه از طرف ها شخص  دارای مهارت، در این گونه همدلي

 كند.دیگر رابحه حمایت مي
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 ابيبا افراس وزيگرس یهمدل

 انيانریهولناک درباره شکست از اي كابوس دنید ي در پ ابيافراسا اوش،يداساتان سا در

. برادر پرديلرزد، از خواب ميكه م يكنان و در حالناله د،یگويم انیكه هذ يمانند كسااا

؛ دريگيمبررا در  یبه درخواست شاه، و .رسانديشااه م نيخود را بر بال ،وزيگرساوی، 

 شود،تر ميراهبهپس از چندی كه شاه رو و گزیندخاموشي برمي ،خواهديآنگونه كه او م

 بازگرداند.  يعيرا به حال طب یكند تا ويآغاز م ابيگفتن را با افراسسخن يبه آرام

در واقع ؛ در شاااهنامه اساات يهمدلاز مهارت نمونه  نیبهتر نیاشاااید بتوان گفت 

  با ما رفتار شااود؛ خواهديكه دلمان م ميچنان رفتار كن گرانیكه با د سااتين نیا يهمدل

ه ك مينکن یرفتار گرانیبا د اسااات كاه اتفااقااً نیا يباه نوع يباه عکس، مفهود همادل

ت كه اس ستهیبا پسباشد؛  آنهادلخواه  گرید یممکن است رفتار رای؛ زخوشاایند ماست

 وانتيرو م نیاز ا ؛ميكن یريگهیو خواساته هر شاخص در كردارمان سو ازيبا توجه به ن

ی ميان فردها در ارتباطات خواسته نيكشف و عمل به هم يراستبه يهمدل دیگفت شاا

 دیده باشد.آسيببا شخص 

 

 شااااه کیاابااه نزد امااديااب یزيت بااه

 یزو دياابار در گرفت  بپرسااا بااه

 داد پاساااخ كه پرسااا  مکن نيچن

 يکاایاا اباامیااتااا خاارد باااز اندباا

 

 باار خاااک خاافااتااه بااه راه دیااورا د 

 یداساااتااان بااا بارادر بگو نیاكااه ا

 بااا من ساااخنهيچ  زمااان نیا یمگو

 يو ساااختم باادار اناادك ريبااه بار گ

 (401-402، 971 ،9، 9981،ي)فردوس     

و به  ابدیيم نيتسااک رفتهرفتهبرادر  یبا رفتار همدالنه و بجا ابيكه افراساايهنگام

با او از كابوسااي دهشااتناک در بياباني خشااک و پر از مار و كند، ياعتماد م یو دليهم

 كشد:وی را ميچهارده ساله از كاووس  یفرزندگوید كه عقاب مي
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  يورا سااااال ب یهافتااه نبود دو

 غياابااه كااردار غاارنااده ماا یدياادماا

 من فراوان ز درد يدماايااخااروشااا

 

  یخو  يمرا بساااته در پ یدیاچو د 

 غيبااه تاا یكاارد ميااباادو ناا انااميااماا

 دكاار داريااماارا نااالااه و درد باا

 (490-498، 920، 9، 9981،ي)فردوس     

  ا دلت دیگويسخن مبا وی همدالنه  سات،يآگاه ن رخوابياز تعب نکهیبا ا وزيگرسا

 اش برطرف گردد:ينگران آراد و

 

 خواب شاااه نیا وزيرسااكگفت  دوب

 كااد دل باشاااد و تاج و تخت هماه

 

 خواه کنياا نباااشااااد جز از كااامااه 

 گشاااتاه بر بدساااگال تو بخت نگون

 (499-499، 9، 9981،ي)فردوس             

زد ن يمنظور همدلبهدر داساتان پادشاهي فریدون، در پي حسادت سلم و تور، ایرج 

 برای فهمد و حاضااار اسااات كهكند كه حال آنها را ميرود و ابراز ميبرادران مهتر مي

وتور، از بخش  پدر كه ناخواسته تخم نفاق ميان او و برادران  كشته، سلم  خوشنودی

 گوید:نظر كند؛ وی با مهرباني با تور ميصرف

 

 نينخواهم نااه خاااور نااه چ رانیا من

 بتّریسااااتكااه فرجاااد او  يبازرگ

 

 نيزم ینااه گساااترده رو يشااااه نااه 

 سااااتیگر دیاابر ببااا یترباار باارآن

 (781-782، 990، 9، 9981،ي)فردوس     

 

 ریاااگاار بااود ز رانیااتااخاات ا ماارا

 نيشااامااا را كا ه و نگ ساااپاردد

 ننااگ و نبرد ساااتيبااا شااامااا ن مرا

 نااخااواهاام بااه آزارتااان زمااانااه

 ريگشاااتم از تاج و از تخت سااا كنون 

 تارا زیان پاس از من مباااد ایچ كين

 رنااجااه كرد نیااباار دیاارا ناابااا روان

 دارتاااانیااادورماااانااام ز د اگااار
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 من نیيآ سااااتين یاز كاهتر جاز

 

 ماان نیااد يكشاااآز و گااردن مااباااد

 (719-788، 990، 9، 9981،ي)فردوس     

جان خواهي را بهتوانست با آنها وارد جنگ شود و خحر بزرگ كينحال آنکه او مي

به برادران    یذهن و روم و روان خو يدرون یهاهیدر ال رجیا رسديبه نظر م»نخرد. 

ها را به دسااات آورد؛ اما به مهر و داد، دل آن كناديم يرو، ساااع نیاز ا دهاد؛يحق م

 ،ي)تلخاب «انجامديم يبه فاجعه بزرگ ،در دل سلم و تور دواندهشاهیسارانجاد حقارت  ر

و باا اینکاه ایرج همادالنه در پي آراد و كاميابي برادران اسااات؛ اما این  (972:  9911

آن يب ر،برادر كهت قتل يدر پبرادران كينه توز چنان در آت  انتقاد و حسااد گرفتارند كه 

به  کیهردساات خالي را حل كرده باشااند،  یاباشااند و مساااله دهيكه به خواسااته رساا

های ؛ این رویارویي  مهر و كين در اوج زیبایي، از ویژگيگردنديخود بااز م نيسااارزم

 درخشان شاهنامه است:

 

 شاااود دادياابارفاتنااد باااز آن دو ب

 

 رود یساااو يکیترک و  یساااو يکی 

 (719-788، 990، 9، 9981،ي)فردوس     

 

 همدلی سياهش با کاههس در خطای سودابه

سااايااوش، شااااهزاده و پهلوان نجيب ایراني وقتي حال و اندوه كاووس را در ماجرای 

كند تا غمگساار پدر باشد؛ از ميكند، با همدلي ت شتعرض و تهمت ساودابه درک مي

 پذیرد تا از آت  گذر كند:ميرو برای به آرام  رسيدن وی  این

 

 بادانگاه كاه شاااد پي  كاووس باز

 رخ شاااااه كاااووس پر شااارد دیااد

 ساااياااوش باادو گفاات انااده ماادار

 بردش نماااز اساااا  وفرود آمااد از  

 ساااخن گفتن  بااا پسااار نرد دیااد

 كازیان سااااان بود گردش روزگااار
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 پر ز شاارد و بهایي مراساات یساار

 ور ایادوناک زین كاار هساااتم گناه

 

 رهااایي مراسااااتگناااهم  اگاار بااي

 جااهااان آفااریااناام ناادارد نااگاااه

 (719-781، 992، 9 ،9981،يفردوس)     

آید، كاووس شااه، خرسند از پاكي پسر، سه وقتي كه با ساربلندی از آت  بيرون مي

 گوید.كند؛ در روز چهارد با بزرگان، درباره مجازات سودابه سخن ميروز ميگساری مي

دانند؛ سياوش كه بار دیگر درماندگي و درد مرگ ميهمه یکصادا وی را سزاوار پادافره 

زند تا از اندوه وی بکاهد و گری ميكند، دساات به ميانجيپدر را از عمق جان درک مي

 آرام   از دست رفته كاووس را بازگرداند: 

 

 ه را روی برگاااشاااتناادوچو ساااودا

 دل شاااااه كاااووس پردرد شااااد

 سااايااوش چنين گفات با شاااهریار

 را زین گناااهه وبااه من بخ  ساااودا

 

 شااابساااتاان هماه بااناگ برداشاااتند 

 نهاان داشااات رنگ رخ  زرد شاااد

 كااه دل را باادین كااار رنجااه ماادار

 راه ياان وپااذیاارد مااگاار پاانااد و آیاا

 (270-294، 998 ،9، 9981،يفردوس)     

ن ت گزیریو از نا داشت ساودابهعشاق دل در گرو هنوز  كاووس كهو بدین ترتيب 

 گيرد.به مجازات وی داده بود، آراد مي

 

 ن كار شااااهآ زابهانه همي جسااات 

 

 گناااهباادان تااا ببخشااااد گااذشاااتااه 

 (279، 998، 9، 9981،يفردوس)           

داند اندیشانه هم دارد؛ چرا كه او ميهمدلي ساياوش در این داستان، جنبه مصلحت

گمان دامان وی را خواهد كه پس از مرگ سااودابه، آت  اندوه و پشاايماني كاووس بي

 گرفت.
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 سهراب با رستم ژي  از مرگهمدلی 

ای شيوهكند و با يمنع م شيون و سوگواری و اندوه ساهراب قبل از مرگ ، رساتم را از

: آنچه رخ دیگويمگيرد، با او همدالنه كه از درک واالی  از اندوه پدر ساارچشاامه مي

 :ستياست و گناه تو ن ریداده از تقد

 

 یكند مو يخون و هم خاتیر يهم

 ساااتیربتّ نيگفت ساااهراب ك بادو

 اكنون چه سود خستن شتنیخو نیاز

 

 یسااارش پر ز خاااک و پر از آب رو 

 سااااتیگر دیاانبااا دهیاابااه آب دو د

 كااار بود يبودن نیو ا بااود نيااچانا

 (889-841، 984 ، 9 ،9981،يفردوس)     

 

 همدلی فرماندها  با رستم بعد از مرگ سهراب

لشکریان و فرماندهان سپاه ایران چون حال زار در همين تراژدی پس از مرگ ساهراب، 

بينند و از مرگ سهراب، خبر و جامه دریده و خاک سرد و سياه سر و روی تهمتن را مي

 پردازند:احساسي ميیابند، با وی به سوگواری و همدلي و هممي

 

 باارگاارفااتنااد بااا او خروش هاامااه

 

 نمااانااد آن زمااان بااا ساااپهاادار توش 

 (104، 981 ، 9، 9981،يفردوس)           

اما  د؛یآيخود برم یو در صااادد نابود گردديفرزند باز م نيبه بال تهمتن باار دیگر

 :شوندياقداد م نیمانع اهمدالنه بزرگان 

 

 پهلوان گااهیبرگشااات ازان جااا چو

 باارفااتاانااد بااا او بااهاام باازرگااان

 لشاااکر از بهر آن ارجمنااد هاامااه

 روانخسااااتااه باار پااور  امااديااباا 

 طوس و چو گودرز و چون گستهم چو

 ز بنااد کساااریبرگشااااادنااد  زبااان



  74 ة، شمار9911زمستا  بيس  ه یکم،  سال ،نامهکاهشف لنامة علمی  646

 

 كنااد زدانیااكااار  نیادرمااان ا كااه

 دشاانه بگرفت رسااتم به دساات يکی

 خااتناادیاااناادر آو یباادو باازرگااان

 

 ساااخن بر تو آساااان كنااد نیكااا مگر

 پسااات  ید سااار خواز تن ببرّ كااه

 ختناادیخون فرو ر يمااژگااان هاام ز

 (191 -197، 910، 9، 9981،يفردوس)    

كند كه هيچ كس جاودان نخواهد زیساات و ساارانجاد  گودرز او را به ك د آراد مي

 كند: مرگ تو دردی را درمان نمي

 

 گفت گودرز كاكنون چه ساااود بادو

 دگزن صااد يگر كن شااتنیبر خو تو

 زمااان يتيمااانااد بااه گ زانااک اگر

 سااتيجوان رفتن نیجهان ا نیز وگر

 مرگ  يهمه پ کساااری میشاااکاار

 

  تو دود یبرآر يتاياگا یاز رو كااه 

  !ن ارجمناادیبااد دیااآ يآسااااان چااه

 او بمااان بااا  رنجيب  تو ، باامااانااد

 ساااتيك دینگاه كن كاه جاو يتيگ باه

 ترگ ریز یتاااج و سااار ریز یسااار

 (197-190، 919-910، 9981،9،يفردوس)

ها را شاهزاده خانم همدالنه غالباً یهانق  یفایدر شاهنامه با ا زين ه ژرستندگا  گا یدا

زنان دربار با مردان  انيم شاادنيانجيموارد كار آنها م شااتري. در برساااننديمعشااوق مبه 

 گروهند نیمالکه از ا ژه،يمن نه،يدلخواه آنهااسااات. پرساااتندگان رودابه، ساااودابه، تهم

از  قبتامردر  شاهنامهدر  رپرستا ر»حضودر واقع روشن است كه  (.879: 9989،يسرام)

از  ؛نيستند هم ربيما ماًولز كه معني ميیابد بودند، باال جتماعيا تطبقادارای  كه ادیفرا

او را  كه دهبوهایي یژگيدارای و ،شتهدا ادفرا ینا با كه یکيدنز سحهوا به رپرستارو  ینا

  (.9: 9919،ميرحقيو  دمظلو) «كرده استمي رحضو ینا شایسته
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 ژرستندگا  با رهدابه در هصال زال یهمدل

یابند كه در دهند؛ اما چون درميدر پي دلدادگي وی، او را پند مي پرساااتنادگاان رودابه

گویند تا بداند كه غمخوار حال شاايدایي و اسااتيصااال اساات، همدالنه با وی سااخن مي

 نيب»رسااااند. حااكي از درک آنهاا سااارانجااد روداباه را به آرام  مي اویناد؛ واكن 

تر داسااتان دلدادگي رودابه و زال كامل وتر يعاشااقانة شاااهنامه از همه عال یهاداسااتان

 (.90: 9940ندوشن،)اس مي« است

 

 یپرساااتنااده آگااه شااااد از راز او

 میاااآواز گاافااتاانااد مااا باانااده بااه

 

 یدل خساااتااه آواز او ديااچو بشااان 

 میادل ماهااربااان و پاارساااتاانااده بااه
 (941-948، 910-981، 9، 9981،يفردوس)   

 

 آمااوخااتاان ،دیاابااا یاايجااادو اگاار

 میااو شاااوآهابااا ماارغ و  میاباپاار

 میااشاااااه را ناازد ماااه آور مااگاار

 رودابااه پرخنااده كرد ،لااب سااارخ

 

 بنااد و فساااون چشااامهااا دوختن بااه 

 میو شاااوجااادو در چاااره  میيباپاو

 میااآور گاااهیاااو پااا کیااناازد بااه

 بنااده كرد یر ساااوصااافَ عَرخااان م ا
 (981-989، 910-981، 9، 9981،فردوسي)   

 دفر تقدیردر  نشد شریک مرتبه الترینوا سيدوفر نظراز  رانپرستا ایبر ليهمد

و  چگيریکپا تارا  نسهيمشد ینو ا نميكند صفو بحهراین ا ایبر ليدتعااو ست. ا

در  نشد کمشترو  دنكر تجربه دن،كر سحساا؛ و این یعني دپي  ميبر كامل تحدو

و  ستا تهيجانا یگيرربهكا حالت ینا مهزال، كنندمي تجربهو  سحساا انیگرد كه نچهآ

و  دمظلو) ستا نسانياضد عااماال یک كهگااياارد ماايقاارار تي وبيتفا مقابلدر 

 .(2:9919،ميرحقي
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 رانهیاندم لح  یتیاما هاییهمدل -9-6

هاا در عين حاال كاه جنباه حماایات از طرف دیگر رابحه را دارند، این گوناه همادلي

 اندیشانه هم هستند:مصلحت

 

 همدلی زرمهر با ق اد

 تيوضاااع ،پدر یاز خحا يآگاه ، یخو یبا درک واال ،یفرزناد ساااوفرا زرمهر،

د و همدالنه از قبا تیبا حما يدر جهت منافع مل رديگيم مياسافبار مملکت و قباد تصم

و مشااکل تفرقه و  یريشااگيپ ،یزی، از جنگ و غارت و خونریبا و يصاالح و دوساات

 یهوشامندانه به خواستگار دركشانده پ یبرا يكند؛ حترا حل و فصال  يآشاوب داخل

 .روانيانوش یكسر شوديدواج ماز نیو حاصل ا روديم

 

 اریااشاااهر یگفاات زرمهر كااا باادو

 كرد سااااتیگر نکرد آنچ بااا پاادر

 ادبنده يکیمااااان به ساااااااان  ترا

 

 باره رنجاااه مااااااااادار نیزبان را بد 

 َخورد ماااريز مرگ  پسااار گ رد و ت

 اددهااااااادر پرستنااااتو ان  ياااابه پ
 (994-992،  19-19، 4، 9981،يفردوس)     

 

 قيدافه ه همدلی با اسکندر 

 .موثر اساات مظهر ارتباطو (، از زنان كاردان شاااهنامه اي)اسااپان آندلس یفرمانروا دافه،يق

با اساکندر كه در موضاع ضاعف و آسايب است، همدلي  ،یو هوشامند تیبا درا یو

دهد كه در آندلس در امان خواهد بود و بدین ترتيب خاطر ميكناد و باه او اطميناانمي

بندد و اندیشااانه با ایجاد حس خشاانودی، با وی پيمان صاالح و دوسااتي ميمصاالحت

 :كنديم تیریها را مدبحران
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 تو ایمن بباااش و بااه شااااادی برو

 

 چاو رفاتاي یاکي كااار برساااااز نو 

 (814،  19، 1 ، 9981 ،فردوسي)          

 

 خوانماات حقونيبا ی،دریااتاو تااا ا

 راز تااو يتااا ناادانااد كسااا باادان

 یباااز جااا یکويبر ن فارساااتماات

 

 هم نشااااان دور بنشااااانماات نیبر 

 نشاااانااود ناااد و آواز تااو هاامااان

 یخااداونااد را يكااه باااشااا دیاابااا تو

 (842-849، 19، 1،  9981 ،ي)فردوس      

 

   اهشيبا س ابيه افراس را يژ یهمدل

ه و تعرض سوداب يكاووس و ناپاك داديو ب یاز نابخرد یسرانجاد و ،اوشيداساتان س در

 ود:شيبه توران پناهنده م شهیخسته و پر اند يخراب و دل يبا حال یدرد و ناچار از سر 

 

 لشااکر به جيحون كشاايد  خسااياو

 

 از آب دو دیااده رخاا  ناااپاادیااد 

 (9991، 989، 9، 9981 ،يفردوس)         

به  شخصاً یو يروح آشفته  یاز شرا قيبا درک عم ،ابيخردمند افراساریوز ،رانيپ

قبال است سياوشخوش از  یو رو يو با فروتن روديم خرديفرزند خردمند شاه ب شوازيپ

 كند.و همدالنه وی را به سخنان نرد خوی  دلگرد مي كنديم

 

 چو دیدد تو را روشاان و تندرساات

 چون پاادر باااشاااد افراساااياااب ترا

 هزارمارا ناياز پايوساااتااه بي  از 

 پااذیااری تااو بااا پير سااار ماراگار

 

 نايااایا  كنم پي  یزدان نخساااات 

 زین روی آبنااد اهمااه بنااده باااشااا

 پاارساااتااناادگاااناانااد بااا گااوشاااوار

 ز بااهاار پاارساااتاا  باابااناادد كااماار

 (9970 -9994، 989، 9، 9981 ،يفردوس) 
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به  يقيموس یپر شور و شعف اطراف و صدا یفضا دنیبا د اوشيس ،ريمسا يط در

افتد و اشک از چشمان  يم رانیبا رستم و خاطرات  در ا يزابلساتان و دوره خوش ادی

كه  رانيساااوزش نهان بماند؛ پجانگرداند تا درد يم رانياز پ یشاااود و رويم ریساااراز

 ،دیپايم دهيرا پوشاا اوشيداراساات، و حركات و حاالت ساا يرا به تمام يمهارت همدل

 :شوديثر مأمت

 

 ایران دل  یااد كرد و بساااوخاات زا

 بپيچيااد روی و  پوشاااياادبپيران  ز

 كاااو را چااه آمااد بياااد باادانساااات

 

 برفروخاات هااماايبااه كااردار آتاا   

 ساااپهبااد باادیااد آن غم و درد اوی

 غمي گشااات و دنادان باه لب بر نهاد

 (9971-9971، 987، 9، 9981 ،يفردوس) 

كننده بار دو دلگر ندیخوشا يتا با سخنان كوشدمي ي بيشترهمدلبا  رانيپ ،پس نیا از

 :دیبزدا اوشيدوش جان ساز اندوه را 

 

 گفاات كااای نااامور شاااهریااار چنين

 چيزسااات بر تو كه اندر جهان ساااه

 آنااک از تااخاامااه كاايااقباااد یاکااي

 دیاگار زبااانااي باادیاان راساااتي و 

 دیگر كااه گویي كااه از چهر توسااا

 

 یااادگااار یز شاااااهااان گاايااتااي تو 

 كساااي را نااباااشااااد ز تخم مهااان

 هاامااي از تااو گااياارنااد گااویااي نژاد

 بااه گاافااتااار ناايااکااو بااياااراسااااتااي

 باابااارد هاامااي باار زمااياان مااهاار تااو

 (9924-9929، 987، 9، 9981 ،يفردوس) 

اساات و  تاببيدشاامن نهاده،  نيد در ساارزمگا ،نامحمئن و كه ناآراد ،اوشيساا اما

 آورد:به زبان مي ،آنچه در سر داردسرانجاد 

 ایاادونااک بااا من تو پيمااان كني گر

 از بودن ایاادر مرا نيکویساااات گر

 شاااکنينن من ماااشاااناااسااام كااه پي 

 بارین كرده خود نبااایااد گریساااات
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 فرمااای تااا بگااذرد ،گر نيساااات و 

 

 ناامااایااي ره كشااااوری دیااگاارد
 (9919-9910، 982-987، 9، 9981 فردوسي،)   

گوید، وی بار دیگر به شاهزاده اش با پيران ميچون سياوش از هراس و حس ناامني

دلخساااته خوی ،  فرزند پدری بر چون یورزرهمادالناه و باا مه جوی ایرانيآشاااتي

 :دهدخاطر و آرام  مياطمينان

 گفاات پيران كااه مناادی  زین باادو

 دل از مااهر افراساااياااب مااگااردان

 نااام  بااه گيتي باادیسااات پراگناده

 دارد و رای و هااوش باالنااد خارد

 ساات با او به خوننيز خویشااي مرا

 

 ز ایران زميناچااو اناادر گااذشاااتي  

 گااونااه برفتن شاااتااابماکان هاايااچ

 ایزدیساااات نساااات مردآوليکن جز 

 د بااه راه گاازناادباااتاابااه خاايااره ناا

 هاما  پااهاالااواناام هااماا  رهنمون
 (9914-9919 ،982، 9، 9981 فردوسي،)      

 

 تو بااادا همااه هرت هساااات فاادای

 

 به شاااادی نشاااسااات ایدر كني توگر  
 (9949 ،982، 9، 9981 فردوسي،)               

 

 گشااات ا راده بدان گفته ساااياووش

 نشاااساااتناد یک با دگر خوردنه با

 

 گشاااتبرافروخات و انادر خور جاد  

 ساااياوش پسااار گشااات و پيران پدر
 (9944-9941، 981، 9، 9981 فردوسي،)       

 دهینرد دل رنجد یو با گفتار دیآيم اوشيسااا شاااوازيهمدالنه به پ زين ابيافراسااا

 كند:يپهلوان پر آزرد را گرد م
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 شاااهر توران ترا بنااده انااد كاناون

 پي  تسااات هچيز بااا جااان هماا مرا

 

 هاامااه دل بااه مااهاار تو آگنااده انااد 

 سااپهبد به جان و به تن خوی  تساات
 (9981-9988، 984، 9، 9981 فردوسي،)       

 

 ی در هنگام رد هرأتمندانه درخواستی نابجاهمدل -6

شااااهنامه  جرأتمند و خودآگاهدر گفتار و كردار پهلوانان  شاااتريبكه  ي،نوع همادل نیا

اسااات؛ اما به  نابجا یهاتمندانه درخواساااتأردّ جر یيتوانا، در واقع شاااوديم داریپد

شانيدن، آسايب كمتری برسد؛ یا هيجانات  «نه» ای كه به طرف دیگر رابحه در اینشايوه

 رسان وی، شخص جرأتمند را گرفتار نسازد. منفي و آسيب

 یرفتار یهااسات كه در سبک یدشاوار يارتباط یهادر شامار مهارت یيتوانا نیا

فتن گ. شود يو دشمن نهيسبب رنج  و ك يابراز نامناساب وهيممکن اسات در شا گر،ید

ه تمندانأجررفتاری كساني است كه دارای سبک ی خردمندان وهايژگیهمدالنه از و« نه»

هساتند؛ زنان شااهنامه نيز گاه در هنگاد دادن پاساخ منفي به خواستگاری كه محلوبشان 

جویند؛ پاسااخ گردیه به خاقان چين و گردآفرید، به نيساات، از این نوع همدلي بهره مي

 سهراب با یادكرد از ترک و توراني بودن وی، ازین شمارند.  

 

 با سودابه اهشيس یهمدل

و در پس آن راز دل بر او افشااا  اندینمايم اوشياز آن كه سااودابه دختران را به ساا پس

كه باید با همدلي  افتديم شااهیو دسااتان سااودابه در اند ياز بدسااگال اوشيساا كند،يم

 درخواست ناسزای وی را رد كند:

 

 ویگفاات بااا دل كااه از كااار د نيچن

 كنم یيوفااا يماان بااا پاادر باا نااه

 ویااخااد هااانيااماارا دور داراد گاا 

 كااناام یااينااه بااا اهاارماان آشاااانااا
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 شااوخ چشاام نیبد میساارد گو وگر

 سااااازد اناادر نهااان یجااادو يکی

 بااه كااه بااا او بااه آواز نرد همااان

 

 ز خشااامبجوشااااد دل  گرد گردد 

 جااهااان اریااباادو بااگاارود شااااهاار

 و دارم  چرب و گرد میساااخن گو
 (989 -941، 999، 9، 9981 ،يفردوس)         

 و احتراد، و در لفافه دیستايم چربيرا به زبان ینامادر ب،ياز آس يمنیا یبرا سپس

 دهد:به وی پاسخ منفي مي

 

 ه گفتون پس به سوداآ از  خاويس

 ماااه را مااهياامااگاار ناا ينااماااناا

 دخترت بس كااه باااشااااد مرا كنون

 

 جفت ساااتنيكاه اندر جهان خود ترا  

 شاااااه را از جز كساااي را یينشااااا

 كااه باااشااااد مراكس جز او  دیاااباان
 (981-987، 999، 9، 9981 ،يفردوس)          

 و يو شاابسااتان را با نگران كنديمادر خحاب معامدانه سااودابه را  زيلحظه آخر ن در

 :كندياندوه ترک م

 

 یو هاام مااهااتاار يبااانااواناا ساااار

 

 یگامااانم كااه تو مااادر دونیاامان ا 
 (919، 999، 9، 9981 ،يفردوس)                 

 

 همدلی زال با مهراب

منوچهر، مهراب، پادشااه كابل، كه از نژاد ضحاک است، زال را به  يدر داساتان پادشااه

 و ضااامن نواختن مهمان  خواهديپوزش م ،يكند و زال با همدليخااناه خود دعوت م

دو خانواده و مخالفت ساد و منوچهر،  یكه به سابب اخت فات اعتقاد كنديابراز م ،خود

 :معذور است یدعوت و رشیپذ از
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 سااتين یرا نیداد پاسااخ كه ا نيچن

 سااااد هماداساااتان نیباد نبااشاااد

 میو مسااتان شااو میگساااريما م كه

 تو پاساااخ دهم یيهر چاه گو جزان

 

 ساااتين یخااان تو اناادر مرا جااا بااه 

 شااااه چون بشااانود داساااتااان هماان

 مشاااوی پرساااتانبات خااناه یساااو

 فاارخ نااهاام یتااو را داریااد بااه
 (990-904، 982، 9، فردوسي)                   

 

 یبا همدل اریگفتن رستم به اسفند «نه»

ه سر ب  یخو يحماس يمرحله زندگ نیدر آخررستم ، در داستان نبرد رستم و اسفندیار

 داستان نمود نی، در اویپانصدساله  تيرو عصاارة اعمال، رفتار و شخص نیاز ا؛ برديم

روم خود را به كار  ریهمه ذخا» ار،یساه روز جنگ با اسفند يدارد. او ط یرتريچشامگ

« كرده اسااات يعمر زندگ کی دازهساااه روز به ان نيدر هم یيچناان كه گو رد،يگيم

بند كردن  یبرا اریبا وجود آنکه اسافنددر این داساتان، (. 12: 9929ندوشان،  ي)اسا م

 دیگويبا او سخن م يپدرانه و با همدل يو تصااحب ناد او آمده است، رستم با لحن وی

  جان او را آگاه كند: ،تا مگر با ترغيب وی به تفکر

 

 نهي جااان مان در نکوه  يهاما

 

  ناهاي چارا دل نااه اناادر پاژوها  
 (877، 919، 2، 9981،يفردوس)                 

 

 مااکن يجااواناا ارایااشاااهار ماکان

 دل مااا نااژنااد ارایاامااکاان شاااهاار

 

 مااکاان يباار باا  كااامااراناا نيااچااناا 

 بااه جااان من و خود گزنااد اوريااما
 (874 -871،  919، 2، 9981،يفردوس)        
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 اسااات از جنگ من یازيان يتو را ب

 

 وزیان كوشااا  و كردن آهنااگ من 
 (871،  919، 2، 9981،يفردوس)                 

كه  ماندهمدالنه به او بفه اریگفتگو با اساافنده كند تا بيبه هر گونه ت ش متهمتن، 

فهمد و در احساس  يگشتاسب سرچشمه گرفته، م يخواهاز افزونكه او را  خراب حال

 چون يصفاترستم، با   .فشارديم یبر تعصب كور خود پا اریاست؛ اما اسفند کیاو شر

دو چشم خرد »و   «نديب يم يكه جهان را به چشم جوان يكس»، «جهان دهیو ند کتادلی»

 ؛يتجربگيو ب يجوان (9كند: يرا در سه عامل خ صه م اریانحراف اسافند «دهيرا پوشا

 .(88: 9917،محرابي كاليو  ی، صفارحيدری)ستار خردمندانه عمل نکردن (9 ؛غرور (9

 

 را سااااال برنااامااد از روزگااارو ت

 جااهاااندهیااو نااد يکااتااادلاایااتااو 

 بخت یگشااتاس  از رو دونکیگر ا

 بااه گاارد جااهااان باار دوانااد تاارا

 كرد شاااهیاند کساااری نيزم یبه رو

 انادر جهاان نامدار ساااتيكاه تاا ك

 گاازنااد دیااكاازان نااامااور باار تااو آ

 

 اریاابااد شااااهاار بیاافاار ينااداناا 

 د نهااانجهااانبااان بااه مرگ تو كوشاااَاا

 از تاااج و تخاات یريسااا يهم اباادياان

 پاارورانااد تاارا ي ای بااهاار ساااخااتاا

 كرد شاااهيخرد چون تبر هوش چون ت

 از كااارزار چااانااديااكااجااا سااار نااپاا

 باامااانااد باادو تاااج و تااخاات بلنااد
 (879-891،  919-919 ،2، 9981،يفردوس)   

رسالت  چنان كه ؛كردن رستم است يبه سابب زرتشت ساتانيبه سا اریسافر اسافند»

 دیبا يكه هر زرتشت یبند يعنیباشد؛  يم نیمراد از بند، بند د نهیاسات و هرآ اریاسافند

؛ دار است يمعن كام ً  اریفرض، اصرار اسفند نیا رشی. در صاورت پذبساتيبه كمر م

، (91-70: 9941 سا،ي)شم« د به رستم استیجد انتیعرضه د یهمه كوش  او برا رایز

از  حتي انهورزفشااارد و قاطعانه و جرأتاش اسااتوار پای مياما رسااتم با اینکه بر عقيده
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گرداند، در تماد طول هاای  را تهدید كند، روی بر ميكاه اصاااول و چهاارچوب دیني

 كند:كند كه جز تن دادن به بند همه خدمتي ميداستان همدالنه و مهرورزانه بيان مي

 

 فرمااان كنم تياامن هرچااه خواه ز

 بود! یبنااااااااااااد، كز بند، عار مگر

 !مااااااااااااااارا زنده با بند كس ندينب

 

 تو رامااااااااااااااا  جان كنم داریز د 

 بود یبود؛ زشااات كااار يشاااکسااات

 اسااات و بس! نیكه روشاان روانم، بر
 (292-299، 992، 2 ،9981،فردوسي)          

كه شااید ثمره پختگي اسات، رستم در گفتگو با اسفندیار، گاه  با این اندازه انعحافي

پردازد تا جایگاه خود و حد شااااهزاده متکبر را بر وی بنمایاند كه نيز به خودابرازی مي

و این همه افتادگي برای من آسان  ادسخن نگفته يبه نرم نيچن يمن تا به امروز با كسا

 نيست.

 

 چااه نااازی باادین تاااج لهراساااپي 

 برو دسااات رساااتم ببند  كاه گوید

 كااه گر چرخ گویااد مرا كين نيوش

 تااا شاااادساااتم كهن يمن از كودك

 از پوزش و خواه  است یخوار مرا

 باادیان تااازه آیااين گشاااتاااساااپي ! 

 ناابااناادد ماارا دساااات چاارخ بلنااد!

 بااه گارز گارانا  بامااالم دو گوش

 گونااه از كس نبردد ساااخن نیابااد

 نرد گفتن مرا كاااه  اساااات نیاز ا
 (427-420، 922-927 ، 2، 9981،فردوسي)   

احساسات خود  و یخردمند ت،یمعنو یبر رو ،با درخواست بند اریاسافنددر واقع 

 اریكه اساافند یيهاها و تن همه تناقض انيدر م ينيبپا گذاشااته اساات. رسااتم با واقع

و  (902:  9984 ،يبي)شک دینماياست، عاقبت شاهزاده را به او م به وجود آورده  یبرا

غرور را كنار . برساااد یاز من بر تو گزند خواهمينگرانم و نم تیبرا دیگويهمدالنه م
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اد رود تو بر ب يجوان د،یكه ناد من به ننگ گرا یبگذار و نخواه كه بر دست من تباه شو

 ستم شود: نیگرفتار پادافره ا پدر آزمندتو 

 

 يهم دیاابترسااام كااه چشااام بااد آ

 

 يهم دیااسااار از خواب خوش برگرا 
 (294، 997،  2، 9981،فردوسي)                 

 

 خواه  من مشاااو باادگمااان نیاز ا

 

 

 برتر از آسااامااان شاااتنیماادان خاو 
 (109، 979، 2، 9981،فردوسي)                 

 تاختت با سپاه ااااايانه هماااااازم

 

 تباه يكه بر دسااات من گشااات خواه 
 (820، 919،  2، 9981،فردوسي)                 

 نیآغاز اردید از همان ،اوشيبه س اریاسفند هيبا تشب حتي شاید ،با تماد وجود رستم

د مانن رایداشت؛ زيخواه اوشيهمچون س يهم سارنوشت تو»كوشاد به او بفهماند كه مي

گونه و من همان یشويپدر م یسبکسر يو قربان يكنياو نادانساته و كوركورانه عمل م

، اما اسفندیار  (909: 9989 ،ي)فردوس« نشستنيز خواهم توكه به داغ او نشاستم، به داغ 

كشد و همدلي رستم را متعصاب و مغرور به هيچ روی دسات از دساتور گشتاسب نمي

 كند.درک نمي

شاااهنامه دارد و  یهاداسااتان گریمتفاوت نساابت به د يداساتان، كه ساارشات نیدر ا

و  هشیاست، در تقابل اند يو دشمن يو نکوه  و دوست  یساتا ن،ياز مهر و ك یازهيآم

از عناصر آن در گوشه و  کی، بازنمود شاخصايت رستم، كه هر يروان قيكشامک  عم

رار ق دیو د یدر برابر داور  یخو تي، با تمامتاساا يگوناگون متجلّ یهاكنار داسااتان

   .(922: 9989 ان،یدي)حم رديگيم
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بایست بخشي چون رستم، كه ميجاین اندازه از همدلي و فروتني برای ابر پهلوان تا

 فيتوصاا يشااگفتدر روزگار كهنسااالي، خداوندگار غرور ناشااي از خودآگاهي باشااد؛ 

كه ذهن را بران سوق مي دهد كه داغ جانکاه فرزند،  آورديدر انسان به وجود می ریناپذ

وی را از نزدیک شادن به ریسامان ساياه و سپيد بدعهدی روزگار ترسانده است و این 

تواند از هنرمندی گونه ورز دادن اندیشاااه مخاطب در جهت محلوب ساااراینده، تنها مي

موزد و راه های  حکمت بياخواهد در هزارتوی معنایي داساااتانحکيمي باشاااد كه مي

مانان و روحيات قهر شهیاند فياز رزد به توص شتريداستان ب نیدر انشان دهد. فردوسي 

رستم  انيدهد كه مياختصاص م يپردازد و حدود دو سود ابيات را به سخنانيم ياصال

  (.90: 9981 ،یرد و بدل شده است )غفور اریو اسفند

 

 گرانه یا تظاهر به همدلیهمدلی چاره -9

های ظاهری كه بيشاااتر در هنگاد تهدید شاااخص یا موقعيت  انجاد گوناه همدلياین 

دهد كه طرف دیگر رابحه در ها و زماني رخ ميشااااهنامه غالباً در تعرض پذیرد، درمي

رویارویي با وی  كند، توانكه تظاهر به همدلي مي موضاع قدرت است؛ از این رو كسي

بينانه و مصلحت مسالهحلبه منظور ارد؛ پس و ردّ جرأتمندانه درخواسات تحميلي را ند

، شااادیانديمطرف دیگر رابحه جز آنکه  یبه مقصاااود در آرام  تااكناد همادلي مي

 .یابد و به تعرض وی، نه آني و در گفتار كه با طمانينه و در عمل دساات رد بزنددساات

 يدر علم روانشناس يهمدل يواقع تعریفاما با  است؛ يظاهر همدلهرچند به واكن  نیا

ي دارد كه در تعریف مهارتي دیگر شیچاره اند یبرا یحکم ابزار شتريو ب متفاوت است

 گنجد.مي
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 هیرهيه ش نیريش یهمدل

در هنگاد  يک؛ یكنديميدر دو عرصااه در شاااهنامه همدل زیهمساار خسااروپرو ن،یريشاا

 او زينق  مهم و غم انگ یگریاست. د یو غمخوار و مارداريكه ت ،شادن خسارويزندان

 کیدر  . شيرینهیرويش یابراز عشاق و خواساتگار يو در پ زیپس از مرگ خسارو پرو

تن بر شاایورزانه به خساارو، با ه ک خوقعشاا يدر عمل یگرو با چاره یظاهر يهمدل

پس از مرگ  يكه حت یبه شو نیريشا یوفادار» .دیگويم« نه» هیرويبه شا بالين همسار،

و شيرین برای  (404: 9989 ي،)سرام« و دلک  است زيشاورانگ ابد،یيادامه م زين زیپرو

ای چيره، جز تظاهر به همدلي و مرگ خوانده، چارهرهایي از شرّ عشق ناخوشایند فرزند

 خودخواسته نمي بيند.

 

 نتيجه

 هب ی است كهفردانيارتباطات م فیدر ظرا ی شاهنامههاتينق  هنرمندانه شاخص یفایا

در واقع  برد؛يم  يها را به پبخشااد و روند و كن  داسااتانيها معنا مآن یهادعملکر

ا ب یابا همسرش، شاهزاده يرواب  دو برادر، دو پهلوان، شاه ز يبرانگملأت اتيجزئ نيهم

 نی، سزاوار اهزار سال پي  رامتعلق  یاست كه اثر سربا فرزند هم یایپدرش و نامادر

همدلي، یکي از همان رواب   كند.يم ينيبو جهان دگاهیز هر دا یاندازه پژوه  و واكاو

 شود. ميگونه مشاهده فردی است كه در شاهنامه به سهميان

هایي كه به منظور گرانه و مصلحتي و همدليهای چارههای حمایتي، همدليهمدلي

شاااهان و  کانیو مشاااوران، پرسااتندگان، نزد رانیوزدهد. ردّ درخواسااتي نابجا رخ مي

كننااد. گاااهي ارجمنااد ایفااا مي اثر نیهماادالنااه را در ا یهااانق  نیشاااتريلواناان بهپ

ای از ساااوی آزادگان ایران هيچ كينهانگيز و غيرقابل باوری نيز بيهایي اعجابهمادلي

كند. همدلي ساااهراب با ای را متحير و ميخکوب ميافتد كه هر خوانندهزمين اتفاق مي

ار كه نابک ایبا كابوس برای شفاعت نامادری و همدلي ساياوش پدری، كه قاتل اوسات
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هاست. همدلي گرسيوز توراني با برادر است و درصدد بدنامي وی، از این دست همدلي

پس از دیدن كابوس، به تمامي مصااداق این مهارت اساات؛ همدلي پيران و افراسااياب با 

ای همتهای بساايار تاثيرگذار و بيسااياوش و همدلي رسااتم با اساافندیار نيز از همدلي

 شاهنامه است.
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Abstract  

By the definition of the World Health Organization, empathy is 

one of the ten life skills. In this research, the characters of the 

Shahnameh have been psychologically analyzed in terms of this 

skill. Thus, different types of empathy are explored in this 

valuable work. The concept of empathy in psychology has also 

been explored. It is explained who in which style of behavior and 

why is more proficient than others, and whether all the empathies 

of the Shahnameh are genuine and effective. Reflecting on the 

Shahnameh, we find that ministers, advisers, servants, members 

of the kings and heroes' families have the greatest role of empathy 

in this immortal work. The empathy in the book is sometimes 

supportive and affectionate, sometimes expedient and sometimes 

used to reject an inappropriate request. In the Shahnameh, those 

whose communication style is daring usually empathize with 

others because they have healthy, decisive and appropriate speech 

and behavior. 
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Abstract  

Every Persian poetic form has its own stylistic and structural features 

the knowledge of which provides better understanding of the poems. 

Ouhad al-Din Anwari Abivardi was a great Persian poet in the sixth 

century AH, whose collection of poems was written in various forms of 

ode, lyric, piece and quatrain. Anwari's style, especially in his quatrains, 

is something between Khorasani and Iraqi styles. Every form of poetry 

plays a special conventional role in the literature. Quatrain, as an 

instance, is an original form of Persian language so far used in various 

themes such as transient life, love themes, philosophical topics and 

educational teachings. Research suggests that enduring quatrains are 

those that structurally involve description, recommendation and 

analysis and conceptually have themes on philosophy, seizing 

opportunities, education and love. In this research, the structure and 

theme of 100 quatrains written by Anwari quatrains are studied by the 

descriptive-analytical method and through library sources. The findings 

of this study refer to three elements in Anwari’s quatrains, including 

description, recommendation and analysis. From the thematic point of 

view, the poems have contents on philosophical concepts and tail 

swings as well as valuable educational themes, all of which reinforce 

the poet's quatrains. 

 

Keywords: Sixth century, Persian poetry, Quatrains, Structure, Concept, 

Anwari Abyvardi. 
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Abstract  

Literary genres have always been one of the most important topics for 

researchers in the field of literary theories. Since the advent of literary 

genres in Aristotle era, there has been a serious and wide-ranging 

debate on this issue. One of the most important questions is how and 

why new literary genres emerged. Questions like these indicate that 

literary genres have changed and expanded over time. On this basis, the 

issue of methods and motives for the evolution of literary genres has 

been formed. This article, which proceeds with a descriptive-analytical 

method, seeks to answer the question of how and why literary types 

evolve while defining literary types. The result shows that new literary 

types have generally emerged through the change or revival of old 

literary types as well as through the change of the subject, size or 

nature, combination of two or more literary types, or change of the 

focus. Also, the motives of these changes are the order or need of the 

society, the way the work interacts with reality, the necessities arising 

from the way of expression, the special situation of the audience, the 

more efficiency of the outdated literary types, or adaptation to a 

subculture. 

 

Keywords: Literary genres, Genre theory, Combination of literary 

genres, Literature sociology. 
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Abstract  

One of the aspects of the literary style tried by Saadi, the great 

poet of the 7th century, is his odes. Many years before Saadi steps 

into the poetry arena, ode had reached perfection, and other poets 

had proceeded in that genre. Saadi's poetry is associated with the 

cadence of elegy, and his tendency is more toward lyrics. In this 

research, we are going to show Saadi's art in writing odes 

according to linguistic Persian concerns. He speaks with brevity, 

and his words are clear and without ambiguity. Elegant language 

is as a result of the Iraqi style, in which old inflections and syntax 

are less used than in the usual complicated ode language. Saadi 

strings soft words in his odes and has no tendency for 

abbreviations. Mystical themes with their special terms merge 

with his odes. Sometimes, there is a colloquial language in his 

literature. There are also syntactic techniques which cause 

eloquence as well as a specific meter that makes his poems soft 

and consistent. Consonants and vowels in his odes can be 

pronounced easily without diminishing the conceptual weight of 

the poems. In this research, Saadi's odes are examined at 

phonetic, lexical and syntactic levels based on a descriptive and 

analytic method and with the use of statistical tables. 

 

Keywords: Saadi, Elegy, Ode, Lyrical language. 
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Abstract  

Fatalism is a major type of discourse in the field of literature. In many 

of his actions, man accepts the role of free will consciously and 

unconsciously. When he fails, however, he resorts to fate and starts 

speaking of a supreme will that has finally subjugated him. According 

to some theorists such as Yule, Brown and Fairclough, discourse 

analysis applied to language cannot be limited to describing linguistic 

statements that are independent of purposes and functions; these 

statements are designed to address human affairs. Given the high 

frequency of words like "fortune" in the books of many poets and 

writers, these words should be regarded as "signifying" words that 

convey meta-semantic and transnational concepts and are rooted in the 

subconscious and ideology of their speakers. In this article, an attempt 

is made to examine the relationship of these words in "Haft Peykar” 

poem by Nezami with Zurvanian fatalism and to analyze the discourse 

based on Norman Fairclough's theory of speech analysis. In the 

discussion of the targeted vocabulary, references are made to the 

persistence and effect of Zoroastrian-Mehri fatalism on the thoughts 

and works of writers and poets. Also, the transmission of this mode of 

thinking to later periods is discussed. 

 

Keywords: Fatalism, Zurvanian-Mehri rituals, Fortune, "Haft Peykar”, 

Nezami, Critical discourse analysis. 
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Abstract  

Drama is one of the most important literary genres, but it has been 

underestimated in the Iranian literature. Vikramōrvaśhi is an eastern 

drama from the labyrinthine land of civilization, mysticism, and 

illuminative philosophy of India, written by Kālidāsa, one of the most 

prominent authors in the Sanskrit literature of India. The present paper 

seeks to study the plot structure of this drama based on Aristotle’s 

Poetics by an analytical-descriptive method and the use of library 

instruments in order to answer the main question of this research: Are 

the structures of the old Indian plays based on the poesy of classical 

Greek plays despite their similarities such as the beginning and the 

performances of the plays, the type of characters and conversations? 

The results of the present research indicate that, despite the similarities, 

Vikramōrvaśhi’s drama has the story-in-story structure of the Eastern 

stories. The story plot includes side events with a climax each of which 

has a dramatic independence. Accordingly, the Indian play has an 

episodic structure. The intervention of deities and the extraterrestrial 

forces have moved the play away from the Aristotelian cause and effect 

structure, and the wisdom of classics is eliminated from this play. Also, 

due to the Hindus’ belief in karma, there is no definite end to the play, 

and, in some way, the end of the events equals another beginning, 

which gives the play a circular state. 

 

Keywords: Drama, Vikramōrvaśhi, Plot structure, Thought, Classic style.
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Abstract  

Baha Soltan Valad is one of the prominent mystics and a pioneer of 

Molavi’s school of thought who could preserve and develop his father’s 

school of thinking by explaining it and organizing Moulaviyeh chain. 

He not only was the commentator of Moulavi’s thought but also gained 

so much experience in mysticism, which have particular reflection in 

his works. A thorough contemplation of his works shows that he was 

deeply influenced by the Quran. Soltan Valad considered himself as a 

commentator of the Quran and believed that he was able to unravel the 

Quranic verses and unveil their mystic meanings. This was because of 

his practical self-purification, understanding of the value of subjugation 

to God and reaching the threshold of divine domain. Even in his 

sonnets, he has Quranic speech and explains many of the mystic and 

religious facts by referring to the verses of the Quran. In this study, the 

authors investigate Soltan Valad’s allusions to and concepts borrowed 

from the Quran. The results of the study show that the verses of the 

Book have been widely used in his sonnets in line with his thoughts, 

and he has sometimes interpreted them. He makes use of the anecdotes 

of prophets to explain the principals of mystic deeds. In many cases, he 

compares himself with grand prophets and adapts the events of his time 

to those of the prophets. 

 

Keywords: Sonnets, Soltan Valad, Quran, Allusion, Adaptation, Mystic 

function. 
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Abstract  

One of the most challenging points about Shahnameh is its historical 

part, including those concepts that can be explored historically and 

those that are considered as outdated legends and that cannot be trusted 

as real history. In this paper, through a case study of Balash, the degree 

of the convergence of the Shahnameh stories with the Islamic sources is 

measure. As it has emerged, the historical part of Shahnameh can be 

regarded as a reliable source along with other historical sources. The 

succession of Balash during the absence of Firouz, the transfer of 

monarchy from Balash to Ghobad, the supreme position of Sukhra 

during the reign of Balash, the reconciliation request of Khoshnavaz in 

Balash period, the four years of the kingdom of Balash and his justice 

and tolerance have been narrated in both Shahnameh and historical 

sources. There is also an interesting similarity between Shahnameh and 

the historical Islamic texts. But even historical sources themselves 

disagree in many cases; the confrontation of Ghobad with the reign of 

his younger brother, the way of transferring the power from Balash to 

Ghobad, the confrontation Sufra with Khoshnavaz and the several cities 

built just point to differences between Balash in Shahnameh and that in 

historical texts. The most fundamental difference is that, contrary to 

Shahnameh, in which monarchy transfers from Balash to Ghbad 

without any tension, in most historical texts, Ghobad resorts to 

Khoshnavaz to overthrow Balash. In Shahnameh, this occurs after the 

reign of Ghobad and the removal of his brother Gamasp, not Balash. 
 
Keywords: Balash, Shahnameh, Islamic historical texts. 
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