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  یاد داشت:
اً از آدرس مشخص با ذکر نام، تخلص، رتبه علمی، نمبر تیلفون و ایمیل مقاله رسم  -

 آدرس نویسنده به ادارة اکادمی علوم فرستاده شود.
 تحقیقی، بکر و مطابق معیارهاي پذیرفته شدة علمی باشد.  -مقاله ارسالی باید علمی  -
 مقاله باید قبالً درجاي دیگري چاپ نگردیده باشد.  -
کلمه بوده، گویاي اصلی  200الی  80وان مقاله باید داراي خالصه و حداقل حاوي عن  -

پرسشی باشد که مقاله در پی پاسخ دهی به آن است. همچنان باید به یکی از زبانهاي 
 یونسکو ترجمه شده باشد.

مقاله باید داراي مقدمه، اهمیت، مبرمیت، هدف، سؤال تحقیق، روش تحقیق، نتایج به    -
 آمده و فهرست منابع بوده و در متن به منبع اشاره شده باشد.دست 

مقاله باید بدون اغالط تایپی با رعایت تمام نکات دستور زبان و تسلسل منطقی   -
 تنظیم شده باشد. wordدر برنامۀ  A4 موضوعات دریک روي صفحۀ کاغذ

تایپ شود،  13یز صفحه معیاري بوده، با فونت سا 15و حد اکثر  7حجم مقاله حد اقل   -
 ) باشد و به شکل هارد و سافت کاپی فرستاده شود.singleفاصله بین سطرها واحد(

هیأت تحریر مجله صالحیت رد، قبول و اصالح مقاالت را با درنظر داشت الیحۀ نشراتی   -
 اکادمی علوم دارد.

الزاماً ربطی به   تحلیل ها و اندیشه هاي ارائه شده بیانگر نظریات محقق و نویسنده بوده،  -
 موقف اداره ندارد.

حق کاپی مقاالت و مضامین منتشره محفوظ بوده، فقط در صورت ذکر مأخذ از آن   -
 استفاده نشراتی شده می تواند.

 مقالۀ وارده دوباره مسترد نمی گردد.  -
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 وم افغانستانریاست اطالعات و ارتباط عامۀ اکادمی علناشر: 

 معاون سرمحقق علی شیر رستگار  مدیر مسؤول:
 محقق برهان الدین نظامیمعاون سر متهمم:

 هیأت تحریر: 
 اکادمیسین سلیمان الیق

 پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم
 معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی

 معاون سرمحقق علی شیر رستگار
 محقق مارینا بهار

 علی شیر رستگار  دیزاین:
 نسخه 500  اژ:تیر

 اکادمی علوم افغانستان.شهرنو،  ،کابل آدرس:
 مطبعۀ صنعتی چهاردهی مطبعه:
 0707105942   -0778209685   -0202201279:  تماسهاي شماره 

  info @ asa.gvv.af :عامهایمیل ریاست اطالعات و ارتباط 

 yahoo.com2014Khurasan@ ایمیل مدیریت مجله:
 اشتراك ساالنه:

 افغانی 300کابل: 
 افغانی 500 والیات:

 دالر امریکایی 100 کشورهاي خارجی:
 قیمت یک شماره درکابل:     • 
 افغانی 70براي استادان و دانشمندان اکادمی علوم:     • 
 افغانی 40ن مکاتب: براي محصلین و شاگردا •
 افغانی 80براي سایر ادارات:  •
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 فهرست مطالب
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 ١٢٠                     محقق سید احمد رفعت      تصویر در شعر معارص دری                                 -٩

 ١٤٠           فن تکرار در غزلیات موالنا جالل الدین...        معاون محقق عبدالنارص مبرش  -١٠

 ١٦٠             های سیداس�عیل بلخی        محقق لینا روحی نایب خیل       جستاری بررسوده -١١
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 ١٨٢            معاون محقق رشیف الله دوست       اندو اروپایی در....            ها با ریشۀ برخی واژه -١٣

 ٢٠٣                          نرگیزه کبیر وا                          حی و روانی در داستان....       تصویر حاالت رو  -١٤

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 افغانستان مهد و پرورشگاه زبان دری
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 رشیف الله رشیف رسمحقق 

 

 دریفارسی شگاه زبان رو افغانستان مهد و پر 
 

Abstract 
   Briefly, we write that the Persian Dari language is taken from the Pahlavi 
Ashkani and the Ashkani language is a sequence of Avestaic language. There is 
same trust about the Pashto language which is parallel with the Dari Persian 
language derived from Pahlavi Ashkani, and secondarily initiated from Avesta. 
The view that linguists have about this generation is that they consider them as 
Aryan. Concerning the Dari language, it should be noted that most scholars 
believe that Dari is derived directly from Avesta through different moods and 
what we call Pahlavi Ashkani is the same Dari language and their main 
argument is that if the remaining works of Pahlavi Ashkani were compared and 
contrasted with the oldest work of Dari, no considerable differences will be 
found among them. And secondly, the creation of so many works over the 
passage of time and different civilizations is not free of shortfall and problems.  

 

 خالصه

وجز بنوسـیم کـه زبـان فارسـی دری زاده پهلـوی اشـکانی و زبـان به صورت مخترصو مـ

اشکانی دنباله زبان اوستایی است و عین عقیده در باره زبان پشتو نیـز برقـرار اسـت کـه زبـان 

پشتو موازی با زبان فارسی دری از پهلوی اشکانی و در درجـه دوم از اوسـتا رسچشـمه گرفتـه 

 .ارند این است که آنها را آریانی  میداننداست و نظر که زبانشناسان در این مورد د

ن اسـت کـه در باره زبان دری این نکته را باید افزود که اغلب محققـان را نظرشـان چنـی

آنچـه  از اوستا با گذشت حاالت و نوسانات مختلف به میان آمده  و زبان فارسی دری مستقی�ً 

آنان ایـن اسـت  و دلیل عمدۀ وییم ه�ن زبان فارسی دری استگرا که ما پهلوی اشکانی می



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲ 

که اگر آثار باقی مانده پهلوی اشکانی مثال: درخت آسوریک با قدیم تـرین آثـار دری مقایسـه و 

مقارنه شود چندان اختالف که بتوان گفت میان آنها به نظر �ی خورد و ثانیاً به و جـود آمـدن 

بدین معنا که این  ،یستهای مختلف عاری از اشکال ناین همه آثار در گذشت زمان و مدنیت

ـ ، وسه قـرن متـداول و مـروج بـوده باشـدزبان کم از کم د بـه گونـه مثـال کتیبـه رباطـک عرص

کوشانی که قرار امر کنشکا مـنت کتیبـه بـه زبـان ( آری، اریـک) آورده شـده و قبـل از نوشـنت 

پارسـی اوستا، زبان قبل از آن هم آریی و آریک گفته شده پس زبان کوشانی خود ادامـه زبـان 

اشکانی و دنباله زبان اوستایی بوده است و موازی با این نظر قدیم ترین اثری که از زبـان دری 

تواند باشد بـرعکس اگـر زبـان دری را محصـول و قبل از میالد می۱۲۰به ما رسیده متعلق به 

 دنباله زبان پهلوی اشکانی بدانیم با شواهد ابیات هجایی که در اسناد ادبیات تاریخی ضـبط

است قدیم ترین اثر آن از قرن اول اسالمی باال �ی رود مگر آنچه مسـلم اسـت ایـن کـه زبـان 

فارسی دری عهد اسالمی ما در اصلی پهلوی یا پارسی اشکانی بوده و مهد حقیقی ایـن زبـان 

 افغانستان است.

 مقدمه

زبــان دری کــه منشــأ و پرورشــگاۀ آن خراســان قــدیم و افغانســتان امــروز اســت یکــی از 

زبانهای بسیار مهم در جهان محسوب مـی گـردد؛ زیـرا در ایـن زبـان فرهنـگ، ادب، رسـوم  و 

عنعنات مردم افغانسان به نحوی بسیار شایسته و تاریخی با زتاب یافته است که با خواندن آثار 

تـوان در مسـیر تکامـل و انکشـاف متون منظوم  و منثور آن قدمت و عظمـت ایـن زبـان را مـی

 رک کرد.حاالت مختلف د

لهــذا بایســت در توســعه و گســرتش ایــن زبــان تــاریخی و باســتانی خــویش کــه مظهــر 

غنامندی فرهنگ و ادبیات این رسزمین کهـن باسـتانی اسـت، سـاعی و کوشـا باشـیم و ایـن 

عت ذاتـی یابد که ما با استفاده از متون تاریخی و طبیسعی و کوشش در حال تحقق بهرت می

مصطلحات علمی کار �ایم تا زبان خود را نیرو مند و قـوی �ـوده  این زبان برای واژه سازی و

های فرهنگی و علمی صـورت گرفتـه مـی باشیم که البته این کار با عطف و توجه دولت و نهاد

هـا را یای است که درکمرت زبان آریایی، آن و یژه گـهیتواند و زبان فارسی دری دارای و یژه گ

و هـر معنـا را ایـن زبـان در  د زبان فارسی دری دارای رنگ اسـتتوان دید، تا آنجا که گوینمی

ش� در این  کند، پس آن را در قالب واژه میریزد، از این روزیبای خویش رنگ آمیزی میفطرت 

توانید پیداکند و هر واژه کـه بـا واژه دیگـر زبان دو واژه که مفهوم آن صد در صدیکی باشد �ی
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نگریسته شود، باز می بینـد هـر کـدام از آنهـا دارای رنـگ و یـژه هم معنا به نظر آید، اگر خوب 

 رخ و جود ندارد. است که در آن دیگری آن رنگ و

-�اییم که هریکـی و یـژهبه طور الگو و �ونه ازیک ترکیب در زبان فارسی دری یاد می
یـش خنـد و گیهای خود را دارد، مثال لب خند، نرمه خنـد، نـیش خنـد، زهرخنـد، پوزخنـد، ر

های انگلیسـی خند) است، اکنون ش� آنها را به واژهاصلی آنها واژۀ (ۀ شبخند امثال آن که مای

ها را به درستی برسانید، کـه ا یـن تواند مفاهم با طنی این واژه�ی ،یا فرانسه اگر ترجمه کنید

 رش� کند و گفتیم زبان فارسی دری ازخود داللت برزیبایی و رنگ ویژه ترکیبات این زبان می

هـای آریـایی از راه پیونـد و انضـ�م کـردن ریشـه هـا بـا های آریایی و واژه سازی در زبـانزبان

پیشوند ها و پسوندها انجام می گیـرد و در زبـان فارسـی دری نیـز راه چنـین اسـت کـه بـرای 

 گانی آن باید �ود تا زبان رشین و گیرا فارسی دری را چنان توانگر کنیمتوسعه و گسرتش واژه

های ویژه در زمینه گردد و با ایـن کـار اصـلیت های دیگر جهان دارای دانشنامهکه ما نند زبان

تاریخی و فرهنگی زبان فارسی دری را یکبار دیگـر در احیـای فرهنـگ قـدیم خـویش برازنـده 

خواهیم ساخت و در ارتباط زادگاه و پرورش این زبان میخواهم بگوییم کـه زبـان فارسـی دری 

هـای مهـم ورٔه اسالمی در حوزٔه خراسان و افغانسـتان کنـونی پـرورش یافتـه و مرکـزامروز در د

دریـا، سـمرقند، بخـارا، بلـخ (بخـدی)، مـرو، هـرات  تحول و تطور این زبان ما وراءالنهـر، سـیر

باشد که متاماً این نقاط مربوط افغانسـتان تـاریخی مـا محسـوب مـی سیستان می نیشاپور و

ین زبان مربـوط و منتسـب بـه ایـن رسزمـین تـاریخی و فرهنگـی شود. و رسشت و رسنوشت ا

 بوم است لهذا در تقویـه و گسـرتش آن از هیچگونـه کوشـش دریـغ نن�یـد تـا در و همین مرز

موجودیت آن تاریخ و هویت ملی خویش را در استواری و پایه داری آن متجلی سـاخته باشـیم 

طریق ما را آگاهی حاصـل گـردد کـه  های شگوفان عرص خویش از اینها و فرهنگبر مدنیت

 البته اهمیت این مقاله را با این اسلوب معرفی میداریم.

 تحقیق مربمیت

ر مراحـل مختلـف تـاریخی و فرهنگـی فارسـی دری را دو تکامـل زبـان  الزم است سـیر

 بدانیم؛ زیرا این کار به قدمت و اصالت این زبان تاثیر ویژه داشته است.

 هدف تحقیق

تحول و تکامل خـویش  ز این نبشته این است که زبان فارسی دری سیرهدف اساسی ا

ها را در خراسان (افغانستان امروز) طی �وده است و در پهلوی خویش به رشد تکامل گویش

 های مختلف پرداخته است.و لهجه



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤ 

 میتود تحقیق

 باشد.این مقاله به گونه یی تحلیلی و ترشیحی می 
 

یی آریانا و در اوایل عهد اسالمی خراسان نامیده میشد، مهد افغنستان که در دوره اوستا

و ملتقای متدن ها و فرهنگ های گوناگون و مرکز بروز رویداد های شگفتی انگیز بـوده و پرتـو 

ها و رویدادها در پروسه تاریخ به بیرون از مرزهای کشورما نیز هویـدا اسـت کـه در این فرهنگ

های فرهنگـی و ادبـی مـا بـه صـورت گونـاگون ین گنجینههای مختلف اادوار مختلف به زبان

 بازتاب یافته است.

به قول ج، چ ویلز در حدود هشتاد قرن پیش از امروز کار افزار اساسـی انسـان را سـنگ 

های دریاچه کسپن مردمانی داد و درآن روزگاران در رسزمین کنارههای ناتراشیده تشکیل می

کردنـد و  عوامل جغرافیایی، اجت�عـی و اقتصـادی مهـاجرت ستند که در مرور ایام بنابریزمی

سال پیش از میالد مسیح به بلندی هـای  گروه چند از آن مردم در حوالی کم و بیش سه هزار

 و بـرای بـود دند. آنجا را در آن روزگار مناسـبدریا رسی ها رود خانه آمو دریا و سیرچشمه پامیر

بـه  ها چند تعداد نفـوس آنـان رود. پس از گذشت سالباش یافتند و در ه�نجا اقامت گزیدن

هـای مقـیم یی از آریاییفزونی گذاشت و هوایی آنجا رو به رسدی گرایید روی این ملحوظ عده

متوطن گردیدنـد و نخسـتین مـدنیت بخـدی یـا » بخدی«کوچ کردند و به رسزمین پهناور  آنجا

بردند می که در کناره های کسپن به رسباخرتی را اساس گذاشتند. این مردم در آن روزگاران 

هـای رود آمـو دریـا رسـیدند بـه یـی کـه بـه کنـارهدسته ه�ن می خواندند، مگر» آریا« خود را 

 یعنی رسزمین آریاها خواندند.» آریانا و یجه« گواهی کتاب اوستا خود را 

دی سـخن واحـ های که هنوز از بخدی مهاجرت نکرده بودند بـه زبـاندر زمانه هاییآریا

قان و مسترشــ  هـا بجـای �انـده اسـت، ایـن زبـان را گروهـی ازاز آنی میزدنـد کـه البتـه آثـار 

خواننده اند. هریکی از طوایف آریایی یعنی آن که در باخرت باقی و آریانی می زبانشناسان هند

نی پارس مهاجرت کردند به لهجه های زبان هنـدی و آریـا و که به هند یمانده بودند و یا آنهای

 گفتند.سخن می

هـای زردشـت بـه آن رسوده های که در باخرت باقی مانده است، آن است که گاتلهجه

کـرد کـه  بهار تاور شه به شـکل زبـان تکامـل خوانند که بهشده است و آن را بنام اوستایی می

نـد قال دادلهجه دیگری هند و آریانی  را که  به پارس انت .رسوده های ویدی به آن بیان گردید
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از زمان داریوش هخامنشی از سال پنجصـد پـیش از مـیالد بـه  ی کههایو تکامل کرد و یادگار 

های فرمانروایان هخامنشی بجا ماند بـه نـام پارسـی سنگ نوشته خطوط میخی و عالیمی در

 باستان یاد کردند.

 سه مرحله تحول کرده است. به صورت کلی زبانهای هندو و آریانی تا روزگار ما در

 زبانهای هندی: -۱

 ق.م ) ۸ -۱۲۰۰مرحله کهن: زبان ویدایی (الف) 

 ق، م ) ۴۰۰ – ۱۰۰۰مرحله میانه : پراکراتها ( ب) 

 مرحله جدید: بنکالی گجراتی و غیرهج) 

 زبانها هندو آریانی: -۲

 مرحله کهن: پارسی باستان ( قرن شش تا اول قبل از میالد) )الف

 سانی ( قرن اول میالدی تا قرن پنجم هجری)مرحله میانه: پارسیک یا پهلوی ساب) 

مرحله جدید: زبانها و لهجه های بازمانده از آن که در فارس یعنی ایران امروز بـه آنهـا ج) 

 سخن گفته می شود.

 :زبانهای باخرتی -٣

 ق. م ) ۶۰۰ -۱۱۰۰مرحله کهن: زبان اوستا (الف) 

 م، قرن دوم میالدی)ق .  ۴مرحله میانه : پهلوانیک، سغدی، تخاری ( قرن ب) 

 )۱پشتو ( کردی، بلوچی و زبانهای پامیر و غیره) ( –دریمرحله جدید: ج) 

 زبان و ادبیات اوستایی

زبان اوستایی از کهن ترین زبان آریانی که  از آن نسبتاً آثار فروانی باقی مانـده، زبـان  -۱

هـای ق میگردد کـه کتـاباوستایی است، چنانکه قبالً نیز تذکر یافت، پس اوستا به زبان اطال 

و مردمان که به این زبان تکلم می کردند بـه اسـتناد  )۲آیین زردشت به آن نوشته شده است (

مهریشـت  خواننـد، چنانکـه درخود منت اوستا خویش را آریا و رسزمین شان را آریانا ویجه مـی

مان با سـازش و  مهردارندۀ دشتهای فراخ را می ستایم که به م�لک آریایی خان و« میخوانیم:

ها، کوهـا و دریاهـای آنجا که در متـون اوسـتایی از شـهر  تا »آرامش و خان و مان خوش بخشد

 )۳(.زیا، ازرخج، هیرمندافغانستان نام برده شده است از قبیل بلخ، هرات، کابل، اراکو 

 تی ( ارغنداب و دهراود) سیامکه (سیاهوالیت پکتیا و کوه سلی�ن) هری وی –اوروه ( روه 

نه، گونـه گیـری (سـپین غـر)، هنـدوکش) سـپی –کـوه بلنـد از پروازعقـاب کو) یو پاری سیته (



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦ 

های از پهلوانـان و نـام آوران معـروف چـون اسـفندیار، زریـر، و هم چنان دریشت) ۴(سیستان

بستور هـم یـاد آوری صـورت گرفتـه اسـت کـه همـه یـی آن بـه تـاریخ کهـن و تحـول زبـان در 

به این زبان مطالب یاد شده ثبت شده است، البتـه زمـان رواج ایـن  افغانستان داللت �وده و

هـای امـا از آن جـا کـه عهـد زردشـت را بـین سـال ؛زبان از نگاه تاریخی دقیق معلـوم نیسـت

ق. م ) تخمین کرده اند، پـس همـین تخمـین را در مـورد تـداول شـیوع زبـان  ۶۰۰ -۱۱۰۰(

 توان پذیرفت.نیز میاوستایی که زبان دری افغانستان محصول آن است 

دارد؛ زیـرا هـر سـه زبـان بـه زبـان زبان اوستایی با سانسگرت شباهت و ارتبـاط نزدیـک 

در فرض کرده اند ارتباط دارد. و زبـان اوسـتایی در ه برخی زبانشناسان آن را زبان ماک» آریک«

، چنانکـه ها مٔوید این حقیقت اسـتباخرت به گونه تحول یافت که و جود آن در نیمه دوم پارت

کونوف ها بـه دسـت آمـده و یـابه اساس بعضی مدارک و اسنادی که از نیسایا مرکز اولیه پارت

لیوشیست بدین باور اند که در قرون اول قبل از میالد در رشق دولت پارت یعنی حـوزه بـاخرت 

 )۵(.اقل قسمتی از آن وجود داشته است منت اوستا یا ال

که زبان اوستایی در عرص یونـا نیـان بـاخرت یعنـی محسن الوالقاسمی به این نظر است 

گـانی در شـ�ل آریـان ها باخرتی قطع نگردیده، بلکه من حیث زبان همهاندکی قبل از پارت

 )۶(تداوم و تداخل داشته است.در کنار زبان یونانی همچنان 

 رقیه بهزادی براین نظر است که در دورٔه یونـان بـاخرتی یونـان در بـاخرت اقلیتـی بـیش

 )۷(.گفتندبلکه اکرثیت مردم اصالً آریایی بودند و به زبان و لهجه آریانی سخن می ؛نبودند

هـا نخسـتین بـار بـه گـرد آوری نظردیگر این است از جمله این که پـارت ؛گذشته از این

چیزی دیگری که بسیار مهم است دین است که منت اوسـتا در بـدو امـر از . اوستا پرداخته اند

هـای تفسـیرهای ها) باز نویسی شده است و از همین جاست که ترجمهن (پارتزمان اشکانیا

 رساند.ل زبان دری  ما را یاری مییاز اوستا به پارسی صورت گرفته  است که در توطن و تشک

همـین حـوزه  ق. م) در۱۷۱ق. م) تا (  ۲۵۰ها از آغاز تاسیس امپراتوری در سال (پارت

نت این زبان را تقویت �ودند و بـدین گونـه در مـدت شصـت باخرت و وادی مرو با رسمی ساخ

سوم قبل از میالد  الی سـده سـوم مـیالدی دوام پیـدا کـرد  ۀها تاسدسال که امپراتوری پارت

سـوریه و شـام بـه حیـث زبـان  یعنی از بـاخرت تـا ،زبان پارتی در رسارس قلمرو حکمروایی آنان

 ت.رفاعتباری به کار میو رسمی، علمی،  اداری 
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کتیبـه از دوران  هـا بـدانجا وچنانکه کشف کتیبه زبان پارتی در فارس پس از نفوذ پارت

هان اول ساسانی به زبان پارتی های شادر شوش و حتی کشف کتیبه. م )۲۲۴ـ ۲۱۳پنچم (

در نقش رسـتم، کتیبـه شـاهپور اول در ) ۲۴۱ -۲۲۴های اردشیر اول ( کتیبه:رس ماننددر فا

ـاد، کتیبـه هرمـز ( نقش رجب، کتیبه زر  ـاجی آب مـیالدی در نقـش رسـتم، ) ۲۷۴ -۲۴۷دشت ح

دورا ( از  هــای شــهرکردســتان) و کتیبــهمــیالدی در پــایکولی در () ۲۰۳ -۲۹۳کتیبــه نرســی ( 

ـانی در ) ۸شهرهای قدیم سوریه ( همه دال بـر آن اسـت کـه پـیش از تـرویج لهجـه پهلـوی ساس

ـا ها جای فارس زبان پارتی منحیث رسزمین پارت زبان آرامی را که در عرص هخامنشی ها در آنج

ـام گرفـت ـان را بـه صـورت ت ـان و یونیان ـا پهلـوی . رواج پیدا کرده بود جای زبان یون ـارتی ی البتـه پ

ـا اشکانی یا پهلوی ش�لی نام یکی از زبان های آریانی است که پیش از اسالم در افغانسـتان و م

به  )۹(که پهلوی از نام قوم پرثوه ( پارت) اخذ شده استدانیم وراءلنهر مورد تکلم بوده است و می

 تبدیل واژه پرثوه /parthaou/به  pahlawi  )۱۰های فونیتیکی صورت گرفته است (قانون اثر

در حالی که نام اصلی آن چنانکه ذکر شد پارتی است و این خـود تبادلـه زبـان اوسـتایی مـی 

نگ پارتها را به زبان فرهنـگ اوسـتایی مـرتبط مـی باشد و این موضوع را که ارتباط زبان و فره

سازد آتشکده های زردشتی بوده و از جانب دیگر توجه آنان را برای نخستین بـار بـه گـرد آوری 

و از همین جاست که دانشمندان  از جمله استاد رستارگریوا ) ۱۱کتاب اوستا تایید می کند (

بـه نـام پهلـوی معـروف بـوده و نـام یکـی از گفته است که زبان پارتی مأخوذ از قـوم پرثـوه کـه 

 )۱۲زبانهای باخرتی بوده است ( 

باید گفت به اثر تحقیقـات جدیـد ایـن جقیقـت روشـن  شـده کـه پـارتی یعنـی پهلـوی 

گی معنـوی و فکـری فارسـی اشکانی درتحول فرهنگی مؤثر بوده و در جنبه های مختلف زنده

 میانه ساسانی نفوذ کرده است.

قول بعضی ار محققان و زبانشناسان زبانهای باستانی متـذکر مـی شـود  دکتور معین به

که انحطاط زبان پارتی را میتوان از قرن چهارم میالدی یعنی پـس از جـاگیر شـدن سـپاهیان 

ساسانی در خراسان برای مقابله با اهالی آنجا منسوب دانست. زبـان پـارتی یعنـی زبـان دوره 

بان پارسی میانه ( پارسیک) تأثیرکرد و این تأثیر را در زبان حکومت اشکانیان با لنوبه خود در ز 

 ) ۱۳توان دید (دری از بعضی جهات می

به قول تاوادیا اصطالح فارسی میانه برای زبان پهلوی ساسانی ( پارسـیک) گویـا اولـین 

و از این به بعد در میـان مسترشـقان شـایع شـد در جـای ) ۱۴بار توسط زاملان به میان آمد (
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گوید که زبان پارسی میانه پهلوی نامیده شده اسـت ولـی هـر دکتور محمد معین باز می دیگر

دانـد و زبـان تسفلد و بعضی دیگر از مسترشقان اصطالح پهلوی را از کلمـه پرثـوه مشـتق مـی

 )۱۵دوره ساسانی را که اصال زبان جنوب فارس است نامیده اند (

شـباهت دارنـد. پهلـوی اشـکانی زبـان  به هر حال زبان پهلوی اشکانی و ساسانی باهم

ها قوت ان بودند و در نتیجه ضعف سلو کیدقوم پارت است و این قوم از ساکنان قدیم افغانست

گرفتند ابتدا خرسان و سپس دانعان شهر ( هلکاتم پلیس) را مرکز خود ساختند و بـاالخره ری 

در این کـه پهلـوی اشـکانی  و به رسزمین بین النهرین وارد گردیدند و) ۱۶را  مترصف شدن ( 

زبان قوم پارت است، کهزاد هم در زمینه چنین می نویسد. زبـان پـارتی از ایـن کـه در سـاحه 

 تواند.شده می نفوذ اوستایی به میان آمده است بنابران مستقی�ً ریشه آن در اوستا جستجو

و بعضی را عقیده بر این است که منت های اصلی اوستایی در باخرت تا هجـوم اسـکندر 

ـان در حـوزه  )۱۷( شته و توسط آنها از میان برده شدمقدونی ادامه دا واقعاً آثار نخستین ایـن زب

ـلوکیان را ازبـین بـرد باخرت این نظر را تأیید می ـا و قتیکـه س ـلطنت پارته کند، چنانکه در اوایل س

ـله را رسزم ین آرشک به ترصف پارتها در آمد و نام ارشک به نام خاندان آنها نهاده شـد و ایـن سلس

ق . م) بـه  ۲۱۱اشکانیان �ودند. پس از ارشک تیرداد به تخت نشست و پس از تیرداد ار دوان (

ـا مـرگ او در ( ق.  ۱۳۸شاهی رسید. مرداد پرس اردوان بنیان واقعی سلسله آشکانی را ریخت و ت

ـلطنت م)  دولت اشکانی به صورت قدرت جهانی در آمد. پس از وی پرس دومش فرهاد دوم به س

ق . م مهرداد دوم سلطان شـد وی بـه نظـام سـامان کشـور ) ۱۲۳- ۱۲۴رسید و در سال ( 

» راه ابریشـم« پرداخت در روز گار او بود که راه بازرگانی خراسان بـه چـین کـه در تـاریخ بـه 

این وقـت زبـان پـارتی ( پهلوانیـک) بـوده از ایـن دوره سـکه و  معروف است گشوده شد، در

ها و چرم نوشته و پاره های سفالین کشـف شـده اسـت. چنانکـه در شـاهنامه سنگ نوشت

پادشاهای اشـکانیان دویسـت سـال قیـد شـده  )۱۹۲۵ص ۷فردوسی طبع بر و خیم ( ج 

دادتا قسمت هـای از و این خود �ایانگر آن است که شاهان اشکانی و لخش فرمان ) ۱۸(

) ۱۹(دشتی مانده بود جمع اوری �ایند.اوستا و آنچه را که به طور شفاهی میان موبدان زر 

قبل از میالد در وادی خراسان ش�ل غرب باخرت براریکه قدرت ) ۱۷۱تا  ۲۵۰و اشکانیان ( 

سایا در قرار داشتند و مرکز شان قبل از انکه در غرب فارس شهر تیسفون قرار گیرد، شهر نی

تکـه سـفالین  کـه ) ۲۰حوزه باخرت بود، در آخرین دوره شوری سـابق از ایـن شـهر حـدود (

 )۲۰بان پارتی بود به دست آمده است (دارای نوشته های ز 
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پرویز ناتل خانلری نیز گفته است که پارتها پس از استیالی یونانیان از ناحیـه شـ�ل 

ان پـارتی رسـمی و اداری بـوده تـوری شـان زبـخراسان بر خاسته و زبان آنان در قلمرو امپرا

 )۲۱(است.

از آنجا که موضوع این مقاله زبان و ارتباط تاریخی آن بـا رسزمـین ادب پـرور افغانسـتان 

است به سیر تاریخی و تکاملی آن به صورت موجز پرداخته شد، تا بنا برنوسـنات و تحـوالت آن 

توان به ستان رسیده باشیم و از رشح باال میخوب تر و بهرت به رشد و پرورش این زبان در افغان

ی اشـکانی و زبـان پهلـوی اشـکانی بـالنو بـه این نکته رسید که زبـان فارسـی دری زاده پهلـو 

بـاقی مانـده پهلـوی اشـکانی باشـد  از زبان اوستا منشأ گرفته و آنچـه را کـه اگـر آثـار مستقی�ً 

 باشد.درخت آسوریک) می(

 یاد گار زریران

های زریر و سپهساالر گشتاسپ با دشـمنان دیـن زر دشـت ر رشح جنگرساله است د

داند، اما پروفیسـور بـن و م) مربوط می ۵۰۰که قریب دو هزار واژه دارد و نلد که آن را به سال (

نیست خاورشناس فرانسوی اصل کتاب را به پیش از قرن سـوم مـیالدی دانسـته و بـه روزگـار 

 زریــران پــس از یشــها و دیگــر اجــزای داســتان اوســتا واشــکانیان مــرتبط مــی ســازد، یادگــار 

مندرجات همین نامه موارد استفاده شاهنامه رسای معروف دقیقـی بلخـی قـرار گرفتـه بـود و 

" توسط گیگر به زبان آملانی انجام پذیرفتـه و نلـد کـه ١٨٩٠نخستین ترجمه کتاب در سال "

ایتالیایی نیز آن را با اصال حاتی ترجمـه در مطالعات زبانی از آن استفاده �وده است. پالپار و 

م آن را منترش ساخت بعد ها پروفیسور بن و نیست بار دیگر آن را با توجه ۱۹۲۵کرد و به سال 

 به شعر بودن با تغیراتی که صورت اشعارش توضح شده باشد، چاپ کرد.

 کار نامه ارد شیر با بکان

ت ساخت�ن داسـتان بـا آنچـه در بکان اسحاکی رسگذشت داستانی اردشیر بااین اثر  

، اگر ایـن بـا قـدیم تـرین آثـار دری مقایسـه و مقابلـه شـود )۲۲شاهنامه آمده همسان است. (

چندان اختالفی که بتوان گفت میان پهلوی اشکانی و زبان دری و جود ندارد، ثانیاً آمدن ایـن 

ز اشکال و ابهام نیسـت بدون داشنت کدام سابقه تاریخی خالی ا ،همه آثار از قرن سوم به بعد

به این معنا که زبان کم از کم دوسه قرن متداول و مروج بوده باشد. تا این مدت را پیدا کند که 

شعری چون رودکی را به میان آورد به هرترتیب اگر ما قول دسته اخیر را قبول کنیم قدیم ترین  
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یالد اسـت و بـرعکس اگـر پیش از مـ ۱۲۰اثری که از زبان فارسی دری به ما رسیده متعلق به 

زبان فارسی دری را دنباله پهلوی اشکانی بدانیم با شواهد ابیات هجایی که در تـواریخ ضـبط 

است، قدیم ترین اثر آن از قرن اول اسالمی اضافه تر بوده �ی تواند، اما شعر عروضی از نیمه 

رسـیده اسـت، اخیـراً بـا اول قرن سوم و اثر منثور از نیمه اول قرن چهارم هجری بـاالتر بـه مـا ن

کشف قرأت و تحلیل کتیبه رسخ کوتـل بغـالن مقایسـه و مشـابهت آن بـه زبـان فارسـی دری 

افغانستان مقولٔه سومی عرض و جود کرده که تاریخ زبان فارسی دری را به دوهزار سال پـیش 

صـدر میرساند به دالیلی که در زیر خواهد آمد و جود زبـان فارسـی دری پـیش از اسـالم و در 

 اسالم ثابت می شود.

م کـه از شـعرای دوره جاهلیـت عـرب و از  ۶۲۹نخست این که عشی بن قیس متـوفی 

گوینده گان معلقات عرش است در اشعار خود الفاظ دری را بـه کـار بـرده اسـت و بـه فارسـی 

بودن آن کل�ت اشارت کرده است، کل�ت، مصطلحات و حتی جمالت فارسـی دری در آثـار 

ابو نواس به و فرت دیده می شود دوم اینکه بسا رسـایل دیـوانی،   عرب مخصوصاً شعرای دیگر 

درباری و حتی علمی اوایل اسـالمی فارسـی دری اسـت و محققـان لغـات دخیـل دری را در 

 عربی در حدود سه هزار کلمه تخمین کرده اند.

ز این میـان آثار فارسی دری که از یهودیان دری زبان به خط عربی  به جا مانده ا –سوم 

برجسته تر از همه جزیی از نامه یی است کـه رساورال اسـتالین دردنـدان اویلیـق در نزدیکـی 

سیاق نامه به چنـد  و قرن دوم هجری منسوب دانسته اند خنت بر دست آورده و تحریر آن را به

کتیبه کوتاه به خط عربی که در افغانسـتان یافـت شـده و خوشـبختانه مـورخ یعنـی در سـال 

 )۲۳(.بر قدمت پرورشگاه زبان فارسی دریهجری نوشته شده که مشعر است  ۱۳۶

، ص ۷عبـارات فارسـی دری در کتـب ماننـد آغـانی ( ج  چهارم بسیار از ابیات هجایی و

و تاریخ طربی ) ۲۱۰به بعد) کتاب طبقات الشعرا ( طبع لندن ص  ۵۶و ( همچنین ص ) ۱۹

و  ۱۹۲د البیـان و البتـین جـا حظـه، ص و همین گونه کتاب های ماننـ) ۱۹۲، ص ۲سلسله 

عیون االخبار ابن قتیبه، جلـد چـارم  چاپ مرص، ۱۲۸کتاب املحاسن االضداد جا حظه، ص 

صـدر اسـالم و قـرون ، چاپ قاهره، آمده که همه گی نشانٔه و جود این زبان رشیـن در ۹۱ص 

 )۲۴(دوم و سوم است.

 بان فارسی دری موجود اسـت آثـارمضاف براین قدیم ترین مآخذ و منابعی که راجع به ز 

 مٔورخان و جغرافیه نگاران عرب است و چهار منبع معترب و مقدم کتب ذیل است.
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 هجری)۲۶۰-۲۷۰التنبه علی حدوث التصیحف تألیف حمزه بن حسن اصفهانی ( ــ ۱

 هجری) ۳۸۰الفهرست تألیف ابوالفرج محمد بن یعقوب الندیم الوراق متوفی ( ــ ۲

تقاسیم فی معرفته االقالیم تألیف شمس الدین ابو عبدالله بن محمـد بـن احسن ال ــ ۳

 هجری.) ۳۸۰احمد ابی بکرمعروف به البشاری متوفی ( 

مفاتیح العلوم تألیف ابی عبدالله محمد بن احمد بن یوسف کاتب خوارزمی متوفی   ــ۴

 )۲۵( .هجری) ۳۸۷(

ـاطع رشـیدی، همین گونه در ارتباط زبان فارسی دری کتب لغات فار  ـان ق سی مانند: بره

ـان فارسـی دری را شـش گونـه  ـایران، زب جهانگیری، لغات نامه فرس اسدی، عنایث اللغات و نظ

ـانمیدانند و می ـا زب ـای (هـروی، سـگزی، زاولـی و نوسند که چهار از آن مرتوک اسـت کـه آنه ه

 ده است.باشد و دو زبان فارسی دری و پهلوی شالوده تداوم تاریخی آن بو سغدی) می

هم چنان بعضی را عقیده براین است که مردمان در گأه کیان ( شاهان قـدیم بلـخ) بـدین 

ـاه اومـی  ـامل بـه درگ زبان متکلم بوده اند. و یا در زمان بهمن بن اسفند یار چون مردم از اطراف ع

ـانی و ضـع کردنـد وآمدند و زبان یکدیگر را �ی ـا دانشـمندان زب آن را  دانستند، پاد شاه فرمـود ت

ـال همـه ایـن  ـاهان بـه آن تکلـم کننـد بـه هرح ـاه ش ـانی کـه در درگ (دری) نام نهادنـد یعنـی زب

ـاخرت و  ـان فارسـی دری اصـال بلـخ و ب موضوعات بیانگر آن است که خواستگاه و مهد پـرورش زب

نواحی آمو دریا می باشد و این زبان درسدٔه دوم، سوم و چهارم هجری یعنی قبـل از گسـرتش آن 

 رسزمین مان افغنستان بوده است. س یا ایران امروز منحرص به همین نواحی بلخ و باخرت وبه فار 

چیزی دیگری که موید این زبان در این رسزمین ا سـت، ایـن اسـت کـه اکـرث از علـ� و 

دانشمندان زردشت را متوطن مرو، بلخ و هرات دانسته اند و آثار آن چون اوستا ، یسنا، گاتهـا، 

اوستا نوشته شده و خـط و الفبـای دیـن دبیـره  ، زندکه تفسیر پهلوی است و بریشتها، وندیداد

توان خواند متاماً در به میان آوری اشـکانیان و تشـکل زبـان فارسـی دری که با آن اوستا را می

نقش داشته و به و جود آوری این زبان در بلـخ و مـاورالنهر مهـد پـرورش آن را نشـان میدهـد و 

آثاری و کتب تاریخی فارسی دری چون تـاریخ سیسـتان، لبـاب البـاب،  مرتبط با این موضوع

املعجم فی معاییر اشـعارالعجم تـذکره دولـت شـاه سـمرقندی، مجمـع الفصـحا از نخسـتین 

شاعران فارسی دری در حوزٔه خراسان و افغانستان امروزی یاد آوری می �اینـد، مـثال: تـاریخ 

) ۲۰۹مولف آن معلـوم نیسـت در ص (  بوده و) ۷۲۵ -۴۴۵سیستان که تألیف آن در حدود ( 
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را به تازی شعر گفته اند، چـون  نویسد که ؛ شعرا اودر رفنت یعقوب به هرات و گرفنت هری می

شعر برخواندند یعقوب درنیافت محمد بن و صیف سکزی حـارض و دبیـر رسـایل او بـود و ادب 

گفت چیزی که من اندر نیابم چرا نیکو دانست و بدن روزگار نامه یی پارسی نبود، پس یعقوب 

 باید گفت،  محمد وصیف پس شعر پارسی گفنت گرفت. 

همین گونه شاعر دیگر این زمان محمد بن مخلد سکزی است کـه مـرد فاضـل و شـاعر 

بود که در باره یعقوب لیث اشعاری دارد به هر صـورت اگـر بـه طـور الگـو و �ونـه ایـن شـعر را 

توان گفت که از قدیم تـرین اشـعار فارسـی م به تحقیق مینخستین شعر فارسی دری نش�ری

 دری در حوزٔه افغانستان امروز و خراسان قدیم است.

قـرار دهـیم زمـان حنظلـه بادغیسـی  بالرتتیب اگر قول نظـامی عـروض را منـاط اعتبـار

مقدم بر محمد بن و صیف و دیگران می شود و قدیم ترین شـعر کـه در ) ۲۲۰ -۲۱۹متوفی (

از آن او خواهـد بـود بـدین ترتیـب قـدیم تـرین گوینـده گـان اشـعار فارسـی دری دست است 

اشخاص زیر خواهند بود که بر افغانستان منوط می شوند مانند حنظله بادغیسـی، محمـود و 

راق هروی، وصیف سکزی، محمد بن مخال سکزی، فیـروز مرشـقی، ابـو سـلیک گرگـانی کـه 

و همـین گونـه ) ۲۶بوده اند () ۲۹۰ -۲۴۵یان ( اولی معارص طاهریان و دیگران معارص صفار

توان از قدیم ترین آثار منشور زبان فارسی دری که داللت برقدمت این زبـان در خراسـان و می

توان یـاد آورشـد، ماننـد رسـالٔه در فقـه حنفـی، مقدمـه شـاهنامه افغانستان امروز می کند می

دود العـامل مـن املرشـق الـی ابومنصوری، ترجمه تـاریخ طـربی، ترجمـه تفسـیر طـربی، حـ

املغرب، عجایب البلدان، گرشاسب ناله تألیف الو املوید بلخی و کتاب اال بنیه عـن الحقـایق 

االدویه سواد االعظم و امسال آن که متام این کتابها بر قدمت و اصالت تاریخی متون فارسـی 

 افزاید.دری  و غنامندی زبان و ادبیات ما می
 

 نتیجه

مقال استنتاج می شود این است که زادگاۀ زرد دشت در همین نواحی بلـخ آنچه از این 

هرات بوده و از آثار آن پهلوی اشکانی و ساسانی به دسـت آمـده و آنهـا بالنوبـه خـود انقسـام  و

یافته و تأثیرات یونانیان باخرتی در رشد و تکامل زبان فارسی دری در حوزٔه مـاورءالنهر و سـیر 

باشد و زادگاه گی زبان فارسی دری میتاریخی و محوری در رشد و با لندهدریا یکی از مسایل 
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اصلی آن خراسان قدیم و افغانستان امروز تلقی می شود و آثـار منظـوم و منثـوری کـه در ایـن 

مقاله از آن نام برده شده است گواه برقدمت، اصالت و تشکل این زبان در این خطٔه باستانی و 

چنانکه اشعار هجایی آن زمان در محوریـت تکامـل و تطـور زبـان  ؛تاریخی محسوب می گردد

دری با مطالعات دانشمندان و محققین منطبق و مٔوید است و یکی از این آثـار رسود آتشـکده 

باشد، دیگر شعر یزید بن مفرغ در هجو عبدالله بن زیاد که اولی شاید در آغاز عهد کرکوی می

 ری گفته شده باشد.اسالمی و دومی در اواسط قرن اول هج

جای هیج گونه تردید نیست که شاعران ناحیه پارس بعداز قرن چهارم با مطالعه دواوین 

 گی زبان زیبای فارسی دری پرداختند. دکتـورگی و نویسندهشاعران خراسان زمین به گوینده

د صفا چنانکه گوید بعداز آن که حکومت های مستقل در خراسـان و مـاورءالنهر بـه و جـود آمـ

گـان رشوع زبان فارسی دری زبان شعر و نرث آن نواحی شد و اندک اندک شـاعران و نویسـنده

گی کردند و چندی نگذشت که استادان مسلم مانند رودکی، ابوسـلیک به شاعری و نویسنده

گرگانی، دقیقی بلخی، کسایی و دیگران در قرن چهارم ظهور کردند و به این زبان آثار وزیـن و 

از آن کـه در نـواحی  به و جود آوردند و به تألیف کتاب های بزرگ پرداختنـد و بعـد گرانبهای را

ید و کتاب نویسند از همـین زبـان گان خواستند به زبان دری شعر گودیگر شاعران و نوسینده

باخرتی) (بلخی) استفاده کردند که حتا بسا از دانشمندان واژٔه ( بلـخ) را در اصـل ( بخـرته)     (

دانند که زبان فارسی دری محصـول تکامـل و رسگذشـت تـاریخی آن ه با باخرت میهم ریش و

کند کـه مـراد از زبـان فارسـی است. همین گونه دکتور ذبیح الله صفا در جای دیگر تایید می

توان گفت که بـا ارایـه نظریـات دری زبان مردم خراسان قدیم و ماورالنهر است و در فرجام می

ل یافتـه و ممکـن یان فارسی دری در افغانستان و خراسان قدیم تشکتاریخی و زبانشناسی زب

در نتیجه تحول پهلوی اشکانی و کسب تأثیر از زبان سغدی و امثال آن به و جود آمده باشـد و 

به حیث یک ایزو کالس یعنی رسزمین که در آن دو زبان یا دو لهجه به همـدیگر مـی آمیزنـد و 

دهد که محوریـت و مرکزیـت را از دو یا چند زبان تشکیل میاحیاناً یک لهجه یا زبان مشرتک 

ـ  ـ آن همین افغانستان می باشـد و بـا گذشـتاندن  ادوار مختلـف تـاریخی چـون زبـان پـارتیـ 

هـا و کوشانی  و به همین گونه زبان اوستا در حوزٔه متدنی بلخ باخرت معرف بـزرگرتین مـدنیت

 فرهنگ اصیل این رسزمین می باشد.
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 یعقوب یسنا

 

ــس ـۀاس نظریـاس هـاره بـه و استعـبررسی تشبی را ـگاختـ

 و زایاگشتاری

Abstract 

However some researchers have written about concept of Simile and 

Metaphor, but this paper has differences with all that opinions. In this paper, 

Simile and Metaphor has been investigated according to structuralism and 

generatrix-transformation linguistics. 

Considered method of this research is mostly theoretical and these 

opinions have been found that Simile and Metaphor have fundamental and 

joint substructure. 

Research’s founds indicated that we can study eloquence according to 

structuralism’s theory and can explain process of Simile and Metaphor 

according to transformation’s norms. Moreover, transformational’ norm 

applied to some simile and metaphor’s structure that is explanatory of 

changing substructure to superstructure.  
 

 خالصه

هـا در بیـان و صـور خیـال اسـت. بنـابراین بـه ترین بحثبحث تشبیه و استعاره از قدیم

تشـبیه ۀ های سنتی و مدرن دربار است. تا هنوز نیز بحثتشبیه و استعاره بسیار پرداخته شده 

هــای همنشــینی و جانشــینی از بحث ۀیاکوبســن دربــار  ریــهنظگیــرد. و اســتعاره صــورت می
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اسـتعاره  ۀمفهـومی را دربـار  ۀاستعاره است. زُلنت کـوچش نظریـ شناختی درباره تشبیه وزبان

ی ادبــی هــاکــارکرد تصــویر از نظــر مکتب ۀمطــرح کــرده اســت. محمــود فتــوحی نیــز دربــار 

کنـد. بـه تشـبیه و اسـتعاره تفـاوت می هااین نظریه ۀاین مقاله با هم ۀاست. اما مسالپرداخته 

شناســی زایاگشــتاری های بنیــادین) و زبانگرایی (پرســش از ســاختبنابــه دریافــت ســاخت

شـود بـه کـارکرد تشـبیه و انداز نیـز میکند کـه از ایـن چشـمپردازد. این نظر را مطرح میمی

 استعاره نگاه کرد. 

های مطرح در مقاله بیشـرت و روش است. راهکارها ییروش گردآوری اطالعات کتابخانه

سـاخت نظری است. این نظرها که تشبیه و استعار از ساخت بنیـادین برخـوردار اسـتند. ژرف

شـود. که در روساخت به صورت استعاره یا تشـبیه ظـاهر میمشرتک دارند. بنابه گشتار است 

 ۀسـت. در نتیجـگرایی و زایاگشـتاری توضـیح و مطابقـت داده شـده اهای ساختبنابه نظریه

های مـورد نظـر، وضـاحت و های تحقیـق بـر اسـاس فرضـیهمطابقِت نظریه و موضوع، سـوال

 ۀاند. نوعیت تحقیق، بنیادی نظری است. زیرا مقاله در پی حقـایق تـازه دربـار پذیر شدهپاسخ

تشـبیه و  ۀهـا چنـین رویکـردی دربـار تشبیه و استعاره است. در زبـان فارسـی و در سـایر زبان

 است. اره مطرح نشده استع

توان بیان را مورد گرایی میساخت ۀاساس نظریدهد که بههای پژوهش نشان مییافته

های گشـتار خصـوص بـا قاعـدهبررسی قرار داد و بر اساس اصول دستور زبان زایاگشـتاری به

عاره توان فرایند کارکرد تشبیه و استعاره را توضیح داد کـه چگونـه روسـاخِت تشـبیه و اسـتمی

شوند. قاعده گشتار نیز بر سـاخت چنـد تشـبیه و اسـتعاره اعـ�ل شـده کـه بیـانگر تولید می

سـاخت بـه روسـاخت در تشـبیه و اسـتعاره اسـت. درکـل ایـن مقالـه تبـدیل ژرف چگونه گـی

 بررسی تشبیه و استعاره باشد.  گیچگونه ۀای برای بحثی تازه دربار تواند مقدمهمی

 مقدمه

خصـوص بـه تشـبیه و اسـتعاره از زاویـه دیـد تـوان بـه بیـان، بهیا میپرسش این است: آ

ساخت تشبیه و اسـتعاره را کشـف کـرد؟ بعـد گرایانه نگاه کرد؟ ساخت بنیادین یا ژرفساخت

سـاخت این ساخت را بر اساس دستور زبان زایاگشتاری بررسی کرد که چگونه گشتار بـر ژرف

 ه شکل بگیرد؟شود تا روساخت تشبیه و استعار اع�ل می

ها و توضیح این مسایل از دو نظریه استفاده شـده کـه نظریـه برای پاسخ به این پرسش

ــاخت ــان زایاس ــتور زب ــه دس ــری گرایی و نظری ــارچوب نظ ــتفاده از چ ــا اس ــت. ب ــتاری اس گش
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گرایی ساخت بنیادین در بیان مورد توجه قرار گرفته، بعـد بـا چـارچوب نظـری دسـتور ساخت

 ساخت به روساخت توضیح داده شده است. تشبیه و استعاره از ژرف زایاگشتاری حرکت

خصوص تشبیه و استعاره از ساخت بنیادین تابعیت فرضیه پژوهش این است که بیان به

تـوان بـه سـاخت بنیـادینی تقلیـل داد، در ضـمن ها را میها و اسـتعارهتشـبیه ۀکند. همـمی

گیـرد تـا ایـن کـه خت با گشـتار صـورت میساخت به روساحرکت این ساخت بنیادین از ژرف

چه که قابل بحث است ایـن اسـت کـه درکـل بیـان و شود. آنتشبیه و استعاره قابل رویت می

صورت خاص تشبیه و استعاره از این زاویه دید بررسی نشده است؛ معموال با دید معناگرایانه به

ر از روساخت به ساخت بنیـادین گرایانه، روساخت تشبیه و استعاره بررسی شده، فراتیا صورت

 َو قاعده و قواعدی که روساخت نتیجه آن است، توجه صورت نگرفته است.

سـاخت و روسـاخت بـه تشـبیه و اسـتعاره در این مقاله بر پایه ساخت دو سطحی: ژرف

سـاخت و روسـاخت، دقـت و کوشـش بیشـرت بـرای گیـری ژرفپرداخته شده است. بـا درنظر

شـود، و استعاره است. گاهی اگر درباره روساخت سخن گفتـه می ساخت تشبیهتوضیح ژرف

باشیم، سـاخت ساخت است. زیرا اگر تعدادی کلمه داشته به منظور عبور از روساخت به ژرف

توانیم جمله بسازیم؛ پس مساله این است که ساخت چیست، چگونه و را نداشته باشیم، �ی

 .کندبا چه قاعده و قواعدی کار می

گرایی و دستور زبـان رداخنت به بیان از جمله به تشبیه و استعاره با نظریه ساختشاید پ

گرایانـه بـه نظـر برسـد، زیـرا هـر دو نظریـه بـه علـوم دیـد انتزاعـی و گشتاری خیلـی تقلیلزایا

ای دیـد مـا را اندازی و بـا هـر نظریـهگرایانه دارد؛ اما پرداخنت به موضوعات از هر چشـمتقلیل

دیـدی دیگـر کـه چنـدان که بتوان از زاویهکند. با هدف اینتر میوعی گسرتدهنسبت به موض

دیدی نسبت به تشـبیه و اسـتعاره  مطرح نیست، به تشبیه و استعاره نگاه کرد تا حداقل توسعه

تواند دیدی فراهم شود، می که چنین توسعهاندازی دیگر فراهم شده باشد. درصورتیاز چشم

 به موضوع در پی داشته باشد. اهمیت معرفتی نسبت 

 اهمیت تحقیق

شناسی شعر و در ادبیات اهمیتی ویـژه دارد. بنـابراین تشبیه و استعاره در بیان و زیبایی

انجامـد. امـا آنچـه شناخت ادبیات می چگونه گیدید ما در  ۀپرداخنت به این مباحث به توسع

داخنت با رویکردی تـازه در بررسـی و تواند مهم باشد و اهمیت داشته باشد پر در این مقاله می

شناخت از تشبیه و استعاره  چگونه گیتواند به شناخت تشبیه و استعاره است. این رویکرد می
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ای را توانـد نظریـههای مطرح در بررسی و شناخت تشبیه و استعاره میتوسعه بدهد. به نظریه

یابـد. بنـابراین یکـرد توسـعه مینوع دیـد و رو چگونه گیاضافه کند. علوم ادبی و اجت�عی با 

کردن نوع دید و رویکرد در علوم مهم است. اهمیت این مقالـه نیـز در طـرح نـوع دیـد و مطرح

باشـد امـا چنان که الزم است توضیح داده نشـده رویکرد است. ممکن این رویکرد در مقاله آن

یکرد بتوانند این رویکرد و این توانسته رویکردی تازه را مطرح کند تا دیگران با استفاده از این رو

 بحث را توسعه بدهند. 

 تحقیقۀپیشین

تشبیه و استعاره صورت نگرفته است. رویکـرد ایـن تحقیـق  ۀتحقیقی با این رویکرد دربار 

شـود. یاکوبسـن تشـبیه و بار در ایـن مقالـه مطـرح میکه برای نخستینیک رویکرد تازه است

ای مقدمه«ی بررسی کرده است. زلنت کوچش در کتاب نشینی و جانشیناستعاره را از نظر هم

زبـانی مطـرح کـرده اسـت.  ۀمفهـومی را در کنـار اسـتعار  ۀبحـث اسـتعار » کاربردی بر استعاره

تصـویر را بیـان کـرده اسـت.  ۀهای مدرن دربار بحث» بالغت تصویر«محمود فتوحی در کتاب 

هـایی ه متفـاوت از بحثفرهنگـی نیـز مطـرح شـده اسـت. امـا بحـث ایـن مقالـ ۀبحث استعار 

تشــبیه و اســتعاره مطــرح شــده اســت. مقالــه بحــث مــوردی نــدارد.  ۀکه تــا هنــوز دربــار اســت

گیری و بررسی تشـبیه و اسـتعاره در زبـان شکل چگونه گیخواهد نظریه و رویکردی را در می

 ادب مطرح کند. 

 روش تحقیق

ی نظری است. زیرا مقاله ای است. نوعیت مقاله بنیادروش گردآوری اطالعات کتابخانه

گیری و بررسـی تشـبیه و شـکل ۀدر پی مطرح کـردن رویکـردی تـازه و نـوع دیـدی تـازه دربـار 

 انجامد. شناخت تشبیه و استعاره می چگونه گی ۀاستعاره است که به حقایق تازه دربار 

 شباهت در بیان سنتی

) بررسی ٢٦: ١٣٩٥ بیان سنتی روساخِت تشبیه و استعاره را از نظر شباهت (فتوحی، 

داند؛ بیانی که نسبت بـه بیـان کند، تصویر را نتیجه کنارهم قرارگرفنت چیزهای شبیه، میمی

دانـد سنتی پیرشو است تصویر را نتیجه کنارهم قرارگرفنت چیزهای کـه شـباهت ندارنـد، می

کـه ). در کنارهم قرارگرفنت چیزهای ناسازکار نیز بحِث شباهت مطرح اسـت، این٢٦(ه�ن: 

شاعر توانسته بین چیزهای که شبیه هم نیست، شباهت برقرار کند. در هر دوصورت، بـا دیـد 
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به شود که چه چیزی به چیزی تشـبیه شـده، مشـبه و مشـبهمعناگرایانه، روساخت بررسی می

زدایی در کــدام، یــا مســتعارله و مســتعارمنه کــدام اســت. در فرمالیســم نیــز ادبیــت و آشــنایی

سازی و کنارهم قرارگرفنت چیزهای زدایی نتیجه برجستهث است که آشناییروساخت مورد بح

شـود کـه شـباهت (قرارگیـری چیزهـای شـبیه یـا شود. به این توجه �یناسازکار دانسته می

زدایی، درکــل روســاخت، نتیجــه چــه قاعــده و قواعــدی ناســازکار کنــارهم)، ادبیــت و آشــنایی

 ساختی است. ژرف

). در نهایـت ٢٦: ١٣٩٥داننـد (شمیسـا، واحد به طرق مختلف میبیان را ادای معنای 

که موجـب انگیزی متفاوت شـود؛ درصـورتیشود که این طرق مختلف موجب خیالتاکید می

شود که مشـبه انگیزی متفاوت نشود، بیان صورت نگرفته است. درباره استعاره گفته میخیال

شـود کـه ایـن ادای ). امـا گفتـه �ی٤٣: ١٣٩٤به باهم ادغام شده اسـت (شمیسـا، و مشبه

گیـرد.  معنای واحد به طرق مختلف یا این ادغام چگونه و با چـه قاعـده و قواعـدی صـورت می

به بـا بحث ما توضیح قاعده و قواعد ادای معنای واحد به طرق مختلف و ادغام مشـبه و مشـبه

 استفاده از دستور زبان زایاگشتاری است.

شود؛ زیرا شناختی به کارکرد شعری زبان توجه میهای زبانروش بنابراین با استفاده از

ای که توجه باشد و پژوهشگر ادبیکه به کارکرد شعری زبان بیشناسیبه تعبیر یاکوبسن زبان

شناختی در توضیح کارکرد زبانی شعر بی اعتنا باشد، هـر دو دچـار اشـتباه های زبانبه روش

یابی برای دانـش زبـان از دو راه ممکـن که دست. چنان)١١٥: ١٣٩٣استند (مهران مهاجر، 

الدینی، نگـری زبـان اسـت (مشـکوههای گفتـاری و دیگـری دروناست که یکی بررسی �ونه

شـود و از راه های گفتـاری روسـاخت زبـان توضـیح داده می). از راه بررسی �ونه٢٠: ١٣٨٩

یـابیم. در ادبیـات نیـز سـت میهای زبـان دنگری زبان بـه نظـام ذهنـی و زیـرین جملـهدرون

نگـری بـه نظـام ذهنـی و های ادبی روساخت را بررسی کرد و بـا درونتوان با بررسی �ونهمی

 زیرین تشبیه و استعاره دست یافت.      

 تاریخی -بحث نظری

شناسـی فقـط شـود، ایـن جریـان زبانشناسی با سوسور آغاز میساختارگرایی در زبان

ــا ــرای مطالع ــردی ب ــه ت زبانرویک ــوم از جمل ــایر عل ــات س ــرای مطالع ــه ب ــه بلک ــی ن شناس

شــود. شناســی در نظــر گرفتــه میشناســی و روایتشناســی، اسطورهشناســی، مردمفرهنگ
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دهـد (تسـلیمی، اسرتاوس فرهنگ و اسطوره را با رویکرد ساختارگرایی مـورد مطالعـه قـرار می

های شـود. پـراپ قصـهمی شناسـی) که موجب نظریـه جدیـد در مطالعـات مردم٦٩: ١٣٨٨

) که این مطالعـه باعـث توسـعه ٦٨دهد (ه�ن: پریان را با ساختارگرایی مورد مطالعه قرار می

 ). ٧٢شود (ه�ن: شناسی در آرای تودروف و ژنت مینظریه روایت

شناسی قرن بیستم بوده است که با ساختارگرایی پس از سوسور جریان مسلط در زبان

هــای برشــی حفــظ کــرده اســت. نتیجــه تحــول اش را در مطالعــات زبانتحــول، تاثیرگــذاری

شناسی: سـاختارگرایی آمریکـایی، مکتـب شناسی سه مکتب مهم زبانساختارگرایی در زبان

شناسـی زایاگشـتاری نیـز گرا و نظریـه زبانکپنهاک و مکتب پراگ بوده است که مکتب نقش

ــان زبانبی ــاثیر از جری ــت؛ ت ــاختارگرا نیس ــی س ــداوم دریافتشناس ــه ت ــرتبط ب ــرا م ــای زی ه

 شناسی ساختارگرا شکل گرفته است. زبان

ساختارگرایی و نظریه زایاگشتاری نسبت به علوم و زبان دیدی نسـبتا انتزاعـی و عقلـی 

دهنـد (رابـرت های بنیـادین تقلیـل میدارند؛ به این معنا که پدیـدارها را بـه سـاخت و قاعـده

سـاخِت کند کـه صـد داسـتان از نظـر ژرفارگرایی ادعا می). مثال ساخت١٩: ١٣٧٩اسکولز، 

هـا شـود کـه قاعـده دهطور در نظریـه زایاگشـتاری گفتـه مییک داستان است؛ همین روایت

های زبــان نامحــدود اســت امــا ســاخت و قاعــده جملــه در زبــان یکــی اســت؛ یعنــی جملــه

ری به جنبه عینی و ملموس سازی محدود است. بنابراین ساختارگرایی و نظریه زایاگشتاجمله

زبان چندان کاری ندارند، بلکه دنبال قاعده و قواعد بنیادینی استند که ظاهرا در امری واقع و 

شوند، اما پدیدار و امری واقع نتیجه آن قاعـده و قواعـد اسـت؛ بـه ایـن در پدیداری دیده �ی

). چامسکی در ٧: ١٣٩٣تواند انتزاعی و غیر مادی باشد (باطنی، اساس ساخت�ن زبان می

ها از نظـر روسـاخت چـه معنـایی دارنـد؛ زیـرا نظریه زایاگشتاری در پی این نیسـت کـه جملـه

ها بـر اسـاس آن سـاخته کـه جملـهخواهد به ایـن پرسـش پاسـخ بدهـد: قاعـده بنیادینیمی

 توان آن را کشف کرد. )، چگونه می٤: ١٩٦٥شود، کدام است (چامسکی، می

خود اسـتند کـه یه زایاگشتاری هر کدام دارای اصول مخصـوص بـهساختارگرایی و نظر

پرداخنت به همِه اصول این دو نظریه، به بحثی گسرتده نیاز دارد و از سویی بـه موضـوع مـورد 

تواند ربط نداشته باشد؛ بر این اساس از پرداخنت بـه اصـول کلـی ایـن دو بحث این مقاله می

شـود کـه در بحـث نظـری مقالـه از آن پرداختـه میشود، فقط به اصـولی نظر مینظریه رصف

 اصول استفاده شده و در مطابقت با آن اصول، فرضیه مورد بحث، توضیح داده شده است. 
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 بنیادین ساخت -١

ساخت بنیادین از اصولی است که در ساختارگرایی مطرح اسـت امـا تفکیـک سـاخت 

سـاختار، هـر دو در سـاختارگرایی  بنیادین و ساختار نیاز به توضـیح دارد. سـاخت بنیـادین و

روابط اجزا و عنـارص سـازنده یـک اثـر اسـت. مـثال  چگونه گیمطرح است. منظور از ساختار، 

دهنده یک غـزل (وزن، قافیـه، ردیـف، که در فرمالیسم از انسجاِم روابِط عناِرص تشکیلموقعی

ن نیسـت بلکـه شود؛ بحث ساخت بنیادیموسیقی درونی و برونی، مرصاع و بیت) صحبت می

ها مشرتک است، ساختار است. اما ساخت بنیادین، قاعده و قواعدی است که بین همه غزل

کند؛ این ساخت قابل تعمـیم بـر نـوع خـود اسـت. بنـابراین آثـار نوعیت غزل از آن تابعیت می

توان ) که هر نوع ادبی را می٢٢٤: ١٣٩٣ادبی دارای ساخت و بنیادی ژرف است (ضمیران، 

دهـد: از نظـر ساخت تقلیل داد. سـاختارگرایی اثـر را از دو نگـاه مـورد بررسـی قـرار میبه آن 

ای از آثـار ساختار و روابط اجزای یک اثر، َو از نظـر کشـف قاعـده و قـوانیِن بنیـادیِن مجموعـه

فر، عنوان نوع و ژانر ادبی که این قاعـده و قـوانین بـر همـه آن قابـل تعمـیم باشـد (شـایگانبه

). بنابراین منظور از ساخت بنیادین این است که ادعا شود هـزار میـز تحریـر یـک ٨٢: ١٣٨٦

تـوان که از نظر ش�ر و عدد، هزار میـز اسـت! در ایـن صـورت چگونـه میمیز است؛ در حالی

کنـد، منظـورش از قـالبی که چنـین ادعـایی را میمدعی شد که هزار میز یکی است؟ کسـی

نی هزار میز در سـاخت خـود از قاعـده و قـوانیِن بنیـادیِن است که در هزار میز یکی است؛ یع

تــوان هــزاران میــز دیگــر ســاخت؛ بنــابراین کنــد کــه بــر اســاس آن میواحــدی تابعیــت می

ــدن برخــی از  ــی �ایان ــر نیســت بلکــه در پ ــی اث ــای برون ســاختارگرایی در پــی توضــیح معن

). بایـد ٢١٦: ١٣٩٠آیـد (فضـیلت، های درونی است که در سطح به چشـم �یساختژرف

سـاخت و سـاخت بنیـادیِن تاکید کرد منظور از ساخت در ایـن مقالـه، سـاختار نـه بلکـه ژرف

 های ادبی است.  مشرتک بین پدیده

 ساختژرف -٢

در نظریه دستور زایاگشتاری زبـان داری سـاخِت بنیـادیِن ذهنـی و انتزاعـی اسـت کـه 

سـاخت بیشـرت بـه سـاخت نحـویی و رفعبارت از دستور همگانی یا توانش زبانی اسـت امـا ژ 

سـاخت در واقـع امکـان و تـوانش ). ژرف١٦: ١٩٦٥زیربنایی جمله ارتباط دارد (چامسـکی، 

سـاخت، داری قواعـد که از نظـر منطقـی ژرفها است؛ با وصفیانرتاعی قاعده و قواعد جمله
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شود. بنـابراین های نامحدود تواند موجب تولید جملهمحدود است اما جنبه زایشی دارد و می

ساخت و قاعده بنیادین را کـه انتزاعـی و ذهنـی گیریم بلکه ژرفهای زبان را یاد �یما جمله

گیریم و ذهن ما از این امکان انتزاعی ساخِت بنیادین برخـوردار اسـت کـه بـا آن است یاد می

ساخت و قاعده ها برخوردار از ژرفکنیم. اگر جملهها را درک میسازیم و جملهها را میجمله

ــاد میمحــدود �ی ــان را ی ــه زب ــد، بایــد هــر جمل ــه هــر بودن ــه درک جداگان گــرفتیم و نیــاز ب

سـاخت در جملـه، حیثیـت و اعتبـار فرمـل در داشتیم کـه نـاممکن بـود. بنـابراین ژرفجمله 

توان ساخت های ریاضی را با فرملی میش�ری از سوالکه تعدادی بیریاضی را دارد؛ طوری

سازی و ای برای جملهساخت هم قاعدهتوان تحلیل و حل کرد. پس ژرفآن فرمل میو طبق 

). ١٨-١٩: ١٩٧٣ها اسـت (جیکـوبز و روزنبـاوم، ای برای درک وتعبیر معنای جملههم قاعده

های گونـاگون های انتزاعـی، جملـهدر واقع سخنگویان یک زبان بر پایه همین گونـه سـاخت

تــوان مجموعــِه ســاخت را می). ژرف١٨-١٧: ١٩٨٤نــد (بــراون، کنزبــان را تولیــد و درک می

کنـد و های زبان را تولید میهای زایا تعریف کرد که همه جملهها و قاعدهمحدودی از ساخت

) کـه کـدام ٢٢: ١٣٨٩الدینی، دهد (مشکوههای نادرست را نیز نشان میزنجیره چگونه گی

 ساخت است. اخوشساخت است و کدام نجمله از نظر دستوری خوش

 گشتار -٣

سـاخت اعـ�ل گشتار، قاعده و قواعـد محـدودی انتزاعـی و ذهنـی اسـت کـه بـر ژرف

شـود سـاخت بـه روسـاخت تبـدیل میشود، در نتیجـه اعـ�ل ایـن قاعـده و قواعـد، ژرفمی

کند: جابجایی، ). قواعد گشتاری معموال به چهار شیوه عمل می١٨٤: ١٣٨٦زاده، (غالمعلی

تـوان فراینـد صـورت �ونـه می). به٦٣: ١٣٨٩الدینی، جانشینی و حـذف (مشـکوهافزایش، 

 گونه نشان داد:گشتار را این

 رسد نوشین خوشحال است.به نظر می

 رسد خوشحال است.نوشین به نظر می

 شود.توانند جابجا شوند که به این جابجایی گفته میمی» نوشین«و » رسدبه نظر می«

 خرید و به دوستش هدیه کرد.ای علی کتاب تازه

 ای به دوستش هدیه کرد.علی کتاب تازه

در این دو جمله افزایش و حذف صورت گرفته است. در جمله نخست قاعده افـزایش و 

 در جمله دوم قاعده حذف اع�ل شده است.
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 شناسد.هرکس هر کس را بهرت می

 شناسد. هرکس خودش را بهرت می

 اع�ل شده است. » خودش«و » هر کس«ه در کلمه قاعده جانشینی در این دو جمل

 چگونه گـیها قابل اع�ل است؛ یعنی ساخت جملههای گشتاری بنابه ژرفاین قاعده

ســاخت جملــه اعــ�ل شــود؛ شــود تــا کــدام قاعــده گشــتاری بــر ژرفســاخت باعــث میژرف

ســاخت جملــه اعــ�ل شــود، روســاخت جملــه، درصــورتی کــه قاعــده گشــتاری خــالف ژرف

 ساخت خواهد بود. خوشنا

 روساخت -٤

ـا تکمیـل فراینـد اش را که با گشتار بر ژرفجمله مراحل ذهنی و انتزاعی ساخت پیمـود؛ ب

ـادی، عینـی و ملمـوس ذهنی، روساخت جمله تولید می ـاخت در حقیقـت، جنبـه م شـود. روس

ـاهرا هـر جملـه مسـتقل اسـت و بـرای خـودش دارای یـک  جمله است که از نظـر پدیـداری، ظ

ـایی «های مشرتک اسـت. ساخت قابل تقلیل به ساختروساخت است اما از نظر ژرف پرنـده زیب

ساخت و گشتار است، جنبـه یک جمله است. جمله تا در مرحله ژرف» بر شاخه درخت نشست.

کنـد. بنابراین در روساخت است که جملـه تحقـق پیـدا می)؛ ٣٥عینی و ملموس ندارد (ه�ن: 

ـ از درک و تولیـد دسـتور که اشاره شد، ژرفچنان ساخت حقایق و تـوانش ذهنـی مشـرتک برش

زبان است اما روساخت، صورت عینی و کنش انفرادی برش از توانش زبان است. پرنده زیبایی بر 

آن این گونه بـوده اسـت: گـروه  ساختشاخه درخت نشست، روساخت یک جمله است که ژرف

ساخت داشته است: پرنده ). پس چنین ژرف٣٧است (ه�ن: » پرنده زیبا بود«اسمی پرنده زیبا 

ـاخت اعـ�ل زیبا بود. پرنده بر شاخه درخت نشست. بر اساس قاعـده گشـتاری، کـه بـر ژرف س

 تولید شده است. » پرنده زیبایی بر شاخه درخت نشست.«شده، این روساخت 

 ساخت در بیانبنیادین و ژرف حث ساختب

ها را ها مطـرح و نسـبتا توضـیح داده شـد؛ اکنـون ایـن نظریـهتا این بخش کـار، نظریـه

ویژه تشـبیه و اسـتعاره تطبیق باید کرد تا فرضیه ثابت شود. فرضیه نخست این بود که بیان بـه

ها تعمـیم ا و اسـتعارههتوان بـر همـه تشـبیهدارای ساخت بنیادین است که این ساخت را می

ساخت، گشـتار و روسـاخت را بـر تشـبیه و بخشید؛ فرضیه دوم این بود که اصول و قواعد ژرف

توان اع�ل کرد. کوشش بر این است این دو فرضیه با استفاده از پشـتوانه نظـری استعاره می

 ارایه شود. های تحقیق پاسخ شود تا به پرسشگرایی و دستور زبان زایاگشتاری اثبات ساخت
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تـوان گفـت در سـاخت آن علـم زبـان نقـش کند، حتا میهر علمی از زبان استفاده می

کـه زبـان در تـدوین، گیرد یا ایندارد، زیرا تدوین، ارایه و انتقال آن علم توسط زبان صورت می

 ارایه و انتقال آن علم بیشرتین نقش را دارد. بنابراین زبان دارای شکل و بافـت اسـت کـه ایـن

شکل و بافت زبان در تدوین، ارایه و انتقال علوم، موثر است و به علـوم صـورت زبـانی و بیـانی 

تـوان گفـت کـه بخشد. پرسش این است که نقش زبان در ادبیـات چگونـه اسـت؟ آیـا میمی

گرایی زبان دارای ساخت بنیـادین اسـت؛ شود؟ از نظر ساختادبیات توسط زبان ساخته می

ن، ادبیات با زبـان رشیـک اسـت امـا ادبیـات از نظـر سـاخت بنیـادین و در این ساخت بنیادی

رود، با این فراتـر رفـنت، مجـددا بـه زبـان شـکل ساخت، فراتر از ساخت بنیادین زبان میژرف

ساخت متفاوت از زبـان دهی مجدد، ادبیات برای خود ساخت و ژرفدهد که با این شکلمی

ها و شگردهای ادبـی دبیات از زبان با راهکارها، ویژگیتوان گفت اکند؛ بنابراین میایجاد می

تـوان کند که نقش زبان در ادبیات استفاده ادبیات از عنرص زبانی است امـا �یاستفاده می

شـود، زیـرا ادبیـات بـا تغییـر در هنجارهـای سـاختی و گفت ادبیات توسط زبـان سـاخته می

رســانی و مصــداقی زبــان عی، اطالعســاختی زبــان، از جنبــه کــارکردی، کــاربردی، ارجــاژرف

کند که دیگـر کـارکرد زبـانی بـه مفهـوم مـروج کاسته، شکل و بافتی جدیدی از زبان ارایه می

ساخت زبان کـه دهی زبان توسط ادبیات، ساخت و ژرفدرزبان را ندارد. در این بافت و شکل

ل در سـاخت و شـود. ادبیـات نتیجـه ایـن تحـو کند؛ پیچیده مینسبتا ساده است، تحول می

ساخت پیچیده است. بنـابراین ساخت زبان است که نسبت به زبان دارای ساخت و ژرفژرف

گرا و زایاگشــتاری در همــین تحــول ســاخت و شناســی ســاختتــوان از نظــر زبانبیــان را می

 ساخت ادبی تبدیل شده است مورد مطالعه قرار داد. ساخت زبان که به ساخت و ژرفژرف

کند. اگـر در تعریـف بیـان دقـت شـود، ایـن یک ساخت واحد تابعیت میدرکل بیان از 

بیان ارایه معنای واحد به طریق «شود ساخت واحد قابل درک است. در تعریف بیان گفته می

شـود احمـد دلیـر اگـر گفتـه می» انگیزی شـود.متفاوت است که در هر طریقی موجب خیال

انگیزی ایم، زیرا موجـب خیـالد بیان نشدهاست، احمد قوی است، احمد شجاع است و... وار 

که از سـاخت بیـان اسـتفاده نشـده اسـت. اگـر گفتـه نشده است. چرا نشده است؟ برای این

ارایه معنای واحـد بـه «ایم؛ زیرا قاعده شود سی� ماه است، ماه سوار آمد و... وارد بیان شدهمی

کنیم، این که در بیان استفاده میالبیکار رفته است. بنابراین از ساخت یا قبه» طریق متفاوت
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چگونـه ساخت در تشبیه، استعاره و مجاز واحد است که فقط از تشبیه تـا اسـتعاره و مجـاز در 

توان مانند یـک کند. این ساخِت واحِد بیان را میساخت تفاوت میاع�ل گشتار بر ژرف گی

ها خته و پاسخ به آن سوالش�ر بر اساس آن فرمل ساهای بیفرمل ریاضی دانست که سوال

 شود. ارایه می

ـاخت حـل » بیان معنای واحد به طریق مختلـف«سنتی کوشش شده تا  در بیان را در روس

ـاخت ارایـه می ـاختکند؛ توجهی صورت نگرفته که چگونه ایـن روس ها شـود و چگونـه ایـن روس

ساخت اخت واحد، ژرفها دارای سکه اشاره شد، روساختتوانند ازهم متفاوت باشند. چنانمی

شوند. از و قاعده و قواعد ذهنی و انتزاعی استند که در تدام فرایند ذهنی به روساخت تبدیل می

این نگاه بیاِن معنای واحد به طرق مختلف، یک ساخت واحد است که در اثـر اعـ�ل گشـتار بـر 

ـایی تولیـساخت، روساخت تولید میژرف ـاخت واحـد و محـدود، توان د و زایـش را شود. یعنی س

شـود و ش�ر تشبیه و استعاره تولید میدارد؛ با استفاده از این قاعده و قواعد محدود است که بی

گوییم تشبیه یا اسـتعاره و... که به یک روساخت میشود. اینتشبیه و استعاره درک و تحلیل می

 شود. است، بر اساس درک و فهم ما از قاعده و قواعِد محدود، گفته می

ساخت پیچیـده دارنـد و گشـتار نیـز بـر های زبان، ژرفهای ادبی نسبت به جملهونه�

ساخت پیچیده و اع�ل گشتار بسـیار در بیـان شود که این ژرفساخت بسیار اع�ل میژرف

گیـرد؛ زیـرا زبـان در در حقیقت انحرافی است که در قاعده گشتاری دستور زبـان صـورت می

شود که این هنجارافزایی و هنجـارگریزی بـر نجارگریزی ادبی میبیان دچار هنجار افزایی و ه

 گیرد. ساخت، صورت میاساس قاعده گشتاری بر ژرف

فراینـد گشـتاری  چگونه گیروساخت ادبی و بیان استوار بر بافت است که بافت نتیجه 

را است؛ اگر بافت بهم بخورد، دیگر �ونه ادبی، هویت ادبی نخواهد داشت. بافـت ایـن بیـت 

کـه گفتـه این» باال/ فـرو باریـد از نرگسـان لولـو الالچو تنها مانـد آن رسو سـیم«درنظر بگیریم: 

شود در این روساخت نوعی از بیان که استعاره باشد، اتفـاق افتـاده اسـت؛ فقـط اسـتعاره می

بسته به این بافت است که در نتیجه فرایند گشتار چنین بافت و روساختی تولید شده اسـت؛ 

که بافــت بهـم بخــورد کـه دیگــر ایــن نـوعی از بیــان وجـود نخواهــد داشــت. رسو را ورتیدرصـ

تـوان گفـت چشـم اسـت و... فرمـل (سـاخت) بیـان توان گفت زن است، نـرگس را �ی�ی

دهد، گشتاری کـه صـورت گرفتـه از اش را از دست میمعنای واحد به طریق متفاوت، کارایی

 پاشد. یرود در نتیجه بافت ازهم مبین می
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وجود آمده است، باهم  صورت جدی نتیجه بافتی است که بر اساس گشتار بهادبیات به

گی نـدارد تواند دیگر هویت ادبی داشته باشد؛ زیرا اعتبار ارجاعی و رسـانهپاشیدن بافت �ی

های جمله، اعتبار مصـداقی و اما جمله که بافتش را از دست بدهد، با از بین رفنت بافت، واژه

برون » احمد کتاب را بر میز گذاشت.«ارجاعی خود را دارد. بافت این جمله اگر بهم زده شود: 

 از بافت نیز هر واژه ه�ن اعتبار مصداقی خود را دارد که در درون بافت داشت. 

سـاخت، قاعـده و قواعـد شود که ادبیات و بیـان وابسـته بـه ژرفبنابراین نتیجه این می

ساختی گرایانه و ژرفتوان هرچه بیشرت، برخورِد ساختاست؛ پس میمحدود، گشتار و بافت 

مجاز جز و کل است کـه بـر » احمد رسش را از دست داد«نسبت به بیان و انواع ادبی داشت. 

اساِس قاعدِه بیاِن معنای واحد به طریـق متفـاوت ارایـه شـده اسـت. در ایـن �ونـه مجـازی، 

» رس«تار بـر اسـاس قاعـده جانشـینی اسـت. سـاخت اعـ�ل شـده، گشـگشتاری که بر ژرف

 شده است. » جان«یا » زندگی«جانشین 

ابـزار و سـافت اسـتند، ها و گشتارها قاعده و قواعد ذهنی و انتزاعـی اسـتند؛ نرمساخت

کارکرد شان نیز فرایند ذهنی است که پیامد عینی و ملموس دارنـد؛ تـا در سـطح نیاینـد و بـه 

ها اسـت ها و عبور از روساخترک نیستند. با بررسی روساختروساخت تبدیل نشوند، قابل د

توان انتظار داشـت شود. بنابراین �یها درک میساخِت روساختکه ساخت مشرتک و ژرف

صورت مادی، عینـی و های ادبی را بهها یا گونهساخِت امور، پدیدهکه ساخت مشرتک یا ژرف

توانیم ساخت مشـرتک شـان را بـا فعالیـت یها مملموسی نشان داد؛ فقط با تقلیل روساخت

 عقلی درک کنیم. 

 ساخت و گشتار در تشبیهبررسی ژرف -١

مقاله در پی این نیست که روساخت تشبیه را توضـیح دهـد و بگویـد ایـن مشـبه و ایـن 

های تـوان تشـبیهبه است، بلکه در پی توضیح این است که چگونه و با چه قواعـدی میمشبه

های های نامحـدود بـا قاعـدهکه در دستور زبان زایاگشتاری جملـهرد. طوریش�ر تولید کبی

های محـدود، توانـایی زایـایی دارنـد؛ بنـابراین شوند که ایـن قاعـدهمحدود تولید و ساخته می

ساختی است که زایـا اسـتند و های محدود و ژرفمنظور از قاعده در تشبیه نیز، همین قاعده

 شوند. ش� در روساخت میهای بیموجب تولید تشبیه

ساخت واحد است که انواع بیان (تشبیه، که اشاره شد، بیان دارای ساخت و ژرفچنان

ها شوند که بـه آن روسـاختساخت، تولید میاستعاره و مجاز) بر اساس اع�ل گشتار بر ژرف
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ساخت واحد شود. بنابراین تشبیه و استعاره در ساخت و ژرفتشبیه، استعاره یا مجاز گفته می

صـورت اسـت:  یابند. در تشبیه سـاخت ایـناست؛ بنابه گشتار در روساخِت متفاوت �ود می

سـاخت است. ژرف» ب» «الف«شود است. در استعاره ادعا می» ب«بنابه اوصافی مانند » الف«

در هر دو، ه�نندی است که در تشبیه این ه�نندی نسـبی و در اسـتعاره بـا ادعـای مطلـق 

صـورت ایـن ه�ننـدی، به چگونه گیشود، ساخت اع�ل میابه گشتاری که بر ژرفاست. بن

 دهد.نسبی یا مطلق خود را در روساخت نشان می

در تشبیه سنتی کوشش بر این است تا با کنارهم قراردادن چیزهای مشابه، رابطـه بـین 

شـود. در �ل میساخت کمرت اعـبه برقرار کند که در این صورت، گشتار بر ژرفمشبه و مشبه

 توان نشان داد: گونه میساخت اینگشتار را بر ژرف» سی� ماه است«جمله 

 ماه گِرد و سپید است. -١

 سی� زن است. -٢

 سی� روی گرد و سپید دارد. -٣

 سی� ماه است.

کند، اما در تشبیه از قاعده حذف گشتار در مجاز بیشرت از قاعده جانشینی استفاده می

سـاخت کند. بنابر گشـتاری کـه بـر ژرفره از قاعده حذف و جانشینی استفاده میو در استعا

» گِـرد و سـپید اسـت« ١یابـد؛ از جملـه �ـود می» سی� ماه است«گیرد، روساخت صورت می

حـذف » روی گِـرد و سـپید دارد« ٣شـود؛ از جملـه کلی حذف میبه  ٢شود؛ جمله حذف می

 کند. �ود پیدا می» ه استسی� ما«شود؛ در نتیجه روساخت می

زدایی در روسـاخت ساخت بیشـرت صـورت بگیـرد، موجـب آشـناییهرچه گشتار بر ژرف

ها گیرد، در آن تشـبیههای که بر اساس چیزهای سازکار و ه�نند صورت میشود. تشبیهمی

افتـد؛ روسـاخت زدایی اتفـاق �یگیرد، در روساخت چندان آشـناییگشتار کمرت صورت می

آید. اگر اساس تشبیه بر چیزهای ناسازکار وناه�ننـد گذاشـته شـود، قاعـده ا از آب درمیآشن

زدایی در گیــرد، در نتیجـه، آشــناییگشـتار نســبتا پیچیـده شــده و گشـتار بیشــرت صـورت می

دهد؛ بنابراین برای درک روساخت و اجزای تشبیه نیاز اسـت تـا از روسـاخت روساخت رخ می

که شود. درصورتیدر غیر آن، مناسبات اجزای تشبیه چندان درک �ی به گشتارها عبور کرد،

یابیم گشتار نسبتا پیچیده اسـت بخواهیم در این بند شعر شاملو گشتار را نشان بدهیم؛ درمی

 ساخت بسیار اع�ل شده تا روساخت تولید شده است:و بر ژرف
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 وارقناعت

 تکیده بود

 باریک و بلند

 چون پیامی دشوار

 لغتیکه در 

 خواهد.قناعت، چیز کم می -١

 بنابراین قناعت، تکیده است. -٢

 او حرص نداشت. -٣

 او تکیده بود. -٤

 ماند.او به قناعت می

 پیام دشوار، باریک و بلند است. -١

 شود.پیام دشوار در یک لغت مخترص می -٢

 ماند.او به پیام دشوار می

کنـد؛ گشـتار بـر سـاخت اعـ�ل میبر ژرف بیان بنابه قاعده و فرملی که دارد، گشتار را

کنـد. شـعرهای معـارص نسـبت بـه اساس حذف، روساخت این بند شـعر شـاملو را تولیـد می

گیـرد تـا روسـاخت ای دارند، گشتار نیز بسیار صورت میساخت پیچیدهشعرهای سنتی ژرف

بـه پیچیـدگی ساخت و گشتار را در این بنـد شـعر سـپهری بیازمـاییم، یابد. اگر ژرف�ود می

 بریم!ساخت و گشتار در شعر معارص پی میژرف

 رمزها 

 خوردهچون انار ترک

 اندنیمه شکفته

 ساخت و گشتار در استعاره بررسی ژرف -٢

شود؛ بنابراین فرایند گشـتار ساخت اع�ل میگشتار در استعاره بیشرت از تشبیه بر ژرف

دهـد حـذف اسـت، امـا ی را کـه انجـام میشود. در تشبیه گشتار بیشرتین کار تر میپیچیده

رسد به روساخت تشبیه، بعد از این نیـز که میدهد تا اینگشتار در استعاره حذف را انجام می

سی� مانند مـاه وارد «گوییم: باید گشتار صورت بگیرد تا روساخت استعاره تولید شود. مثال می

روساخت استعاره �ود یابد. یک رکن  باید گشتار بر روساخت تشبیه اع�ل شود تا» خانه شد.
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مانـد. گشـتار می» مـاه«به که مشبهشود تا اینتشبیه که مشبه باشد با موارد اضافی حذف می

ســازد؛ در نتیجــه روســاخت اســتعاره تولیــد پــس از حــذف ســی�، مــاه را جانشــین ســی� می

 شود: ماه وارد خانه شد. می

 داده شود:شود تا گشتار بر این بیت نشان کوشش می

 هزاران نرگس از چرخ جهان گرد

 فروشد تا برآمد یک گل زرد

ـافتی دیگـر بـر بافـت گیرد، تا اینساخت و بافت زبان صورت میگشتار تشبیه بر ژرف که ب

ساخت زبان و بر آید. گشتار در استعاره بر ژرفگیرد؛ روساخت تشبیه به وجود میزبان شکل می

شود؛ یعنی بافتی بر چند بافـت تا روساخت استعاره تولید میشود ساخت تشبیه اع�ل میژرف

ساخت، شکل و بافت است که تشبیه بافتی بر این بافت اسـت؛ گیرد. زبان دارای ژرفشکل می

ـا گشـتار از  ـان در حقیقـت ب استعاره بافتی بر بافِت تشبیه است. به این معنا که پدیده ادبـی و بی

 شود. کند که منجر به بافتی تازه میدیگر تولید می کند و هنجاریهنجار زبانی عدول می

 ستاره در آس�ن است. -١

 ستاره مانند نرگس است. -٢

 آس�ن مانند چرخ است. -٣

 کنند.ها غروب میستاره -٤

 کند.  آفتاب طلوع می -٥

 آفتاب مانند گل زرد است.  -٦

شـود؛ بعـد ده میشود؛ نخست از فرایند حـذف اسـتفاساخت اع�ل میگشتار بر ژرف

شـود تـا نرگس جانشین ستاره، چرخ جهانگرد جانشین آس�ن و گل زرد جانشـین آفتـاب می

 شود. که روساخت استعاره که آن بیت باشد، تولید میاین
 

 نتیجه

باوری و اعـالم نتیجـه مطلـق در بیـنش علمـی معـارص، آنهـم در علـوم انسـانی قطعیت

دیدها مطرح است. بررسی تشبیه مطرح باشد، زاویه چندان درست نیست؛ بنابراین تا قطعیت

های نسبتا متفاوت صورت گرفته است، امـا از زوایـه دیـد سـاختارگرایی و دیدو استعاره از زاویه

دستور زبان زایاگشتاری چندان مورد بررسی قرار نگرفته بود. این عدم توجـه باعـث شـد، تـا از 

 اخته شود. این دو زاویه دید به تشبیه و استعاره پرد
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چارچوب نظری ساختارگرایی و دستور زبان زایاگشـتاری مطـرح شـد؛ بعـد بـرای توضـیح 

کند که تشبیه و اسـتعاره نتیجـه ساخت و قاعده و قواعد محدود تابعیت میبیان از ژرف«فرضیه: 

بر موضوع تطبیـق شـد. بنابـه تطبیـق نظریـه، ایـن » کارکرد زایا و گشتار این قاعده و قواعد است

ـارکرد ضیه قابل تحقق و قابل تجربه بود. بیان از ساخت بنیادین تابعیت میفر  ـاس ک کرد. بـر اس

ـاز �ـود می ـاخت تشـبیه، اسـتعاره و مج ـاخت این ساخت، انواع بیان به عنـوان روس یافـت. روس

 شد. ساخت، تولید میاع�ل گشتار بر ژرف چگونه گیتشبیه و استعاره بر اساس 

گرایی و دسـتور زبـان زایاگشـتاری ه گرفت که از زاویه دید ساختتوان نتیجبنابراین می

توان بیان و انواع بیان یا درکل صور خیال را مورد مطالعه و بررسی قرار داد، َو با این بررسی می

تری را اندازی نسبتا متفاوت معرفتی از بیان و صور خیال ارایـه کـرد تـا مطالعـات جـدیچشم

 و ادبیات در پی داشته باشد. شناسیهای زبانبین نظریه

کـه در کـار نگرییهای زمـانی، منـابع و... مواجهـه بـود. جزییاین مقاله بـه محـدودیت

های ها و فرضـیهپژوهشی و علمی مطرح است، چندان رعایت نشده است. از این نگاه، سوال

بنـاء ایـن شدند، نشدند؛ بلکه کلی مطـرح شـدند. که باید تجربی میچنانمطرح در مقاله، آن

تر به ایـن تواند باشد تا پژوهشگران جدیای درباره موضوع مورد بحث میمقاله طرح و مقدمه

 موضوع بپردازند. 
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  ١شفقپوهنمل محمدموسی

@gmail.com١٣٩٥Mshafaq 

 

 هستِی شعر، در زبان شاعرانه
 

 ملخص املقال

ن الشعر کان من أهم املوضوع البحث فی البادیی األمر إلی اآلن بین الفالسفه و إ 

و خالف ذلک  الشعر ةن الشعر و صناعفی استحسا ةمختلف عل�ء النحو و الرصف. و کان نظرا

 جداً.  هکثیر 

غت لأهل ال عل�ء الغرب و املحققیین الروسی وت أرید أن أکتب فی هذ البحث نظریا

الشعر اللسان و  بینتعقیب هذالبحث أکتب الرابطه الختصار. ایضاً بدری علی اإل الفارسی

البحث  ةوفی الخامت الظاهر. عل�ء الروسی علی الصورتمن » رفود کراندینک«علی ما حققه 

ة نسباللعالیه فی مستمر التاریخ با ةالدری کان لسان الشعر  و مقاماهتممت علی الثبوت أن 

 مقام النرث فی الکم و الکیف. 
 

 خالصه

ـان فیلسـوفان، شعر، یکی از مهم ـاال در می ـا ح ـاریخ ت ترین موضوعات قابل بحث از فجـر ت

ـانشناسان بوده استه�شناسان و زبان ی کـه . چه کسانی که موافق با شعر بوده انـد و چـه کس

ـات تعـدادی  مخالف شعر، با جدیت متام بر له یا علیه شعر سخن گفته اند. در این نوشـتار، نظری

 شده است. زبانان به صورت موجز آورده های روسی و دریاز اندیشمندان غربی، فورمالیست

گفته شـده اسـت. محـور ایـن قسـمت، سـخنبه تعقیِب آن، پیرامون رابطۀ زبان و شـعر 

است. بـا توضـیحِ فورگرانـدینگ، تـا حـدودی  - فورگراندینگ -های روسیاصطالحِ فرمالیست

 گردید.می نوعیت رابطۀ زبان و شعر با نگاِه فرمالیستی روشن

                                                 
 .استاد دیپارمتنت زبان و ادبیات دری -۱ 
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کاو شده اسـت. اینکـه زبـاِن دری، زبـاِن  کند و ،جایگاه شعر در زبان دری درپارۀ پایانی

گردیده تـا شـعر در ایـن زبـان، از مقـاِم شـامخ گِی زبان دری باعثهاست. این شاعران شاعرانه

برخوردار باشد و نسبت به نرث چه در کمیـت و چـه درکیفیـت در مقـاطع مختلـِف تـاریخی، از 

 موقف برتر برخوردار باشد.

 مقدمه

ف و دارندۀ دو چیز است: یکی زبان به عنـوان یـک پدیـدۀ شـگر شعر، در پی صحبت از 

هایی که در فرم و محتوا دارد، یا بُعـد هـ�ی قایم به ذات خودش و دیگری شعر با همه ویژگی

توانیم شعر را جـدا از زبـان و ترین �ودهای زبانی در حیات آدمی. ما �یزبان یا یکی از مهم

 یا زبان را بریده ازشعر تجزیه و تحلیل �اییم.

ـا  بـرد کـه هـرعمق دو پدیدۀ بغرنج فـرو می بودن این دو در همدیگر، ما را درمدغم ـا ب دو ت

ـان و شناسی انسان رابطۀ وثیق دارد. گزافهمسألۀ هستی ـا زب ـان ب گویی نیست اگـر بگـوییم؛ انس

ـان سپس در بافت زبان با شعر، در جهان، هستی پیدا می کند. در این تردیدی نیست که اگر زب

شـود خودش هستی ندارد و �ی های منحرص بهگیهرا از انسان بگیریم؛ دیگر انسانی با این ویژ 

 های دیگری برآمد.گفت: "انسان حیوانی است ناطق." آن زمان باید به دنبال تعریف یا تعریف

ـا دیگـر موجـودات، در درون  با پذیرفنِت زبان، به عنوان شاخص اصلی انسان در مقایسـه ب

ـاهکارلیتترین تجلِی زبانی در حوزۀ فعااین شاخص، شعر برجسته های های زبانی است. اگر ش

 ماند و نه برای زبان.چیزی برای ه� باقی می شعری را از تاریخِ ه� و زبان برداریم؛ نه

لحــاظ مــاهیتی و رســالت شــعر البتـه از یــاد نــربیم کــه در رابطـه بــا اهمیــِت شــعر، بـه  

اهـد آمـد؛ مشـهورترین گونه که در ذیل خو وکارکردش، نظرات موافق و مخالف وجود دارند. آن

دانشمندان و فیلسوفان، در موافقت با شعر، نظر داده اند. اما عکس آن، بسیاری کساِن دیگر 

 اند که به بزرگی موافقاِن شعر، نظریاِت مخالف نیز ابراز داشته اند. 

شـوند و هرصورت، چه نظریات موافق و چه مخالف، هـردو در یـک نقطـه منتهـی میبه 

یـی مهـم گِر اهمیت شـعر اسـت. اگـر پدیـدهادعا است که هردو تِز، حکایت اثبات کنندۀ این

 کرد.شان را مرصوف آن �ینبودی، این همه متفکران از ابتدای تاریخ تا حاال، ذهن 

باشد که شـعر، فاقـد توانـایی اسـت کـه شعر وارد است؛ این مییکی از ایرادهای که به 

کرد. بلکه شعر، رسارس احساس و تخیل اسـت  را ابرازبشود درصدف آن، گوهر اندیشه و تفکر 

باشـد. از جملـه ویـژه نسـل جـوان میو این احساس و تخیل، تخدیرکنندۀ اذهاِن جامعه، بـه 

 بودِن آن از اندیشه است.شعر و شاعر، در تهیها است و نقدش به افالتون، یکی از همین آدم
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تر از دیگـر ستای بیاِن اندیشه، بسـی وسـیعیی هستند که ظرفیِت شعر را در  رااما عده 

گیری دانند. زبان کارکردهای متفاوت دارد و تعدد فعالیتش، باعث شکلزبانی میهایبخش

های مختلـف و متفـاوِت شود گفـت؛ رشـتههای مختلِف فکری گشته است. درکلیت مینحله

ت شعر، نوعیت رابطۀ آن بـا علمی، برایند کارکردهای متفاوِت زبانی اند. در ذیل پیرامون اهمی

 زبان و جایگاِه شعر در زبان دری، به اج�ل بحث خواهیم �ود.

 رضورِت تحقیق

-کند؛ به مثابۀ آن زبان و یکی از مهـمدر دنیای امروز، هر قدر علم و فلسفه پیرشفت می
شود. انسان، برای بیـاِن نیـات خـودش، ترین �ودهای آن یعنی شعر، بر اهمیتش افزوده می

ابزاری غیر از زبان ندارد. آخرین نظریاِت علمی، منتج به این نتیجه گردیـده اسـت کـه انسـاِن 

گی اش گردیده اسـت و توانسـته رابطـه اش را بـا دیگـر هامروز به کمک زبان موفق به دوام زند

 های چندصد نفری و چند هزار نفری برقرار کند.ها در سطح گروهانسان

گـان آن هت نیست؛ بلکه گنجینۀ دانش، فرهنگ و هویت گویندزبان، تنها وسیلۀ ارتباطا

باشد. زبان دری نیز از این قاعده مستثنا نیست. ایـن زبـان، حـداقل، تـاریخ هزارسـال نیز می

کند و آثار بزرگی چون شاهنامۀ فردوسی، اسطوره و ح�سه، فرهنگ پسین را باخود حمل می

خود بسان یک موزیم از گزند "بـاد و بـاران" محفـوظ  و تاریخ چندهزار سالۀ این مرز و بوم را در

 نگه داشته است.

رابطۀ شعر با زبان دری، نه تنها گسست ناپذیر است؛ بلکه در بسیاری جاها، زبـاِن دری 

یعنی شعر. نه تنها، آثار ذوقی این زبان در قاموِس شـعر بیـان گردیـده؛ بلکـه تـاریخ، فولکلـور، 

تا علم، یا در قالب شعر بیان گشته و یا با زبـاِن شـاعرانه و اسطوره، ح�سه، کالم، حکمت و ح

املصـدور، گشـای جـوینی، نفثـتادبی گفته شده است. نظیـِر تـاریخ بیهقـی، تـاریخ جهـان

-مقامات حمیدی، گلستان سعدی، مرصادالعباد، کیمیای سعادت غزالی، ارسارالتوحید و ده
، عرفانی و کالمـی و فقهـی دارنـد؛ ولـی ها اثر نوشته شده به نرث که محتوای تاریخی، حکمی

 سبک و شیوۀ نگارشان ادبی است.

های مربم جامعـۀ مـا ایـن اسـت کـه پیرامـون زبـاِن دری و شـعِر دری، یکی از رضورت  

گـردد. ایـن های مبسوطی نوشته شوند و اهمیت و نسبت این دو باهم روشـنمقاالت و کتاب

 نوشتار، حداقل تالشی در این راستا است.
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 تحقیق ِف هد

الذکر  برای این نوشتار، هدف این است کـه در گـام نخسـت، بـا با توجه به رضورِت فوق

گـان هتری از شعر برای خواننـدنظراِن شعر و ادبیات، تصویر روشنفهرستی از نظریاِت صاحب

در اینجا منظور از شعر، کلیت آن به عنـوان یـک پدیـدۀ ادبـی  -ارایه گردد. سپس، نسبت شعر

شود که زباِن دری، گیری میگردد و با این تسلسل، در نهایت نتیجها زباِن دری روشنب -است

 خصلِت شاعرانه دارد. با آوردِن شواهد تاریخی، تالش گردیده تا این ادعا مستند گردد.

 سواِل تحقیق

کند: شعر چیست و نسبت زباِن دری یک پرسش اصلی گردش می، این مقاله، بر مدار 

توانـد باشـد. ترین پرسش در هر زبانی مـیاست؟ این پرسش دو جزئی، کانونی با شعر چگونه

ها، از اهمیت ویـژه برخـوردار اسـت. ولی برای زباِن دری، جزء دوم، در مقایسه با خیلی از زبان

 ها به اندازۀ زبان دری، خصلِت شاعرانه ندارد.چون خیلی از زبان

 پیشینۀ تحقیق

هایی نوشته شده اند. ولـی تـا عام پیرامون شعر کتاب نظر به اهمیت موضوع، به صورت

یی مستقل که مشخصاً با این عنوان یا شبیه آنجایی که نگارنده در جریان است؛ تا هنوز مقاله

شده اند؛ در اینجا هایی که پیراموِن شعر نوشتهآن باشد؛ به چشم ندیده است. چند تا از کتاب

الـدین یروس شمیسا، "شـعر معـارص دری" از شـجاعشناسی شعر" از سکنیم: "سبکذکر می

خراسانی، "چشم انداز شعر معارص ایران" از سید مهدی زرقانی، "شعر نـو از آغـاز تـا امـروز" از 

 محمد حقوقی.

 روِش تحقیق

هـا و مقـاالِت مـورد نیـاز یی است. پس از تعیـیِن عنـوان، کتـابخانهروِش کار، کتاب

شـده؛ نوشـتۀ حـارض هـای یادداشـتسـپس از روی فـیشبرداری گردیده و مطالعه و فیش

 تدوین گردیده است.

 ماهیت شعرنظِر فیلسوفان و اندیشمندان در بارۀ چیستی و 

جهـِت بیـان اندیشـه،  در این میان، هایدگر فیلسوف نامدار آملـانی، کـارکرِد شـعر را در

گزیدن و عنـوان "مسـکنیی بـا داند. حسن اخالق، در مقالهتر از فلسفه و علم میبسی وسیع

اندیشیدن در زبان و تفکر" کوشیده است به باز�ایی اندیشۀ هایدگر در پیرامون شعر بپردازد: 
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گونه در اندیشۀ هایـدگر، تفکـر بـیش از اندیشـه و علـم، بـا شـعر ه�ننـدی دارد. شـعر بدین«

هـای هـ� واناییعزیزترین و واالترین ه�هـا در نـزد هایـدگر بـود. او باورداشـت کـه در برابـر ت

هـر چیـز،  کردن هسـتی اسـت... اندیشـه پـیش ازشاعری، هر ه�ِ دیگری، ناتوان از �ایـان

 )٢٣:  ١٣٨٦(اخالق، » کنند.های شعر، هستی را بیان میشاعری است. واژه

این بحثـی کـه آیـا شـعر تـوان حمـِل اندیشـه را دارد یـاخیر؟ زادۀ جهـان مـدرن و پسـا  

وران باستان و فجِر تاریخ نیز، با شدِت متام وجود داشته است. اگر رنسانس نیست؛ بلکه در د

های مختلـف تقویِم شـاخه سقراط، افالتون و ارستو را مبداء مباحث اگزیستانسیاِل برشی، در

ترین بینیم که بحِث چیستِی شعر، یکی ازکـانونیوضوح می فلسفی در نظر بگیریم؛ به -علمی

 مباحِث آن زمان بوده اند.

هـ�ن الذکر مطرح بوده اسـت. بـه چیست؟ پیش از متفکراِن فوق پرسِش شعر میناً مط

) Mimesisشـعر وکـالً هـ�، ِممسـیس( مـاده و جـوهر«القـول گفتـه انـد: لحاظ هرسه متفق

 ) ٤٥:  ١٣٨١(شمیسا، »باشد.می

هـای های مختلف بـه واژهپس از آن،  مفرساِن آرایی این فیلسوفان، ِممسیس را در زبان

نکتـه ها وجود دارنـد؛ یـک تفاوت و مختلف ترجمه کرده اند. با متام اختالفاتی که در ترجمهم

ها بازتـاب یافتـه اسـت و آن تقلیـد و محاکـات اسـت. شـعر و هـ� تقلیـد و در همۀ این ترجمه

 باشد.محاکات می

ر از ایـن کنیم و ه� و شـعگی میهچون  ما در جهاِن ُمثُل زند«افالتون به این باور بود:  

ه�ن خـاطر در مدینـۀ تقلید، فعِل عبث است. به  کنند. بناًء تقلیِد برها تقلید میجهاِن مثال

 )٥٣:  ١٣٨١(شمیسا، » فاضلۀ افالتون جایی برای شاعران نیست.

شعر "ِممسـیس" اسـت و ِممسـیس هـ�ن  همین نکته که جوهراما ارستو با استناد به  

شـود کـه باشد. این نکته را یـاد آور میمتی) در زبان عربی می برش محاکات (بنا به ترجمۀ ابو

ه� تقلیِد محض از طبیعت نیست. بـل، درکنـار تقلیـد، شـاعر بنـا بـه قـوۀ تخیـل و احسـاس 

یـی جدیـدی کـه در طبیعـت یافـت خودش، چیزهایی را به این تقلید می افزاید و یک پدیـده

 )٥٩:  ١٣٨١سازد. (شمیسا، گردد را؛ می�ی

کند و حتا به جای اسـتفاده از فـِن بودِن شعر را ارستو در جای دیگر نیز رد �یتقلیدی

دانست کـه ارستو شعری را واجد ارزش می«دهد: بیان در شعر، تقلیدی بودنش را اهمیت می

 )٩٥:  ١٣٨٢(کالر، » عوض فِن بیان، برتقلید (محاکات) استوار باشد.به 
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شعر نظر مثبت دارد و شعر را در راستای بازتاب حقیقت،  یکی دیگر ازکسانی که در بارۀ 

شعر واقعیـِت مطلـق اسـت. «پنداِر نووالیس: داند؛ نووالیس است. به بهرتین ابزار و وسیله می

 )٥١٦:  ١٣٨٥(سیدحسینی، » حقیقی است. شاعرانه باشد؛ بیشرت هرچیزی، هرچه بیشرت

یـد کـه شـعر و حقیقـت، بـا هـم رابطـۀ وجود می آ در این سخِن نووالیس، این تصور به 

سـوی عنوان تنها ابزاِر شـعر، هرقـدر بـه طرِف دیگر، زبان به  ناپذیر دارد. از تنگاتنگ وگسست

 گردد.تر میه�ن میزان حقیقیپیش برود؛ به  گی بهشاعرانه

های نغزی دارند. ابـن سـینا چیست؟ گفته دانشمندان اسالمی نیز در ذیِل مبحِث شعر

شعر سخِن خیال انگیز و شوراننده باشـد و منطـق را بـه هـیچ یـک وزن و «که:  ین باور بودبه ا

وسـیلۀ آن شـخص بـر ایقـاع  قافیه و تساوی نظری نیسـت و صـناعات شـعر، آن اسـت کـه بـه

 )١٤:  ١٣٩١(خراسانی، » تخیالت دست یابد.

م مخیِل مـوزون شعر در نزد منطقیان کال «خواجه نصیرالدین طوسی به این باور بودکه : 

 )١٤:  ١٣٩١(خراسانی، » باشد و در عرف جمهور، موزون و مقفی.

باشـند. البته سخنان ابن سینا و طوسی، متأثر از آرایـی ارسـتو و فیلسـوفان یونـانی می 

ه�ن جهت، نگاِه شان نسبت به شعر، یک نگاه فلسفی است تا ادبی و ه�ی. آن گونه که به 

 دهد: پورنامداریان، این گونه توضیح می این تفاوِت دیدگاه را تقیِ 

در سنت ادبِی گذشتۀ ما دو تعریف عمده و مشهور برای شعر وجـود دارد. یکـی از «

گیـرد کـه در رأس پردازاِن سـنتی رسچشـمه میاین دو تعریف از دیدگاِه ناقدان و نظریـه

شـعر و ماهیـت  آنان شمس قیس رازی قرار دارد. تعریف دیگر تعلق به فالسفه دارد که به

نگرنـد و در رأس آنـان ابـن سـینا جـای دارد و آن از دریچۀ فلسفۀ ارستو و فن شـعر او می

بعد خواجه نصیرالدین طوسی که تقریباً معارص شـمس قـیس رازی بـوده اسـت. اگرچـه 

تعریف خـود بـر وزن و قافیـه تأکیـد کـرده اسـت و خواجـه برمحاکـات و  شمس قیس  در

» دار بودن شعر در نظر هیچ کدام نیازی به تأکیـد نداشـته اسـت.ظاهر، معنا تخیل و  به

 )١٩٥:  ١٣٨٩(پورنامداریان، 

پردازان کالسـیک اسـت کـه در بـارۀ شـعر ایـن نظامی عروضی یکی دیگر از نظریـه

صناعت، اتسـاق مقـدمات موهمـه شاعری صناعتی است که شاعر بدان«گونه نظر دارد: 

وجه که معنا ی خورد را بـزرگ گردانـد و معنـای بـزرگ کند و التیام قیاسات منتجه بر آن 

 )١٤:  ١٣٩١(خراسانی، » را خورد.
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در دوران معارص نیز، شعرشناسان و کسانی که به نحو از انحا بـا شـعر و درکـل بـا هـ�   

هـای معـارص رسوکار دارند؛ در بارۀ ماهیت شعر ابراز نظر �وده اند. یکی از  مشهورترین چهره

-نـرث) و درعـین حـال شـاعر، محمدرضـا شـفیعی بررسی متون ادبـی (شـعر و  در حوزۀ نقد و
گی عاطفی اندیشه و تخیـل اسـت کـه در هشعر گره خورد«باشد. به نظر کدکنی: کدکنی می

 ) ٢٧-٢٦:  ١٣٨٣(زرقانی، » زباِن آهنگین شکل گرفته است.

عنـارص را کنـد؛ ایـن یا وقتی سیدمهدی زرقانی به عنارص شکل دهندۀ شـعر اشـاره می

. اندیشــۀ ٥. عاطفـه، ٤. زبــان، ٣. صـورخیال، ٢. موســیقی، ١«دانـد:شـ�رد و مهــم میبرمی

 )٢٦:  ١٣٨٣(زرقانی، » . پشتوانۀ فرهنگی.٦شعری 

ـاِن ایـن  ـایی بحـث و توضـیح دارد و آرایـی هریـک از متخصص البته هریک از این موارد، ج

ـان همیِت زبان و کارکرد آن در زندحوزه ممکن با یک دیگر متفاوت باشند. ولی نظر به اه گـِی انس

 ویژه در حوزۀ شعر، در جای خودش روی زبان از نظر دانشمندان مکث خواهیم کرد.و به 

صـورت کـل و دربـارۀ شـعر  سیمین دانشور یکی دیگر ازکسانی است که دربارۀ هـ� بـه

خواهـد بـود. بـه بـاور مفـاد ن گونۀ خاص ابراز نظر کـرده اسـت. آوردن آرایـی او نیـز خـالی ازبه

وسـیلۀ کـالم. کـه گـاه بـه وسـیلۀ وزن و  شعر عبارت است از خلق زیبایی بـه«سیمین دانشور: 

هـا. مفهـوم ایـن تعریـف ایـن اسـت کـه مرحلـۀ اوِل گیرد و گاه هـم بـدون اینقافیه انجام می

شاعری، آفرینش و خلق ه�ی است که ایـن مـوهبتی اسـت ذاتـی و مرحلـۀ بعـدی، زیبـایی 

 )٤٢٧:  ١٣٧٥(دانشور، » باشد.... که البته این زیبایی زیبایی ه�ی میاست

هگـل «یا در جایی دیگر، سیمین دانشور تعریِف هگـل فیلسـوف آملـانی را مـی آورد: 

گویـد: بنـا بـر ایـن گفته است که شعر، فلسفۀ منظوم است. و در ادامه خـودش چنـین می

گـی هجمیع جهات و از کـل زنـد نسل، از توان گفت که شعر، تجربۀ یکطور خالصه میبه 

طور که در ذهن شاعر منعکس گشته. شاعِر خوب شـدن کـاری دشـوار اسـت. از است؛ آن

تر است. شاعِر خوب، برکلیه جریانات زمـانی و مکـانی خـود وقـوف کوه کندن فرهاد سخت

 )٤٢٩:  ١٣٧٥(دانشور، » دارد.

سـخنگوی مـردِم زمـاِن خـودش  این سخِن دانشور، گویایی این نکتـه اسـت کـه شـاعر 

گذرد؛ بایـد آگـاهی داشـته باشـد. های که در پیرامون مردمش میباشد. او از همه جریانمی

دهد. با این گونه تعریفی که از شعر و داشنت، شاعر را در موقعیت دشواری قرار میاین آگاهی

 توانیم. ل شده �یفکر متایزی قایدهد؛ بین شاعر و روشنشاعری، سیمین دانشور ارایه می
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نی�یی، ما این گونه شعر را در زبـان دری شـاهد هسـتیم.  صورت عملی در شعِر پسابه 

کرد اجت�عی گفته انـد. گرچند در شعر کالسیک تعدادی معدودی از شاعران، شعری با روی

مندی شـاعر اسـت و شود؛ رسالتدر این تعریِف سیمین دانشور، چیزی دیگری که روشن می

 مند باشد.باید رسالتشعر 

شعر حـت�ً «گفته است: علی رشیعتی یکی دیگر از کسانی است که دربارۀ شعر سخن 

نرث بیان کنـیم؛ هرچنـد زیبـا و توانیم به شود. اگر احساسی را میپس از سخن گفنت آغاز می

مرز شعر نرسـیده اسـت. هرگـاه بیـان از گفـنت احسـاس عجـز کـرد؛ شـعر ناب باشد؛ هنوز به 

 )٣٠١: ١٣٨١(رشیعتی، » شود.دیدار میپ

بیند و بـه علی رشیعتی رابطه بین شعر، نقاشی، موسیقی و رقص را بسیار تنگاتنگ می

همه از اختالِف شعر و :«این باور است که این سه شاخۀ از ه�، باهم خویشاونداِن نزدیک اند 

موسیقی، شعر، رقـص، فهمند. گویند و من در شگفتم که چرا شعر را �یموسیقی سخن می

گوییم؛ گاه با اصـوات؛ گـاه سازی ... همه شعر است. گاه با کل�ت شعر مینقاشی،  مجسمه

 )٣٠٢:  ١٣٨١(رشیعتی، » ها؛ گاه با حرکات.بارنگ

سارتر، فیلسوف اگزیستانسیالیست فرانسوی نیـز  بـین نقاشـی و پلجالب است که ژان

ر چند تایی از این دنیاهـای خـرد را در کنـار هـم همین که شاع«شعر رابطۀ وثیق قایل است: 

 ها را روی پرده گرد می آورد. بگذارد؛ َمثَِل او َمثَل نقاش است که رنگ

سـازد؛ امـا ایـن ظـاهِر امـر اسـت: شـاعر جملـه بسـا بپندارنـد کـه شـاعر جملـه میچه 

و عـدم های سـاحرانۀ تناسـب سازد؛ شیء می آفریند. کل�ِت شیءشـده بـر اثـِر تـداعی�ی

کننـد؛ دفـع هـا و صـداها همـدیگر را جـذب میشوند؛ چنان کـه رنگتناسب با هم جمع می

ها واحد حقیقی شعر را که هـ�ن جملـۀ شیءشـده اسـت سوزانند و اجت�ع آنکنند؛ میمی

 آورد.وجود میبه 

بسا که شاعر، نخست انگاره یا طـرح کلـی جملـه را در ذهـن دارد و سـپس کلـ�ت چه 

ل آن می آیند. ولی این انگاره هیچ وجه مشـرتکی بـا آنچـه معمـوال طـرح کـالم نامیـده دنبابه 

-کند، بل تقریبا نظیر ه�ن طرحِ آفریننـدهشود ندارد. یعنی که برساخِت معنا نظارت �یمی
صـورت که دست به قلم بربد، چیزی را که بعد بـه ای است که پیکاسو به مدد آن، پیش از این

 )٦٦:  ١٣٨٨(سارتر، » کند.کن درخواهد آمد در فضا نقش میبندباز یا آرل
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عمال نیز، ما همین قسم بسا شـاعرانی را رساغ داریـم کـه هـم شـاعر انـد و هـم نقـاش. 

گفتنـد و هـم نقـاش ها هم شعر میمانند: سهراب سپهری و جربان خلیل جربان. هردوی آن

 ه شاعر بودند.طور خیلی از شاعران دیگر و یا نقاشانی کبودند. همین 

سارتر، رشیعتـی و سـیمین دانشـور وجـود پلجا یک نوع شباهت بین نظریۀ ژاندر این

دانشـور، نقاشـی و  گویـد. بـه بـاور سـیمیندارد. هرسه از ه�نندِی نقاشی و شعر سـخن می

 خصوص در شعِر زبان دری.موسیقی متأثر از شعر است. به 

نـام راز نظر کرده است. حقوقی از چیزی بـه در  بحِث ماهیت شعر، محمد حقوقی نیز اب

پـردازد: شـعر می گوید و به زعم خودش به توضیح ایـن عنرصـکلیدی درجوهر شعر سخن می

شعر احساس شود؛ هـ�ن جـوهری کـه  گِی دیگر، شعریت هرهبه این معنا که قبل از هر ویژ «

جوشـد و همچـون میذاِت آن است و در نظِم نرث نیست و همـواره از رسچشـمۀ خیـاِل شـاعر 

یابـد. جـوهری کـه بـر مـدار ذهـِن شـاعر در های تپنده  و زندۀ زبان جریـان میخونی در رگ

دهـد و زبان جـان می گاِن جاذب و جالب، بهههای گرداِن متقاطع و در هم فروروندۀ واژ شعاع

هـــای جدیـــد تشـــبیه، اســـتعاره، حســـامیزی، بافت بخشـــد. عنـــوانی در طـــرحِ عنـــوان می

شـعر در دایـرۀ بـزرگ  بخشی... که درحقیقت، داّل بر میزان و درخشش شعریت هرشخصیت

 )٦١:  ١٣٧٧(حقوقی، » تصویر است.

شعر از «باشد که دربارۀ شعر سخن گفته است: احسان طربی یکی دیگر از کسانی می 

 )٢٨:  ١٣٥٩(طربی، » چهارعنِرص رضوری مرکب است: اندیشه، احساس، تخیل و آهنگ.

دهــد کــه آوردن آن طــربی هریــک از ایــن عنــارص کلیــدی را رشح می ســپس احســان

گـردد. ولـی در بحـِث آهنـگ شـعری و توضیحات در این نوشتار باعث مطول شدن کـالم می

توانـد در صـورهای متفـاوت و نقش آهنگ در شعر، سـخن طـربی ایـن اسـت کـه آهنـگ می

ی و قافیه باشـد، یـا در وزن ابزارهای گوناگون تجلی پیداکند. ممکن این آهنگ در وزن عروض

زنـد کـه پرس را مثال میژانیا شکل و ش�یل دیگری. او در این مورد، شعرهای سن هجایی و

باشـد. از هـ�ن خـاطر شـعر  نی�یـی و نرث نوشته است. ولـی نـرث نیسـت؛ بلکـه شـعر میبه 

ه دارای آهنـگ یی از این گونه شعر اند. یعنـی شـعری کـپسانی�یی را مثال می آورد که �ونه

 باشد.ولی این آهنگ برخاسته از وزن عروضی و یا هجایی �ی ؛است

های روس، واژۀ فورگرانـدینگ را وارد حـوزۀ نقـد فورگراندینِگ زبان در شعر: فورمالیست 

زدایی ترجمه کرده است. �اسازی و حتا آشنایی سازی، پیشادبی کردند. این واژه را  برجسته
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�ودِن زبان در شعر، بیرون کشیدن زبـان از حالـت رصفـا گزارشـی و خنثـا  منظور از فورگراند

است. تا منتقد، از ساز وکاِر زبان، معنا را کشف کند نه اینکه معنا را بدون توجه به زبان بررسی 

ها منظور شاعر نیست. بلکـه �اید. یعنی در فورگراند شدِن زبان در شعر، معنای قاموسی واژه

 باشد. نای مصطلح منظور نظر میمعانِی ورای مع

باشد؛ نقش وکارکرد زبان شده، نکتۀ دیگری که مطمح نظر میبا توجه به نکات یادآوری 

خورد و شعر تنها ازهمین درد شعر میباشد که به سو تنها ابزاری میدر شعر است. زبان از یک

گونـاگون دارد. کـاربرِد  هـایتواند در جامعه هستی یابد و از طرف دیگر، زبان نقشطریق می

سازد های گوناگون، این پرسش را در اذهان متصور میهای متفاوت و در عرصهزبان در بخش

 که کاربرد شعری زبان چگونه است؟

شـعر،  شود به این پرسش این گونه پاسـخ داد کـه کـاربرد زبـان دردر یک نگاه کلی می

گـی و  ابزاربـودِن حالـت عـادی، روزمره زبـان ازباشد، بـل در شـعر، �ی کاربرد رصفا ابزارگونه

 گردد.گردد و از یک تشّخص زبانی برخوردار میخودش بیرون می

هـای گـردد و ایـن تغییـراِت بنیـادین، در قالبدر شعر، زبان با تغییـرات ژرف روبـرو می 

قواعـد باشد. در زبـاِن شـاعرانه، شـاعر از زبـاِن عـادی و عدول ازهنجار وگزینش قابل دید می

شـکند و نحـو مـروج و متـداول زبـان را درهـم می کند. رصف وعادی حاکم بر زبان عدول می

 �اید.برای خودش یک دستور ویژه و مخصوِص خودش ایجاد می

دستوری دارد و مبتنی برآن نظـاِم دسـتوری  ۀخود یک نظام ویژ  تعبیری، هرشاعری ازبه 

های تـازه گوید؛ واژهانی زبانِی که سخن میگهگوید. در سیستم واژ ساختۀ خودش، سخن می

 های عادی مروج نباشد.�ایند. ممکن در زبان عادی و مکاملهو بِکر ایجاد می

ـانگاِن زبان را گـزینش میشاعر، واژه  ـا جه ـابق ب بینِی خـودش و طـرز تفکـر کنـد. او مط

ـانِی ر را داشتهها قابلیت حمل معانی شاعبرند که آن واژههایی سود میخودش، از واژه باشند. مع

فشان در ذهن و ضمیر شاعر مضمر است و فقط توسط کلـ�ت قابلیـت، فَـوَران را که مانند آتش

 کند.دارد. در شعر زبان، از حالت خنثابودن خارج شده و شکل دینامیک به خود اختیار می

ـایی انـد از این جهت، کاربرد زبان در جهاِن شاعرانه، یک کاربرد متفاوت از دیگـر بخش  ه

ـات بـه شود. به ها استفاده میکه زبان در آن قسمت ـام و در عبارت دیگر، زبان در ادبی صـورت ع

ـار شعر به گونۀ خاص، دارایی تشخص می ـان مـرده و ابـزاری رسوک ـا بایـک زب گـردد. در شـعر، م

 بل، در برابر یک شخصیت قابل تحلیل قرارداریم که عبارت است از زبان. نداریم؛ 



 
 
 
 
 
 

 

 ، در زبان شاعرانهشعر ستیِ ه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤۳ 

چیز دارایی شخصیت مستقل است: یکی زبان و یکـی هـم خواننـده. هـردو از  درشعر، دو

ـالی بیـرون می دو تفسـیر پـذیر و  گیرنـد. هـرخود صـفت دینامیـک را میشـوند و بـهحالت انفع

 تفسیرکننده است.

یعنی معنای مورد نظر » املعنی فی البطن الشاعر.«گویند: ازهمین جهت است که می 

باشـد و پـس از شـاعر، ایـن خواننـده اسـت کـه متناسـب بـا پـیش شاعر دربطِن خـودش می

کند. مضمربودِن معنا در بطن شـاعر، های خودش، آن شعر را چگونه تفسیر و تأویل میفرض

کـار رفـنت ل رأی، ریشه در متفاوت بـه این استقال دهد واوتومات خواننده را استقالل رأی می

مراتب مهم زیرا در ادبیات چگونه گفنت(روش) به . و یا کارکرد متفاوِت زبان در شعرزبان است 

تعــداِد معــدودی از گفنت، مــا بــا کــه در جهــاِن چــیخــاطر آن گفنت(محتــوا). بــهاســت ازچی

مذهبی و فـرا زمـانی رسوکـار  -ادینیهای ماندگاِر  فرا جغرافیایی، فراقومی، فرانژادی، فر ارزش

داریم کـه در همـۀ اعصـار مـورد توجـه متفکـران، فیلسـوفان و مصـلحان بـوده انـد کـه از ایـن 

 شوند.های اگزیستانسیال تعبیر میهای ماندگار به ارزشارزش

گیرد(تشخص). اول بایـد قاصـد را حاشیۀ حامل پیام قرار می در زباِن شاعرانه، پیام در 

پس مقصود را. تا ساختار و بافتار اسکلیِت درهم تنیدۀ قاصد را نشناسیم و بـه راز شناخت و س

 نربیم؛ ممکن نیست که مقصود و یا پیام را فهم �اییم.و رمز آن پی

شــناختی ترین مباحــث در جهــاِن زبانبحــِث کــار بــرد زبــان در شــعر، یکــی از جــدی  

 خاطِر دشـوار زبانی ایجاد گردیده اند؛ بهباشد. این همه مکاتِب متعددی که در حوزۀ ه� می

باشد. از فورمالیسم گرفتـه تـا رومانتیسـم، سمبولیسـم... . هریـک بودِن زبان شاعرانه میفهم

یی که خودش دوسـت دارد بـاز کنـد و تحفـۀ مـورد گونهکوشیده اند تا بقچۀ زباِن شاعرانه را به

ه تا ما شاهد بروز این همه مکاتـب متعـدد نظر خویش را بگیرد، این طمع و عالقه باعث گردید

 حوزۀ ه� زبانی باشیم. در

سارتر، یکی از متفکران و فیلسوفان معارص است که اندیشـۀ فلسـفِی خـودش را پلژان 

در نوعیت زبان ه�ی و قالب رمان بیان کرده است. او در ارتباط با شعر و زباِن شاعرانه چنین 

سـازی اسـت... شـاعران از جملـه پیکرتراشـی و آهنگحکم شـعر حکـم نقاشـی و «گوید: می

کار خواهنـد آن را چـون وسـیله بـهدهند؛ یعنـی �یکسانی اند که تن به استع�ل زبان �ی

گزیننـد؛ حـدیِث ایشـان حـدیِث دیگـر گویند؛ خاموشـی هـم �یبرند... شاعران سخن �ی
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یر و سـاخنت ترکیبـات غریـب، ناپـذاست. گفته اند که شاعران با درهم آمیخنت کل�ِت ترکیب

 )٥٨-٥٧:  ١٣٨٨(سارتر، » خواهند بنیاد کالم را بر اندازند.می

کند و "طرح نو" می انـدازد. تـا سارتر، شاعران بنیاد زباِن محاوری را دگرگون میباور  به 

 با این طرحِ جدیدش، بتواند جهاِن جدید خلق کند. 

هـای از دیگر کارکردهـای زبـان در بخش پس کاربرد زبان در شعر، کامال متفاوت است

بـاره از زبـان حقیقت آن است که شاعر یک«گوید: ها میچینیدیگر. سارتر هم پس از مقدمه

به مثابۀ ابزار دوری جسته و برای بار اول و آخر راه و رسم شاعرانه را اختیار کـرده اسـت؛ یعنـی 

 ن نشانه... .کند و نه چو راه و رسمی که کل�ت را چون شیء تلقی می

-هبیند؛ گویی کـه او ازجـرب زنـداما شاعر از زبان بیرون است؛ کل�ت را دیگرگونه می 
کنـد کـه سوی آدمیان باز آید؛ نخست باکالم چنان برخـورد می گی برش آزاد است وچون به

 بـهدر آید و خـود را  است تا ازخود به ییمه که برای یک نرث نویس وسیلهبا مانعی... زیرا کل

.» خـوِد او بـاز گردانـد...  اسـت کـه تصـویر او را بـه ۀهان بیافکند؛ بـرای شـاعر آیینـمیاِن ج

 )٦٣-٦١-٥٩:  ١٣٨٨(سارتر، 

دهـد ایـن گونـه از بابک احمدی وقتی نظریات یاکوبسن و یاکوبینسـکی را توضـیح می

ــاِن ادبــی و غیــر ادبــی ســخن می ــِی پیــام، آگــاهی بــه ج«گویــد: تفــاوت زب نبــۀ کــارکرد ادب

 شناسیک پیام است. اما زباِن شعر، با زبان هر روزه یا زبان طبیعی تفاوت دارد. زبان

شناسیک زبان و هجوم سازمان یافته و آگاه به زبان هـر یاکوبسن، شعر را کارکرد زیبایی

میان نظام زبان عملی کـه در آن عنـارص زبـانی  ١٩١٩نامد. یاکوبینسکی نیز درسال روزه می

شـوند و زبـان ادبـی های مستقل نیستند و تنها ابزاری برای ارتبـاط محسـوب میدارای ارزش

 تفاوت گذاشته بود.

توان این بحث را پـیش کشـید کـه متـون دو بر اساس نظر یاکوبسن و یاکوبینسکی می

دسته اند: در متون دستۀ نخست پیامی خاص از راه زبانی روشن و ساده (تـا آنجـا کـه امکـان 

جـا شـویم. اینود. ما در زماِن خواندن چنین متـونی اصـالً متوجـه زبـان �یشدارد) ارایه می

شـود... متـون علمـی در ایـن دسـته زبان شفاف است و شاید بتوان گفت که زبان حذف می

 بارت چنین زبانی را نرث علمی خوانده است.گیرد و روالنجای می

گی و حتـا رازهـای چیـدهپـیشیوۀ بیـان اسـت. اما در متون دستۀ دوم، پیام وابسته به 

گی چیـدهجـا چیـزی جـز همـین پـیحساب می آید. زیـرا پیـام این جا، امتیازی بهزبانی این
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شـ�ر پنهـان هـای بینیست. در این متون معنای نهایی یـا وجـود نـدارد و یـا در پشـت تأویل

کند تا بـه آن می شود. در زماِن خواندن این متون، زبان حضور دارد، زنده است و ما را وادارمی

کنـد کـه بـرای درک آن بیاندیشیم. گاه نامتعارف و دشوار است؛ گاه این احساس را ایجاد می

در متون دستۀ نخست، آفرینندگی خواننـده در کمـرتین حـد وجـود دارد؛  سد و مانعی است...

ـا در متـون دسـتۀ  دوم، تنها باید دانش تخصصی و یا هوشی متعارف داشت تا پیام را فهمیـد. ام

ـان، بیافرینـد.گیهچیـدپـیخواننده خود باید معنا را، از راه تأمل و دقت بـه  ـای زب (احمـدی، » ه

٦٩-٦٨:  ١٣٩١( 

کار گـِی بـههیی را که نباید از نظر دور داشت این است که در متـون ادبـی، پیچیـدنکته

صنایع علوم بالغی هایی نظیر عدول از هنجار و گزینش باشد و رفته در زبان، باید معلول علت

کـه عـدم آگـاهی گـی گـردد نـه اینهمانند تشبیه، استعاره، کنایه، مجاز ... باعث ایـن پیچیـد

نویسنده یا شاعر از قواعد زبان، موجب این تعقید گردد یـا تهـی بـودن مـنت از معنـا، شـاعر را 

گـی هچیـدطرف بازی با کل�ت بکشاند و یک قالـب تهـی از محتـوا را بسـازد. بلکـه ایـن پیبه 

صورت ناخودآگاه و در اثر فَوَران پیاِم ادبی و محتوای ادبی در زبان بایـد شـکل بگیـرد. اگـر به 

انگیـز رو بـرو خـواهیم بـود کـه نـه چنین نباشد؛ آن زمان ما با یک منت کسل کننـده و رخـوت

 گی و روانی منت علمی و ژورنالیستکی را.هادبیت کالمی دارد و نه ساد

دبـی و رسشـت چیده نیسـت؛ بلکـه محتـوای ادر ذاِت خودش پی ،عرانهمنت ادبی یا شا

خـاطر شـعریت خـودش و از این جهت است که شعر، به  سازد.چیده میادبیِت منت، آن را پی

گـردد. ایـن نکتـه را سازد و باعِث دیریابی معنـا میخاطر رسشت خودش، منت را گُنگ میبه 

گری یـا انتقـال قصـد روشـنگـان را نـه بـه هواژ  شعر«دهد: بابک احمدی این گونه توضیح می

گـان مـواردی درخـود هسـتند؛ هگیرد. در شـعر، واژ کار میها بهکردن آنمعانی، بل برای مبهم

-ها را مـبهمتوانـد ایـدهدست نیامدنی و او تنهـا میش�رند و به شاعر آگاه است که معانی بی
 )٢٢٧:  ١٣٩١(احمدی، » است. کار بردهکند. این اصطالحی است که ماالرمه به

شناسان معارص، نیز دیدگاه مشابهی در زمینۀ زبـان ادبـی و پیرت وردانک، یکی از سبک

هـای گیهزباِن شعر، شامل ویژ «گوید: شاعرانه دارد. او در مورد زبان ادبی این گونه سخن می

ن اسـت نقـض های دسـتوری ممکـشود: معنا در آن اغلب گُنگ و فـرّار اسـت؛ قاعـدهزیر می

خصوصـی اسـت (مـثال: بشوند؛ ساختار آوایی منحرص به فردی دارد؛ دارای الگوی فرمـی بـه 
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کار های برجسـته را بـهگان، دسـتور زبـان یـا نحـو، صـورتهشکل بیت بیت)؛ در صداها، واژ به

(وردانـک، » مـنت هـای دیگـر اسـت.های غیرمستقیم به گیرد و رسانجام در بردارندۀ اشارهمی

٢٩:  ١٣٨٩( 

سـازد کـه در های زباِن شـعر، مـا را متوجـه ایـن واقعیـت میگیهگونه برشمردن ویژ این 

جهاِن شاعرانه و منت شاعرانه، خواننده با یک زبان جدیدی روبـرو اسـت. ایـن زبـان بـه گفتـۀ 

ــان" خــودش  ــاب "بی ســیروس شمیســا، دســتور مخصــوص خــودش را دارد. شمیســا در کت

کار گونه باشد، تا مـا بـا صـناعاتی بـهزبان ادبی است. پس اگر اینگوید: علم بیان دستور می

مـانیم و ایـن لـذت را در رفته در علِم بیان آشنا نشویم، از نعمِت درک مـنت ادبـی محـروم مـی

دهیم. با داشنت چنین خصوصیاتی که شعر داراست و زبان شـعر نیـز از گی از دست میهزند

ارد، واضح است کـه چنـین متنـی در جامعـه و در خود قاعده و دستور مخصوص خودش را د

 خودش را نیز دارد. ییگان ویژههاعصار گوناگون، خوانند

یک چنین متنی را هرکسی خوش ندارد و یا ممکن است برای خیلی از مردم قابل فهـم 

کند و برای شـاعر درمدینـۀ نباشد. وقتی فیلسوف بزرگی چون افالتون می آید شعر را نفی می

هــای محتــوای و بــه تَبَــع آن گیهخــاطر همــین ویــژ گــردد؛ بــه ش جــایی قایــل �یفاضــله ا

 های زبانی شعر است.خصوصیت

افالتونی که پس از بیسـت و پـنج قـرن ک�کـان بـر تـارک حکمـِت برشـی ماننـد تـاج  

بینم پـیش از مـن روم، مـیهرجـا کـه مـی«درخشد و به گفتـۀ جـورج سـانتایانا: پادشاهی می

کند و شـاعری ولی آدمی به این بزرگی وقتی شعر را نفی می» جا نشسته است. افالتون در آن

لذاسـت کـه  شود از کنار این هشدار افالتون گذشت.داند، بدوِن تأمل �یرا کاری عبث می

گی شوند و یا به شـعر هگاِن شعر، ممکن است دچار رسخوردهاز دو جهت، مخاطبان و خوانند

های ماننـد افالتـون را گـاه انـد و نظریـات ضـد شـعری انسـانرجوع نکند. یکی کسانی کـه آ 

عـاجز انـد. عجـز  –شعر  -چیده سواد کم دارند و از فهم متون پی خوانده اند و دیگر، کسانی که

ضدیت با  فهمِی خود شان، در گردد تا گرد آن نگردد و برای توجیه بطالت وکندشان باعث می

 شعر چیزهایی بگویند.

مراتـب از ان و موافقانی دارد. ولی در جهان مدرن، موافقاِن شعر، بـه شعر، ازخود مخالف

کردند؛ یا بـه ایـن شعر حمله میمخالفانش بیشرت اند. در جهاِن باستان، بیشرت کسانی که به 
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یا نظریۀ مخالفـت شـان بـا شـعر،  تصور بودند که شعر قدرت و ظرفیت حمل اندیشه را ندارد و

بینی خـودش در معـرض ابطـال قـرار گرفتـه ست که حاال آن جهانبینِی بوده امبتنی برجهان

رشـد علـم در باشـند کـه بـا توجـه بـه هایی میاست. یا اگر کامال باطل نشده است؛ جزء ایده

بینی ترین نقاطی از تفکر و اندیشه جا خوش کرده است. مانند جهانجهان مدرن، در حاشیه

 "ُمثُل" افالتونی.

ذشته تصور بر این بود که شعر ظرفیـت حمـل اندیشـه را نـدارد؛ از طرف دیگر، اگر درگ 

ترین فیلسوفان یا زبان شان شاعرانه است؛ مانند نیچه و یا از شـعر بـا بینیم که بزرگامروزه می

سـارتر و دیگـران. از طـرف دیگـر، پلقدرت متام دفاع کـرده انـد؛ ماننـد: هایـدگر، هگـل، ژان

فلسفی شان را در قالب زبان ادبی بیان داشته اند. ممکـن  بسیاری از فیلسوفاِن معارص، تفکر

شــده باشــد؛ ماننــد فیلســوفان هــای رمــان بیاناســت ایــن زبــاِن ادبــی، نــرث باشــد و در قالب

 نویِس فرانسوی (سارتر، آلربکامو...)  و یا هم شعر. رمان

 شاعرانه زباِن دری، زبانِ 

گـاِن زبـان همیت نباشد؛ بـرای گوینـدها دارای اهاگر شعر برای دیگر ملت در این میان

گردد به عمِق ریشۀ شـعر می برخوردار است. این اهمیت ویژۀ شعر، بر ییدری، از اهیمت ویژه

لحاِظ تاریخی، حجم، محتوا (موضوعاتی بازتاب یافته در شعر) و مسـایل در زبان دری؛ چه از 

تـوان ایـن را در زبان دری میشناختی. دریک نگاه کلی، درسه بخش موقعیت ویژۀ شعر زبان

 گونه فهرست کرد:

ـاریخی:الف) نظر به  شـعر)  داشـنِت شـعر(نظم وجـا منظـور از قـدمتدر این قدمِت ت

باشـد و اال جـا مانـده مینسبت به نرث، عبارت از شعِر مکتوب در مقایسه بـا نـرثِ مکتـوب و بـه 

 گویند نه نظم.زبان نرث سخن می واضح است که مردم به گونۀ شفاهی اول به

ها ولـی جا مانده از گذشتۀ تاریخی، ممکن در خیلی از زبانصورت مکتوب و به ولی به 

گونه که در زبان دری، شعر و نظم از نرث نزدیک به یک قرن و سه دهه قدمت دارد. آن مشخصاً 

 گـرانشود؛ قریب به اتفـاق مورخـان و پژوهششناسی دیده میدرکتِب تاریخ ادبیات و سبک

. وفـات ـهـ ٢٢٠حوزۀ زبان و ادبیات دری، حنظلۀ بادغیسی که در اوایل  قـرن سـوم، حـدوداً 

باشد. یا کسانی دیگری مانند: محمـد بـن وصـیف �وده است؛ نخستین شاعر زبان دری می

هـا بـا سکزی، بسام کرد، فیروز مرشقی ... نیز جزء نخستین شاعران ثبت شده اند و همـۀ این
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اما نخستین نـرثِ ؛ )٢٢-٢١:  ١٣٨٢(شمیسا، کردندگی میهدیگر زندا همتفاوت دو سه دهه ب

باشد. این کتـاب در نامۀ ابومنصوری میخ زبان و ادبیاِت دری، مقدمۀ شاهجا مانده در تاریبه 

ــ. بـه  ٣٤٦سال  حنظلـۀ  نامۀ ابومنصـوری ون، تفـاوت شـاه نـرث نوشـته شـده اسـت. بنـابرآه

ر دیگر شاعراِن نخستین را در نظـر بگیـریم؛ درکـل، تفـاوت باشد. اگسال می ١٢٦بادغیسی 

 باشد. یعنی شـعر، قـدمت یـک قرنـه یک قرن می، های نخستینههجامانده از دنرثِ به  شعر و

 . داردنسبت به نرث 

اگربخـواهیم تعـداد آثـار ، با یـک نگـاه گـذرا بودِن  شعر در مقایسه با نرث:ب) حجیم

حسابی و تأمل در مقایسه با نرث  باهم مقایسه �اییم؛ بدون باریکشعر و نظم را شده به نوشته

 نرث.شده به  یابیم که حجم آثاِر شعری بسیار زیاد است از مقدار و تعداد آثار نوشتهدر می

نـرث.  بخشیده اند؛ تـا بـهآثار شان را به شعر و نظم هستی ها نیز، اکرثاً ترین چهرهمعروف

ـو، فرخـی سیسـتانی،  هاییاگر بخواهیم، چهره مانند: فردوسـی، رودکـی، دقیقـی، نارصخرس

عنرصی، منوچهری، انوری، خاقانی، عطار، سنایی، مولوی، سعدی، حافظ، جـامی، بیـدل را 

نـرث آثـار ش�ریم که بـه  فهرست �اییم که زباِن منظوم داشته اند؛ درکنار آن، اگر بزرگانی را بر

نامۀ ابومنصـوری گـرد آوردۀ شـود از مقدمـۀ شـاه: میمـثالً انـد. اندکخلق �وده اند؛ بسیار 

ابومنصور املعمری، تاریخ بیهقی نوشتۀ ابوالفضـل بیهقـی، حـدود العـامل مـن املرشـق الـی 

نامۀ خواجـه املغرب، کشف املحجوب تألیف جالیی هجویری، سفرنامۀ نارصخرسو، سیاست

دمنـه، مقامـات حمیـدی از  نظام امللک، طبقات الصوفیۀ خواجـه عبداللـه انصـاری، کلیلـه و

قاضــی حمیدالــدین بلخــی، کیمیــای ســعادت امــام محمــد غزالــی، تــذکرة االولیــای عطــار 

گشای از عطاءامللک جـوینی، نیشابوری، چهارمقالۀ نظامی عروضی سمرقندی، تاریخ جهان

گلستان سعدی، املعجم فی معاییر اشـعار العجـم از شـمس الـدین محمـد بـن قـیس رازی، 

نـرث شاه سمرقندی، بهارستان جامی و بعضی کتب دیگر نوشته شده بـه از دولت تذکرة الشعرا

 در حوزۀ ادبیات، تاریخ و علوِم دیگر نام برد.

هـای شعر و نظم را ندارند و ازطـرِف دیگـر، بسـیاری ازچهرهحجم طرف این آثار، از یک  

ف اند تا نرث، مانند عطار، نرث نوشته اند؛ بیشرت در حوزۀ شعر و نظم معرو مشهوری که کتابی به 

نامۀ فردوســی،  ماننــد شــاه وقتــی حجــم آثــاری ســعدی، جــامی، نارصخرســو ... . بــه عــالوه،

ــر  ــان، نظی ــوف و عرف ــوزۀ تص ــار ح ــس از آن، آث ــا پ ــوی و حت ــالطین غزن ــار س ــایدی درب قص
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الطیر، مثنوی معنوی، دیوان کبیر، دیوان حافظ، هفت اورنگ جامی... حدیقةالحقیقه، منطق

های که در حوزۀ شعر غنایی و حکمـی رسوده شـده انـد را در نظـر ن همه غزلیات و مثنویو آ 

 تر از نرث است.گردد که حجم شعر و نظم بسی افزونبگیریم، به وضوح روشن می

داشنت شعر نسبت به نرث در زبان قدمت  نرث:بودِن محتوای شعر نسبت به ج) غنی

مقایسه با نرث، خود به خود اثبات کننـدۀ ایـن واقعیـت  بودن آن از نگاه کمیت دردری و حجیم

 باشد که محتوای شعر نیز نسبت به نرث بِکر و مّرشح است.می

نی�یـی و یـا ادبیـات کالسـیِک زبـان دری را از نگـاه  اگر بخـواهیم، شـعر و نظـِم پیشـا 

 بنـدی �ـاییم؛هـای ح�سـی، غنـای، عرفـانی، حکمـی و دربـاری تقسـیممحتوایی بـه حوزه

دار این مضامین و موضوعات بـوده قراول و طالیهها شعر پیشبینیم که در متام این عرصهمی

عنـوان یـک خـط ار شـعر، بـه گرفته است و یا در کناست و نرث پس از آن این موضوعات را پی

 سایۀ شعر این مفاهیم را دنباله رو بوده است. و فرعی و در ییحاشیه

گراِن حوزۀ زبان به این باور اند که زبـاِن شناسان و پژوهشبانالذکر، ز درکنار نکات فوق

دری رسشت شاعرانه دارد و حتا نرثِ زبان دری، مـوزون و شـاعرانه اسـت. چنانچـه بسـیاری از 

 نرث نیز گویایی این واقعیت اند. شده به کتِب نوشته

دهـد. یـا ییک بخش عظیم از نرث ما را در گذشته، نرث مسجع، موزون و فنی تشـکیل م

شدن نـرث متـأثر از زبـان عربـی باشـد؛ شاعرانه و یا نرث مخیّل داریم. ممکن مسجع ما نرث فعالً

 شدن نرث دری.باشند؛ نه فقط در بخش مسجعولی این تأثیر پذیری در متام سطوح می

هـای کـه مـا در نی�یی نیز قصـه ایـن گونـه اسـت. چهره در دوران معارص و ادبیات پسا

که در حوزۀ شعر شهیر انـد؛ درحـوزۀ نـرث نیسـت. همچنـان  ییرص داریم؛ به اندازهدبیات معاا

ـوطه، چـه در افغانسـتان  و چـه در مفاهیمی که در دوران معارص و به به  خصوص پس از مرش

دورۀ  مـثالً در  ایران در حوزۀ شعر پرداخته شده انـد؛ در حـوزۀ نـرث بـه آن توجـه نگردیـده انـد.

الله خلیلی، واصف باخرتی، محمدرشیف شاعران سرتگی مانند: خلیل انافغانستمعارص، در 

سعیدی، کاظم کاظمی، قنربعلی تابش، سید ابوطالب مظفـری، قهارعاصـی،  ولـی پرخـاش 

احمدی، بارق شفیعی، سید رضا محمدی ... را داریم. ولی درحوزۀ نرث که در ادبیـات معـارص 

کسـی را رساغ نـداریم.  است؛ جز چند چهـره، دیگـرقالب رمان و داستان کوتاه تبارز یافته  در

شود از رهنورد زریاب، جوادخاوری، محمدحسین محمدی، حمیرا قـادری، عنوان مثال میبه 

 آذرخش، حسین فخری، خالد نویسا و چند نفر دیگر نام برد. رسور
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البته این سنجشی که صورت گرفت و دو بخش و پهلوی زبان دری که بـا هـم مقایسـه   

ها مانند: تاریخ، جغرافیا، سیاست، نجوم و دیگرعلـوم ید، درحوزۀ ادبیات بود؛ نه دیگر حوزهگرد

شـمرده شـد و در جمـع آثـار ادبـی حسـاب گردیـد؛  و بازهم تعداد زیادی از آثاری که به نرث بر

 محتوای تاریخی، دینی، کالمی دارند تا ادبی. نظیر: کیمیای سعادت، تاریخ بیهقی... .

 

 یگیر نتیجه

. در شـعر، سـی�ی ظـاهری و کـارکرد زبـان اسـت گـاِن زبـانهشعر، تجلـی هـ� در واژ 

شود. ایـن دگرگـونی، در نظـِر بسـیاری از فیلسـوفان کالسـیک و معـارص پرسـش دگرگون می

برانگیز شده است. به ه�ن جهت، چه در عرص باستان و چـه در جهـاِن امـروزی، بسـیاری از 

 ترین سخنان را گفته اند.فالسفه، در مخالفت با شعر، جدی

های نیستند فیلسـوفانی کـه در متجیـد از شـعر از زاویـهدر جبهۀ موافقان شعر نیز، کم 

بیت غزل ه�ِ زبانی معرفی کـرده انـد. ایـن نوشـتار، ه�ی و غیر ه�ی پرداخته و شعر را شاه

ورشده و در کنار آن از آ  کرد ایجابی به شعر، سخناِن فیلسوفان موافق با شعر را یادبیشرت با روی

 های �وده است.افالتون به عنوان مخالف شعر نیز نقل قول

کـرد پارۀ دوِم این نوشتار، نوعیت رابطۀ متقابل زبـان و شـعر اسـت. ایـن بخـش، بـا روی

فورمالیستی، جایگاِه زبان را در شعر مطمح نظر قرار داده است. زبان در شعر از حالت ایستا و 

گردد که بـا عـدم شـناخت جزئیـات ایـن دژ، ورود در د و تبدیل به دژی میشو خنثا بیرون می

شـود و ایـن زبان در شعر، فورگراندینگ مـی عنا، غیر ممکن است. بناءً داخل آن و رسیدن به م

 فورگراندشدِن زبان، بارزترین تفاوت در جایگاه زباِن شاعرانه و غیر شاعرانه به حساب می آید.

ـاِن هـ� و بخش پایانِی این نوشتا ر، عینی و ملموس است. با توجه به اهیمِت شـعر در جه

ـان دری بررسـی گردیـده اسـت.   جایگاه آن در کارکرد زبان، به صورت مشخص این جایگاه در زب

شـده، شده، چه از نگاه قدمت تاریخی، چه از نگاه کمیت و موضـوعات پرداختهبا معیارهای داده

ـامدرن میتر از نرث شعر در زبان دری، فربه باشد. گرچند زبان دری، نرث ادبی چه در ادبیات پیش

 و چه در ادبیات پسامدرن نیز دارد. اما در مقایسه با شعر، قابل مقایسه نیست.

ادبیاِت زبان دری، بیشرت با شعر قابلیت معرفی در جهان را دارد تـا نـرث ادبـی. پـیش از 

شناسـانده شـود؛ ت زبان دری بـرای جهـان آنکه با ر ماِن بوِف کور صادق هدایت جایگاه ادبیا
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نامۀ فردوسـی، رباعیـات خیـام، غزلیـات حـافظ، مثنـوی مولـوی، بوسـتان ها قبل با شاهقرن

شده است و بالفعل نیز، اهمیت آثار شعری و منظوم ایـن زبـان، بـه سعدی... به جهان معرفی

دی ایـن زبـان و چـه در گان خو همراتب بیشرت از ادبیات منثور این زبان است. چه برای گویند

 های دیگر.زبان

در افغانستان نیز، کمیت و محتوای شعر به مراتب بیشرت از کمیت و محتوای رمـان و 

داستان کوتاه اند. به میزانی که  شاعران معارص افغانستان چـه در  داخـل کشـور و چـه در 

ی کوتاه مشهور هاگان داستانهنویسان و نویسندشده اند؛ رمانکشورهای همسایه شناخته

 نیستند.
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 معاون رس محقق برهان الدین نظامی

 

های اخگربازتاب معجزات انبیای الهی در رسوده  

 
 ملخص املقال

یعترب األدب من املباحث القیمه فی اطار العالقات االجت�عیه، السیاسـیه، الدینیـه و 

ة نرث بلغـاء العـامل االسـالمی خاصـ الثقافیه. أن عملیه تسلسل املوضوعات األدبیه و نظم و

مـن املتـون و األساسـات  مهـمء الدریـه الفارسـیه و ذلـک باسـتلهاة راء اقلیم جغرافیا لغشع

فی جمیع املدارس األدبیه( الخراسانیه، العراقیه والهندیه حتی الیوم) من أجمل ة االسالمی

املباحث التی أضیفت الی املجتمع الثقافی حیث صارت زینه للمجـالس األدبیـه لشـعب 

سلوب استلهام أدباء خراسان االسالمیه و أفغانستان الحالیه نابعه مـن هذه املنطقته. و إن أ 

معتقدات و أفکار املفکرین االسالمیین و هذا بدوره أضاف ج�ال و زنیه الی أثارهم و جعلهم 

 رجاال خالدین عرب األعصار و األزمنه.

ه الفارسـیه و اضافه إلی هؤالء فان أشعار عرشات األدباء و البلغـاء األخـرین للغـه الدریـ

تعترب انعکاسا لألفکار االنسانیه و االسالمیه الراقیه. و ضمن هؤالء األدباء الکبار یعترب موالنـا 

شاه اخکر من البلغاء و األدباء املرقومین لألداب املعارص فإنه الی جانـب تطرقـه ملختلـف 

یمه إلی معجزات املوضوعات األدبیه فانه دامئاً  ما قام و بصوره مسلسله باشارات جمیله و ق

األنبیاء الکرام و األولیاء العظام و التی ینبئ عن عمق معلومات هذ الشخص للموضـوعات و 

القضایا الدینیه و التاریخیه لألنبیاء و األولیاء، و من أجل ذلک سیتم التطرق فـی هـذالقال  

 إلی توضیح بعض من إشارات موالنا أخگر إلی املعجزات.

 خالصه

رزشمند در روابط اجت�عی، سیاسی، دینی و فرهنگی افراد برش بـه ادبیات از مباحث ا

ش�ر میرود. روند تسلسل موضوعات ادبی و رسایشهای سخنوران جهان اسـالم بـه خصـوص 
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شعرای حوزۀ جغرافیایی زبان وادب دری با الهام گیری از متون و اساسـات اسـالمی، در همـه 

روز) زیبا ترین مباحـث را بـه زبـان نظـم وارد مکتب های ادبی (خراسانی، عراقی، هندی، تا ام

 قلمرو جامعۀ فرهنگی �وده اند که زینت افزای مجالس ادبی مردمان این رسزمین می باشد.

نحوۀ الهـام گیـری سـخنوران خراسـان اسـالمی و افغانسـتان کنـونی از باورهـا و افکـار 

نۀ اعصار گردانیده است. عالوه بر اندیشمندان اسالمی به زیبایی آثار آنها افزوده و آنهارا جاویدا

ایشان، ده ها سخنور دیگِر زیان فارسی دری که شعر شان باز تاب دهندۀ افکار عالی انسـانی 

و دینی بوده است، موالنا میرزا شاه اخگر از سخنوران  فرهیخته ادبیات معارص کشـور، نیـز در 

ذکر معجـزات انبیـاء کـرام و  جنب اشاره به مسایل مختلف ادبی، به گونۀ مسلسل و پیوسته به

کرامات اولیاء عظام اشارات زیبا وارزشمندی �وده است، که مبین عمـق معلومـات موصـوف 

نسبت به قضایایی دینی و تاریخ انبیا و اولیا میباشد. بدین منظور به توضیح بعضی از اشـارات 

 دراین مقاله پرداخته میشود.» ع«معجزات انبیاءاخگر را جع به

 مقدمه

ستفاده از معجزات انبیا در قالب های منظوم فارسی دری به عمق معلومات میرزا شـاه ا 

ـ نیست که جوهرۀ زنده�اید. شکیاخگر در بخش منابع اسالمی و تاریخی اشاره می گی برش

 باشد.ه�نا ای�ن به خدا،  تهذیب نفس و رسشت باطنی و ظاهری می

و نحــوۀ اســتفاده از آن را برخــود   از نخســتین روزی کــه برشــ قــدرت و ســیادت زمــین

را فرستاد؛ در بسا » ع«اختصاص داد. خداوند متعال همواره غرض رهن�یی فرزندان آدم، انبیاء

های پیامربان طفره رفتند. در عـوض قبـول موارد انسانها از فرامین الهی، ارشادات و رهن�یی

ربان الهی پرداختند. و گاهی بـه پیام الهی مترد و رسکشی �وده به قتل، تعذیب و اذیت پیام

خاطر صدق مقال و یا عناد خویش معجزات باهره خواستند؛ بناءً انبیاء الهی در مواقع مختلف 

معجزات را نشان دادند که بـرای بعضـی هـا » ج«در جهت اقناع منکران به یاری خداوند بزرگ

 مایۀ عربت و برای دیگران سبب عناد و ستیزه جویی بیشرت گردید.

 ش تحقیقارز

اخگـر ضــمن رسوده هــای هـای خــویش در موضــوعات مختلـف،  بــرخالف اکــرثی از  

گــران؛  احســاس وعاطفــۀ خــویش را نســبت بــه عوامــل ســقوط وانحطــاط مســلمین رسایــش

که �ـاد از باپیشینۀ چندین قرنۀ حاکمیت طالیی متبعین وپیروان اسالم درجهان بیان �وده
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ن، ترویج و نرش مزایایی علمی و فرهنگـی در متـام برحق بودن روند تسلسل حاکمیت مسلمی

آنهم در چار آن در یک جامعۀ اسالمیدهد. این مأمول و درک حقانیترا نشان میابعاد علمی

 باشد.چوب نظم دارای ارزش معنوی واالی  می

 مربمیت تحقیق

. انسان در جنب حل مسایل مادی،  به پاالیش فکر و اندیشۀ سامل نیز نیـاز منـد اسـت

شـد تـا زوایـای بناًء در پهلوی بررسی موضوعات دیگـری سـخنور فقیـد، رضوری دانسـته مـی

مورد بحـث و بررسـی قـرا داد، تـا ایـن گوشـۀ از » ع«عقیدتی  موصوف را در بیان معجزات انبیا

 افکار بازتاب یافتۀ او به فراموشی سپرده نشود.

 هدف تحقیق

یاء، اولیاء و پیونـد فکـری شـعری وی بـا معرفی عمیق معلومات شاعر نسبت به تاریخ انب

 اساسات اسالمی.

 روش تحقیق 

باز بینی اشعار ورسوده های اخگر، بـر اسـاس میتـود کتابخانـه یـی وتحلیلـی صـور ت  

 گرفته است.

گـرد جوامـع مراحـل مختلـف از انحطـاط وعقـب» ع«اخگر ضمن بیان معجـزات انبیـاء 

نام( مسدس العقول و ه های شعری خویش بهاسالمی، علل و اسباب آن را به دقت در مجموع

مخمس العقول) بیان داشته و برخی، پیام های  ارزشمندی را کـه در معجـزات انبیـای الهـی 

 وجود دارد در رسوده های خود بازتاب داده است. 

کـه صـنعت و باشـد وایـناخگر درمخمس ذیل که موضوع اصلی آن، دانـش معـارصمی

ه گی برشی ممد واقع شده است. با وجود تأیید رونـد انکشـاف تکنالوژی، در روند تسهیل زند

جوامع برشی ضمن استفاده ازتکنالوژی مدرن، اظهار نگرانی از بی تفاوتی مسـلمین در برابـر 

شعائر اسالمی و ارزشهای آن دارد. وی باور مند است که انسان مسل�ن نباید بافراگیری علوم 

ن به مسایل دینی طفره برود، بلکه بداند روزگـار یکـه معارص از جادۀ معرفت الهی وحرمت نهاد

نشانه های بزرگرت وحیرت آور تر را غرض راسخ » ع«نشانۀ از ین انکشافات نبود ولی اعجاز انبیاء

گردانیدن باور های مردم ارمغان تاریخ اسالمی وانسانی �وده است که بـه پـارۀ ازآنهـا در ایـن 

 گردد:مقاله اشاره می

 حکمت فرس براند ورشیعت جلوگرفت عامل دون رنگ نوگرفتین های هوی ز
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ــازداد عاعج ــکمت گروگرفت امل وـ ــ  الی ره این تیزروگرفتــجاده چودید خ ح

 )٢یکباره خلق ازپی حکمت روان شدند(                                  

تر از تـوان در سـکوی بـاال اخگر باورمند است که موضوع حکمت وفلسفه معارص را �ی

معجــزات قــرار داد، بلکــه فرقهــای بســیار بــین هــردو موضــوع وجــود دارد؛ بــه گونــۀ جداگانــه 

هربخشی آن را مورد بررسی قرار میدهیم تا نحوۀ تفکر واندیشۀ  مـردم نسـبت بـه هـردو واضـح 

 گردد:

 گنج درون سینه ز رس بازمیکـنیم  میکنیم تا ما سخن زمطلب آغاز

 میکنیم فرق میان حکمت واعجاز  یممیکنـ هرگه بیان معنی ممتاز

 )٣آه و فغان شدند(مردم زرساین دوبه                                 

چون خرق عادتی « اخگر را اعتقاد براین است که مسألۀ معجزه از تعریفش معلوم است:

ط بـه ) کـه مربـو ٤.»(از نبی صادر شود که خلق از آوردن  مثل آن عاجز آید آن را معجزه گویند 

وحی الهی میگردد، بدون استفاده از مواد کیمیاوی ومادی به خاطر ملـزم سـاخنت انسـانهای 

 به امرالهی اتفاق می افتد:» ع« طغیان گر و راسخ جلوه دادن باور های پیروان راستین از انبیاء

 ترفیع شان او زخواص عبادت است  اعجاز ازنتیجه وحـی رسالت است

ــی ولی درکرامت است  است بالیدنش زنور ریاض ریاضت ــ  اعجازازنبـ

 )٥بی عنرصمواد بعامل عیان شدند (                                    

جمع کرامت. چیزهای عجیب وخارق العاده که از بعضی مردمـان بـزرگ گـاه « کرامت:

 )٦» (گاه صدور یابد کرامتها نیز گفته شده است.

هوت پرست، متکرب، معتقد بـه سـحر، جـادو و در رشایطی که مردم غرق پیروی حکام ش

غـرض نجـات و » ج«بسا مسایل خرافی بودند وآنهارا به پرتگاه نابودی سـوق داده بـود. خداونـد

رس وسامان را بـه شـاهراه عـزت رهن�ی ایشان انبیارا با معجزات باهره فرستاد، تا این ملت بی

لسفه و سایر قوانین طبیعـت در برابـر وفالح ابدی رهنمون گردانند. اینجا بودکه نور حکمت، ف

 مکدر گردید و برشیت تجدید پی�ن به ذات احدیت �ودند:» ع«معجزات انبیاء 

   آندم که بود دورة اعجازدرجهان

 حکمت شناس کس نشدو کس خواص دان

ــبع بود معطل بآنزمان ــ ــ    قانون طـ
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 آتش بگشت رسدو زسنگ آب شدروان

 )٧شدند(دریادوشق بگشُت خالئق روان 

مخمس فوق اشاره به داستان حرضت ابراهیم خلیل الله وجریان انداخنت وی بـه آتـش 

توسط �رود ورسد گردیدن آتش اشاره مین�یند که درقرآن کـریم باتفصـیل ایـن جریـان ذکـر 

ًما قُلْنَا يَا نَاُر كُوِ� بَـرْدًا َوَسـالَ «شده است که در این جا به ذکر یک آیۀ کریمه بسنده مین�ییم: 

...قوم تصمیم گرفتند که ابـراهیم را بـه « ) داستان از این قرار است:٦٩انبیاء : »( عََىل إِبْرَاِهيمَ 

جرم توحید ومبارزه بابت پرستی ودشمنی با بتها به آتش سپارند، تاعربت برای دیگـران باشـد. 

تقـرب بـه براین اساس در محلی مناسب خارج از شهر، هیزم فـراوان انباشـتند وهـرکس بـرای 

معبودخود به قدر قدرت دراین کار رشکـت کردنـد. حتـی زنهـا بـرای بهبـود از بـی�ری وقضـاء 

حوائج خود در تهیۀ هیزم رشکت می کردند. باالخره آتش افروختند درین هنگامی که ابـراهیم 

که دلش رسشار ازای�ن بود. بدون هیچگونـه » ع«را دست بسته  از زندان بیرون آورند و ابراهیم

 یم وهراس، باقلب مطمنئ و روح آرام و قیافه ای باز وخندان خویش را تسـلیم آتـش کـرد... وب

 )٨» (آتش به امر پروردگار برایش بوستان شد. 

در برابرفرعون اشـاره مین�یـد؛ هنگـام » ع« همچنان به داستان مبارزات حرضت موسی

اه بنـی ارسائیـل بـه سـوی نجات بنی ارسائیل از ظلم فرعون فرا رسید وموسی مأمور شد همـر 

فلسطین رهسپارشوند. وقتی این خرب به گوش فرعون رسید سخت ناراحت وخشمگین شد و 

دستور بسیج سپاه داد، تعداد افراد بنی ارسائیل که ازشهر خارج شدند ششصـد هـزار نوشـته 

اند. اماتنها مقدمۀ لشکر فرعون به همراه هامان بین ششصـد تاهفتصـدهزار نفـر گفتـه شـده 

 دنبالۀ لشکر او را که فرعون باخود برداشت واز مرص خارج شد یک ملیون رسباز گفته اند.و 

فرعون بنی ارسائیل را به شدت و حدت تعقیب �ود، هنگامیکه بنی ارسائیل خویشنت 

به حرضت موسی امر �ود، بزن در یارا به عصای » ج«را در کنار رود نیل بیچاره دیدن، خداوند

اعت �ود باعصـا دریـا را زد بحـر احمـر( دریـای رسخ) بـه دوازده فـرق اط» ع«خویش؟ موسی

تقسیم شد، بنی ارسائیل به سهولت واطمینان از در یاعبور�ودند وفرعون وفرعونیان همـه بـه 

َوإِذْ فَرَقْنَـا بُِكـُم « �ایـد:) که قرآن کریم به این داسـتان چنـین اشـاره مـی٩یکباره غرق شدند(

) عالوه براین به داستان طلب آب ٥٠(بقره : » نَاكُْم وَأَغْرَقْنَا آَل فِرْعَْوَن وَأَنْتُْم تَنْظُرُونَ الْبَْحَر فَأَنَْجيْ 

�اید وآن حکایت زمانی است که قوم موسی باکمبود آب مواجه شـدند بنی ارسائیل اشاره می
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ز سنگ و در بارۀ آب به منازعه پرداختند؛ حرضت موسی به ه�ن عصای خویش سنگ را زد، ا

در جزیرۀ سینا(میدان ته) دوازده چشمه به ش�ر فرق بنی ارسائیل جاری گردید که قرآن کریم 

ـةَ « �اید:به آن داستان چنین اشاره می فَُقلْنَا اْرضِْب بَِعَصاَك الَْحَجـَر فَـانَْفَجرَْت ِمنْـُه اثْنَتَـا َعْرشَ

بَهُمْ   )٦٠بقره: »(َعيْنًا قَْد َعلَِم كُلُّ أُنَاٍس َمْرشَ

اشـاراتی نیـز صـورت » ع«همچنان درمخمس ذیل  به بعضی دگـری از معجـزات انبیـاء 

 گرفته است ه�نند:

ــگ ناق ــ ــ  اهـازریگ حرب دشمن ازآس�ن سپ زمین ماه اندر و ه آمدــازسن

له دادخواه ــدسایه بان  ابرودرختان پناه گاه سنگریزه شد مسیح وع�َّ ــ  ش

 )١٠شیران بوقت خواب بدربار پاسبان شدند(                               

ـ  موالنا اخگر موارد بارزی  از معجزات را در مخمس فوق بیان داشته که بـه ذکـر مخترص

از سنگ ناقه آمد: اشاره به ناقۀ صـالح پیامرباسـت کـه مـردم بـه نصـحیت  -١آنها می پردازیم: 

ودند وگفتند سحر وجـادو برعقـل او های وی ای�ن نیاوردند بلکه اورا متهم به هذیان گویی �

ــی  ــد آفرید(بعض ــادی خداون ــق غیرع ــه طری ــان ب ــرتی را برایش ــذا ش ــت. ل ــته اس ــر گذاش اث

گفتندازسنگ) آنگاه صالح دستور به مراعـات نوبـت شـرت داد وتهدیـد کـرد سـالمتی شـ� در 

وی  سالمتی شرت است درغیرآن عذاب الهی باالیشان نازل میگردد؛ امـا مـردم در برابـر آزمـون

) اصـل داسـتان درقـرآن کـریم چنـین آمـده ١١ناکام شده قوائم چهار گانۀ اورا قطـع کردنـد.(

بُوُه فََعَقرُوَها فََدْمَدَم َعلَيِْهْم َربُّهُْم بَِذنْبِِهْم فََسوَّاَها«است:  اندرزمین مـاه :  -٢) ١٩(شمس : » فَكَذَّ

ـاَعُة « ره مین�یـد:اشاره به داستان شق القمر است قرآن مبارک به آن چنـین اشـا اقَْرتَبَـِت السَّ

از ریگ حرب دشمن : اشاره به مشت ریگی است که در غـزوه بـدر  -٣) ١(قمر: » وَانَْشقَّ الَْقَمرُ 

رسول مبارک اسالم به سوی کفار انداخت که سبب هزیمت مرشکین گردید، قرآن کریم بـه آن 

از آس�ن سپاه :  -٤) ١٧انفال : » ( وَلَِكنَّ اللََّه رََمىوََما رََميَْت إِذْ رََميَْت «طورذیل اشاره مین�ید: 

نیز اشاره به واقعۀ حنین است که مالئکه ها به کمک سپاه مسلمین شـتافته، سـبب هزیمـت، 

) ٢٦(توبـه : »جنـودٌ مل تروهـا« مرشکین گردیدند قرآن کریم به این مورد چنین اشاره مین�ید: 

در محلـی نشسـته » ص«ری نقل اسـت. روزی رسـول اللـهسنگریزه شد مسیح: از ابوذر غفا -٥

درمالزمت بودند، آنحرضت هفت سـنگ ریـزه را از زمـین گرفتـه » رض«بود، ابوبکر، عمروعث�ن

در کف مبارکش نهاد، آن سنگ ریزه هاتسبیح گفنت گرفتند به مثابـۀ کـه آواز آن بـه سـان آواز 
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) ١٢زمـین انـداخت سـاکت شـدند.(زنبور عسل به گوش من میرسیدآنگاه سنگ ریزه هارا بـه 

همچنان به سنگریزه های که ابو جهل در دست گرفت و از رسول خدا پرسید، در دسـت مـن 

چه است؟ رسو الله فرمودند: من بگویم یا خود شان! سـنگریزه هـا از کـف دسـت ابوجهـل بـه 

ست که نـزد ُعً�له داد خواه : اشاره به داستان شرتی ا -٦پیامربی رسول الله شهادت دادند. 

از گرسنگی والغری شکایت �ـود وخـرب داد کـه صـاحب مـن مـرا کـار فرمـود تـا » ص«پیامرب

پیرشدم وپشت من ریش گشت اکنون میخواهد مرابکشـد وگوشـت مـرا بفروشـد... وحرضـت 

رسول الله  صاحب شرت را به خاطر بی انصافیش مورد مالمتی قـرار داد وآن شـرت را خریـد ودر 

شد سایه بان ابرو : اشـاره بـه  -٧) ١٣گذاشت تا اینکه به مرگ طبیعی مرد.(نواحی مدینه آزاد 

داستان سفر پیامرب اسالم در طفولیت به طرف شام است که ابر درمسیر راه او را سایه مینمود. 

مـراد درخـت اسـت کـه بوقـت قضـای حاجـت بـاهم آمـده آنحرضـت در ختان پنـاه گـاه :  -٨

که عسکراسالم درشامات به مثل برق پیش رفت داشتند  شیریستشیران : مراد  -٩راسرتکرد.

کفار اندیشه �ودند که تاخلیفه کشته نشود مسلمین از پیش رفت �ی افتند یـک نفـر بـاین 

عزم درمدینه رسید حرضت عمـر را دربـاغ بـه خـواب یافـت شمشـیر راکشـید تاآسـیبی بـه وی 

عمـر بیدارشـد وآن شـخص  رساند، آنجا شیری پیداشد بـه وی حملـه �ـود تـا اینکـه حرضـت

 بامشاهدۀ چنین وضعیت اسالم آورد.

 در مخمس ذیل به بعضی از معجزات وکرامات  اشاراتی نیز صورت گرفته است.

 ازچوب خشک برق عرق گشت مشک تر  عدوگشت برحذر و شد اژدها عصا

ــ  شد شجر نطاقه گشت بره وحنانه ــ ــمر نثار و ـشت جعفرطیَّار گ ــ  صوت ع

 )١٤ازشام تامدینه خربهابیان شدند(                                    

شد اژدها عصا: مراد عصای حرضـت  -١هدف اخگر از اشارات فوق موارد ذیل میباشد: 

موسی است که سحرساحران فرعون راباطل �و ساحران مسل�ن شدند قصه درقران به تکرار 

عرق گشت مشک تـر: مـراد عـرق  -٢)١٠٧(اعراف : » ُمبِ�ٌ  فَأَلَْقى َعَصاُه فَإِذَا ِهَي ثُْعبَانٌ «آمده 

مبارک پیامرب اسالم است که از مشک کرده خوشـبوی تـر بـود. ام سـلمه ازامهـات املـومنین 

روز رحلت پیغمرب مبارک اسالم دست برسینۀ مبارک نهادم بوی مشک از دست من « میگوید:

بـوی  م دسـت مـی شسـتم ودمیدن گرفت وچند جمعه برمن می گذشت کـه طعـام میخـورد

مراد از چوب عصـای دو نفـر از ازچوب خشک برق:  -٣) ١٥.(یشددست من زایل � مشک از



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦۰ 

بـه رسعصـانوری روشـنی » ص«اصحاب است که در وقت بازگشت شـب از مجلـس آنحرضـت

میکرد چون هرکدام به خانة خود جدا شدند آن نور دوحصـه شـد بـه عصـای هرکـدام روشـنی 

نطاقه گشت بره : مراد بره ایسـت کـه بـه زهـر دادن آنحرضـت  -٤ست.میکرد، قصه درحدیث ا

حنانـه شـد  -٥شهادت داد و نیز برة آهو که به رسالت شان شهادت داد قصه درحدیث اسـت.

شجر: اشاره به داستان ستونی در مسجد نبوی اسـت، قبـل از سـاخت منـرب حرضـت رسـول 

اما بعد از ساخت منرب خواستند بـه منـرب مبارک اسالم به آن تکیه �وده خطبه ایراد میکردند، 

طیًار گشت جعفر: اشاره به داستان حرضـت جعفـر طیـار  -٦باالشوند آن ستون به گریه افتاد. 

میباشد که بعد از شهادت این لقب را حرضت رسـول اکـرم برایشـان » رض« برادر حرضت علی

ار صـوت عمـر: مـراد نثـ -٧دادند وگفتند: جعفـر در بهشـت در قنادیـل عـرش پـرواز مین�یـد.

نرشصوت حرضت عمر است که روزجمعه هنگـام خطبـه از فـراز منـرب درمدینـه بـه عسـکرگاه 

یعنـی ای » یاساریه الجبل الجبل« حرضت ساریه که مورد مکر نرصانیها قرارگرفته بودند،گفت:

م ساریه کوه کوه یعنی به طرف کوه باالشو. از کرامات اولیا خداست صدا از مدینه به خط مقـد

 نربد درشام رسید وسبب نجات مسلمین گردید.

 ابیات ذیل مبین معجزات حرضت سلی�ن میباشد که اخگر به آن اشاره مین�ید:

 فرمان برندجمله رشیف و وضیع او  کوحکمتی که دیوبگردد مطیع او

ــدیع او ــ ــ ــند در وـزان  بوالقیسیان زمعجزامرـب ــ ــع او بر زـن ــ  تخت رفیـ

 )١٦اعجازبود کین همه دریک زمان شدند(                            

دیـو  -١موالنا در اشعار فوق به داستان معجزه های حرضت سلی�ن نبی اشاراتی دارد. 

بگردد: مراد اطاعت دیوان از حرضـت سـلی�ن میباشـد کـه همـه حیوانـات و پرنـده گـان  بـه 

قرآن کریم به آن چنین رصاحت دارد.  شمول دیوان مطیع و فرمان بردار سلی�ن نبی بودند که

 -٢) ١٣(سـباء: » يَْعَملُوَن لَُه َما يََشاُء ِمْن َمَحارِيَب ومََتَاثِيـَل َوِجَفـاٍن كَـالَْجوَاِب َوقُـُدورٍ رَاِسـيَاٍت «

بوالقیسیان : اشاره به داسـتان تسـلیم شـدن وایـ�ن آوردن بلقـیس ملکـۀ سـباء میباشـد کـه  

قَالَْت يَـا أَيَُّهـا الَْمـَألُ إِ�ِّ أُلِْقـَي إَِيلَّ « قرآن کریم ذکر شده است. داستان این موضوع مفصال در

ِه الـرَّ  ) بـه همـین ٣٠ -٢٩�ـل: » ( ْحَمِن الـرَِّحيمِ كِتَاٌب كَِريٌم () إِنَُّه ِمْن ُسلَيَْ�َن َوإِنَُّه بِْسـِم اللـَّ

 ترتیب نیز در مخمس ذیل به بعضی از معجزات حرضت سلی�ن اشاره گردیده است:

 داند زوعظ موری که اوبود نکته دان کوحکمتیکه فهم کندلفظ وحشیان
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ــهدهد بقاصدی بفرست  روانــه تخت مکلل بخســآرد بلحظ  د پی نهانـ

 )١٧اعجازبود کین همه دربندآن بدند(                                  

حرضت سلی�ن نبی، از قدرت وحکومت فوق العادۀ برخور دار بودکه وحشوش وطیـور، 

مور وملخ وجمله حیوانات  به شمول انس وجن وشیاطین تحت حکمروایی وی قـرار داشـتند. 

موری اسـت کـه درحـین برآمـدن مور : مراد  -١موالنا اخگر به نکات بارز آن اشاره �وده است. 

حرضت سلی�ن، به موران ماتحت خود وعظ میکرد که احتیـاط کنیـد کـه سـلی�ن وجنـوداو 

ش�را پای�ل نکند حرضت سلی�ن نصیحت آن مورا فهمیـد اظهـار شـکر بجـا آورد کـه  قـرآن 

دُْخلُـوا َمَسـاكِنَكُْم َال قَالَـْت َ�ْلَـٌة يَـا أَيَُّهـا النَّْمـُل ا«کریم بـه آن مطلـب چنـین اشـاره مین�یـد: 

مـراد هدهدیسـت کـه هد هـد :  -٢). ١٨(�ل :» يَْحِطَمنَّكُْم ُسلَيَْ�ُن َوُجنُودُُه َوُهْم َال يَْشُعرُونَ 

حرضت سلی�ن بعدازخربآوردن اوازملـک سـبأ، نامـة سـلی�ن را بـه نـزد بلقـیس بـرد. جریـان 

تخـت مکلـل :  -٣)٢٢(�ـل :» بَإٍ بِنَبَإٍ يَِق�ٍ َوِجئْتَُك ِمْن سَ « داستان در قران کریم مذکور است

بلقیس بعداز مشوره، وگرفنت آزمون درک �ود که سلی�ن پیامرب است. بنـاًء تصـمیم حرکـت 

گرفــت، ســلی�ن از حرکــت بلقــیس بــه ســوی خــود آگــاهی حاصــل �ــود. خواســت بعضــی 

، تادلیـل برنبـوت ازمعجزات که خداوند آنهارا به اواختصاص داده است به بلقـیس نشـان دهـد

وپیامربی اوباشد. سلی�ن خطاب به ج�عت حارض گفت: کداِم ش� میتواند تخت بلقیس را 

آصـف ابـن برخیـاء وزیـر سـلی�ن  در یـک طرفـه العـین ازسـباء  برایم پیش از آمدنش بیـاورد؟

تِينِي بَِعرِْشهَا قَبَْل أَْن قَاَل يَا أَيُّهَا الَْمَألُ أَيُّكُْم يَأْ «قصه در قرآن کریم است که: ) ١٨(حارضساخت.

) مـوارد فـوق معجـزه هـای بـودن کـه  توسـط آن سـلی� ن بـه ٣٨�ـل : » ( يَأْتُوِ� ُمْسـلِِم�َ 

 حاکمیت خویش تاختم حیات ادامه داد. 

 اشاره شده است:» ص«در مخمس ذیل به بعض از معجزات حرضت رسور کائنات 

 را ی که نخوانده بداند کتابکوحکمت آب را روان سازد  کوحکمتی که زپنچه

ــروب شــوقتی غ ــرق دهد آفتـ ــ ــ�ن دوپ از اب راـ ــ ــآس  اب راـاره کند ماهتــ

 )١٩چنان شدند( جمله چنینُ  بود اعجاز ز                                      

اخگر به ناتوانی وبیچـاره گـی حکمـت وفلسـفه  در برابـر معجـزات اشـاره مین�یـد، کـه  

غرض رهن�یی برش وناتوان سـاخنت مخـالفین ومعانـدین، وامیـد بخشـیدن » ع«سط انبیاء تو 

برای حواریون وانصار، نشان داده میشد، درین مرصاع اخگر به پارۀ از معجزات بـاهره حرضـت 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦۲ 

اسـت کـه » ص«نخواند بدانـد : اشـاره بـه حرضـت رسـول اللـه  -١اشاره مین�ید. » ص«محمد

زپنجه روان سـازد: اشـاره بـه انگشـتان  -٢ورات وانجیل را میدانست. ناخوانانده متام مطالب ت

است که در بیابان بی آب به مشک آب یک زن  پنجۀ مبارک را گذاشتند »  ص«حرضت محمد

مـراد  -٣ومتام عسکر ا سالم از آن آب سیراب شدند واز آب مشـک هـیچ چیـزی کـم نگردیـد. 

نجیل وزبور را خربدادند قصـه درقـرآن اسـت آنحرضت است که ناخوانده متام مضامین تورات ا

وْرَاِة وَاْإلِنْجِ «که ِذي يَِجُدونَـُه َمكْتُوبًـا ِعنْـَدُهْم ِيف التـَّ ـيَّ الـَّ » يـلِ لَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل النَِّبـيَّ اْألُمِّ

 مراد داستان شق القمر است که قبالً به آن اشاره صورت گرفت. -٤) ١٥٧(اعراف : 

 اشاره مین�ید: » ص«یان مخمس ذیل به پارۀ از معجزات حرضت محمداخگر ضمن ب

ــش کوحکمتی که ابر ــکمتی که شیر سایه بان او ودـ  شود پاسبان او کوح

 کوحکمتی که شق شود ابرازبیان او کوحکمتی که وحش شودهمزبان او

 )٢٠مطیع نهم این هم آن شدند( را اعجاز                                   

: معجزات حرضت رسور انبیاء نسبت به سایر پیامربان متعدد وبیشرت است. مـثالً: یعنی

ابرشــود ســایه بــان: اشــاره بــه داســتان سفرشــام اســت، وپــارۀ از ابریســت کــه بــه حرضــت  -١

ابر ازبیان او:  مراد آنحرضت است که دراثرشـکایت مـردم ازکـرثت -٢سایه میکرد. » ص«محمد

ابرپاره شد؛ درحـوالی مدینـه باریـدن گرفـت  حوالینا والعلینا...  فوراً  اللهم«باران دعاکردند که 

وباالی مدینه آس�ن صاف بود. موارد قوتهای نامرئی معجـز وسـبب عزتیسـت کـه خداونـد بـه 

 پیامربان واولیاء الله نصیب کرده است.

 اخگر در مخمس ذیل به نکات دیگری اشاره �وده است: 

 رومیان شوند همه فارس درهراس کز   وُم فارسکوحکمتی که خربدهد ازجنگ ر 

ــرمندهسازد آنکوخربداد از     کوحکمتی که زغیب شود امرحق شناس  قیاس شـ

 )٢١اعجازبود کین همه در دورآن شدند(                                        

کزرومیـان :  -١اشـاره مین�یـد.» ص«مرصاعهای فوق به برخی معجزات حرضت محمـد

غُلِبَـِت «اد غلبه روم برفارس است که درقرآن کریم به آن داستان چنین ترصیح شـده اسـت: مر 

)، قـریش از غلبـه بـر روم ٣ -٢(روم : » الرُّوُم () ِيف أَدَْ� اْألَرِْض َوُهْم ِمْن بَْعِد غَلَـبِِهْم َسـيَْغلِبُونَ 

هسـتند ومحمـدیان چنین تفاول گرفته قیاس �ودند، که روم اهل کتاب رومیان اهل کتـاب 

هم صاحب کتاب میباشند. وقت رومیها از فارسیان شکست خوردند، محمد وپیـروانش نیـز از 
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طرف مامغلوب ومحکوم به شکست خواهند شد.قرآن کـریم قیـاس وتفـاول ایشـان را تکـذیب 

رشمنده سازد:  -٢�وده از کامیابی رومیها بر فارسها خربداد که درآیات قبل به آن شاره گردید. 

 اشهاره به قیاسهای بی بنیاد قریش است که آنها رشمنده وخجیل گردیدند.

اخگر در مخمس ذیل به برخی معجزهای باهرۀ حرضت عیسی علیه السـالم نیـز اشـاره 

 مین�ید: 

 غیب آورد برون حکمتی که رزق ز کو که بی پدر آرد پرسکنون حکمتی کو

ــسائلون حکمتی کو ــ  ـم شد گان باز رهنمونگردد برای گـ که مائده آرد ب

 )٢٢اعجازبود کاین همه بردست آن شدند(                               

یکی از پیامربان اوللعزم میباشد، وی در زمان کم معجـزات بـزرِگ را » ع«حرضت عیسی 

غرض رهن�یی برش به امر الهی به مردم نشان داد. چنـد مـورد آن را کـه در مرصـاعهای فـوق 

بی پدر : مراد تولد حرضت عیسی از مـادر بـدون پـدر  -١ه است بیان میداریم: تذکر داده شد

رزق زغیب :مراد از رزق ه�ن غذاها ومیوه هـای تـازه میباشـد کـه  -٢وانجام تقار ب جنسی. 

برای حرضت مریم در معتکف او میرسید. جریان این داستان در قـرآن کـریم چنـین ذکرشـده 

يَّا الِْمْحرَاَب َوَجَد ِعنَْدَها رِزْقًا قَاَل يَا َمْريَُم أَ�َّ لَِك َهَذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد دََخَل َعلَيْهَا َزكَرِ «است: 

مائده بسائلون : اشـاره بـه نـزول  -٣). ٣٧(آل عمران : » اللَِّه إِنَّ اللََّه يَرْزُُق َمْن يََشاءُ بَِغْ�ِ ِحَساٍب 

حرضت عیسی نـازل میشـد.همۀ ایـن مـوارد از  سفرۀ غذا است که هنگام سوال قوم به دعای

 معجزات بود که توسط وی به خاطر هدایت برش نشان داد شد.

اشـاره مین�یـد » ع«اخگر در مخمس ذیل نیز به گوشۀ از معجزات حرضت یوسف نبـی 

 که همه گان به گوشۀ از آن اتفاقات آگاهی دارند:

ــکمتی که ضیادهد ازبوی پیرهن ــدوه وا چشم سفیدگشته ز کوح ــ  محن از ن

ــازحسن روی پاره کن  طفلی سخن نگفته زپاکی کند سخن د دست انجمن ـ

 )٢٣هرچه کرد نتائج ه�ن شدند( اعجاز                                    

چشم سفید گشـته : اشـاره بـه داسـتان  -١مرصاعهای فوق موارد آتی را شامل هستند: 

یعقوب جویاشد  فهمیـد کـه او چشـ�نش را در است که وقت حرضت یوسف ازوضع حرضت 

اثر غم و ناراحتی برای او ازدست داده است. بناءً پیرهن خـویش را ازمرصـ بـه کنعـان فرسـتاد 

حرضت یعقوب از بوی پیرهن هنگـام مالیـدنش بـه چشـ�ن مبـارک، بینـایی حاصـل �ـود. 

) در قرآن کریم به ٢٤(وازبرادران خود خواست همراه باخوانوادۀ خویش، همگی به مرصبیایند.
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اذَْهبُوا بَِقِميِيص َهَذا فَأَلُْقوُه عََىل َوْجـِه أيَِب يَـأِْت بَِصـ�ًا «آن داستان چنین اشاره گردیده است:

مربوط انجمن زنهـای مرصاسـت،  دست انجمن :  -٢) ٩٣یوسف : » ( وَأْتُوِ� بِأَْهلِكُْم أَْجَمِع�َ 

م به سبکی ودون همتی کرده بودند، آنهـا بـدعوت هنگامیکه زلیخارا در باب عشق یوسف مته

زلیخا داخل انجمن شده بودند که  باآمدن یوسف دستهای خودرا پاره کردند. قرآن کریم به آن 

ـا إِنْ « صحنه چنین اشاره مین�ید:  فَلَ�َّ رَأَيْنَُه أَكَْربْنَُه َوقَطَّْعَن أَيِْديَهُنَّ َوقُلَْن َحاَش لِلَِّه َما َهَذا بََرشً

طفلی سخن : مراد طفلـی اسـت کـه بـه پـاکی حرضـت  -٣) ٣١یوسف: » ( َهَذا إِالَّ َملٌَك كَِريمٌ 

یوسف علیه االسالم در توطۀ زلیخا باعزیز مرص  شهادت داد که داستان در قرآن کـریم چنـین 

بیان گردیده است. برعالوه معجزات دگر از حرضت یوسف بیان گردیده است کـه جـای دارد، 

 سورۀ یوسف به آن مراجعه شود.در تفسیر 

 اخگر در مخمس ذیل به معجزات دیگرنیز اشاره مین�ید:

 بی برق وآتش ازرگ سنگ آبسان کند کوحکمتی که چشمة مس را روان کند

ــکمتی که رسِّ نهان راعی ــکوح ــ بر ان کندـ ــرکوائف ب ــ ــ  ــیان کندصاحبان س

 )٢٤کرد آنچه وقائع بیان شدند( عجازا                                         

چشـمۀ مـس: مـراد  -١در مرصاعهای فوق به چند بخش از معجزات نیز اشاره میگردد: 

چشمۀ مس است که بدست حرضت داود روان شد. در قرآن کریم بیان مطلب چنـین اسـت : 

یست که محمد بن جریر رسًنهان : جریان داستان طور -٢) ١٢(سباء : » وَأََسلْنَا لَُه عَْ�َ الِْقطْرِ «

طربی به آن شاره کرده است: روز حرضت رسول مبارک  اسالم در خانۀ حفصـه ودر نوبـت وی 

» ص«با ماریه قبطیه همبسرت شدند، وی از ماجرا خربشد؛ رسمخالت گذاشت حرضت محمـد

برایش گفت: آیاراضی نیستی که اورا برای خود همیشـه حـرام گـردانم؟ حفصـه قناعـت کـرد 

د از واقعه کسی آگاهی حاصل نه �ایـد. تااینکـه حفصـه بـه حرضـت عایشـه رسی وتأکید ش

َوإِذْ أََرسَّ النَِّبـيُّ إَِىل  « جریان را قصه کرد؛ آیۀ کریمـه نـازل شـد از مـاجراچنین پـرده برداشـت:

َضُه وَأَعْرََض عَْن بَْعـٍض فَلَـ�َّ نَبَّأََهـا ِبـِه بَْعِض أَزْوَاِجِه َحِديثًا فَلَ�َّ نَبَّأَْت بِِه وَأَظْهَرَُه اللَُّه َعلَيِْه عَرََّف بَعْ 

 )٢٥) (٣(تحریم: » قَالَْت َمْن أَنْبَأََك َهَذا قَاَل نَبَّأَِ�َ الَْعلِيُم الَْخبِ�ُ 

 ، ذیل مخمس ذیل اشاره مین�ید:»ص«اخگر نیز به پارۀ از معجزات پیامرب بزرگوار اسالم

 متی که بگردد از ذبح هم کالمکوحک سالم او کوحکمتی که سنگ دهد بهر

ــتسبی ــود زروشن شـ امـطع فیض او ح خوان بکف ازـ  بشام اـت مرص او تو پر ـ

 )٢٦اعجازراخواص بعامل چسان شدند(                                   
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سـنگ دهـد : مـراد سـنگی  -١معجزات در مرصاعهای فوق به آن اشاره گردیده اسـت. 

از ذبح هم کالم: اشاره  -٢سالم میداد. » ص« قبل از رسالت آنحرضتاست که در مکه معظمه 

تسبیح خوان: مراد تسبیح گفـنت  -٣میباشد.» ص«به سخن گفنت ذبیحه درمجلس آنحرضت

روشـن  -٤به حضور اصحاب اسـت کـه همـه شـنیدند. » ص«طعام در دست مبارک آنحرضت

ـو شـام بلکـه ا کـرث روی زمـین را روشـن شود: مراد نوریست کـه در شـب تولـد آنحرضـت مرص

به هنگام والدت آن حرضت، حـوادثی رخ داد کـه  داًل بـر « همچنان در روایات آمده   ساخت.

پیدایش تحولی عظیم بود، از آنجمله: چهارده کنگره ا زایوان مدائی فروریخت، آتشکدۀ فارس، 

دن همزمـان باخشـک شـ» سـاوه«معبد زرتشتیان خاموش شد وکنشت های پیرامون در یاچۀ 

 )٢٧» (آب دریاچه، ویران گردید

 �اید:موالنا میرزاشاه اخگر درمخمس ذیل به بزرگرتین معجزات انبیاء اوللعزم اشاره می

 کوحکمتی که دوست زدشمن جداکند طوفان رهاکند کوحکمتی که خلق ز

ــین قصدجاکندــبی پرا ش کوحکمتی که سیربه تن درس� کند  وت سوی زم

 )٢٨مورخ بیان شدند( را چنین ز اعجاز                                    

 �ایم.آنچه در مرصاعهای فوق اخگر به آنهااشاره �وده است، به نکات بارز آن اشاره می

، میباشد: نوح بعـداز نـا امیـدی از دعـوت »ع«: اشاره به داستان طوفان حرضت نوحطوفان -١

شتی کرد. تبـدیل شـدن نـوح از یـک پیـامرب کفار وارصار آنهابرکفر ورشک، رشوع به ساخنت ک

دعوت کننده، به یک نجار باعث تعجب کفار گردید، آنها اورا مسخره واستهزاء مینمودنـد. نـوح 

اگرش� امـروز مـن وکسـانی را کـه بـامن ایـ�ن آورده انـد مـورد « در برابر متسخر آنان میگفت:

سخر قرار میدهیم، چون من مـی متسخر واستهزاء قرار میدهید، ماهم به زودی ش�را مورد مت

طوفـان رشوع شـد » دانم در آینده ای نه چندان دور عذاب وهـالک برشـ�نازل خواهـد شـد.

وبعداز مدتی کشتی در برکوه جودی لنگر گرفت، نوح باهمراهـانش بـررسزمین موصـل عـراق 

ظـروف سامل فرود آمدند وکفا رغرق شدند. الیه های ضخیمی از رسـوبات، مقـادیر فراوانـی از 

کـه »  سـیرلئونارد«سفالی وسنگهای چق�قی که درعرص حجر ازآنها استفاده میکردند، توسط 

م در رأس گروهی مرکب از کاوشگران وباسـتان شناسـان  انگلیسـی ودانشـگاه ١٩٢٠درسال 

پنسیلوانیای امریکا به عراق غرض تحقیقات آمده بودند کشف ومـرتبط بـه آن کشـتی دانسـته 

َوقَـاَل نُـوٌح رَبِّ َال تَـَذْر َعـَىل اْألَرِْض ِمـَن  «آن کریم به آن اشاره گردیده است.) که در قر ٢٩اند.(

دوسـت زدشـمن جداکنـد: هـدف جـداکردن بنـی ارسائیـل از  -٢) ٢٦(نوح : » الْكَافِِريَن دَيَّارًا
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قبطیان مرص در رود نیل میباشد، که بنی ارسائیل نجات یافتند وقبطیـان بـه شـمول فرعـون 

شدند. همچنان جدا کردن پرسنوح از همراهان آنحرضت که قرآن کریم به آن چنین  همه غرق

» وَنَادَى نُوٌح ابْنَُه وَكَاَن ِيف َمْعزٍِل يَـا بُنَـيَّ ارْكَـْب َمَعنَـا وََال تَُكـْن َمـَع الَْكـافِِرينَ «�اید: اشاره می

رسول مبارک اسالم  سیربه تن درس�کند: اشاره به داستان سفرمعراج حرضت -٣). ٤٢(هود: 

قَـاَل الْبَيْهَِقـيُّ رَِحَمـُه اللـُه: " َوَوْجُهـُه « باشد. به سدره املنتهی ومقام قاب قوسین او ادنی می

 -٤). ٣٠» (ْعـرَاجِ ِعنِْدي أَنَّ نَبِيِّنَا َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم أَْخَربَ عَْن رُْؤيَِة َجَ�َعٍة ِمَن اْألَنْبِيَاِء لَيْلََة الْمِ 

بی پراشوت قصد: اشاره به نزول حرضـت عـیس علیـه السـالم، از آسـ�ن وبازگشـت حرضـت 

 باشد.ازسفرمعراج می»  ص«محمد

در حقیقت نسخۀ رهنمودی بـه راه فـوز ورسـتگاری برشمیباشـد، کـه » ع«معجزات انبیاء

ت برشی توسط انسانهای که خداوند برمیگزیند نشان داده میشود. تاریخ چند هزار سالۀ زیس

از وقوع آنچه تذکر داده شد انکار نه ورزیده بلکه همـواره بـر اتفـاق آنهـا نقطـۀ تأییـد میگـذارد. 

برعالوۀ تحقیقات علمی ودینی در بساموارد در بین توده های مردم به گونۀ طنز وکنایـه از آنهـا 

آدرس تعبیر مین�یند. به هرترتیب درک حقانیت موضوع از آدرس دیـن یـک امرحتمـی، امـا از 

 شعر وشعراء به زیبایی این موارد می افزاید.
 

 نـتیجه

وکرامـات اولیـا » ع«آنچه از خالل رسوده هـای موالنـا اخگـر، در بازتـاب معجـزات انبیـاء

صورت گرفت، مبین این است که ادبیات، شعر وشـاعری نـه تنهـا تجلـی گـاه مسـایل غنـایی 

فه، مسایلی عرفانی، میهن دوسـتی، وح�سی بوده بلکه بازتاب دهندۀ؛ آرزوها، احساس، عاط

تـاریخی ... و بسـاموارد مربـوط بـه زنـده گـی مـادی ومعنـوی  موضوعات دینی، تعلیمی، سیر

 انسانها میباشد.

بدین منظور نگارنده خواست تا گوشۀ دیگری از رسودهای اخگر را که عبارت از بررسـی 

ابی قراردهـد.  چـون فرهنـگ معجزات انبیاء عظام و اولیای کـرام میباشـد مـورد تحلیـل وارزیـ

خراسان اسالمی وافغانستان کنونی در آمیزه های دیـن مبـین اسـالم بـه ذروۀ کـ�ل رسـیده، 

پیامها اخالقی وتعلیمی را در خود دارد ومردم به آن اشـتیاق زیـاد دارنـد، بازتـاب معجـزات بـه 

ـ از معجـزات روایت ادبیات در دل دیگران نیز چنگ میزند. بناءً موارد انبیـا را از خـالل  مخترص

 مخمسهای فوق مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
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Abstract 

It is believed that commitment in arts comes into existence right away 

together with the creation of the artistic school in nineteenth’s century in 

Europe by some philosophers and writers who eagerly supported beneficial 

literature. In ٢٠th century Zhan Pal Sartre, a French philosopher and writer 

founded committed literature. The question is, tough, with a consideration of 

the foundation of western commitment in literature; can one provide a single 

definition of commitment in literature and track this characteristic down in 

Persian literature? This article besides presenting thoughts and beliefs of well 

reputed writers and authors, tries to introduce committed literature and 

explore the existence of commitments in Mir Bahadur Wasifi’s poetry. In order 

to get to assigned objectives, first, literature and committed poetry should be 

explored and it should be tracked down in the past. Later scholars’ and 

writers’ thoughts should be reflected towards the issue. Then, with exploration 

of the Mir Bahadur Wasifis’ committed poetry, types of such commitment 

should be highlighted.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۷۰ 

 خالصه

مسألۀ تعهد در ه� همزمان با پیدایش مکتب ه� بـرای هـ� در قـرن نـوزدهم در اروپـا 

پـل سـارتر، ژان  .شـودیی از فالسفه و ادبا که طرفدار ه� مفیـد بودنـد، مطـرح میتوسط عده

گـذاری �ـود. امـا سـوال فیلسوف و نویسندۀ فرانسوی در قرن بیسـتم، ادبیـات متعهـد را پایه

تـوان تعریـف واحـدی از آن که با توجه به خاستگاه غربی تعهد در ادبیـات، آیـا میجاست این

 ارایه �ود و این جایگاه را در ادبیات پارسی دری ردیابی کرد؟

های دانشمندان بزرگ ادبیـات جهـان، در این مقاله، نگارنده  عالوه بر آوردن آرا و نظریه

در شعر میربهـادر واصـفی  به بررسی وجود تعهد تالش دارد، تا ادبیات متعهد را معرفی �وده،

ل آید، نخست ادبیات و شعر متعهد باید شناخته شـود  و یبرای این که به این هدف نا .بپردازد

گان و اندیشمندان در این زمینـه بـه ههای نویسندسیر تاریخی آن روشن گردد، سپس دیدگاه

تـا  ،گـرددشعر میربهادر واصفی تالش میشود و بعد با معرفی انواع تعهد در بررسی گرفته می

 شواهدی از این انواع را از اشعار میر بهادر واصفی استخراج �وده با دالیل موجه ارایه بدارد.

 مقدمه

شود که از دیربـاز، مسـألۀ با مرور آثار مختلف در زمینۀ تعهد در ادبیات جهان، دیده می 

ائل بحـث بـر انگیـز بـوده و مجـالی را فـراهم تعهد در ه� به ویژه در ه� کالمی، یکـی از مسـ

کرده است تا منتقدین و نظریه پردازان ه� و ادبیـات، نظـر خـود را در ایـن عرصـه مطـرح می

تعریف مشخصی از شعر متعهد داشته باشیم الزم است تـا ، کنند. برای این که توانسته باشیم

لیـل عـدم وجـود معیـار مشـخص از های مشخصی را تعریف �اییم و از این رو به دابتدا معیار

طرفی و گوناگونی این معیار ها از طـرف دیگـر، ضـمن خـوانش عمیـق نظریـات دانشـمندان 

�ـاییم و های دینـی، اجت�عـی، و سیاسـی بررسـی میراجع به ه� متعهد؛ تعهد را در زمینه

نپردازیم  تـا  گان، زیاد به تاریخچه هکوشش ما بر این است که در این نوشته خالف اکرث نگارند

در این مقاله، مـرور کوتـاهی بـه  به همین سببمصداق عینی داشته باشد. بیشرت ، ما نگارش

از البـالی  شـعر میربهـادر واصـفی را های آن تاریخچۀ ظهور تعهد در ادبیات  �وده و مصداق

 �اییم.استخراج می

 تحقیق پیشینه

متعهـد و ادبیـات صـوص تعهـد، مقـاالت مغتنمـی را در خ یی از پژوهشـگرانگرچه عده

ا هنـوز موضوع تعهد در شعر میربهادر واصـفی تـازه و بکـر اسـت و تـاما  نوشته اند؛واقعگرایانه 
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نخسـتین ایـن نوشـته شـاید  تعهد در اشعار  واصـفی، ۀدر زمینکه  آن نپرداخته است کسی به

کـه د. و از آنجاییدهـه به چهار دفرت شعری شاعر  انجـام میجکه نگارنده با تو باشد پژوهشی 

نشـده اسـت، دارای اهمیـت  آنو کسی تا حاال متوجـه گی دارد تازهموضوع  این پرداخنت به 

 باشد. می

 تحقیق هدف

هـای منـد شـدن از آموزههدف از نگاشنت این مقاله، ضمن آشنایی به آثار شـاعر و بهره 

عـد ارایـه شـود، تـا عالقـه تعریـف روشـنی از ادبیـات متتعلیمی و اخالقی آثار او، این است که 

 تحقیق و پـژوهش هسـتندعالقه مند عرصه این در  مندان ادبیات متعهد و به خصوص آنانیکه

 . سازندآشنا ادبیات متعهد ادبی و مزایای  هارویکرد بیشرت بارا 

 مربمیت و اهمیت تحقیق

 میربهادر واصفی یکـی از شـاعران بـزرگ و صـاحب دیـوان، اندیشـه و تفکـر در ادبیـات

معارص افغانستان است که بیشرت از چهل هزار بیت رسوده است. او آثاری فراوان و با اهمیتـی 

های اخالقـی دارد، های دین، اخالق، فرهنگ، انسان دوستی، میهن دوستی با آموزهدر زمینه

 اند.  گان، متوجه این امر شدههاز نویسند اندکیاما متأسفانه تا هنوز تعداد 

 تعهدادبیات متعهد و 

قبل از آن که به بررسی تعهد و جایگاه آن در شعر میربهادر واصـفی سـخن بگـوییم الزم 

 نخست بدانیم که تعهد چیست؟ و ادبیات متعهد به چه چیزی گفته می شود؟، تاس

تعهد در لغت بـه معنـای « در مورد واژۀ تعهد، معنای متفاوتی ارائه شده است. از جمله: 

باشـد و تعهـد چیزی، و رسانجام کارکسی بر ذمه خـود گـرفنت میعهد نو کردن، نگاه داشنت 

کردن به معنای، خود را ملزم ساخنت به علمی یا پرداخت چیزی و یا تضـمین عهـد و میثـاقی 

یی از فالسفه  و از سوی عده آنطوریکهتعهد در ادبیات اما  ).۵۹۷۶: ۱۳۷۳دهخدا،»(باشدمی

ایـن نـوع از » آموزنـده بـودن« ناظر بر خصوصیته است، بیشرتادبا در سدۀ نوزدهم مطرح شد

گان و شاعران بایـد آثـار هکه نویسند از سوی ادبا مطرح گردیدهتأکید است، چنانکه به  ادبیات

خود را در خدمت اجت�ع و اخالق و به خصوص پیرشفت اندیشۀ برشی قرار دهند. پر طرفدار 

ه� برای ه� قرار شان طرفداران مکتبسیمون بودند، در مقابل ایترین این دسته پیروان سن

 شوند.گفتند که زیبایی و سودمندی با هم همراه �یداشت. ایشان می
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تئوفیل گوتیه یکی از پیروان هوگو و یکی از پیشـگامان مکتـب هـ� بـرای هـ� در قـرن 

 نزدهم  معتقد بود که شعر خوب باید با مسائل اجت�عی، اخالقی و سیاسی، بیگانه باشد. وی

گفت که فقط چیزی واقعـاً زیباسـت کـه بـه درد هـیچ کـاری نخـورد. هرچیـز مفیـد زشـت می

 ).۲۸۴: ۱۳۷۱است(سیدحسینی،

پـل سـارتر در  ژان ظهـورگان معتقداند که به طور مشخص این روند بـا هبرخی از نگارند

ـ نـوع«را در مجلـه  افزایند که سارتر برای اولین بار، ادبیـات متعهـدادبیات مروج شد و می » رص

ـ کـرده اسـت. » ادبیـات چیسـت؟« و یک سال بعد، این مفـاهیم را بـه عنـوان کار بردبه منترش

انـد کـه ادبیـات متعهـد قبـل از سـارتر در ادبیـات مـروج بـود،  برخی از نظریه پـردازان معتقـد

ــد کــه وظیفــۀ شــاعران و هنویســند دفــاع از آزادی آدمــی  را گــاننویســندهگــان فراوانــی بودن

گان فرانسه به این باور بودند؛ مانند: ندای آزادی خواهانـه ولـرت، هو بیشرت نویسنددانستند می

هـا شـنیده ها نویسـندۀ دیگـر کـه هنـوز هـم پـس از قرنروسو، هوگو، زوال، آناتول فرانس و ده

 ).۳۰۶: ۱۳۴۹شود( کس�یی، می

ـات و هـ� متعهـد، مفـهبرخی از نگارند ـاهیم ادبی ـور در گان به این باور اند که مف ـو ظه اهیم ن

ـا تاریخ ادبیات جهان است؛ اما در ادیبات پارسی چنین نیست؛ زیرا  از گذشته ـا ب های دور ادبیات م

 اخالقی گره خورده است. مسائل ترویج تعلی�ت دینی و 

توان عواطفی را به دیگران القاء کرد، خوبی، بدی، حس باید یاد آور شد که توسط ه� می

ـاق نظـر داشـتهوجدان خیر  مذهبی و  اند. پـس و رش است که در هر زمان همه مردمان با آن اتف

شـود، در همـۀ افـراد توان خصال عالی و اخالقی را که امروز بـه نـدرت دیـده میتوسط ه� می

 ).  ۲۰۳: ۱۳۵۶جامعه ایجاد کرد. آنگاه ه� مایۀ ترقی برش خواهد بود(تولستوی، دهگان، 

ـام بـرد گانی میهپارسی هم از شاعران و نویسند در ادبیات کالسیک زبان و ادبیات توان ن

گـی هتوان از فردوسی و نارصخرسو نام برد که با ایستادکه آزاده و متعهد بوده اند، از آن جمله می

ـا گیهت حاکمه غاصـب، آوار أ های هیگی ها و خواهشهبر رسپی�ن و نیفتادن در چنرب وابست ه

ـا و مرارتها دیده و رنـج کشیده و ناسپاسی ـا چشـیدهه ـای ۷۷: ۱۳۶۶اند(رزمجو، ه ـا بـه پ )، ام

 فرماید:اند. چنان که نارص خرسو میکسی خم نگشته

 این قیمتین درِ لفِظ دری را مر        من آنم که در پای خوکان نریزم

 شاعر متعهد کیست؟

ـا شـعرش مرهمـی شاعر متعهد کسی اسـت کـه درد جامعـه را حـس می کنـد و همـواره ب

ـای آرزوی اوسـت. بـیهای ناشی از ظلم میبررنج گ�ن نهد. آزادی و دستیابی به حقیقـت منته
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ــده ــد گوین ــوولیت شــاعر متعه ــق او احســاس مس ــدا و خل ــر خ ــه در براب ــه همیش ــت ک ــی اس ی

اندیشد، فساد و ). شاعر متعهد کسی است که پیوسته به انسان می۳۴: ۱۳۸۲کند(رزمجو، می

ـان اعـرتاض میها سکوت �یج انسانبیند، در مقابل رنظلم را می ـاید؛ او پیوسـته کند و زب گش

 کشد.خشم تسکین ناپذیر نسبت به زورگویان زرپرست دارد و فساد حکام را با شعرش به نقد می

توان یادآور شد که وی شـعر رسایـی را بـرای تفـنن و رسگرمـی در مورد شاعر متعهد می 

رص خود است. وی برای آگاهی انسان ها تالش خواهد، او متعهد است و ندای وجدان ع�ی

یـی کـه بـر ها را از ورطه جهل و نادانی رهایی بخشـد، تـا وظیقـهکوشد تا انسانکند و میمی

 ).۱۰: ۱۳۸۳مقدم، عهده دارد، ادا �اید(علوی

 انواع تعهد

 شود:اند که در ذیل به رشح هرکدام پرداخته میتعهد را بر سه بخش جدا �وده

 عهد دینیالف) ت

باتوجه به تاریخچه و آرای متفکران غربی در مورد ادبیات متعهد، مالک مشخصی وجود 

های ماننـد: اخـالق، دیـن، ندارد که ادبیات باید به آن متعهد باشـد. از ایـن رو بـرای آن مولفـه

شود. از آن جایی که بررسی تعهـد بـر اسـاس مسائل اجت�عی، سیاسی و انسانی تعریف می

هــا تعهــد در ادبیــات، فراتــر از موضــوع ایــن مقالــه نظران در همــه حوزهای صــاحبهدیــدگاه

باشــد، نگارنــده تنهــا بــه بحــث و بررســی معیارهــای دینــی، سیاســی و اجت�عــی بســنده می

 �اید.می

شود. در پاسـخ بـه ایـن سـوال به عنوان اولین معیار ابتدا موضوع تعهد دینی مطرح می

توان این گونـه بیـان �ـود ر قبال مسائل دینی داشته باشد، میتواند تعهدی دکه ادبیات می

کوشـد تـا از طریـق شـناخت که هدف ادبیات نیل به حقیقت و آزادی انسان است و دین می

را به سوی خالق یکتا سوق دهد... شعر متعهد از نظـر اسـالم شـعری اسـت کـه در  انسان، او

 .)۱۰: ۱۳۷۶مقدم، خدمت اخالق و جامعه باشد(علوی

 ب) تعهد اجت�عی

تعهد به جامعه و مسائل اجت�عی در حقیقت احساس مسوولیت نویسنده و ه�مند در 

های موجود در جامعه از قبیل فقـر، خشـونت، ظلـم، فسـاد، و ... و بـه تصـویر قبال نابسامانی

 باشد.کشیدن آنها از طریق آثار ه�ی می



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۷٤ 

 ج) تعهد سیاسی

جدای از تعهد اجت�عی او  نیست، با این تفاوت  تعهد سیاسی نویسنده و شاعر، چیزی

که نویسنده و شاعر متعهد سیاسی نوک پیکان حملۀ خویش را متوجه فساد قدرت و دسـتگاه 

کند، در حالی که نویسنده و شاعر متعهد اجت�عی  بیشـرت هـدفش آشـکار کـردن حاکم می

اثیر به سزایی بر روحیـه در حقیقت رشایط اجت�عی و سیاسی ت های جامعه است.نابسامانی

 کند.شاعر و نویسنده در یک جامعه دارد و در شعر شاعران انعکاس پیدا می

 تعهد در شعر میربهادر واصفی

میربهادر واصفی هم از شاعران متعهد و مانـدگار ادبیـات معـارص افغانسـتان اسـت کـه 

تـرین یکـی از مهمتوانـد هـای اجت�عـی، سیاسـی و دینـی و اخالقـی، می تعهد آن در زمینه

گی آفریده هگی او و اشعار او  به ش�ر آید. این بزرگ مرد با آفرینش اشعار خود زندهعوامل جاودان

گـی هگی اوست. اشعار میربهادر واصفی تنها شعر نیست، بلکـه یـک زنـدهو این رمز جاودان است

ـا خوانـداست و مجموعۀ از آموزه ـانیت ها برای یک انسان متعهد است. انسان ب ن شـعر او بـه انس

گـی هگوید و برای انسان بـودن و درسـت زنـدبرد، اشعار او در حقیقت با انسان سخن میمی پی

دهد. میربهادر واصفی فرزانۀ اسـت کـه دارای اندیشـۀ عمیـق حکمـی و کردن به آدمی قوت می

ـار او آمو باشد. او از انسانیت سخن میعرفانی و عواطف ژرف انسانی می زنـده، راهـن� و گویـد. آث

 تواند باشد.می تسلی بخش و عربت آموز است و برای  هرخواننده، مربی خوبی

 تعهد دینی در شعر واصفی

بیش از همه میربهاردر واصـفی بـه مسـائل دینـی توجـه داشـته و تعهـدش در مسـائل  

مندش هویداست. میربهادر واصفی به یاری خداوند اخالقی از آثار ارزشهای دینداری و آموزه

 فرماید:داند  و میامیدوار است و صبوری را رشط اصلی کامجویی می

 گیر صرب ما استگرچه بیداد حوادث راه

 کم نسازد مردی ما را غم جانکاه ما

 (واصفی، دیوان جدید، آماده چاپ)

 ایممن کردهما چو کوه از صرب عمری پا به دا

 مرغ را بی بال بودن آستان دیگر است

 (واصفی، دیوان جدید، آماده چاپ)

 فراق در غم خود گشت و هجر پایان یافت
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 باری منچو دید حوصله و صرب و برده

 (واصفی، دیوان جدید، آماده چاپ)

 در حوادث آنچنان آمیز در صرب و ثبات

 کوه خواند آفرین بر لنگِر متکین تو

 یوان جدید، آماده چاپ)(واصفی، د

کنـد و خـود را متعهـد بـه او در مرگ همرس  خود، خود را با صرب و شکیبایی دعوت می

 داند:رضای پروردگار می

 که رضای کردگار استچیزی

 جز صرب در او دگر چه کار است

 (واصفی، دیوان جدید، آماده چاپ)

دوسـت، چنـان کـه همـه میهنست  آزاده، متعهـد و اما باید یاد آوری کرد که او شاعری

هــا خیلــی زیــاد اســت و دانیم در کشــور مــا امــروز جنــگ و ویرانــی و مــداخالت خارجیمــی

مردم برخواسته و درد مـردم بین اند. میربهادر واصفی از افغانستان را به گورستان مبدل �وده

ویـد گهـد بخواش است و در این بـاره  میزند، او در حقیقت گلوی یک نسل خامو را فریاد می

 خواند:که در مقابل دشمن نباید صرب کرد، او این گونه صرب را دشمنی با خود می

 وطن است یا که گور انسان است  صرب از این بیش ظلم برجان است

از طرف دیگر او باورمند بر این است که انسان آزاده نباید ظلم را قبول کند، انسـان آزاده 

و برای حفظ مال، جان، ننگ ، ناموس و افتخارات میهنش  باید فکر آزادی به رس داشته باشد

 گی کند و مردانه برزمد:هتا پای مرگ ایستاد

ــخوش بود مردم ب ــبر  دف ن       ـق آراستــه حــ ــاع   حق  خــ  اسنتــود  برخـ

ــآنک ــه  آگاهی  نبخشــ ــپیش علم و عق گران        ـد   دیـ ــل  باشـ ــد  ناتـ  وانـ

 واجب است اندر روال صلح و جنگ لک و عزت و ناموس و ننگ        حفظ م

 ستگیهدر قبال  حق خود  ایستاد ست          گیهواصفی فیضی که  در آزاد

 )۶: ۱۳۸۴(واصفی،                                                                                                       

کنند و بـا تزویـر ریاکاری و دین فروشی میدین، ادر واصفی  آنانی را که در لباس میر به

 کند:اند، نقد میو دو رنگی دامان دین را آلوده کرده

 شیخ را در خیر مردم پرنیان پوش است حرف

 )۴۲: ۱۳۸۴در عمل بی پرده یابی دین و ای�ن فتنه است(واصفی، 
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 اشتر دآنکه از شیرین کالمی شهد در انبا

 )۶۴: ۱۳۸۴دوش دیدم در عمل دندان چندین مار داشت(واصفی، 

 مال بیت املال، الشی گشته کز طغیان حرص

 )۱۴۸: ۱۳۸۴می کشد(واصفی،  سوسو،  شیخ  یکسو،  شحنه یککدزد ی

 طینت موزی متاشا کن که در آزار خلق

 ) ۱۳۸۴:۱۶۱گاه رند و گاه شیخ و گه قلندر می شود( واصفی، 

 چه قناعت، چه امانت، چه ورعچه مناعت، 

 )۱۸۰: ۱۳۸۴شیخ را میل حرام آمده است، یا رب خیر(واصفی، 

 ای تو ز جلدی حرص و آزجالد گشته

 )۱۹۴: ۱۳۸۴ای دون، گشته دین فروش(واصفی، بر جاه و مال دنیه

 بهادر واصفیتعهد سیاسی در اشعار میر

خیلی زیاد سخن گفته اسـت، های سیاسی میر بهادر واصفی در اشعارش از نابسامانی

گرا اســت و همــه بهــادر واصــفی شــاعر نــرتس و واقــعگر ایــن اســت کــه میرایــن امــر �ایــان

های سیاسـی را از نزدیـک حـس کـرده و در اشـعارش انعکـاس داده اسـت. ظلـم، نابسامانی

چنـد زنـد کـه از جملـه بـه ها را فریـاد میها و رنججنگ، کشت و کشتار، مهاجرت و همه درد

 کنیم.خروار بسنده می ۀونه به عنوان مشتی �ون�

 خدا خیر کند

ــبزم آش ــوب زمـ ــان است خــ ــدا خیر کنــ ــسود ما جمله زی د ــ  ان است خدا خیر کندـ

ــپاسبان خفته و ما غاف ــل و دوران بـ  خواب این قوم گران است خدا خیر کند ه کمین ـ

ــناخدا سکته دوان است خ ز کشتی بی لنگر و ما بی خود و طوفان بستی  دا خیر کندــ

ــبحث تبعیض می ــطرح ابلیس نظران است خ و دانی چیست؟ ـت ان من وـ  دا خیر کندـ

 مدعی سخت ک�ن است خدا خیر کند ده جو ـمشق ما خام و هدف دور و هوس عرب

ــدر نف ــاق افــ ــگنی و بـ ــردن آرامش خــ ــدست آشوب لق ــ  یر کنددا خــگران است خــ

ــاز رئیس ال ــ ــوزرا تـ ــ ــا بــ ــ ــه فقیــ  دا خیر کندـهمگی در غم جان است خ ا ـربــر الغــ

ــهرکه از ج ــاده برون تاخت مبقصـ ــدور قانون شکن ود رسید ـ  ان است خدا خیر کندـ
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ــسخت ترس ــم بلب خلق زنـ ــواعظ سوده زب کوت ــد مهر ســ  ان است خدا خیر کندــ

ــهمه رسم  جنبش فصل خـزان است خدا خیر کند فناست ه ــا  رو بایه ای اجدادی مـ

ــواصفی شی  وه ای ارباب خیرد نیست دروغـ

ــد ــدا خیر کن ــم جان است خ  راستگویی غـ

 )۸۷: ۱۳۸۴(واصفی،                                                                              

 زند:که دارد، درد از دست دادن تازه جوانان رسباز را چنین فریاد مییسیاو با حس پاک و نف

 ز خون احمر پاک شهیدان وطن هر دم

 �اید الله و گل قصه و افسانه در صحرا

 (واصفی، دیوان جدید)                                    

ــ ه میربهــادر واصــفی  وضــعیت اجت�عــی و سیاســی کشــور را درک �ــوده خطــاب ب

 رساید:داران حکومت چنین میرسدم

ــباز این چرخ را چه س ــدیو در قص             امان است      ـ  ان استــد جان انســ

ــروای  عرفجهل فرمان ــ ــ ــرهن�ی  فرشته  شی           ان است        ـ ــ  طان  استـ

ــچه قیامت به ملک افغ ــرس  بریدن  ص            ان است       ــ ــ  الح دوران استــ

ــخ                       سیل خون هرطرف به جریان است ــ ــلق  از این عمل  پریشـ  ان استـ

ــاین همه ض ــد حکم قــ  رآن استـ

 وطن است  یا که گور انسان است...     

 وخنت استـملک و ملت به کام س            این چه آتش که بر رس وطن است      

ــدست بی  خودفروشان به خودفروخنت است            داد خصم درفنت است      ــ

ــرق در آه و نــغ                  دوست با دشمنان رشیک فن است  اله مرد و زن استـ

ــراد ملــهمه اف ــرس بری              ک در محن است     ــ ــ  دن شعار اهریمن استـ

 ان استــگی سخت و مردن آسهدـزن

ــوطن است یا که گ       ان است...ــور انســ

 ( دیوان جدید، آماده چاپ)                                                                                                      

ستاید و ایشان را نسـل کف  و ابرمردان دلیرکشور را میمیربهادر واصفی، رسبازان رسبه

 خواند:ان عروج عزت و شأن و فخر تاریخ تابناک جهان میبا همت، وارث

ــمردان کشور افغ ...شیر ــان                  ای عقـ  ابان چرخش دورانــ
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ــنس ــم همت ابر ل باــ ــفخر تاریخ تابن ردان                  ـ  هانـاک جــ

ــان عروج عزت و شــوارث ــان                   فاتحـ ــ ــمی ان دالورـ ــ ــ  دان ـ

ــقهرمان ــ ــ ــان سنـ ــتگر ای�ن                 پیشـ ــلش ازانــ  کر یزدانــ

ــهمه تکبیرگوی و نعره زن ــان                 بخروشیـ ــ ــد برسپـ  اه ددانــ

 ( دیوان جدید، آماده چاپ)                                                                                                              

 تعهد اجت�عی در شعر واصفی

دیوان میربهادر واصفی رسشار از درد و رنج اجت�ع است، درحقیقت میربهـادر واصـفی 

ای غـزل خود گلوی نسل خاموش است و همه دردهای اجت�عی را حس �ـوده و از هنجـره

 فریاد رسداده است.

  مردم  فتنه  زاستنیت بد طینتان بر روی 

 وش را در کف اندیشه هردم ماجراستگرگ

  هرزه را بسیار فرق است از  گیاهان رشیف

 فکر نفع خلق نبود در ِرس هر  کس  هواست

  دانه های  رفته  در کام   خطر را  گرد گیر

 کردگان  را گردش  رس  آسیاستعافیت گم

  در غم گل نیست غیر از شهد  زنبور عسل

 را  نداند  هرکه  مطلب  آشناست قدر  یاری

  عاشقان  را محرم ارسار  سازد سوز  و درد

 در دل ارباب معنی شش جهت آیینه هاست

  در متیز حق و  باطل  معرفت  باشد  محک

 ی تحقیق در چشم بصیرت  توتیاسترسمه

  جوهراندراحت و خواری ز بس در زندگی هم

 از گدایی هرکه بر شاهی رسد روزی گداست

  اطر همراه خود خوش  ساز در نفع و رضرخ

 ناموافق گر ترا  همکار  شد  کلفت   فزاست

  بزم هستی را زبس نیرنگ رفت و  آمد است
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 ای  این  خاکدان   آواز پاستدر  غبار خفته

  شود اجزا پریشگر دو کوهی خورد باهم می

 اختالف  رهربان  بر   رهروان   دام   بالست

  کرده دوزخ یا بهشت رود هرکس به پایمی

 خوب و زشت آدمی را حکم کیفر رهن�ست

  �اید  لحِن  تندباران  میمستمع  را  سنگ

 های  اداستفیض  لذت وقف   رمز   نازکی

 رسد تیر از ه� گر راست باشد واصفیمی

 گر صداقت سعی را رهرب شود مشکل کشاست
 

 گیرینتیجه

دبیات معارص افغانستان اسـت کـه تـا هنـوز در میربهارد واصفی یکی از شاعران بزرگ ا

قید حیات است و سه اثر بزرگ ایشان به زیور چاپ آراسته گردیده و یک دیوان جدیـد ایشـان 

 باشد.آماده چاپ می

توانــد دســت یافــت کــه میربهــادر واصــفی بــا برســی اشــعار شــاعر بــه ایــن نتیجــه می

مـردم را حـس �ـوده و بـا آن مقابلـه است که از میان مردمش برخواسـته و درد و رنـج شاعری

و دینی و اخالقی خاموش نبوده و  سیاسیهای اجت�عیابل ناهنجاریاو در مق �وده است.

 با بیان اشعار ناب خویش این درد و رنج را فریاد زده و به گوش همگان رسانیده است.

اک�ن میربهادر واصفی در حقیقت وجدان بیدار عرص خود اسـت و همیشـه در مقابـل حـ

 دادگر ایستاده و سخن درد و رنج مردم را بیان کرده و از مظلومین دفاع �وده است.ظامل و بی

توان یکی از شاعران متعهد و ماندگار ادبیات معـارص افغانسـتان میربهادر واصفی را می

اند تو می» اجت�عی، سیاسی و دینی و اخالقی«های هحساب آورد، زیرا  که تعهد او در زمینهبه

گی ایشان به ش�ر آید. این بزرگ مرد با آفرینش اشعار خـود، هیکی از مهمرتین عوامل جاودان

زندگی آفریده است  و این رمز جاودانگی اوست. اشـعار میربهـادر واصـفی تنهـا شـعر نیسـت، 

هـا بـرای یـک انسـان متعهـد اسـت. انسـان بـا از آموزه ییگی اسـت و مجموعـههبلکه یک زند

گویـد و بـرای برد، اشعار او در حقیقت با انسـان سـخن میمی او به انسانیت پی خواندن شعر

اسـت  یـیهدهد. میربهادر واصفی فرزانمی گی کردن به آدمی قوتهانسان بودن و درست زند
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عمیق حکمی و عرفانی و عواطف ژرف انسانی اسـت. او از انسـانیت سـخن  ۀکه دارای اندیش

 راهن� و تسلی بخش و عربت آموز است و برای خواننده مربی خـوبیگوید. آثار او آموزنده، می

 تواند باشد.می
 

 منابع
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 معاون رس محقق صالحه حبیبی

 

 گانی در شعر محمد رحیم الهامباستان گرایی واژه
 

 ملخص املقال

لشـاعر املعـارص اعلـی نهـج الشعر  هذاملقال فی أیدیکم، مقال مخصـص ألجـل إضـاء

و األدب  ة وف و له تأثیر خاص فی مجال اللغمحمد رحیم إلهام و هو من أبرز رجال الشعر املعر 

 العلمیه و الثقافیه.ةع العلمی و الثقافی یعتنون بآثر و من معلوم أن مجامفی أفغانستان 

القـارئ بعمـق ضوع حول منهج األدب و الثقافیه لهذا الشاعر الشهیر یعـین و أن فهم امل

الفارسیه و وسع میدان شعره و تحریره. و بفهم ذالک املوضـوع ة علی اللغة شعره و أدبه و سلط

 ه علی و جه العلمی.ستطیع القاری معرفه معارصو 

 خالصه

مقالۀ دست داشته جهت روشن ساخنت چگونه گی سبک رسایش شاعر معارص کشـور 

محمد رحیم الهام به نگارش آمده است، الهام یکی از شخصیت های شناخته شده و اثر گـذار 

در راستای مسایل زبانی و ادبی در افغانستان بوده است و جامعۀ فرهنگی کار کرد های وی را 

نگـارش محمـد رحـیم الهـام مـی رزش میدهد. تحلیل و بررسی پیرامون این  گوشه از سبکا

هـای ادبـی وی را در زمینۀ آفـرینش تواند خواننده را کمک �اید تا بهرت و عمیق تر، شیوه کار

 دریابد وبا زبان و بیان شعرای همعرص خویش به گونۀ علمی آشنایی حاصل �اید.

 مقدمه

-گانی در آفریدهی است، مخترص و منسجم، پیرامون باستانگرایی واژهاین مقاله ، نگارش
تواند در زمینۀ شناخت شعر معارص از اهمیت ویـژه بـر های منظوم محمد رحیم الهام ، که می

 خوردار باشد.
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توا�نـدی و قـدرت کـار  .اد مورد کار شاعر و نویسنده استواژه از جمله کلیدی ترین مو 

غوی وی نهفته ا ست . هرگاه شاعر معرفت واژه گـانی داشـته باشـد بـه شاعر بیشرتدر  ذخیرۀ ل

یـت رو بعضاً نا محسوس است قابل درک وتواند داشته هایش را که نهایت درونی و خوبی می

ساخته به دیگران انتقال دهد. بهـرتین، ارزشـمند تـرین و پیـام آورتـرین نوشـته هـای منظـوم 

. از جمـع  و تـدوین گردیـده اسـت» در گلـوزمل خفتـه غ« محمد رحیم الهام در اثری تحت نام 

مطالعۀ این اثر بر می آید که الهام بـا درک عمیقـی کـه ا زعلـم زبانشناسـی دارد و بـا آشـنایی 

دقیق که از نظام واژه گانی زبان کسب �وده است، توانسته پیام امروزی را بـا اسـتفاده از واژه 

اید و آمیزشی از زبان امروز و دیروز ایجـاد کنـد های کهن و کالسیک گذشته، شاعرانه بیان �

که �ا یانگر قدرت و توا�ندی شاعرانه گی اوست. هر چند محمـد رحـیم الهـام شـاعر امـروز 

است؛ اما با گذشتۀ ادبی اش کامالً پیوند بر قرار �وده ،  زبان پـر شـکوه رودکـی، فردوسـی ، 

ربده و خواسـته اسـت بهـرتین وپختـه عنرصی، منوجهری سعدی ، حافظ و مولوی را از یـاد نـ

ترین های زبانی عرص کهن را امروزی سازد و در خاطره ها زنده �اید. کلمه های کـه ماهیـت 

 شاعرانه گی شان را گویا از دست داده اند، دوباره وارد دنیای صمی�نۀ شعر گرداند.

 تحقیقمربمیت 

جمع فرهنگیـان کشـور  متأسفانه تا هنوز هم بعضی شخصیت های مهم و ارزشمند، در

کمرت مورد توجه قرار گرفته و کار کرد های سازندۀ شان از دیـده هـا پنهـان نگـه داشـته شـده 

است. محمد رحیم الهام یکی از این �ونه هاست. تحلیل و بررسی ابعاد مختلف کالم  همچو 

 افراد از مربمیت های کاری پژوهشگران عرصۀ ادبیات پنداشته می شود.

 تحقیق هدف

رض ا زنگارش روی این عنوان، روشن ساخنت ویژه گی هـای سـخن  الهـام بـه عنـوان غ

 شاعر پیام آور روزگار ماست .

 شیوۀ تحقیق

 .ترشیحی است -ز شیوۀ تحقیق تحلیلیدر این نگارش ا
 

ادبی توانسته است از  -زبان پر ابُهت و ُمططن دری با پشتوانۀ مستحکم و قوی فرهنگی 

ها در سـطح جهـان بـه شـ�ر آیـد .داشـته هـای ادبـی زبـان دری بـا بانجمله برازنده ترین ز 
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ادبـی در طـول  –های متفاوت از پر خواننده ترین آثار در میـان گـروه هـای فرهنگـی درو�ایه

تاریخ بوده است. این زبان همزمان با رونـد روزگـار در نتیجـۀ عومـل گونـاگون دچـار تحـوالت 

گـانی و نظـم منطقـی قـوی، توانسـته غنی و پر قوت واژه بسیار شده؛ اما بنا بر داشنت ساختار

است بافت نخستین خودش را حفظ �وده ، شیرازۀ اصلی و اولینش را از معرض خطر در هم 

 گی و بی رس و سامانی نگه دارد.گسیخته

آفرینش های ادبی همواره در پیوند با زبان هستی  می یابند و مطرح می شوند. نگارنده 

گر به قدرتوا�ندی اش از داشـته هـا و امکانـت زبـان اسـتفاده �ـوده، اندیشـه و یاهم آفرینش

هایش را بر بنیاد آن بیان می �اید و با دیگران رشیک می سازد. شیوه های بیـان اندیشـه در 

اشخاص و افراد متفاوت بوده و باعث ایجاد روش های گونا گـون مـی گـردد کـه همـین روش 

 . هارا در ادبیات سبک می نامند

با مطالعۀ فرایند شعر دری به این باور می رسیم که بافت زبان و گونۀ افکار و اندیشه هـا 

در ادبیات پر بار مان،  ُممـد خـوبی بـوده اسـت در تفکیـک دوره هـای ادبـی در طـول تـاریخ 

 ادبیات دری.

دسته بندی تاریخ ادبیات منظوم به مکاتب چون: خراسـانی، عراقـی، هنـدی و معـارص 

گـانی آن صـورت گرفتـه اسـت. ز روی نظام های چند گانۀ زبان بـه خصـوص نظـام واژهاکرثاً ا

تـوان جایگـاه چنانچه با دقت پیرامون پرداخته های شعرا، از ال به الی ساختار واژه گـانی مـی

آفرینشگر را در میان مکاتب چهار گانۀ  شعر دری تا اندازه یی مشـخص �ـود. تجـددگرایی از 

جریان پرداخته های ادبی منظـوم دری محسـوس بـوده، قابـل توجـه و  لحاظ شکل و معنا در

دقت می باشد. همگام با تحوالتی که مردم و جامعه از زاویه های مختلف بـا آن رو بـه رو شـده 

اند، ادبیات همچنان دستخوش دگر گونی ها شده است. زیرا این ه� زبانی همیشـه بازتـاب 

سیاسـی، اقتصـادی، دینـی و مـذهبی مـردم از فرهنگـی، ادبـی،  -دهندۀ حـاالت اجت�عـی

گذشته تا حال بوده است. بیانگر این تحوالت همواره زبان شاعر است و شاعر بیشـرت بـا زبـان 

زمان، ه�ش را عرضه می �اید، زبانی  که برای مردم قابل درک و فهم بوده محسوس باشد و 

 زودتر در جذب و نرش افکار سود مند افتد.

بیات را کالم برتر گفته اند، شاعر همـواره در پـی زیبـایی بیـان اسـت و  ه�ن گونه که اد

می کوشد از بهرتین مواد جهت به تصویر کشـانیدن اندیشـه هـایش اسـتفاده �ایـد. یکـی ا 
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زمهمرتین مواد کاردر زمینۀ ه�سخنوری حین آفرینش ادبی واژه است. شاعر فرد ی است که 

رس و کار دارد از همین رو در یکـی از تعـاریف، شـعر را از همه بیشرت با ساخت و بافت کل�ت 

 رستاخیز کل�ت گفته اند.

گی به کار گیری کل�ت در شعر برمـی گـردد بـه توا�نـدی معـ�ری کـه مـی چگونه   

خواهد خشت تازه بر بدنۀ کاخ بلند نظم دری بگذارد؛ زیرا کلمه در شعر نقش بنیادین را بـازی 

ین بوده و شاعرانه ساخنت آن بسته گی دارد به کار برد درست و بـه  می �اید، زیبا بودن، آهنگ

 مورد آن توسط شاعر. 

پژوهشگران به  این باور اند که کل�ت شعر تنها برای اشاره به اشیا و امـور بـه کـار �ـی 

  )٧: ص. ٤(روند؛ بلکه باید حالت ها و خیال هایی را به ذهن القاء کنند.

باال گزینش درست واژه ها در سخنوری بخش اساسی هـ� با در نظر داشت گفته های 

 شاعرانه گی محسوب می گردد.

شاعر همواره برای نو شدن و نو ساخنت می اندیشد و در تالش است به بهرتین وجـه بـا 

کل�ت پیوند بر قرار �وده، همخوانی و همنوایی ایجاد �اید. آشنایی زدایی و هنجار شـکنی 

و اندیشی و نو سازی است که در این اواخر از جمله اهم بحث ها در از اصل های عمده برای ن

 راستای پرداخته های ادبی به خصوص شعر بوده است .

در کنار نو آوری های که شعرای امروز برای دستیابی به یک زبان مشخص دارنـد، یکـی 

تجـدد  هم باستانگرایی است، یعنی  گونۀ بازگشت به سنت های واژه گانی و نحوی گذشـته و

حیات آنها. این موضوع در عرص امروز نوعی هنجار شکنی به ش�ر می رود و  در آثار برخـی از 

  )١٦٣: ص.٤.(سخنوران به پی�نۀ  قابل مالحظه یی دیده می شود

با شکل یـافنت قالـب هـای نـو شـعری و پدیـد آمـدن فُـرم نی�یـی در ادبیـات معـارص، 

و بیرون از افغانستان پیرو اندیشه های نـی� بـه صـفت بیشرتینه سخنوراِن بنام در  افغانستان 

ایجاد گر و بنیان گذار این سبک و شیوه بوده، و او را دنبال کرده اند. نی� به این باور است که 

نو گرایی نه  به معنای بریدن با گذشته است و نـه بـه معنـای چسـپیدن بـه آن. گـرایش هـای 

ذشته را در امروزو به شـکل امـروزین آن اسـتفاده مدرن ادبی ایجاب می �اید بهرتین های گ

�اییم و به آینده ها انتقال دهیم. استع�ل واژه های کالسیک وگذشته  درشـعرامروز بـرای او  

 از اهمیت به سزایی بر خوردار است؛ ازاوست که می گوید:
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سـبک باید در بین هزاران کلمۀ آرکائیک که کهنه شده اند، کل�ت مالیم و مأنوس بـا « 

خود را به دست بیاورید.این است که به ش� توصیه میکنم، از مطالعـۀ دقیـق در اشـعار قـدما 

غفلت نداشته باشید، در اشعار بجویید و یک فرهنگ دم دستی بـرای خـود تـان تهیـه کنیـد. 

موضوعی را که د رنظر دارید ، به آن مراجعه کنید و مصالح تازه را برای کار خود تـان برداریـد . 

رکه این کار را این طور انجام دادید ، کم کم کل�ت از بین رفته ، ذهنی شـ� شـده، یـک مکر 

 )٣٠٧: ص. ٤(» وقت می بینید ، چه قوتی یافته این برای نوشنت اشعار...

از این جا پیداست که استفاده از اندوخته های گذشته گان، در هر زمینه، چه فکـری و  

به فراورده های معـارص ادبـی، بـه خصـوص شـعر نقـش چه زبانی، میتواند در قوت بخشیدن 

ارزنده داشته باشد. با درک این واقعیت، شعرای معارص  دری پردازدر افغانسـتان، ایـن مهـم را 

در کالم شان فراموش ننموده اند، چنانچه محمد رحیم الهـام، یکـی از چهـره هـای مطـرح در 

غزمل  خفته «رمجموعۀ شعری  به نام عرصه زبانشناسی  و ادبیات در جامعۀ اکادمیک کشور، د

به این امر توجه داشته است . الهام از جمله سخنورانی است که اندیشه هـای نـو را در »در گلو

قالب های کالسک  با استفاده از واژه ها و ترکیب های گذشته بـه زیبـا تـرین وجـه بیـان مـی 

 اننده اش آگاهی میدهد:�اید. وی آگاهانه به این امر مبادرت می ورزد و قبالً به خو 

ــیال شعر شعف زای در رس است    ــ  زیرا که می به ساغر و دلدار در بر است  بازم خ

ــرت رز است لیکن به س ــدارمن نه دل اغرم نه می از دخـ ــ  ـربک سیم پیکر است دل

 ــوین نظم کشور است دلدار در برم ز ـن  به ساغرم ز مهین جشن میهن است این می

ــراــگیر خبر من  م  گویم چکامه یی که به بحر مکرر است  ورده که در نظم نو چـ

ــوج ن در بحراین ــ ــ  موجی که چون نظام نو ما مظفر است  و بخواه ـچکامه زمن م

 کشتی شوق و شور شتابان شناور است  که جاودانه خروشان به سینه شانوجی م

 )٢٠٥ص.  :٣(                                                                                                                  

رحیم الهام هر چند از راه ه� شاعرانه گی آنچنان مطـرح بحـث نبـوده و کمـرت بـه ایـن 

پهلوی شخصیتش پرداخته شده است؛ اما حقیقت ایـن اسـت کـه او در ایـن مـورد همچنـان 

 ر بهرتین اندیشه هاست.دست باال داشته و سخنش پیام آو 

، حـافط، سـعدی، در شعر الهام پیروی از ستون های شـعر گذشـتۀ دری چـون: موالنـا

عنرصی، فرخی ،فردوسی و ... به مالحظه می رسد. به این معنا که الهام در ه� سخنوری، با 
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وجود ی که در دورۀ  معارص به رس می برد، به داشته های گذشته گان توجه داشته و پیروی از 

 شیوه و سبک سخن آنها را باعث قوت و عظمت کالمـش میدانسـته؛ البتـه بـا در نظـر داشـت

 ارزش های امروزین.

 می خوانیم:» باد پائز«در رسودۀ تحت نام 

ــبر آمد ب ــادی از اقصــ ــشت  ای خاو رـ ــان و گرانبار و سبکرس ـ  اـب

ــب ــه کردار سپــ ــر بازان ـ ــ ــ  زمین را چست بگرفته به چنرب  اه چت

ــگهی ب ــ ــاوردــا موجۀ دریـ ــر اللۀ صح  ا همـ ــگهی ـب  را جفا گرـ

ــزب  ه  اندرــگدازد همچو زر در بوت  والن وحشیــانگش زهرۀ غــ

یح  چنان بر گلبنان آهخته شمشیر ــته ـب ــ ــز خارآهخـ  د و بیمرـ

 )٥٥: ص. ٣(                                                                                                       

ه دارد و در این پارچه که بـه شـیوۀ کالسـیک رسوده شـده، قصیده در وصف خزان ادام

واژه های چون : فهجور، ه�ورد،گل اندود، رصرص،کافور،عنرب،کردر،خزانگاهـان،مخرب،بتگر، 

طبایع و...به  کار رفته است .الها م این رسوده را ادامه می دهد تا جـایی کـه بـه مخلـص و یـا 

ممدوح یا به قول خودش نگار پـردازد ، سـخنش از گریز گاه می رسد، د رآنجاکه باید به وصف 

 لحاظ  معنا شکل دیگری می گیرد و ممدوح الهام بر خالف شیوۀ قدما چهره بدل می �اید:

ــنگار ما به ش  به خوشنودی بباید شد که دارد  ــادی دیــ  ده در برـ

ــاری آنکه از هجرش تپیــنگ ــا رهروان پیوست  دهـ ــ ــ  ه در برــدل م

ــما ب نگار ــن ملک ـ ــ ــادی کشـنگار مـ  ود بهبود ای ــ ــ ــاست آـب  ورــ

ــرو با پ  ام چست بردارــهال بر خیز و گ ــ ـــب  گاورــای خود، یا بر تـ

ــرو مستانه زن پر  برو منشین قدم سنجیده بردار ــوشاهینی، ب ــ  ت

ه س  گرـتحول کن دگر گون گرد و من  از روزگارانــمشو ساکن ـب

 )٥٥: ص. ٣(                                                                                                          

ــزمانه تن  که فرصت می رود با عمر همدوش ــد و بی پروا زنـ  رــد پــ

ــب ــه همت رفع کن محـ  و کهرتـکه نسل نو جوان و از ت  ت را ـرومیـ

ــ ــ ــن نرزبابیارد ـب  ــاودان ماند به دفرتنشانت ج    کیـه نیـامت بــ

  )٥٧: ص ٢(                                                                                                        
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بدین معنا که الها م طرز قدما را در خدمت امروزیان به کار بسته و پیام هـای نـوین را در 

 .ای گذشته بیان داشته استهقالب

 در جای دیگر می خوانیم:

ــاشقان م ــه شیخ ساده دل بگو کمین ع ــ    کنب

ــلوی ما فدای تار دار ها  به کوی وی گ

 تو کفر ودین طلب که من به عشق خاص  می تپم                    

 ار هانگاه خیـرۀ ترا گرفته به غب

ه روی ی ه هر نفس چهل نظر ـب     مکن ار میـب

 او همین یکی اثر تو و متام کار همن 

ــم هـ    رقدم هزار فرسخ از سکونهمی رمی

 سبک تکیم و رسگـران �ی بریم بار ها

 )٩٦:ص.  ٣(                                           

در رسودۀ فوق با پیام نـاب و انگیـزه » رسگران«، »سبک تک« ،»فرسخ« کار برد واژه های 

لیلی است بر توا�ندی شاعرو قـوت درک و شـناخت آن از چگـونگی اسـتفاده از دهندۀ آن د

 ذخایر غنی زبانی، در جهت بهینه  سازی شیوۀ بیان سخن.

که بـه تحقیـق » پیام نیسم«را پی می گیریم وو ذیل عنوان » غزمل خفته در گلو« مجوعۀ 

ییم؛ امـا در اخیـر وصف نسیم بهاری است، رنگ و بوی شیوۀ خراسـانی را استشـ�م مـی �ـا

سخن گریز شاعرانه و ه�مندانۀ رحیم الهام ما را متعجب می سازد و یک باره از قرن هـا پـیش 

 به امروز و مسؤولیت های امروزی  متوجه مان  می گرداند : 

ــزمین زینت تازه از رس گرفت  هـزمان جلوۀ شور محرش گرفت  هــ

ــهوا ناف  نرب گرفتهفضا نگهت خاص ع  ۀ مشک تبت گشودهــ

 ه ــز شوق طرب سوز آذر گرفت  مرا نیز شد طبع گویا که جانم 

 )١٢٣: ص.٣(                                                                                                    

وصف بهار و نسیم بهاری بدین منوال ادامه دارد، تا جای کـه شـاعر مـی خواهـد عمـق 

رس مـی بـرد ابـراز �ایـد، او مـی  ش را در مورد این فضا و هوا در رشایط که حیـات بـهاحساس

 گوید:



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۸۸ 

 که این خنده آن گریه از رس گرفـته  ــالیق کسی شاد کس گشته غمگیـنخـ

ــاز آن رو زش ــ ــه دورانـ ــادی ـب ــردم ـ ــ ــ ــ  د م  ــهکه یک چند تن حق اکرث گرفت

ــرا ــ ــ ــ ــرــــک وفـغــنیز اش م ــتهــکه دست ست ان است وافـ ــ ــ  م زور وافر  گرف

ــاز کـباب و ش یکی ــته  راب است رس خوش ـ ــ ــ  یکی در بغل نان جو در گرفـ

ــفخ ــیکی ـن ــۀ جنـ ــیده ـ ــ ــ ــر دم ــ ــون رن گ را ب ــنربد آزم ــه ــ ــ ــ  گ اژدر گرفتـ

ــگشت زبرق غرورش جهان ــ ــانـ ــ ــرـی ــریو ه ـب ــ ــته  غـ ــ  مبش بانگ تندر گرفـ

ــمچ ــ ــیکی ه ــستاده شکـیباــ ــ ه رس تیغ و خ  و کوه اـی  نجر گرفته ستیغش ـب

ــولی می خـروش ــ ــهاریـ ــ ــ ــ ــ ــ  د نسیم ـب ــی س ــ ــــره راست  ـته ـوی داور گرف

ــند کای بش ــ ــ ــ ــندا می ک ــر در بهـ  گرفـتهجهان چهرۀ خوب و خوشرت   اران ـ

ــ ــذارید تا کشت دهقگـ ــ ـــ ــان نسـ ــ ــه   وزدـ ــبهر گرفتـ  محنت رخش رنگ ع

ــ�نید کز غنچ ــ ــ ــ ــ ــب ــراوزدـه هــ ــم باغبان دست بر رس گرفـ  ا گل ـت  ـته زغـ

ــذارید تا آه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــگ ــ ــ  دــه آرنـوان بچـ ــه از هـول کردار اسرت گرفتـ ــه ک  ـ

ــن خشم و ا ــ ــرسم کاز ای ــمباند دل مهر پ  ه داییم ـستیزه ت ــ ــرور گرف ــ ــ  ــته ــ

ــید پیغ ــ ــخوان ــ ــب ـــ ــهان را ـام صـ ــ ــ  ـلح ج ــ ــه زمین را رسارس کب ــوتر گرفتـ  ـ

  )١٢٣: ص. ٣ (                                                                                                             

 ارائۀ همین پیام به شکل دیگر:

  وشنوا بکش بانگ دف و چغانه رامطرب خ

ــاشقانه را  ــود مرب نغمۀ عـ ــ ــ  لیک زیاد خـ

ر کفت رسد ره ــو ـب   به رسود صلح بر رود چ

ر رس عـ  ود دوستی مست بکش ک�نه را ـب

  تا که رقیب جنگجو دست کشد ز خود رسی

 )١٦٥: ص.٣(ر سحر این ترانه را دف به کف بگیر وزن ه

در ابیـات فـوق نشـاندهندۀ آگـاهی و تسـلط » و عـود رود دف،چغانه،«کاربرد واژه  های 

خوب شاعر بر زبان و بیـان گذشـته بـوده، پیـام نهفتـه در البـه الی بافـت زبـانی ایـن رسوده،  

ایی شـعر در �ایانگر تعهد وی نسبت به ادبیات زمان خـود اوسـت.آنچه را اصـطالح باسـتانگر 

 مجموع خواهان آن است.
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ـو قبادیـانی نوشـته اسـت، بـا  محمد رحیم الهام در قصیدۀ که بـه سـتایش  نـارص خرس

استفاده ا زطرز و شیوۀ کالسیک، درد های جامعۀ معارصش را بیان �وده وپیام امـروزی را بـه 

 مردم ابالغ کرده است.چنانچه در ابیات ذیل می نگریم :

    موج را زنجیر یخ بر پاشود دریا چو زندان 

 قلیواج ایستدد بر درب آن زندان به زندانی ...

    دمد بر تناز من اگر شعرم کرختی میـ مرنج

  دراین دفرت به جز رسدی چه می یابی که برخوانی

   بدین سان رسد رس کردم سخن زیرا که می سوزم

 در آتش رفته است از یادم آداب سخ�انی 

   ه می سوزدچو می بینم کـ دلرشر ها دارم اندر 

 راد ملک من همه هستی افغانی همه اف

ــرزن کشورتگرگ مرگ می بارد به ک    وی و ب

 ـاسی خناسان و از وسواس شیطانیز خن

ــرآن یکی، پیغمربش احمد ــ ــا بود قـ   خدا یکت

 چرا در ما پدیدار است این چندین مسل�نی

 )١٨٣: ص .٣(                                                 

و غیره، همـه از جملـه » تگرگ مر، جیش، ازایرا، قلیواج،« به کار گیری کلمه های چون: 

واژه های کالسیک می باشد که شعرای متقدم در کالم شان به وفرت استع�ل �وده اند و در 

بـه شـکل » قلیـواج«شعر امروزیان همچنان  راه پیـدا کـرده اسـت، بـه گونـۀ �ونـه کـاربرد واژۀ 

 دراین بیت عنرصی:» غلیواج«

  شوم است، از آنکه گوشت برباید غلیواج از چه می

 )٢(ه�ی ایرا مبارک شد که قوتش استحوان باشد

ـ » ازایرا:«و یا کاربرد ترکیب  به معنای از آن روی که از جمله ترکیب های مخصـوص عرص

 خراسانی بوده و در  بیتی از فردوسی به مشاهده می رسد

 )٢(ازایرا نکرد ایچ پنهان ه�  دانا توانا بد و دادگرچو 

 در این بیات منوچهری:» جیش «استع�ل کلمۀ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۹۰ 

 د و شکر عیشی از خوشی و شیرینی چون شه

 )٢(چون ریگ روان جیشی از پری و بسیاری

 در این سخن فردوسی:» تگرگ« وهم استع�ل 

 )٢(ترک ببارید بر جوشن و خود و   همی گرز پوالد همچون تگرگ 

 

 نتیجه

از آنجایی که شعر نوعی اجراء به وسیلۀ کل�ت است، یا به تعبیر دیگر کلمه مادۀ املـواد 

شعر است. نقش کلمه در شعر مثل نقشی است که رنگ در نقاشی، نُت در موسیقی و سنگ 

در پیکر تراشی دارد. اهمیت کلمه در شعر تا حدی است که حتی بسیاری از منتقدان آنـرا بـر 

.از همین روست که شعرا بـه نقـش واژه در سـخن اهمیـت ) ٣٧: ص. ٣(نا بر تر دانسته اندمع

فراوان قایلند و می کوشند به هر وسیله یی که شده، تازه گی هـا درروش بیـان اندیشـۀ شـان 

ایجاد �ایند. به باور زبانشناسان هیچ گاهی مرتادفات عین بار معنایی را �ی تواننـد داشـته 

صاً کار برد آن در شعر به زودی میتواند این حقیقت زبانی را به ما روشن �ایـد. باشند،  مخصو 

. شاعر برای بیان داشته هایش با زبان می آمیزد و با واژه ها ارتباط بر قرار مـی  �ایـد . هـر آن 

کلمه یی که  او را همراهی ننمود و یا پاسخگوی خوبی برا ی ابراز افکار و احساساتش نبـود  از 

فادۀ آن منرصف می شود و گزینۀ دیگری را  به جایش می گذارد ، او در می یابد معنـای را است

�ی  تواند انتقال دهد؛ از » ژاله« نهفته  است با استفاده از معادل آن یعنی»  تگرگ«که در واژۀ 

همین روست که قدامت کلمه ها را ارج می گذارد و  واژه های آرشیف شده در البه الی متـون 

ن را بیرون آورد ه، می خواهد برای بیان آنچه احساس می �اید از آن اسـتفاده کنـد. اوبنـا که

بر رسالتی که دارد واژه های کهن و نا مأنوس را هرگز به طاق نسیان �ـی گـذارد و بـه دسـت 

فراموشی �ی سپارد.شاعر متعهد به زبان و فرهنگ گذشته اش تالش می �اید به شکلی از 

براز ایده های نو و مدرن از واژه های قدیمی اسـتفاده کنـد و آنهـا را جـان دوبـاره اشکال برای ا

چنانچه محمد رحیم الهام، به عنوان یک دانشمند  زبانشناس به این ظرافت پی بـرده  بخشد.

و خواسـته اسـت  اندیشــه هـای نــوین و امـروزی را بـه کمــک کلمـه هــای  نـاب و ســچۀ دری 

 .گی عرضه �ایدفرهن –جامعۀ ادبی  کالسیک به
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٩٢ 

 

 
  معاون رسمحقق خادم احمد حقیقی

 

و دمنه در های منثور کلیلهو بازنویسی هابررسی ترجمه

 زبان پارسی دری

 

Abstract  

Kelileh and Demnae are among the narrative works of educational 

literature that have a worldwide reputation and are of Indian origin. These 

anecdotes,  which in the form of fibles or  anecdote  in animal language,  have 

been translated and rewritten in many languages around the world. 

Meanwhile, this work also has been translated and rewritten frequently in 

Dari,  and has been the focus of various writers and translators throughout the 

ages. Translations of these stories into Dari are in prose form, mostly had 

down from the Arabic text which translated by Abdullah Ibn Mufaq from the 

Pahlavi version. but rewritten Most of his works have been done from two 

books (Kalileh and Damian Bahramshahi) and (Anwari suhayli Kashefi). 
 

 خالصه

کلیله و دمنه از جملۀ آثار روایتی و از نـوع ادبیـات تعلیمـی بـوده کـه از شـهرت جهـانی 

برخوردار و در اصل دارای منشای هندی است. این حکایات کـه از گونـۀ فیبـل یـا حکایـت از 

-های مختلف جهان بار بار ترجمه و بازنویسی شدهباشد، به زبانزبان حیوانات و یا فارابل می
این میان در زبان پارسی دری نیز ایـن اثـر داسـتانی و حکـایتی بـه کـرات ترجمـه و  است. در
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۹۳ 

گـان و مـرتج�ن مختلـف قـرار بازنویسی شده و در قرون و اعصار مختلف مورد توجه نویسنده

ها به زبان پارسـی دری بـه شـکل منثـور، بیشـرت از روی های این داستانگرفته است. ترجمه

الله ابن مقفع از نسخۀ پهلوی برگردان شـده بـود و نیـز در برخـی منت عربی آن که توسط عبد

هـای آن موارد به صورت مستقیم از روی نسخۀ هندی آن، صورت گرفتـه اسـت، امـا بازنویسـی

بیشرت از روی دو اثر، کلیله و دمنۀ بهرامشاهی و انوارسهیلی مالحسین کاشـفی هـروی انجـام 

 شده است. 

 مقدمه 

مهم تعلیمی جهان است که از بدو نگارش آن به زبان سانسکریت در کلیله و دمنه از آثار 

ها مرتبه مورد بازنویسی قرار گرفته زبان زندۀ جهان ترجمه و ده ١٠٠هند، تا کنون به بیشرت از 

است. ترجمۀ این اثر به زبان فارسی دری از روی ترجمۀ عربی آن که توسط عبدالله ابن مقفع 

. در زبان فارسی دری هم به شکل منظوم و هم به گونـۀ منثـور صورت گرفته، انجام شده است

ترجمه ها و بازنویسی های زیادی از این کتاب صورت گرفته که برخـی طـی حـوادث زمـان از 

ها منثور این ها و بازنویسیباشد که در مقالۀ حارض، ترجمهیی از آنها موجود میبین رفته و پاره

 گیرد.  مانی مورد بررسی و کاوش قرار میاثر، با توجه به ترتیب و تسلسل ز 

 مربمیت تحقیق

هـای هـای آن بـه زبـانها و بازنویسیهای کلیله ودمنه و ترجمههرچند پیرامون داستان

هـای انجـام شـده در های گوناگون و متنوعی صورت گرفته، ولی پژوهشمختلف جهان بحث

رسـی دری، ناکـافی، انـدک و دارای هـای ایـن اثـر مهـم در زبـان فاها و بازنویسیمورد ترجمه

 هاست. برخی کاستی

 هدف تحقیق

هـای ها و بازنویسیسازی و بررسی ابعاد گوناگون ترجمههدف اصلی این مقاله، روشن 

منثور داستان های کلیله و دمنه در زبان پارسی دری است. ما در این مقاله، در پی آنیم تـا بـا 

هـا و ون ایـن موضـوع ه�ننـد اینکـه ایـن ترجمـههـای اساسـی پیرامـارایۀ پاسـخ بـه پرسـش

-گان و در کدام دوره و زمان صورت گرفته و خصایص و ویـژهها توسط کدام نویسندهبازنویسی
های هر کدام چیست؟ تحقیق نسبتاً جامع و فراگیـری را در ایـن زمینـه فـراهم کـرده، تـا گی

 گردد.     ف آن واضحهای پیدا و پنهان موضوع را دربرگرفته و ابعاد مختلجنبه



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩٤ 

 روش تحقیق

تحلیلی منت مقاله را در  –در نگارش این تحقیق ما با استفاده از روش تحقیق توصیفی 

 گردد.ایم که قرار زیر تقدیم میچند بخش به هم مرتبط مورد پژوهش قرار داده
 

 ودمنههای کلیلهالف) رسگذشت مخترص داستان

هـا از باشـد. هنـدیین هند و مردم این خطـه مـیکلیله و دمنه در اصل متعلق به رسزم

هایی از قبیل حکایات کلیله و دمنه داشته، لـیکن هیچکـدام از خیلی قدیم حکایات و افسانه

آنها مدون نبود. بعدها چون عدد این قبیل حکایـات افـزایش یافـت، ج�عتـی از حکـ�ی آن 

هـایی از تدوین آنها، مجموعـه آوری این روایات و حکایات شفاهی پرداختند ومملکت به جمع

های دانش و حکمتـی اسـت کـه . کتاب کلیله و دمنه از جملۀ همین مجموعه)۱(ترتیب دادند

انـد و نوشـتند و از بـرای فرزنـدان خـویش بـه میـراث مردمان خردمنـد ایـن رسزمـین گردآورده

آن حکمـت خواندنـد و از داشـتند، میگذاشتند و در اعصار و قـرون مـت�دی آنـرا گرامـی می

هایی آموختند. کلیله و دمنه، بیشرت رشح ماجراها و دسیسهگی و زبانی میعملی و آداب زنده

ها و ماجراها به طـور مسـتقیم داده و چون رشح این دسیسهباشد که در دربار هند رخ میمی

ز های حیوانات به رشتۀ تحریر درآمده است. کتابی که امـرو میرس نبوده، لذا در سبک داستان

نامـه، پنجاکیانـه و های گوناگون مانند کلیله و دمنـه، انوارسـهیلی، عیـاردانش، ه�یـونبه نام

یی است که مردمان ما افسانۀ بیدپای در ادبیات خود و جهان داریم؛ همه ه�ن کلیله و دمنه

است. در ایـن های مختلف جهان ترجمه شدهاز هند آورده و خود برخی بر آن افزوده و به زبان

هیچگونه جایی شک وجود ندارد که اصل کلیله و دمنه، هندی است. ابن ندیم در الفهرسـت 

 اند.نویسد که آن را (کلیله و دمنه را) هندوان پرداختهبا اعتقاد به هندی بودن آن می

نـویس  اند. مسـعودی تـاریخمنابع معترب دیگر نیز در هندی بودن کتاب تردیـد نداشـته

تین سـدۀ چهــارم هجـری و همچنــین فردوسـی شــاعر بلندپایــه و بـزرگ عــرب در نیمـۀ نخســ

 اند. ها دانستهپژوهشگر تاریخ پیش از اسالم نیز، نگارش کلیله و دمنه را از هندی

، بـه پنجه تنـرته هاترین آنها، مبتنی بر چند اثر هندی که مهمبه هر حال، این داستان

و بـه دسـتور پادشـاه  بیـدبا است که توسـط فیلسـوف سانسکریت و به زبان پنج فصل معنای

یکـــی از اطبـــای شاهنشـــاهی  برزویـــهکـــه بعـــدا توســـط  نوشـــته شـــده دبشـــلیم هنـــدی

بـود.  کلیلـگ و دمنـگ اثـر پهلـوی به زبان پهلوی برگردان شـده اسـت. نـام انوشیروان خرسو

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%87_%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A8%D8%B4%D9%84%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
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۹٥ 

اکنون در دسـت نیسـت و در طـول سـالیان از بـین رفتـه اسـت؛ امـا رت پهلوی این اثر همصو 

ت گرفتـه اسـت و نیـز ترجمـۀ که توسط عبدالله ابن مقفـع صـور  زبان عربی یی از آن بهترجمه

ترین ترجمه از لحاظ زمـانی بـه امروز در دست است. ترجمۀ دوم (رسیانی) نزدیک رسیانی آن

 تألیف برزویه است. 

 فارسـی های دیگـر قـرار گرفـت و کتـاب از عربـی بـهرجمهپایٔه ت ابن مقفع ترجمٔه عربی

 .رجمه شدت آملانی ،روسی ،اییاسپانی ،ترکی ،یونانی دری،

 ب) ترجمه ها و بازنویسی ها به زبان پارسی دری

بعد از آنکه چندین ترجمه و بازنویسی این داستان ها بـه زبـان عربـی عرضـه شـد، ایـن 

داستان ها از طریق ترجمۀ عربی آن به زبان پارسی دری نیز راه یافـت. از آنجـایی کـه ترجمـۀ 

برگردان شده به زبان فارسی دری می باشد،  منظوم و منثور کلیله و دمنه یکی از نخستین آثار

هـا پـی بـرد. بـدون شـک، می توان به اهمیت و ارزش اخالقی، ادبـی و هـ�ی ایـن داسـتان

دانشمندان و سیاستمداران ما در ه�ن آوان که سپیده دم زبان فارسی دری بود، جایگاه این 

ای شـان ترجمـۀ ایـن اثـر بـه داستان ها را به خوبی درک بودند، ازی�و، یکی از نخستین کاره

زبان پارسی دری بود. با توجه به آنچه گفته آمدیم، در زیـر همـه ترجمـه هـا و بازنویسـی هـای 

موجود این اثر روایتی در زبان پارسی دری، به ترتیب و تسلسل زمانی مـورد پـژوهش و بررسـی 

 گیرد.   قرار می

ـاور دا ترجمۀ بلعمی (از عربی به نرث پارسی):  -١ تـرین ترجمـۀ کلیلـه و نشـمندان، قـدیمبه ب

ـ بـن احمـد، توسـط وزیـر دمنه به زبان دری، ترجمـه ـامانی نرص ـان امیـر س یـی اسـت کـه در زم

ـادانش  دانشمند وی، ابوالفضل محمد بن عبیدالله بلعمی صورت گرفته است. بلعمی از وزیران ب

ـ.ق.) ز  ٣٢٩های (شود، ممکن در آشوبدربار سامانی بود که گفته می اش را از دسـت گیندهه

ـان داده باشد. به هر حال، همین بلعمی از نخستین کسانی می باشد کـه کلیلـه و دمنـه را بـه زب

ترین منبعی که پیرامون نخستین ترجمۀ کلیله و دمنه بـه فارسی دری ترجمه کرده است. قدیمی

دانـد، مقدمـۀ مـی دهد و آن را ابتکار و برگردان خود ابوالفضل بلعمـیزبان فارسی دری خرب می

خوانیم: "نرص بن احمد این سخن بشـنید. خـوش شاهنامۀ ابومنصوری است؛ در این مقدمه می

ـا  ـ بر آن داشت، تا از زبان تازی به زبان پارسی گردانیـد ت ـ خواجه بلعمی  آمدش دستور خویش را 

 .  )۲(این نامه به دست مردمان اندر افتاد و هر کسی دست بدو اندر زدند" 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩٦ 

گـردد کـه امیـر سـعید نرصـ بـن احمـد دسـتور خـود، خواجـه ن روایت روشـن مـیاز ای

ابوالفضل محمد بن عبیدالله بلعمی را بر آن داشت، تا این کتاب را از زبـان عربـی بـه فارسـی 

باشد که ابوالفضل بلعمی بـزرگ دری بگرداند. یعنی مقصود نویسندۀ مقدمۀ شاهنامه این می

مقفـع) ترجمـه دمنه را از روی ترجمـۀ عربـی آن (ترجمـۀ ابـن وزیر نرص بن احمد خود کلیله و

کرده و سپس رودکی از روی همـین نقـل و ترجمـۀ وزیـر بلعمـی آن را بـه نظـم درآورده اسـت. 

کنـد، دومین منبع کهنی که پیرامون ترجمۀ کلیلـه و دمنـۀ بلعمـی بـه مـا معلومـات ارایـه مـی

 شود: یادآور میشاهنامۀ فردوسی است، فردوسی از این ترجمه چنین 

ــکلیله به تازی ش ــلوی ـ  بر این سان که اکنون همی بشنوی   د از په

 اه عرصـبدان گه که شد بر جهان ش ازی همی بود تا گاه نرص                      ــبه ت

ــدر سخن ب ور او                     ـگران مایه بوالفضل دست ــه اـن ــ ــک ــود گنجـ  ور اوـ

ــ  ــا فــود ـتبفرم ــگـفتند و کوت ارسی و دری                       ـ ــ ــب ــ ــاه شـــ  )۳(د داوری ـ

چنانکه پیش از این گذشت، مراد فردوسـی از ابوالفضـل گرا�ایـه دسـتور نرصـ هـ�ن 

 ابوالفضل بلعمی است. 

اینکه کلیلـه در کـدام سـال توسـط بلعمـی بـه فارسـی دری ترجمـه شـده، هـیچ گونـه 

توانیم که این کار قبل از ات دقیق و مشخصی در دست نیست، اما همین قدر گفته میمعلوم

 ٢٨٧هـ.ق) صورت گرفته است؛ زیرا که ابوالفضل محمدبن عبیداللـه بلعمـی در ( ٣٢٦سال (

 ٣٠١االخر (ج�دی ٢٤ق) وزیر اسمعیل بن احمد شده و چون در جلوس نرص بن احمد در 

ــ.ق.) در وزارت بـاقی مانـده، بـه ایـن ترتیـب از سـال  ٣٢٦یا تا (ق) نیز ظاهراً وزیر بوده، گو ه

ق) وزارت کرده است. چون ترجمۀ کلیله و دمنه را از عربی به پارسی بـه فرمـان  ٣٢٦تا  ٢٨٧(

 ٣٢٦و  ٣٠١نرص بن احمد ترصیح کرده اند، پیداست که این ترجمه باید در میان سال های 

لعمی به پایان رسیده باشد. از این ترجمه، رصف نام یعنی آغاز سلطنت نرص بن احمد و عزل ب

 آن برجا مانده، دیگر هیچگونه پارچه و متنی از آن در دست نیست. 

یی که در نرث پارسـی ترین پدیدهدلچسپترجمۀ نرصالله منشی (از عربی به فارسی):   -٢

ل و مرتسـل در قرن ششم هجری به ظهور پیوست، ترجمۀ کلیله و دمنه توسط ادیب بارع فاض

امللک نرصالله بن محمد بن عبدالحمید منشی غزنوی از زبان عربـی بـه بلیغ ابواملعالی نظام

تـرین و برجسـته تـرین ترجمـۀ نرث شیوای دری است که از جملۀ معتربترین، مهمرتین، کامل
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ترجمـۀ  . البته بر پایۀ منابع، این اثر را می تـوان دومـین)۴(باشداین کتاب به زبان پارسی دری می

ـان ترجمـه ـای داستان های کلیله و دمنه در زبان پارسی دری دانست. قابل ذكـر اسـت در می ه

یی مانند این ترجمه اقبال عموم را جلب نكرده اسـت. پـس از متعدد به زبان فارسی هیچ ترجمه

و  ترجمۀ ابواملعالی نرصالله، کلیله و دمنه هر گز به دری ترجمه نشد؛ حتا هیچ کس برای مقابلـه

ـان  مقایسۀ کلیله و دمنۀ بهرامشاهی با منت عربی نیز قدمی برنداشت و رسوکار مـردم فارسـی زب

ـات و یک رسه با ترجمۀ ابواملعالی افتاد. تقریبا صد سال پس از زمان نرصالله ـال، ابی منشی، امث

شواهد عربی کلیله و دمنۀ بهرامشاهی، توسط فضل الله بن عث�ن بن محمـد االسـفزاری بـرای 

  .)۵(املستوفی به پارسی دری ترجمه شد و بسمجدالدوله علی

ــ. ق. اتفـاق افتـاده،  ۵۸۳تـا  ۵۵۵هـای بـین سـال الیابـو املعـ مـرگاز آنجایی که  ه

ــ. ق.  ۵۳۹تـا  ۵۳۶بنابراین تاریخ ترجمۀ کتاب کلیله و دمنـه نیـز بایـد در حـدود سـالهای  ه

باشد. نرص الله منشی در این ترجمه مقید به متابعت از اصل نبوده و به ترجمه و نگارشـی آزاد 

ــیله ــه و وس ــرا بهان ــه و آن ــتپرداخت ــه  یی کــرده اس ــی دری ک ــه فارس ــابی ب ــاء کت ــرای انش از ب

نهم بـه انشـای فنـی مصـنوع مطـنطن  قرن او در نوشنت باشد. بعد از او تا قدرت و ه� معرف

ـ اللـه  کتابی به فارسی دری به خامه ادیبی نیامد جز آنکـه نویسـندۀ آن از سـبک و شـیوۀ نرص

ـ پیروی �وده است و خود این نویسندگان غالبا اشاره منشی یی هم به شهرت عـامل گیـر نرص

 .انداند، �ودهالله و گاه ترصیحی به اینکه از او تبعیت کرده

یی که کلیلـه و دمنـه در آن نوشـته شـده، اسـتفاده از الفـاظ و های نرث دورهگیاز ویژه   

تجانس است؛ به طوری که توجـه خواننـده بیشـرت از آنچـه بـه معنـا معطـوف شـود، ترکیبات م

شود و هدف آن بیان معنا نبـوده، بلکـه مفـاخره بـر های ظاهری منت میمتوجه لفظ و زیبایی

تـرین اقسـام شـعر آن دیگر ادیبان از نظر تسلط به الفاظ و کل�ت بوده، ه�نگونه که در فنـی

شد که هدف اصلی است. گاهی این شیوۀ اطناب و متکلف باعث میدوره هم، این گونه بوده 

هـای شـعر و باشد، رها شده و نرث به صورت مرصـاعکالم که تسلسل و توالی و نظم معانی می

 نرثی آهنگین و موزون درآید. 

منشی در کلیله، در یک سخن باید ابـراز داشـت با توجه به شیوۀ سبکی و ادبی نرصالله

گان ها رسمشق نویسندهآراسته، مصنوع و پخته، سخته و سنجیده است که قرنکه کلیله، نرث 

گان فارسی زبان قرار گرفته است. ولی این شیوۀ مصنوع و متکلف بـودنش خـالی از و گوینده
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٩٨ 

یی ابتدایی از نرث فنـی و متکلـف مشکالت و دشواری ها نیست، اما این کتاب، به حیث �ونه

گـی کـالم در اسـلوب و آراسـتههـا، حسـنقوت ترکیب عبارت از جهت داشنت سالست انشاء،

باشد و در جملۀ نخستین آثـار مصـنوع فارسـی ها از نرث فنی و متکلف میش�ر بهرتین �ونه

. ه�نطوری که کتاب کلیلۀ ابن مقفع، یکـی از آثـار )۶(باشددری، ماالمال از سجع و موازنه می

فصیح آن زبان است، کلیلۀ بهرامشاهی ابواملعالی نیز یی از انشای جلیلۀ ادبیات عرب و �ونه

از کتب عالیۀ ادبیات فارسی بوده و اگر چه سبک انشای و لغات آن قدری مهجور شده و امروز 

تقلید آن چندان مستحسن نیست، ولی در استحکام عبارت و حسن انتخـاب الفـاظ و روانـی 

 . )۷(ش�ر است بیان، نظایر آن در میان منشآت فارسی معدود و انگشت

ایـن کتـاب ترجمـۀ دیگـری منثـور از های بیدپای (از عربی بـه پارسـی دری): داستان  -٣

گی ابواملعـالی مقفع به زبان فارسی دری است که به زمان نزدیک زندهکلیله و دمنۀ عربی ابن

-) به دستور سـیف٥٤٤ – ٥٤١نرصالله یعنی در نیمۀ اول قرن ششم هجری (بین سال های 
غازی، فرمانروای الجزیره (رسزمین میـان دجلـه و فـرات) و از اتابکـان سـنقری، بـه قلـم  الدین

یـی از کلیلـه و محمدبن عبدالله بخاری صورت گرفته است. محمد بن عبدالله بخاری ترجمـه

دمنه را ارایه داد که برخالف کلیله و دمنه بهرامشاهی، به منت اصلی وفادار ماند و عین منت را 

غییر و کم و کاستی ترجمه �ود؛ چنانکه این مسأله را آشکار ساخته و می نویسد: بدون هیچ ت

داد، امـا بـر موجـب فرمـان عـالی ... بـر عـین کتـاب "هرچند خاطر در زیادت بسی یاری می

 . )۸(اختصار کرده آمد" 

باب بوده کـه نـرثی آن سـاده و روشـن و گیراسـت. مقدمـۀ آن بـه  ١٥ترجمۀ بخاری در 

هـای سـاده و موازنـه و همـین امـر نت پیشینیان، تا حدودی آراسته است به سجعپیروی از س

استع�ل برخی از لغات و ترکیبات عربی را موجب گشته است؛ گاه نیز برخـی عبـارات عربـی 

در بافت جمله وارد شده است. اما از این قسمت که بگـذریم نـرث کتـاب، فارسـی دری روان و 

-باشد، به ندرت تأثیر طرز تعبیر عربـی را در آن مـیز عربی میهموارست، حتا با آنکه ترجمه ا
های نرث قدیم فارسی دری در رسارس کتاب فراوان اسـت؛ از قبیـل: توان دید. برعکس، نشانه

هـای کهـن استع�ل یاهای استمراری، رشطی، متنی و جز آن در آخـر افعـال. برخـی صـیغه

رشح آنها موجب تفصیل خواهد شـد، نیـز در  گان خاص و بسیاری قراین دیگر کهها، واژهفعل

 . )۹(شوداین اثر دیده می
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۹۹ 

ـا بازنویسـی از کلیلـه و دمنـۀ  انوارسهیلی (بازنویسـی):  -٤ انوارسـهیلی در واقـع تهـذیب ی

ـاط یافـت و عامـه بـه بهرامشاهی است. چندانکه ظرف قرن های متوالی ذوق عمـومی انحط

له نرصالله کهنه به نظر رسید، شخصی ذوفنون و های متصنع اکتفا �ود و کلیپردازیعبارت

ـامنویسنده ـا بـه خـواهش نظ الـدین یی معروف به نام حسین بـن علـی الـواعظ الکاشـفی بن

ـا نسـبت  امیرشیخ احمد السهیلی تحریری جدید از آن به نام "انوارسهیلی" تهیه �ود که گوی

متعدد به ترکی چغتایی و  به کلیله بیشرت متناسب عرص جدید بود. این کتاب توسط مؤلفین

-از کلیلـه انشاء و تحریر مجـددی کتاب عث�نی نیز به هندوستانی و دخنی ترجمه شد. این
 .نیز مشهور است» کاشفی ودمنۀکلیله« است و به منشینرصاللّه ودمنۀ

 نهـم در قـرن«نویسـد: در مـورد ایـن کتـاب می شناسیسبک بهار در کتاب محمدتقی

 نرصـالله مـرتَجم مشـهور، نسـخۀ و مؤلف معروف ، نویسندۀسبزواری واعظ کاشفی سینمالح

 عرفـانی و اشعار نو و معانی تازه و با عبارات کرده ، عاریسبک و از حلیۀ برده ) را دست(منشی

 .)۱۰(»است درآورده دیگری صورت آن را به

رود. واعـظ شـ�ر مـی بـه ودمنـهاز کلیله فارسـی به تجدید تحریر مشهورترین کتاب این

احمـد  شـیخ الـدینامیـر نظام نـام بـه، بـاب و چهـارده مقدمه را در یک» انوارسهیلی« کاشفی

ــ.) ٩٠٧(متوفی جغتاییسهیلی . او اسـتکـرده ، تـألیفبـایقرا حسـینسلطان از درباریـان -ه

 ترینرث روانرت و سـاده ، بهاست سنگین نرثی دارای را که منشیهودمنۀ نرصاللکلیله خواسته،

قـرار  گانهمه ، مورد استفادۀمشکل و اصطالحات عربی اشعار و امثال درآورد و آن را، با حذف

و از  بـوده هجـری نهم قرن متکلّف سبک این کتاب تابع نگارش ، شیوۀوصف دهد، ولی با این

 .باشد�ی و حشو زاید عاری لفاظی

 هندوسـتان آموزانو فارسی خوانانپارسی اخیر بسیار مورد استفادۀ این کتاب، در قرون

در هنـد  ق)١٢٧٠( در سـال آن چـاپ کـه بهـرتین رسـیده چاپ و بارها در هند به قرار گرفته

ن کتاب رس�ً بـرای آمـوزش زبـان ها در هندوستان، ای. با استقرار انگلیسیاست گرفته صورت

بـه » ه�یون نامه«، تحت عنوان »انوارسهیلی«فارسی در مکاتب آنها شناخته شد، بعدها کتاب 

پادشـاه مقتـدر  -یی از آن را به دربار لـوئی چهـاردهمزبان ترکی استانبولی ترجمه شد و نسخه

 .رجمه شدبه زبان فرانسوی ت» گاالن«فرستادند و در ه�ن جا توسط  -فرانسه

یـی هـایی کـه موجـب پدیـد آمـدن رشـتهتوان گفت یکی از کتـاببه این اساس، می



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٠٠ 

؛ یعنــی »ه�یــون نامــه«هــای جهــان شــد، همــین در دانشــگاه» ادب تطبیقــی«موسـوم بــه 

هـای کـه بعـداً بـه زبـان )۱۱(باشدمالحسین واعظ کاشفی می» انوارسهیلی«ترجمۀ ترکی از 

 مختلف جهان ترجمه شد. 

» لنـدن«و » بـرلین«م.) منتخبـاتی از آن در ١٨٢٧م. و ١٨٢١در سال هـای (همچنین 

چاپ و منترش شد و سپس با تصحیح کی نیـل پلـوف اوزلـی، در هـاتفورد (هرتُفـرد) در سـال 

 بـه تهـران،» امیرکبیـر«م.) به طور کامل و همچنین بارها در ایران به همـت انتشـارات ١٨٥١(

 .استرسیده چاپ

چون حسین واعظ دو فصـل اول نسـخۀ نرصـالله ابواملعـالی را  ش (بازنویسی):عیار دان  -٥

حذف کرده و حکایاتی و عباراتی از خود بر آن افزوده بود، صد سال نگذشت که ذوق اکربشاه 

ق) او را بر آن داشت، تا به وزیر خود ابوالفضل بن مبارکشـاه دسـتور دهـد، بـه  ١٠١٤ -٩٦٣(

�اید و فصول حـذف شـده را دوبـاره بـر آن بیفزایـد و بـه نسـخۀ  تحریری جدید از کلیله اقدام

. بنابراین، ابوالفضل به همکاری )۱۲(اصلی نرصالله استناد کند و سبک ساده و روانی به کار برد

ــ.ق.) بـه پایـان  ٩٩٦برادرش فیضی، به تهذیب انوارسهیلی پرداخت و این کار را در سـال ( ه

. ابوالفضـل معـروف بـه ابوالفضـل )۱۳(تحریر خود گنجانـد  رساند و دو باب حذف شدۀ آن را در

نگـار و منشـی باشد که ادیب، تاریخعَالّمی، ابوالفضل دکنی یا شیخ ابوالفضل ناگوری نیز می

ـ اول و معتمد اکرب یکم، بزرگرتین پادشـ شـیخ مبـارک «اه گورکـانی هنـد بـود. او دومـین پرس

الشـعرای دربـار م) و برادر کوچکرت فیضـی ملک ۱۵۹۳ - ۱۵۰۵ق/  ۱۰۰۲ - ۹۱۱» (ناگوری

 باشد. اکرب می

به هر حال، ابوالفضل کاری را که حسین واعظ کاشفی در تغییر نام کتاب انجام داده بود، 

ـاد. بعـالوه او، تعقیب کرد. او نام انوارسهیلی را از این ک ـاردانش نه ـای آن عی تاب برداشت و بـه ج

های مربوط به توصیف منصور خلیفۀ عباسـی و شـهر با حذف قسمت –دیباچۀ کلیلۀ ابواملعالی 

ـار  –بغداد  ـاز عی و مفتح کتاب و باب برزویۀ طبیب را از روی نوشتۀ ابواملعالی تهذیب کـرده در آغ

درنـگ پـس از از مطالعۀ مقدمۀ کاشفی محروم �انند، بیگان دانش آورد، اما برای آنکه خواننده

پایان باب برزویه مقدمۀ حسین واعظ را قرار داد. انشای این کتاب بسیار ساده و متوسـط اسـت، 

ـای فارسـی توان یافت، سبک نگارش آن ماننـد دیگـر مـنتلغات عربی مشکل در آن کمرت می ه

ـا. )۱۴(اسـت باشـد کـه در هندوسـتان نوشـته شـدهمی ـاردانش در مقايسـه ب كليلـه و دمنـه و  عي
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۱۰۱ 

گان را به زبان پارسـی دری امروز دارد؛ ابوالفضل در نگارش خـود، انوارسهيلی، نزديكرتين واژه

ــی، گانش را در نظر گرفته، از آوردن لغات مشـكل، تعاب� و مثالدايرۀ وسيع خواننده های عرب

ــب ث، تش ات و احادـي ی، آـي ــوار، اسـتعارات و كنايـات پيچيـده و اشـعار پارسـی و عرـب يهات دش

. ایـن تهـذیب کلیلـه توسـط ابوالفضـل میـان )۱۵(اسـتتوصيفات دراز دامـن خـودداری كـرده

زبانان هندوستان شهرتی فراوان یافت و جزء کتاب درسی درآمد و چون انشایی ساده و فارسی

ای نخستین بـار در سـال دور از تصنع و تکلف داشت، مطبوع طباع عامه گردید. عیاردانش بر 

 م.) در کانپور هند به طبع رسید.  ١٨٩٤م) و بار دیگر در سال ( ١٨٧٩(

-این ترجمـه، ترجمـۀ مسـتقیم داسـتانپنچاکیانه (ترجمه از سانسکریت به فارسی):   -٦
تـا  ٩٩٧هـای (باشـد کـه در بـین سـالدری مـیهای پنچاتنرتا از سانسکریت به زبان فارسی

هـ .ق) و وزیر دانشمندش ابوالفضـل بـن ٩٦٤-١٠١٤الدین اکرب (جالل ق) به فرمان ١٠٠٤

خالقدادهاشـمی از روی مـنت پنجاکیانکـای پـورن بـدرا کـه سـومین مبارک توسط مصـطفی

و پنجاکیانه نامیده  باشد، صورت گرفتههای پنچاتنرته در سانسکریت میبازنویسی از داستان

باشـد کـه برخـی مرتج�ن برجستۀ هنـد مـی گان وشده است. خالقداد هاشمی از نویسنده

اسـت. دری برگردانـدههای دیگری از جمله کتاب "امللل و النحل" را از عربی به پارسـیکتاب

نویسد: "که پیش ازو هم چند تن دست به ترجمۀ خالقداد هاشمی در مقدمۀ ترجمۀ خود می

منشـی و واعـظ ه عربی و رودکی و آن کتاب زده بودند؛ مثالً برزویه به زبان پهلوی و ابن مقّفع ب

کاشفی هروی و ابوالفضل به زبان فارسی ترجمه کرده بودند و همۀ آنهـا هـم موجـود بـود، امـا 

اکـرب واقـع نگردیـد و ایـن در حـالی بـود کـه عیـاردانش را ابوالفضـل پـیش از مورد پسند شاه

ی آنسـت کـه مجـدداً اول«پنچاکیانه به دستور خود اکرب ترجمه کرده بود؛ در هر صورت گفت: 

 .)۱۶(» این کتاب ترجمه آید

�ایاند که اصل پنچاتنرتای سانسـکریت هنـدیان چنـدان مـورد توّجـه این موضوع می

های پیشـین را کـه بـه زبـان فارسـی قـبالً انجـام پژوهشگران بوده که اکربشاه آن همه ترجمه

هـا را در بتواند ترتیـب داسـتانیی بیابد که گرفته بوده، قبول نداشته و ارصار داشته، تا ترجمه

گونه ترصفات احت�لـی را بازشناسـد؛ زیـرا بـه گفتـۀ منت اصلی سانسکریت بیان دارد و بدین

به خاطر قدسی مآثر چنان قرار یافت که چون این کتاب چندین کـرت از زبـانی بـه «خالقداد: 

آن راه یافته و کمـی و زیـادی  زبانی رفته و از بیانی به بیانی دیگر آمده و البته تغییر و تبدیل در



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٠٢ 

از مقدمۀ این کتاب همچنین آشکار است که این نسخه اولین مسوده بود و . )۱۷(است...» پذیرفته

ـات و پیشـنهادهای آن مرتجم مـی ـا طبـق نظری ـاه اکـرب تقـدیم کنـد، ت خواسـت آن را بـه شنهش

ـأله بـه درسـتی معلـ)۱۸(شهنشاه اصالحاتی در آن به وجود آید وم نیسـت کـه مسـودۀ . اما این مس

یادشده به شنهشاه تقدیم شده و یا خیر. به هر حال، ترجمۀ خالقداد به واقع تنها ترجمۀ فارسـی 

ـام گرفتـه اسـت. دری از پنچاتنرتاست که از روی یکی از روایت ـای معتـرب سانسـکریت آن انج ه

ـاند. ترجمـۀ او خالقداد کوشید، ترجمه را با رعایت امانت و بدون کم و کاست و افزود به پایا ن رس

ـامالً بـه مـنت جز در مواردی که برگردان عین مطالب ابهام داشت، یا نیت مؤلف را �ی رساند، ک

ـال  ـار در س ـاب اسـت کـه بـرای نخسـتین ب ـا ب اصلی وفادار است. این کتاب دارای پنج فصـل ی

ـ ش.) به کوشش تاراچند و امیرحسین عابدی، بر اساس یگانه نسخۀ دست ١٣٥٣( آن نـویس ه

ـ ش.)  ١٣٦٣شود، به چاپ رسید. پنچاکیانه باردیگر در سال (داری میکه در موزۀ دهلی نگه هـ

 به کوشش و مقدمۀ محمدرضا جاللی نایینی در تهران به چاپ رسیده است.

القلــوب، ترجمــۀ دیگــری مفــرحالقلــوب (ترجمــه از سانســکریت بــه فارســی): مفــّرح  -٧

ۀ آن که خود از روی منت پنچاکیانکا صورت گرفته، بـه پنچاتنرتاست که از روی منت هیتوپدش

الدین مفتی بازهم در دورۀ سلطنت اکربشاه از سالطین گورکانی هنـد انجـام شـد. وسیلۀ تاج

باشد. این کتاب در مطبعۀ نول کشـور در لکنهـو چـاپ شـده الدین ترجمۀ آزاد میترجمۀ تاج

بیتـی و اخالقـی هنـدوان، چنـدان در است. ترجمۀ فارسی پنچاتنرتا به عنـوان یـک کتـاب تر 

-م) همین مفرح١٨٠٣هـ.ق (١٣١٧جهان شهرت یافت که پرس بهادرعلی حسینی در سال 
هنـدی القلوب را از زبان فارسی به زبان مادری خود (ظاهراً اردو) برگردانید و نـام آن را اخـالق

 گذاشت. 

عیالمـی عیاردانش ابوالفضلیی از نگاردانش در حقیقت گزیدهنگار دانش: (بازنویسی):   -٨

ق.)، یکـی از  ١٢٨٣ – ١٢٨٢م./  ١٨٦٦ها بر هندوسـتان، در (است. پس از تسلط انگلیس

منصبان بریتانیایی به نام هیندفورد که از حسن استقبال از عیاردانش آگـاهی یافـت، صاحب

ز مفید افتد. این تر کنند، تا برای نوآموزان زبان فارسی دری نیسفارش کرد، تا آن را بازهم ساده

. وی )۱۹(یی گمنام صورت پذیرفت و منت جدید "نگاردانش" نـام گرفـتمهم به دست نویسنده

گـی و یی که بر آن نگاشت، به دستور امیر انگلیسی، هیندفورد، اشاره کرده، چگونـهدر دیباچه

 راه و روش تدارک این نسخۀ جدید از کلیله و منه را چنین افاده می کند: 
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۱۰۳ 

ه از آن کتاب گرامی انتخـابی لطیـف برگرفتـه آیـد و اطنـاب ممـل بـه فرمود ک

طوری برانداخته شود کـه ایجـاز مخـل رو نن�یـد... {پـس} بـرای بجـا آوردن، 

های متعـدد فـراهم آورد و بعـد از مقابلـه و تصـحیح بـه التقـاط عبـارت نسخه

 آگین و فقرات لطافت تضمین آستین قلم مبالید و دامن ورق برچید.فصاحت

عجالۀ مخترصی ترتیب و منتخبی تهذیب یافت... مضمونی ترک داده نشد و 

گـی بـوده، اش به پیراسـتهگیلفظی از خود ننهاده شد، مانند شمشاد آراسته

درود و امیـد کـه... رسمایـۀ تیشۀ قلم شاخ و برگ مرتادفـات و متهیـدات مـی

 .)۲۰(انتفاع متعل�ن زمان گردد"

-های کلیله و دمنه بدون مواعظ اخالقی و عبـارتر داستاندر نگاردانش در واقع به ذک 
باشـد کـه است. بنابراین، این کتـاب بهـرتین متنـی مـیآور پرداخته شدههای کسالتپردازی

برای آشنایی نوجوانان و جوانان با کلیله و دمنه از آن استفاده صورت گیـرد. نـه تنهـا حکایـات 

هر طبـع اسـت، بلکـه زمینـۀ ادبـی الزم را نیـز بـرای انگیز این کتاب مقبول آموز و فکرتعربت

، ولی با این وجود، در این کتاب بیشرت توجـه )۲۱(کندارتباط مستقیم با کلیله و دمنه فراهم می

معطوف به تقریر سمر و تحریر حکایت است و حکم و مواعظ کلیلـه و دمنـه تـا رسحـد امکـان 

اسـت. کتـاب از نظـر اب از میـان رفتـهمخترص و کوتاه شده و بدین ترتیـب، ارزش معنـوی کتـ

تبویب عیناً مانند عیاردانش دارای شانزده باب و یک مقدمه بوده و مقدمۀ موالناحسـین را نیـز 

. آخـرین چـاپ ایـن اثـر کـه )۲۲(اسـتبه پایان باب دوم (در احوال برزویۀ حکیم) منضم ساخته

رانـی اکـرب بهدارونــد و طبعـی منقـع و پــاکیزه و دقیـق اسـت، بــه همـت دو تـن از محققــان ای

ـ ش. نهایی گردیده ١٣٧٦زاده صورت پذیرفته و در سال سیدنارص هاشم  است. ه

های کلیلـه های داستاناساسی نیز یکی از بازنویسیاخالقاساسی (بازنویسی): اخالق  -٩

یی به نام شیخ محمدعلی کاتوزیان تهرانی از روی کلیلـه و باشد که توسط نویسندهو دمنه می

منشی صورت گرفته است. شیخ محمدعلی تهرانی در اواخـر دورهء قاجـار، عهـد دمنه نرصالله

احمدشاه، به بازنویسی و ساده کردن کلیله و دمنه همت گ�رد. او، حکایاتی از کلیله و دمنه و 

هـای نامه را از حیث مطالب و زبـان تهـذیب و سـاده کـرد و آنهـا را در دو کتـاب بـه نـاممرزبان

-، به ترتیب در سال»اساسیاخالق«نامه، زیر عنوان کلی دمنه و مهّذب مرزبان کلیله ومهّذب 
 .ق) قمری، چاپ و منترش کرد١٣٣٣و  ١٣٢٩های (



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٠٤ 

تهرانی این کتاب را به صورت مکامله نگاشته است. مؤلف، دیباچه و دو بـاب نخسـتین 

کـرده، له و دمنه تلخیص مـیکلیله و دمنه را از آغاز کتاب حذف کرده و طبعاً چون از روی کلی

های اضافی اورا نیز نیاورده است. امـا در پایـان کتـاب مقدمۀ حسین واعظ کاشفی و حکایت

بـاب الح�مـه و  –های کلیلـه و دمنـه را کـه در کتـاب ابواملعـالی نیسـت خالصۀ یکی از باب

ۀ بهنـود بـن یی از ترجمۀ مقدمـرا آورده است. خامتۀ کتاب نیز خالصه -الثعلب و مالک حزین

 . )۲۳(سحودان بر کلیله و دمنۀ عربی است

 شیخ محمدعلی سبب نگارش کلیله و دمنه را دشوار بودن زبان و متکلـف بـودن سـبک

 زبانانعاّمه فارسی«داند که انشای فارسی آمیخته با امثال و اشعار و لغات مشکل عربی آن می

محـض تسـهیل فهـم محّصـلین از ایـن بنـده «نویسد: بعد می». را از آن بهره و حظی وافر نبود

محمدعلی بن محمد حسن تهرانی خواهش �ودند که کتاب کلیله و دمنه را مهـّذب �ـوده، 

. ایـن )۲۴(»مطلب آن را جمع کنم و به عبارت پارسی سهل بنگـارم تـا نفـع آن عـام باشـد اصول

نرث ساده و جدیـد معـارص  کتاب دارای پانزده باب و یک خامته بوده و نرث آن ساده و روان و به

 بسیار نزدیک است.

محمـد اویسـی اسـت. نویسـندۀ ایـن کتـاب علـیکلیله و دمنـۀ جدیـد (بازنویسـی):   -١٠

هـ.ش.) کلیله و دمنه و انوارسهیلی را درهم آمیخت و هر دو را سـاده  ١٣٣٢نامربده در سال (

. نویسـندۀ کتـاب )۲۵(د، نرش کردساخت، عناوین آنها را نیز تغییر داد و به نام کلیله و دمنه جدی

در مقدمۀ خود با اشاره بـه مطلـب فـوق و اینکـه هـر دو ترجمـۀ کلیلـه و دمنـه (بهرامشـاهی و 

 انوارسهیلی) برای عوام به خوبی قابل درک نبود، سبب تالیف کتابش را چنین بیان می دارد:

خواهــد از نظریــات آن دو نویســندۀ بــزرگ اکنــون نویســندۀ ایــن ســطور مــی

پردازی فاده کرده و منت اصلی کتاب کلیله و دمنه را از زیر خروارها عبارتاست

و جمالت زیبا و یا نازیبای عربی و فارسی بیرون کشیده و ه�ن طور سـاده و 

گـان گرامـی بگـذارد، تـا در عـوض زحمـت در عریان به معرض توجه خواننده

ۀ عربـی و تجسس و تفحص معانی لغات و فهم کتاب و اشعار و جمالت غریبـ

فارسی، به درک منظور اصلی کتاب پی برده و با حقـایقی آشـنا شـوند کـه در 

 . )۲۶(کار آید"گانی آنها پیوسته بهزند

اویسی در نوشنت کتـابش برخـی اختصـارات را نیـز در نظـر گرفتـه، چنانکـه دو بـاب را 
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۱۰٥ 

 حذف و اشعار عربی آن را برانداخته، اما چیزی بر آن نیفزوده است: 

و دمنۀ جدید اویسـی از ایـن لحـاظ دارای اهمیـت اسـت کـه نـزدیکرتین سـبک کلیله 

دری معمول و متداول امروزی بوده کـه دارای نوشتاری و تهذیبی از کلیله و دمنه به نرث فارسی

زبان بسـیار سـاده و روان و سـهل اسـت؛ چنانکـه خوانـدن و فهـم مطالـب آن بـرای کمـرتین 

 باشد. یی نیز ممکن میخواننده

این ترجمه توسط دانشمند هندی پنچاتنرتا (ترجمه از سانسکریت به نرث فارسی):   -١١

ش.) در تهـران بـه چـاپ رسـیده  ١٣٤٠به نام دکرت شکیهرا در هند انجام یافته که در سـال (

تنـرته، یعنـی تنرتآکهیاییکـا، از مکتـب های اصلی پنچااست. این ترجمه بر پایۀ یکی از روایت

ته و ایندوشیکهر نخست این منت را از سانسکریت به انگلیسی و سپس بـه کشمیر، انجام گرف

کمک برخی فضالی زبان فارسی از جمله محمدحسن مشایخ فریدتی، محمـد تقـی مـایلی، 

مسعود برزین و داریوش شایگان آن را بـه فارسـی دری درآورده اسـت. ایـن کتـاب دارای پـنج 

هـای زبـان فارسـی دری در ایـن ترجمـه بـه ها و جـذابیت. هر چند ظرافت)۲۷(باشدفصل می

ــاز هــم ترجمــۀ یادشــده یکــی از مهمــرتین ترجمــهچشــم �ــی ــا ب هــای فارســی خــورد، ام

 پنچاتنرتاست. 

-عبداللـهاین ترجمه توسط حسـن بـنزادۀ آملی (از عربی به فارسی): ترجمۀ حسن  -١٢
ــ. ش.)  ١٣٤١(مقفـع بـه زبـان پارسـی دری در سـال الطربی آملی از روی منت عربی ابـن ه

مقفـع (بـاب الح�مـه و صورت گرفته است. این ترجمه شامل دو باب اخیر کلیله و دمنـۀ ابـن

منشـی غزنـوی باشد که توسط نرصاللهالثعلب و مالک الحزین و باب الجرذان و وزرائه) نیز می

ل زادۀ آملی دو باب ترجمۀ خود از کلیله و دمنه را بـه صـورت مسـتقترجمه نشده است. حسن

چاپ نکرده، بلکه ضمیمۀ ترجمۀ کلیله و دمنۀ بهرامشاهی ساخته که خود تصحیح و تحشـیۀ 

آن را انجام داده و به چاپ رسانده است. چنانکه خود در مقدمۀ آن به این موضوع اشاره کـرده 

زادۀ آملـی الله حسن بن عبدالله الطربی اآلملی معروف بـه حسـنگوید: "و این فقیر الیو می

کلیلۀ عربی را که به فارسی ترجمه نشده بود، با بضـاعت مزجـات خـویش بـه کسـوت دو باب 

زادۀ آملـی دو . حسـن)۲۸(اسـت"ترجمۀ فارسی درآورده و در آخر این کتاب حارض الحـاق کـرده

باب اخیر ترجمۀ خود را که به ترجمۀ بهرامشاهی ملحـق سـاخته، ه�ننـد نرصـالله بـه خـاطر 

ار عربی و فارسی دری، مثل، آیات و احادیـث اسـتفاده کـرده و توضیح بیشرت حکایات، از اشع
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نرث خود را به نرث منشی از لحاظ سـبک نوشـتاری نزدیـک سـاخته؛ از سـجع، موازنـه و برخـی 

 های ادبی نیز استفاده کرده است. آرایه

افسـانه (کلیلـه و ایـن ترجمـه، پـنجافسانه (ترجمه از انګلیسی به پارسـی دری): پنج -١٣

ریت کنسـااز س یی از پنچاتنرتاست که نخست توسط دانشمند هندی مستقی�ً ترجمه دمنه)،

ۀ ایرانـی آذر رضـایی از روی مـنت انگلیسـی آن بـه به انګلیسی و به تعقیب آن توسـط نویسـند

پـنج افسـانه «کتاب باشد. پارسی دری برگردان شده که برای مطالعۀ گروه سنی نوجوانان می

جنـگ و درگیـری میـان «قصه با عنـاوینی همچـون  ٩٥فصل و  ٥ندۀ دربردار » (کلیله و دمنه)

، »دارامـا و پایـابو«، »دزد و بـرهمن«، »پشتی که از چوب افتادالک«، »شغال و طبل«، »دوستان

سگی کـه «، »گرکوزه«، »فاخته و شکارچی«، »قصۀ پشه و کک«، »ماهیخوار احمق و مار سیاه«

 .است» پدر رشما«و » به دیار غربت رفت

، ایـن کتـاب را از زبـان »چانـدیرامانی«م) یک نویسندۀ هندی بـه نـام  ١٩٩١در سال (

اش سانسکریت به زبان انگلیسی ترجمه و منترش کرد. او چون تصمیم گرفته بـود کـه ترجمـه

ها را کـه بـرای نوجوانـان قابل استفاده برای نوجوانان باشـد، در ترجمـۀ خـود بعضـی از قصـه

نویسـد کـه هفـت "چانـدیرامانی" در مقدمـۀ کتـابش می .ده استمناسب ندانسته، حذف کر 

 .سال برای ترجمۀ پنچاتنرته از زبان سانسکریت به زبان انگلیسی، زحمت کشیده است

دری، دربارۀ نحـوۀ ، به زبان پارسی»پنج افسانه (کلیله و دمنه)«آذر رضایی مرتجم کتاب 

این کتاب از انگلیسی به فارسـی، بـیش از  کند: "برای ترجمۀترجمۀ این اثر این گونه بیان می

ام آن را بـا کتـاب فارسـی ام. عـالوه بـر ترجمـه، سـعی کـردهیک سال و نیم وقت رصف کـرده

ش) ترجمـۀ کتـاب و مقایسـه آن را متـام  ١٣٧٦، تطبیق دهـم. در اواخـر سـال (»پنچاکیانه«

 .)۲۹(کردم"

زنویس جدیـدی یکـی از ایـن هـم بـاشود دشمنی هم (بازنویسی): دوستی گم �ی  -١٤

های کلیله و دمنه "سیاح و زرگر" است که در این اواخر توسط سیدمهدی شجاعی در داستان

ش) بـه نرشـ رسـیده اسـت. ایـن اثـر در واقعیـت، یـک  ١٣٨٨ایران نوشته شـده و در سـال (

باشد که در سـاختاری نـو و امـروزی ارایـه بازنویسی خالق از حکایت یادشدۀ کلیله و دمنه می

شده است. موضوع داستان ستایش قدرشناسی و نکـوهش خیانـت بـوده و نویسـنده، زبـانی 

اسـت. ایـن بازنویسـی از ها به کار بـردهساده و روان و عاطفی در توصیف طبیعت و شخصیت
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روی ترجمۀ کلیله و دمنۀ بهرامشـاهی صـورت گرفتـه و در ایـن اواخـر بـه زبـان هسـپانوی نیـز 

 است. برگردان شده

این ترجمه توسط یکی از مرتج�ن معـارص پور (از عربی به فارسی): جمۀ مرعشیتر   -١٥

رسد کـه تـا کنـون آخـرین ایران محمدرضا مرعشی پور در این اواخر صورت گرفته و به نظر می

 ٣٠٨ش) در  ١٣٩٣دری باشد. این کتاب در سال (یی از کلیله و دمنه به زبان فارسیترجمه

ارات نیلوفر به چاپ رسیده است. باید گفت، ترجمۀ مرعشـی پـور صفحه، در ایران توسط انتش

نفسه اثری است درخور اهمیت؛ چراکه با ارائۀ این اثر به زبـان معیـار امـروز از کلیله ودمنه، فی

مند شوند و یی فراهم آمده که مخاطبان این روزگار از کتاب کلیله و دمنه به سهولت بهرهزمینه

پور زمـانی ن لذت و استفادۀ بیشرتی بربنـد. اهمیـت کـار مرعشـیاز خواندن و فهم مضمون آ 

کند که توجه داشته باشیم، کلیله و دمنه در واقع کتابی اسـت پنـدآموز �ود بیشرتی پیدا می

 پور از کلیلـهباشد. از سوی دیگر، ترجمۀ مرعشیکه مضمون آن از اهمیتی بسیار برخوردار می

توان آن را های قبلی دارد، اما در مجموع میهایی با ترجمهها، تفاوتو دمنه در برخی حکایت

یی پور با پرهیز از دشوارسازِی منت کوشیده ترجمهتر دانست. مرعشیبه ترجمۀ بخاری نزدیک

یی که چنـد سـال پـیش از برخوردار از زبانی استوار را به مخاطب ارایه کند. چنانکه در ترجمه

ن بـود. بنـابراین ایـن کتـاب از نـرثی پـاکیزه و مقبـول بهـره شب ارائه کرد نیز، چنـیهزار و یک

های کتــاب؛ تناســب قصــهاســدی و بههــایی از محمــدعلی بنیبــرد. ایــن ترجمــه بــا نگارهمی

 توان لست کرد: گی های این کتاب را قرار زیر میاست. برخی از ویژهشدهچاپ 

عربـی و کتـاب درسـی ویراستۀ منفلوطی مرجـع بـوده کـه متنـی روا در کشـورهای   .١

 .دانشگاهی در این کشورهاست

های ابواملعـالی و بخـاری نیامـده مقدمۀ علی بن شاه فارسی را دارد کـه در ترجمـه  .٢

 .است

مرتجم به اصل منت چیزی نیافزوده و چیزی از آن هـم نکاسـته و کوشـیده مـنت را بـه   .٣

یی های پیشین مقدمـه بر ترجمهزبان فارسی دری امروز برگرداند. مهمرتین برتری ترجمۀ حارض

ـال بعـد از ترجمـۀ عربـی ابـن مقفـع است که از آن ذکر رفت. این مقدمه گویا قریب به دوصـد س

گی بـه شده است. در ابتدای این مقدمه به روایت بهنود پرس سحوان، حکایت چگونهبدان اضافه

  روایت شده است.شود، عنوان کلیله و دمنه خوانده میبار نشسنت کتابی که اینک به
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 نتیجه

گـان گذشـته، در فرجام به عنوان نتیجه بایـد گفـت کـه اکـرث تـذکره نگـاران، نویسـنده

هـای کلیلـه و ها و بازنویسـیدانشمندان و پژوهشگران معارص به ارزش و اهمیت ادبی ترجمه

و  هـای کلیلـهداننـد. داسـتاندمنه به زبان فارسی دری معرتف بوده و از شـهکارهای واال مـی

دمنه بار بار حسب نیازمندی زمان و وقت به زبان فارسی دری برگردان شده است که از لحاظ 

باشد که به سبک آمیختۀ سـاده و مرسـل ادبی ارزشمندترین آنها کلیله و دمنۀ بهرامشاهی می

هـای صـورت ها و بازنویسـیو فنی نگارش یافته است. بعد از کار نرصالله منشی، سایر ترجمه

ز این اثر روایی و حکایتی جهان، غالبا به نحوی از انحا زیر تأثیر نگارش و ترجمۀ منشی گرفته ا

قرار گرفته است. در ضمن، با توجه به اهمیت و ارزش سیاسی نو اجت�عی این حکایات، باید 

رود که بار بار حتا ده ها مرتبه ها یکی از آثار انگشت ش�ری به ش�ر میگفت که این داستان

ان فارسی دری مورد توجه نویسنده گان و مرتج�ن قرار گرفتـه و هـر کـدام بـا توجـه بـه در زب

سبک و شیوۀ نوشتاری خود، در آن قلم آزمایی کرده؛ یا به ترجمۀ آن پرداخته و یا به بازنویسـی 

آن خود را مرصوف ساخته است. افزون براین، شاعران و رساینده گان ما نیز در برهـه هـایی از 

 نظم آن پرداخته و این سلسله همچنان ادامه دارد.  تاریخ به
 

 منابع

، سـال  ١٩عباس اقبـال آشـتیانی، کلیلـه و دمنـه، مجلـۀ فرهنـگ ایـران زمـین، شـ�ره  .١

 .  ٢١، ص ١٣٥٢

 . ٤٤، جلد اول، ص ١٣٧١کریم کشاورز. هزار سال نرث فارسی، چاپ چهارم، تهران:  .٢

 . ٣٧١،  ص١٣٨٦لفضل خطیبی، فردوسی، شاهنامه، به کوشش جالل خالقی و ابوا .٣

 ١، ص ١٣٥٦محمدحسین راضی، ادب دری افغانی، وزارت معارف، کابل:  .٤

زادۀ آملی. کلیله و دمنه، به تصحیح و تحقیق حسن حسن زادۀ حسن بن عبدالله حسن .٥

 . ١١، ص ١٣٨٩آملی، 

محمدضــیاء رجــایی. "ویــژه گــی هــای نــرث فنــی در دیباچــۀ املعجــم و کلیلــه و دمنــه"،  .٦

 . ١٥٥ص ١٢٥، مجلۀ مطالعات زبان و ادبیات، ش�رۀ مسلسل خراسان

، سـال  ١٩عباس اقبـال آشـتیانی، کلیلـه و دمنـه، مجلـۀ فرهنـگ ایـران زمـین، شـ�ره  .٧

 . ٤٧، ص ١٣٥٢
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محمـد  -های بیدپای، به تصحیح پرویز ناتـل خـانلریمحمد بن عبدالله بخاری. داستان .٨

 . ٣٨، ص ١٣٦١روشن، 

های بیـدپا"، مجلـۀ نرشـ دانـش، فـروردین و اردیبهشـت، غالم حسین یوسفی. "داستان .٩

 .  ٣٥، ص ٢١، ش�ره ١٣٦٣

 . ٢٥٢، ص  ٢بهار، سبک شناسی نرث، ج  .١٠

اصـول فتـوت از نظـر مـوال حسـین واعـظ «رک به: مقاله محمد جعفر محجوب با عنـوان  .١١

 .٢١١های نخستین کنگره تحقیقاتی ایرانی، صدر مجموعه خطابه» کاشفی

 .٢٢٨خ ادبیات فارسی، صص هرمان اته، تاری .١٢

 .١٣٦، ص ٤دانشنامۀ ادب فارسی، ج  .١٣

 نورالدین مقصودی، کلیله و دمنه، ص بیست.  .١٤

هادی مهدی و دیگران. "مقایسۀ عیار دانش با انوار سهیلی و کلیله و دمنـه"، کهـن نامـۀ  .١٥

 . ٢، ص ١٣٩٤ادب پارسی، ش�رۀ سوم، خزان 

 . ٥، ص  ١٣٦٣جاللی نائینی، تهران: مصطفی خالقداد هاشمی، پنچاکیانه، به اهت�م  .١٦

 . ٤ه�نجا، ص  .١٧

نظیـر و گمنـام تاراچند و سید امیر حسین عابدی. "پنچاکیانـه یـک ترجمـۀ فارسـی بـی .١٨

 . ٣٦٨ص  )،٥٤دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ش�رۀ (پیاپی پنچتنرتا"، مجلۀ 

کیهان فرهنگی، "پژوهشی در سیر تحول کلیله و دمنه از "پنچه تنرته" تا "نگـار دانـش"،  .١٩

 .١٣٧٨، شهریور ١٥٥ش�ره 

 . ٢١٩به نقل از کتاب "دربارۀ کلیله و دمنه" محجوب، ص  .٢٠

کیهان فرهنگی، "پژوهشی در سیر تحول کلیله و دمنه از "پنچه تنرته" تا "نگـار دانـش"،  .٢١

 .  ١٣٧٨ریور ، شه١٥٥ش�ره 

 . ٢٢٠محجوب، دربارۀ کلیله و دمنه، ص  .٢٢

، ص بیست و ١٣٨٨عفت کرباسی و محمدرضا خالقی. رشح کلیله و دمنه، زوار، تهران:  .٢٣

 هشت. 

 آقا شیخ محمدعلی تهرانی. اخالق اساسی یا مهـّذب کلیلـه و دمنـه، کتابخانـهء علمـی، .٢٤

 .٣ص  ،١٣٢٩ج�دی االولی 

 .٩٧٦، ص ٥، کابل: ج ١٣٩٢دایره املعارف اکادمی علوم،  ریانا دایرة املعارف، ریاستآ .٢٥
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 .  ٦، چاپ اول، ص ١٣٣٢محمد اویسی. کلیله و دمنۀ جدید، چاپخانۀ حیدری، تهران: علی .٢٦

 . ٦٠٧، ص ٤دانشنامۀ ادب فارسی ج  .٢٧

زادۀ آملـی. کلیلـه و دمنـه، بوسـتان کتـاب، تهـران: چـاپ اول، حسن بن عبدالله حسـن .٢٨

 . ١٢، ص ١٣٨٩

اسد  ١٦، به تاریخ ١٣٩٣/ ٧/٨قصه از کلیله و دمنه را مجددا بخوانید، تاریخ نرش: ۹۵وز، فارسی نی .٢٩
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 دریافت شد.
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 محقق زحل راد

 

 گی دریافت معنای نشانههچگون
 

Abstract 

In the process of human evolution, humans have identified signs and 

symptoms as a contract for identifying objects from time to time in their social 

life, which later become widespread on the basis of research by scientists 

around the sing of its domain, and semiotics formed. 

There are numerous views on the sign, types of signs, use of signs and 

other indications related to the sign in the this science that these theories form 

the basis of semiotic science. Based on this theories basis of the meaning of 

signs is the formation of social conventions. Each sign is born in a community 

then it is named according to the rules of the language. After that, people of the 

society with the previous image that have the sign in the mind understand the 

meaning of the sign, which in this article as much as possible to the issues and 

issues related the mark has been paid. 
 

 خالصه 

در روند تکامل برشی، انسانها از دیر باز تا اکنون در زنده گـی اجت�عـی شـان عالیـم و 

ه عنوان قرارداد جهت شناسایی اشیا  تعیین �وده بودنـد کـه بعـد هـا بـر مبنـای نشانه ها را ب

تحقیق و پژوهش های دانشمندان  پیرامون نشانه هـا سـاحه آن وسـیع گردیـده وعلـم نشـانه 

 شناسی شکل گرفت.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۱۲ 

نظریات متعدد در رابطه به نشانه ، انواع نشـانه ، چگـونگی کـاربرد نشـانه و سـایر مـوارد 

نه در این علم ارایه گردیـده اسـت کـه ایـن نظریـات اسـاس و بنیـاد علـم نشـانه مربوط به نشا

شناسی  را تشکیل میدهد برمبنای نظریات مذکور  اساس معنـای نشـانه هـا را قـرارداد هـای 

اجت�عی تشکیل میدهد هر نشانه در اجت�ع زاده شده سپس طبق قواعد و قوانین زبان نـام 

با تصویر قبلی کـه از  نشـانۀ  مـذکور در ذهـن دارنـد معنـای گذاری می شود بعد افراد جامعه 

نشانه را درک می کنند که در این مقاله تاحد ممکن به مسایل و موضوعات مربـوط بـه نشـانه 

 پرداخته شده است.

 مقدمه 

ـأ  از آنجاییکه نشانه عنرصی از زبان پنداشته می شود و زبان یک پدیده اجت�عی اسـت بن

ـابر درک معنای نشانه ها  ـانها بن از طریق قرارداد های اجت�عی امکان پـذیر اسـت، چنانچـه انس

ـال در  روابط اجت�عی که دارند از بسیاری مطالب، مفاهیم مشـرتک  دریافـت میکننـد؛ طـور مث

ـان آشـنایی دارنـد  زبان دری کلمۀ درخت که یک نشانۀ زبانی است نزد همه کسانی که با این زب

ـا  مفهوم و معنی یکسان دارد ویا اینکه با دیدن عالمۀ تیر در یک جاده همۀ اشخاصـی کـه  از آنج

ـای وسـعت  ـأ هـر شـخص برمبن عبور می کنند میدانند که مسیر حرکت به کدام جانـب اسـت بن

مطالعه خود از محیط و اجت�ع میتواند به درک و تحلیل نشانه ها بپردازد؛ اما مسألۀ مهم اینست 

ـا نقـش دارنـد که نشانه ها از لحاظ علمی چگونه کا ربرد دارند؟کدام  عنارص در تولید و ارایـه معن

ـا را طـور کامـل منتقـل  ؟روابط بین نشانه ها و معنای آنها چگونه است؟آیا نشانه ها میتواننـد معن

 .کنند؟ مسایل و موضوعاتی اند که مستلزم تحقیق علمی میباشند

 تحقیق هدف

ما تحلیل نشانه هـا بـه طـور علمـی درک معانی نشانه ها نزد هر انسان قابل فهم است ا

اینکه نشانه ها چگونه عمـل مـی کننـد بـا مشـاهده یـک   رضورت به تحقیق همه جانبه دارد 

نشانه چی تصوراتی در ذهن ما ایجاد می گردد آیا ه�ن معنای را کـه مـا از یـک نشـانه درک 

مقاله مورد بحث  می کنیم دیگران نیزه�ن معنا را متصور می شوند موضوعاتی اند که در این

 و بررسی قرار دارد. 

 تحقیق ارزش

موضوع نشانه و نشانه شناسی یکی از مباحث جدید و قابل بحـث در عرصـه مطالعـات 

علمی به ش�ر می رود قبل از بوجود آمدن علم نشانه شناسی، تحلیـل و تجزیـه نشـانه هـا بـه 
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اسـی در سـاحه علـوم واسطه علم زبانشناسی صورت می گرفت. کـه بـا وارد شـدن نشـانه شن

نشانه ها جایگاه مشخص خود را دریافتنـد .از جانـب دیگـر از اینکـه نشـانه کـاربرد وسـیع در 

جامعه دارند بنا درک و تحلیل نشانه ها بـه طـور علمـی از ارزش واالی برخـوردار بـوده و افـراد 

 .رک دقیق معنای نشانه کمک می کندجامعه را در د

 تحقیق مربمیت

 ل پیرامون نشانه ، عملکرد نشانه ها در جامعه مشخص می گردد.با تحقیق و تحلی
 

 گی دریافت معنای نشانههچگون

به معنـای نشـانه گرفتـه شـده    semeion) از ریشه یونانی semioticsنشانه شناسی ( 

است و عبارت از مطالعه نظام مند همه عواملی است که در تولید و تفسیرنشانه ها یا در فرایند 

کت دارند مبدای تاریخی این علم به اندیشه هـای متفکـران یونـانی چـون ارسـطو ، داللت رش 

رواقیان ، آگوستین قدیس، پوئنسو و جان الک می رسد امـا نشـانه شناسـی معـارص در سـال 

های آغازین سده بیستم با آرا و افکار زبان شناس سویسی فریـدینان دوسوسـور و منطـق دان 

ل گرفت کـه نظریـات دانشـمندان مـذکور پیرامـون نشـانه و امریکایی چارلز سندرس پیرز شک

 )١:٣٢٦کارکرد آن برای تحقیقات پژوهشگران بعدی مایه و اساس قرار گرفت . (

از آن جاییکه نظریات سوسور و پیرس در شکل گیری این علم نقش عمـده و اساسـی را 

از نظـر سوسـور و  ادارا میباشند بنا جهت وضاحت بیشرت موضوع  به تحلیل و بررسی نشانه هـ

   .پیرس میپردازیم

سوسور نشانه را یک پدیدۀ ذهنی میداند که از پیوند میـان دال و مـدلول سـاخته شـده 

است به عقیده وی هر نشانه از دو سویه تشکیل شده اسـت یکـی سـویۀ محسـوس نشـانه دو 

 دیگر سویه پنهان نشانه.

ردی است، که وجود مـادی سویه محسوس نشانه دال نامیده می شود و شامل همه موا

دارند و به کمک درک حسی ما دریافت می گردد و مدلول معنای است که مـا در ذهـن خـود 

می سازیم. طور مثال :با شنیدن واژه نیلوفر تصوری که در ذهن مـا از گـل نیلـوفر ایجـاد مـی 

 )٢:١٣١گردد مدلول و لفظ نیلوفر را که به زبان می آوریم دال نامیده می شود.(

جانب دیگر سوسور متامی نشانه ها را قراردادی مـی دانـد یعنـی سـخن گویـان یـک از 

زبان بعد از پیوند میان دال و مدلول خود را موظف می دانند که برای ایجاد ارتباط با یکـدیگر 

 )٢:٩١این پیوند را حفظ کنند.(
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 پیرس در بحث نشانه ها جدی تر از سوسور عمل مـی کنـد بـه عقیـده وی هـر نشـانه را

یی است میان مورد تاویلی و موضوع . به نظر پیرس معنای هر نشانه از راه نشانه یی دیگر بطه

یـی دیگـر کـه خـود بایـد تاویـل دانسته می شود هرگونه مورد تاویلی اشاره یی است به نشـانه

یی معرفی می کند آنچه معرفـی مـی شـود گردد.به بیان دیگر، هر نشانه چیزی را به یاری ایده

یی دیگر شـناخته مـی نشانه است؛ اما آن ایده یا مورد تاویلی فقط از راه ارجاع به نشانه معنای

شود. نکتۀ مهم دیگر را که پیرس بیان می کند اینست که معنای نشانه، نشانه یی دیگر است 

یـی نـا گذشـتنی و نـا شـناختنی یا به زبان ساده تر معنای نشانه حارض نیست همواره فاصـله

 )٣:٣٠تصور ذهنی و موضوع واقعی وجود دارد. (میان دال و 

همچنان پیرس برخالف سوسور که متامی نشانه ها را قراردادی میداند به ایـن عقیـده  

 یی از سه جنبه یافتنی است �اد، ش�یل، �ایه.است که در کاملرتین نوع نشانه ها آمیزه

نشانه ها و کارکرد با توجه به نظریات سوسور و پیرس جهت وضاحت بیشرت در خصوص 

 آن ها به تحلیل موارد ذیل می پردازیم: 

 قراردادی بودن نشانه  -

 نسبی بودن معنای نشانه  -

 رمز گذاری نشانه -

 چگونگی تعبیر نشانه -

 انواع نشانه ها -

 قراردادی بودن نشانه ها -١

ه بـه بر منبای استدالل سوسور می پذیریم که قـرارداد یکـی از مهمـرتین اجـزای نشـان 

ش�ر می رود هیچ فردی �ی تواند بدون آگاهی قبلی از نشانه آنرا تحلیل �اید .انسان ها در 

طول حیات با توجه به نیازمندی های شان همواره با اشیا و پدیده های اطراف و اکنـاف خـود 

 رسوکار دارند مشاهده می کنند ، می شوند و با رخداد های طبیعی آشنا می شوند .

سان از قبل با اشیا و پدیده ها عادت می کند و هنگامی که با نشـانه یـی از پس ذهن ان

این اشیا و پدیده ها روبرو می شود بر مبنای ه�ن تصویر و شناختی کـه قـبال در ذهـن خـود 

دارد نشانه را می شناسد و معنای آن را درک می کند؛ طور مثال تا هنگامی که تصویر درخت 

ا شنیدن کلمه درخت �یتوانیم به مفهوم آن پی بربیم و یا اینکـه بـا را در ذهن نداشته باشیم ب
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دیدن تصویر یک پرنده بدون آشنایی قبلی با آن �یتوانیم تصویر آنرا بشناسیم بنأ قرارداد یکی 

 از مهم ترین موضوع در شناخت و تحلیل نشانه ها به ش�ر می رود . 

 نشانهنسبی بودن معنای  -٢

ـارض یی که سوسور مسالۀ ـا را ح و پیرس با هم اختالف دارند ایـن اسـت، کـه سوسـور معن

میداند و پیرس معنا را پنهان و غیبی تلقی می کند. استدالل سوسور این است که معنا از رابطـه 

میان دال و مدلول بدست می آید یعنی با مشاهده دال به مدلول پی می بریم اما پیرس بـه ایـن 

 میان موضوع و مورد تاویلی آن بدست می آید. عقیده  است که نشانه از رابطه

آنچه قابل بحث است اینست که نشانه �ی تواند معنا را به طور کامل انتقال دهـد پیـرس  

ـاریخی  به این عقیده است که معنای هر نشانه نظر به موقعیت های روانشناسیک ، اجت�عی و ت

 )  ٣:٥٩نشانه را میآفرینند .( آن مورد بحث قرار می گیرد این موقعیت ها معنای تاویلی

طور مثال با دیدن عکس از یک ساخت�ن تا حدودی می توان ایدۀ مع�ر را دریافـت و 

گیهای این ساخت�ن پی برد اما اگر سـاخت�ن را از نزدیـک یی نسبی به برخی از ویژهبه گونۀ

م معـ�ری، بافـت گیهای ساخت�ن را از قبیل مواد سـاخت�نی ، نظـامشاهده کنیم متام ویژه

 درونی سنگ ها و سایر مشخصات آن به وضاحت می توانیم مشاهده کنیم . 

یی از آتش اسـت یـک بخشـی از معنـا را میتـوانیم ویا هنگامی که  می گوییم دود نشانه

درک کنیم اما اینکه آتش در کجا و به چی منظور افروخته شده است بخـش هـای دیگـری از 

ز انتقال آن میباشد .پـس نشـانه دارای دونـوع داللـت اسـت یکـی معنا است که نشانه عاجز ا

 داللت رصیح و دوم داللت ضمنی 

ر داریم که به صورت عینی و چنانچه هست به تصـویر در داللت رصیح با مدلولی رسوکا

در آمده باشد اما داللت های ضمنی بیانگر ارزش های ذهنی اسـت کـه بـه واسـطۀ صـورت و 

 )٤:٤٧کارکرد نشانه به آن منسوب می شود .(

طور مثال: کلمه گل داللت رصیح به خود گل دارد اما داللت های ضمنی کـه بـا ایـن  

نست، که کدام نوع گل و دارای چه نـوع رنـگ میباشـد و بـه همـین ترتیـب واژه پیوند  دارند ای

 داللت های ضمنی دیگررا نیز میتواند یاد آور شد 

بنا ما �یتوانیم به طور رصیح و کامل از دال به مدلول پی بربیم بخشی از معنای نشانه 

دارای معنای نسبی  پنهان و غیب است که نشانه عاجز از انتقال آن معنا میباشد . یعنی نشانه

 است نه معنای کامل .
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 رمز گذاری نشانه ها  -٣

یکی از مهمرتین موضوعات در نشانه شناسی رمز گذاری نشانه می باشد، رمز در نشانه 

معنای آنرا مشخص �ـوده و در تعیـین دقیـق معنـای نشـانه کمـک مـی کنـد. از مهـم تـرین 

مزی باید قبل از کاربرد آن معنای مشـخص مشخصۀ رمز ها، قراردادی بودن آنها میباشد. هر ر 

و دقیق داشته باشد، تا هنگامی که یک رمز معنای مشخص و معیین نداشته باشـد و بـه طـور 

قرار دادی بین افراد جامعه معمول نباشد رمز گفته �ـی شـود.طور مثـال: عصـای سـفید بـه 

نداشـته باشـیم طبیعـی معنای نابینایی است اگر مفهوم رنگ سفید را قـبالً نـدانیم و آگـاهی 

 )٣:٤٠است معنای نشانه آنرا نیز �ی توانیم درک کنیم .(

تفاوتی که میان رمز ونشانه وجود دارد این است که نشانه مفهوم عام دارد اما رمز دارای  

معنای خاص میباشد هرگاه تصویر عصای سـفید را کـه یـک نشـانۀ شـ�یلی اسـت مشـاهده 

آن پی می بریم که ه�ن عصا است امـا رنـگ سـفید رمـز ایـن �اییم  با دیدن دال به مدلول 

 نشانه است که معنای ( پاک ) را میرساند .

مساله دیگر اینست که، رمز ها در فرهنگ های گوناگون دارای معنای متفاوت هسـتند 

در یک فرهنگ پوشیدن حلقۀ زر نشانه یی از ازدواج است اما در فرهنگ دیگـر، خـالی کـه در 

 ته می شود داللت بر ازدواج و متاهل بودن یک خانم می �اید. پیشانی گذاش

 گی تعبیر نشانه هچگون

تعبیر معنای نشانه مرتبط به  وسعت آگاهی و مطالعه و یا دانـش دایـرۀ املعـارفی افـراد 

میباشد.  هر نشانۀ زبانی بر حسب دانش زبانی و هر نشانۀ غیر زبانی بـر حسـب دانـش دایـره 

 )٢:١٣٦یر می گردد.(املعارفی فرد تعب

آگاهی ومطالعه ما از اجت�ع و جهان بیرونی در شناخت و تحلیـل نشـانه خیلـی مثمـر  

واقع می گردد هر فرد نظر به وسعت آگاهی خود به تعبییر نشـانه هـا مـی پـردازد. یـک نشـانه 

بـر میتواند به گونۀ فردی و یا اجت�عی تعبیر شود؛ طور مثال یک فرد بلند رفنت حـرارت بـدن 

مبنای تصور ذهنی خود خواب آلوده گی تعبیر کنـد امـا از دیـد جامعـه و آنچـه پذیرفتـه شـده 

 است بلند رفنت حرارت بدن مفهوم تب را می رساند. 

باشد، بنأ تعبیر نشانه ها هم به گونه از اینکه وسعت مطالعه و آگاهی هر فرد متفاوت می

هر نشانه نظر بـه « ه ه�ن گفته پیرس کهیکسان صورت �ی گیرد که این مساله برمی گردد ب
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یعنی نشانه معنای کلی را نه بلکـه معنـای » موقعیت های متفاوت معنای گوناگون پیدا میکند

 نسبی را انتقال میدهد. 

 هاانواع نشانه

با یک نگاه به اطراف خویش گونه های مختلف نشـانه هـا را مـی تـوانیم دریـابیم؛  طـور 

م می نویسیم درخت سپس در همین کاغـذ شـکل درخـت را ترسـیم مثال: کاغذ را برمی داری

می کنیم بعد نگاهی به طبیعت می اندازیم با رسدی هوا در زمستان برگ های همین درخت 

 می خشکد سپس با تغییر موسم دوباره درخت سبز شده و بارور می گردد. 

م ، درختـی کـه در متام حاالت ما در ذهن خود درخت را داریم درختی که تلفظ می کنـی

درتصویر مشاهده می کنیم و در درختی که با تبدیل موسم تغییر حالت می �اید یعنی درخـت 

ـا تصـویری و  را از قبل می شناسیم در ذهن خود تصویری از آن داریم چه به گونۀ لفظی باشد و ی

 یاهم طبیعی . سوال اینجاست چگونه مفهوم درخت در ذهن ما گنجانیده شده است؟ 

فظ درخت طبق قواعد و قوانین زبانشناسی داللت بر درخت �ی کرد هیچگـاهی اگر ل

 و به هیچ طریقی درخت را به این نام یاد �ی کردیم و از آن تصویری در ذهن �ی داشتیم .

بنا این زبان است که با قواعد و قوانینی کـه دارد مفـاهیم را بـا اشـیا پیونـد مـی دهـد و 

مفاهیم طور قراردادی بین افراد جامعـه معمـول مـی گـردد. سپس جهت استحکام این پیوند 

پس نشانه ها چه از نوع تصویری باشند یا لفظی و یا هم طبیعی بر مبنای قـرارداد اسـتوار انـد 

.اما از میان این نشانه ها نشانه های لفظی اهمیت بیشرت می یابد زیرا نخسـتین بـار لفـظ در 

می گیرد بعد این لفظ را مـی تـوانیم بـه گونـۀ تصـویر  زبان وضع می گردد و مورد استفاده قرار

 مورد استفاده قرار دهیم ویا اینکه کاربرد آنرا درطبیعت مشاهده کنیم .

موضوع گونه های نشـانه در نشـانه شناسـی نیـز مطـرح گردیـده کـه در میـان نظریـات 

ه هـا را بـه دانشمندان پیرس مهم ترین نظریه و تقسیم بندی را ارایه �وده اسـت پیـرس نشـان

سه نوع تقسیم می کند: نشانه های ش�یلی ، �اد و �ایه ش�یل براساس شباهت نشانه بـا 

موضوع استوار است مانند تصویر از کسی و یا چیزی �ایه بر اساس نسبت درونی و وجـودی 

میان موضوع و نشانه ساخته می شود مثال: تـب نشـانه یـی بـی�ری �ـاد : آنسـت کـه دال و 

ه اساس قرارداد استوار است واژه های زبانی مهمرتین �ونـه از نشـانه هـای �ـادین مدلول ب

)  هرچند پیرس تنها �اد را نشانۀ میداند که به اساس قـرارداد اسـتوار اسـت، ٥:١٠میباشند(
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اما با اندکی تأمل و دقت در میابیم که هر سه نوع نشـانه بـدون قـرارداد و آگـاهی قبلـی قابـل 

 ستند درک و تحلیل نی

از جانب دیگر،  نشانه شناسی مدرن دونوع نشانه ( تصویری و لفظی ) را در ش�ر انـواع 

نشانه ها قرار میدهد و نوع سوم که نشانه طبیعی است از نوع نشانه بـه حسـاب �ـی آرد زیـرا 

نشانه های طبیعی مفهوم قطعی ندارند؛ طور مثال می گویم ابر نشانه از باران است. اما ما روز 

 ا شاهد هستیم که آس�ن ابری است اما از باران خربی نیست .ه

اهمیت و ارزش نشانه در اینست که نشانه در عرصه علـوم مختلـف مـورد  اسـتفاده قـرار 

گرفته سهولت زیادی به بار می آورد در زبانشاسی کاربرد نشانه ها را در دسـتور زبـان بـه طـور 

نچـه عالمـت شـارحه، کامـه ، نقطـه ، سـیمی واضح و روشن  می توانیم مشـاهده �ـاییم چنا

کولن، نداییه و امثال آن نشانه های اند که معنا و مفهوم دقیق و همـه جانبـه را دربردارنـد . در 

علم طب کاربرد نشانه ها را میتوان به گونه یی رمز و یا مخفف در دارو هـا و سـایر عرصـه هـای 

اس با استفاده از نشانه ها و عالیم کـه طبی یادآورشد همچنان در علم روانشناسی یک روانشن

در شخص مریض مشاهده میکند به تشخیص و تداوی می پردازد به همین گونه نشانه هـا بـا 

 توجه به اهمیت و ارزش که دارند در عرصه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند .

های متفاوت از نکته یی مهم دیگر اینست که کاربرد نشانه و رمز گذاری آنان در فرهنگ 

هم فرق می کند هر جامعه با توجه به فرهنگ ،سنن و رسم ورواجهایی مختص به خـود نشـانه 

ها و عالیم مخصوص خود را دارا میباشد و افراد آن جامعه به ه�ن قواعد و قوانین وضع شده 

 باالی نشانه عادت کرده و معنای آنرا در می یابند . 

اند معنای نشانه دارای ثبـات قطعـی  و نهـایی �ـی پس نشانه ها دارای معنای نسبی 

 ) ٦:٦٢باشند؛ بلکه در فرهنگ های متفاوت معنا های گوناگون می یابند (
 

 نتیجه

ـانه بـه  از بحثی که در این نگاشته پیرامون نشانه ها داشتیم به این نتیجه میرسـیم، کـه نش

ـادی برخـوردار مـی باشـد ـات  دلیل کاربرد وسـیع کـه دارد از اهمیـت زی طوریکـه از خـالل نظری

ـادرنظر  ـانی ب ـای زب ـانه ه دانشمندان درمی یابیم هر نشانه به دو طریق قابـل شـناخت اسـت نش

داشت دانش و وسعت مطالعۀ زبانی فرد تحلیل می گردد و نشانه های غیر زبانی نظر به  وسـعت 

 .ا می یابندمعن دید فرد از اجت�ع و محیط ویا به عباره دیگر دانش دایره املعارفی فرد
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ـاگون مـی  ـانی گون از جانب دیگر تحلیل و تجزیه نشانه با توجه به فرهنگ های متفاوت مع

یابند هر فرد نظر به فرهنگ مختص به جامعه خود تصویری از نشانه را ذهن خود مـی گنجانـد و 

 .  هنگامی که با نشانه آن روبرو می شود تصویری که قبال در ذهن دارد به معنای آن پی می برد

بنأ تحلیل نشانه بیشرت جنبه اجت�عی دارد تا فردی. فردی که آگاهی کمـرت از قـرارداد 

های اجت�عی دارد با دیدن تصویر ی که انگشت باالی لب ها گذاشته شده شـاید معنـای از 

آن دریافت نکند اما شخصی که رسو کار با اجت�ع دارد فورا معنای سکوت را از نشـانۀ مـذکور 

کند. به هر حال نشانه ها چه در سطح جامعه باشند و یا هـم در خـانواده کـاربرد دریافت می 

 وسیع دارند واز اهمیت ویژه برخوردار میباشند. 
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 محقق سیداحمد رفعت 

 

 تصویر در شعر معارص دری
 

Abstract 

Persian poem’s images have continued the path of growth from the 

distant past to the present and received many kinds of evolutions according to 

society’s situations. 

Similarly, Persian contemporary’s poets have accentuated the imagery 

and applied various implements of image processing. 

For this case, in this paper “Image in Persian’s contemporary poem” has 

been investigated and some of image processing’s implements like Simile, 

Metaphor, Symbol and Myth have been centralized. In addition, this paper 

indicated to ingredients of imagery like modernism, seeking justice, war, 

asperity and emigration. 
 

 خالصه

عنان بـا فـراز و فرودهـای بی کمرتین شکی، شعر دری از روزگاران پیشین تا کنون، هم

اسـت. گـی سـاکنان ایـن جغرافیـا را بازتـاب دادهتاریخی گام برداشته و ابعـاد گونـاگون  زنـده

هـای مختلـف، سخنوران نامدار ادبیات دری، بـا رسایـش شـعرهای نـاب و مانـدگار، در برهـه

انـد و آزادی، همدیگرپذیری، انسان دوستی و برابری انسانی را فریـاد کـرده هایی چون:ارزش

انـد.  آنـان بـا اسـتفاده از در کنار تعهد ه�ی، رسالت اجت�عی شان را نیـز بـر دوش کشـیده

 اند.های شان را به تصویر کشیدهها و تجربهها، عواطف، هیجانابزارهای خیال، احساس
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را پیمـوده و در  گـیمسـیر رشـد و بالنـده ای دور تا امروزهتصویرهای شعری، از گذشته

انـد. بـا ایـن حـال، شـاعران های گوناگون، نظر به رشایط و اوضاع جامعه، تحول پذیرفتـهدوره

دری، در ادامۀ راه پیشینیان شان، به تصویرپردازی در شعر اهمیت زیـادی قایـل  شعر معارص

با توجه به این موضوع، نوشـتۀ حـارض بـه اند. رفتهشده و از ابزارهای مختلف تصویرساز، کار گ

گی تصـویر در شـعر معـارص دری پرداختـه و از میـان ابزارهـای تصویرسـاز، تنهـا مسألۀ چگونه

اسـت. تشبیه، استعاره، �اد و اسطوره را در شعر معارص دری به صورت فرشـده بررسـی کـرده

جنـگ، خـواهی، وگرایی، عـدالتگیری تصاویر، که مسایلی چون نطور به عوامل شکلهمین

 است.گی است، نیز نظر داشتهخشونت و آواره

 مقدمه

-های مختلف به حساب مـیتصویرهای شعری یکی از وجوه متایز بین شاعران در دوره
هـای آنـان هـا و اندیشـهتواند باعث شود تا خوانندۀ شـعر، درکـی از احسـاسآید و این امر می

ـاگونی از سـوی  گیریباشد. از آوان شکلداشته ـا، تصـویرهای گون ـ م ـا عرص شـعر پارسـی دری ت

ـاعران شاعران ایجاد شده و این تصاویر توانسته ـایش بگذارنـد. ش ـان را بـه � اند قـدرت تخیـل آن

ـان معارص شعر دری را نیز �ی توان مستثنی از پیشینیان شان دانست و فرض بر این است که آن

 اند.های شان را بیان کردهند و از این طریق تجربهانیز به تصویرسازی در شعر اهمیت داده

پردازد تا دریابـد در همین حال، نوشتۀ حارض به بررسی تصویر در شعر معارص دری می

انـد، ایـن تصـاویر را که شاعران معارص در افغانستان با کدام ابزارها بیشرت تصـویرآفرینی کـرده

 اند.ها انتقال دادهها را ذریعۀ آناندیشهاند و کدام مفاهیم و کجا و چگونه به کار برده

در مورد پیشینۀ تحقیق باید گفت که اگر چه در مـورد مسـایل کلـی شـعر معـارص دری 

گیری از سوی پژوهشگران این عرصه صورت گرفته؛ اما مشخصـاً در ایـن مـورد، کارهای چشم

 است.است، کاری به چشم نخوردهتا جایی که نگارنده به دنبال آن بوده

هـای هـای شـعری از مجموعـه_تحلیلی و گزینش �ونهکار این  مقاله با روش توصیفی

 است.شعری شاعران انجام شده

 چیستی تصویر

هـای زیـادی بـه اشـکال مختلـف ارایـه شـده و هـای گونـاگون، تعریـفاز شعر در برهـه

هـای هـا، واژهیـفاند. در بیشرتِ این تعراساسی شعر نامیده شده چیزهایی نیز به عنوان ارکان
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دهد که هویت خورد و این نشان میبه چشم می» انگیزیخیال«و اصطالح » تخیل«و » خیال«

تواند اظهار وجـود کنـد. بـه همـین دلیـل اسـت کـه شعر با تخیل گره خورده و بدون آن، �ی

انـد و خطـی میـان نـاظم و شناسان و ناقدان شعر، مرزی میان نظم و شعر ترسیم کردهادبیات

 الشعرا محمد تقی بهار:اند. به قول ملکشاعر کشیده

 ای بسا شاعر که او در عمر خـود نظمی نساخت

 و ای بسا ناظم که او در عمر خود شعری نگفت

آید و شاعران بر هـ�ن با این حال، تخیل یکی از ارکان اساسی و مهم شعر به حساب می

ـانی عمـل های گوناگون را از نقاط دور و نزدیک پایه، پدیده به همدیگر پیوند زده خالف منطق زب

ـازه دعـوت کـردهمی ـازه کنند تا مخاطب شان را به متاشای جهان نو و ت ـان ت باشـند. همـین جه

تصـویر، حلقـه «نامند. یا به اصطالح دیگر: ایجاد شده از سوی شاعر به وسیلۀ تخیل را تصویر می

 )٧٥: ص. ٤در یک نقطۀ معین."( زدن دو چیز از دو دنیای متغایر است به وسیلۀ کل�ت

اوسـت کـه از قـدرت تخیـل بـاالیی برخـوردار باشـد و بتوانـد بنا بر این، شاعر خوب هـم

-شعرش را با تصویرهای ناب و تازه و نـو آذیـن ببنـدد و از آن، در راه انتقـال عواطـف و اندیشـه
دو دنیـای متغـایر را تواند دو چیـز از هایش استفاده کند. شاعری که این قدرت را ندارد و �ی

آورد و تصـویرهای خوب به هم گره بزند، تصاویر اختصاصی نداشته معموالً بـه تقلیـد روی مـی

 برد. ساخته شده از سوی شاعران دیگر را به ه�ن شکل یا با تغییراتی در شعرش به کار می

ختیـار تواند تصویر را بسازد و کدام ابزارها در اجاست که چه چیزی میحال پرسش این

هایی چون: تشبیه، های شعری، معموالً آرایهشاعر قرار دارد. پژوهشگران علوم بالغی و صنعت

استعاره، مجاز، کنایه، سمبول و... را به عنوان ابزارهای تصویرساز یا عنارص سازندۀ تصویر نـام 

نیز اسـتعاره اند و گاهی ساختهدر قدیم خیال را گاهی محدود به ایهام و تشبیه می«اند. گرفته

های فوق، خیال را به معنـای اند؛ اما امروز با توجه به نکتهکردهو مجاز را شامل صور خیال می

-بریم و "تصویر" را با مفهومی اندک وسیعمجموعۀ ترصفات بیانی و مجازی در شعر به کار می
ز و تشبیه در تر، که شامل هرگونه بیان برجسته و مشخص باشد، می آوریم. اگرچه از انواع مجا

-آن نشانی نباشد؛ مثالً گاهی آوردن صفت، چنانکه در بسیاری از موارد در شاهنامه دیده می
شود، بدون کمک از مجاز و تشبیه به خودی خـود جنبـۀ تخیلـی دارد و همـین آوردن صـفت 

 )٣٢: ص. ١٣»(آورد.است که "تصویر" را به وجود می
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ترین ماشینی است که در جهت سادهتشبیه، مخصوصاً نوع محسوس به محسوس آن، 

کند و از اش از این ابزار استفاده میرود. هر شاعری در ابتدای شاعریتصویرسازی به کار می

های نخسـتین، گردد. شعر دری، در سدهانگیزی در ذهن مخاطب میاین طریق باعث خیال

سـی، ابوشـکور بلخـی، و شـاعرانی ماننـد: حنظلـۀ بادغی بیشرت با همین آرایه آراسـته گردیـده

انـد؛ کرده رودکی، دقیقی بلخی، رابعه و... در شعرهای شان، بیشرت از همین صنعت استفاده

چنان که دقیقی در شعر ذیل، با ه�نندسازی شـب و زلـف، روز و رخ و عقیـق و لـب، بـه امـر 

 است:تصویرسازی دست یازیده

و مـاند دان زلفـکـان ـت  ی رخان تو ماندروز به پاک سپید شـب سـیـه ـب

و مان گرانعقیق را چو بسایند نیک سوده ا لبـان ـت ود ـب دار ـب  دــگـر آـب

آید؛ اما ارزش ابزار دیگر تصویرساز، استعاره است و آن نوعی تشبیه فرشده به حساب می

ایـن «مطـرح اسـت و در اسـتعاره » ایـن چـون آنـی«آن بیشرت از تشبیه است. در تشبیه بحـث 

 دلیل است که شاعر در شعر: به همین». ه�نی

 آیداز این خیابان ماه من هر شام می

ــی ب دارد و آرام م ــر ـل دلبخـنـد ب  آـی

گی چـون مـاه اسـت، هـر شـام از ایـن گوید که نگار من که در زیبایی و درخشنده�ی

 گوید: ماه من هر شام....کند؛ بلکه میخیابان گذر می

توانـد هـای ذهنـی دارد و مـیبخشـی پدیـدهیـتاین آرایۀ بیـانی، نقـش مهمـی در عین

چیزهای زیاد انتزاعی را پیش چشم مخاطب قرار دهد. چنان که در زبـان عـادی و بـا منطـق 

تواند با بـه عاریـت تواند تصویری از مرگ را نشان دهد؛ اما شاعری میزبانی، هیچ کسی �ی

 گان قرار دهد. همه گرفنت چنگال برب، آن را در هیئت ه�ن حیوان درنده، پیش چشم

سمبول از عنارص دیگـر سـازندۀ تصـویر اسـت و بـاالتر از اسـتعاره و تشـبیه ارزش دارد. 

مرشوط بر اینکـه برداشـت «تواند در شعر به حیث سمبول یا �اد به کار رود اشیای زیادی می

 )٨٣: ص. ٤»(های آن شی، بدان حالت سمبولیک دهد.شاعر از آن شی و رفتار او بامحیط

شـود و مشـبه اراده؛ امـا سـیروس به ذکـر مـیدر سمبول نیز اگرچه مانند استعاره مشبه

 شمیسا دو فرق عمده میان این دو، بدین شکل قایل است:

به در سمبول رصیحاً به یک مشبه خاص و مشخص داللت نـدارد؛ بلکـه داللـت مشبه« .١

سـمبول تـن و دنیـا و آن بر چند مشبه نزدیک به هم است؛ مثالً: زندان در شعر عرفانی 

 تعلقات دنیوی و امیال نفسانی است.
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به را به سبب وجـود قرینـۀ صـارفه حـت�ً در معنـای ثـانوی در استعاره ناچاریم که مشبه .٢

شـود و قرینـه در آن معنـوی و مـبهم دریابیم؛ اما سمبول در معنای خود نیز فهمیده می

 )٧٦: ص. ١٤.»(های فرهنگی استاست و درک آن مستلزم آشنایی با زمینه

 بنا بر این، هرگاه مخاطِب این شعر واصف باخرتی:

 گفتندمیده  باد ـگی زنها  همه چراغ گفتندمیشبی که قصۀ فانوس و باد 

 گفتندمیهای شاد سبک رسانه غزل هاهـبه جای مرثیه، دستان گران بادی

 گفتندمـیکـاد ـچـرا چکـامـۀ  فتـح چ منادیان که ز آسیب سنگ  ترسیدند

 )١١٥: ص. ٣(                                                                                                                             

تواند مفاهیم درست �ادهـای بـه کـار گی وی آشنا نباشد، �یبا وضعیت محیط زنده 

شـوند: �ادها، باز هم شاعران به دو دسـته تقسـیم مـی رفته در این شعر را دریابد. در ساخت

نخست آنانی اند که خود �ادساز اند و دومی هم، ه�ن کسانی اند که �ادهای قراردادی و 

 برند.ساخته شده از سوی دیگران را در شعرهای شان به کار می

هـای قـتهـا حقیها در گذشتهیکی از ابزارهای دیگر تصویرساز، اسطوره است. اسطوره

اند. برش چه آن زمـانی اند و به مرور زمان به افسانه تبدیل شدهها بودهگی انسانمسلم در زنده

های اساطیری باور داشتند و چـه زمـانی کـه از آن فاصـله زیستند و به پدیدهکه با اساطیر می

گـاهی نی هیچاند. یعگرفتند و با علم و تکنالوژی معرفت حاصل کردند، همواره از آن بهره برده

ها را به فراموشی بسپارند و گهگاهی از آن یـادی نکننـد. شـاعران، از ایـن اند اسطورهنتوانسته

کنند و یـا از اشـیایی ه�ننـد سـمبول، های شان استفاده میابزار در به تصویرکشیدن تجربه

 �ایند. به همین دلیل، براهنی معتقد است که:سازی میخود شان اسطوره

یی اسـت خودآگـاه. یعنـی انسـان اولیـه، برداشـت خـود را از محـیط سطورهسمبول، ا«

کرد که ما آن اساطیر را به صورت سـمبول مـی بینـیم. پـس زیست به صورت اساطیر بیان می

سـازد و اسطوره، آن روی سکۀ سمبول است. شاعر امروز، به طور ناخودآگاه اساطیر خود را می

 )٨٤: ص. ٤»(ارایه می دهد.

 شعر معارص دری تصویر در

در مورد شعر معارص دری و این که از کـدام زمـان بـه ایـن سـو، شـعر را معـارص بنـامیم، 

هـا اسـت و آن چـه کـه میـان متـام بحـثهای زیادی از سوی پژوهشـگران مطـرح شـدهبحث

تـوان شـعر را معـارص االخبار بدینسو مـیمشرتک است، این است که از تأسیس جریدۀ رساج
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رسانند و النهار میخان و جریدۀ شمسه گاهی آغاز آن را تا عهد امیرشیرعلینامید، هر چند ک

های پیشرت از آن، حتی از عهد احمدشاه ابدالی به این طـرف از لحاظ تاریخ سیاسی نیز سال

 اند.را معارص گفته

گی موضوع و طوالنی بودن فهرست شاعران معارص، این نوشـته بـه اما به دلیل گسرتده

عنرص سازندۀ تصویر از جمله تشبیه، استعاره، �اد و اسطوره در شـعرهای برخـی  بررسی چند

 پردازد.از شاعران به صورت کوتاه و فرشده می

ه�ن طور که در بحث چیستی تصویر مطرح شد، تشبیه و استعاره از ابزارهای رایـج در 

. تصـویرهای سـاخته انـدهـا، تصویرسـازی کـردهتصویرسازی اند و شاعران با انواع گوناگون آن

هـای هـا و جنبـههای مختلف به هدف �ایاندن مفـاهیم، اندیشـهشده با این دو ابزار در دوره

است. ناگفته �اند که تحوالت اجت�عی های شاعران به کار رفتهگوناگون عواطف و احساس

های شـعری و باعث دیگرگونی تصویر  های مختلف، شاعران را تحت تأثیر قرار دادهنیز در برهه

شویم به اوضاع حاکم در محیط زیست است؛ بنا بر این در بررسی تصاویر، ناگزیر میآنان شده

 شاعر نیز اشاره کنیم.

نوشتند و عضویت جنبش مرشوطیت را داشتند، دارای االخبار میشاعرانی که در رساج

-ع پیام شان سـاختهاندیشۀ تجددخواهی و بیدارگری بودند و آنان شعر را وسیلۀ انتقال این نو 
هـای گیفهم مواجه استیم و از پیچیدهبودند. به همین دلیل، در شعر آنان با زبان ساده و عام

رسـید و قـرار تصویری در آن خربی نیست. یعنی پیام آنان باید رصیح و رسیع به مخاطب مـی

ای آنان کمرت انگیزی شعر از رسعت انتقال پیام بکاهد. به همین دلیل، در شعرهنبود تا خیال

 باشد. انگیزی داشتهیی رساغ کرد که جنبۀ خیالتوان تشبیه یا استعارهمی

شـوند، بسـیاری از تصـویرهای گرایان یاد میگروهی از شاعران دیگر که به عنوان سنت

دهـد و شعری شان را ه�ن تصویرهای پیشینیانی چون حافظ، سعدی، بیدل و ... شکل می

یی دارند؛ به همین دلیل است که برای خواننـدۀ عارات تکراری و کلیشهتقریباً تشبیهات و است

 انگیز است. مثالً در غزلی از قاری عبدالله:شعرهای کالسیک کمرت تخیل

ــۀ شـ ــم کـپنـج بـاـن اره گرـی از سودای کسی بی رس و سـامـانم کرد ردور جـنـون ـپ  ـب

م کـآن قدر ری دیده را شـام غـمـت رخـصـت اشـکی دادم  ردـخت که تن غرقۀ طـوفاـن

ــیـ سـخـن ــه م ــا او ـب ــو ـب  رفت چندان ز خود آیینه که حیرانم کـرد ان آوردمروی ـت
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م کـرد داشت امشب سخن سوز و گدازت به زبان  داغ از گرمی خود شمع شبـسـتاـن

ابکـرد آخ ــرم جـرم محـبـت ـث ــه س  دلی سخت به زندانم کردعشقت از تنگ ـتــر ب

ر سـر م  دانم کردلعلت ای کان مالحت که �ک ن شـور محبت انگیختآن قـدر ـب

یـد به دل شه دواـن ــف عـجـب رـی م کردآآ داشتـم خـ شـکر زل ریشـاـن  اطـر جمعی و ـپ

ا دل مـن صحبـت رنگین دارد اوکـش ـب ــاز چـمـن دل زده آن غنچـ ـن  ۀ پیکانم کردـ

ــی ــن آمـب ــاد م ــلی ی ــی گ ــای لبـل به گلست اریـد قوف ۀ ـب اـل م کـردــمضطـرب ـن  اـن

 )٤٣: ص. ١٧(                                                                                                                                  

ن، پریشانی هایی چون: غم به شام، لب به لعل، مالحت به کاسازیبینیم که تشبیهمی

به زلف و مژگان به ناوک، تصویرهایی استند که در شعرهای شاعران کالسیک به کرات به کار 

-خواننده را به یاد شعرهای بیدل مـی» رخصت اشک«و » پنجۀ شور جنون«اند و ترکیبات رفته
بودنـد کـه اسـالف آنـان گرایان معارص، به این نتیجه رسیدهشود که سنتاندازد. احساس می

هاست تا از این تصاویر در راه بیـان اند و حال وظیفۀ آنقریباً متام تصویرهای ممکن را آفریدهت

احساس و عواطف شان بهره بربند.  البتـه قابـل ذکـر اسـت کـه تصـویرهای تـازه و نـو هـم در 

-شود؛ اما فضای کلی آن را ه�ن تصاویر قدیمی احاطه کـردهشعرهای این شاعران دیده می
گرا بودنش، به استفاده از تصـویرها ین دلیل است که شایق ج�ل با وجود سنتاست. به هم

 و تشبیهات کهنه در شعر اعرتاض داشت:

ان مـیتا کی ای دل وصف زلف خوب   کـنـیروـی

ــی ــان م ش رـی ــر ـپ ــرا آخ  کـنـیفـکـر مـردم را چ

ان مـی ــار جـاـن ا مـه نسـبـت رخس   کـنـیچنـد ـب

ــا  ــه ب یـر مـژگان میاز چ ــر ـت ــراب  کنیخـنـجـر ب

  کنیهـای خندان مـیتا به کی تعریف از آن لب

وصـیـف گـل ا کـجـا ـت  کنیهـای گـلسـتان مـیـت

  منع اخوان از نفاق و جهل مضمون خوش است

 کش استات ناصح چو باشد حربۀ دشمنخـامه

ــان را از طـمـع ــای زم   کردن خـطـاستمدح ابن

نـا مخـصـوص ذات کـبـریاستمرجع ح  ـمـد و ـث
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ه کـو، شغـل ـب   جـاسـتفکر بهـبـود وطـن کـار ـن

ر مـا و شمـاسـت رقـی فـرض ـب  سـعـی در کـار ـت

ه طبـعـت آشـنـاست یـگاـن ا معنـی ـب   هـر قـدر ـب

داز مضـامـیـن خـامه ه اـن ا ـب  ات معجز�ـاستـی

ــاز کـ د آغ ق شـاعـری سـبـک جـدـی   ندر طـرـی

از کن  چـشـم اخـوان وطـن از خـواب غـفـلت ـب

 )٦٢(ه�ن: ص.                                                          

زمینۀ پرداخنت بـه شـعر » رسود کوهسار«الله خلیلی با رسودنبعد از آن که استاد خلیل

تـوای شـعر بـه چشـم نو را مساعد ساخت، از آن زمان بدینسو، تغییرات اساسی در شکل و مح

_مثنوی، رواج پیدا کرد و غزل سـنتی هایی چون شعر نی�یی، سپید، چارپاره و غزلآمد. قالب

نیز جایش را به غزل نو داد. از سوی دیگر، چنان که به همه معلوم است، افغانسـتان از لحـاظ 

زیـاد تاریخی فرازوفرودهای زیادی را طی کـرده و مـردم در مقـاطع مختلـف، شـاهد تحـوالت 

آمده در شـعر و نیـز فرازوفرودهـای اند. بدون شک، این تحوالت پیشسیاسی بودهاجت�عی_

تحوالت سیاسـی، تصـویرهای شـعری را نیـز دیگرگـون سـاخت و شـاعران، در همزیسـتی بـا 

انـد. آنـان بـا های گوناگون را با قدرت تخیـل شـان بـه هـم گـره زدهآمده، صحنهتحوالت پیش

اند و های شان را به تصویر کشیدهها و اندیشهابزار سازندۀ تصویر، احساساستفاده از هرگونه 

گی، صلح و... را پیش چشم مخاطبان در حاالت مختلف روحی، عشق، طبیعت، جنگ، آواره

 اند. شان مجسم کرده

شده به وسیلۀ تشبیه و استعاره را در شعرهای چند تن از با این حال، تصویرهای ساخته

ها با شاعران کنیم تا ببینیم که تفاوت تصویرهای اینبه صورت فرشده بررسی میاین شاعران 

 گرا در چه است.سنت

شاعران نوگرا در ابتدای عبور از شعر سنتی به شعر نو، در کار تصویرآفرینی بـا ابزارهـایی 

را بـا  هـاانـد صـحنهاند و تنها توانستهچون تشبیه، استعاره، �اد و اسطوره چندان موفق نبوده

شـعر «خلیلی و » رسود کوهسار«توان در شعر استفاده از انواع صفت بیان کنند. این امر را می

شـویم و بـه یوسف آیینه به وضوح دید؛ اما هـر چـه از نقطـۀ آغـاز نـوگرایی دورتـر مـی» منجمد

گـاه کـه کشـور دچـار آشـوب و جنـگ رسیم، یعنی آنمی ١٣٤٣تحوالت سیاسی بعد از سال 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٢٨ 

بینـیم کـه شـوند، مـیگی مواجـه مـیگی و آوارهماندهگی، یتیممردم با فقر و بیچارهشود و می

اللـه خلیلـی های تازه. چنان که خلیـلاند و حامل مفاهیم و اندیشهتصویرها در شعر دیگرگونه

 کند:در غزلی خودش را چنین معرفی می

ــه مـن در چـیـستـم ــدی ک ــرسـی ــن آواره پ   از م

ن  سـوال سـتـم زـی گـرـی ــا ـب ــوجـه روزه ام  ـن

  حسـرتم، داغم، غمم، خـون و رسشک و مـامتم

 یابم که گویم کیسـتمغیر از  این نامی �ی

  زنمکشورم در اشک و خون من الف هستی می

 دوستان من نیستم، من نیستم، من نیستم

یـک مـن ــام داده ـل ــالی عـ ــردان ص   سـنـگر م

یـغ اجـنـبـی ت ر ـت د ایسـتـمزـی اـی  ـا چـنـد ـب

 )۹۰: ص .١٠(                                               

آمده شاعر را ناگزیر ساخته تا جز ه�نندسازی خـودش شود که وضعیت پیشدیده می

به حرست و داغ و غم و خون و رسشک و ماتم، نتواند تصویر دیگری بسازد. قابل ذکر است که 

ها درکنـار هـم ها، �ادها و اسطورهسی و مقاومت، تشبیهات، استعارهدر بیشرت شعرهای ح�

ها را به لحـاظ ابزارهـای آن جداجـدا بررسـی کـرد. بـه اند و مشکل است تصاویر آنبه کار رفته

همین خاطر، ناگزیریم این چهار عنرص را به صورت همزمان بررسی کنـیم. چنـان کـه واصـف 

تصویرسازی چـون: اسـتعاره، �ـاد و اسـطوره بـدین شـکل از باخرتی، با استفاده از ابزارهای 

 کند: جنگ روایت می

سـتهـای کیـنـهگلوی کوچه چـو دل          جهنم است، جهنم نه نیمروزانست ــوزاـن  ت

 دوزان است؟است که این شهر جامهکه گفته          فروشانندهر کرانه که بینی کفن به

یکـرشـــلب ادا! اس زال سـزاوار ـپ سـت           ـب ــز از عـجـوزاـن ی  کنـون کـه رسـتـم مـا ـن

ــا کـاشفسـ اد ز م ــاب           ان آتش راــالم ـب ــن کـت ــش ــه روز اول ج ــوزان استک  س

 )١١٤: ص. ٣(                                                                                                                               

گلوی «انگاری در ترکیبزده به جهنم، جاندارسازی میهن جنگبینیم شبیهکه میچنان

-کفـن«توزان، تجسـم شـدت قتـل و کشـتار بـا ترکیـبهای کینهو ه�نندی آن با دل» کوچه
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اند که همه همه تصویرهای نو و تازه» زال و رستم«های اساطیری و چهره» آتش«، �اد»فروشان

 اند تا تصویر کلی از جنگ را به �ایش بگذارند.دست به دست هم داده

طور �ادهای (باد، فانوس، شب، پرنده، گیاه، دریـا، جنگـل ، کـوه و...) در شـعر همین

های ها و اندیشهتواند احساسرهای قراردادی �یدهد که تصویدیگر از این شاعر، نشان می

 او را حمل کند:

 کردشب از دیار شبیخونیان گذر می

 سوختکنار ایوان فانوس کوچکی می

 و در هجوم هجاهای تازیانۀ باد

 گفتزنی به گریه سخن می

 بازگشت جنگل رگباراز آن پرندۀ بی

 یی که از آن اوج، اوج جوهر شبپرنده

 رد گیاه فاجعه راصدای رویش ز 

 شنفت و گفت به دریا، به کوه و جنگل و دشت

 یی که از آن اوج، اوج جوهر شبپرنده

 سوار هودج باران، سوار بارۀ باد

 رفتها میبه پاسداری خواب جوانه

 یی که از آن اوج، اوج جوهر شبپرنده

 داشتغریو برمی

 ها!ایا چکاوک

 قراوالن خوابند

 »ی رسگردانتر از بادهابالگشوده«

 ز آشیانۀ خونین خود فرود آیید

.... 

 )١٥٠: ص. ٣(

 و نیز در این شعر از بارق شفیعی با �ادهای شب، توفان، سیل و... مواجه استیم:

 ها که چون اندیشۀ اهریمنانوای از این شب

 تیره است و سهمناک



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٣٠ 

 راه تاریک است و باریک است و پرپیچ است و دور

  ظار کاروانگری در انتهر قدم غارت

 یی در رهگذار رهروانهر قدم درنده

  وای اگر توفان تندی نگذرد

 امانوای اگر سیلی نتوفد بی

 )١٢٢: ص. ٥(

یا �ادهایی چون: رنگ، شیشه و سنگ، غزال و پلنگ، صدف و نهنگ و نیـز ترکیبـاتی 

از  مثل دکان بخت مردم، گل خنده، غم جنـگ و تنـور طبـع، ایـن شـعر رازق فـانی را رسشـار

 است:تصاویر تازه و بکر ساخته

  فروشـدجا دکان رنگ است، همه رنگ میهمه

 فروشددل من به شیشه سوزد، همه سنگ می

ه کـرشمه وح مـا رایی نگـاهـش، دل سـادهـب   ـل

اید، چـه قشـنـگ مـیچه به ناز می  فـروشـدرـب

و ای آه زن ـت ه جـهـان ـب ش، ـب   رشری بگیر و آـت

یز شـراره  فـروشدکـه هر شب، دل تنگ می ـی

ــا رب ــی نشـستـه ی ــردم ک خـت م ه دکان ـب   ـب

د، غم جنگ میگـل خـنـده مـی  فروشدستـاـن

  دل کس به کس نسوزد به محیط ما به حـدی

نـگ مـیکـه غـزال چـوچـه  فروشداش را به پـل

زم مـا ه قــل ده گهـری ـب دـی    مـدتیست کـس ـن

 فروشـدد به نهنگ مـیچه دار که صدف هر آن

و مـجـو سـرود آرام ی ـت ــاـن ــع ف ــب ــور ط ن    ز ـت

ی کـه تفـنـگ می  فروشدمطلب گـل از دکـاـن

 )٣٠٧: ص. ١١(          

بینـیم کـه بـا اسـتفاده از ابـزار تشـبیه همین طور، تصاویر شعری سهراب سـیرت را مـی

 گر ویرانی و جنگ اند:اند و همه �ایانساخته شده

رانلوی صدها صن چیستم؟ گم  رانرافـیـای سـوزان، آب و هـوای وـیجغـ دای وـی
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خ ـل  یا در حدود هلمند، آن روسـتای ویران... من، کاخ زیر خاکی در کـنج کهنـۀ ـب

ــمن، قـتـل امیـانم آری!Jگـاه ب ران ودا، مـن ـب دارم غـیـر از خـدای وـی  دیگر کسی ـن

اد درهکوه چیغـم، مـن، درهمن، کوه  نوای ویرانغزنی؟ نه نیستم این، این بی فـرـی

یJمـن، قـنـ ــیدهـار؛ امـا ـب ــارمآب  و ب ــرج ان ــا ب ــرات امـا ب رانهستم ه ــای وـی  ه

رانهای خـالی در سین�در پارک دنبال کیستم کی؟ دنبال چیستم چی؟  ی وـی

ران خسـته، فـرمـان من، کابل غریبم، هـر روز دود، وحـشت  روای ویرانفـرمـانـب

 )٣٢: ص. ١٢(                                                                                                                                 

گــی اســت، گــر مهــاجرت و آوارهزاده کــه روایــتهمچنــان در ایــن شــعر از زهــرا حســین

دارد از بلخ به مشهد برسد و نیز به موج دیوانه تشبیه کـرده و نیـز مخاطبش را به خطی که آرزو 

 است:را برای تصویرسازی، خوب برگزیده» گیزلف آواره«ترکیب 

د برسی از بلخ به مشهد برسی کاش خطی شوی ــرگ بیـاـی نـم م ه ـت که ـب  قبل از آـن

روداشـای خودت حوصلهاز مت ب ات سـر ـب ــا ـل ــوی ـت ه ش واـن رسـیموج دـی  ـۀ سد ـب

و مـرا مـیخـواب دی لـگـدم ـت د برسیعشق باریک ذرانی از ـپ اـی و ـب  تر از موست، ـت

ف آواره ه رخت ـبگـیزـل  حیف دیدی که به این دخرتک بد برسی؟ ـداد کشیـام را ـب

رف نشـاندی گـل بی ه کم آورد تو راــارو چه کنم؟ خانآب و ج رسی؟رس من ـب  رد ـب

 )٥٨: ص. ٨(                                                                                                                                      

شـود کـه: ملـتش دسـتانش را بـر گـرد آفتـاب در شعری از عبدالقهار عاصی دیـده مـی

های خشم خـدا و کوبد، با آیههای بستۀ تردید قرن میهایش به دروازهکند، مشتکمربند می

 آورد.کشد و شیپورهایش را به صدا در میبا واژۀ عشق قد می

 این ملت من است که دستان خویش را

 استبر گرد آفتاب کمربند کرده

 کوبد از یقینهای اوست که میاین مشت

 های بستۀ تردید قرن رادروازه

 ای�ن بیاورید!

 تنهاترین پیامرب

 اینک

 ملتم
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 استهای خشم خدا قد کشیدهبا آیه

 شوداین ملت من است که تکرار می

 با نام انسان

 با واژۀ عشق

 این اوست اوست اوست

 که شیپورهاش را

 آشناش راشیپورهای فتح پیام

 آورده در صدا

 کندبیدار می

 دهدهشدار می

 )٧-٦: صص. ١٥(

جـا کـه از آنعنرص دیگر سازندۀ تصویر در شـعر شـاعران معـارص دری، اسـطوره اسـت. 

تـوان در آن یافـت و نیـز در خواهان تقریباً فاقد تصویر اند، این عنرص را �یشعرهای مرشوطه

توان رساغ کرد. اما بیشرتینه کـاربرد ایـن عنرصـ در شـعرهای گرایان کمرت میشعرهای سنت

هـای شود و دلیل آن نیز روشن است. شاعران زیادی از چهرهح�سی و عرص جنگ دیده می

 شود. ها بسنده میاند که به چند �ونه از آنساطیری در تصویرآفرینی بهره بردها

 چهرۀ رستم، سیاووش و اسفندیار در شعری از واصف باخرتی:

ــیـزد رگاهی شد کـزین کـانون رشاری بر نخ   دـی

ــیزد خ ر ـن  ازمـیـان گـرد صـحـرا شـه سواری ـب

  نیست گر رستم که خواهد کیفر خون سـیاوش

ــزد رنخـی اری  ـب ن مـیـدان چـرا اسفندـی  آه زـی

 )٧٣: ص. ٣(                                                            

 سیمرغ در ابیاتی از ابراهیم امینی:

   انعکاس من که در آیینه حالش مـی گـرفت

 می زدم می کشتمش اما وبالش مـی گرفت

ــر  ی مـادر وطـن م    ده ، مـراآدمـی زادم؛ وـل
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 کاش سیمرغی می آمد زیر بالش می گرفت

 )٨٧: ص. ٢(                                                            

 :رخش در شعری از قنربعلی تابش

  کشدکاشکی رخش از سمنگان شیهۀ دیگر 

د زـن گـر زاـی  ان  فـارسـیـکـاش سـهـراب دـی

 )٥٦: ص. ٧(                                                            

 هایی از کاظم کاظمی:رستم و شغاد در بیت

اد حس نکنم نه آهنم که فسون و فساد حس نکنم ا اثر برف و ـب ــوه ـت ــه ک  ن

ــان را لسـت  که در فتاده به چاه شغاد، حس نکنم  و درد رسـتـم تنـهـای زاـب

 )٥٦: ص. ١٩(                                                                                                                  

 تهمینه و سهراب در شعری از قنربعلی تابش:

و از تشـنه ــای ـت ــب ه رک خـوردل   گی آب ـت

ــورد؟ ــرک خ ــایی سهـراب ـت نـه ــم ـت ــا از غ  ی

گو قطره در آیینه چه می گفت؟   آن لحـظه ـب

 هراب که جان داد به تهمینه چه می گفت؟س

   خـنـجـر که برون آمد از آن سینه چه دیدی

ــگـو در دل تهـمـینـه چه دیدی؟  آن لحـظـه ب

 )٢١: ص. ٧(                                                            

 کاوه آهنگر در دو بیت از بارق شفیعی:

ران کنـیم نظم ستم بر ستمگران  آتش زنیـم خرمن هـسـتی ظـاملان  وـی

گ ظلم و کـاخ غرور سکن  با عزم همچو کاوه و با خشم بیکران  درانــاورـن

 از بیخ و بن فکنده و زیر و زبر کنیم   

 )٣٢: ص. ٥(   

 اسفندیار در بیتی از کاظمی:

 چشم اسفندیار اگر باشدگفت: می دوزدش به تیر دو رس 

اشـد گفتم: آری چنـیـن تواند کـرد، امـدار اگر ـب  رستم ـن

 )٨٧: ص. ١٩(                                                                 
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 آرش در شعری از او:

ــمـل ج نـد ـت ــا! گر دست ـب  �ی بست دست ک�ن گیـر مـارا  خـدای

ــدا ی ا قیامت �ی کـرد ـپ ــۀاز آن گوش  کسی ـت ــکهکشـ  ان تیر ما راــ

ــام شـ  ه بودیم و می برد توفانولی خست ــم ــت ــر مـا راــ  کـوه اسـاطـی

 )٨٦: ص. ١٨(                                      

در شــعرهای عاشــقانه نیــز بعــد از تحــوالت در شــکل و ماهیــت شــعر، تصــویرها دچــار 

خـی از اند تصویرهای شعر شـان نـو شـوند و یـا بر اند و شاعران زیادی کوشیدهدیگرگونی شده

تر برخوردار باشند. بـه ایـن انگیزی قویتصویرهای کهنه را به طرزی استفاده کنند که از خیال

 بینیم:شعر از غالم رضا ابراهیمی می

  استچشمی که چشمهای ترم را رقم زده

 استام را به هم زدهگیخط و خطوط زنده

ــاده یـ ــرای اوحتـی ـپ ــم ب ب ــده قــل    رو ش

ــده در مـن قـدم زده هر صبـح زود  استآم

دن و عبـور٦هر صبح  رأس سـاعت     ، دـی

ه نادیدن  زده  استامـا همـیـشـه چـشـم ـب

ه کوک کرده همین مرد ساده رااین    گـوـن

ر و بم زدهاین رخطوط دمل زـی ه ـب  استگوـن

ازه شـوم از هوای او ا کـه ـت   نگـذاشـت ـت

ده        استزده  ام  دود و دمگیحـاال متام زـن

                  )٣٧: ص. ١(                                               

-رو، خودش به ساز کـوکسازی قلب شاعر به پیادهشود که در این شعر، شبیهدیده می
شده از سوی معشوق و خطوط دلش به تارهای موسیقی چقدر تصویرهای تازه ایجـاد کـرده و 

 واند خیال خواننده را برانگیزد.تچقدر خوب می

شاعر به خاک صفه، شهر، چـرت، بـاغ، ابـر، آفتـاب، روز، شـام،  شدنسان، تشبیههمین

 حال و هوا، در این شعر از رضا محمدی:

ــاشم ــو ب مـام عـمر ای کـاش آشـنـای ت اشـم متـام عمر ـت و ـب  همسایۀ صـدای ـت

ــم متـام عمرآن شـوم کـه صفـۀ شهر تو ام کـنـندخـاکـی  اش و ـب ای ـت ر ـپ  گـاه زـی
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بیـنـد کسـی مـراشهری ش  های تو باشـم متـام عمرمنظور چشم وم که جز تو ـن

 شهری فقط برای تو باشـم متـام عمر ری که کس قدم ننهد جز تو در دلششه

ی چرتی ــو باشـم متـام عمر ات کشمشوم که سایه به زیباـی القـضای ت  دفـع ـب

اغـی  و پشـوم ـب اک شـراب ـت ــه ـت  با خون خود حنای تو باشم متام عمر رورمــک

و، آفـ ر ـت ــاـب ــو، روز ت ــتـاب ت ــام ـتـ و ـب وـو، ش  اشم متام عمـرــحال تو و هـوای ـت

و نی ه جـز ـت ام مـرا ـب ــــن ــ ــده ارد کسی به لبـ ا زن  اشم متام عمرــام رضـای تو بـت

 )١٦٢: ص. ٢٠(                                                                                                                     

یـی چـون: و یا در این چنـد بیـت از شـعر ابـراهیم امینـی، خواننـده بـا تصـویرهای تـازه

 و بختـی، تشـبیه آبهـای خـوشبوسیدن خاک کوچه پای معشوق را، تشبیه چشم به چشمه

شدن چای توسـط هـوای وهوای بهشت، آویخنت صدا در گوش و نوشیدهمعشوق به آب هوای

 :شودرو میرسد، روبه

ــم دسـت مـان وت ـب ت رامـن کیسـتم خـل   هـاـی

 است پایت راوقتی که خاک کوچه بوسیده

  بختیهای شوخ خوشهایت چشمهای چشم

ت را ــواـی هـشـت آب و ه  بسـیار کـم دارد ـب

نـد ن ـب نـد منهاـی ند ـب   گی را دوسـت دارد ـب

م را ــت صـداـی ــوش خـتم آهـستـه در گ  آوـی

یـسـتی، آن یسـوی دوریتو ـن انهـای ـب   پاـی

وشیده د هـوای سـرد ـن  است چایت راشـاـی

   هایتگفتـنـد، جـای عشـق خـالی در غـزل

اید کـه خالی ماند جایت را یسـتی ـب و ـن  ـت

 )٦٨: ص. ٢(                                                         

-های بسیاری از شعرهای عاشقانه، مسایل اجت�عیقابل ذکر است که در تصویرسازی
است. چنان که در شعری از متیم حمید، نگـاه _سیاسی روز و افتخارات فرهنگی نقش داشته

بان حقـوق بان عشق به دیدهمعشوق به سخنگوی وزارت، زلف به مسووِل به دار آویخنت، دیده

 اند.جو و باور شاعر به قطار، ه�نند شدهافگن، هوادارانش به جنگبرش، معشوق به هراس
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ــا، بستـه ــت رامالقـاتش کـنـم ت ریسـت، راه    ام دـی

 را –نگاهت  –خانۀ چشمت گوی وزارتسخن

ــه، در  جـنـوب مهـر ــت ر دار رف فـر ـب ک ـن اره ـی    دوـب

 سوول خوانده، حلقۀ زلف سیاهت راکسی م

   بان عـشـق هـم، بعداً کسی مسوول خوانده، دیده

 نکوهش کرده، بد نامیده، حکم دادگاهت را

دههراس روـن رگ ـپ ت کـرده، در هر ـب    افگـن خطاـب

 نوشته جنگجوی خارجـی هـر در پناهـت را

   سخنگو جان! –تا پاسخی یابد  –ولی با این همه 

او  ــار ـب ــن، عـزم دارد، ایستگاهـت راقط  ر م

 )٦٢: ص. ٩(                                                          

 و نیز معضل اعتیاد در تصویری از شعر جعفر عزیزی:

ی و رفتی ـب    تو من تنهاترین معتـاد ولگردمـت

 گی و خانه و این شهر دلرسدمکه از این زنده

رگ  و شبـیـه ـب دون ـت ــوفـان پاییـزیـب    در ت

ران کوچه می ای عـاـب ر دست و ـپ ه زـی  گردمـب

   بدون تو متام شب میان وحشت و کـابوس

ــب ک روح ش ۀ ـی اک گـرـی  گـردم صدای دردـن

 )١: ص. ١٦(                            

 و بناهای تاریخی بودای بامیان در این شعر از هادی میران:

  حضورت در دل شعرمچنان شد بامیان باشم، 

 غرور قدسی شه�مه در صلصال من باشد

 )٣٠: ص.٢١(                                                         

-و یا در شعر ذیل از بشیر رحیمی که کابل، بلخ، بودا، بامیان، غلغله و قندهار همه جان
 است:اند و از این راه به تصویرسازی پرداختهدار شده

ی دن ـو چگونه خاک وطن آسمـان شود؟تـب رکشیـده! فرود آی در ـب  ای روح ـپ

و مـرد و زن ل شهـیـد خاطـر دیدار روی توستکـاـب ازکـرده به روی ـت  آغوش ـب
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ــ ــل ــده در ب ــت آمـ ــجـشـاه والی  رس برکشیده الله به راهت دمن دمن ـفخ از ن

ــاده غل ــت ــاف ــانـــغ ــامـی ــان ب ــ ه در ج ه کـوی حرضت بودا رسی بزن ـل  آری ـب

 اتن اتن  میدان گشوده خلق  اتن در ان دست و پاست به روی تو قندهارافش

                                                                                                     )www.semorghaf.com(                 

حس معشوق به بلخ، دلش به نوبهار و خـودش بـه نـوروز، در سان، ه�نندسازی همین

 است:بیتی از قنربعلی تابش صورت گرفته

 نوروز دشتهای مزارت شده کسی  حس تو بلخ بوده، دلی گشته نوبهار

 )۹۹: ص. ٦(                                                                                                                         

ــره ــا به ــان، ب ــنو همچن ــت از او، ای ــن بی ــز، در ای ــیمرغ و درخــت گ ــرداری از س ــه ب گون

 است.تصویرسازی شده

 پشت درختان گِز انبوه مژگانت  سیمرغ در پرواز بود از کنج چش�نت

 )۱۷۰(ه�ن: ص.                                                                                                            

جایی که بررسی کردن متام شعرهای شاعران از حوصلۀ ایـن مقالـه بیـرون اسـت، از آن

 ناگزیریم به همین مقدار بسنده کنیم.
 

 نتیجه

کنـیم کـه شـعر دری در از مرور خالصۀ شعر معارص دری به این نتیجه دسـت پیـدا مـی

سازی آن برای ابالغ پیام تجـددخواهی، تقریبـاً فاقـد تصـویر وسیلهاالخبار به دلیل عرص رساج

های تصویری گیاند تا شعر را از پیچیدهاند و شاعرانی که این اندیشه را بر رس دارند، کوشیده

 به دور نگهدارند. 

گرایان اما بـا تعهـدی کـه نسـبت بـه شـعر سـنتی دارنـد، بیشـرتین تصـویرها را از سنت

انـد. اکـرث انـد و خـود شـان کمـرت بـه تصـویرآفرینی دسـت یازیـدهم گرفتهگان شان واگذشته

انـد از: دهـان و غنچـه، گرا عبارتتشبیهات و استعارات به کار رفته در شعرهای شاعران سنت

لبخند و شگوفه، آه و آتش، آه و تیر، رنگ زرد و خزان، رخسار و ماه، رخسـار و آفتـاب، رخسـار و 

ند، زلف و شام، مژگان و ناوک، ابرو و خنجر، حسن و آیینـه، مـرغ و گل، زلف و دام، زلف و کم

دل، معشوق و صیاد، لب و لعل، قد و رسو، چشم و نرگس، اشـک و طفـل، داغ و اللـه و.... از 

انـد عنارص دیگر سازندۀ تصویر چون �اد و اسطوره در شعرهای آنان به ندرت به کار برده شده

 آیند.و کمرت به چشم می
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تحوالت شعر از لحاظ قالب و محتوا و نیز تحـوالت سیاسـی، تصـویرهای شـعری پس از 

انـد تـا تصـویرهای نـو ایجـاد کننـد. بیشـرتین تصـویرها در نیز تغییر کرده و شاعران کوشـیده

اند و �ادهـایی چـون: شده ها ساختهشعرهای ح�سی و مقاومت به وسیلۀ �ادها و اسطوره

رسخ، تگرگ، پاییز، صـبح،  نخل، باد، پروانه، ستاره، گل، گل باغ، شب، خورشید، کاج، پرنده،

هـایی هـم کـه بـه و اند. واژهسنگ، آیینه، سپیدار و... در بسیاری از شعرهای آنان بازتاب یافته

ها انـد: خـون و بـرف رسخ، رسمـه و بـاروت، اند، اینسیلۀ تشبیه و استعاره به هم پیوند خورده

بنم تاک و خون سیاووش، آزادی و کاج، بیداد و کوره، بیداد و شب و هیوال، شب و اهریمن، ش

هـای گوشـت و سـتاره، کرکس، غربت و بال، غربت و نشرت، غربت و جهنم، باغ و عاطفـه، پـاره

گـی، کوچـه و فریـاد، بـاد و رخـش چنگیـزی، اضطراب و گاری، غول و فاجعه، آیینه و گرسـنه

مانده، آرزو خاکسرت و برج، آرزو و مرکِب به گِل دشنام و دشنه، دار و شکیبایی، طوفان و خون،

هـای شکسـته، خشـم و برنـو، و رخش، بخت و شیشۀ خالی، ذهن و پنجـره، جنگـل و شیشـه

 عروس و دهکده، عروس و شهر و....

اند اند تا تصویرهای نو بیافرینند و کوشیدهدر شعرهای عاشقانه نیز، شاعران تالش کرده

گیـری فرهنگـی و مسـایل اجت�عـی و سیاسـی در شـعر، از بـه کـار گیری از عنـارصتا با بهره

 تصویرهای کهنه و قراردادی فرار کنند.
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 معاون محقق عبدالناصر مبشر

 

 فن تکرار در غزلیات  موالنا جالل الدین محمد بلخی
 

Abstract  
    No doubt, Mawlana as a myth in our literature is a great poet 

which has no exemplar. This greatness is verified from different 
points of views and different angles; but no doubt he is will-known 
most especially for his poems more than any other aspect of his 
character. There for, it is Mawlana’s word that introduces him into the 
world. Unquestionably Mawlana’s word is most stylish and well 
favored; but this beauty is not one-dimensional, it is rather 
multidimensional. These different dimensions of Mawlana’s poems 
have been investigated and verified by different litterateurs. One of 
the angles that is still not verified and expedited is the musical 
resonance and echo of Mawlana’s poems, especially in his lyrics. 
This type of beauty is raised from a rhetorical technique which is 
known as frequentation or iteration. We can see the resonance and 
echo of his mind and soul through the resonance of his poems. And 
from the orgasm of his words we can realize the orgasm of his soul 
and spirit. Therefor this aspect of the beauty of Mawlana’s words is 
necessary and verifiable to be expedited and investigated. 

 

 خالصه

های ادبـی مـا، شـاعری اسـت بـا افکـار شکی نیست که موالنا به عنوان یکی از اسـطوره

بسیار بزرگ، که بزرگی آراء و اندیشه های وی از زاویه هـای مختلفـی مـورد دقـت قـرار گرفتـه 

است و هر کس، از ظن خود، یار موالنا شده است. بـا ایـن حـال، همـه او را بیشـرت از هرچیـز 

شناسـند. حتـا عـارف بـودن او هـم بعـد از شـاعر بـودنش ن یک شاعر بزرگ میدیگر، به عنوا
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کنـد. تردیـدی نیسـت کـه موالنـا شود. بنابر این، شعر موالناست که او را معرفی میمطرح می

زیباترین شعر زبان خویش را رسوده است، اما این زیبایی تک بعدی نیست. این زیبایی ابعـاد 

یی از ایـن ژوهان مورد توجه و بررسی قرار گرفته اسـت. گوشـهمختلفی دارد که از سوی ادب پ

زیبایی که کمرت مورد توجه بوده از راه به کار گیری فن تکرار ایجاد شده اسـت. شـعر مطـنطن 

مولوی، طنین خود را از تکرارها کسب کـرده اسـت. بررسـی چگـونگی ایـن تکـرار در غزلیـات 

 دهد.موالنا، موضوع مقالۀ حارض را تشکیل می

 مقدمه

اگر بپذیریم که شعر ح�سی شعری است که طنین دارد نه ترنم، هیجان آور است نه آرام 

بخش، به رقص آورنده در میدان نربد است و نه به خواب برنـده در بـرج عـاج... بـه ناچـار بایـد 

بپذیریم که دیوان شمس موالنا، اثری ح�سی است و موالنا یک فردوسی دیگـر. تنهـا تفـاوت 

نامۀ موالنا در این است که قهرمـان شـاهنامه، یـک مـیهن پرسـت فردوسی با شمس شاهنامۀ

نامه رزمد و رستم شـمسنامه یک شمس پرست. رستم شاهنامه میاست؛  اما قهرمان شمس

رقصد؛ اما هر دو در میدان اند. هردو هیجان دارند، هردو در تالش و تحرک اند، هـردو آرام می

نامه بـه رود و قهرمـان شـمسهنامه بـه جنـگ ضـحاک مغزخـوار مـیو قرار ندارند؛ قهرمان شا

مقدار. چـه تفـاوتی هسـت میـان ایـن بیـت از شـاهنامه کـه خوار و نفس بیجنگ چرخ مردم

نامه کـه (نجویم برین کینه آرام و خواب/ من و گرز و میدان و افراسیاب) و ایـن بیـت از شـمس

چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشـکنم)؟  (باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم/وین

چه چیز در بیت اول است که در بیت دوم نیست؟ اگر اولی بیتی ح�سی است، دومـی چـرا 

 ح�سی نیست؟

به هر حال، این که غزل موالنا، آیا به راسـتی ح�سـه اسـت یـا نـه، ایـن جـا مـورد بحـث 

غنـایی زبـان پارسـی را رسوده   نیست. این جا فرض بر این است که موالنا مطنطن ترین غزل

است و این طنین چنان زنده و هیجان برانگیـز اسـت کـه هـیچ از شـعر ح�سـی کـم نـدارد. 

پرسش اساسی این پژوهش این است که چگونه چنین شده است؟ موالنا چگونه ایـن چنـین 

و   غزلی رسوده است؟ موالنا چگونه این طنین را آفریده است؟ چه ابزاری را به خـدمت گرفتـه

چه ترفندی را به کار بسته است که چنین طنین زنده و شورآفرینی پدید آورده اسـت کـه غـزل 

 غنایی را به شعر ح�سی شبیه کرده است؟
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ها نباشـد؛ امـا هرچند پاسخ دادن به چنین مواردی ممکن است به راحتی پرسیدن از آن

زل مولـوی، محصـول ادعای پژوهش حارض این است که این طنین و طالطم موسیقایی در غ

تکرارهایی است که رسارس غزل مولوی را فرا گرفته است. فرض این است که قریحـۀ شـاعری 

تعبیـر کـرد، چنـان رسشـار از طنـین و » ناخودآگـاه شـاعری موالنـا«توان به موالنا که از آن می

ی کـالم و که موالنا خود، به زیبـایآنساز پر بوده است که بیمتوج، و چنان از تکرارهای آهنگ

طنین کل�ت بیندیشد، بی اختیار، بی آرام ترین غزل پارسی را رسوده اسـت. زیـرا وی چنـان 

رسشار از موج و مستی شمس و عشق شورآفرین او بوده است که مجالی بـرای اندیشـیدن بـه 

یی بوده است کالم و کل�ت و طنین و ترنم شعر نداشته است؛ با این حال، او همسان چشمه

موالنـا غزلـی رسوده اسـت و رهـایش ««شده است. جوشیده و جاری میآن شعر می که از دل

های رسودۀ خود را باز نرسوده اسـت و کرده است. هرگز دنبال آب رفته نرفته است. هرگز غزل

اصالح نکرده است؛ برخالف حافظ که هر بیتی را بار بـار بازخوانـده اسـت و تراشـیده اسـت و 

جابـــه جـــا کـــرده اســـت و افـــزوده اســـت و کاســـته  صـــیقل داده اســـت؛ کلـــ�ت را

هـای به همین خـاطر اسـت کـه بسـیاری از غزل») ویدیوی آنالین«)، ٢٠١٧رسوش(»(است.

ها را به دقت حافظ رعایت نکرده است؛ کل�تش چون مولوی، نیمه و نامتام مانده است، قافیه

ت کـه حتـا حـافظ کل�ت حافظ شسته و روفته نیسـت. بـا ایـن وجـود، او شـعری رسوده اسـ

یی در شعر ایجاد کرده است که حتا حافظ ایجاد نکرده است. هیچ نرسوده است. او موسیقی

 شاعر دیگری چنین نکرده است.

 اهمیت و مربمیت

دقت در وجوه زیبایی کالم شاعران بزرگی همچون موالنا، برای آفرینش ادبی امروز ما، از 

های بلنـد د شعر شاعر امروز را در رسـیدن بـه پایـهتواناهمیت بسیار باالی برخودار است و می

ادبی و ایستادن در قطار بزرگان دیروز کمک کند. شعر مولـوی بـه ویـژه غزلیـات وی، طنینـی 

آورد و شـور و توان یافت. طنینـی کـه خواننـدۀ شـعر او را بـه وجـد مـیدارد که نظیرش را �ی

کند. بررسی چرایی این مطلـب، �ی کند که شعر هیچ شاعری ایجادهیجانی در او ایجاد می

 شود.امری است زیبایی شناسانه و سبک شناسانه که پژوهیدن آن مهم و مربم پنداشته می

 هدف تحقیق

تحقیق حارض، در پی آن است تا گوشه یی از زیبایی کالم موالنـا را کـه ناشـی از بـه کـار 

زیبـایی پسـند خواننـده بـه ایـن است، را بررسـی و نگـاه » تکرار«بسنت یک ترفند بدیعی با نام 
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ـا بـه التـذاذ هـ�ی از غـزل مولـوی، بیفزایـد. در ایـن  گوشه از زیبایی سخن موالنا معطوف کند ت

ـا مـورد تـدقیق های فلسفی یا عرفانی موالنا پرداخته �یمقاله، به بینش شود و اساساً فکـر موالن

ـا  نیست. آنچه مورد توجه این مقاله است، طنین و متوج موسیقایی ـا ی ذوق و قریحۀ شاعری موالن

 شاعری موالنا است که در غزل مطنطن او بازتاب یافته است.» ناخودآگاه«به تعبیر روانشناسان 

 روش تحقیق 

های مختلـف موسـیقی شـعر را در غزلیـات ، جنبـهتحلیلی-این تحقیق با روش توصیفی

ن طریق، زیبـایی موسـیقایی دهد تا از ایموالنا جالل الدین محمد بلخی مورد بررسی قرار می

 شعر و توانایی بلند شاعری او را آشکار سازد.

 تکرار در کلیات شمس

هـا، هجاهـا، تکرار از جمله ترفندهای بـدیعی و آن عبـارت از چیـدمان ویـژه و خـاص واج

بخشـد و کـالم عـادی را کـم  و ها و عبارات است در کالم، که نوعی موسیقی بـه کـالم میواژه

کند. لذا تکرار ابزاریست برای مطـنطن کـردن کـالم و ایجـاد یـا کالم ادبی می بیش تبدیل به

هـا، افزایش موسیقی آن. این ترفنـد بـا ایجـاد روابـط متعـدد آوایـی و موسـیقیایی در بـین واج

پژوهان، موسـیقی کـالم را بخشـد. بـدیعهجاها، کل�ت و عبارات به کـالم ادبـی انسـجام می

اسـت از: بندی شفیعی کدکنی عبارتاع موسیقی شعر بنابر تقسیمانو «چندگونه برشمرده اند. 

که قافیه و ردیـف » موسیقی کناری« -٢شود؛ که شامل وزن عروضی می» موسیقی بیرونی« -١

کـه » موسیقی درونـی« -٣گیرد؛ هاست از قبیل برخی از تکرارها را در بر میو آنچه در حکم آن

های کلـ�ت یـک ها و مصوتحدت یا تضاد صامتهایی که از طریق و به مجموعۀ ه�هنگی

هـای آن هـا، برخـی تکرارهـا و اعنـات از جلوهشود و انواع جناسآید، اطالق میشعر پدید می

های پنهانی عنارص یـک مرصـع کـه از رهگـذر که به همۀ ارتباط» موسیقی معنوی« -٤است؛ 

) تکـرار ٤٤: ١٣٨٦، کـدکنی»(د.شـو آید، گفته میها پدید میها و تقابلانواع تصادهاو طباق

کنـد. مخصوصـاً ست که ال اقل به دو نوع موسیقی درونـی و کنـاری کـالم کمـک میترفندی

موسیقی کناری یعنی قافیه و ردیف که خود از انواع تکرار اند. و اما، تکرار بر اساس واحدهایی 

ها، تکـرار هجاهـا، تکـرار هایی تقسیم شود. یعنی تکرار واجتواند به گونهشوند میکه تکرار می

هـا صـورت گیـرد آن را ها. هرگاه آرایش کالم از راه تکرار واجکل�ت و تکرار عبارات و حتا جمله

هـا آرایی؛ هرگاه از راه تکـرار هجاهـا صـورت گیـرد، آن را هجـاآرایی؛ هرگـاه از راه تکـرار واژهواج

 )١٣٨٢خوانند.(راستگو، آرایی میصورت گیرد، آن را واژه
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نچه در پیوند به غزل موالنا و فن تکرار قابل ذکر است این است که موالنا در متامی انواع آ 

های بسیار بارز و وافری در کلیات شمس او از هر نوع وجود دارد؛ تکرارها، استاد است و �ونه

بررسـی پرهیزیم و رصفاً با اما با توجه به حوصلۀ ناچیز این مقاله، از بررسی همه انواع تکرار می

کنیم؛ امید که این مخترص، ها از کلیات شمس، بسنده میآرایی) و آوردن �ونهتکرار واژه (واژه

بتواند توجه و عالقۀ خوانندۀ گرانقدر را به این بحث از بدیع و دیوان شمس جلب کنـد و حـین 

 .مطالعۀ آن دیوان، از این ترفند ادبی و این گوشه از زیبایی کالم موالنا بهره بربد

 آراییواژه

های تکرار بوده و از اهمیت موسیقایی بسیار بسـیار ترین گونهآرایی، یکی از درازدامنواژه

های باالیی برخوردار است. گسرتۀ این روش نیز بسـیار جالـب توجـه اسـت. از بـارزترین گونـه

یکسـان،  ها با کل�تتردید برای همه مثل آفتاب روشن است، آرایش آخر بیتآرایی که بیواژه

گونه به معرفی گرفتـه آرایی) را اینباشد. محمد راستگو این ترفند(واژهمی» ردیف پایانی«یعنی 

آریـی هـا اسـتوار اسـت واژهیی از واژهشیوۀ سخن پردازی را که بر پایۀ کـاربرد ویـژۀ پـاره«است: 

گانـه، یـا از راه یـی یآرایـی یعنـی آرایـش سـخن از راه کـاربرد چنـدبارۀ واژهنامیم؛ پـس: واژهمی

 )٣٢: ۱۳۸۲(راستگو، » مایه.سازی دو یا چند واژۀ همخوان و همنشینهم

ــورت دل صـ وق نـیسـتــص ـــل ــ ــ ـورت مـخ ــک مـودـ ــدا رو ـن ــ ــسـن خ               ز رخ دل ح

 )١٠٠١(کلیات شمس، غزل                                                                                            

ــه مـیـل کـرد ــ ــه چ ــو بـهـشـتی شـد و قـرص مـشید قـیـصـر از آن قـرص ـب ــه چ   چ

 )١٠٠٢(ه�ن:                                                                                                                     

ــدح از ل ــ ــن ق ــه چـشـمای ــد ب یـای ــ ـطـف ـن ـــدان ــسـم ن ــان آزمـــج ــی جـ  ودـــد م

 )١٠٠٤(ه�ن:                                                                                                                     

ر شـده انـد. در بیـت هرکدام دو دو بـار تکـرا» دل«و » صورت«در �ونۀ نخست، واژه های 

بـه تنهـایی » قرصـ«مایه اند و تکرار شده اند. عالوه بر این، با هم هم» قرص«و » قیرص«دوم، واژۀ 

کـه همخـوان » جسـم«و » چشم«نیز دوبار تکرار شده است. به همین ترتیب، » چه«دوبار و واژۀ 

 اند در بیت سوم تکرار شده اند.

 های واژه آراییگونه

آورده » آرایی(فن بـدیع)ه� سخن«د راستگو در کتاب خود تحت نام بر اساس آنچه محم

آرایـی بـا واژگـانی یگانـه؛ ب) آرایی در آغاز به دو گونه بخش شدنی است: الـف) واژهاست، واژه
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های دارای جناس و سجع. این را باید تذکر داد، که نوع مایه یعنی واژهآرایی با واژگانی همواژه

آرایـی یگر بدیعیان ما، به صورت جداگانه بررسی کرده اند و آن را از جمـع واژهآرایی را ددوم واژه

آرایی) جدا کرده انـد. هرچنـد کسـانی همچـون محمـد راسـتگو آن را ذیـل همـین ترفنـد(واژه

یابد و اال آرایی، مجال توضیح و تحقیق �یبررسی کرده اند. در این مقاله نیز، این گونه از واژه

 واهد کشید. در این مقاله، رصفاً واژه آرایی با واژگان یگانه مورد نظر است.سخن به درازا خ

 واژه آرایی با واژگانی یگانه -١

آرایی، که در کالم تکرار شود. این گونه واژه -حداقل دو بار -آن است که یک واژه، چند بار 

رود، به نوبۀ ر میهای تکرار به ش�ترین گونهترین و در عین حال جذابترین و برجستهاز مهم

 شود.یی و پراکنده تقسیم میهای پیاپی یا زنجیرهخود به گونه

یعنی از پی هم آوردن چندباره و دست کـم دوبـارۀ « یی یا پیاپی:آرایی زنجیرهالف) واژه

واژه، خواه با مکث و درنگ و خواه با بست و بندهایی چون کرسۀ اضافه، واو ربط، در، اندر و ... 

های بدیع، تکرار یا مکرّر[یا تکریـر] نامیـده شـده، اگـر آرایی که در برخی از کتابواژهاین گونه 

دهـد و هـم آن را بـا ه�مندانه و به جا به کار رود، هم نغمه و نوای زیبا و گیرایی بـه سـخن می

ها از مولـوی کـه بـیش و )؛ مانند این �ونه٣٤: ١٣٨٢راستگو، »(سازدتکیه و تأکید همراه می

از هرکس دیگر از این شیوه، بهره جسته است. به ویژه کلیات شمس او رسشار است از ایـن بِه 

 ها:گونه �ونه

 ها جـانی و چـیز دیگـرای جـان جـان جـان

ــروی کیمیای کـان                                                                   گـ ــیـز دـی ی و چ   هـا کاـن

 )١١١٣(کلیات شمس: غزل                                                                                          

 ای تو جان صد گلستان از سمن پنهان شـدی

  ای تو جان جان جانم چون ز من پنهان شدی                                                             

 )٢٧٩٥(ه�ن:                                                                                                                

ــ ــدی ب ــ ــقـش ش ــاشــای ن ــقـ ــوی ن  ـه سـ

ــتی                                                                  ــذشـ ــان گـ ــان ج ــوی ج ــان س   وی ج

 )١٢٩٥(ه�ن:                                                                                                            

ی ج وـی ــمـاعـبیا بیا کـه ـت ــان جـان س  ـان ج

ــرو روانـی ـب                                                                  ــمـاعه بـو ــبیا کـه س ــتـان سـ   س

 )١٢٩٥(ه�ن:                                                                                                          



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٤٦ 

 پرسیبینی چه میاال ای جان جان جان چو می

ــاال ای کان کان کان چ                                                           ترسیو با مایی چه میــ

 )٢٥٤١(ه�ن:                                                                                                              

 پیشم نشین پیشم نشان ای جان جان جان جان

رب گپر کن دمل گ                                                              ـــر کشـتیم بیخم ـب نــ ــر ـل ــ   گرمـ

 )١٣٧٣(ه�ن:                                                                                                                    

رسـد کیانی ــگر کسی ـپ ــ دازان ش�ـ  د ای سـراـن

  هین بگوییدش که جان جان جان ای عاشقان                                                               

 )١٩٥٤(ه�ن:                                                                                                                   

ه ــاین الـب ه ذات خـ ــام ـب هـر جـانـ  دا نیست ـب

  ای هر دمی خـیـال تو صـد جـان جـان جـان                                                                

 )٢٠٤٧(ه�ن:                                                                                                                 

ــه   انیفدای تو که جان جان ج زاران جان ما و بهرت از ماــ

 )٢٧٠٣(ه�ن:                                                                                 

ـــب به باطن جان جان جان جانی   ه ظـاهـر آفـتـابی آفـتـابیـ

 )٢٧١٣(ه�ن:                                                                                 

را در کلیـات شـمس مولـوی » جـان«ها �ونۀ دیگر تنهـا از تکـرار واژۀ ای باال و دهه�ونه

شاهد هستیم. این گونه واژه چینی، کامالً مخصوص مولوی است و در شعر هـیچ شـاعری بـا 

گی سـبکی مخصـوص موالنـا اسـت. وی از این کیفیت دیده نشده است. این نوع تکرار، ویژه

هـا در دیـوان کـه از پـر بسـامدترین واژه» جـان«ست. در کنـار واژۀ این ترفند، بسیار بهره برده ا

 ها:نیز از بسامد بسیار باالیی برخوردار است ؛ مانند این �ونه» عقل«شمس است، واژۀ 

 عقل عقل و دل دل جان دو صد جان چو تویی

ــواجـب آـی                                                                ــه ـبد کـ تـنیمــ ن ـن ر ـت و ـب  ه اقـبال ـت

 )١٦٣٣(ه�ن:                                                                                                           

ر خـطای تو ام و عـقـل عـقـلی و مـن مست ـپ  ـت

ــخـطای مست ـب                                                                 یش عـقـل عـقل مـعافـ  ود ـپ

 )١٣٠٦(ه�ن:                                                                                                           
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ــفـتـم ـب ــاره گ ــیـم ک ــن ن ــم و بـ  گوـاقیش ـت

و عـقل عـقل عـقلی و مـن سـخت کـودنم                                                                        ـت

 )١٧٠٨(ه�ن:                                                                                                                  

ــو عـقـل عـقـ ــرا ز مـا جـداییــت ــایی چـ  ل مـ

  رسی که عقل از او شد نه گیج ماند و حـیران                                                                      

 )١٨٨٩(ه�ن:                                                                                                                      

ــان را چو عقل عـنـایت  عقل ما آمـدهـای تو ج

 چو تو از عقل بر گردی چه دارد عقل عقالنی                                                                      

 )٢٥٤٨(ه�ن:                                                                                                              

از کلیـات  ١٥٦ن �ونه های این گونـه واژه آرایـی را در ردیـف غـزل شـ�ره یکی از بهرتی

زینت یافتـه اسـت و اوج ارصار و » بیا«بینیم. ردیف این غزل، با تکرار چهار بارۀ فعل شمس می

 �ایاند:تأکید موالنا در خواهش برگشت او از معشوقش را می

ــوس ــای دملای ه یـاه یـا ـب یـا ـب یـا ـب    ـب

ــراد و حای م یــ یـا ـب یـا ـب یـاـاصلم ـب  ا ـب

  ام چون زلف تو چون زلف تومشکل و شوریده

ــای گا ی ــا ـب ی ــا ـب ی یـا ـب م ـب ــکـل  ـشاد مـش

گـر مـگـو دیگر مگو ــنـزل مـگـو دـی   از ره م

ــنـزـلای  ــو راه و م یـاـت یـا ـب یـا ـب یـا ـب  م ـب

 در ربودی از زمین یک مشت گل یک مشت گل

یـاد ــا ـب ی ــا ـب ی ــا ـب ــی م ب ـــل ــیـان آن گ  ر م

دی مـن واقـفم مـن واقـفم  تا ز نیکی وز ـب

ــا ی یـا ـب یـا ـب یـا ـب ــافـلم ـب ت غ ــمـاـل  از جـ

 تا نسوزد عقل من در عـشق تو در عـشق تو

یـا یـا ـب یـا ـب یـا ـب ــلم ـب ــه واص  ای عجوب

ایی دارد، از شمس موالناست که هرچه از زیبـ ابیات ذیل، از جمله زیباترین ابیات دیوان

 :جنس تکرار است و بس
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 تو فقیری تو فقیری تو فقیر ابن فقیری

 تو کبیری تو کبیری تو کبیر ابن کبیری

 تو اصولی تو اصولی تو اصول ابن اصولی

 تو خبیری تو خبیری تو خبیر ابن خبیری

 تو لطیفی تو لطیفی تو لطیف ابن لطیفی

 )٢٨٢٢(کلیات شمس:  …ن را به یکی کاه نگیریدو جها تو جهانی

ها خـوانیم. ایـن �ونـهآرایـی را در ابیـات زیـر میبرخی دیگر از �ونه های زیبای این نوع واژه

دهند که ذهن و روان موالنا، چقدر با این نوع تکرار، خو کرده بوده است و چقدر این نشان می

 یی به کالمش بخشیده است:و موسیقی خو، در کالمش بازتاب یافته است و چه زیبایی

سوز غم لحظه به لحظه دم به دم می ــده و ـب   ب

ست ای صن                                                                 وبت ـت ــمـرــن   م دور تو است ای ق

 )١٠٢١(ه�ن:                                                                                                                

له خویش را بر خار می   زد دم به دمآن مار اـب

ــسوراخ س                                                                    اد او از خود زدن بر خارهــوراخ آمــ

 )٢٠(ه�ن:                                                                                                                      

د ــو که دلت مـاـن  ای نازک نازک دل، دل ج

ــ                                                                    ــروزی که ج ــ   ی از زرک و از مـالکـدا مـانـ

 )١٣١٦(ه�ن:                                                                                                                 

قـش قـشی ـن ــو ـن ــیت ــه داـن ــدان را چـ ــن  ب

ــت                                                                    یـکری ج یـــو شـکلی ـپ ــه داـن    ـان را چـ

 )١٣٨٨(ه�ن:                                                                                                               

یـی و ناپیـاپی آن است که واژۀ تکـرار شـونده، بـه صـورت غیـر زنجیره ب) واژه آرایی پراکنده:

د. امـا ارزش موسـیقایی آن در شـو بیاید. این نـوع تکـرار، در شـعر اکـرث شـاعران مـا دیـده می

یی، که روش مخصوص مولوی است، کمرت است. این گونه آرایی پیاپی یا زنجیرهمقایسه با واژه

شـود؛ بـه آرایی، به نوبۀ خود به دو نوع منظم یا یکجایه و نـامنظم یـا چندجایـه تقسـیم میواژه

 رشح زیر:
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ژهء تکـرار شـده در یـک جـای جـا کـه وایعنی آن«: واژه آرایی یک جایه یا روش تصدیر

چند عبارت [که بیشرت به نرث مربوط است]؛ یا مرصع یا بیـت و یـا بنـد [کـه بیشـرت در شـعر و 

یـک جـای چنـد «) منظـور از ٤١: ١٣٨٢(با اضافت/راسـتگو، » �ود دارد] آمده باشد. شعر نو

رار شود مثالً این است که واژۀ تکرار شونده با یک نظم قابل مالحظه تک» عبارت، مرصع و بیت

ها، یا مثالً در آغاز و انجام یک مرصـع یـا یـک بیـت... ها یا مثالً در پایان مرصعدر آغاز مرصع

 شود.های مختلف و متعددی تقسیم میها، به گونهآرایی یکجایه، بنابر همین موقعیتواژه

نهادند و آنگـاه از یی نامی میکردند و بر هر پارهادیبان گذشتۀ ما، هر بیتی را پاره پاره می

هـا را بـدین رشح، بردنـد. ایـن پارهها میها در آرایش کالم خویش بهرههمسان آوردن این پاره

رصـع ، واپسـین واژهء م»صـدر«کردند که، نخستین واژهء مرصع نخست یک بیـت را، رشح می

و » َعُجز« و واپسین واژهء مرصع دوم را» ابتدا«، نخستین واژهء مرصع دوم را »عروض«نخست را، 

گفتنـد. همسـانی هرجـوره از ایـن چهـار، می» حشـو«شـود را هرچه میان این چهار، واقع می

آیـد و شـعرای بـزرگ شـعر پارسـی دری، از ایـن روش در آمـد و مینوعی شگرد به حساب می

چنان که گفته شد این روِش آرایش کالم را در کـل بـه ها برده اند. همآرایش کالم خویش بهره

کنند اما ادیبان پیشین ما، برای هرجورهء همسان، نامی جداگانه برگزیده یاد می» صدیرت«نام 

 ها هستند:های آن، اینگونه مشهورترینبودند که 

 ردالصدر الی الَعُجز: یعنی تکرار صدر در عجز-

 ردالصدر الی االبتدا: تکرار صدر در ابتدا -

 ردالصدر الی العروض: تکرار صدر در عروض -

 العروض الی االبتدا: تکرار عروض در ابتدارد -

 )ردالعروض الی العجز: تکرار عروض در عجز (ه�ن ردیف در مطلع غزل یا ردیف در مثنوی -

 رداالبتدا الی العجز: تکرار ابتدا در عجز -

 رد العجز الی الصدر: تکرار عجز یک بیت در صدر بیت بعدی. -

های آمده در دیوان شمس برای هر یک از ایـن ها و ذکر �ونهو اینک رشح هریک از این

 ترفندهای ادبی بدیعی.

 رد الصدر الی العجز -١

آن است که واژۀ نخستیِن بیت، در جایگاه آخرین واژۀ بیت تکرار شود. به بیـان سـاده تـر، 

ت(واژۀ نخست مرصع نخسـت) بـا عجـز آن(واژۀ آخـر مرصـع دوم) یکسـان هرگاه صدر یک بی
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بخشـد و آورده شود، آن را رد الصدر الی العجز گویند. این نوع آرایش کالم، کالم را حالوت می

شود. باید به خاطر داشت که واپسـین واژه در ایـن باعث ماندگاری کالم در ذهن خواننده می

تواند پیش تواند قافیه باشد و یا حتا میند ردیف باشد یا میتوامبحث، امری ثابت نیست و می

 از ردیف و قافیه بیاید.

 ها:�ونه

  ها خاک پای بیخودیای رسی و رسوری بیخودی را چون بدانی رسوری کاسد شود

 )٢٧٧٥(کلیات شمس، غزل                                                                                                    

دی ــا دـی ــا م ــار ب ــه کرد ی ــدی که چ ــدی دی ــا دـی ــ ــا وف ــار ـب ــة ـی ــوـب ــص ــن   م

 )٢٧٢٣ه�ن: (                                                                                                                  

کـه در صـدر قـرار دارد عینـاً در » بیخـودی«ود در بیت نخست، واژۀ شچنان که دیده می

به عنوان نخسـتین کلمـۀ بیـت، بـه عنـوان » دیدی«عجز تکرار شده است و در بیت دوم، فعل 

رد الصدر «، »رد الصدر الی العجز«واپسین واژۀ بیت نیز آمده است. البته در بیت دوم، عالوه بر 

عروض(آخرین کلمۀ مرصع نخسـت) را نیـز شـاهد هسـتیم یعنی تکرار صدر در » الی العروض

های رد الصـدر الـی العجـز که باعث زیبایی هرچه بیشرت کالم شده اسـت. و امـا دیگـر �ونـه

 بدین رشح اند:

ــ جهان جان که هر جزوش جهان است گـنجـد در ده ـــن ــهانیــ   ان هرگز جـ

 )٢٧٢١ ه�ن: (                                                                                                                

ــردی ق ک ـــل ــالی را امین خ ــی ــچنان که وهم ش  خ   د که خیالیـان شـ

 )٢٧١٨ �ن: ه(                                                                                                                

ــمثل بشن جهان جویای تست و جای آن هست ــان بـو که جــ   ه از جهانیـ

 )٢٧٠١ ه�ن: (                                                                                                               

ــهنشانی ــده آردــ ــ ــنشاگر زان بی  ای مردان سج ــگویم نشان ــ ــ    انیـ

 )٢٦٥٦ ه�ن: (                                                                                                             

 رد الصدر الی االبتدا -٢

آن است که نخستین واژۀ مرصع نخست(صدر) به حیث نخستین واژۀ مرصع دوم(ابتدا) 

چنـان  را بر این ترفند گذاشته است. به هر حـال،» آغاز مرصعیهم« بیاید. محمد راستگو، نام

یی در آغاز دو مرصعِ یک بیـت که پیش از این گفته شد، در شعر سنتی و نیز شعر نو، گاه واژه
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گویند. در برخی منابع، این نـام بـه صـورت می» ردالصدر علی االبتدا«شود که به آن تکرار می

ها دلیلـی گـذارینیز آمده است و هر یک از ایـن نام» ا الی الصدررد االبتد«معکوس آن، یعنی 

زیرا وظیفهء ما در این جـا، بررسـی ایـن  دارد که ما به توضیح آنها در این جا نخواهیم پرداخت؛

فن در شعر مولوی و در کلیات شمس است و دیدن این کـه آیـا مولـوی از ایـن فـن در آرایـش 

های که بدون شک پاسخ آن مثبت است. و اینک �ونـهسخن خویش بهره برده است یا خیر؛ 

 از دیوان شمس:

ــردیمـنـگـر  ــه چـشم خـ ــمـن ب ــه سـ ه چـشم خـواری ب ــمـن ـب ــ ه چ   مـنـگـر ـب

 )٢٧٤٨(کلیات شمس، غزل                                                                                              

  سیر مشو ز رحمتم ای دو جهان پناه من  شوم ز تو نیست جز این گناه من�یسیر 

 )١٨٢٣(ه�ن:                                                                                                                        

ــضی ــع ــکوری ب ــر ش ــکـر اگ ــو ش ــن چـ رشــ عـضی ـت ــاریــــب ــمـ ــ ــر خ   د اگ

 )٢٧٣٨(ه�ن:                                                                                                                   

ش تـیـپاـی ــردی ـت ــه ک ــن چ ــندی اـی ــدی افـ ــن ــ ــپـا ای اف ــی ــت ــا ت ــ ــپـا ت تـی   ـت

 )٢٦٨٢(ه�ن:                                                                                                                  

ــمـالـی ــاب شـ ــارا ز اصـحـ ــب ی ــمـان و امانی  عـجـ ــاب ای ــب ز اصـح   عـجـ

 )٢٦٦٨(ه�ن:                                                                                                                  

ــب رسـ عـج فس سـگ ـپ ــمراز ـن ــی  تیهـ ــیـر راه دان ــراه شـ ــم ــب هـ ــجـ   ع

 )٢٦٦٨(ه�ن:                                                                                                                

ــدی ماتعجب د ازی شـ ــرین ـب ــ  ر آخـ ــر بعجب ب ــانیردی اگ و جـ  ردی ـت

 )٢٦٦٨(ه�ن:                                                                                                               

وست مـرد وز است مـگـر ـپ و ـن ــوز ـت ــر   م ــیرد مـگـرش دوسـت ـب م ــوز ـن   دم

 )١٠٠٧(ه�ن:                                                                                                               

شـود و سـاختارهای ها خالصـه �یباید یادآور شویم که این نوع آرایش کـالم، بـه کلمـه

گیرد. این نکته نیز شـایان ذکـر ز در بر میبزرگرت از واژه و یا حتا کوچکرت از واژه یعنی هجا را نی

یی به اندازهء حرفی و هجایی از ها در یک حرف و یا آمدن فاصلهاست که اختالف تکرار شونده

شـود؛ ماننـد ایـن آغاز مرصاع، جای نگرانی نیست و مانع بررسی این نوع آرایش در شـعر �ی

 ها:�ونه



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥٢ 

ــ ــش ــدـی ــزاـن ـــ ــب ــو ـن ــت ـب ــشـ ردیهء دوس ــدی گـشـتـ هءــزاـن ــزون ـن ــود فـ   یخـ

 )٢٧٢٦(ه�ن:                                                                                                                        

ــرفـی ــد هـیـچ ح ــه آن معنی کـه زاـی ــه آن ح ن ــ ــن ــی ــد در ب ــرفـی که آـی ـــ  یان

 )٢٧٢١(ه�ن:                                                                                                                      

ــاده ــش ــزن گ ــیـد ای در مـخـ ــای ــد ای کـج ــی ــای ــی کـج ــ ــوای ب ـــن ــواـی   یـن

 )٢٧٠٧(ه�ن:                                                                                                                     

وم شک صـدکاسـهء ربیصـدکیسه  ستیهمسایهء مـظـل ه حیلت ـب ن راه ـب   دیدرـی

 )٢٦٣١(ه�ن:                                                                                                                      

 رد الصدر الی العروض -٣

آوردن نخستین واژهء مرصع نخست بیت (صدر) در مقـام واپسـین واژهء مرصـع نخسـت 

 و آغـازتکـرار هم«یـا » ردالصـدر الـی العـروض«یی از آرایش کالم است که به آن (عروض) گونه

 ها:گویند. مانند این �ونهمی» واژه مرصعی پایانی

ــیر این خـوان ــ  خوانی دگر است غ ــورـن ــوت خـ ــا ل ــت ــیـــ ــد اول ــیرـ   ا س

 )١٠٥٨(کلیات شمس:                                                                                                      

 دکانی دــدر کان عقیق آی، چه در بن  هااو کان عقیق آمد و رسمایۀ کان

 )٢٦٢٤(ه�ن:                                                                                                             

ــفقی ــرم من ولیکن نی فقیــ ــب که گردد در  ریــ   یــه در در عشق لوتــ

 )٢٦٤٩(ه�ن:                                                                                                                  

ــز ض  دهان بربند و قفلی بر دهان نه ــ ــردن مفتــایع کـ ــ ــاح تـ  ا کیـ

 )٢٦٥٤(ه�ن:                                                                                                         

ــان را چــهای ایشتو صورت  هاست مر بی صورتان راصورتچه    ه دانیــ

 )٢٦٥٥(ه�ن:                                                                                                                 

 باید به خاطر داشت، در هیچ یک از اصطالحات روش تصدیر، دقت صـد در صـدی مـد

شود صدر یعنی نخستین واژۀ مرصع نخست، حت�ً نظر نیست؛ به این معنا که وقتی گفته می

تواند با اندکی فاصله(مثالً به فاصلۀ یک حرف یـا هجـا به معنای نخستین واژه نیست بلکه می

یا حرف ربط مانند در، اندر، تا ...) نخستین واژه پنداشته شود. به عین ترتیب، عروض، ابتـدا و 

ها نباشند و با فاصله بیایند. اصـل مسـئله ایـن اسـت کـه توانند دقیقاً ه�ن واژه، که میعجز
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یی در آغاز و پایان یک مرصع یا یک بیت، یا در آغاز دو مرصـع یـک بیـت، یـا در پایـان دو واژه

مرصع یک بیت(ردیف) تکرار شود که برای خواننـده جـذابیت خلـق کنـد و کـالم را در ذهـن 

 ار سازد.خواننده ماندگ

 رد العروض الی االبتدا -٤

ردالعـروض «یی در پایان یک مرصع و آغاز مرصع بعدی تکرار شـود، بـه نـام آنگاه که واژه

شاید از بهرتین انواع تصـدیر بـه شـ�ر  شود. از میان انواع تصدیر، این نوع،یاد می»الی االبتدا

شـوند و بـه کمرتین فاصـله واقـع می ها، باها در این گونه تصدیرپایهبرود؛ چرا که تکرار شونده

 افزاید.موسیقی کالم بسیار بیشرت از دیگر انواع می

 ها:�ونه

ــیره ــی که نبود در ذخـ ــون ــیره چیست در قانون نگنجی  تو مـعـج  ذخـ

 )٢٦٥٠(ه�ن:                                                                                                     

 زر باز دهی و بنهی رس به حـجر بر  ز افشارش مرگ آن رخ تو گردد زر

 )١٠٣٦(ه�ن:                                                                                                     

ــزار خـواب است ــه از ه ــ  این وصل ب ــو ی ــواب مـکـن ت ــاز خ    هارـــاد زنـ

 )١٠٥٠(ه�ن:                                                                                                             

ــته رس مست مست ــاس گـه خ ست ای ز ـپ ــراب اـل ی و ش ــراـب  مـسـت ش

  )٥١٧(ه�ن:                                                                                                      

ــیـشـه سـازد جـامش ــر ـن ــ  گـر گـر دگ  عـشـق را مـیـرس گـیرـام میــج

 )١١٦٢(ه�ن:                                                                                                    

خـوانیم که ا ــر لحظه ـب ن دوسته ــه مـی  ـی ــرا چ ــت م  فـریبیای دوس

 )٢٧٤٠(ه�ن:                                                                                                    

 رد االبتدا الی العجز -٥

یی آوردن نخستین واژهء مرصع دوم یک بیت، در مقام واپسین واژهء ه�ن مرصـع، گونـه

 گویند.می» رداالبتدا الی العجز«از آرایش کالم است که به آن دیگر 

 ها:�ونه

ولی  ولیـز هـر چیزی ملول است آن فض ــا از مــل ــدای ش کـن خ وـل ـــل    م

 )٢٧٠٠(ه�ن:                                                                                                             
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   ینگشـتر سـلطان چرت اگ نگشتی  فلک چرت است و سلطان عقل کلی

 )٢٦٧٨(ه�ن:                                                                                                              

  در کان عقیق آی چه در بند دکانی  هااو کان عقیق آمد و رسمـایۀ کان

 )٢٦٢٤(ه�ن:                                                                                                               

ی مـنـور گـشـتـه از وی مـاـن ممس  مـســل  ممـسلتی ه از هـســگـشـتـ ـل

 )١٥٠٥(ه�ن:                                                                                                            

  دست زنید ای صن�ن دست دست  جملۀ مستان خوش و رقصان شدند

 )٥١٦(ه�ن:                                                                                                                    

ن سـاز ـپ ــود ـب ــارک خ ــا ـی ــ  ـهـانب ــتیز ـبمس ــو کـ ــه جان ت  تیزه مســـ

 )١١٩٣(ه�ن:                                                                                                                 

از یابی ن گ�ن که ـب ود اـی ش  که را ـب ــن چنین فتنـانـن ــه نشـی زی  انیـ

 )٢٧٠٢(ه�ن:                                                                                                               

ــار ــهـ ــ دهِ  زن ــخـ ــ قـــالیـ ــآم ــیـز  ـدـ رخ ــ ـب ــت نـهـار وــ ــبرخـی زـی ــ    زـ

 )١١٩٠ن: (ه�                                                                

 رد العروض الی العجز(ردیف) -٦

تکرار شدن عروض(واپسین واژۀ مرصع نخست) در عجز(واپسـین واژۀ مرصـع دوم) یـک 

باید گفت که این معروف است. » ردیف«بیت، نوعی آرایش است که در سنت بدیعی ما، به نام 

اند اتفاق بیفتد و تو نوع تکرار، یا این نوع ردیف در قالب غزل، تنها در مطلع (بیت نخست) می

های غیر مطلع، بسیار اندک است. مصداق گسرتدهء این نوع تکرار در قالب اتفاق آن در بیت

از  ١٧٢٦غـزل شـ�ره  کند. به گونهء مثال این چهار بیت غیـر مطلـع کـه درمثنوی ظهور می

 دار اند.کلیات شمس موالنا، آمده اند و ردیف

 اگر به قد چو ک�نم ولی ز تیر تو ام

 چو زعفران شدم اما به الله زار تو ام

 چگونه کافر باشم چو بت پرست تو ام

 خوار تو امچگونه فاسق باشم رشاب

ــه در چـه پستم نه رسبلند تو ام  اگر چ

 وگرچه اشـرت مستم نه در قطار تو ام
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دارم نه دست�ل تو ام ــه مـال ـن  اگر چ

 اگر چه کار ندارم نه مست کار تو ام

غزل مولوی که ردیف دارند، شامل )هایهای نخست (مطلعب متامی بیتبه همین ترتی

شوند. از آنجا که این نوع تکرار امری کامالً عادی و طبیعی در شـعر فارسـی این نوع تکرار می

شاعران ما با ردیف، آشنا بـوده ۀ شود؛ زیرا همسبکی آن کاسته میدری بوده است، از اهمیت 

کرده است. زیبـایی ایـن برداری میموسیقیایی خویش از آن بهرهاند و هر شاعری نظر به ذوق 

دانسته اند؛ چیـزی گان روشن بوده است و ارزش موسیقیایی آن را همه میهموضوع برای هم

 است که اگر مولوی مبتکر ایـن شـیوه» مرصعیمیان«های که در شعر مولوی مهم است ردیف

فـراوان بـرده اسـت. ایـن روش ۀ ست و از آن بهر یوه او این شۀ نباشد بدون شک، به اوج رسانند

هـای گیتـوان آن را یکـی از ویژههیچ تردیـدی میچندان در شعر مولوی بسامد دارد کـه بـی

های مولـوی در کلیـات شـمس بـا سبکی غزل مولوی به حساب آورد. چنان که نخستین غزل

 همین نوع ردیف همراه است:

ــدان  ــدی مفتاح زن ــنـدان آم ــدیامروز خ  آمـ

 بر مستمندان آمدی چـون بخشش و فضل خـدا

 خورشید را حاجب تویی اومید را واجـب تویی

ویی هـم منتها هـم مـبـتدا ویی طالب ـت  مطلب ـت

 ما زان دغل کژبین شده با بی گنه در کین شده

 گه مست حور العین شده گه مست نان و شوربا

 این سکر بین هل عقل را وین نقل بین هل نقل را

ــرا د مـاج شـاـی ــنـدین ـن  کز بهر نان و بقل را چ

 تدبیر صد رنگ افکنی بر روم و بر زنگ افکنی

ــدر مـیان جـنگ افکنی فی اصطناع ال یری(غزل   )٨، ٧، ٦، ٣، ٢های : بیت١و ان

�اید که این نوع ردیف در شعر مولوی همواره بـا قافیـۀ میـانی ذکر این نکته رضوری می

هـای موالنـا ویژگی چنان مکرر و مؤکد است که برخی گ�ن کرده انـد غزلهمراه است و این 

غزل نه، بل مسمط اند. چرا که این نوع قافیه بندی هیچ تفاوتی با مسـمط نـدارد. بـه راسـتی 

های بی قافیـه و ردیـف میـانی نبودنـد های کلیات شمس، برخی بیتهم، اگر در برخی غزل

 ه، غزل باشد. مانند این غزل:رفت آنچه مولوی رسودهرگز گ�ن �ی
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  روی بر بام ماای یوسف خوش نام ما خوش می 

ــام از در درآ ــاز آ ز ب ــال ب ــنـا اص ــا فـتـح  ان

ــبک شد جان من  ــان مـن والله س   ای بحر پرمرج

ــیا ن آس  این جان رسگردان من از گردش اـی

ــه  ــل ــن مرح ــرو زی ــافـله مگذر م   ای ساربان با ق

ــداا  شرت بخوابان هین هله نه از بهر من بهر خ

ــوش در میان خون برو  ــنون برو خ   نی نی برو مج

 از چون مگو بی چون برو زیرا که جان را نیست جا

ــد جـان تو بر افالک شد  ــاک ش   گر قالبت در خ

اک شد جان تو را نبود فنا ــو ـپ  گـر خـرقـۀ ت

نـمـ  ــه ای ـب یـرون ن ــر دل ـب   ای رو کایینه ایاز س

د فتنه  هاچون عشق را رسفتنه ای پیش تو آـی

  رویروی گستاخ و افزون میگویی مرا چون می 

 روی آخر نگویی تا کجابنگر که در خون می

ــر روی مفرشگفتم کز آتش    های دلهای دل ب

شـامی  غلط در سودای دل تا بحر یفعل ما ـی

ــان را گـریبهر دم رسولی می    کشدان میرسد ج

یابر دل خیالی می  دود یعنی به اصل خـود ـب

ه سو    دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سوـب

در وفا  )١٨(غزل  نعره زنان کان اصل کو جامه دران اـن

 رد العجز الی الصدر -٧

یعنی آوردن آخرین واژۀ یک بیت، در مقام آغازین واژۀ بیت بعدی. این نوع آرایش بدیعی،  

دن دو بیت پیهم به هم است که در کنار پیوندهایی که ابیات غزل با هم به صـورت نوعی گره ز 

شود. این پیوند، پیوندی اسـت صـوری، قابـل دیـد و قابـل شـنید کـه معمول دارند، ایجاد می

سـازد. امـا بـا کنـد و خـود را در ذهـن خواننـده مانـدگار میذهن خواننده را با خود درگیر می

این ترفند عـاری اسـت. البتـه ایـن امـر، کـامالً طبیعـی و قابـل درک تأسف که شعر مولوی از 

است. چرا که کاربرد این ترفند در شعر دیگر شاعران نیز، بسیار اندک و نـاچیز اسـت. بـه ایـن 
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دلیل که چنین ترفندی، نیاز به تفنن و تصنع بسیار دارد. از آن جایی که مولوی در غزلیاتش، 

تصنعی به کار نبسته است انتظار این که چنـین تصـنعاتی در هیچ نوع بازبینی نکرده است و 

ـوده  .کالمش دیده شود اساساً انتظار بیجایی است. چرا که مولوی شـعرش را در حـالتی نرس

است که به چنین چیزهایی بتواند فکر کند. مولوی رسشارتر از آنی بـوده کـه بتوانـد تفـنن بـه 

یی کـه در مولـوی فقط جاری شده اسـت. نکتـهخرچ دهد یا به زیبایی کالم بیندیشد. مولوی 

شود همین امر آرایـش بـی تفـنن اسـت. آنچـه باعـث تعجـب و تلـذذ باعث توجه و تعجب می

کنیم نگـاه نکـرده و شود این است که مولوی شعر را از این منظر که مثالً ما حال بحث میمی

نیست و باعـث مـالل نرسوده است با این حال، هیچ نقصی از این منظر در شعر او محسوس 

شود کـه او در های مولوی بسیار طبیعی و روان اند و به وضوح دیده میشود. تکرارخاطر �ی

هـای کاغـذی دلـش را پی تصنع نبوده است. بـه عبـارت دیگـر، مولـوی بلبلـی بـوده کـه گل

 برده اند:�ی

 برندهای کاغذی دل بلبل �یگل     شومهرگز به حسن ساخته عاشق �ی

 (شاعر نامعلوم)                                                                                           

 

تکرار شده، نه پیـاپی کـه پراکنـده در ۀ جا که واژ آن واژه آرایی چندجایه(بی قاعده): •

ت، واقـع تواند در یک مرصع یـا در یـک بیـآرایی میچندجای سخن آمده باشد. این گونه واژه

ها که واژۀ تکرار شونده یک بار در یک مرصاع و یک بـار در مرصـاع دیگـر شود. مانند این �ونه

 آمده است یا در عین مرصاع، با فاصلۀ یک یا چند واژه، تکرار شده است:

ــدم ــیـرون شـ ــا ب ــالص و رـی ــا ز اخ ــق ت ــبـال عـش ا اق ــالص و رـی ــان اخـ  جـ

 )١٣٠٩(کلیات شمس:                                                                                                 

ــدت عـشق است این جـا نیست دو ــبـال عـشـق وح ــا اق ا عـشـق ی ی ـی وـی ــا ـت  ی

 (ه�ن)                                                                                                                             

  برون ز هردو جهان است این جهان س�ع             برون ز هردو جهانی چو در سـ�ع آیی

 )١٢٩٥(ه�ن:                                                                                                                         

ــ ــوط ــر دهـی غ ــه در زه ــم ــوطـ  امـهــور ه ــرا غ ــر مـ ــزهـ ــــ ـــه ده اـن ــکـرـ  در ش

 )١١٧٠(ه�ن:                                                                                                                 

ــ ــات ت ــراب ــگــمـیـر خـ ــی ای ن ــ  ــاروی ــو خ ــوز ت ــ یــ ــنـیـن ـب ــات چـ ــرارـراب  ق

 )١١٦٥(ه�ن:                                                                                                                 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٥٨ 

افـت ــ چـشمی که ز چـشم مـن طرب ـی ــش ــن و غـیبـ ــمورـد روشـ ــین و مخـ  ب

 )١٠٥٤(ه�ن:                                                                                                                

مایه انـد در ایـن مقالـه خوان و همهای همآرایی با واژهآرایی که واژهبخش دیگری از واژه

هـای ، در سـنت بـدیعی مـا، بـا نامگنجایش بحث ندارد؛ اما باید اشاره کرد که این نـوع تکـرار

جناس و سجع بررسی شده است و کمرت آن را از انواع تکـرار بـه شـ�ر آورده انـد. در برخـی از 

های تکرار آورده اند. اما پرداخنت به این دو بحث بزرگ، منابع، جناس و سجع را از ش�ر گونه

 کشاند.سخن این مقاله را به درازا می

 نتیجه

های شعری کلیات شمِس موالنا، یابیم که بهرتین �ونههای باال، در میهبا دقت در �ون

هایی اند که بیشرتین و بهرتین تکرارها را در خـود دارد. ها و غزله�ن بیت به لحاظ شکلی،

گی حالـت روحـی پـر از مسـتی موالنـا را بـه دوش این تکرارها، بار موسیقایی شـعر و �اینـده

های دِل آشفته و پر درد و عاشق موالنا های ذهن موالنا و متوج. طنینزنندکشیده و فریاد می

های کالمی ناشی از تکرارهای بجا و جذاب عنارص زبانی، بازتاب یافته است و در قالب آهنگ

شعر ۀ کند. خوانندکم و بیش ه�ن حاالت پر از شور و مستی موالنا را در خواننده بازتولید می

خواهـد بـه پـا اختیـار میشـود  کـه بیر موسیقی زندة شعر مولوی میمولوی، گاه چنان درگی

خیزد و همراه با موسیقی شعر، به س�ع مولویانه بپردازد. به ایـن ترتیـب، شـعر مولـوی بـه دل 

توان نتیجه کند. از همین جا میشناختی او را اشباع میزند و حس زیباییخواننده چنگ می

تواند ابزاری باشد برای خلق زیبایی شعری ه جا، امروزه هم میگرفت که تکرارهای استادانه و ب

های زبـانی اسـت کـه بـار و ایجاد یا افزایش موسیقی کالم. همین آرایش کالم از راه تکرار پاره

 کشد.سنگین زیبایی وزن را که در شعر نو حضور ندارد بر دوش می
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۱٥۹ 

 ت.. ه� سخن آرایی(فن بدیع). چاپ اول. تهران: سم١٣٩٢راستگو، سید محمد.  -٣

 ، موسیقی شعر، چاپ سوم، تهران: آگاه.١٣٨٦شفیعی کدکنی، محمد رضا.  -٤
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١٦٠ 

 اختمـن را شنخه رمز سـی کـدم آه از

 شناختم چرخ کهن را مکر پس کید و

 
 محقق لینا روحی نایب خیل

 

 بلخی اس�عیل سید هایرسوده بر جستاری
 

Abstract 

Sayed Ismail Balkhi as an outstanding political, social, cultural person 

and at the same times a well-known religious and famous poets in 

contemporary literature. The poetry poem has remained with him, containing 

his poems in the form of poetry, Masnavi, Sonnets, Mosamat, Dobaite and 

Tarja Bandha. And is content-rich with diverse political, social, religious. The 

reflection of social and political issues in Balkhi poetry is more graceful than 

other sections. Balkhi not pointed only various aspects of his community but 

reflected all the problems and inequalities of society in the poem's manner. 

 

 خالصه

 در و فرهنگی اجت�عی، سیاسی، برجستۀ های شخصیت از یکی بلخی اس�عیل سید

 معـارص دبیـاتا معروف شاعرانجملۀ  از و شده شناخته روحانی برجستۀ چهرۀ یک زمان عین

 شـکلی لحـاظ از اسـت مانـده جـا بـه وی از کـه شعری دیوان . شود می محسوبافغانستان 

 مـی بنـدها ترجیـع و بیتـی دو مسـمط، غـزل، مثنـوی، ،قصیده هایقالب در اشعاری حاوی

 هایاندیشه با مذهبی و دینی اجت�عی، سیاسی، متنوع موضوعات با محتوا لحاظ از د.باش

 دیگـر بـه نسبت بلخی اشعار در سیاسی و اجت�عی موضوعات بازتاب . است آراسته مبارزانه
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۱٦۱ 

 متـام و نگریسـته خـویش ۀجامعـ مختلـف ابعـاد بـه بلخـی چـون اسـت؛ تـر برازنـده هابخش

 .است گرفته نقد به و منعکس شعر آیینۀ در را جامعه هاینابرابری و مشکالت ها، نارسایی

  مقدمه

 داشته شاعر یک  ادبی -ه�ی های آفریده و ها داشته بر تأملی میخواهیم که هنگامی

 و فکری  تحوالت بر مستقیمی تأثیر وی،که گیزنده احوال و حال با اندکی است، الزم باشیم،

-هاندیش و افکار بیشرت تا گردد؛می سبب مسأله این زیرا شویم؛ آشنا دارد، اش ه�ی خالقیت
 .شویم وارد آن عمق به و �وده درک را شاعر های

 و سیاسـی شخصیت یک عنوان به بلخی اس�عیل سید از محققین و دانشمندان اکرث

 فعالیـت نیـز  ادب و فرهنـگ عرصـۀ در بلخـی لاسـ�عی سید حالیکه در اند، کرده یاد  مبارز

 اس�عیل سید ابیات تعداد پژوهشگران، . گرفت نادیده را آن توان �ی  که است داشته هایی

 در کـه سـالی پـانزده مـدت در را اشـعارش بیشـرت وی .اند دانسته هزار پنج و هفتاد  را بلخی

 به نیاز و دارد قرار دسرتس به آن از اندکی تعداد متاسفانه که است رسوده برده، رس به حبس

 موضـوعات دارای بلخی اس�عیل سید اشعار .دارد بیشرتی چه هر تحلیل و بررسی تحقیق،

 شخصـیت �ایـانگر کـه بـوده مـذهبی و دینـی ادبی، فرهنگی، سیاسی، اجت�عی، مختلف

 دوستی،وطن  عواطف و احساسات   را وی اشعار درو�ایه ت.تواناس سخنور این ادبی و علمی

 .است داده تشکیل  اندیشی نو و آزادمنشی دوستی، انسان

 موضوع پیشینۀ

 سیاسـی، لحـاظ از اعـم  را وی افکـار مختلـف ابعاد فرهنگیان و دانشمندان از یی عده

 بـر عالوه بلخی اس�عیل سید اینکه از .اند داده قرار بررسی و تحقیق مورد  ادبی و اجت�عی

 زاویـه ایـن از وی سیاسـی هایفعالیت بیشرت و بوده نیز سیاسی شخصیت یک بودنش شاعر

 انـدکی شـاعر،کار ادبی و فرهنگی هایآورد دست به راجع  است، گرفته قرار توجه محراق در

 و ادبـی هـایفعالیـت مـورد در بیشـرت تـا بـوده؛ آن بـر سعی مقاله این در .است گرفته صورت

 .گیرد صورت بحث شاعر فرهنگی

 موضوع مربمیت

 که است وسیعی و دقیق هایپژوهش مستلزم معارص ادبای و شعرا آثار و افکار تشناخ

 معرفـی بـه را ایشان های اندیشه روشنگری متامی افکار و مقاله، یا و رساله چند در شود�ی

  گردیـده مبذول توجهی یی اندازه تا هایشرسوده و بلخی اس�عیل مورد در چند هر. بگیریم



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦٢ 

 اسـ�عیل کـه موضـوعاتی زیرا �اید؛می را بیشرتی تأمل و تحقیق به بایجا هم آن با ،است

 حسـاب بـه  جامعه هر مربم هاینیاز از که اند  مسایلی حد اکرث گنجانیده اشعارش در بلخی

 بـه را مـا کـه شـده گرفته بررسی و تحلیل به وی هایرسوده از برخی نگارش این در . آید می

  .سازد می آشنا بیشرت شاعر هایاندیشه

  تحقیق روش

 ییکتابخانه رویکرد مبنای بر توضیحی و تحلیلی صورت به مقاله این در پژوهش و تحقیق

 .باشد می استوار

 بلخی اس�عیل  سید گیزنده بر درنگی

ــ ۱۲۹۹ سال در بلخی حسین محمد سید فرزند  بلخی اس�عیل سید  یـک در ش .ه

  )۳۳:۱است( گشوده جهان هب دیده رسپل بلخاب قریه در مذهبی  خانوادۀ

 تـاریخ در جملـه از انـد داشـته هـاینگارش دانشمندان بلخی، اس�عیل سید مورد در

 اسـ�عیل سـید عالمـه« :اسـت �ـوده معرفی  چنین مرشح گونۀ به را شاعر این بلخ، ادبیات

 رسپـل دهکدۀ در  .م۱۹۲۰ سال به بخارایی  حسین طوفان سید بن سلیم سید فرزند بلخی

 کـودکی آوان در و پرداخته دانش و علم فراگیری به پدر تربیت تحت وی. آمد جهان به ببلخا

 و هـارویـداد از گسـرتده  آگـاهی بـا . م۱۹۲۵ سـال بـه بلخـی . آورد رو ابتـدایی تحصیالت به

 آغـاز آزادیخـواهی و اسـالمی هـایاندیشـه تبلیغـات بـه قفقـاز سـفر از سیاسـی،  تحـوالت

 )۳۷:۱(.�ود هجرت ایران به مادر وفات از بعد ش هـ ۱۳۰۴در )۴۳۱:۵»(کرد

 اندیشـه تبلیـغ در و سیاسـی مبـارزات اندوزی، دانش در را خود گیزنده رسارس بلخی

 داشـته تألیفـاتی بلخـی اسـ�عیل سـید اسـت، ذکـر قابـل. است کرده سپری اسالمی های

 میتوان را االحکام فلسفه و االسالمیه الکالم فی التفسیر زنبیل، شاعر این آثار جمله از ».اشت

 چـاپ بـه تهـران در بلخـی دیـوان و » توحیـد مشـعل«نـام بـه وی شـعری مجموعـۀ  .بـرد نـام

  )۴۳۲:۵(.»رسید

 گفتۀ به و داشته سفرهایی سوریه و عراق عربستان، هایکشور به جوانی ایام در سید

  معرفـت و معل کسب منظور به قفقاز و ایران ، عراق هایحوزه در را سال ۱۵ مدت خودش

 نحـو، رصف،  قبیـل از مختلـف علـوم فراگیـری بـه مـدت ایـن طی وی . است کرده سپری

 هـایاندوختـه بـر و پرداختـه زمـانش متداول علوم سایر و فقه تاریخ، فلسفه، کالم، تفسیر،

 )۳۸:۱(.است افزوده خویش
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۱٦۳ 

 خـوبی ادبـی ذوق و شـعری قریحـۀ از داشته، مختلف علوم در که تبحری ضمن بلخی

 شعر هم بلخی اس�عیل سید که بود سبب بدان شاعر گیشایسته این و است بوده رخوردارب

 بلخـی، موالنـای :چـون بزرگـانی هـایرسوده و اشـعار از وی .میخوانـد شـعر هـم و رسود می

 الهـوری اقبـال و بهـایی شـیخ حـافظ، کاشانی، فیض شهیدبلخی، فردوسی، غزنوی، سنایی

 به سید خاص گیدلبسته این .است افزوده هایش اندوخته و تمهار  استعداد، بر و برده فیض

  .اسـت گذاشـته اثـر خیلـی وی ذهن انکشاف در ادبیات عرصۀ مستعد مردان ابر آثار مطالعه

 و بنـد ترجیـع مسـمط، مثنوی، غزل، قصیده، چون مختلف هایقالب در را خود طبع  بلخی

 بـا شـعری هـایسـاختار نوع این در را ایشه اندیشه و افکار بهرتین و گرفته آزمون به دوبیتی

 دینـی، فلسـفی، عرفـانی، موضـوعات وی اشـعار در .اسـت سـاخته رشیـک آثـارش خوانندۀ

 اسـت رسوده بیـت هزار ٧٥ تقریباً  شاعر خود گفتۀ به .دارد بیشرتی بازتاب مذهبی سیاسی،

 در سـال ١٥ بـزرگ مرد این که است ذکر قابل .است دسرتس به کمی تعداد جمله آن از که

  حـبس از رهایی از بعد و  رسوده  ه�نجا در را خود اشعار بیشرتین  و است برده رس به زندان

 در اینکـه تـا اسـت؛ داده ادامـه اش فرهنگـی و اجت�عـی سیاسـی، هـایفعالیـت بـه دوباره

 مـدفون افشـار کـوه دامنـۀ در و گفـت وداع  را فـانی جهـان کابل، شهر در ش هـ۱۳۴۷سال

  گردید.

    شکل نگاه از بلخی رشع

: چـون شـعری هـایقالـب درمتـام بلخـی اسـ�عیل سـید، رفـت تـذکر قبالً که طوری

  اینجـا در کـه اسـت، آزمـوده خـودرا طبع  ودوبیتی بند ترجیع مسمط، مثنوی، قصیده،غزل،

 .آوریم می مثال گونۀ به  را آن هایی �ونه رصف

 و اخالقـی عرفـانی، سـی،ح� موضـوعاتی بـا دارد قصـایدی یبلخـ اسـ�عیل سـید

 .آوریم می �ونه طور را شاعر قصیدۀ یک از برشی اینجا در که اجت�عی

 عشق شدجهان عشق،جهان خون ازجوش           عشق زمان آمد هـک غیب رسوش دـآی

ــب  جرس زند می حجاز،حدی وادی در ــع ارـ ــگر بست راقــ ــ ــ ــک ـم  عشق اروانــ

ـاح حرم صید ــ ــ ــ ــشدن فالت در کعبه کز            یزی گفتۀ زا شد مب ــآه دــ  ...عشق وانـ

 عشق میه�ن هر به است عزتی خاصه این  وتیغ تیر نوک بود آب کوفه دشت در



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦٤ 

ـرت از          کن قبول یارب که وآه، اشک به گفتا ــت ــخلی عـ ــارمغ این تو ل،ـ ــ  عشق انـ

ــعاش برآن گذشت شام،چون تا   را     رنج و زانجام ویــمگ دیگر»بلخی«  عشق قانــ

                                                                                                                                                   )۷۶:۳( 

 رسوده زلغ قالب در را اجت�عی و اخالقی عرفانی، متنوع موضوعاتی بلخی سید غزل

 :مثال گونۀ به ،است یافته بازتاب  شکل این در اش  عرفانی هایاندیشه بیشرت که است

ــکشی گیتی ز آز و رصـح دامان    ایم دهــدی ارـی ما که ماست نصیب مستی  ایم دهــ

ــپیغ ــشی پند امـ ــگوش دــنیای خـ ــ ــ ــ ــ  ایم شنیده خنجر ز دوست وصل که آواز ما ب

ــج ــتی یرز مرگ زـ ــراغ ردـنگی غـ ــ ــ ــ  ایم دهـتپی خون در چو ایم زنده عشق با       ما سـ

ــهر ودـب حرام رنگی عشق،دو پاک درکیش... ــع یار، زلف جزمـ ــ الیقــ  ایم دهـبرـی

ــش دــکمن حبس قیود بلخی ــخزی دانــزن به مقصدیم، صیاد ماست کارـ  ایم دهـ

                                                                                                                              )۲۷۱:۳(   

  غزلیات بر  مخمساتی  شاعر و  بوده  بلخی  اس�عیل  دیوان  بخش  زینت نیز مخمس

  یـک از هـای بیت که  دارد جندقی یغ�ی فغانی،  بابا فریومدی،  یمین ابن حافظ، سعدی،

 دارد  حافظ  غزل بر  مخمسی  بلخی  اس�عیل.میزنیم مثال �ونه  طور را شاعر این مخمس

 ترتیب:  این به 

ــک مــرح  بن� ایم آمده آه و  غم با !دین کشور  شه ای ــتب  حال با  هـ  ایم  آورده اهـ

 ایم آمده جاه و  حشمت پی نه دا بدین ما ایم آمده چوکاه ، بدیدیم تو  بای کهری

ــپن به جا این  حادثه بد از  ــعشقی  کامل  همه ما ایم آمده  اهـ  عدم ــدرسح ز م،ـ

ــرسح ز  ، عشقیم  محمل  همرۀ عدم درسح ز  عشقیم،  محفل  شامل  عدم دــ

ــرسح ز و  عشقیم  منزل رهرو ــاقلی به تا         عدم دـ  ایم  آمده راه همه این وجود مــ

                                                                                                                                     )۳۸۲:۳( 

 وی. اسـت بـرده بهـره نیـز بند ترجیع قالب از فوق هایقالب بر افزون بلخی  اس�عیل

 را سید هایبند  ترجیع  ینبیشرت و است  شده  رسوده بند  دوازده در که  دارد  بندی  ترجیع

   اشـعار  مجموعـه  عنـوان زیـر  شاعر اشعار  گونه  این است  داده شکل  اسالمی  موضوعات

 از هـایشبنـد ترجیع بعضی در .است رسیده  طبع  به و  آوری  جمع بلخی  شهید  عاشورایی

 : است جسته سود آس�نی کالمآیات
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۱٦٥ 

ــگوی کور   دید تو به خدا دل چشم !حسین یا ــف این  که  همی دـ  اینـ

ــه  یـموس قلب  النعلین  فاخلع !که خطابش شد     کرد وـت طور  وایــ

ــت که آن از ، الحرمتی واجب ــم را مصطفی           ویی     ــ ــین از رادـ ــ ــ  ...ثقل

ــت ــت ، وجود  کسوت  عل ــ ــیـ ــفاع           وـی ــ ــم  فعل  لـ ــ ــ ــ ــ  نالقرا  عل

                                                                                                                    )۳ :۳۵(    

 در اسـت، دسـرتس به اندکی تعداد رسوده، بلخی اس�عیل که را زیبایی  های مثنوی

 نـوع ایـن اکرث در چنانچه .ستا پرداخته  عرفانی برموضوعات بیشرت شاعر نیز سخن نوع این

 بیـانگر کـه...و عاشـورا محـراب، شـیخ، مسـجد، رنـد،خرابات، عقل، عشق، گانواژه با اشعار،

 .هستیم رو به رو است شاعر عرفانی دیدگاه

ــعش  اگر که  ندا انــج گوش به   عشقم از دـآم ــبی جویی، می  اقـ  اـ

ــعش گفتمش،  تن و جان از اش ندهب گردم که تا  من  به بن� را  اقـ

ــآم  آوازی ام  ناگهان  ...بکوش سو این عشق تعلیم پی  گوش هــب  دـ

 :ویا

 انــمی از پرید نفس، و عقل حرف  انـزب بر   آمد  قــعش بحث  هــتاک

ــعاق ــسب و درس پی اندر النـ ــعاشق  قـ  حق  روی  راه  پیموده  انـ

 ...وصال اندر رسی آمد، نچو  عشق   پای�ل   دــ�ای  عشقت بی  عقل

                                                                                                                     )۳:۵۳۴( 

 :گوید می دیگر درجای یا و

ــب  بزرگی ــ ــرن هـ ــخراب دـ ــ  جفت امــج لب با  لبت  ای هان که گفت  اتـ

ــرنجنی  چی از  بگو زمسجد ــ ــبگزی  خرابات  سان  این  که ای دهـ  ای دهـ

ــت مر  ودــب  به  خرد  رهمنون  وــش  محراب به  هم  شبی جنون  زین  وراــ

 ...گوش دار  من به  !ناصح مر  ای  که نوش  ه باد  آن  کرد فغان  مستی به

                                                                                                                        )۲:۵۳۳( 

  زبانی هایگیویژه

-واژه دۀاسـتفا .داد قـرار بحـث مـورد محتوایی  و شکلی بعد دو از توانمی را بلخی شعر
 در و رسدمی مالحظه به شاعر سخن در دارد دینی و سیاسی اجت�عی، معنایی بار که گانی

 کالم همچنان اطاله و دشوار گاهیگاه و خشن هایواژه نو،کاربرد های واژه استع�ل  مجموع



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦٦ 

 ماهیـت، هـایکلمـه زیـر �ونـۀ در ). کـه۲:۳۲است( بلخی شعر زبانی خاص هایگیویژه از

 .دارد ییویژه کارکرد بلخی شعر در تحول

ــنش  است ک�ل ماهیت به ها، تحول  است قالــانت هرک�لی، انـ

 بـر ولـی ندارنـد؛ گـیشـاعرانه زیبایی آنکه با «ماهیت و »لتحو « های کلمه فوق بیت در

 .اند یافته راه بلخی شعر در رضورت مبنای

 :زیر بیت در گوشکی کلمۀ ویا

ــن ز مــگوش هـب بود گوشکی ــ ــ  امشب مستان پل با سخن گفت گاه کور ش�ل تلف

                                                                                                                                    )۳:۲۳( 

 شـاعر زمـان در مدرن تکنالوژی و صنعت ورود از گی�اینده باال بیت در»گوشکی« واژۀ

 .�اید می

 :بیت این در «تلویزیون» واژۀ ترتیب همین به

 تو خضاب خون از چهرۀ تازه سال،هر  نشان دهدمی ما به عشق، تلویزیون 

                                                                                                                             )۴۰۴:۲( 

 بسـیار صـورت بـه اسـت، گذشـتانده شـب دریـک زنـدان در که را تکالیفی و رنج شاعر

 .است داده رشح بیت ۲۵۰از بیشرت در را ضوع مو نای و گرفته بیان به مطول

  امشب زندان حالت ما به است شگفت بس

ــزمست رمایــس و تنهایی کنج                                                                    ...امشب انـ

                                                                                                                             )۲۱:۳( 

 بـه چشمگیر شاعر سخنان در همچنان عرفانی اصطالحات و عربی هایواژه استع�ل

 : نگریممی ها�ونه این در چنانچه رسد؛می نظر

 دوست ابروی مـخ ما �از محراب لیک       وگل خان از زاهدان �از محراب هست

*** 

ــجن غم نه را ما ــن و تـ ــقص عین دگری خیال دوست با حوراست حرست هــ  است ورـ

ــن صرب گر تو روی بی   است صبور و دید را تو که آن از عجب دارم نیست عجبی دارم،ـ

                                                                                                                                 )۲۳۱:۲(  

 مرامشان دنیا جیفۀ مدام لیکن دامشان است دین که بیافتیم جمعی
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۱٦۷ 

 که است های واژه جمله از زاهد �از، محراب، جنت،حور، دین، های واژه باال ابیات در

 بـه کـه اسـت تأمـل قابل هم محتوا نظر نقطه از بلخی سخن .دارند عرفانی و دینی بارمعنایی

 .گیرییم می پی را آن رشدهف صورت

 بلخی شعر محتوایی هایگیویژه برخی

 نقطه از بلخی سخن که میتوانیم گفته شاعر، شعر  محتوایی های گی ویژه نظرداشت با

 انقالبـی هـای اندیشـه کنندۀ منعکس بلخی شعر حقیقت در دارد؛ برتری برشکل محتوا، نظر

 سـخن فلسـفی و عرفـانی اجت�عـی، - سـیسیا خاص افکار آفرینی، ح�سه از اکرثاً  و است

 باشد. حقیقت این مبین میتواند ذیل های �ونه که است رانده

 انــمرامش اـدنی جیفۀ دامـم لیکن دامشان است دین هـک بیافتیم جمعی

 انــنامش ذکر از قلم بود خجل اما کالمشان در وطن درد که دگر جمعی

                                                                                                                        )۴۴:۲( 

 این در طوریکه  .دارد  وجامعه مردم برای واالیی پیام اشعارش، در بلخی اس�عیل سید

 :گوید می بیت

 خویش ناکامی علت از خرب با ملت  

  برخیزد کامروا دگر که مشکل نیست

 مثـال که است آفریده زندان در را هایش رسوده اکرثاً  بلخی شد، گفته نیز قبالً چنانچه

 :میتواند بوده وی گی زنده واقیعت براین خوبی مصداق ذیل های

ــقی ز دل مرغ ما ــره تعلق دــ ــ ــپ بازنگاهی به قفس از دـصی          ایم اندهـ ــرانــ  ایم دهــ

 ایم خوانده درس همین نخست، درمکتب          عشق بند به کسی،جز هیچ نیست آزاد

                                                                                                                                  )۲۶۹:۳( 

 ویا

      رسخوش درچمن دربند،یاران است،جان تنگ قفس

ــبی ــ ــف از مرغ کین مرگ ای اــ ــآشی اقر ــ ــ  )۲۹۷:۲د(ــگری انـ

 بـر زیـادتر شـعر، در او کـه اسـت این بلخی اس�عیل اشعار های گیویژه از دیگر یکی

 معتقـد  گفتـه آنچـه بر و است پرداخته ها واقعیت به اکرثاً  ای�و از .خیال تا دارد مترکز اندیشه

 صـلح کننـدۀ سمـنعک همـه دارد اشـعارش در بلخـی که هاییپیام مجموع در د.باش می نیز

 .باشد می پذیری همدیگر و همزیستی دوستی، انسان برابری، اخوت، جویی،



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٦٨ 

      نژاد تبعیض فکر از درگذر مسل�ن ای 

  )۲۸۹:۴شکست( سل�ن عزت از خشک های تعصب کاین

 بنیاد بر و کرده نکوهش را بینی وبرتر خودخواهی تفرقه،حس دیگر جای در بلخی سید

 د:رسای می نینچ اسالمی های اندیشه 

ــاس ــ ــن المـ ــب دادهـ ــ ــ ــف ما هـ ــ ــن رقــ ــ  ژادیــ

 )۲۹:۴( است چین به وچه جاپان به چه برادر هستیم 

 خانه و جنگ عامل یکدیگر بر اقوام فروشی فخر و ها نژاد تبعیض بلخی، سید دیدگاه از

 از را ملـت واحـد کرهپی همچنان و می پاشد هم از را جامعه  وحدت های رگه که است ویرانی

    .پاشد می هم

ــب چیست از ــ ــ ــ ــش برادر به رادرـ ــ ــب دهــ          بین دـ

 است کین پی مسل�ن به مسل�ن چیست از و

ــجن ما همت اتم عرص در ــ ــم گــ ــ ــ ــ ــ  ذاهبـ

ــکهن شد ــدنی ۀـ ــ ــن رسم ما بر ، اــ  )۱۳۸:۳است( وینــ

 دیدگاه و همدردی دوستانه انسان تفکر شاعر، محتوایی ارزب هایگی ویژه ازدیگر  یکی

 و کرده درک خوبی به را جامعه هایواقعیت بلخی. است اش جامعه به نسبت  سید بینانهواقع

 . است کشیده تصویر به ادبی و انتقادی زبان با

 هنـوز که  مشکالت بر حل های راه ، را همدلی و همبسته گی وحدت، دیگری بیت در

 .میداند ماست، جامعه امنگیرد هم

  است یقین به وحدت پی سیادت و اقبال       مواسات و مهر بود درد، این چارۀ خود

                                                                                                                          )۱۳۹:۳( 

  :امثال گونۀ به دارد، اشعارش در خاصی جلوۀ نیز اعرش جویانۀ صلح های اندیشه

ــآسی از اگر صلح بیرق    میشود اقصی رشق افتخار گیتی صلح           بلند گردد اـ

                                                                                                                        )۶۹:۳   (                                                                                                                                                                               

 از ،شـود مـی محسـوب نیـز معـارص عرفـای از یکـی بلخـی مسایل، همه این پهلوی در

 مسـایل  وی. دارد دیگری تجلی اسالمی موضوعات و عرفان بحث وی اشعار در لحاظ همین

 تبحری و دقت ه�ن دینی مسایل نظر از و است داده انعکاس اشعارش در بیشرت را اسالمی
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۱٦۹ 

 پـذیری همـدیگر بـرای و صـالح و خیـر برای هم را مردم و جامعه داشت، اسالمی علوم بر که

 .توانیم می دیده رصاحت به را موضوع این ذیل شعری �ونۀ در. سازد می رهنمون

   شود می پیدا گشته گم هر عشق فروغ از

 شود می لیال حسن حقیقت در مجنون عشق

                  الحیات علم در است عشق زادۀ تحول هر

 شود می مع� حل چسان داند فلسفی

      است خلقت رشد درس طبیعت اندر جذب و دفع

 شود می احیا دهمر  فیض ز نازم را عشق

                بوعلی دوای از تنها پیغام این نیست

 شود می مصفا دین (ص)محمد روح از بلکه

    سالم و تحیات و اخالص الله رسول یا

 ...شود می اهدا هدیه پاک آل بر و تو بر

 خاطر به  نباید  انسان  د:گوی می و نشسته نصیحت کرسی به دیگرش ابیات در بلخی   

 و دانـدمی چیز همه از برتر  را انسان واالی همت او بزند؛ دری هر به  دارد، که نیازی و حاجت

 .گوید می چنین

   کن کوته کس، و ناکس در ز حاجت دست 

      دارد ها ه� تو، بلند دست آخرین

 آر بر سوز جان نالۀ خود، دل از شب دل در

 )۱۰۶:۱دارد( مثرها سوز، جان نامۀ آن کاخر

 راز عبـادت، منظور به داری زنده شب بر را تقوا با و پرهیزگار مسل�ن باال، بیت در شاعر

 در ها ناله با همراه ها کردن نیاز و راز این چون ؛ کندمی دعوت خداوند، با شب نیمه در نیاز و

  د.بو  نخواهد مثر بی شک بدون و است کردن برقرار رابطه خداوند با حقیقت در شب،  نیمه

         است شب او نصف مشو، عمر طول مغرور

 است تب و محنت در همه روزهم، نصف آن و

ــاقی ــ ــفام بارۀ بیار، س ــ ــ ــ ــ             عافیت گـل

 )۱۱۸:۳است( لب بر لحظه هر شده، عاریت جان کاین



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٧٠ 

 :گوید می دیگر جای در ویا

 دارد اــه مثر جانسوز، ۀالــن آن کاخر                 آر بر جانسوز نالۀ خود، ازدل شب دل

ــرون تو، زچشم اشک سحری ــ  دارد ها تو،گهر اشک دانۀ آن خود با                  دـآی بی

                                                                                                                            )۱۰۶:۱( 

 پلیـداز نظر وی نادرسـت و  پروری نفس زیرا دارد؛ نفس بر نکوهشی رزی ابیات در شاعر

 .است

          کن کار خیز، پا به است، اندک چو فرصت

 است کوکب و خورشید تو کار به سان چه بنگر

          نفس خواهشات جز به نیست دهر غوغای

 )۱۱۸:۳(... است مرشب تفریق و م�لک در فتنه گر

 ایـن بـر و دانسته  جامعه و  انسان   بختی بد  مایۀ و مصیبت را ینادان و جهل همچنان

 او د.رانـ خـویش از را  نادانی و  جهل باید  معرفت و  علم  گرفنت فرا  با  که ورزد می  تاکید امر

 بـه �ـاییم  حاصـل  توفیق  تحصیل  کسب و  دانش  به  ما که  اندازه  هر  به است، باور بدین

 :توانیممی  داده   نجات  را  خود جامعه و  خود  بدبختی، زار نلج از اندازه  ه�ن

       است جهل علت از برش،  جدال و جنگ این

 است جهل ازعلت  برش، حال نکبت وین

        را  ه� و  علم  کند  خودکسب برکشنت

 است جهل  علت از برش  ک�ل نقص  این

              کردار  تفرقه  ولی ، توحید از گفتار

 ست جهل  علت از برش  وبال  و وزر  این

               جوانان  رسو قد  آرند در  پای از

 است جهل  علت  از برش  نهال  قطع  این

 : دارد هایی  نیزگفته طلبی آزادی و استقالل منشی، آزاد مورد در

           ما استقالل و خون جان، آسایش  مایۀ

 ....ما  ستقاللا و خون جانان، رخسار  رسخی

           ماست یاد تنها نه پیروزی و هاشهادت آن



 
 
 
 
 
 

 

 های سید اس�عیل بلخیجستاری بر رسوده
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۷۱ 

 ......ما استقالل و  خون  رقیبان  یاد در هست

 :گوید می گی آزاده  وصف در یا و

       بس و است تقصیر و  رنج اینجا آزاده راحت

 )۳۶۴:۳بس( و تعبیراست اگردیدیم، بار نکبت  خواب

 و میدانـد  گـیههمبسـت و وحـدت در را کشـور قاللاسـت مبنـای دیگـری جـای در یا و

 :میگوید

 وعمل سعی همت با نظر و فکر  وحدت

 ما استقالل و  خون  جوانان  جمع از  خواهد

           شجاع مردان راد  اند پرور می  دای�ً 

 )۱۹۴:۲ما( استقالل و خون  نیستان شیران  همچو

 

 نتیجه

 یـک عنـوان بـه بلخی اس�عیل سید که توانیممی ،گفته ذکرشد آنچه داشت نظر در با

 است برخوردار یی ویژه جایگاه از معارص ابیات تاریخ در ادبی، سیاسی، اجت�عی، شخصیت

 این اشعاردرواقع   .شود می شناخته نیز روحانی برجستۀ چهرۀیک  عنوان به  زمان  عین در و

 ،استکرده  مطرح شعرهایش درکه در و آنچه را  دارد عمیق پیوند مردم گیزنده بامبارز  شاعر

 عرفـانی و سیاسی اعتقادی، موضوعات همچنان. دهد می انعکاس را یگ زنده مختلف ابعاد

 کـهدرکالم بلخی سبب شـده اسـت   گی ویژهت که این اس یافتهفراوان  تجلی نیز دراشعارش

 متـام شـاعر اسـت، پیـام شـعر بلخـی شعر یعنی ؛شکل تا داشته، توجه محتوا بر بیشرت شاعر

 چون یی هاقالب در بیشرت که است ریخته شعر قالب در را هایش آرمان ها،و آرزو ، ها خواسته

 . است مسمط و مثنوی غزل، ، قصیده

 وی سیاسـی هـای دیدگاه و اندیشه اما روحانی؛ مذهبی است شخصیتی آنکه با شاعر

 و مشـکالت متـام بـا زنـدان رد را اشـعارش اکـرثاً و  میرسد مالحظه به رنگ پر اشعارش در نیز

 مسأله این چنانچه  نکشیده، دست هایش فعالیت و مبارزات از  هرگز و  است رسوده مصایب

 .است یافته بازتاب شاعر های رسوده در



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٧٢ 

 ادیب و شاعر یک تنها نه  او زیرااست؛  انقالبی شعربلخی شعر مبارزه جویانه و نهایت در

 ادبیـات در انقالبـی و فرهنگـی اجت�عـی، یاسی،س دینی، شخصیت یک حیث به بلکه بود؛

  د.باش می برخوردار خاصی جایگاه از معارص
 

 مآخذ

 سـید :مقدمـه بلخـی، شـهید عالمـه عاشـورایی اشـعار مجموعۀ اس�عیل، سید بلخی،       -۱

 عالمـه تحقیقات -فرهنگی بنیاد نرشاتی ارگان :انتشارات نخست، چاپ قاسمی، محمد

 .۱۳۸۷ سال امید، فرهنگی موسسۀ :چاپ :کابل بلخی، شهید

 نـژاد، علـوی حیـدر سـید :مقدمـه بلخـی، اس�عیل سید دیوان اس�عیل، سید بلخی،       -۲

 .۱۳۸۱ سال :شهید بلخی، عالمه تحقیقات و مطالعات مرکز :انتشارات نخست، چاپ

 سـید :قدمـهم اضـافات، و جدیـد ویرایش با بلخی عالمه دیوان بلخی، اس�عیل بلخی،       -۳

  .۱۳۸۸سال امید فرهنگی موسسۀ :کابل :نخست چاپ ذکی، طالب

 نخسـت چـاپ دری، معـارص عرفـانی ادبیات در انسانی های پیام متین، محمد مونس،       -۴

 .۱۳۶۹ چاپ سال افغانستان، علوم اکادمی :کابل

 یکم، و بیست سدۀ لاوای تا روزگاران کهنرتین از بلخ ادبیات تاریخ محمد، صالح خلیق،       -۵

 ۱۳۸۷ سال افغان، مسلکی مطبعه :کابل نخست چاپ بلخ، گان نویسنده انجمن :نارش
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١٧٣ 

 

 
  ١دینا محسنی پوهنمل دکتور

 

 سپوژمی زریاب» استقالل ۀتران«تحلیل ساختار داستان 

 

Abstract 

Every story is formed from particular structure and components that 

reflects creativity and art of its author as a complete piece. The story writer uses 

these components to create his piece. 

Through a good theme and content, the author can convey constructive 

message to readers. In story writing of Afghanistan’s women, the end of ٤ th 

decade is the only spot which attracts ‘attention.  

It is the ear when Spozhmay Zaryab entered to the world of fiction. From 

the beginning, she was familiar with techniques and components of story 

writing. In fact, she is the first story writer who used short stories based on their 

actual components and features. 

By writing the “Tarane Esteqlal” story she focused on patriotism and desire 

for independence, meanwhile she focused on autocratic and dark condition of 

society. In addition, she pointed to problems in educational systems of Afghan 

society.  

                                                 
 .استاد دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی - ۱ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۷٤ 

 خالصه

ـا« ل گیری خود از کهر داستانی برای ش ـارصی« و » ختارس ـا کـشـود یل مـیکتشـ» عن ه ب

امـل، ظهـور و �ـود مـی یابـد و کداسـتان  که�مندی و خالقیت داستان نویس بـه صـورت یـ

 کرۀ داستان می پردازد. نویسنده با نوشـنت یـکاین عنارص به آفرینش پی کمکداستان نویس با 

ـان داسـتان نـد. کمـیمحتوا پیام و هدف سازنده را به خواننده منتقـل   داستان خوب و پر در می

ـارص  ـاختارها و عن ـا اسـتفاده از س پردازان معارص کشور ما یکی از سی� هایی که توانسته است ب

ـانو پویا داستان های خویش را به شیرازه بسته و درخشش خوبی در ایـن عرصـه داشـته باشـد، ب

 سپوژمی زریاب است.

ـارص داسـتان  بـه خـوبی آشـنا اسـت در حقیقـت او از آغاز داستان نویسی، با تکنیک و عن

ـا در نظـر  ـای واقعـی کلمـه و ب نخستین بانوی داستان نویس ما است که داستان کوتاه را بـه معن

 گرفنت متام عنارص آن شناخته و از آن استفاده کرده است.

 در این پژوهش داستان، ترانه استقالل از لحاظ ساختار به تحلیل گرفته شده است.

 مقدمه

ــپوژمی زریــاب ا ــه داستانس ــداران عرص ــی ز نام ــت؛ وی در نویس ــتان اس معــارص افغانس

خ.) در کابل به دنیا آمد، تحصیالت خود را در رشته زبان و ادبیات فرانسـه در کابـل  ۱۳۲۹سال(

 و سپس در سطح دکتورا در کشور فرانسه به پایان برده است.

در کشـوری «لنـد و داستان ب» هارشنگ رشنگ زنگ«و » دشت قابیل«دو مجموعه داستان 

 شده است.  جمله آثار این نویسنده است که در کابل منترش از» دیگر

سپوژمی در حال حارض در فرانسه اقامـت دارد و بیشـرت در حـوزه تـدریس و پـژوهش در 

 ها و مراکز علمی فرانسه فعالیت دارد.دانشگاه

ه کـسـت ا نده هاییی ازنویسکسپوژمی زریاب ی«یاب در مورد بانو زریاب میگوید:رهنورد زر

ـلط اسـت، فـراوان  ـان فرانسـوی مس اطالع دقیق دارم فراوان اثر خوانده و همین حاال چون بـه زب

ـای دیگـر آشـنایی های داستان پردازی بیش تر از نویسنده کنیکبا ت او کخواند، بدون شمی ه

 ، سایت ایسنا). ۱۳۹۶مصاحبه( زریاب، »دارد

شور همواره مورد نظـر کاست، تیره بختی زنان  بارزعاطفه در آثار سپوژمی زریاب خیلی مت«

های گوناگون به تصویر دقیق و گسـرتده و های خود به روشاین نویسندۀ توانا بوده و در داستان

 ).  ۲۵۹،۱۳۸۷قادری، »(یی به این تیره روزی ها پرداختهروان شناسانه
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١٧٥ 

ـته ، به فرم، زبان و تکنیـ»ترانه استقالل«سپوژمی زریاب در داستان  ـتانش توجـه داش ک داس

ـود در مـنت  ـان راوی کـه خ است. این داستان را به شکل زنده گینامۀ خودش نوشته و داستان از زب

ـاب » ترانه استقالل«شخصیت اصلی و فرعی داستان  حوادث قرار دارد، بیان می گردد. ـانوان انتخ ب

 پردازد.ها میصیتشده اند و بانو زریاب با تصویر های دقیق و روانشناسانه به معرفی شخ

ـاب Michael Barryمیکائیل باری  ـا «منتقد فرانسوی ادبیات فارسی، در پا برگ کت دیواره

معنا دارد، در کنار خلیلـی و مجـروح، » مهتاب کامل«که نامش سپوژمی«نویسد: می»رندگوش دا

ـاست  باری،سایت نبشت).»(یکی از سه نویسندۀ بزرگ افغان در روزگار م

تاریخ با روایت یکجا قدم بر می دارد. اما نباید تصور کنـیم » دشت قابیل«های در داستان

ـال کـه  که سپوژمی زریاب یک تاریخ نویس است؛ بلکه وی تاریخی نـویس اسـت و در عـین ح

ـاودانی قایـل » گابریل گارسیامارکز« و» نیکالبردیا اوف«ه�نند  برای انسان اهمیت تاریخی و ج

 ، سایت نبشت).۱۳۹۶ایش انگیزۀ نگران کنندۀ دارد(کارلیرگف،است؛ اما برخورد با تاریخ بر 

-حسین فخری در مقاله (سیری در تحول داستان نویسی معارص) در مجلـه در دری مـی
ـازهدر آثار سپوژمی بیشرت احساسات زنانه«نویسد: گـی یی است که در داستان نویسی کشور ما ت

ـا ــت از آثـ ــروی و متابع ـایی و پی ــرش کافکـ ـاه نگ ــمندان دارد. گـ ـایر اندیش ـامو و سـ ـارتر و کـ ر سـ

ـله  اگزیستانسیالیست در کار آنان با اوضاع اجت�عی و فرهنگی عقب مانده کشور، فرسخ ها فاص

 ).۲۱، ۱۳۷۷فخری،»(گان خود را با آن بیگانه میابنددارد و خواننده

ـان و تکنیـک داسـتان«به نظر محمد حسین محمدی،  -سپوژمی از ه�ن آغاز به فـرم، زب
ـایند، جملـه ش توجه داشته است. زبان داستانهای های او مخصوص خودش است با نـرث خوش

 ).۷۵،  ۱۳۸۸محمدی،»(های کوتاه، جمله بندی نفس گیر و گاه تغییر ناگهانی در روایت

ـا دیـد » دشت قابیـل«که از مجموعۀ » ترانه استقالل«بانو زریاب در داستان مـی باشـد، ب

ـامانیریالستی و تاریخی نگاری مـی پـرد ـاس وطـن دوسـتی نگـران نابـه س ـا احس ـای ازد و ب ه

گـی را کشورش می باشد. او میکوشد ذهن مردم را روشن سازد؛ تا انسان با اعـ�ل نیـک زنـده

 معنا دهد.

 اهمیت تحقیق

با تحلیل ساختار داستان( ترانه استقالل)، شناخت دقیقرت از داسـتان پـردازی، سـبک، 

گیـرد کـه بـرای دانشـجویان ایه و پیام نویسنده صـورت مـیزاویه دید، فضا،  شخصیت، درون م

 عرصه ادبیات، خالی از فایده نیست.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۷٦ 

 اهداف تحقیق

گی کیفیـت پـرداخنت بررسی و تحلیل ساختار داستان(ترانه استقالل)؛ تحلیل و چگونه

 گی استفاده از تکنیک های جدید داستان کوتاه، می باشد.به هدف و پیام داستان و  چگونه

 تحقیقروش 

با روش کیفی و به صـورت توصـیفی و تحلیلـی راه انـدازی گردیـده اسـت. مـواد تحقیـق 

 یی جمع آوری گردیده است.حارض به صورت کتابخانه
 

 سپوژمی زریاب»ترانه استقالل«تحلیل ساختار داستان

 ه با اسـتفادهکشود یل میکل گیری خود از  ساختار و  عنارصی تشکهر داستانی برای ش

ـا امل، پیشـکش مـیکداستان  کی ۀیت داستان نویس به گوناز خالق گـردد و داسـتان نـویس ب

 عنارص به آفرینش داستان می پردازد.  کمک

 ازو  را وطن پرستی و آزادی خـواهی، تشـکیل مـی دهـد» ترانه استقالل«موضوع داستان 

ـال «زمان وقوع آغاز داستان شصت گرفته شده است. ۀ روند روزهای پراضطراب و تلخ ده اواخـر س

طرح در این داستان از انسجام برخوردار اسـت.  ».تعلیمی بود و شاید هم ماه های عقرب و قوس

کند. رویدادهای داسـتان نویسنده با تداوم رخداد ها ( آغاز ، میانه و پایان ) داستان را پیریزی می

ـاراگراف دوم مـی خـوانیم به موضوع مرتبط اسـت. ـاز جـذابی دارد در پ در یکـی از : «داسـتان آغ

ـا بـه صـنف درآمـده�ن روزهای آخر سال وقتـی زنـگ زده شـد . زن ، معلـم رسـم و کاردسـتی م

ـاله  .. بسـیار کوچـک انـدام و الغـرکوچک اندامی بـود ـازده دوازده س از پشـت رس بـه دخـرتان ی

روزهای دیگر هنگامی که در صنف  .بینی و موهای کوتاه داشتهای ذرهعینک .شباهت داشت

  )۱۲۵:۱۳۹۱زریاب، »(تان را بگیرید و یک چیزی بکشید ۀ:کتابچمی گفتمد آ  درمی

یی صورت گرفته است که گویا نویسنده خـودش پردازی در این داستان به گونه شخصیت

ـاطره، تـرس، رنـج و دلهـره گی میبا آن زنده ـاس، خ کند و با آن انس و عالقه دارد. سپوژمی احس

ـان خـودش روایـت مـی های شخصـیت داسـتان(دخرتک) ـلی ایـن را از زب کنـد شخصـیت اص

 داستان یک دخرت بچه است که در مرکز رخداد قرار دارد و دارای شخصیت ایستا می باشد . 

ـای داسـتان را معرفـی مـی  معلـم رسـم و  «کنـد.نویسنده با وصف و گفتگو، شخصیت ه

ـا  گرفت و در کتاب ترقیکاردستی هم به مجردی که پشت میزش قرار می تعلیم به رسعت امض
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ـا دقـت غریبـی ، دستکولش را باز می کرد و جرابمی کرد ـای نیلـونی را از آن مـی کشـید و ب ه

 ).۱۲۶:۱۳۹۱زریاب، »(کرد و تا آخر ساعت کاری به کار ما نداشترشوع به دوخنت آنها می

ـایی نقـد مـی ۀنویسنده با بیان خاطر  ـام آموزشـی را بـه زیب د. کنـواقعی بی مسؤولیتی نظ

ب می بافد. تقابـل رس و آموزگار به جای تدریس و راهن�یی و فربه ساخنت اندیشه و مغز، جورا

ـاده و صـمیمی تقابل چاه و بیرق را فراهم می ییپا زمینه ـان س کند. این پارادوکس در ژرفای بی

تـوان یافـت. یعنـی پیرنـگ پنهان ه�ش در چنین ظرافت هایی می سپوژمی ناپیداست و نیمۀ

 تان بر مبنای تضاد شکل گرفته است.داس

 مرتقبــهمــد یکبــار بــه صــورت غیرآ  امــا آن روز وقتــی او مثــل همیشــه بــه صــنف مــا در«

 : ...کشش را روی میز زد و گفتخط

  !بیاوریدروز امتحان رسم و کاردستی هرکدام تان یک کاردستی بسازید و  -

 :جمعی پرسیدیمستهما که از کاردستی مفهوم مشخصی نداشتیم تقریباً د

 ؟؟ چیقسم؟ چیکاردستی -

  ).۱۲۷:۱۳۹۱زریاب، »( ...، از چوب ، از کاغذیک چیزی بسازید از گل -

 گی است.زبان داستان از نگاه پرداخت، آمیزه یکدستی از ساده

 .مـی پـردازدزبـان روان و دقیـق  بـاها ها و قصهتوصیف صحنه به در این داستانفضا  

عـام را کـه بیشـرت اجت�عـات آن زمـان در کابـل چنـین ۀ فضای داستان زنده گی مردم ساد

های تنگ و تاریک کابل هنوز آفتاب نربآمده بود و کوچه «سازد. گی داشتند، �ایان میزنده

.یگان رهگذر که تازه از . شهر هنوز کامالً از خواب بیدار نشده بودتنگرت و تاریکرت می �ودند

ــا تعجــب بــه مــن و کاردســتیم مــی حــ�م -برآمــده بــود و بخــار از رس و رویــش بلنــد بــود ب
 . )۱۳۵:۱۳۹۱زریاب، »(دید

ها را در دنبال جدال ها پی هم می آفریند؛ با متثیل و گفتگـو شخصـیت نویسنده حادثه

ـازه از  «ها را قابل دید و شناخت جلوه می دهد.ها و صحنه ـان ت وقتـی بـه مکتـب رسـیدم نگهب

ـان های صنف ما نشسته بودبیدار شده بود و روی دراز چوکی شبیه دراز چوکی خواب ، پارچه ن

و هر  خشکی را روی زانویش گذاشته بود و گیالس چایش را کنار خود روی چوکی گذاشته بود

ـأنی چند لحظه بعد پارچه بزرگی از نان را تاب می داد و در دهانش می ـا ت ـاالیش ب گذاشت و ب

   )۱۳۶:۱۳۹۱زریاب، »(. این نگهبان پیرمرد الغر و بدخلقی بودنوشیدچای می
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لحن داستان به خوبی پیش می رود نویسنده برخورد معقول، صادقانه و صمیمی نسبت 

 به کرکرت ها و اثر دارد. 

پیرنگ داستان، خواننده را صفحه به صفحه به دنبال می کشاند. با گفت و گو پیرنـگ را  

 ایه را به معرفی می گیرد و عمل داستان را پیش می برد:گسرتش می دهد و درون م

   .؟ شب خوابت نربده بودخیریت است دخرت -« 

پـس پـس   .به نظرم آمد که با چوب کج و معوجش به جانم می افتـد .. دمل لرزیدترسیدم 

 :رفتم و با لکنت زبان گفتم

   ...پیاده... خراب می شد  ...به خاطر این -

ـلب کـردآلودش، توانایی خامته دادن به جملـهی خشمهانگاه بـه رسعـت   .ام را از مـن س

 :از پشتم فریاد زد .پشتم را سویش گشتاندم و در راه آمده رشوع به دویدن کردم

 ! ... بیا -

   )۱۳۷:۱۳۹۱زریاب، (!» برو درون مکتب گم می شوی -

اخت دخرتک قبول �ی کـرد و کاردستی دخرتک چاه بود و وقتی که مادرش آن را می س

 .می گفت چاه نساز

ـار دسـتی بـه   ـاخنت ک ـا س ـادرش آموختـه اسـت. ب ـاه را از م ـاخنت چ مادر دانش آمـوز، س

 دخرتش انتقال می دهد.

چــاه خانــه مــا زیــر نظــرم جــان گرفــت و یــادم آمــد کــه یــک روز وقتــی آن را صــاف مــی «

را در چاه پایان کردند و هر چند لحظه بعـد و سطل بزرگ   .. پدرم دو سه نفر را آورده بود.کردند 

بـه نظـرم آمـد کـه  .ترسیدمبار . یکرنگ و تهوع آوری بیرون می کردندسیاهآن سطل را پر از گل

  . )۱۳۷:۱۳۹۱زریاب، »(است رنگ بودههرچه آب خورده ام مانند آن گل سیاه ه�ن لحظه

ـا روزنامـهوش میمادر ها را در سیر تاریخ بر دۀ مادرش که حضور هم ـاک کشـد، ب ـای خ ه

وع رسنوشـت خورده چاه می سازد؛ چاهی که هرگز آب زالل نداشته اسـت. عفونـت، تعفـن و تهـ

 استقالل آن رسشار از شور آزادی است.  ۀرسزمینی است که تران

ـار ـاه و دلـو دخـرتک را پـرت کـرده، برخـورد  زمان فرا رسیدن امتحان، آموزگار ک دسـتی چ

ـافنت اگرد میخشونت آمیز با ش کند. آموزگار، زن تحصیل کرده محکوم به زیست سنتی اسـت. ب

 های سنگ شدۀ اجت�عی است اصالًجوراب �ادی از این واقعیت تلخ است؛ چون اسیر سنت

ندارد. چنان بی تفاوت است که ساخنت چاه نو را نیـز بـه دانـش  ییبه نواندیشی و نوای نو عالقه
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سازد. زریاب با صبانیت کاردستی را بر �ی تابد دانش آموز را ناکام میدهد و با عآموزان یاد �ی

 این کنش متناقض �ا به خوبی خلجان یا رغبت ذهنی زمانه اش را ترسیم می کند.

نویسنده وصف دقیق با دید روانشناختی، احساس کودکانۀ  شخصیت داستان را ظریفانه 

  بسیاری دارد. ها عالقهوی به روانکاوی شخصیت کند.بیان می

ـایش مـی»لوش کشی چاه«دانش آموز با تجربه عینی  ـاریخی را بـه � -، روانکاوی تـرس ت
ـاه  ـان) چ ـازی اذه ـاک س گذارد. (تاریکی ها و نادانی ها را دور کردن و زالل ساخنت آب یعنـی پ

؛ دهد، شـنونده نـداردآگاه است و صدای که بوی آزادی و استقالل می �اد از جامعۀ تاریک و نا

 زیرا از درون چاه عمیق بر �ی آید.

ـا ایـن  آموزش حس وطن دوستی، درون مایه داستان را می سازد. داستان با طرح مـنظم ب

ـالهایآن شهکار مع�ری مادرم «... پاراگراف ختم می شود: ـال ، چاه و دلوش را می گویم ، س س

مثر و حرسـت گاهی با اندوه بیگاه، اما آن ترانه را هنوز هم رف چوبی خانه ما را مزین ساخته بود

ـاهی مـی برآیـدآیـد کـه آوازم از قعرکنم و بـه نظـرم میناتوانی زیر لبم زمزمه می ، از قعـر هـ�ن چ

ـادرش از چاه ـاید هــــم مـــ ـادرش آموختــــه بــــود و شـــ ـاختنش را از مـــ ـادرم ســـ کــــه مـــ

  ).۱۴۰:۱۳۹۱زریاب،»(مادرش

د دانش آموز ناکام مـی شـود. ایـن بـه معلم کاردستی را �ی پذیرد و با خشم دور می افکن

ـادر دانـش ۀ ای پذیرش رسنوشت سیه چال جامعمعن ـان م سنتی و استبدادی است. در عین زم

گذارد. این �ایه، نه تنها به معنای آموز کاردستی را در رف بلند خانه، در کنار اسناد ارزشمند می

ـاب پذیرفنت رسنوشت تلخ تاریخی است، بل این رسنوشت چاه محور  رنگ تقدس می گیـرد. زری

 خواهد دشواری دگردیسی ذهنی را برجسته کند.با کنش ه�ی می

 

 نتیجه گیری

ـاب، بـه یافته هایی که از تحلیل و بررسی ساختاری داستان (ترانه اسـتقالل) سـپوژمی زری

ـایش مـورد تعمـق دست آمد، با دیدگاه های منتقدین و تحلیلگران ادبی در مورد سایر داستان ه

ـاختارکبـرای شـمذکور  داستانار گرفت، واضح می سازد که  قر  ـارصی  ل گیـری خـود از س و عن

و یافتـه امـل، ظهـور و �ـود کداسـتان  که با ه�مندی و خالقیت بـه صـورت یـکه دشیل کتش

 .پرداخته استرۀ داستان کاین عنارص به آفرینش پی کمکداستان نویس با 
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ـان حتواداستان پرم اینبا نوشنت  نویسندههمچنان  ، وقایع تاریخی را با دیـد ریالیسـتی بی

ـا عالقـۀ فـراوان از خوانـدن کرده که  پیام و هدفی سازنده را به خواننده می رساند. خواننـده نیـز ب

 .وتاه لذت فراوان می بردکداستان 

که او در آن بالنده شـده اسـت. او هایی از یادهای رسزمینی استبانو زریاب جلوه داستان

ـای وشش فراوان توانست داسـتانکهای ما است، او با تالش و یر گذارترین نویسندهی از تأثکی ه

 خوبی بیافریند.

سپوژمی زریاب، نخستین بانوی نویسنده که داستان کوتاه را به معنای واقعی کلمه و با در 

 نظر گرفنت متام عنارص آن شناخته و از آن استفاده کرده است.

ـاس برانگیـز در داسـتانش مطـرح کـرده اسـت. بانو زریاب حـب وطـن را بـه صـور  ت احس

ـادف مـی بینـد. تکـرار  خواننده خود را در موارد مختلف با آزادی و میهن دوستی شورانگیزی مص

 مستدام ترانه استقالل حس آزادی و وطن دوستی را در خواننده بیدار می کند:

 دشمن ناپاک ما/     گَر بَه سوی خاک ما

ــپیش آید یک ق  می کنیم پایش قلم /   دمــ

گـی اجت�عـی و در این داستان به مشکالت زنان، کودکان و نحوۀ تدریس در معارف و زنده -

ـای  فرهنگی افغانی توجه �وده است. روش نگارش این نویسنده از لحاظ خالصه گویی بـه دوره ه

 کهن مانند است. نرث زیبا و توصیفی داستان به پرداخت مضامین کمک می رساند. 

ـاه نو ـارش داسـتان کوت یسنده به دلیل تالش و آگاهی گسرتده اش از ادبیات فرانسه به نگ

 (ترانه استقالل)موفقانه پرداخته است.
 

 منابع

ادب فارســی در افغانســتان،  -). دانشــنامه ادب فارســی۱۳۸۱انوشــه، حســن و دگــران.(   -۱

 ،تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.۳جلد

 تان نویسان معارص افغانستان، جلد اول. کابل: مرکز منبع معلومات.پیام، علی. داس     -۲

 ، شکار فرشته. کابل: تاک.»ترانه استقالل).«۱۳۹۱زریاب، سپوژمی.(     -۳

ـال دوم، ۱۳۷۷فخری، حسین،(    -۴ ـارص)، س ).در دری.(سیری در تحول داسـتان نویسـی مع

 ، کابل: مرکز فرهنگی نویسنده گان افغانستان.۵۰ش�ره 



 
 
 
 
 
 

 

 »...ترانۀ استقالل«تحلیل ساختار داستان
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨١ 

ـال اول، ۱۳۸۶فخری، حسین،(    -۵ ـارص دری)، س ).گفتگو.(مرور کوتاهی بر نـرث داسـتانی مع

 ش�ره اول. کابل:وزارت خارجه ج.ا.ا.

 ).در باره نقد ادبی.تهران: نرش قطره.۱۳۸۱عبدالحسین.( فرزاد،    -۶

 ).جنگ و غربت در ادبیات داستانی افغانستان. کابل: تاک.۱۳۹۴قادری،حمیرا.(   -۷

 ). بررسی روند داستان نویسی در افغانستان. تهران: روزگار.۱۳۸۷قادری،حمیرا.(   -۸

).فرهنگ داسـتان نویسـی در افغانسـتان. تهـران: شـهاب ۱۳۸۵محمدی، محمد حسین.(  -۹

 ثاقب.

 . کابل: تاک.۴).روایت، جلد۱۳۸۸محمدی، محمد حسین.(  -۱۰ 

 انتشارات صفا.).ادبیات داستانی.تهران:۱۳۶۶میر صادقی،ج�ل.(  -۱۱

 https//nebesht.com   سایت نبشت  -۱۲

   https//isna.irسایت ایسنا -۱۳
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 معاون محقق رشیف الله دوست 

  

امۀ فرهنګنۀ اندو اروپایی در ها با ریشبرخی از واژه

 وّاس غزنویقَ فخر ۀ فراموش شد
 

Abstract 

Linguists know that the roots of the reconstructed Proto-Indo-European 

language (PIE) are basic parts of words that carry a lexical meaning, so-

called morphemes and also words. PIE include all European languages and 

also Ancient Aryana and now Afghanistan. PIE roots generally 

have verbal meaning like "earth" or "wheel". Roots never occur alone in the 

language. Complete inflected words like verbs, nouns or adjectives are 

formed by adding further morphemes to a root. The following is a list 

of Proto-Indo-European roots, given with their basic meaning and notable 

cognates in Indo-European languages in fahang-e- Qawas which written 

about ١٤ century by Fkhrodin Ghznavi in india. 

 خالصه

اندو اروپایی یک نام وسیع و گسرتدۀ است که به خانوادۀ بزرگـی دانند که زبانشناسان می

ـاً ی ۀ زباند. این خانواشوداطالق میها باناز ز  ـامل تقریب ـا ش ـا، آریان ـای اروپ قـدیم و  یهمـه زبانه

ـایی) ایـن اسـت  افغانستان کنونی و بخش ش�لی شبه قارۀ هند می شود. وجه تسمیۀ(اندو اروپ

ـا گسـرتش دارد. ههای این خانوادۀ بزرگ از که زبان ـا و بریتانی ندوستان، افغانستان تا غـرب اروپ

در این تحقیق، سـعی شـده ) برای ریشه یابی به طور فرضی ساخته شده. PIE( بان اند اروپاییز 

https://en.wikipedia.org/wiki/Root_(linguistics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-European_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-European_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Word
https://en.wikipedia.org/wiki/Lexical_(semiotics)
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۱۸۳ 

در  مبارکشا قواس غزنوی که فخر تألیفگمنام و فراموش شده،  تا چند واژه  از یک فرهنگ تقریباً 

ـایی مقایسـه  ،در هندوستان نوشته شده هجریهشت  –قرن هفت  ـا  ؛گـرددبا ریشـۀ انـدو اروپ ت

 اسی سود علمی بربد. نوژیکی زیر چرت زبانشولتحقیقات ایتم ان از عالقمند
 

 مقدمه

ـان ـان مجــرد نیسـت، زب ـان در جه ـا هـم نزدیکــی هـیچ زب ـا اکنــون ب هــا از بـدو پیـدایش ت

ـان یفــــونیمیکی و مورفولــــوژیک ـان زبـــ ـا هــــم نزدیکــــی دارنــــد. زبانشناســـ ـایی کــــه بـــ هـــ

) دارنـد در syntax( و نحوی) morphologically)، مورفولوژیکی(phonologicallyفونولوژیکی(

-ها هـم خوانـده مـیهای اندواروپایی که مادر زبانیک کالس زبانی جمع کرده اند؛ مانند؛ زبان
ـلتیک ؛یگر شاخه هاشود و از این زبان د ـانی()celtic(ماننـد: س ـانی( )Greek، یون -Indoانـدو آری

Aryani)سالویک کهن (old slavic(  ـاخن دری . زبابه میان آمده است ـانو پشتو ش ی ۀ انـدو آری

ـان های اندواروپایی استاز خانوادۀ زبان ـاهم بـه نحـوی وابسـتکه تا هنوز هـم ایـن زب ـا ب گـی هه

از  فقط چند واژه را برای �ونه با در نظر داشت زبانشناسی جدیـد فونیمکی و مورفولوژیکی دارد.

 به مطالعه گرفته ایم.د سال فرهنگنامۀ فخرقواس بعد از هفتص را در ایتمولوژیکینګاهی 

 فرضیه

ـاریخی ۀ ریش کهیی هواژ در علم ایتمولوژی هر  ـانعمیق و ت ـای در زب ـانواده ګـی خـوده  خ

از ارزش و اعتبار بیشرت برخوردار می باشد. در این تحقیق سعی شد تا معلـوم شـود  ،داشته باشد

در ایـن تحقیـق  ،چنـین هـم ها به حیث واحد های زبان دارای اعتبار تاریخی می باشد.ه که واژ 

ـا ریشـ هفتصد سال در فرهنګ قواس خوابیـده که تقریباً  یشود، واژه هایمی معلوم ۀ انـدو بـود، ب

 شود.اروپایی دوباره هویت یابی 

 ی، تطبیقیمقایسو  روش تحقیق:

 پیشینه تحقیق

ـای کالسـیک  ـا ایـن کـه واژه ه در این بخش یک تعداد تحقیقات ضمنی صورت ګرفتـه ام

مطالعـه و دری  را با نظرداشت زبانشناسی به یک خانواده زبانی بـه شـکل ګسـرتده تـر  –فارسی 

 شده باشد، تا هنوز کدام تحقیقی صورت نگرفته است.مقایسه 

 تحقیق مربمیت

ـان ۀخانوادبا در نظر داشت  )ریشه یابی واژه ها(چنین تحقیقات دری  در زبان فارسی  -زب
ـا  ؛اروپایی انگشت ش�ر استو ندا -های زبانشناسـی در نظـر داشـت یعنی واژه های کالسـیک ب

 .استایتمولوژی تحقیق  نشده، نیاز مربم به چنین تحقیقات محسوس  بُعد جدید در 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨٤ 

 تحقیق هدف

ۀ افغانسـتان را نخست یـک فرهنـګ نـویس و فرهنـګ اغلـب فرامـوش شـدهدف این که 

ـاشود کـه واژه هـ معلومتحقیقات جدید زبانشناسی  روی معرفی کنیم و گذشـت  ای کالسـیک ب

ـاخ=( Etymology، و باید چنین واژه ها در دارندزنده نگه را خود  اهمیتصدها سال باز هم   ۀش

 زبانشناسی تحقیق شود.  )ریشه یابی

 ۀ مخترص فخرقوّاس غزنویی نامگهزند

افغانسـتان  –اسم مکمل شان فخرالدین مبارک شاه قوّاس غزنوی از والیت باستانی غزنی 

گ کــه در دوران زر گــر از نویســندگان و شــاعران بــور بــه فخــر قــوّاس؛ یعنــی ک�ناســت. مشــه

ـــدین  ـــد کـــهعالوال ـالهزن ـای (ګـــی اش در ســ ـــد تخمـــین شـــده  )ـهـــ۷۴۳-٦٩٥هــ در هن

ما نرسیده است. در تاریخ ه فرهنگنامۀ قوّاس اطالعات بیشرتی بمؤلف ۀ ) در بار ۲۴:ص۸است.(

گان معروف آن دور شمرده شـده، پـس از هرۀ گویندفخر قوّاس در زم ،فیروز شاهی و تاریخ فرشته

ـو ــر خرسـ ــر امی ـات  ذک ــ٧٢٥(وفـ ــهـ ــن س ــده  ٧٢٧وفات گزی() و حس ــی آم ــیاء برن ــ) و ض هـ

ـارف و عبیـد حکـیم و «است: ـا ع صدرالدین عالی و فخرالدین قوّاس و حمیدالـدین راجـه و موالن

ـ شهاب انصاری و صدر بُ  یـن دیـوان عـرض و از ا عالئـی بودنـدستی(هلمندی) که شـعرای عرص

ـان هر یکی را در نظم شیوه و طرزی بوده و دیوان واجب شاعری یافتند و ها دارند و نظم و نرث ایش

 )۱:مقدمه، ص ۹("بر اوستادی و شاعری ایشان حاکی است

ـا در نسـخ ـاً نقـل کـرده، ام ـارات را عین ـاپی محمدقاسم فرشته در تاریخ خود همین عب  ۀ چ

جای شهاب انصاری و صدربسـتی شـهاب الـدین ه بدالحکیم و بع جای عبید حکیم اشتباً ه آن ب

ـای ۀ اخیر که در تاریخ مزبور مندرج است: "چنانکه دیوان؛ از جملصدرنیشن نوشته شده است ه

سدۀ یازدهم کـه در  توان قیاس کرد که تامی شعر ایشان بر ک�ل فضل و ه� شان شاهد است.

ـای آن سده تاریخ فرشته نوشته شده، دیوان ـاعران عال ه ایـن چنـین  ،موجـود بـوده اسـت ئـیش

نقل شده و این اشتباه تاریخی توجـه  نیست، زیرا در این تاریخ مندرجات تاریخ فیروز شاهی عیناً 

ۀ ءالدین برنـی نویسـندها دارند). زیرا در اصـل بـدورۀ ضـیافرشته را نتواست جلب کند که(دیوان

-هگان و نویسـندهپس از معرفی گویندءبرنی ضیا تاریخ فیروز شاهی عالقه دارد نه به دورۀ فرشته.
ـافه کـرده اسـتگان و  منشـیان و  اگـر بخـواهم کـه جملـه مصـنفان و«: مؤرخان این جمله را اض

ـان ا از»فاضالن و شاعران مشهور ذکر کنم از بسکه بسیار اند نتوانم و از عرض زمانم... الـخ یـن بی
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ــی ــن م ــه در دورۀ روش ــه ذکرشــان رفت ــه شــاعران ک ــود ک ــوده ش ــروف و نــام آور ب خودشــان مع

ه حاجـب خیـرات کـگی خود شهرت زیاد داشت، چنانه) فخر قوّاس در زند٢مقدمه:ص، :۹اند.(

ـ.ق نوشـته،  ۷۴۳ألیف خود بنام (دستورالافضـل) کـه بـه پیـروی فخـر قـوّاس در دهلوی در ت هـ

ـادهـد: فخرالدین غزنوی را مورد ستایش قـرار مـی ـان، مقتـدای عاملی ـل�ن "اسـتاد جهانی ن، س

ـایل، مبـین مشـکالت،  سخنوران عرص فضل فاضالن دهر، اول عقل افاضـل، واسـطه عقـل فض

ـان  کاشف غوامضات، منشی نظم و نرث، مفخر و ملجای فخـر، فخرالحـق و الـدین کـه دارای ایرم

ۀ این واژه در صفحات آینده به تفصیل ذکر شده) این صاحب اورنگ سخنوری و مالک (ریشخانه

)  حاجب خیرات بار دوم در دیباچـه ٣مقدمه:ص، :۹خشوار دهاد"..( ا عمر نوح ودیهیم مهرتی ر 

 چنین معرفی میکند: دستور، فخر قوّاس را

ـاه « ـایل فخـر الدولـه و الـدین فخـر مبارکش ـای فض دعاگوی ذکر فرهنگنامۀ آن نهنـگ دری

ـان آور   د و بـرغزنوی عرف ک�نگر که از چاشنی ک�ن سخن بلنـد او قـوس قـزح رنـگ آرد، در می

ـا شـهاب الـدین  تألیفات و منشآت او بر خواندشمۀ از بزرگی  زبان راند و و یک بیت از ابیات موالن

ـا سـفته و  جوهری که ګوهر سخن او را قیمـت جـز او کسـی ندانسـت کـه مبـدایح آن ذات در ه

 ۀ آبدار گفته، در این سلک منسلک گردانید :قطع

 فخرالدین کان کرم گنج ه� دریای فضل

 (ه�نجا)مایۀ صد جوهری" بعت یک سخن رسای زط

ـاهراً  ـام فخرالد  ظــ ـام فخـــر قـــوّاس کـــه بـــه نــ ـاه غزنـــوی عـــرف نــ لـــة والـــدین مبارکشــ

ـا)،موالنا ک�نګر(دستورالافضل)، فخرالدین قوّاس (مؤید الفضال)، موالنا فخرالـدین ک�ن گر(ایض

عرفی میکند: "بنـده خود را چنین م (فرهنگ جهانگیری) و مبارکشاه غزنوی مشهور به فخر قوّاس

ـاه،  مبارک غزنوی معروف بقوّاس...(فرهنگنامۀ قوّاس) فخر قوّاس ـارک و مبارکش ـا) مب ـان گوی (زف

 )۲: ص۸(فخرالدین لقب و قوّاس و یا ک�نگر عرف بوده."

غـة اما حاجی خلیفه در کشف الظنون نامش به این صورت ضبط �وده: "فرهنگنامه فـی الل 

 )۳: ص۸( "راهیم بن القوّاس واالستاذه الشیخ محمد بن الشیخ الال.فارسی(دری) ِلفخرالدین اب

واضح است که حاجی خلیفه در اینجا دچار اشتباه شده، ظاهراً او میان ابراهیم بـن قـوام، 

ألیف ابـراهیم بـن ۀ منیری و فخر قوّاس غزنوی فرق نکرده. فرهنگنامۀ قـوّاس را تـصاحب رشفنام

ۀ ایـن اسـتاد و رشکـت او در دادن سخن جالب است، زیرا در بار قوّاس و استادش شیخ الال قرار 
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ـاریخ این ت ـاهی و ت ـاریخ فیـروز ش ألیف اطالعات به ما نه رسیده است و این فخـر قـوّاس کـه در ت

گنامـه را ئی قرار داده شده، هـ�ن کسـی اسـت کـه فرهنۀ عال فرشته یکی از شاعران معروف دور 

گـی هندوستان زندهچنانچه از فرهنگ هویدا است در  بنا بر این صاحب فرهنگنامه است. نوشته

خامتـه یافتـه. پـس )١ألیف دسـتور االفضـل(سال تــ.قه ٧٤٣میکرد و فرهنگ را پیش از سال 

ـاریخ فرشـته و نویسـندۀ فرهنگنامـۀ معلوم می شود که فخرقوّاس غزنوی در تاریخ فیروز شاهی و ت

ـاریخ معارص اند و این قرینۀ دیگر است بر یکی بودن صاحب ـاد شـده در ت ـا.فرهنگ و قوّاس ی  ه

ـا بـه گفتـۀ ؛ در دسـت نیسـت یوفات قواس غزنوی اطالعـو تاریخ دربارۀ سن و سال  حاجـب ام

ـألیف دستوراالفضـل فخـر قـوّاس خیرات مؤلف دستوراالفضل اشکار مـی ـان ت شـود کـه در جری

) و بعـد از ..خشـوردهادعمر نـوح و ..کند (زیرا حاجب برای بقای عمر او دعا می ،غزنوی زنده بود

ـاریخ ( ـات قـوّاس غزنـوی ۷۴۳این ت ـاریخ وف ـا اشـتباهاً ت ـاب ه ـات �ـوده. در بعضـی کت ــ) وف ه

ـای دستوراالفضـل بـی خـرب باشـندایشان از یاداشت، ایدهـ) یاد شده ش۷۱۶( و  ها و یادآوری ه

ـا او رفتـه غزنی بـه هنـد اینکه فخر قوّاس چګونه و چه وقت با اجداد شان از  قامـت گزیـده در آنج

 )۳:مقدمه: ص ۹اطالعی درست در دست نیست(است، 

 نامۀ قوّاسۀ فرهنگدر بار 

ـاه  –نامۀ فخر قوّاس غزنوی واژه نامۀ دری فرهنگ دری است که توسط فرخ الـدین مبارکش

در نامـه لغـتایـن نوشـته شـده.  ـ.ق)ه٧٤٥غزنوی مشهور به فخرقوّاس یا عرف ک�نگر (متوفی 

ـ.ق) ن۶۹۹�الً پیش از (ألیف شده، احتهند ت ـاد آوری اسـت کـه واژه باشد گاشته شدهه . قابل ی

ـاس موضـوعی ترتیـب شـده کـه  ،گرد آوری نه شدهء الفبااساس ها در این فرهنگ به  بلکه بر اس

ـاطر در ایـن  .بـه "فرهنـگ پـنج بخشـی" هـم مشـهور اسـت دارای پنج بخش است به همین خ

 ۀ(قرن پـنج) اسـتفادتوسـیعلـی بـن احمـد اسـدی ألیف ابومنصـور فرس تنامۀ فرهنگ از لغت 

ۀ (فرهنگ) به جای و بـه عنـوان (لغـت نامـه، واژه فراوان شده. سخن جدید دیګر این است که واژ 

ـاب را نامه) نخستین بار در این اثر مغتنم به کار رفته است و خود فخر قواس این اثر  در مقدمۀ کت

ـا ا خود(فرهنگنامه) نامگذاری کرده از ـام مین جهـت م ـالت ن ـا بـرحفظ اص ـا هـم بن ؤلـف در اینج

آغاز فرهنگ نویسی در هند شمرده مـی  ذکر کرده ایم. فرهنگنامۀ قواس غزنوی رس )گنامهنه(فر 

                                                 
بـود هفصـد بـا چهـل و سـه_ مرتـب فرهنگ شامل تاریخ ختم دستور االفضـل اسـت: زهجـرت . این بیت از ١

گشت دستوراالفضل. مثل فرهنگ قواس نسخۀ منحرص به فرد از این فرهنگ در کتابخانۀ ایشاتک سوسـایتی 

 شود. در کلکته هند نگاهدار می
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رئـیس و تصحیح اسـتاد نذیراحمـد،  ) واژه است، به اهت�م و١٠٥٠شود. این فرهنگ که حاوی(

هجری شمسـی در تهـران  ١٣٥٣و در سال  بود ر هندگدری پوهنتون علی -استاد بخش فارسی

مقدمـه:ص،یک) فرهنگنامـۀ قـواس در هنـد نوشـته شـده و در مـدت کمـی :۹به چاپ رسیده.(

گان بعدی قرار گرفت که بـه پیـروی ایـن فرهنـگ هدنمشق نویسرس شهرت بسزایی یافت و حتی 

ـألیف حاجـب خیـرات دهلـوی های زیادی نوشته شـد ماننـد (دستوراالفضـل) در هند فرهنگ ت

ـألیف بـدر ابـراهیم۸۲۲ن الشعراء، ادات الفضال تألیف بدر دهلوی(لسا. هـ۷۴۳  هـ)، زفان ګویا ت

هـ)، رشفنامه تألیف ابـراهیم بـن قـوام ۸۳۷( هـ)، بحر الفضایل تألیف محمد بن رستم۸۳۷(قبل 

ـابی چنـِد  ها.گهـ) تنظیم شده و دیګر فرهن۸۷۸فاروقی(قبل  چون بحث ما مربـوط بـه ریشـه ی

ـان این فرهنګ است ۀواژ  ـان فارسـی دری و دیگـر زب ـان در زب ـای تا معلوم شود که در تحول ش ه

ـات اینجا در بار  دراندواروپایی چه تغییرات آمده و  ـان همـین معلوم ۀ قـواس غزنـوی و فرهنـگ ش

 کافی به نظر می رسد.

 )Indo-European roots word( ۀ اندو اروپاییان با ریشگهواژ 

 ahrimanمن یاهر

 گ قوّاس چنین آمده: فرهن١١٤صفحۀ این واژه در 

 ) گوید:١را بزند و بسوزد. خاقانی( اهرمن: دیو بود که بباالرود، شهاب او

 آنچه ارمن شد گر از دست سلی�ن گم شدی

 )١١٣ص  :۹هرمن بگریستی(ابر سلی�ن هم پری هم 

 :  این واژه پیش از فخر قوّاس در لغت فرس بعد از واژۀ هون = دشمن به شکل (اهریمن) آمده

 اهریمن: دیو باشد، عنرصی گوید:

 بس نباشد تا به روشن روی و موی تیرگون

 )٣٦٧ص  :۱مانوی را حجت اهریمن و یزدان کند(

همچنان این واژه در دیگر فرهنگ ها که بعد از (فرهنگ فخرغزنوی) نوشته شـده، هـم دیـده 

 )٣معنای دیو آمده( هرمن بهادر معیار ج�لی هم  .٢ (اهرمن) آمده مثل صحاح الفرس ؛می شود

                                                 
 ٤٠٥: دیوان خاقانی، ص،  رک. ١ 

 ۲۳۱. رک : صحاح الفرس، ص ٢ 

(معیار ج�لی و مفتاح ابو اسحاقی) کتـاب  ٧٧٣. رک: معیار ج�لی، واژه نامۀ فارسی از شمس فخری.ص ٣ 

گـان سـدۀ هشـتم هاست در چهار فن، قوافی، بدایع الصنایع، عروض و لغت فرس که شمس الدین از رسایند



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨٨ 

ـایی ــدو اروپـ ــن واژه در ان ــۀ ای  =Indo-European( : )*anghus+men-(mendh (:ریش

 )۴۳:ص ۱۱گهوسمن(ان

 دری: اهریمنفارسی 

در متـــون کهـــن پشـــتو میـــرڅمن و دښـــن هـــم آمـــده،  doṣmànدښـــمن = پشـــتو: 

ـ.ق) در یک نـیم بیتـی مـی ۱۳۹امیرکروړ( و برېښـنا پـر میرڅمنـ یځـ ی:غشـی د مـن مـگویده

 )۱۳: ص۱۴(یباند

 نگرو، اangro,orgnaدر اوستا : 

 ahremanپهلوی: اهریمن= 

 amhōhسانسکریت: 

 anjukارمنی: 

 anchien, àgkhelnیونانی: 

 angustus,angi,angor,angereالتین: 

 angoisseفرانسه: 

 angoscia ایتالیایی:

 nagoisaپرتگالی: 

 aggwus,angwusگوتیک: 

 angr,angrnایسلندی کهن: 

 englساکسونی کهن: 

 angi,engiآملانی کهن: 

 engآملانی معارص: 

   angeکهن:نگلیسی ا

 است. در فرهنگ های امروزی انگلیسی چنین معنا شده anger :انگلیسی معارص

Anger:If someone or something angers you, they make you angry  )١(. 

 engهالندی: 

 cumcae,cumungایرلندی کهن: 

                                                                                                             
هـ.ق بـه نـام ج�لـدین ابـو اسـحق پرسـ محمـود شـاه پادشـاه فـارس کـه حـافظ او ٧٤٤-٤٥هجری در سال 

 )راستایش میکرد نوشته است.(همین: مقدمه،ص.یک

تنگی خاطر، تشویش. در زبان های آملانی: تنگـی، تنـگ، باریـک. و . معنا این واژه در زبان های رومانس: ١ 

 در زبان انگلیسی جدید: خشم است.
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۱۸۹ 

 )١(ehaug,eaug: سلتی

ـاالخره ایـن واژه در  )١٤ ص:۱۱به معنای بدی و ناپاکی ( / ahrimangariاهریمن گری/  ب

یـی هیعنی از دشمن اسـطور  ؛های ذکر شده به تفاوت کم و زیات معنای خاص را گرفتهۀ زبانهم

 ) ٩٨ص : ۱۱معارص وجدید: تشویش، خشم و غیره.( یگرفته تا معنا

 idarایدر 

ـان قید مکانی اسـت و دستوری اسم مرکب و  به لحاظ گرامری این واژه که فعـالً هـم در زب

نامۀ فخرقـوّاس های اندو اروپایی میرسد. ایدر در فرهنگکه ریشۀ شان تا زبان دارد کاربردهندی 

 غزنوی چنین معنا شده:

 ) گفته است:٢ایدر: اینجا را گویند. خاقانی(

 خیمه زد گرد معسکرت فلک رخت فکند و

 )٤) تا بسعادت ایدری(٣به خدمت ایدرم( گفت

 ر نیامده، اما در صحاح الفرس آمده:و ذکماز این واژه در لغت 

 معنی اینجا، بود. ک�ل(الدین) گفته است:ه ایدر: ب

 از مثل خود سوال ای غایبی که کرده ای

ــواب من ایـنخواهـ ــی ج  )٩٩ ص: ۱۳()٥ک ایدرم (ــ

 Indo-European(  *idha , *hdheدر اندو اروپایی (

 injᾱدری: اینجا: 

 daltàپشتو: دلته=

 ahdi=idhaاوستایی: 

 ainaپارسی باستان: 

 ētar ēdar,enپهلوی: 

                                                 
١.POKORNY,٤٢٬٧٢٦٬٧٣٠/BARNHART(ANGER),٣٤/MACKENZIE:(ahreman),٧/ONIO

NS(anger,anguish)p,٣٧  

 ٢٨٣. رک: دیوان خاقانی، ص ٢ 

 است. اندرمدیوان:  . اصل در٣ 

 . اصل در دیوان: اندری است.٤ 

 ۀ خطی(د) ایذر آمده.. در نسخ٥ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٠ 

 itarhi,ihᾱسانسکریت: 

 hira,ireda,viraکردی: 

 ithaیونانی: 

 ibiالتین: 

 here,hereinانگلیسی: 

 iciفرانسه: 

 aquiاسپانیایی: 

 quiایتالیایی: 

 aquiگالی: پرت

 )١(idلندی کهن: ایر 

 )۹۹: ص yd ).۱۱ګالی: 

 irmᾱmایرمان 

ـان) آمـده و چنـین گر چه این واژه در فرهنگ نامۀ فخر قوّاس به شکل مرکب(سـپنج و ایرم

ـان٢( سـپنج: اسـت معنا شده ) ایـن واژه در لغـت فـرس ١٣٢ص  :۹): خانـۀ عاریـت.(٣( ) و ایرم

)، در ۱۵۱: ص،۸()٤( خانۀ عاریت آمده در مداراالفضل به شکل ایرمان به معنای اسدی نیامده.

ـا و رغبـت  معیار ج�لی از این واژه چنین ذکر به عمل آمده؛ یرمان: آن بود که شخصی را بـی رض

 ک�لدین اس�عیل گفته: [او] بجای برند در بیت به معنای مه�ن و مسافر آمده:

 گذشت از جناب تواز رشع پروری که 

 )۲۳۲: ص ۱۳(اقبال هرکجا که بود ایرمان بود

 indo-european( *ario,*olnos,*alدر اندو اروپایی (

 دری: مه�ن

                                                 
١:POKORNY:P,٦٠٩/DELAMARREP,(ICI) P,٢٩٧/MACKENZIE: P,٣٠/AMINDAROV (here) P,٢٣٥. 

 گهی ناز و نوش و گهی ناز و رنج./ . فردوسی چنین گویند: چنین است رسم رسای سپنج ٢ 

 است.رمان ی. در اصل نسخه خطی ٣ 

ـهندی . رک: مداراالفضل ت٤  هــ.ق، بـه  ۱۰۰۱ألیف الله داد فیض رسهندی ابـن اسـد العلـ�ء علیشـیر الرس

 ۱۵۲ش، ص ۱۳۳۷اهت�م دکتور محمد باقر، چاپ الهور، 
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۱۹۱ 

 melmà میلمه=: پشتو

 است. زبان اوستایی پیشوای دینی ، معنای این واژه درnamayria =airyaman, airyōاوستا: 

 ᾱriyaپارسی باستان: 

 aērmᾱnپهلوی: 

 iron,irاوستی: 

 ariyamanسانسکریت: 

 )١٠٠: ص۱۱.()١(airechaire ,ایرلندی کهن: 

ـای  ērmanihۀ معنای این واژه در ایرلندی کهن: ارشافی، راد مرد، در پهلوی نیز واژ  به معن

ـان اطـالق مـی در اوستا (ایریامن) که به طبقراد مرد و قهرمان است.  ۀ پیشـوایان دینـی و روحانی

ـان، ای ؛شد یعنی ـاریتی ایـن جه ـان رسای را هـم روحانی دیـن زردشـتی. ایرمانخانـه: خانـۀ ع رم

 )٢٨٤ص ،١،ج ٧گویند.(

 braz )٢برز(

 (برز) آمده: این واژه در فرهنگ فخر قوّاس غزنوی به شکل

 برز: بلندی و باالی مردم. عنرصی گوید:

 فروکوفتند آن بتان را بگرز

                                                 
١ . POKORNY:P٢٤٬٦٧/MACKENZIE(FRIEND) P, ١١٥ 

 قاموس ایتمولوژیکی آریانی:نگاه کنید برای معلومات بیشرت 

۱۶*barĴ_ برژ، برځ ،‘to praiseستایش, honourرسبلند،فرهمند،مرتفع’ 

•AVESTAN: YAv. b_r_j- ‘to honour, welcomeپذیرایی’. ◊ A noun, probably instr. sg, b_r_j_, 

attested in YAv., is often connected to the verb b_r_j-, despite the fact that it is 

translated as ‘desire’ (/_rzōg/) in the Pahlavi commentary. _ Liste: ٣٨ 

*bar_ ١١ 

Pres. a a-: INJ. ١sg. YAv. b_r_jaēm (V ٧٫٥٢), ٣sg. YAv. b_r_jaiia (Yt ١٠٫٩٠), ٣pl. YAv. 

b_r_jaii_n (Yt 

١٠٫٩٠), SUBJ. ٣pl. YAv. b_r_jaii__ti (V ٧٫٥٢), ٣pl. YAv. b_r_jaii_n (Y ٦٥٫١١); Perf. pass.: 

perf. pass. 

b_r_x_a- (Y ٣٤٫٩, Y ٤٤٫٧, Y ٥١٫١٧, etc.)برای ترفیع معنوی هم استع�ل دارد 

see: Etymological dictionary of the iranin verb.( barĴ) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٢ 

 )٨٤ص: ۹(و نه برز نه شان روی ماند نه فر

 مده:این واژه قبل از فخرقوّاس، در لغت فرس هم به همین شکل آ 

 )١٦٩ص :۱۰معیار ج�لی هم آمده. برز: بلندی و نیرو باشد.(فرهنګ همچنان این واژه در 

ء بلنــدی مــردم و بلنــدی در صــحاح الفــرس هــم بــه همــین شــکل آمــده: بــرز: بضــم بــا 

 )١:(رسوده استگویند. عنرصی چهارپایان[را] 

 ) آن بتان را بگرز٢فروکفتند(

 )١٢٣ص  :۱۳(نه شان فرماند و نه رنگ ونه برز

در  از لغـت فـرس نقـل کـرده. فرهنگ های بعدیشود که این واژه چنین معلوم می ظاهراً 

ـار و کوشـک خانـۀ  مداراالفضل به شکل(برج)آمده و آن را واژۀ عربی خوانده. برج: (ع) بضـم حص

) اما برز و بـرج در ٢٠٠،٢٠٤صص :۸.(معنای مرز، زیبایی و بلندی آمدهمدو در صفحه بعدی به 

ـات یبیا است برج معرب برز شده واژه دارای یک ریشۀ قدیمی است که بعداً  اصل یک ید برای اثب

 این دلیل شواهد زیر را پیش کنیم:

 indo-european(  *bheregh, *bherghosدر اندو اروپایی: (

 )٣٩٥: ص١،ج ۷دری: به شکل برج: کوشک، قرص، کاخ و به شکل برز: بلندی هم آمده(

 (څلی، منار) هم خوانده شده. به شکل (برز) در پشتو دیده نشد.، پشتو: برج، قرص بلند

 = برز، بریز+یتی(مرتفع)itiazereb, zereb, =berez, berezaitiاوستا: 

 brhantسانسکریت: 

 pärkباخرتی: 

 berjارمنی: 

 burgus, forctiالتین: 

 bourgsگوتیک: 

 burg,berg,bergazآملانی کهن: 

 رگ(=برج)بِ بورگ،  burg,bergآملانی: 

 beorgانگلیسی کهن: 

                                                 
 . اصل چنین است.١ 

 . اصل کفتند است.٢ 



 
 
 
 
 
 

 

 ها با ریشۀ اندو اروپایی...برخی از واژه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۹۳ 

 = شهر مستحکم.burgانگلیسی معارص: 

 beregروسی: 

 braigایرلندی کهن: 

 )١٢٢: ص ۱۱()Hittite :(parkus,park)١هتیت(

 چنین آمده:ۀ اندو اروپایی در قاموس اندو اروپایی (پوکورنی) تفصیل این واژه با ریش

bhereĝh-=بهرژ بهرج 

  که از ریشۀ اندو اروپایی گرفته شده است. لیسی کوه، باالنگدر زبان ا

 “high; mountain”  کوه بلند ۀاز ریش    

bherǝĝ -, bhrēg  ,to shine; white“ : - ̂ =کرده صدور  

“big, large, high, =کالن، دراز، بلند  

(= Ir. Brigit, Gmc. Burgund), Av. bǝrǝzant- (Pers. Buland بُلند), 

 f. bǝrǝzaitīبرزتی “high”,  

compound bǝrǝzi- (: *bǝrǝzra-), bǝrǝz- َبرز “high” and “height 

, mountain”=کوه بلند (= Pers. burz ds.) 

́; the nom. Av. barš برش. 

 -ar-, but also ar. -r̥-, Bartholomaeبارتومله IF. ٢٦١ ,٩), 

in addition (ατι-βαρζάνης) =“یونانی= برزنیس 

height, sky, heaven, head”= 

, barǝzyah- “higher”, رس، فلک، آس�ن=   

 barǝzišta- “ the highest  , بلندترین=

 the most suitable “;   بلندتر مناسب تر است.

Pers. bül-ü “height”بلند  

 (*barz-), burz (see above);   بلند  

O.Ind. br̥hánt- stands for also “big, large,  درازکالن ، , ١٦:p ٢٦٣) 

strong, proficient;    قوی، ورزیده

                                                 
١ :see,POKORNY,P١٤٠/,DELAMARR P,٢٢٠/MACKENZIE P,١٩. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٤ 

Arm. berj “height”  

lerna-berj ‘sky-, mountainous”  برج بلند  

ـای بلنـد”barjr “high ,(bherĝhos*)کوه آس�ن خراش  p :١٥)و در آخر برجـر= بـه معن

٣٨٣-٣٨٢). 

(*bhr̥ĝhú-بهرجو), (ham-)baṙnam (*barjnamبرجمن, Aor. barjiبرجـی= “lift up” 

etc.های برز و برج.یگر شکلو د 

نیز از همین ریشۀ انـدو  ،همۀ فرهنگ ها به عنوان واژه عربی آورده شده است ۀ "برج" که درواژ 

ـافاً مـی اروپایی  ـوده اسـت: باشـد. مض ـورت ب ـرج) بـه ایـن ص ـوی واژۀ(ب ـتا و پهل  بـه ایـن کـه در اوس

itiazereb, zereb, =berez, berezaitiدر ارمنی نیز واژۀ ، بریز+یتی= برز .berj  ـر ـبیه بـه نظ ـیار ش بس

ـته و در فرهنـ ـای کـالن نداش ـرج ه گ می رسد. معلوم است که در دوران پیش از اسالم هم عربها ب

ـت ـرز نداش ـا ب ـل�ن  . درندشهرنشینی و دهنشینی عربها برج ی ـود کـه س ـاریخ اسـالم دیـده مـی ش ت

 )١٢٢،ص یه(ه�ن، حاش ا به عربها آموخت.ر  کنډک و کنده)(کندک پشتو  فارسی حفر خندق

 bum بوم

 :چنین ذکر می کنداز ایشان نامۀ خود جای داده و این واژه هم فخرقوّاس در فرهنگ

زمـین  ۱۶۰،ص ۱ؤیـد الفضـال ج بوم: زمین نارانده. در زفان گویا هـم چنـین آمـده و در م

وم: مرغـی اسـت کـه شـب ده. بُ در لغت فرس به معنای پرنده آم این واژه )۳۳:ص۹روئیده آمده.(

پرد. بوم به ضم اول به همین معنا در برهان قاطع هم آمده. بـوم: بـر وزن شـوم و آن پرنـده ایسـت 

گاه و زمین آمده ) اما در صحاح الفرس به معنای جای۳۱۹، ص ۱،ج٣که بنوحست اشتهار دارد.(

 و بیت ذیل را از فردوسی به طور مثال آورده:

 ومبز و دلیری نجویید ازین مر 

 مردان روم که مردی نیاید ز

 شیخ سعدی گفته:

 باران در لطافت طبعش خالف نیست

 در باغ الله روید و در شوره بوم

دارد و هردو معنا را ذکر کرده، یکی را به کنایـت و دیگـر را بـه  سوزنی هم در این باره سخنِ 

 ترصیح. بیت:
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۱۹٥ 

 پرو بال ه�ی دولت تست

 )٢١٧: ص، ۱۳(سایه وار هزار کشور و بوم

معیارج�لی در یک صفحه آمده: کوف و بوم و جغد (پرنده) همـه یکـی اسـت. فرهنگ در 

: ۱۰ۀ بعدی آمده: یکی والیت است. پایین آمده: بوم آن مـرغ کـه بـه شـب شـکار کنـد(در صفح

در فرهنگ مدار االفضل چاپ الهور به هر دو معنا پرنده و زمین یاد شـده و . )٣٢٥، ٢٢٠صص، 

عربی دانسته: بوم، (ع) جغد و آن جانوریسـت معـروف. فارسـیان گوینـد مبعنـی  ا سهواً این واژه ر 

کـه  یزمین نارانده و نیز مبعنی طینت و خلقت و مبعنی والیت و شهر و آبادانی و گویند نام والیت

ودیبای مـنقش رنگارنـگ بافنـد و در حـل لغاتسـت ضـد آن مـرز اسـت. بـه تعقـب اش بیـت  در

 )٢٥٧: ص، ۸ذکر صحاح الفرس یاد شد.( فردوسی آورده که در

 BHŪ,*BHEU,*BHOU* ) چنین است:indo-europeanریشۀ (بوم) در اندو اروپایی (

 būmدری: بوم، 

ـای زمـین،  خوشحال خان ختکدر فرهنگ ، مځکه، ټاټوبی. būmپشتو: بوم،  هم بـه معن

 یاد شده: مقام و طرف

 چه گلونه د بهار باندی لیدل شی

 )٣٧، ١:ج ٥(په هغه بوم دید بلبلو سیر تل 

 imUb=būmiاوستا: 

 būmῑپارسی باستان: 

 būmپهلوی: 

 bhūmiسانسکریت: 

 )١(bois, busoyارمنی: 

 م دری و پشتو هم از لحاظ معنا و شکل به بوم قرابت نزدیک دارد.و ب

 )١٣٧ص: ۱۱( معنای بوم در سانسکریت زمین و جهان است.

)indo-european(( bhū́ - f. “earth, world”زمین 

 بومی-bhū́ mī, bhū́ miḥ -, Av. ap. būmī ,زمین جهان

, Pers. būm “earth”, O.Ind.زمین 

                                                 
١ .see more: POKORNY P,١٤٧/MACKENZIE(LAND,CONTRY)P P,١٢١٬١٠٨. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٦ 

bhū́ man- n. “earth, world, being” (= Gk. φῦμα), bhūmá n- m=بهوما 

. wealth “; pra-bhú-ḥ “mighty, salient “;،=تیز،قدرمتند 

”, bhū́ ṣ ati بهوښاتی“makes thrive, strengthens”قوی شدن bhūṣ ayati “بهوښ ایاتی 

bedecks,آراسنت blazons “ ریگجلوه   

 bhūṣ  بهوښana-m “amulet, jewellery” زیور  . 

The ī-basis *bh(e)u̯ī-,  بهیas it seems, in O.Ind. 

 bṓ bhavīti Intens. and bhávī-tva-ḥ “future”;بهوی.(١٥: p ٤٣٦) 

ـای دادهنفخرقوّاس در فرهنگۀ که دیده شد که واژ   ـان ،امۀ خـود ج ـای انـدو در اکـرث زب ه

 یر و تفاوت اندک به یک شکل و معنا آمده.یبسیار تغا اروپایی ب

 arxč) ١(چرخ
 در فرهنگ قوّاس چنین یاد شده:

(نـوع گـل) بیـت  صـفحۀ دیگـر در زیـر واژۀ خـرد چرخ و شیر زنه: آنچه بدو جغرات زنند. در

 خرسوی آورده است:

 کجا رست برکشید بچرخ آن

 باز ناگه فرو برد بخرد

این واژه قبل از فخر قوّاس غزنوی، اسـدی در لغـت الفـرس هـم ذکـر کـرده. چـرخ: فلـک 

 چنانکه ابو شکور گوید: ؛گان بودهسیار 

 جهان دیده ای دیدم از شهر بلخ

 زهر گونه گشته برس برش چرخ

 )٨٢: ص ۱(بیت منجیک آورده استیعنی گریبان و در وضاحت  ،دیگر دایرۀ جامه بود چرخ

و دایره و تفنگ و دهـی اسـت از توابـع  و گریان و دف تیر و ک�ن؛ در فرهنگ نوبهار: چرخ

 )٢٩٤: ص،٦غزنین.(

                                                 
 ١.arH č* چرخ’to come and go, wander‘گردش، رسگردان، رفت وآمد 

•AVESTAN: car- ‘to come and go’ || (+ *para-) ‘to pass over’ || (+ *_i-) ‘to go to and 

fro’ || (+ *ham-) ‘to walk around’چرخنده _ Liste: ٢١f. 

 



 
 
 
 
 
 

 

 ها با ریشۀ اندو اروپایی...برخی از واژه
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۹۷ 

ـان  ،دوم کـ�ن ،در فرهنگ معیاری ج�لی: چرخ، سـه معنـی دارد: اول فلـک سـوم گریب

 جامه. امثله:

 تا گل و الله بروید از خاک

 چرخ تامه و مهر بتابد از

*** 

 دیدۀ دوست به تو روشن باد

 خصم پر از ناوک چرخ سینۀ

*** 

 صدرۀ دولت و اقبال تو را

 )٨٢: ص ۱۰(باد از فتح و ظفر دامن و چرخ

گان) است که برای �ونه بیـت در صحاح الفرس: چرخ، چند معنی دارد. اول فلک (ستاره

م چرخه باشد که زنان بـدان دوک ابوشکور آورده که اسدی در لغت الفرس هم این بیت آورده. دو 

ـان( ـارم شـهری در خراس ـاطع هـم بـه ٦٤: ص، ۱۲ریسند. سوم دایراۀ جامـه و چه ـان ق ) در بره

ـام شـهری بـوده قـدیم  همین شکل و معنا آمده. چرخ: بفتح اول و سکون ثانی و خای نقطه دار ن

ـان جامـه و در خراسان و نام دهی اسـت از والیـت غـزنین و آسـ�ن و فلـک را نیـز گوینـد و  گریب

) و بالخـره در فرهنـگ دهخـدا بـرای چـرخ ٦٢٩،٦٣٠، صص، ٢: ج ۳پیراهن با شد و ک�ن...(

 بیش از صد معنا آمد.

 indo-european(  *KWEL,*KWOL,*KWEKWLOاندو اروپایی (

 charxدری: چرخ، 

 ذکر کرده:څرخ و چرخ)ک به همین معانی و هر دو شکل (خوشحال خت carxپشتو: څرخ، 

 خوږه کامرانی وکړه یښت کاله مڅلوی

 څه شو چرخ که مخالف شو یو نیم کال

*** 

 ې تر څرخ وتلیۀ اوم سبو یت

 )٨٠،٧١:ج ٥(د اور تر تاوه نه یې ختلی

 Orxac,Orhac=chaxrōاوستا: چخرو، 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٨ 

 cherxکردی: چیرخ، 

 kukäl,kokaleباخرتی: 

 cakràs,chakrasرس، کچسانسکریت: 

 caxr,jakharagارمنی: 

 kūklos,kyklosی: یونان

 colēreالتین: 

 hvēl, hjolایسلندی کهن: 

 hvel, hjolنورس کهن: 

 hwēlفریزی کهن: 

 hweowol,hewēolانگلیسی کهن: 

 )١(wheelانگلیسی: 

 hjulد�ارکی: 

 hjulسویدی: 

 hjulنرویژی: 

 wielهالندی: 

 koloاسالوی کهن: 

 kolo,kōlkoلهستانی: 

 )٣٢٢ p:١٧(kolesoروسی: 

 koloچک: 

 koloرصبی: 

 koloبوهمی: 

 kolesoاسلواکی: 

 kᾱklasلیتوانی: 

                                                 
١ . - A wheel is a circular object which turns round on a rod attached to its center. Wheels 

are fixed underneath vehicles so that they can move along. 
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 kelanپروسی کهن: 

 culایرلندی کهن: 

 )١( sjelآلبانی: 

ـانی و لیتـوانی دایـره و در معنای این واژه در زبان ارمنی  ـان یون گردش و دوران است. در زب

ـان (چَ  چرج: در زبان ُشغنی )٢٢٠، ٢٢١صص: ۱۱زبان التین کشت کردن است. ( ه رخ) در زب

ســنگلیچی (چــرخ)، در زبــان واخــی (چــرخ) در زبــان اشکاشــمی (چــرخ) و در زبــان منجــی 

 )۶۹: ص ۲((چارخ).

 xešt خشت

 این واژه در فرهنگ قوّاس غزنوی به شکل و معنای ذیل ذکر شده:

خشت نیزه و زوپین در رسوری ایـن بیـت  ۳۴۸،ص ۱مؤید ج خشت: زوپین. در حواشی: 

 شاهد است:

 ت زد برمیان قبادیکی خش

 )١٧٢: ص ۹(که بند کمربند او بکشاد

ـال  ـای بینـوا آمـده و بـرای مث در لغت فرس اسدی نیامده. در صحاح الفرس خشته به معن

ـار چنـین در فرهن اما بیت ابولعباس آورده. در فرهنګ معیاری ج�لی هم این واژه نیامده گ نوبه

ـا نیـزۀ  صالحی است دیگر وذکر شده: خشت، (چو هند.ف) وگرز چهار پهلو و یا  نیزۀ کوچـک وی

کوچکی است که در میان آن حلقۀ از ریس�ن یا ابریشم بافته اند و انکشت سـبابه در آن کـرده و 

بسوی دشمن اندازند و نیز نام نسک دو از دهم از بیست و یک نا کتاب زند و نام دهـی اسـت در 

 )٣٢٨ص،  :۶تدبیر صحیح کردن.( –فارس. خشت در کالبد درست آمدن 

در برهان قاطع: خشت، بکرسه او بر وزن زشت، آجر خام و پخته را گویند و نوعی از صـالح 

ـای آُجر بـه شـکل آګـور، آ )٧٥٠، ٧٥١: صص ۳جنگ است و نوع از حلوا هم است.( ګـر بـه معن

 شت آجر خام آګور خام.خشت پخته آمده است.خ

   indo-european(  *AIDH,*IDHاندو اروپایی (

                                                 
١See more .OPKORNY P ٦٤٠-٦٣٠/BARNHART(WHEEL) P ١٢٣٠/DELAMARRE (ROU 

DE CHAR) P ١٢٥/BUCK PP ٧٢٥-٧٢٤/ONIONS(WHEEL)P ١٠٠١/SKEAT(WHEE) P 

٧٠٩/AMINDAROV(WHEEL)P ٣٠٩. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠٠ 

 =xaštتدری: خش

شود و مـردم آن را : یک چیز چهارکنجه که از خاک و گل ساخته میxaṣtaپښتو: خښته=

 )۱۱۹۴: ص۴د.(نخانه ها استع�ل می کن اع�ردر ساخت و 

 اښتیَ aytCi=ishtya=اوستا: 

 xištپهلوی: 

 ishtakᾱ, ishtyaسانسکریت: 

 aithosیونانی: 

 eisaایسلندی کهن: 

 essaآملانی کهن: 

 =خشتadobeانگلیسی: 

 )١(esseآملانی: 

ـانی  این واژه در زبان یونانی و ایسلندی کهن و ایرلندی کهـن: شـعله، الـو، آتـش. و در آمل

ـاری، بخــاری. ( ـانی جدیــد: دودکـش بخ فرهنـگ هــای  در )٢٤٣، ٢٤٢صـص: ۱۱کهـن و امل

زد و معارص معنای این واژه چنین است: خشت، آجر خام و ناپخته پارۀ گـل کـه آن را در قالـب ریـ

سپس آن پارۀ گل را شـکل قالـب  چون شکل قالب به خود گرفت قالب را از آن خارج می کنند و

گرفته را در آفتاب می گذارند تا خشک شود و بعد آن را در ساخت�ن ها به کار برند. آجـر پختـه و 

) در ریشــۀ انــدو اروپــایی همــین معنــای خشــت ١١٣٣ص٢هــر چیــز چهارگوشــه...(دهخدا،ج

ـاه  ؛متعدد به خود گرفته انیظور است گر چه معساخت�نی من ازین قبیل یک نوع سالح، نوع گی

ـان سـنویک نوع شیرینی هم به همین معنا است. خشت در زبان شـغنی خَ  گلیچی ښـت، در زب

 )۷۷: ص ۲خُشت، در زبان واخی ذُتْک، در زبان اشکاشمی خُْشت، در زبان منجی خُْشْت.(
 

 نتیجه

مجموعه های دانـش زبانشناسـی اسـت کـه بـه بررسـی نحـوه  زیر ۀریشه شناسی از جمل

ـای آن ـا میشکل گرفنت واژه ها و ریشـه ه ـاریخی تغییـر و تحـول آنه ـا و سـیر ت چنـین . پـردازده

ـای تحقیـق تحقیقات ریشه یابی و ایتمولوژیکی در زبانشناسی ارزش فراوان دارد. ګـر چـه واژه ه

                                                 
١ .see more: POKORNY P,١٢/MACKENZIE(brik)p , ١٠٥/BUCK(BRICK) PP,٦٠٣٬٦٠٤ 

/ONIONS (ether) p٣٢٩/SKEAT(AIDH) P,٧٥٢. 
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۲۰۱ 

ـاه زبانشناسـی جدیـد یـک د که چاما چنین تحقیق به ما نشان میده؛ شده کم است گونـه از نگ

گرفتـه  Etymon ی یونانیدر اصل از کلمهایتمولوژی لغت  لغت، واژه و کلمه را ریشه یابی کنیم.

ـای لغـویی. ماسـت معنای واقعـی شده که مفهوم آن ـای  را اتیمولـوژی تـوان معن شـناخت معن

ریشه شناسی اسـت و در ایـن  اصطالحی اتیمولوژی در زبان انگلیسی هم دقیقاً  .دانست واقعی

کـه در  گیـردو مـرگ کلـ�ت مـورد توجـه قـرار می پیـدایشگی و رشد و تحول و تغییر ه، زندعلم

ـا  ،تحقیق فوق چندین مثال را برای الګو شمرده می شود و در آخر به این نتیجه مـی رسـیم کـه ب

های انـداروپایی و هـم با خانواده زبان هم ګذشت  تقریبا ششصد سال تا هنوز کل�ت داریم که 

 .ۀ خود را دربین نگاه کرده استساخته است و ریشرا با فارسی دری امروزی یک نقطه وصل 

 پیشنهاد

ـاموس ایتمولـوژیکی و ریشـه شناسـی نوشـته  ـان دری هـم ق رضورت مربم است کـه در زب

ـا ۀ فخرقـواس غزنـوی از رس نامـمثل فرهنګورۀ کالسیک نامه های دها و فرهنګشود. فرهنګ ب

 چاپ شود.ریشه یابی و تصحیح مجدد 
 

 مآخذ و منابع

ـاله ، بفُرساسدی بن احمد، ابو منصور علی. لغت      .۱ ـاس اقب تهـران،  -تصحیح و اهـت�م عب

 .ش١٣١٩چاپ خانه مجلس، 

 .ش۱۳۳۹بدخشی، عبدالله. د افغانستان د ځینو ژبو او لهجو قاموس، پښتو ټولنه،     .۲

ـاپ اول، ٢ -١برهان قاطع، به اهت�م دکرت محمد معین، جلد بن خلف، محمد حسین.    .۳ ، چ

 .ش١٣٤٢تهران، -کتاب فروشی ابن سینا

ـاډم یپښتو ترشیح -پښتو     .۴ ـاموس،دریم ټـوک،د افغانسـتان د علومـو اک ـاتو  یق د ژبـو او ادبی

 مخ.۲۰۳۴مرکز، دوهم چاپ، د مدیوتیک د ټولیزو رسنیو مرکز، 

ـالج پېښــورـمحمـد. دخوشحــخټـک مغمـوم، دکتــور یار      .۵  ،ال فرهنـګ، اول جلـد، ایــډورډز ک

 .م ۱۹۸۵

 .ش ١٣٤٨ایران،  -خیابانی، محمدعلی. فرهنگ نوبهار، کتابخانه نوبهار فیضی    .۶

سسۀ لغت نامه دهخـدا، ؤ دهخدا، علی اکرب. لغت نامۀ دهخدا(فرهنگ متوسط دهخدا)، م     .۷

 .ش١٣٨٥

ـاپ االفاضـرسهندی، الله داد فیض. مدارُ      .۸ ـاقر، چ ل. جلـد اول، بـه اهـت�م دکتـور محمـد ب

 .ش١٣٣٧الهور، 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٠٢ 

ـاه.    .۹ ـاب و غزنوی قواس، فخرالـدین مبارکش ـ کت فرهنگ قـواس بـه اهـت�م نـذیر احمـد، نرش

 .ش١٣٥٣ترجمۀ تهران، 

فخری، شمس. (فرهنگ) معیار ج�لی (واژه نامۀ فارسی، بخش چهارم. به اهـت�م دکـرت    .۱۰
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 ١کبیروا رگیزهن

 

های رهنورد تصویرحاالت روحی و روانی در داستان

 زریاب

 

 خالصه

یکی از رویکردهای نقد ادبی معارص، نقد روان شناختی است. امروزه می توان شخصـیت 

ـات های آثار ادبی را مانند انسان های واقع ی روان کاوی کرد، این امر به درک بهرت اثر و رشد ادبی

 کمک قابل توجه می کند.

ـای  ـامین و ماهیـت داسـتان ه ـان، معنـی، مض در این مقاله، حاالت روحی و روانی قهرمان

ـاط طلسم شده"شهر  "، "فریاد"، "خنجر"و "رقاصه" مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته و در برخی نق

 لله قهار نارص (داستان نویس ازبیکستانی)  مقایسه شده است.با داستان های عبد ا

 مقدمه

ـاری در  درسال های پسین ادبیات افغان، به ویژه در داستان نویسی ، همزمان با افزایش آث

ادامه عنعنه و سنت های ریالیستی، شکل های جدید داستان نویسی نیز به تجربه گرفتـه شـده 

نــوع جدیــدی در شــکل، روش و ســبک بیــان، اصــول اســت. در داســتان نویســی افغــان آثــار 

ـاس  تصویر،مضمون و ماهیت قهرمانان نوشته شده است که در این داستان ها  متایل های انعک

ـاهده رسـیده و اهمیـت  بدیعی دنیای معنوی انسان، دیدگاه و حاالت روحی و روانـی وی بـه مش

 شود. می بیشرتی به تدقیق و تحقیق دنیای روحی شخصیت های داستان داده

                                                 
 تاشکند.دکرتای نهادی پوهنتون رشق شناسی دولتی  -١ 
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 مربمیت تحقیق

از آنجا که در رابطه به موضوع این مقاله تا اکنون تحقیـق نشـده اسـت ایـن تحقیـق مـربم 

 دانسته می شود. 

 ارزش تحقیق

ـارز  ـای کمـرت تب تحقیق حارض از این سبب حایز ارزش می باشد کـه بـه یکـی از عرصـه ه

 آن پرداخته شده است. یافته در داستان نویسی رهنورد زریاب و نویسنده اوزبیک در 

 هدف تحقبق

ـار  ـاب و عبداللـه قه ـای زری هدف از انجام این تحقیق تحلیل روحیات قهرمانان داستان ه

 می باشد.

 روش تحقیق

این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه یی صورت گرفته و به تحلیل و مقایسه مـوارد مـورد 

 نظر پرداخته شده است.

ـام شـده اسـت، و برخـی از در ادبیاشناسی، مطالعات متع ددی درباره روحیات انسان انج

ـای مختلـف ارا دیدگاه ها آشکار شـده، ه یـف ه گردیـده اسـت. بـه خصـوص ت. جـور یـنظریـه ه

ـان ذهنـی فعالیـت  ییادبیاتشناس نیز توجه ویژه به این جنبه می دهد، یعنی به نظـر او "... جری

روحی حرکت ذهن انسان، مناسـبات  های  مغزی انسان، یعنی جریان فکری در حاالت مختلف

او به عوامل مؤثر داخلی و بیرونی، باآلخره، حادثه روحی و روانی عبارت از جریان شکلدار یا بدون 

ـادت)، متواصـل و تجز (بطـور معمـو  یی، شدید یا آرام، دایمی یا لحظهشکل ، یـیهبـلی، طبـق ع

ـان بـه قاعـده  جااً پس، ذات. ١می باشد " یکنواخت یا غیر مختلف مغز انسان �ودن روحیات انس

مشخص عمل نامناسب است. ممکن است هر فرد آن را طبق دلخواه خود بفهمد و درک �اید، 

اما حس  �ودن آن یک فرایند بسیار پیچیده است. از این رو بررسی و تحقیـق و تـدقیق قـوانین 

محسـوب  یقـویو ثلتصویر، انعکاس  دنیای روحی و روانی انسان در ادبیات مسئله مهـم علمـی 

 شود. می

ـان  ـان روحـی و روانـی انس منجمله، در داستان های رهنورد زریاب نویسنده افغان نیز جری

ـ  در حاالت مختلف منعکس میگردد. این ادیب زنده گی انسان و مشکالت در آن را بطور منحرص

                                                 
 .۱۹۹۴جورا یف ت. جریان  و تصویر شوور . ت.: "فن".  -١ 
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ـاص به خود بازتاب می دهد. سبک ایجادی ادیب که طی سال ها استفاده شده و بـه حالـت  خ

ـا و گی شکل گرفتـه  اسـت. همچنـین، در داسـتاندرآمده است بر اساس اصل و واقعیت زنده ه

�ایـد. کوشـش را بطور کامل با کوچکرتین جزئیات تلقی می حکایات خویش او روحیات آدم ها

کند که خواص در روحیات و کرکرت انسان را بـه شـکل تـدریجی و منطقـی مـنعکس �ایـد. می

ـلی تکیـه گی موجود است دلچسپ �ید واقعاتی که در زندهبرای نویسنده خو  باشد، نقطـه اص

ـا واسـطهدر آثار او انسان و قلب و دل او می ـای باشد. درد و غم و خوشحالی در قلب انسان را ب ه

ـات حاالت روحی و روانی باطنی انجام می ـاب ایـن اسـت کـه بطـور کـل در ادبی دهـد. نظـر زری

 باشد. قلب انسان مهم می جزه وار پر از ارسارهای معتصویر ، انعکاس جهت

ـاالت روحـی زنـده گـی اکرث قهرمانان رهنورد زریاب عبارت اند از آدمانی که در شـکنجه ح

 ٤، "رقاصـه"٣، "خنجر"٢فریاد"، "١طلسم شده"شهر های امثال "کنند. بخصوص، در داستانمی

ـاالت روحـی و قسمت اینگونه آدمان به تحریر درآمده است. در اینگونه دا ستان ها نه واقعه، بل ح

باشد. وارد به ماهیت اثر با تصویر مناظر، حاالت، کیفیت قهرمان که جـزء روانی انسان استوار می

شود خصوصـیت عمـده سـبک و اصـول رهنـورد امکان ناپذیر تجزیه تصویر بدیعی محسوب می

ـازریاب محسوب می ـامثر شود.  او در داستان "شهر طلسم شـده" خـود از وس ـاظر بطـور ب یط من

ـا تصـویر استفاده می ـان داسـتان را ب ـاطنی قهرم ـای ب ـاح �ـودن دنی �اید. در بازساخنت و افتت

ـان طبیعت رشوع می ـای محـیط حرکـت قهرمان �اید. نویسنده از این سبک بطور کل برای احی

تغذیـه ۀ ایـد�اید. با خود این تصویر نویسنده میتواند آهنگ تعیـین کننـده، نیـت و استفاده می

 ه �اید:یداستان را اراماهیت 

ـر- ـو  ”گردبادهای  تند،  خودشان را  به  در  و  دیوار  شهر  می زدند،  مـی غریدنـد  و  بـه  ه س

 قفس  افتاده  باشند.چون  جان ورانی  درنده که  در   –حمله   می بردند 

ـاده های خاکتوده   ـا   وو  خاشاک،  مثل مارها،  روی  ج ـاره  ه ـاکن ـای تنـگ،   ه ی کوچـه ه

ـا، باال می رفتند،  روی   بام ها می رقصیدند از  دیوارها می خزیدند،  را   مـردم  و  از  پشـت شیشـه ه

ـاده  بـود آلود،  گردیره  بود و  شهر در میان بادهای کردند.  هوای  شهر،  تتهدید  می خاموش  افت

                                                 
 ١ - رهنورد زریاب. داستانها. ( شهر طلسم شده).”شهر طلسم شده“  - کابل۱۳۴۶ ، ۱۴۶، ۱۵۴.  

 .۴۲۹-۴۲۵، ۱۳۴۷کابل » فریاد«(دزد اسپ) رهنورد زریاب. داستانها.  - ٢

 .۳۹۴ -۳۸۹ -، ۱۳۵۲کابل » خنجر«(سگ و تفنگ) رهنورد زریاب. داستانها.  - ٣

  .۲۶۲ -۲۵۳ -، ۱۳۵۰کابل » رقاصه«(سگ و تفنگ) رهنورد زریاب. داستانها.  - ٤
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کـردیم.  آن   روز،  پـدرم   ما کوچ کشـی  چاشتی،در  چنین  پس  از  انگار  بی هوش  شده  باشد.

ـا را  وقت  دیگر،  غضبناک  بود.  این سو  و  آن سـو  بیش  تر  از  هر ـامان ه جمـع   مـی رفـت،  س

ـا  ریسـ�نی را  �ـی توانسـت�ی توانسـت  بلنـد کنـد،  می بست.  وقتی  چیزی را  کرد  ومی  ی

 ١ببندد،  فریادش  بلند  می شد:

ـار  آگاه به یاد داستان "و ی نویسنده آدم ناخودبا اینگونه سبک تصویر  هشت" عبـد اللـه قه

ـان از طریـق تصـویر  نویسنده ازبیک می افتد. در این داستان نیز به دنیای روحـی و روانـی قهرم

 شود:طبیعت وارد می

 ییـداق"باد خزانی کـه دو هفتـه اسـت اجـازه بـاز کـردن چشـم را �یدهـد، در شـاخه  

رد، در باالی بام ها وش وش میکند، به دروازه و دریچه های بسته رس درختان صدا میزند، میغ

 .٢میزند و آه میکشد"

تواند روحیات در هر دو داستان حاالت روحی و روانی باال است و از آن بطور راحت آدم می

ـان رشکـت نورزیـده انـد، یت کند. با آنکه در پارچه های اراقهرمانان را درک و دریاف ه شـده قهرمان

خود این مناظر در تصورو درک �ودن کیفیت و روحیات قهرمانان بعنـوان واسـطه و وسـیله  ولی

 کند. مهمی خدمت می

در هر دو تصویر نیز احساسات قـوی اسـت کـه در آن میتـوان بـه راحتـی حالـت روحـی و 

 ورزنـد، همـینه شده قهرمانان رشکت �ـییقطعه های ارا روانی قهرمانان را درک کرد. با آنکه در

کنـد. در مناظر برای تصور و احساس �ودن کیفیت قهرمانان بعنوان وسیله مهمی خـدمت مـی

ـامیلی  ـان در منظـره مشـکالت ف داستان "شهر طلسم شده" ر. زریاب حالت روحی و روانی قهرم

ـارصه منعکس می ـار در مح ـان، ناچ گردد. قهرمان داسـتان "شـهر طلسـم شـده" پـدر بـی خا�

ـار  ماند. اینگونه تأثیرات قهرمان را به انسان جاهل، تنـدرو و تنـدمیتأثیرات داخلی و ظاهری  رفت

سازد. در این داستان حالت قهرمانی که از نیروهای ظاهری بسیار اذیت شـده اسـت،  مبدل می

امکان ندارد  بی گناهی خودرا به هیچ وجه ثابت بسازد،  بشکل طبیعی انعکاس یافتـه اسـت. او 

کی داشته باشد، اما فقیری، تهیدستی، مانع عملـی شـدن آرزویـش میخواهد که یک خانه کوچ

-گردد، به روحیات و حالت روانـی اش اثـر جـدی مـیشود. وضع بی معنی که او اثیر آن میمی
ـامالًگذارد. در داستان از دست دادن موازنـه حالـت ر  مـنعکس  وحـی و روانـی او بـه راحتـی و ک

                                                 
 ١ - رهنورد زریاب. داستانها. ( شهر طلسم شده).”شهر طلسم شده“  - کابل۱۳۴۶، ۱۴۶.   

 ٢-  قهار عبداله. آثار. جلد اول، مطبعه ادبیات بدیعی به نام غفور عالم. تاشکند. ۱۹۶۷.
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ـات زنـده باشدمیشود. قهرمان اثر طبیعتأ مبارز �ی . او از آدمانی نیست که برعلیه و ضـد اختالف

ـاه مـی گی محکم وا ایستد، از آدمانی که به جایی که آنها -را حل �اید، به آنها با کـنج چشـم نگ
ـاهده فیلسـوفی محسـوب مـی ـاراحتی همیشـکند، مایل بـه مش ـان را هشـود. ن گـی وجـود قهرم

ـان رخ مـی �اید. مبارزه و تظاهرات داخلی روانیمحارصه  می ـات قهرم دهـد، از کـه در احساس

ـارج �ـوده، اوبیرون مشاهده �ی -را آرام �ـی شود، اما احساسات قهرمان را از موازنـه و تـراز خ
ـان مشـکل  ـا زب ـیح ب گذارد. ادامه داشنت منظم این جریانی که شناخنت و مشاهده با عقل، ترش

اب �اید. قهرمان داستان زنده گی اش است، آدم را مجبور میسازد یکی از حیات یا مرگ را انتخ

 سازد، در نتیجه با رسیدن قهرمان اثر به مرض روانی به پایان میرسد:را قربان ترس خود می

 ”پنجره رفت. آن را باز کرد و فریاد برآورد:باز هم به سوی 

 لعنت بر تو، ای شهر... ای شهر طلسم شده!-

 چرخی زد. رویش را به طرف ما کرد. خندید و در میان خنده گفت:

 این سی هزار را هم طفیلی ما در ق�ر باخت. ها...این طفیلی بی چاره!-

 و آن گاه، قهقهه یی را رس داد:

 سی هزار هم رفت... خوب... اگر هم می بود، به چی دردمان می خورد؟-

 آن هم در این شهر طلسم شده!

چیـزی تـرش  مثـل ایـن کـه –نی تر موج زد. بعد، چهره اش متشتنج شـد قهقهه اش طوال 

 ١ه�ن جا را چنگ زد و نالید: سینه، روی قلبش، گذاشت. خورده باشد. آن گاه، دستش را بر

ـان دادن آن  در این قطعه ادیب از سبک و اصول تصویر حاالت روحی و روانی قهرمان، نش

ـات اً ده �وده اسـت. واقعـادر آغوش احساسات متخلف بطور بامثر استف ـای تصـویر روحی ، راه ه

�ایـد: "طـوری کـه شـکل عمراف ادبیاشناس معـروف تأکیـد مـی انسان زیاد است. طوریکه ح.

ـالوگ، خـواب، ها ـاحبه، مان ـال عکـس، مص ـای نظمـی امث ـاد اسـت، وسـیله ه ی روانشناسی زی

هر یکی از آنها بـرای باشد. رمزهای روحی و روانی، حرکات احساسی، منظره، رساب مختلف می

 .٢کند"آشکار �ودن ارسار خفیانه دنیای باطنی قهرمان برای نویسنده مفید است و کمک می

ـار روحـی و روانـی زنـده گـی میکنـد. فقـط قهرمان داستان "خنجر" دوازده سال تحت فش

و گیـرد خوابد، برای خالص شدن از این عذاب و آزار روحی تصمیم مـیوقتیکه به بسرت مرگ می

                                                 
 ١  - رهنورد زریاب. داستانها. ( شهر طلسم شده).”شهر طلسم شده“ - کابل۱۳۴۶ ، ۱۵۳، ۱۵۴. 

 .۱۹۸۳عارص ازبیک. ت.: "فن". نویسی من شناسی بدیعی  و ه�ی و رماعمر اف ح. روان - ٢



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۰۸ 

ـلی کـرکرترا مجبور می ـان معـین ماهیـت اص ـا زم شود "راز"را به پرسش بگوید. در این نویسنده ت

ـارص ازبیـک نیـز بـه چشـم "راز" نگه می دارد. این سبک در داستان "ارسار بابا"ی عبد الله قهار ن

ـا، مـردم می خورد. بابا (پدرکالن) پرسش که در جنگ فوت کرده است را از خا�ش، همسایه ه

ـاال از وجـودش  دارد، در نتیجه او در محارصه آزار روحی "سیاه شده و"راز" نگه می گذر مثلیکه ح

 .١رسید" خیزد به نظردود می

ـاهری بـه نطـق اپیسـتولیار نیـز  ـاطنی و ظ ـالوگ ب در داستان "فریاد" نویسـنده غیـر از مان

خص همصـحبت ارسال به کسـی بـوده، او بـه شـ ییه�اید.  این سبک به شکل ناممراجعه می

ـاراکرت خود بطور غایبانه می ـای ک نویسد. عادتأ در مانالوگ خصوصیت عمیق باز شـدن جنبـه ه

انجام داده اسـت.  نامه مذکور این وظیفه را کامالً  شود که مالک سخن و نطق در نظر گرفته می

ـای گذارد قسمی که در سخواند این نامه طوری و تا حدی اثر میرس قهرمان که نامه را می طر ه

 زیر به مشاهده می رسد:

رییس عرق کرده بود.  حس می کرد روی شکمش نز شده است.  دلش مـی تپیـد و یـک 

 آواز پنهانی گوشش را آزار می داد: 

 بنده پایین کنمشان؟...  بنده پایین کنم شان؟  -

-رسارس زنـده گـی اش،در ه�ن یک لحظه، زنـدهیک لحظه، رسش روی سینه خم شد. 
ـای دلـشگی اش،از  چنـگ زد.  یـک غـم ناشـناس.   پیش دیده گانش گزشت.  یک غم در زوای

است. رسش را بلند کـرد.  هـوا بیخـی تاریـک   غمی که حس می کرد. با زنده گی اش توأم بوده

ـارهٔ ایـن مـرد   شده بود.  قهوه اش رسد شده بـود و ـا خاموشـی بـود. ریـیس، لختـی در ب همـه ج

 پرسید: پرسید، ار از خودش پرسید،پرسیدبی اختی  ناشناس فکر کرد و بعد،

 آیا هیچ دلی دزدمند را شاد ساخته ام؟ -

 و از ژرفنای روانش آوازی شنید: 

 ٢نی، نی...  هرگز...  هرگز! -

ـار خـودگردد، وارخطا و دست و پایی می"وقتیکه شخص دچار تصادف می را  شود و اختی

-گردد، آدم تتله مـیشود، زبان آبله میدهد. در اینگونه اوضاع محافظت ضعیف میاز دست می

                                                 
 .۱۹۶۷قهار عبداله. آثار. جلد اول، مطبعه ادبیات بدیعی به نام غفور عالم. تاشکند.  -١ 

 .۴۲۹ – ۱۳۴۷ ،کابل» فریاد«(دزد اسپ) رهنورد زریاب. داستانها.  -٢
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٢٠٩ 

ـات شود، در زبان او کل�ت بی معنی گد می ـارت اسـت از رصف تعریف گردد. وظیفه نویسنده عب

 .١طوالنی، جاهای الزم را پیدا �وده با دو کلمه سخن قوی به خواننده نشان بدهد"

ـات او باشد که در داستان "رقایکی از اینگونه قهرمانان ر.زریاب مراد می صـه" اسـت، روحی

شود. در اثر همـه اشـیا کـه بـه تحریـر قلـم به شکل نطق باطنی یعنی مانالوگو دیالوگ ظاهر می

شـود، ایـن حالـت روح عمـومی داسـتان را تعیـین درآمده است، به شکل مالک جان تصویر مـی

ـایی  ـان ه ـاال بـرده اسـت. نویسـنده در تصـویر تک ـا حـد معـین ب کـه در �وده، قوای تأثیر آن را ت

 روحیات شخص با دل نازک و با خود تنها مانده است بسیار موفق می باشد:

ـای  سـپیدلحظه یی  آرام  نشست.  به  پرده چند مراد،  ـال ه ـا  خ رنـگ نظـر   خاکسرتی  ب

را به سینه فـرو بـرد.  داد  و  دودشسگرتی در خودرو را خاموش کرد.  دوخت  سپس،  چراغ های

خودش افتاد. غصه رسد و تلخـی در دلـش  می شد، به فکر زنده گیمثل هر وقت دیگر که تنها 

ـاگذشته های د -جنگ زد. فکرش دوید به گذشته ها  یش، رد ناک. به نظرش آمد کـه گذشـته ه

ـای ـال ه رنـج،  مثل پرده خاکسرتی رنگی است که خال های بسیار دارد. خال های تنهایی، خ

 . دروازه، رسد و سـنگین ایسـتاده بـود. بـهبه سوی دروازه خانـه نگریسـت خال های درد و غصه.

 نظرش آمد که دروازه به او می گوید: 

 ٢تو را �ی گذارم که داخل شوی! -

 از این جمله میباشد.

کنـد. او در تواند، به چشم نفرت نگاه مـیبه این سبب روحیات او این وضع را پذیرفته �ی

-گـی مـیهسازد و اینگونـه زنـدبان میرا قر  را، شخصیت خود ترسد، خودزندگی از همه چیز می
برد. هرگونه هم بدی و هم خـوبی کـه در را به افکار و تخیالت مختلف می کند. احاسات مبهم او

فهمد، ولی توان اعالم و اظهار مناسب را نـدارد. او خـواهر بیند، میاطراف او به عمل میاید را می

ـارزه کنـد، کوشـش مـیرا پیدا می کالن خودرا سال ها میپالد، وقتیکه او کنـد کـه فـرار کنـد. مب

ـاآلخره بـه  روحی، ترس، نارضایتی از خود در باطن او، اظهار ننمودن بـه چیـزی ایـن شـخص را ب

 رساند.    تنزل می

ـات  هر نویسنده یی میتواند د ر آثار خویش شخصـیت خـود، حـوادث سـپری �ـوده، واقع

ـارص بـدیعی اسـتفاده �ایـد. خیالی خود را که تخیل �وده است وارد �اید یا ا ز آنها  بعنوان عن

                                                 
 .۱۹۴۷ش�ره ،یولدوزیرشق  ن های عبد الله قهار (مقاله اول)محمد اف ا علی. تصویر روحی و روانی در داستا -١ 

 . ۲۵۴،  ۱۳۵۰کابل » رقاصه«(سگ و تفنگ) رهنورد زریاب. داستانها.  - ٢ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۱۰ 

ـأثیر  مهارت و تجربه بدیعی و ادبی نویسنده و شاعر، خصوصیات منحرص به فرد در سبک او زیر ت

 گردد. آنها تشکل میابد و ترویج می

ـارص خـود کـه زریاب کوشش کرده است که جنبه در آثار بعدیی ر. ـان مع ـای قلبـی انس ه

ـا و ارائـه درک و فهمیدن آن مشکل اس ـای مختلـف افش ـا جنبـه ه ـاگون ب ت را در رنگ ها ی گون

ـات مختلـف بـه طـور  ـای واقع ـاع و الیـه ه ـای او در اوض �اید. قهرمانان در حکایات و داستان ه

ـاس دهنـده  منطق تدریجی بدون تکرار و بشکل گوناگون، در عین زمان منحیـث اشـخاص انعک

 گردند. عالیم زمانه تصویر می

 منابع

ـار (مقالـه اول)/     . ۱ رشق  محمد اف ا علی. تصویر روحی و روانی در داستان های عبد اللـه قه

 ش�ره . ۱۹۴۷یولدوزی. 

 ۱۹۹۴٫جورا یف ت. جریان  و تصویر شوور . ت.: "فن".     . ۲

 .۱۵۴ -۱۴۶، ۱۳۴۶کابل –“طلسم شدهشهر  . ”داستانها رهنورد زریاب.     . ۳

 .۴۲۹  ۴۲۵-، ۱۳۴۷کابل  -» فریاد«(دزد اسپ) ا. رهنورد زریاب. داستانه     . ۴

 .۳۹۴ -۳۸۹ -، ۱۳۵۲کابل » خنجر«(سگ و تفنگ) رهنورد زریاب. داستانها.      . ۵

 .۲۶۲ -۲۵۳ -، ۱۳۵۰کابل » رقاصه«(سگ و تفنگ) رهنورد زریاب. داستانها.      . ۶

ـارص از      . ۷ بیـک. تاشـکند. "فـن". عمر اف ح. روانسشناسی بـدیعی  و هـ�ی و رمانویسـی مع

۱۹۸۳. 

 .۱۹۶۷.  قهار عبداله. آثار. جلد اول، مطبعه ادبیات بدیعی به نام غفور عالم. تاشکند. ۸

ـا ادارۀ *  در این مقاله نکات قابل تأمل فراوانی از لحاظ دستوری و نگارشی بـه دیـده مـی آیـد؛ ام

ـارش فارسـ ـا شـیوه نگ ی در کشـور دوسـت مجله برای آشـنایی هرچـه بیشـرت خواننـدۀ محـرتم ب

 اوزبیکستان منت حارض را بدون کم و کاست به نرش سپرده است.
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