




 دولت جمهوري اسالمی افغـانستـان
 اکادمی علوم 

 ريـوم بشـت بخش علـمعاونی
 ها و ادبیاتانـریاست مرکززب

 انستیتوت زبان و ادب دري

خ ادبیات، زبان شناسی،  کلورشناسدربخش هاي تاری  یفول
یادب شناس به نظریۀ ادبی، نقد ادبی و سایر گونه هاي مربوط  



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 مم:تهم

 هیأت تحریر: 
 سرمحقق شریف اهللا شریف

 معاون سرمحقق محمد فاضل شریفی
 معاون سرمحقق محمدمتین مونس
 معاون سرمحقق علی شیر رستگار

 محقق مارینا بهار
 علی شیر رستگار  دیزاین:

 نسخه 500  ژ:تیرا
 اکادمی علوم افغانستان.شهرنو،  ،کابل آدرس:
 الهام نبی زاده 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 40براي محصلین و شاگردان مکاتب:  •

 افغانی 80راي سایر ادارات: ب •

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 فهرست مطالب
 

 صفحه               نویسنده                           عنوان                ش�ره     

 

  ١                    رسمحقق رشیف الله رشیف              ...باز تاب فرهنگ عامیانه و فولکلوریک در -١
 ٢٢ سیداکرام الدین حصاریانپوهاند دکتور    ...     های شکوهمندخراسان کانون فرهنگ -٢

 ٥٢  برهان الدین نظامی   معاون رسمحقق                     گی و خاطرات ...های زندهشگفتی -٣

 ٧٤       صالحه حبیبی         معاون رسمحقق          یی...ها سخن عدهتجسم بعضی خوردنی -٤

 ٨٤                       فاطمه غیاثی                                                         موالنا پژوهی در افغانستان         -٥

 ١١١             محقق سیداحمد رفعت                               های دوگانه در شعرهای عفیف...تقابل -٦

 ١٤١           یدطاهریرمضان تفسیری، حم         ...بررسی کارکرد پارادوکس در بیان تجربه -٧

    ١٧١                                       محقق زحل راد                                                         سیاست زبانی -٨

 ١٨٠دکرت دینا محسنی                                           های ریالیزم جادویی در داستان...              جلوه -٩

 ١٩٤                                  محمد عارف احمدی                                       ...درشناخت انه اید ویرژیل -١٠

 ٢١٥                              رسمحقق سی� رسولی                                .       ...نگاهی گذرا به آثار موالنا -١١

 ٢٢٦     محقق لینا روحی نایب خیل                          ...     های ادبی در اشعار رودکیبرخی آرایه -١٢

 ٢٤٦                     محقق الهه مقصودی     شناسانه داستان کاکامرداد...  تحلیل روایت  -١٣

 260                         محقق لیمه خیال  های دری...انواع و نقش فونیم/ ی/ در زبان -١٤
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  رسمحقق رشیف الله رشیف

 
 

 حافظنگ عامیانه و فولکلوریک در اشعار بازتاب فره

 

Abstract  

This paper has analyzed and described the folkloric 

properties of Hafiz’s poems to characterize their importance and 

worthiness. In addition, all subjects have been alphabetized. 

Common’s believes are mixed of religious and legendary 

issues that progressed in step of human’s live progressing. 

Today, several nations have folkloric literature and believes and 

their lives are regretful of many common believes. 

Many folkloric subjects have been reflected in Hafiz’s 

poetries. This shows that written literature has irrefrangible 

relation with folklore and common believes.    

 خالصه

هـای حـافظ بـوده کـه بـا این مقاله بازتابی از فرهنـگ عامیانـه و فولکلوریـک در غـزل
های مختلف را مالحظـه کـرد؛ لهـذا درک ها و رسم و رواجتوان فرهنگمطالعۀ اشعار آن می

ــده گرفــت، بلکــه مضــاف از دیگــر  ــد از دیــدگاه فولکلوریــک نادی و تحلیــل کــالم آن را نبای
، مفاهیم فولکلوری و فرهنگـی نیـز در تـار و پـود کـالم آن جـای ویـژه های ابیات آنگیویژه

هـا در محـیط و مـاحول شـان بـا آمیـزش از گی انسانهای مختلف زندهداشته است و گونه
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های مختلف در کالم آن انعکاس یافته است که با مرور این نبشـته دانسـته ها و باورفرهنگ
بـه انـواع گونـاگون بـا تکامـل تـدریجی برشـ و خواهد شد و باورهای مردمی و عقایـد شـان 

شعایر مختلف فرهنگی و کلتوری شان چنان منعکس است که هر یک �ایـانگر مختصـات 
تواند و کالم حـافظ آنقـدر های مختلف پژوهش شده میها در فرهنگزیست باهمی انسان

منـدانش صگی مردم و فرهنگ شان بافت خورده که گاهی در آیینۀ دیوان او، اخـال بر زنده
 �ایند.بخت و فال باز می

 مقدمه

هــا جریــان دارد و بــه اشــکال گی اقــوام و ملــتفرهنــگ عامــه یــا فولکلوریــک در زنــده
گی انسـان را وادار هـای زنـدهگیسـازد. راز و رمزهـا و پیچیـدهمختلف خـود را �ایـان مـی

هـا عوامـل و رسنوشـتسازد که در ورای مسایل عادی و پیش پا افتاده به دنبال پـاره از می
گی همــین اســت کــه ناشــناخته متوســل گــردد، بــرای پــذیرش آدمــی ایــن نکتــه کــه زنــده

پیوندی، هرچند مبهم و ناشناخته با دنیایی برتر و عامل غیب ندارد، دشـوار اسـت، در سـایۀ 
چنین تصوری بسیاری از معتقدات برش از قدیم ترین ایام تا روزگار کنـونی، شـکل گرفتـه و 

ها به صورت خودآگـاه یـا ناخودآگـاه بـا گی انسانهای مهمی از زندهه است جنبهباعث شد
ها، رسـوم و آدابـی انضـ�م یابـد کـه مجموعـه آنهـا فرهنـگ عامـه یـا فولکلـور را عقاید، باور

های که از پیشـینه تـاریخ طـوالنی برخـوردار انـد سازد. رواج فرهنگ عامه در میان ملتمی
هایی است که سابقه اندک دارند. پدید آمـدن فرهنـگ تر از ملت به مراتب بیشرت و متکامل

عامه دالیـل متعـددی دارد، گـاه آداب و رسـوم اجت�عـی مـردم و گـاه تعبیـر و تفسـیرهای 
گی باعث شکل گیری آنها شده است. بـر اسـاس پیشینیان از وقایع طبیعی یا حوادث زنده

شـود، پیشـینه در جهـل و نـادانی یبینش امروزی، بسا از آنچه به فرهنـگ عامـه مربـوط مـ
هـا و را ناشی از کـج اندیشـی های پیشینیان خودتوان باورداشتدارد. امروزه به راحتی می

تصورات نادرست آنها از وقایع دانست و دانش برشـی را در پاسـخگویی بـه بسـیاری از 
 ها و عنارص فرهنگ عامه کافی تلقی کرد.خرافه

ودآگاه به باورهای پیشینیان توجه داریم بی آن کـه دلیـل با این حال بسیاری از ما ناخ
گیـریم، بـرای رفـع چشـم زخـم، اسـپند آن را بدانیم برای عروسی در ایام دو عید، وقت مـی

انگــاریم و بعضــی از ســوزانیم. همــین گونــه بعضــی از پدیــده را خــوب و پســندیده مــیمــی
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و بعضــی دیگــر را بــد قــدم  پنــداریم. بعضــی از افــراد را خــوش قــدمهــای را رش مــیپدیــده
زنــیم. و بعضــاَ از طریــق ایــن تفــال انگــاریم و بــه برخــی از وقــایع و حــوادث تفــال مــیمــی

هـای فولکلوریـک پنداشـته گیـرد. کـه ایـن کـار خـود نـوعی از خرافـهپیشگویی صورت می
هـا در طـول روز و شـب شود، خرافه پدیـده روحـی اجت�عـی اسـت هـر یـک از انسـانمی

اخودآگـاه در رفتـار و گفتـار خـود بـه انـواع گونـاگون از باورهـا و افکـار خرافـی خودآگاه یـا ن
سـازند، کند که با این نوع پندار موفقیت یا شکست را برای خویش فـراهم مـیاستفاده می

هـایی کـه هـر لحظـه گی عملی فراز و فرود زیسـنت در محـیطالبته به هر حال، تجربه زنده
ها قرار داد. مناسبتی بـرای پیـدایش و رواج ها، بالیا و مصیبتآدمیان را در معرض انواع آزار 

فرهنگ عوام گردید و هر نسلی به آنها چیزی اضافه کرد تا روزگـار مـا؛ البتـه بـا ایـن مقدمـه 
�ـاییم اکتفا �وده و اسلوبی که در نگارش این مقاله منظور است آن را چنـین معرفـی مـی

 ی آن افزوده باشیم.تا با یادکرد این مشخصه بر اهمیت علم

 ارزش تحقیق

تـوانیم ارزشمندی این نبشته در ایـن اسـت کـه بـا شـناخت ژانرهـای فولکوریـک مـی
 گی افراد برش را در حاالت گوناگون درک �اییم.مسیر زنده

 هدف تحقیق

شناساندن ادبیات شفاهی و فولکلوریک در حیات جامعـه انسـانی خیلـی بـا اهمیـت 
هـا و هـا، لهجـهل بازتاب فرهنگ عامیانـه بـه اهمیـت و ارزش واژهتوان از خالاست؛ زیرا می

 اصطالحات دیگر آگاهی حاصل کرد.

 روش تحقیق

 باشد.کتابخانه یی و تحلیلی می

هـای فرهنـگ عامـه و فولکلوریـک اشـعار آن اینک توجه ش� را در کالم حافظ و یافتـه
متعـدد، فرهنـگ متکـرث گـوییم کـه در دنیـای معـارص بـه دالیـل سـازیم و مـیمعطوف می

کنـد. گویـا ها تحت تأثیر فرهنگ همگانی قرار گرفته است و مسیر نابودی را طـی مـیتوده
هــا و در ابتـدا فرهنگـی یکپارچـه وجـود داشــته و بـه تـدریج، ایـن فرهنــگ بـا یـافنت شـعبه

ها متعدد شده و امروز شاید انسان بار دیگر در حرکـت از کـرثت بـه وحـدت فرهنـگ شاخه
هــای آن را مفیــد و گــیآوری و تــدوین فرهنــگ عامــه و ویژهد. همــین رضورت جمــعبپــرداز 
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یـابیم و هـای اجت�عـی در مـیداند و هر یک از اشعار حافظ را بنـابر نیازمنـدینیازمند می
 کنیم: بندی میآن را به مناسبت ویژه دسته

 الف) باورهای مربوط بزم

یـی خـاص نی �ـادین و اسـطورهمجالس بزم و به خصوص اصطالحات خمری، با معا
های پیدایش باورهای متعددی را در فرهنگ عامه بـه وجـود آورده اسـت؛ برخـی خود زمینه

 از این باورها که در غزلیات حافظ انعکاس یافته به رشح زیر است:

 افالطون خم نشین -١

بر اساس باورهای پیشینیان و بنـابر گفتـه نظـامی در اقبـال نامـه " افالطـون از خلـق 
گان برآمـد. چـون در وشه گرفت و در خم بنشست در پی تحقیـق اوضـاع افـالک و سـتارهگ

سکوت و خاموشی مطلق بوده آواز حرکـات افـالک در خـم پیچیـد و از انعکـاس آن در خـم 
ورد و علـم موسـیقی را آوازهای خوش پدید آمد افالطون از آن آوازها اصوات �وداری پدیـد آ 

 )١(بنیاد نهاد"
 ه یی افالطون با خم به شکل ذیل در غزلیات حافظ بیان شده است.ارتباط افسان

 جز فالطون خم نشین رشاب                            رس حکمت به ما که گوید باز

 )٢)(٢٣٣(دیوان حافظ: ص                                                                                    
 جرعه فشانی -٢

فرهنگ اسـاطیر آمـده اسـت: اقـوام مختلـف در روزگـار باسـتان پـیش از رسـم  در
ـوبات قربانی به افتخار اموات و گذشته گان، رشاب یا روغن یا آب و عسل یا شیر و مرش

گویـا ریخـنت آب روی قربهـا امـروز هـم از زمـان  ریختنـد.ها یا مقابر مـیبه روی مجسمه
فظ بارها این رسم را در اشعار خود به کـار بـرده باستان تا حال یادگار همین رسم است. حا

 )٣است از جمله (
 یی بر خاک و حال اهل دل بشنوبیفشان جرعه

 که از جمشید و کیخرسو فراوان داستان دارد                                                                         

 )١٥٧(دیوان حافظ: ص                                                                                                        

 ان بر خاک  ـــیی فشاگر رشاب خوری جرعه

 ه باکـــه غیر چــد بــاز آن گناه که نفعی رس                                                                       

 )٢٩٦(دیوان حافظ: ص                                                                                                         
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 ۀ کاس الکرام    ـــد از جرعـــخاکیان بی بهره ان

 این تطاول بین که با عشاق مسکین کرده اند                                                                    

 )٣٩٢(ه�ن، ص                                                                                                               

 شادی روی کسی خوردن -٣

بر اساس باورهـایی کـه در فرهنـگ عامـه آمـده اسـت، ارواح آدمیـان، پـیش از خلقـت 
دیگر دوستی و پیوند داشته انـد، امـا پـس جس�نی با هم بوده اند، برخی از این ارواح با یک

از آمدن به دنیای مادی یکـدیگر را فرامـوش کـرده انـد. در ضـمن دکـرت خـانلری اصـطالح 
(شادی خوردن) را دارای معنـای خـاص و از آداب و رسـوم عیـاران شـمرده و معتقـد اسـت 

 )٤ دارد.("شادی خورده" را مرتادف "مرید" و "رس سپرده" در سلک تصوف محسوب می
 دهد:به هر حال حافظ این باور و رسم را در ابیات زیر چنین بازتاب می

 شادی روی کسی خور که صفایی دارد   نغز گفت آن بت ترسا بچۀ باده پرست

 )١٠٩(دیوان، ص                                                                                                           

 به دست او مرشف شد     ز آن ساعت که جام میا

 اران زدـــگساد میــادی به یـــاغر شـــزمانه س                                                             

 )١٧٧افظ، ص(ح                                                                                                        

 پیرانه رس هوای جوانی است در رسم جامی بده که باز به شادی روی شاه

 )٢٧١(حافظ، ص                                                                                                      

 باورهای پزشکی فولکلوریک -٤

هر چند که در روزگـار خـود جنبـۀ علمـی ها و آداب و رسوم مربوط به پزشکی، اندیشه
داشته، امروزه در سایه پیرشفت دانش، نادرستی برخی از آنها به اثبـات رسـیده و بـه شـکل 

شـوند. بسـیاری از ایـن باورهای خرافی در آمـده و در زمـرۀ "پزشـکی عامیانـه" شـمرده مـی
هـا بـی�ریباورها مورد توجه حافظ واقع شده اسـت؛ بـه عنـوان مثـال، در مـورد تشـخیص 

 گوید:می

   ان من ببینـــای روی زبهـای که طبیب خست

 انــکاین دم و دود سینه ام بار دل است بر زب                                                            

  گرچه تب استخوان من کرد ز مهر گرم و رفت

 خوانـــرود آتش مهر از استو تبم �یــهمچ                                                              

 )٣٠١ص (دیوان حافظ،                                                                                            



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦ 

هـای مـداوا نیـز سـخنان در دیـوان حـافظ آمـده اسـت؛ چنانکـه در بارۀ برخی از شیوه
 :ابیات زیر مبین این امر است

 که حاجتت به عالج گالب و قند مباد  شفا ز گفتۀ شکرفشان حافظ جوی

 )٥)(١٤٩(دیوان ص                                                                                                    
 شود:گی در ابیات زیر دیده میهمچنین ارتباط بین مومیایی شکسته

 اییــدالن مومیگینـــنخواهد ز سن  تی استدل خستۀ من گرش هم

 )٣٧٠(دیوان، ص                                                                                             

 انیـــوام نشـــبه مومیایی لطف ت         شکسته وار به درگاهت آمدم که طبیب  

 )١٥٢داد(دیوان، ص                                                                                            

نکتۀ مهمی که قابل ذکر است این است که تالش انسان گذشـته بـرای یـافنت داروی 
بخـش بـا عنـوان "نوشـدارو" یـاد شـده و همه دردهاست. در شاهنامه از ایـن داروی حیـات

 یر "جاندارو" یاد کرده است:حافظ ضمن ایجاد ایهامی لطیف، در بیت ز

 دهد             جان دارویی که غم بربد در ده ای صبیباد صبا ز عهد صبی یاد می

داده اند. های مختلف را به اعضای گوناگون بدن نسبت میدر باورهای عامیانه، حالت
رنج  داشته اند و اصطالح "خون جگر خوردن" را به معنایاز جمله غم را به جگر منسوب می

 :�اییمدر بیت زیر مالحظه میارتباط با این باور شکل گرفته  که در-و اندوه کشیدن 

  می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر

 ه فلک فریادمـــد رس بـــرسمکش تا نکش                                                             

 )٥) (٢٦٢(ه�ن، ص                                                                                                     
 در مثنوی نیز شادی به گرده، غم به جگر و تفکر و عقل به رس نسبت داده شده است: 

 عقل چون شمعی درون مغز رس  شادی اندر گرده و غم در جگر      

 )٦) (١١٨٢(مثنوی،                                                                                                   
 و نیز:

 غم جگر را باشد و شادی ز شش  کودکان خندان و دانایان ترش      

 )٧) ( ٣٧٤٠(بیت                                                       
 اشاره به همین امر است.به جوش آمدن خون نیز که در ابیات زیر وجود دارد، 
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 د     ـــ�انه میـــد و وجـــرساقی بهار میـــس

 فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش                                                        

 )٢٤٥(دیوان حافظ، ص                                                                                             

هـای دانند و معتقدند که اشـک در غـدهدر باورهای عامیانۀ پزشکی، اشک را خون دل می
آیـد و سـپس از شود و به بام بدن (پیشیانی) میساز که در دل وجود دارند، تولید میاشک

ه شود؛ و در حالت اغـراق آمیـز، از گریـه بـیابد و از مژگان خارج میمجاری دمع جریان می
 یاد کرده اند.» خون گریسنت«عنوان 

 گوید:حافظ می

 اد ـــون بــــک غرق خــــچون گوهر اش      د         ــــو باشـــــۀ تــــچشمی که نه فتن

 )١٤٩(دیوان، ص                                                                                                           

  اشک خونین به طبیبان بنمودم گفتند          درد عشق است و جگر سوز دوایی دارد 

 )٨) ( ١٤٩(دیوان، ص                                                                                                 
 باورهای عامیانه مربوط به جواهرات -٥

هـا کـه بر اثر تابش آفتاب و به مرور ایام بعضی از سـنگگان بر اساس باورهای گذشته
گی داشته باشند، با تحمل روزگـار، بـه لعـل و گـوهر تبـدیل ارزش ذاتی و لیاقت و شایسته

شوند؛ حافظ این باور مردمـی را بـا اندیشـۀ عـالی عرفـانی ایـن گونـه در ابیـات خـویش می
 بیان داشته است: 

 با طینت اصلی چه کند بد گهر افتاد             گر جان بدهد سنگ سیه لعل نگردد   

 )١٥٠(دیوان، ص                                                                                                       

     هاستالـــامد، ســـکان مروت برنیلی از ـــلع

 تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد                                                                

 )١٨٦(دیوان، ص                                                                                                       

  دـــه خورشیــل و گهر نیست وگرنـــطالب لع
 همچنان در عمل معدن و کان است که بود                                                             

 ام صرب       ــــگ لعل شود در مقــــد سنـــگوین

 ود ـــگر شـــه خون جـــک بــــود ولیـآری ش                                                            

 )٩)(٢١٥(دیوان، ص                                                                                               



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۸ 

 پیدایش مروارید (ُدر)

ها از اعـ�ق دریـا بـه سـطح بر اساس باورهای پیشینیان در اوایل فصل نیسان صدف
گشایند. هر صـدف کـه تنهـا و تنهـا های باران میآیند و دهان خود را در برابر قطرهآب می

ند و سپس به اع�ق دریا باز گردد، بـه مـرور زمـان، آن قطـره در به یک قطره باران قناعت ک
 شود.آن به گوهری تبدیل می

 در کیمیای سعادت آمده است: 

قطره باران در درون صدف افتد، پس پوسـت خویشـنت فـراز کنـد و بـه قعـر دریـا فـرو 
ورد در پـر دارد چنانکه نطفـه در رحـم و آن را مـیشود و این قطره باران در درون خویش می

میان خویشنت و آن جوهر صدف (که) حق تعالی به صفت مروارید آفریده اسـت آن نـور بـه 
 )١٠( ند تا هر قدر باران مروارید شود.کوی رسایت می

این باورها در اشعار فارسی بارها دست�یۀ مضمون آفرینی قرار گرفتـه اسـت، از جملـه 
 گوید:حافظ می

            گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت

 )١١د (ـــه شــدانـــوهر یکـــقطرۀ باران ما گ                                                            

          دستخوش جفا مکن آب رخم فیض ابر

 )  ١١کند (بی مدد رسشک من دُر عدن �ی                                                          

 )١٩٧(دیوان حافظ، ص                                                                                           

 گوید:نظامی می

 )١٢ود (ــاران بـطرۀ بـکی قـدُر ز ی   ود      ــراوان بـــه فـــدف گرچـــآب ص

 باورهای مربوط به چشم زخم -٦  

دم دارد. چشـم زخـم عبـارت از آسـیبی اسـت اعتقاد به چشم زخم، ریشۀ عمیق در مر 
رسـد و شود از نگاه حسود یا بدخواه یا حتی ستایشگر به کسی یـا چیـزی مـیکه تصور می

کردنـد کردند و سیاهی آن را به پیشـانی کسـی کـه تصـور مـیبرای این کار اسفند دود می
 ه است.) این باور در غزلیات حافظ انعکاس یافت١٣مالیدند.(چشم خورده است، می

 روی چشم بد از روی تو دورخوش خرامان می

     ا میرمت ـال آن که در پــــدر رس خیـــــدارم ان                                                                     

 )١٤٢(دیوان حافظ، ص                                                                                                       
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  یا رب این نو گل خندان که سپردی به منش

 ود چمنش ـو از چشم حســــارم به تـــسپمی                                                                 

 )١٦٥(دیوان، ص                                                                                                           

  ومــــاده رشابی موهــــدح بــــمی کشم از ق

 مدهوشیم  چشم بد دور که بی مطرب و می                                                                 

 )١٤) (٢٩٨(حافظ ص                                                                                                  

 های اساطیریباورهای مربوط به موجودات و پدیده -٧

 پری

پری در فرهنگ خراسان دو چهرۀ منفـی و مثبـت دارد او را موجـودی لطیـف و بسـیار 
جمیل که اصلش از آتش است و با چشم دیده �ی شود و به واسطۀ زیبـایی فـوق العـاده، 

نسته اند. در چهرۀ مثبت "پری" برعکس دیو، زیبـا، نیکوکـار و جـذاب فریبد، داآدمی را می
است؛ اما در چهرۀ منفی و برخی از قسمت اوسـتا "پـری جـنس مؤنـث دیـوان اسـت کـه از 

و جـز لشـکر او، بـر ضـد زمـین و گیـاه و آب و سـتور کـار  شـودطرف اهریمن گ�شـته مـی
ناروشن و رسشتی بـه ویـژه رشور و  . پریان در این روایت کهن، دارای منشی مبهم وکندمی

در انـد خـود را شوند؛ زیرا هر لحظـه قـابدخواه اند و گاهی به صورت زنانی جذاب ظاهر می
 )١٥(به شکلی در آورند.

به عالوه در ادبیات فارسی، پری، گاه به معنای جن و فرشته نیز به کار رفتـه اسـت. بـر 
 این اساس پری در غزلیات حافظ سه چهره دارد: 

 شود:وجودات لطیف و بسیار زیبا، چنان که در ابیات زیر مشاهده میم -١

          د جفا بکند ــالفی صـــکه یک کرشمه ت  عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش

 )١٩٤(دیوان حافظ، ص                                                                                                 

 بود  رس تا قدمش چون پری ازعیب بری  ار کز او خانۀ ما جای پری بودآن ی

 )٢١٠(حافظ ص                                                                                                            

 در چهره موجودی اهریمنی و فریبکار، چنانکه در ابیات زیر قابل مالحظه است: -٢

 لیکن فرشته خوستگرچه پری وش است و             جرم من که اونم که بگذرد ز رس دا

 )١٢٤(دیوان حافظ، ص                                                                                                         



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ 

 ری داند ــوۀ پــــشی ییهــــکه آدمی بچ دانستم      ـــوانه و نـــبباختم دل دی

 )١٨٩(دیوان حافظ، ص                                                                                              

 مگر دیوانه خواهد شد در این سودا که شب تا روز

 بینم  واب میــری در خویم، پـــگسخن با ماه می                                                         

 )٢٨٧(دیوان حافظ، ص                                                                                              

 آیدو گاه به معنای فرشته یاد شده است که این معنا از بیت ذیل بر می -٣

 ری  ـــادتی ببـــبن� تا سع یـــارادت         د آدمی پری       ــل هستی عشقنــــطفی

 )١٦) (٣٤٢(دیوان حافظ، ص                                                                                     

 دیو

) دیـو در ١٧ها به معنای روشنایی، فروغ و هیوال به کار رفته اسـت.(واژۀ دیو نزد آریایی
 دیوان حافظ همیشه چهرۀ منفی دارد:

ــری نهفتـــــپ  ه و حسن     ـــو در کرشمــــه رخ و دیــ

 بسوخت دیده ز حرست که این چه بُلعجبی است                                                               

 )  ١٢٧(دیوان حافظ ص                                                                                                         

 عنقا -٨

تـرین و هـای عنقـا و شـاه مرغـان نیـز مشـهور اسـت، یکـی از مهمسیمرغ کـه بـه نـام
 اسـت. در اوسـتا سـنن (سـیمرغ) ... هـاگان اساطیری و عرفانی آریـاییترین پرندهپیچیده

فرشتۀ عدالت است. ایـن مـرغ در میـان دریـای فراخکـرت بـر درختـی بـه نـام "هرویسـپ" 
 )١٨داشته و در نزد همه درمان بخش است.(جا

بر اسـاس بندهشـن، سـیمرغ پیشـوا و رسور همـۀ مرغـان و اولـین مـرغ آفریـده شـده 
 ) در توصیف اسطورۀ سیمرغ گفته اند:١٩است.(

اش به ابر فراخـی مانـد کـه از آب کوهسـاران لربیـز اسـت؛ در پـرواز از پرهای گسرتده
هایی نیکـو، منقـارش چـون طرف چار بال دارد به رنگ گیرد از هرخود پهنای کوه را فرا می

سـال  ١٧٠٠) گفتـه انـد کـه ٢٠منقار عقاب کلفت و صورتش چون صورت آدمیان اسـت.(
هـای او از تخـم سـال بچـه ٢٥گذارد و در مـدت کند؛ پس از سیصد سال تخم میعمر می

 )٢١آیند.( بیرون می
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۱۱ 

 تجلی چهرۀ سیمرغ در غزلیات حافظ بدین گونه است:

  رـاس کار بگیـــو عنقا قیـــق و چــــبرب ز خل

 نشینان ز قاف تا قاف است که صیت گوشه                                                                    

 )١١٨ظ، ص (دیوان حاف                                                                                                

 ا سخن زاغ و زغن بازرسان ـــپیش عنق       ار       ـــون آثـــِر میموِن ه�یــــبرو ای طای

 )٣٠٣(ه�ن دیوان، ص                                                                                                 

 باشب سیمرغ و کیمیا میبه هرزه طال شنویوفا مجوی ز کس ور سخن �ی

 )٢٣٩(دیوان حافظ، ص                                                                                              

 غول -٩

یــی بســیار مرمــوز و هــراس انگیــز دارد؛ وی را نــوعی از دیــوان در فرهنــگ عامــه چهره
حرا هالک کند و به هر شکل که بخواهـد در آیـد و مـردم زشت دانسته اند که مردم را در ص

را در بیابان به نام بخواند و از راه بربد. "بـه گـ�ن عـوام" غـول موجـودی وهمـی اسـت کـه 
 )٢٢نیمۀ باالی تن او بر شکل انسان و نیمۀ پایین به شکل اسپ یا بز تصور شده است.(

وقـات آمـده اسـت: چـون هـا در کتـاب عجایـب املخلدربارۀ آفرینش و پیـدایش غـول
هـا دفـع فرمایـد؛ بعضـی شیاطین اسـرتاق سـمع کننـد، خداونـد آنهـا را بـه وسـیلۀ شـهاب

 )٢٣ها "غول" شوند.(بسوزند و بعضی به دریا افتند و نهنگ شوند و بعضی به بیابان

 گی غوالن اشاره شده است:در دیوان حافظ به لهیب بودن و فریبنده

 )٢٤تا غول بیابان نفریبد به رسابت(                   هشداردور است رس آب از این بادیه 

هـای بـزرگ صـحرایی اُم مضاف بر این، براساس باورهای عامیانه، غـوالن در زیـر بوتـه
فریبنـد و بـه آنهـا شـوند و بـا صـدایی مـبهم، مسـافران صـحراپی� را مـیغیالن پنهـان مـی

شـود، وی را بـاد کـه در البـه نزدیک می گویند: "به سوی من بیا!" وقتی مسافری به آنهامی
پیچانـد. های صحرایی موجـود اسـت، و آن را "ام غـیالن" گفتـه انـد، در خـود مـیالی بوته

 گوید:حافظ در اشاره با این باور می

 ان گر به شوق کعبه خواهی زد قدمدر بیاب

 )٢٥(ها گر کند خار مغیالن غم مخوررسزنش                                                               

 قاف  -١٠

پیرامــون کــوه قــاف نیــز باورهــا و اســاطیر متعــددی شــکل گرفتــه اســت. بــه اعتقــاد 
هـای زمـین را فـرا گرفتـه و گوینـد گان، قاف نـام کـوهی اسـت کـه رسارس خشـکیگذشته
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آس�ن بر آن نهاده شده است؛ گراگرد زمین میخ شده است. جـنس ایـن کـوه  هایکنایه
دانستند و باور داشتند که کبودی آسـ�ن روشـنی زمـردی بـوده کـه از را از زمرد سبز می

تابد، وگرنه آس�ن از عاج سفیدتر است. به همـین جهـت قـاف را کـوه اخرضـ نیـز آن می
   )٢٦نامیده اند.(

هـای بر اساس باوری دیگر، آنگاه کـه ذوالقـرنین بـه کـوه قـاف رسـید، اطـراف آن کـوه
هـای کوه گفت: تو کیستی؟ گفت من قافم. گفت: به من بگو که ایـن کـوهکوچک دید، به 

هـای مـن هسـتند؛ هرگـاه خداونـد اراده کنـد کـه در هـا رگاطراف تو چیست؟ گفت: این
دهـم؛ در هـا را حرکـت مـیدهـد و مـن یکـی از ایـن رگزمین زلزله شود، به من دستور می

 )٢٧آید.(های متصل به آن زلزله میزمین

 )٢٨اف (ــود صــــد او را کز زمرد بـــــدی      اف    ــــوه قـــوی کــــلقرنین سرفت ذوا

 گوید:حافظ درباره کوه قاف می

 نشینان ز قاف تا قاف استکه صیت گوشه         ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیربرب

 )١١٨(دیوان حافظ، ص                                                                                                 

 ه� -١١

یی خراسان است؛ در توصـیف آن گفتـه انـد: اسـتخوان گان اسطورهه� یکی از پرنده
و در منطـق الطیـر  کردندنشست، او را شاه میخورد و جانور نیازارد هرگاه ه� بر کسی می

ت برای جلب حکـام دنیـوی و جلـب های جاه طلب است که از زهد و عباد�ادی از انسان
 )٢٩کند.(توجه ارباب مملکت و سیاست استفاده می

گیرنـد دانند و به فال نیک مـیالبته در ادبیات فارسی دری آن را مظهر فر و شکوه می
 گوید:و غالباً از سایۀ خجسته و سعادت بخش او یاد کرده اند؛ چنانکه حافظ می

 ام ما افتدــــذری بر مقــــاگر تو را گ  د      ــــافته دام ما ـــادت بــــه�ی اوج سع

 )  ١٥٣(دیوان حافظ، ص                                                                                                   

 ّر ه�یی داردـــد فـــتا هواخواه تو ش  محرتم دار دمل کاین مگس قند پرست

 )١٥٩(دیوان حافظ، ص                                                                                                    

 در آن دیار که طوطی کم از زغن باشد               ۀ رشف هرگزــــایــه�ی گو مفگن س

 )١٨١(دیوان حافظ، ص                                                                                                    
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 ز آنکه با زاغ و زغن شهپر دولت نبود        دولت از مرغ ه�یون طلب و سایۀ او

 )٢٠٥(دیوان حافظ، ص                                                                                                

 طلب از سایۀ میمون ه�یی بکنیم          ی نکندسایۀ طایر کم حوصله کار 

 )٢٩٩(دیوان حافظ، ص                                                                                                

 سایه اندازد ه�ی چرت گردون سای تو  گاه طایر اقبال باشد هر کجاجلوه

 )٣٣٦(دیوان حافظ، ص                                                                                               

 ارک خربــــروش مبــــه ســــخجست        ون نظر                ــــــای ه�یــــاال ای هم

 )  ٣٠)(٣٨٣(دیوان حافظ، ص                                                                                     

 مهر گیاه -١٢

نامۀ دهخدا بیش از بیست و پـنج نـام فارسـی و عربـی دربـارۀ ایـن گیـاه ذکـر در لغت
شده است. دربارۀ آن گفته اند: اصالً گیاهی است شبیه دو انسـان بـه هـم پیچیـده کـه در 

اوسـت ایـن روید، چنانکه ریشۀ آن بـه منزلـۀ مـوی رس رسزمین چین به صورت نگونسار می
هـا در یکـدیگر محکـم سـاخته و که به صورت نر و ماده اند، دست در گردن هم کرده و پای

 )٣١گویند هر کس آن را بکند به فاصله کمی مبیرد.(

 حافظ از "مهرگیاه" یک بار در بیت زیر استفاده کرده است:

 )٣٢( ایم کاری این مهرگیاه آمدهسبزۀ خط تو دیدیم و ز بستان بهشت         به طلب

 گیخجسته -١٣

هـا خـوش نفـس شـمرده شـده انـد یـا بر اساس باورهای پیشینیان، گروهی از انسـان
گوینــد. بــرعالوه در باورهــای عامیانــه و بــه تبــع آن ادبیــات بعضــی بــه آن خــوش ارواح مــی

گی است و با ورود او به هر جـا سـبزی و خرمـی فارسی، خرض از مصادیق بارز این خجسته
پـی" و " خـوش نفـس" یـاد گی بـا دو صـورت "خجسـتهآید. حافظ از خجسـتهبه وجود می

 کرده است؛ چنانکه گوید:

 خیر مقدم چه خرب دوست کجا راه کدام     ده پیام        ـرخ پی فرخنـا طایر فـــمرحب

 )٢٥٩(دیوان حافظ، ص                                                                                                 

 دد کن به همتمـــای خرض پی خسته م            دریا و کوه در ره من خسته و ضعیف

 )٢٦١(حافظ دیوان، ص                                                                                                       
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 دربارۀ خوش نفس، حافظ گوید:

 جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی جمر نفسی دامن جانان گیرمتا چو م

 )٣٤٦(دیوان حافظ، ص                                                                                                

 )٣٣البته در بیت یاد شده "خوش نفسی" معنای ایهامی نیز دارد.( 

 گزاریباورهای مربوط به خواب -١٤

گی برش است. آدمی از زمانی که های طبیعی زندهخواب و خوابگزاری از پدیده
آفریده شده تا کنون به عنوان یک نیاز طبیعـی، خوابیـده و در خـواب وقـایعی دیـده 

صدد تعبیر آنها برآمده است. خواب و خوابگزاری هر چند که مبنای علمـی دارد، بـه  که در
ه بعد به صـورت علمـی در بـارۀ آنهـا بحـث شـده اسـت. در خصوص از زمان فروید و یونگ ب

دیـده فرهنگ عامه نیز با توجه به �ادهایی که شخص خواب بیننده در رویای خـویش مـی
ها و تعبیرهـای عامیانـۀ هایی از خواباست، خوابگزاران در صدد تعبیر آن برآمده اند. �ونه

 گزاری ابیاتی دارد:خوانیم. حافظ دربارۀ خوابآن را در کتاب مختلف می

 خواب صبوحی هم وثاق افتاده بود در شکر        یی فرما که دوشم آفتابدهای معرب مژ 

 )٢٠٧(دیوان حافظ، ص                                                                                                 

   دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود

 ود ـــــواله بـــــه دولت حــــتعبیر رفت و کار ب                                                                  

 )٢٠٨(دیوان حافظ، ص                                                                                                

 کز عکس روی او شب هجران رس آمدی        دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی  

 )٣٧٨(دیوان حافظ ص                                                                                                 

 )٣٤ای کاج هر چه زودتر از در درآمدی(               رسدتعبیر رفت یار سفر کرده می

 خورشید و ماه -١٥

اس باورهای پیشینیان ذرات غبار در هـوا از خورشـید جـدا شـده انـد و جزئـی از بر اس
هــا و آن هسـتند و در تـالش انـد کـه خـود را بـه اصـل خـویش برسـانند؛ از ایـن رو، افسـانه

های متعدد در این باره در فرهنگ عوام رواج یافته است.  برای مثـال نیاکـان مـا بـا اسطوره
تابیـد و دیـدن هـا مـیهـای گنبـدی بـه درون اتـاقۀ سـقفمشاهده ستون نوری که از روزن

شـدند، تصـور کـرده انـد کـه اگـر ذره ذرات غباری که پیوسته به آن وارد یـا از آن خـارج مـی
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جذب ستون نور شود و از آن خارج نشود، به تدریج بـه سـوی اصـل خـود بـه آسـ�ن عـروج 
 خواهد کرد.

رتبـاط ذره و خورشـید را دسـت�یۀ گیری از بینش عرفـانی خـاص خـود، احافظ با بهره
 های واالی خود قرار داده و گفته است: بیان اندیشه

 طالب چشمۀ خورشید درخشان نشود  ذره را تا نبود همت عالی حافظ

 )٢١٦(دیوان حافظ، ص                                                                                              

 هوای رخت چون به مهر پیوستمکه در    ه گرچه حقیرم، ببین به دولت عشقچو ذر 

 )٢٨٩(ه�ن، ص                                                                                                         

 تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان   ای پست مشو مهر بورزکمرت از ذره نه

 )٣٥) (٣٠٤(حافظ، ص                                                                                               

 دیدن ماۀ نو -١٦

در فرهنگ عامـه بـه هنگـام دیـدن مـاه نـو، بـه خصـوص بـا پایـان یـافنت مـاه مبـارک 
ایـن امـر در حقیقـت رمضان، توصیه شده که به "چهرۀ زیبا، آب، روشنی، یا سبزه بنگرنـد." 

نوعی تفأل زدن است، و در این مورد، باور چنین است کـه بـا انجـام چنـین عملـی، مـاهی 
شـود، بـرای آدمـی رسشـار از خیـر و نعمـت خواهـد بـود. حـافظ در ایـن بـاره کـه آغـاز مـی

 گوید:می

 بهار ساقی به روی شاه ببین ماه و می عید است و آخر گل و یاران در انتظار

 )٢٢٤(دیوان حافظ، ص                                                                                              

همچنین به اساس باورهـای عامیانـه و فولکلوریـک دیـوانگی دیوانـه بـا دیـدن مـاه نـو 
 گوید:گیرد. حافظ در این باره میشدت می

 د و جلوگری کرد و رو ببست ابرو �و  شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو

 )٢٢(دیوان ، ص                                                                                                       

 هاباورهای مربوط رنگ -١٧

ها ارزش �ادین و ویژه دارند. به طور کلی و به عنوان یـک حکـم در فرهنگ عامه رنگ
ارزشـی، عصــیانگری و گنــاه اســت؛ بـه همــین ســبب، نامــۀ اعــ�ل نگر بــیرنـگ ســیاه بیــا

 گناهگاران سیاه است. حافظ در این مورد رسوده است:
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 گنه اندهزار شکر که یاران شهر بی        عاشقم و رند و مست و نامه سیاه من ارچه

 )٢٠٢(دیوان ص                                                                                                            

 که به دیوان عمل نامه سیاه آمده ایم      رود ای ابر خطا پوش ببارآبرو می

 )٢٩٣(دیوان حافظ، ص                                                                                              

 نومید کی توان بود از لطف الیزالی             سیاه عاملمی ده که گرچه گشتم نامه 

های مردم، دروغ گفـنت سـبب (سـیاه روی) شـدن در معنـای همچنین به اعتقاد توده
 شود؛ حافظ گوید:حقیقی و مجازی آن، هر دو، می

 د از نفست      ــدق کوش که خورشید زایــــبه ص

       ح نخست ـــروی گشت صبهــــکه از دروغ سی                                                               

 )١١٠(دیوان حافظ، ص                                                                                                         

 نامند؛ حافظ گوید:برای بیان بخل و خست کسی وی را " سیاه کاسه" می

 کان سیه کاسه در آخر بکشد مه�ن را  از خانۀ گردون به در و نان مطلببرو 

 )٣٧) (١٠١(دیوان حافظ، ص                                                                                      

شود، حـافظ بـا بر اساس یک باور توجهی در فرهنگ عامه، "پول حرام" رصف کار حرام می
 گیری از تعبیر چند  وجهی "قلب سیاه" به این باور اشاره کرده است:بهره

 قلب سیاه بود از آن در حرام رفت  نقد دلی که بود مرا رصف باده شد

 )١٣٨(دیوان، ص                                                                                                 

آیـد؛ از ایـن رو گی و خیـر و برکـت بـه حسـاب مـید خجسـتهدر عوض، رنگ سبز �ـا
یی زیبا از آرزوی جاودانگی معشـوق  نیـز خواند که خود کنایهحافظ رس معشوق را سبز می

بینـد. ایـن دو است و آس�ن را به دلیل آنکه محل نزول برکت الهـی اسـت، سـبز رنـگ مـی
 معنا، از ابیات آن پیداست: 

 ناز از رس بنه و سایه بر این خاک انداز         گر خاک شومبه رس سبز تو ای رسو که 

 )٢٣٤(دیوان حافظ، ص                                                                                              

 یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

 )٣١٦(دیوان حافظ، ص                                                                                             

 شناسیباورهای مربوط به قیافه -١٨

تـوان بـه در معتقـدات عامـه یـا فرهنـگ عامیانـه از روی چهـرۀ ظـاهری هـر کـس مـی
دارای گی و خصوصــیات روحــی وی پــی بــرد. چنانکــه بعضــی افــراد را هــای زنــدهگــیویژه
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گی و پهنی بیش از حد پشـت را نشـانۀ کـودنی میداننـد، پیشانی بلند که خود نشانۀ ساده
همچنین چشم را دریچه روح آدمی گویند و حافظ که از فرهنگ عامه، ابیـات آن بـه نحـوی 

 گوید: متاثر است، می

 چشم دریده ادب نگاه ندارد   شوخی نرگس نگر که پیش تو بشکفت

 )١٦١(دیوان حافظ، ص                                                                                             

و پیشانی بلند و زیبا و روشن را هم نشانۀ زیبایی و هم عالمـت بهـره داشـنت از بخـت 
 بلند گفته اند:

 دُّر یکتای که و گوهر یکدانۀ کیسـت      یا رب آن شاه وش ماهرخ زهره جبین

 )٣٩) (١٢٨(دیوان، ص                                                                                                       

 باورهای مربوط به گنج و ویرانه  -١٩

حافظ بارها به این موضـوع کـه " گـنج در ویرانـه اسـت" اشـاره کـرده و آن را دسـت�یۀ 
ر داده است، و به عالوه، بـه نهـان بـودن راه گـنج اشـاره کـرده های خود قرامضمون آفرینی

 است:

 چون راه گنج بر همه کس آشکاره نیست        فرصت شمر طریقه رندی که این نشان

 )١٨٥(دیوان حافظ، ص                                                                                                 

 شدم خراب جهانی ز غم متام و نشد                در طلب گنج نامۀ مقصود     فغان که

 )٣٩)(١٢٨(دیوان حافظ، ص                                                                                       

ه یی دارد در کـالم حـافظ تغییـر معنـا یافتـاصطالح (گنج روان) که خود بنیاد اسطوره
کنـد (روان اسـت)، اطـالق است و بر وجود پر برکت معشوق که بـه روی زمـین حرکـت مـی

 شده است.

 که من این خانه به سودای تو ویران کردم        یی بردل ریشم فگن ای گنج روانمایه

 )٢٦٤(دیوان حافظ، ص                                                                                                 

به میان آمده و بالرتتیـب، در ادبیـات فارسـی  های دینیاصل داستان گنج روان از داستان
 راه یافته است. 

 ماهی و گاو زمین -٢٠

بر اساس باورهای خرافی و عامیانـه، جهـان بـر پشـت مـاهی قـرار دارد، مـاهی در آب 
یر صخره ثـری و زیـر ثـری کـس ندانـد است؛ زیرا آن ماهی، گاوی است و زیر گاو صخره و ز
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که چیست؛ نام آن ماهی لیوثا است. در فرهنـگ عامیانـه گوینـد کـه زمـین روی شـاخ گـاو 
جنبانـد دهـد مـیشود آن گاو رس خود را حرکت مـیاست و هر وقت که آن شاخ خسته می

ار اندازد و بر روی شـاخ دیگـر و هـر موضـع از زمـین کـه بـه روی شـاخ گـاو قـر و زمین را می
 )  ٤٠شود. (گیرد، آن قطعه زلزله میمی

 گوید:حافظ می

 کمرتین ملک تو از ماه بود تا ماهی    اگرت سلطنت فقر ببخشند ای دل   

 )٣٦٧(دیوان، ص                                                                                                        

 موالنا گوید

 سدره چه بود از خال بیرون شده     دره زده     ـــــاخ بر ســـتی شهر درخ

 )٤١زیر تر از گاو و ماهی بد یقین (   ه در قعر زمین    ــــخ هر یک رفتـــبی

 نعل در آتش نهادن  -٢١

"نعل در آتش نهادن" یکی از کارهای ساحران بوده است و آن چنـان اسـت کـه نعلـی 
خواننـد نهند و اورادی مـیکنند و در آتش میس�یی نقش میآ و  گیرند و بر آن اعدادرا می

تواننـد محبـت کسـی را در دل دیگـری دمند و چنان پندارند که با این عمل میو بر آن می
زیادت �ایند، تا آن حد که او را بی قرار و آشـفته و شـیدا سـازند کـه بـه زودی و شـتاب بـه 

، بشتابد؛ در زبان دری به این معنا آمـده اسـت؛ سوی آن که برایش نعل در آتش افگنده اند
 چنانکه خاقانی گوید:

 آن نهاد جاویدان بدرود باد      نعل در آتش نهادی مر مرا   

 و ک�ل اس�عیل گوید:

 گر    ــز تو نعلش در آتش است مـــزم تیـــــز ع

 )٤٢(ن نشناسد، چو عبادت دورانخود سکو که                                                          

در غزلیات حافظ به این عمل کنـایی کـه ریشـه در فرهنـگ عامـه دارد، چنـین اشـاره 
 شده است:

 کز رس زلف و رخش نعل در آتش دارم        در نهانخانۀ عرشت صنمی خوش دارم    

 )٢٦٨(دیوان حافظ، ص                                                                                               
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 نتیجه

شود این است که ژانر فولکلوریـک در حیـات اجت�عـی آنچه از این مقال استنتاج می
گانی برش تأثیر داشـته کـه بسـیاری ها از اهمیت ویژه برخوردار است و چنان در زندهانسان

توان حـل کـرد یی سهل میگونه از مسایل اجت�عی را در باورهای فولکلوریک و عامیانه به
تـوان فـایق آمـد؛ البتـه ارزش و اهمیـت های ناشی از طبیعـت مـیو در صدد رفع دشواری

تـوان بـه ارزشـمندی فولکلور را به عمق فلسفی باید درک کرد و با اسـتفاده از درک آن مـی
هـای بسـیار عمیقـی در فرهنـگ مـردم دارد و فرهنگ افزود و غزلیات حـافظ همـین ریشـه

حافظ بارها مفاهیمی از فرهنگ عامه را در اشعار خود به کار بـرده و عنـارص فرهنـگ عامـه 
در کالم حافظ غالباً از معنای اولیۀ خود عدول �وده و بـا یـافنت معـانی ثانویـه در خـدمت 

گان و مـردم گان از درس خوانـدههای عارفانۀ واالتری در آمده است. تا آنجا که همهاندیشه
منـد اسـت و گـاهی هـم آن را مرجـع نتـایج تفـأل در وان حافظ و کـالم آن عالقهعامه به دی

دانند. و با اسـتفاده از خوانـدن ابیـات آن، مـردم مخلـص و گی خویش میرویدادهای زنده
کنند که ایـن خـود فرهنگ دوست بخت و اقبال خود را در مفاهیم کالم حافظ جستجو می

 گردد.محسوب میبازتابی از ژانر فولکوریک در ادبیات 
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های شکوهمند و خاستگاه خراسان کانون فرهنگ
 اصلی زبان پارسی دری

Abstract 

Afghanistan, which was referred to as Ariana and Khorasan, was 

one of the most important focal cultural and civilization of the world. 

A group of Aryani was taken from the Kypine Sea to the Paleir 

altitudes and scattered on both sides of the sees of Sibhun and Jayen. 

They placed in the Balak basis for the state of the state, and the people 

of them went to the Indian continent and parties to Fars and created 

large caches of the H &AMAd. Zoroutton was based on bringing the 

Avesta's civilian, which was based on a unique. With Alexander 

Macedonian attacks, Fars and Ariana, Aryan culture came to the 

United States, and with the weakness of the Greek government, a 

group of Aryanians, the names of the Arshanian, Kushanian and the 

Edumpley, were era of the land of Khorasan, created brilliant 

civilizations and glory. The Persian language of the Dari was also 

created as a combination of a combination of the continuation of the 
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Kuhani language with more influential influence on the characteristics 

of the Parthian Paculo, the Sogdi language, the Khwari and Siagni, 

and with the support of the nationalists of the Taheri, Safari, Sabani 

and the Ghaznavian Empire, the beloved in the world expanded, and 

scientists and great speakers in this culture and language have created 

and have created many scientific and literary works that are 

important in the treasure of the literary legacy of the world. 

 

 چکیده

شد یکی از یاد می» خراسان«و » آریانا«ها به نام در گذشتهافغانستان که 
های از آریائیان از شود. تیرههای مهم فرهنگ و متدن جهانی شناخته میکانون

وارد شده و در دوسوی دریاهای » پامیر«حواشی دریای کسپین به ارتفاعات 
ته و سیحون و جیحون پراگنده شدند. آنان در بلخ اساس دولت شاهی را گذاش

های بزرگ اقوام از آنان به شبه قاره هند و بخشی هم به طرف فارس رفتند و مدنیت
ویدی و هخامنشی را به وجود آوردند. زردشت با آوردن کتاب اوستا (بنیاد و اساس) 
مدنیت اوستایی را که بر یکتا پرستی و اعتقاد به پندار نیک، گفتار نیک و کردار 

با حمالت اسکندر مقدونی به فارس و آریانا  نیک استوار بود اساس گذاشت.
های از ق.م) فرهنگ آریایی دگرگون شد و با ضعف دولت یونان باخرتی تیره٣٣١(

آریائیان به نام های اشکانیان، کوشانیان و یفتلیان از رسزمین خراسان برخاستند و 
 های درخشان و شکوهمندی را به وجود آوردند. زبان فارسی دری نیز بهمتدن

های حیث یک زبان ترکیبی از ادامه زبان کوشانی با تأثیر پذیری بیشرت از لهجه
های سغدی، خوارزمی و اندکی هم ساسانی به پهلوی اشکانی (خراسانی)، زبان

های ملی طاهری، صفاری، سامانی و امپراتوری وجود آمد و با ح�یت دولت
شمندان و سخنوران غزنوی، غوری وغیره در جهان بسط و گسرتش یافت و دان

بزرگی در این فرهنگ و زبان پرورده شده و آثار فراوان علمی و ادبی را پدید آورده 
 اند که در گنجینۀ میراث ادبی جهان از اهمیت واال و ارجمندی برخوردار است.
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 فرهنگ، اوستا، پهلوی پارتی، پارسیک، کوشانی، فارسی دری. های کلیدی:واژه

 مقدمه

ناد و شواهد تاریخی جغرافیۀ افغانستان امروزی که در با مراجعه به اس
ها به نام ایران (آریانا) و "خراسان" یاد شده است، در درازنای تاریخ ملتقای گذشته

های شکوهمند و گوناگونی بوده است. گروهی آریائیان که از حواشی دریای متدن
ین سال خود را کسپین و خزر به مهاجرت پرداختند با عبور از این رسزمین دیر

گذاری کردند و قلمرو وسیعی را به نام نام» آریاناویجه«و رسزمین شان را » آریا«
"ایران" یا "آریانا" در جهان به وجود آوردند. آنان با مهاجرت به ش�ل هند و نواحی 

های غنامندی را ایجاد کردند. مدنیت اوستایی در بلخ (خراسان) به فارس متدن
اجم اسکندر مقدونی به فارس و آریانا متدن آریایی با فرهنگ و وجود آمد و با ته

گونه دگرگونی های بنیادی در فرهنگ و متدن ثقافت یونانی در آمیخت و به این
ها ایجاد شد. در جغرافیای آریانا و خراسان امپراتوری های نیرومند این رسزمین

های مقتدر نیز دولت پیشدادی، کیانی، اشکانی، کوشانی و یفتلی و بعد از اسالم
ملی چون طاهریان، صفاریان، سامانیان و امپراتوری های با عظمت و درخشان 

ها در تحوالت اوضاع غزنویان، غوریان و تیموریان شکل گرفتند که همۀ این دولت
سیاسی و فرهنگی منطقه و جهان نقش بزرگ و اثر گذار ایفا کرده اند. در این 

های فرهنگی و ادبی رسزمین آریانا و خراسان دیروز و  مقاله به تحوالت و دگرگونی
دار فرهنگ و متدن باستانی آریایی پرداخته شده و افغانستان امروز به مثابۀ میراث

نقش زبان اوستایی، اشکانی و کوشانی در ایجاد زبان فارسی دری در رسزمین 
قرار گرفته افغانستان با استفاده به اسناد و مآخذ تاریخی مورد بحث و کنکاش 

طور در بارۀ وجه تسمیه، کیفیت پیدایش و خاستگاه اصلی زبان است و همین
 فارسی دری در حوزۀ افغانستان امروزی معلومات مفصل ارایه گردیده است.

 هدف تحقیق

این تحقیق در پی آنست تا با استفاده از شواهد متنی تاریخی، گوشه های 
دری را بیشرت وضاحت بدهد. و هم پیدا و پنهان خاستگاه اصلی زبان پارسی
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پیرامون ریشه این زبان، جایگاه آن در میان خانواده زبانی زبانهای اندو اروپایی؛ 
یی را که این زبان را در طول سده ها وضاحت تحوالت سیاسی و سیر تاریخی

 بدهد.

 مربمیت تحقیق

 دانیم؛ مبحث منشأ، کیفیت پیدایی و خاستگاه واقعی زبانچنانکه می 

های پارسی دری یکی از مباحث مهم و بحث برانگیز در سیر تحوالت تاریخی زبان
آریانی، از دیر باز تا اکنون بوده است . وضوح این مساًله با استناد به شواهد 

یی که در قلمرو آریانا (ایران قدیم) از از زمان های سیاسیتاریخی و دگرگونی
گسرتش دین مبین اسالم  و سپس  ها به غرضاسکندر مقدونی تا فتوحات عرب

یی که به وسیلۀ ترکان غزنوی، سلجوقی، ایلک خانی، تهاج�ت سیاسی و فرهنگی
خوارزمی، مغولی و سپس ابدالیان و... در جغرافیای آریانای کهن و خراسان عهد 

 اسالمی بالرتتیب به همراه بوده است، از مربمیت خاصی برخوردار است.

 روش تحقیق

یی، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی ا استفاده از روش کتابخانهاین نوشته ب
 نگارش یافته است.

 خاستگاه اصلی زبان فارسی دری

ها بوده و به مثابۀ ابزار انتقال تفکر، ترین وسیلۀ افهام و تفهیم میان انسانزبان مهم
یی دانش، تجربه ثقافت و فرهنگ برشی نقش مهمی را در تحوالت اجت�عی و روند برپا

گیرد کند. چنانچه گفته اند که هویت هر ملتی با زبانش شکل میها ایفا میها و ملتدولت
شود. یا زبان مانند و زبان در حقیقت زندگی گذشته در زمان حارض یک ملت شمرده می

که به وجود آمده تاکنون با کاروان مدنیت های اجت�عی از نخستین روزگاریسایر پدیده
که این کاروان در حرکت است زبان باوی نیز حرکت همگام بوده و تا وقتی انسانی همراه و

های انسانی در اثر عوامل و تأثیرات فرهنگی، مذهبی، علمی، که جمعیتکند چنانمی
تاریخی، جغرافیایی و سیاسی تغییر خورده و اشکال گوناگونی به خود گرفته است. این 

بندی، فصل و وصل کل�ت و ع�ل کل�ت، جملهتغییرات در هر دورۀ زبانی از لحاظ است
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جمالت با یکدیگر، ترکیب کل�ت و تشبیهات و استعارات و کنایات در آن �ودار است و 
های ملل همجوار و آمیزند و به ویژه زبانهای آنان باهم میها و زبانگونه فرهنگهمین

: ١٣٨٥د. (رهین، شونفاتح و مفتوح خالص �انده و دستخوش تحول و دگرگونی می

های مهم خانوادۀ گوییم یکی از زبان) و زبان پارسی دری که ما به آن سخن می٢١٤
 شود.های هندو ایرانی (آریانی) در یازده دستۀ بزرگ هندو اروپایی شناخته میزبان

پژوهشگران جای بودوباش مردمان هندو اروپایی یا هندو ژرمانی را به اختالف    
های جنوب روسیه پنداشته اند. اما تیرۀ از آریائیان با بالتیک و رسزمین های بحیرۀکرانه

به رشق، جنوب و غرب مهاجرت کردند و رسزمین فراخی » آریانا ویجه«گذشت زمان از 
های قفقاز و صحراهای آسیای میانه تا بحیرۀ ع�ن و خلیج فارس و از بین از کوه

شناسان سند را فرا گرفتند که به گفتۀ زبان النهرین تا افغانستان امروزی و دهانۀ رود
) ١٤٦: ١٣٨٥شود. (رهین، های آریانی نامیده میهای این پهنۀ گسرتدۀ زبانزبان

کیلومرتی رشق انقرۀ ترکیه امروزی یافت شده است از  ١٥٠هایی که از بغازکوی کتیبه
نه به افغانستان و مهاجرت اقوام آریایی در آغاز هزارۀ دوم پیش از میالد از آسیای میا

سپس به هند و هزار سال پس از آن از راه افغانستان به قلمرو ایران فعلی گواهی 
نامیده شده » آریاناویجه«دهد. در کتاب اوستای زردشت جایگاه نوین قبایل آریایی می

را جایی در بسرت پایین دریای آمو » آریانا ویجه«که مارکوارت و نورنربگ و بنونست 
ها که از سوی دانشمندان در نواحی بدخشان و ند. و در بازپسین پژوهشپنداشته ا

یا نخستین » آریانا ویجه«هایی در اوستا در بارۀ پامیر صورت گرفته است بعضی نشان
) ١٤٦: ١٣٨٥ها یافت شده است. (رهین، ها نیز در این رسزمینرسزمین آریایی

ام ایر) را که رسزمین آریایی معنا چنانچه ش�ری از محققان واژۀ پامیر (پام ایر= ب
) به نظر ١٥٧: ١٣٨٠دانسته اند. (یعقوب، » آریانا ویجه«دهد را مقلوب کلمۀ می

دانشمندان بعد از مهاجرت آریائیان به آریانا ویجه زبان آنان به طور فرضی (آریک و یا 
از » بهارت«نام هایی از آنان بهآریا) گفته شده است. سپس این زبان بنا به کوچیدن تیره

به غرب و » فارس«بلخ به شبه قاره هند و مهاجرت قوم دیگر آریایی از بلخ به نام 
های های دیگری شکل گرفته است. که رسانجام به لهجهغرب ایران لهجهجنوب
های هندی رسودهای ریگویدا (زبان سانسگریت) و به لهجه پارسی باستان آریایی
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های باخرتی در ش�ل و یان و به لهجه آریاییمنشی(فارسی قدیم) یا فرس عهد هخا
رشقی افغانستان (بلخ) زبان اوستایی (دانش و معرفت) منسوب به زردشت ش�ل

های اوستایی (بلخی) و سانسگریت پیامرب آریایی پدید آمده اند که دانشمندان زبان
آریک یا «ام ویدایی و زبان فارسی باستان را سه شکل متوازی از یک زبان واحد به ن

بار باربونوف از روی ساختاری زبان خوانده اند چنانکه نخستین» هندوایرانی
سانسگریت که به زبان اوستایی خراسانی بسیار نزدیکی دارد تحقیقات علمی اوستایی 

) به قول ثعالبی در کتاب اخبار ملوک ١٠٢: ١٣٩١را اساس گذاشته است. (جاوید، 
خط اوستایی (دین دبیره) یا خط آریایی به روی  فرس کتاب اوستای زردشت که به

طور مطال نگارش یافته بود در حملۀ اسکندر مقدونی در دوازده هزار پوست گاو به
استخر (پرسوپولیس فارس) و هم در رسزمین بلخ (آریانا) نابود شده است که استفاده 

از انتقال آن اثر های آن کتاب سپس در آثار دانشمندان و فالسفه یونانی از برخی بخش
: ١٣٧٩دهد. (صفا، مهم به رسزمین یونان قدیم در اثر این تهاج�ت آنان نیز خرب می

ها و ) در کتاب اوستای زردشت اطالعات مفید در بارۀ شهرهای آریانا، اشخاص، کوه٣١
بنای تواند به حیث سنگدریاهای افغانستان امروزی داده شده است و این اثر می

یی هم شمرده شود چنانچه صحنه کارزارهای این پهلوانان اسطوره ح�سۀ ملی ما
رسزمین آریانا یا افغانستان امروز بوده است. وسرتگارد و گلدنر اوستا شناسان اروپایی 

های یسناها که قسمت قدیمی آن بوده به شعر بودن کتاب اوستا به ویژه در بخش
ق دانسته اند و به شعر بودن بخش ها را به زردشت محقارتباط این بخش به ویژه گاث

 )٢٥: ١٣٨٧ها هم تأکید کرده اند. (قویم، یشت

قوم پارت (پرثوه، پرتوه و پهلوه) که از بلخ و مضافات آن برخاسته بودند تحت 
رهربی اشک یا ارشک و برادرش تیرداد در پارتیه قیام کرده و دولت یونانو باخرتی را 

برانداختند. آنان امپراتوری بزرگی را از سطح م در رسزمین آریانا ٣٢٤ق.م/٢٥٠در 
مرتفع پامیر در رشق تا اخیر آسیای صغیر و سوریه و شام در غرب به وجود آوردند و 
زبان پارتی یا پهلوی اشکانی را ششصد سال زبان رسمی خود قرار دادند. (مشکور، 

که ادامۀ  ها به جای زبان یونانی زبان بلخی کهن یا باخرتی را) پارت١٠٧: ١٣٧٠
های اوستا زبان اوستایی بود رسمی �وده و به امر ولخش، شاه اشکانی منت
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آوری شده و با استفاده از آنچه در حافظه موبدان زردشتی قرار داشت آن اثر را جمع
دوباره نویسی کردند که همین چهار بخش اوستای فعلی چون یسناها، وندیداد، 

گرفته است که در روزگار ساسانیان نیز بخش های موجود شکل ویَسه پَرَد و یشت
ترین و ها) را کهنخرده اوستا به آن افزوده شده است. دانشمندان یسناها (گاث

محقق ترین آثار اوستایی منسوب به شخص زردشت پنداشته اند که به قولی در 
تر از آن نگاشته شده است. در محل ظهور زردشت به نواحی ق.م و یا قدیم ١٢٠٠

ها (خراسان و آریانای قدیم) منت اوستای فعلی هم داللت دارد. و اینکه بعضیبلخ 
دانند امروز این نظر محل تولد زردشت را در حوالی دریاچۀ ارومیه آذربایجان می

ها نخست ) پایتخت اشکانی١٨: ١٣٨٣طرفداران چندانی ندارد. (فرد باقری، 
آباد" کنونی رتیه) و یا "عشقنزدیک ابیورد سپس شهر نیسا یا (پا» دره«منطقه 

ترکمنستان بوده که آنان بعد از تشکیل دولت خویش از خراسان به جانب غرب 
» ری«تاختند و در وهلۀ اول دامغان شهر (هلکاتم پلیس) را مرکز قرار داده و سپس 

پیرشوی کردند. اشکانیان به فرمانروایی » تیسفون«را مترصف شده و به سوی 
جا پایان داده و به رسزمین بین النهرین وارد شدند و ) در آنسلوکیان (یونانیان

رسارس قلمرو هخامنشیان را از یونانیان پس گرفته و قریب شش صد سال در این 
یی را ایجاد قلمرو پهناور به حکمروایی ادامه دادند و فرهنگ درخشان و پرمایه

 )٣٣: ١٣٨٧�ودند. (قویم، 

نو احیا کردند و مؤلف مجمل التواریخ و  اشکانیان دیانت زردشتی را رس از
القصص از ش�ر کتب عهد پارتی یا اشکانی که در حدود هفتاد اثر بوده یادکرده و 

های مروک (مردک، کتاب سندباد، کتاب یوشیفاس و کتاب سی�س) را از کتاب
) این آثار عمدتاً در زمینه اخالق و ٤٥: ١٣٨٧ها دانسته است. (قویم، ش�ر آن

های ح�سی، عشقی و ... بوده است ز نامه، مسایل کشورداری، داستاناندر 
چنانچه ح�سۀ یادگار زریران، منظومۀ درخت آسوریک، داستان عاشقانه ویس و 
رامین، آثار مانوی که به زبان پارتی و خط آرامی از شهر تورفان چین کشف شده و 

» پارتی«نسنگ یافت شده باشد از ش�ر این آثار گرامس� می» اندام ها«به نام 

باشد. از این سه منت طوالنی (اندام ها) شهر تورفان یکی آن به نرث بوده و به می
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و » انگد روشنان«و دوی دیگر آن به شعر است که » وزرگان آفریوان«نام 
که دانشمندان نظیر مولر، مری بویس و زاملان شوند چناننامیده می» هویدگ�ن«

ی را به استناد از متون پارتی (پهلوی خراسانی) تدوین کرده کتاب دستور زبان پهلو 
های مادی و ) در روزگار اشکانیان بعضی از ارزش٧٥: ١٣٨٧اند. (ارانسکی، 

ها و تأثیر معنوی هلنستی و یونانی به فرهنگ آریانا تأثیر کرد و زمینه التقاط فرهنگ
وری، زراعت، پیشه متقابل آن فراهم گردید و این آمیزش وضع فرهنگی، تجارت،

سازی، استخراج معادن و باغداری را در ایران کهن تغییر داد. در این دوره از اثر راه
مبادله مدنی و فرهنگی اقوام؛ آمیزۀ از مذهب و فلسفه که به نام فلسفه عمل 

 شود به وجود آمد.(اتیک) یا هندرج (اندرز) نامیده می

انجمن «های ارشافی و ز خاندانمرکب ا» بهستان«در این دوره نیز شورای 
که در تعیین و عزل شاه و امور بزرگ کشوری نقش برجسته داشت نیز » گانفرزانه

) مؤرخان برآنند که ساسانیان دشمن ١٥: ١٣٨٧ایجاد گردیده است. (قویم، 
رسسخت پارتیان بودند؛ آنان به تحریف و جعل فرهنگ و تاریخ عهد پارتیان 

) ١٨: ١٣٩٧خواندند (نیستانی، ونانی مآب و بیگانه میپرداختند. پارتیان را ی

های باقی�نده از عهد پهلوی اشکانی که زبان قوم پارت بود با آمیزش با لهجه
های بازمانده از فارس عهد هخامنشی در قلمرو فارس آمیخته سلوکیان و سایر لهجه

نی و به قول و آهسته آهسته باعث ایجاد لهجه و زبان جدیدی به نام پهلوی ساسا
تاوادیا پارسیغ (پارسیک) شد که این زبان تا ورود دین مبین اسالم به فارس و 

هجری همچنان وجود داشت چنانچه از این زبان  ٦و  ٥های خراسان تا حوالی قرن
بیش از یکصد اثر مختلف در موضوعات دینی، غیر دینی و آثار ح�سی و اجت�عی 

هش، مینوی خرد، دینکرت نیپیک، ارداویر باقی مانده است که کتبی چون بند
شود. ها از جمله آن آثار شمرده میافنامک، نیرنگستان، زند اوستا و امثال آن

) آثار پهلوی اشکانی نسبت به پهلوی ساسانی (پارسیک) جنبۀ ١٥: ١٣٨٧(قویم، 
 ادبی داشته و از شیوایی زبان و جنبه ه�ی بیشرتی نیز برخوردار است.

گسرتش دولت پارتی از خراسان به غرب ایران (فارس) قوم دیگری اما بعد از 
از آریائیان که در تاریخ به نام کوشانیان نامیده شده اند در رسزمین باخرت قدیم بر 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۰ 

صحنۀ قدرت سیاسی خراسان آمدند. آنان شاهنشاهی کوشانی را به کوشش کچوال 
به گسرتش نهاد و کدفیزس بنیاد گذاشتند. دولت کوشانی در جنوب هندوکش رو 

میالدی از فرارود تا هند ش�لی و خاور زمین را در  ٢٢٠از سدۀ یکم میالدی تا به 
های هند وچین زیر سیطره خود قرار داد. کوشانیان در حقیقت پلی میان متدن

های حاشیه مدیرتانه برقرار کردند. (نیستانی، زدند و روابط خود را نیز با رسزمین
مردمان آزاد اندیش و در امور سیاسی با تساهل بودند. در  ) کوشانیان١٩: ١٣٩٧

حالی که خود مذهب بودایی داشتند به فعالیت ادیان مختلف اعم از بودایی، 
داری شان اجازه داده و در روزگار آنان با زردشتی وغیره در قلمرو حکومت

وسیع گی فرهنگ و ه� آریایی با هندی، فرهنگ گریکوبودیک در قلمرو درآمیخته
های بومی آریایی با فرهنگ یونانی و آنان ایجاد شده است که این آمیزش فرهنگ

ها و مسکوکات شاهان آن دودمان به روشنی بازتاب یافته سپس بودایی در کتیبه
است. تکامل تولید زراعتی، انکشاف صنایع دستی، انقسام کار در صنعت و 

های جدید و استفاده ایجاد راهدهقانی، گسرتش روابط تجارتی، پیدایش شهرها و 
از مسکوکات متنوع از خصوصیات بارز فرهنگ و ه� دورۀ کوشانی شناخته 

شناس انگلیسی زبان مادری فرمانروایان ) هیننگ زبان١٥: ١٣٨٧شود. (قویم، می
ها آن را تخاری خوانده اند. و ش�ری هم از کوشانی را باخرتی/بلخی گفته و بعضی

ها یاد کرده اند. عبدالحی حبیبی زبان بۀ نیاکان اصلی کوشانیها به مثاساکایی
های عهد کوشانیان را (زبان کوشانی) نامیده است و این زبان را مادر زبان کتیبه

 )٤٢-٣٩: ١٣٤٢فارسی دری کنونی دانسته است. (حبیبی،

 زبان پارسی دری منشأ و خاستگاه اصلی آن

قعی زبان پارسی دری یکی از مسأله منشأ، کیفیت پیدایی و خاستگاه وا
های آریانی انگاشته مباحث مهم و بحث برانگیز در سیر تحوالت تاریخی زبان

های سیاسی که در قلمرو آریانا (ایران قدیم) از شود. این موضوع با دگرگونیمی
ها به غرض گسرتش های اسکندر مقدونی و سپس فتوحات عرباثر لشکر کشی

ت و سپس تهاج�ت سیاسی و فرهنگی که به وسیلۀ دین مبین اسالم صورت گرف
ترکان غزنوی، سلجوقی، ایلک خانی، خوارزمی، مغولی و سپس ابدالیان و... در 
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۳۱ 

جغرافیای آریانای کهن و خراسان عهد اسالمی بالرتتیب به همراه بوده است. این 
ون های گوناگها و فرهنگعوامل تحوالت شگرف فرهنگی را در به وجود آوردن زبان

در مراحل باستانی و عرص میانه و به ویژه در عرص جدید مبنی بر پیدایش زبان 
 فارسی دری و دگردیسی این زبان در جغرافیای بزرگ ایران قدیم شکل داده است.

از این رو به نظر نگارنده در مطالعه کیفیت پیدایش، منشأ و خاستگاه زبان 
ی یا پهلوی ش�لی به حیث منشأ و پارسی دری مطالعه زبان پهلوی پارتی و خراسان

گانی آن با دولهجه خاستگاه اصلی زبان پارسی دری و مقایسه آوایی، رصفی و واژه
برخاسته از این زبان در عهد میانه که در غرب باعث پدید آمدن زبان پهلوی 
ساسانی (پارسیک) و در رشق و ش�ل زبان آری یا آریاو عهد کوشانیان را در 

توان شود. که میبه وجود آورده است یک اصل رضوری پنداشته میخراسان (بلخ) 
های مطروحه در این زمینه پاسخ گفت؛ زیرا با توجه به آن مباحث؛ به پرسش

ها، های استع�ری و استکباری انگلیسموضوعات یاد شده بعدها با تسلط ساسیت
این نیروهای  میالدی حادتر گردیده و١٨ها بعد از قرن ها و سپس امریکاییروس

استع�ری و وابستگان آنان در داخل قلمرو ایران بزرگ به این گونه مسایل افرتاق 
برانگیز در یک قلمرو واحد و مشرتک فرهنگی پرداخته و نظرات گوناگونی را در 
مسأله زبانی بر وفق منافع خودها و قلمروهای سیاسی شان پی ریزی کرده اند. به 

ا تهاج�ت استع�ری در جغرافیای ایران قدیم ویژه در یک سدۀ پسین که ب
های ایران، افغانستان و کشورهای جدید سیاسی با مرزهای مشخص به نام

تاجیکستان پدید آمده اند. طرح مسایل زبانی و محور بودن این قلمروهای سیاسی 
های موجود سیاسی میراث دار اصلی و جغرافیایی که کدام یکی از این رسزمین

های بزرگ قدیم و منشأ و خاستگاه زبان پارسی دری و تحوالت و متدنها فرهنگ
بعدی این زبان فراقومی و مشرتک بوده است بیشرت از پیش کسب اهمیت کرده 
است. از همین روست که نجیب مایل هروی محقق مشهور کشور به این باور است 

امند و در ایران نمی» دری«که اگر امروز زبان پارسی دری رایج در افغانستان را 
است که خاستگاه استع�ری ها فکریاین» تاجیکی«و در تاجیکستان » فارسی«

کنند و در پی ها اختالف ایجاد میها میان ملتدارد و استع�رگران از طریق نام



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۲ 

پرورانند و از های دیگری را میهای ملی و ناسیونالستی و گرایشها مفهوماین نام
 ) ٦٤: ١٣٧٣. (هروی، برندآن بهرۀ خویش می

چنانچه گفته آمد اگر منشا و پیدایش زبان پارسی دری و خاستگاه آن را در 
طرفانه و خارج از اهداف سیاسی و تفرقه افگنانه قلمرو دیرینه ایران بزرگ بی
های متفاوت که در زیر ارایه شده توان به این نظریهاستع�ری واکاوی �اییم می

 اییم. هایی را ارایه �پاسخ

زبان پارسی دری صورت تحول یافته پهلوی ساسانی یعنی زبان مردم پارس  -
است که با هجوم لشکر عرب به خراسان و فرارود در این قلمروها پخش شده 

 است.

پارسی دری ادامۀ پهلوی اشکانی (پارتی) است زیرا پهلوی اشکانی رد دورۀ  -
آمده و پارسی دری شکل  میانه با اثر پذیری از زبان اوستایی بلخی به وجود

توان مادر اصلی زبان متحول آن زبان است. بنابراین پهلوی اشکانی را می
 پارسی دری خواند.

های هندواروپایی است که در دورۀ ساسانیان های زبانپارسی دری از شاخه -
به موازات زبان پهلوی ساسانی در خراسان و فرارود وجود داشته و در ترکیب 

: ١٣٨٥یی داشته است. (رهین، وری ایران تأثیر برازندههای خاآن گویش

١١٠ ( 

پهلوی اشکانی به طور مستقیم باعث پیدایی زبان پارسی دری نبوده؛ بلکه از  -
توان ادامۀ پهلوی اشکانی زبان عهد کوشانی به وجود آمده و این زبان را می

 مادر اصلی زبان پارسی دری خواند.

» پارسی«ه از خراسان است که بعداً کلمه دری خود یک زبان مستقل برخاست -

 به آن پیوسته و به شکل پارسی دری درآمده است.

مبدل شده » پارثی«باشد که نخست به می» پارتی«تحول لفظ » پارسی«کلمه  -
تغییر شکل » س«نظر به قوانین فونتیکی زبان به گونۀ » ث«و سپس حرف 

 وجود دارد. های متعددیکه در این ابدال مثالداده است چنان

 از کجا و چگونه منشأ گرفته است و .... » دری«وجه تسمیه و نامگذاری لفظ  -
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۳۳ 

اینک در این گفتار مخترص به ارزیابی از این آرا و نظرات با رویکرد تاریخی و 
های پهلوی اشکانی، زبان عهد کوشانی و اندکی هم به گونۀ مقایسی میان زبان

وهلۀ نخست جای گفنت دارد که آریانای شود. در پهلوی ساسانی پرداخته می
ترین ترین و کهنکهن، خراسان عهد اسالمی و افغانستان امروز درخشان

دار فرهنگ ومتدن چندین هزار ساله از های جهان را دارا بوده و میراثمتدن
های پیشدادیان اساطیری، کیانی، یونانو باخرتی، اشکانی، کوشانی و دودمان

های ز طاللوی دین مبین اسالم بوده است که این گنجینهیفتلی آریانی پیش ا
های گوناگون ها و گویششکوهمند برشی در ادوار مختلف تاریخی در وجود زبان

اوستایی، پهلوی اشکانی، سغدی، خوارزمی، زبان کوشانی چهرۀ خود را در این 
خود را  جغرافیای پهناور و گسرتده به �ایش گذاشته است. که در این جا ما بحث

کنیم و سپس خاستگاه این زبان را گذاری زبان پارسی دری آغاز میاز جریان نام
 تری پی خواهیم گرفت.با کیفیت پیدایش آن به گونۀ مفصل

 وجه تسمیۀ پارسی دری 

در مورد وجه تسمیه زبان پارسی دری آراء و نظرات دانشمندان متفاوت است. 
گان عرب البی نگاشته اند مؤرخان و نویسندهترین آثاری که در این مورد مطقدیم

بوده اند. چنانچه ابوالفرج در کتاب الفهرست، کاتب خوارزمی در مفاتح العلوم و 
شمس الدین مقدسی در کتاب احسن التقاسیم فی معرفت االقایم در بارۀ زبان 

ه گذاری و وجه تسمیۀ این زبان مطالب را ارایه کرده اند. آنان وجدری و علت نام
دانسته اند و مسل�ً » دربار«و » درگاه«و » در«های را مأخوذ از واژه» دری«تسیمه 

ها هم باید زبان معیاری، رسمی و ادبی و ه�ی بوده زبان دربار شاهان و دولت
» فصیح«را لغت پارسی باستان نامیده معنای آن را » دری«باشد. مؤلف برهان قاطع 

به معنای فصیح را نیز شمس » دری«فته است. و و لغتی که در آن نقصانی نباشد گ
قیس رازی در کتاب املعجم ذکر کرده است و دکتور ذبیح الله صفا هم در تاریخ 

: ١٣٨٧منسوب داشته است. (قویم، » درگاه«و » دربار«را به » دری«ادبیات خویش 

را از لحاظ زیبایی لفظی آن به کبک دری که یکی از » دری«) ش�ری نیز ٥٤
یی هم ها مأوا دارد منسوب کرده اند. و عدهها و کوهن خوش آوا بوده و در درهمرغا



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳٤ 

های بلخ، پایهمنسوب کرده و آن را زبان مردمان کوه» دره«را به » دری«لفظ 
را زبان مردم » دری«بدخشان، مرو و بخارا خوانده است. و مؤلف فرهنگ نظام 

را مشتق از لفظ » دری«. برخی هم کرده است» دره«بدخشان گفته و آنرا منسوب به 
 گفته اند. » دربار«پهلوی به معنای » دریک«

واصف باخرتی محقق بلندآوازۀ کشور در بارۀ کیفیت پیدایش زبان دری از قول 
نویسد که شناسان اروپایی نظیر کرستین سین د�ارکی و هیننگ انگلیسی میزبان

ست که از آن امروز به نام رسزمینی» دهار«باشد که می» دهاری«مشتق از » دری«کلمه 
» دهاری«است. زبان » دهار«شکل تعریف شده از » تخار«کنند که یاد می» تخار«نام 

» دهری«به » دهاری«ست که به اثر قانون فونتیکی لفظ های فارسییکی از گویش

) ملک ١٧٢: ١٣٨٥درآمده است. (رهین، » دری«تغییر خورده و رسانجام به شکل 
را مأخوذ از زبان تخاری دانسته که با تغییرات آوایی » دری«تقی بهار هم لفظ  الشعرا

: ١٣٩١تغییر چهره داده دانسته است. (جاوید، » دری«طی سالیان درازی به گونۀ 

احت�ل » دره«را از » دری«منشأ » دری«) استاد نگهت سعیدی در نامگذاری لفظ ١١٨
بوده است. مانند » ابیورد«ها نزدیک شهر نخستین خاستگاه پارت» دره«داده است که 

سغدی در ش�ل، خوارزمی در ش�ل غرب، ختنی در رشق و سکایی در جنوب غرب 
هم از جهت کل�ت و هم دستور بر آن تأثیر وارد کرده است که سپس زبان دری 

های خوارزم، خنت و کاشغر در رشق و ش�ل های آریانی در حوزهگزین متام زبانجای
و هم در رسزمین غرب به جای (لهجه پارسی) در فارس و عراق عجم درآمده کشور 

 ) ١٠٢: ١٣٩٧است. (سعیدی، 

به عنوان زبان در قرن چهارم هجری در متون عربی » دری«بار لفظ نخستین
به شکل پارسی » دری«استع�ل شده و در متون منثور فارسی نیز اولین بار کلمه 

جای جا باز بهشود و در همینهـ) دیده می٣٥٢((پارتی) در ترجمه تفسیر طربی 
ذکر شده است و ابوعلی سینای بلخی هم در مقدمه » پارسی«"دری" کلمه 

جای زبان دری پارسی گفته است که در هـ.ق) به٤١٢-٤٢٨نامۀ عالیی (دانش
های بعدی کسانی مانند شمس قیس رازی در املعجم فی معاییر اشعار العجم قرن

به عنوان یک زبان مستقل و مرتادف » پارسی«را حتا جدا از » دری« هـ) کلمۀ٦٢٨(
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۳٥ 

) در آثار منظوم پارسی از دورۀ ٩٦: ١٣٩٧هم به کار برده است. (نگهت سعیدی، 
به عنوان یک زبان چی به گونۀ جدا و هم به طور » دری«سامانی به بعد کلمه 

ت چنانچه عنرصی فراوان مورد استع�ل قرار گرفته اس» پارسی«پیوست با واژه 
بلخی ملک الشعرای دربار محمودغزنوی (قرن پنجم هجری) و فردوسی (قرن 

 را نیز به همین شیوه به کار برده اند: » دری«پنجم) و سعدی در قرن هفتم لفظ 

 و یا به لفظ تو شیرین شده زبان دریضل تو نیکو شده معانی خیر       ایا به ف

                                                       *** 

 به نظم دری و به خط درشت          ۀ زردشت     ـــیکی تازه کن قص

 )فردوسی(                                                                             

 د داوری  ــنوشتند و کوتاه ش    ارسی دری     ــا پــــود تـرمــبف

 )فردوسی(                                                                                          

 هزار بلبل داستان رسای عاشق را        بباید از تو سخن گفنت دری آموخت     

 )١٠٢: ١٣٩١سعدی (جاوید،                                                                   

دهد که زبان پارسی دری دوقرن پیش از ه مآخذ نوشتاری نشان میمراجعه ب
وگو و استفاده های خراسان قدیم و ورارود مورد گفتورود دیانت اسالم در رسزمین

مردمان این مناطق بوده است و در بیشرت اسناد تاریخی به این موضوع اشارات 
ر سال مشخص صورت گرفته است. چنانچه سیوان سین سیاح چینی که د

های فرغانی، سغدی، و م) به نواحی ورارود و خراسان سفر کرده بود از زبان٦٣٠(
خوارزمی با زبان دری در خراسان یاد کرده و نوشته است که در تخارستان 
(خراسان) به استثنای منطقۀ شغنان بدخشان سایر مردم آن به زبان تخاری (دری) 

های قصار دری در کتب و آثار زبان جمله ها، عبارات وکنند. استع�ل واژهتکلم می
شود چنانچه کل�ت دری در شعر عربی حتا از دورۀ جاهلیت عرب نیز دیده می

اعشی شاعر عهد جاهلیت عرب وجود دارد و از جمله چهارصد کلمه اجنبی و 
کلمه آن نیز ویژه زبان دری  ٢٧کریم استع�ل شده است تنها عجمی که در قرآن

آثار به تأمین روابط فرهنگی و تجارتی میان مردم خراسان و  باشد که اینمی
که زبان رسمی و درباری �اید. با آنرسزمین اعراب در درازنای تاریخی داللت می



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳٦ 

در عهد طاهریان زبان عربی بوده است و شاهان عهد طاهری به استثنای طاهر 
ان یعقوب لیث فوشنجی پروردۀ فرهنگ و زبان عرب بوده اند اما در زمان صفاری

صفار زبان دری را در دربار خویش به جای زبان عربی معمول ساخت. ولی اولین 
بار ابوالفضل بلعمی وزیر رسایل سامانی دیوان رسمی دولت سامانیان را از عربی به 
دری برگردانیده و نظیر این کار را ابوالعباس اسفراینی در روزگار سلطان محمود 

غزنوی و متعاقب آن عبدامللک کندری وزیر عهد امیر  غزنوی شاهنشاه معروف عهد
 )١٠٢: ١٣٩٠ارسالن سلجوقی نیز انجام داده اند. (جاوید، 

» پارتی«مایه زبان فارسی (پارسی) را ه�ن واژه استاد دکتور یمین بن

» پارسی«معرب » فارسی«گوید که داند. او در منشأ زبان پارسی دری میمی

به وجود آمده است. » پارتی«قانون فونوتیکی از کلمه  باشد که این واژه تحتمی
تغییر شکل داده » س«و سپس به شکل » ث«به حرف » پارتی«واژۀ » ت«یعنی حرف 

است که رسانجام پارتی=پارثی=پارسی شده است که چنین ابدال و تحوالت آوایی 
/ را در thها و یا این کاربرد /ث/ در برابر /ها=گاثهای گاتتوان در کلمهرا می

شود و یا به وضاحت دیده می Parthia  pathiهای پرتوی و پرثوی در وابستگی واژه
: ١٣٩٦توانیم نیز مشاهده کنیم. (یمین، در کلمه ارتنگ=ارثنگ این ابدال را می

زبان » دری«تبدیل شده که » پارسی«به » فارسی«) بنابران به نظر استاد یمین ٨
پارسی بوده است. اما دکتور اسدالله حبیب در  فصیح و درباری صفت این زبان

برد. به نظر او لفظ را به عنوان زبان مستقل نام می» دری«ها واژۀ شناسی زبانتیره
در دوسه مورد به گونۀ صفت یعنی زبان نامه نویسی، درباری و یا زبان » دری«

باشد نه عبارت بیانی یا تخصیصی می» پارسی دری«رسمی به کار رفته ولی عبارت 
ست. در کنار فارسی که نامش پهلوی یا خوزی وصفی یعنی فارسی که نامش دری

 ) ١٥٤: ١٣٨٥شود. (رهین، یا فارسی و دیگر گفته می

ست که زبان پهلوی (پارتی) که زبان پارسی دری ادامۀ آن خوانده گفتنی
شود گاهی به جای یک زبان به نام (پهلوی) به گونۀ زبان دومی یعنی زبان می

نیز به کار رفته است. به حیث مثال جامی در توصیف زبان » دری«یا » پارسی دری«
 رسوده است: مثنوی موالنا جالل الدین محمدبلخی (قرن نهم هجری) 
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۳۷ 

 ان پهلویـــهست قرآن در زب  وی مولوی       ـــوی معنـــمثن

باشد نه زبان جا از زبان پهلوی زبان پارسی دری میکه هدف جامی در این
 پهلوی اشکانی و یا پهلوی پارسیک و یا چیزی دیگر.

 خاستگاه اصلی و جریان پیدایی زبان پارسی دری

دهند که پیش از ورود و انتشار دین اهی میاسناد، آثار و شواهد تاریخی گو 
ها به مبین اسالم به رسزمین خراسان و ورارود زبان پارسی دری در این رسزمین

 ها بوده است.وگو و استفاده مردمان آنوجود آمده و مورد گفت

ها و مآخذ قدیمی اعم از ها، رسچشمهتوان در سنگ نبشتهاین حقیقت را می
باقی�نده از زبان پارسی دری قدیم مقارن ورود دین مقدس  آثار منثور و منظوم

اسالم در خراسان و ش�ری را در نواحی ورارود هم مشاهده کرد. چنانچه این آثار 
منثور و منظوم همه و همه به جغرافیای خراسان کهن و ورارود به ویژه به رسزمین 

گذارد حقیقت صحه میها نیز به این افغانستان امروزی تعلق دارند و همه پژوهش
که زبان پارسی دری تا قرن چهارم هجری (عرص سامانیان و اوایل عهد غزنویان) 
منحرص به رسزمین خراسان، سیستان و ورارود بوده و در جغرافیای ایران امروز یا 
عراق عجم (فارس) هرگز از این آثار قدیمی زبان پارسی دری چیزی به گونۀ 

ود یک زبان مستقل را نشان دهد دیده نشده است. نوشتاری و یا گفتاری که وج
نویسد که زبان پارسی دری که ملک الشعرا بهار می) چنان١٢٥: ١٣٤٧(صفا، 

گی ها تاجیکان زندهجایهای مردم خراسان و ورارود است که در ایناصالً لهجه
 گوید که در قرن چهارم هجری در غرب و جنوب غرب ایران حتا یککنند. او میمی

رساله و یا کتابی دیده نشده است اگر هم بوده به زبان پهلوی ساسانی ویا گویش 
باشد. به عقیده وی زبان دری با تأثیر پذیری از الفبای عربی که در زبان طربی می

فارسی رواج یافت آهسته آهسته به زبان پهلوی ساسانی غلبه �وده و این زبان از 
ارس) رسایت کرده است. بنابران زبان دری خراسان به مغرب و جنوب آن کشور (ف

) شمس قیس رازی ٢٤٠:  ١٣٨٢زبان خاص مردم خراسان و ورارود است. (بهار، 
رسزمینی میان خراسان و عراق عجم بوده است در » ری«است و » ری«که خود اهل 

قرن ششم هجری در کتاب خود نوشته است که کافه اهل عراق از عامل و عامی به 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۸ 

شود ) یعنی دیده می٢٢: ١٣٨٨پرداختند. (یمین، د ادبیات فهلوی میانشا و انشا
 که تا قرن ششم هجری مردم عراق عجم به زبان دری آشنایی کامل نداشتند.

نویسد که زبان دری به خراسان و ورارود از جای برتلس محقق بلند آوازۀ روس می
میالدی در این  دیگری نیامده است؛ بلکه این زبان پیش از اسالم در قرن ششم

ردیف مورد استفاده بوده است. رسزمین وجود داشته و با زبان پهلوی ساسانی هم
م در ٧١٣هـ/٩٤نرشخی مؤلف تاریخ بخارا نیز نوشته است که: قتیبه بن مسلم در سال 

دانستند، بخارا مسجدی جامع بنا کرد. مردم بخارا جمع شده چون زبان عربی �ی
خواندند. کرد و مردم همچنان �از میری ادا میشخصی �از را به زبان د

) میرغالم محمد غبار مؤرخ مشهور کشور محل زایش زبان فارسی ٧٥: ١٣٥١(نرشخی،
دری را در دو سوی رود جیحون یعنی رسزمین ورارود و خراسان قدیم قبل از ورود دین 

ژوبل ) به باور استاد محمدحیدر ١١٥: ١٣٨٥مقدس اسالم دانسته است. (رهین، 
زبان دری تا دونیم قرن پیش از اسالم در خراسان و شهرهای آن (بلخ و تخارستان)، 
سیستان، سمرقند و بخارا ایجاد شده و مورد مفاهمه و استفاده مردمان این نواحی بوده 
است و انتشار آن به نواحی غرب از رشق و نیمروز (سیستان افغانی) صورت گرفته است 

آید. لستان و کابلستان مبدأ و پرورشگاه اولی آن زبان بش�ر میو باخرت و نیمروز، زاب
های دورۀ میانه چون زادگاه اصلی زبان دری خراسان است، از این رو زبان دری به زبان

این نواحی و از جمله به پارتی یا پهلوی خراسانی (اشکانی) و زبان سغدی از لحاظ 
ن با ظهور دین اسالم در فارس یا عراق ها وابستگی بیشرتی دارد. بنابرااشرتاک واژه

عجم پهلوی ساسانی (پارسیک) و در رشق (خراسان) زبان پارسی دری مروج بوده 
گیرد ولی است. هردو زبان متذکره رسانجام مورد هجوم فرهنگ سامی و عربی قرار می

های قدیم اوستایی، پهلوی زبان پارسی دری که پشتوانۀ عمیق فرهنگی از زبان
های خراسانی داشته ، سغدی، زبان کوشانی (آریک، آری یا آریاو) و سایر لهجهاشکانی

است از زبان و ادب عربی که زبان اولی دین اسالم بوده متأثر شده و در آن اثر گذاشته 
وگو و زبان کند آهسته آهسته زبان عربی را از صحنۀ گفتو با غنامندی که کسب می

اسان و فارس خارج �وده و خود به جای آن زبان به رسمی در جغرافیای ایران قدیم خر 
) استاد علی ٢٤: ١٣٨٣حیث زبان رسمی و درباری عرض وجود کرده است. (ژوبل، 
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۳۹ 

های پیش از اسالم احمدکهزاد نیز به پیدایش زبان دری در دوکنار رودخانه آمو در سده
انی) در این نواحی تاکید دارد که این زبان با اثر پذیری از زبان سغدی و تخاری (کوش

پدید آمده است. استاد نگهت سعیدی نیز سابقه پیدایی زبان دری را به سدۀ پنجم 
برد که به باور وی این زبان نخست در شهرهای بلخ و تخارستان میالدی می

(بدخشان)، بامیان و هرات ایجاد شده و سپس در سایر نقاط خراسان و ایران بزرگ 
 )٢٨: ١٣٩٧ستانی، بالیده و پخش شده است. (نی

دارد که: به دالیل استاد سعید نفیسی از محققان سدۀ معارص اظهار می
بسیار بر من مسلّم است که رسزمین اصلی زبان فارسی دری در خراسان و 
ماورالنهر بود و ... بعد از آن زبان دری در نواحی ایران امروز که قلمرو اصلی آن 

کند که منطقه رواج و ناتل خانلری تأکید می نبوده انتشار یافته است. دکرت پرویز
رشق ایران امروزی بوده و شاعران آن دوران رونق فارسی دری ابتدا در رشق و ش�ل

اغلب به یکی از شهرهای بخارا، سمرقند، هرات، بلخ و ... آبادی های دیگر رسزمین 
) محمدجان شکوری دانشمند ١١٥: ١٣٨٥خراسان منسوب هستند. (رهین، 

گوید که زبان فارسی دری در خراسان و از جمله در ماورالنهر  تاجیک میمعارص
پیش از اسالم رواج داشت و به درجه زبان شعر رسیده بود به نظر او در ایجاد و 
تحول زبان دری زبان های بومی این خطه و به ویژه زبان سغدی که زمانی زبان 

ه و به گفتۀ احسان یارشاطر زبان ارتباطی راه ابریشم و زبان علمی آسیای میانه بود
رفت و تا چین نفوذ داشت نقش موثر و بین املللی آسیای میانه به ش�ر می

) استاد عبدالحی حبیبی بر بنیاد ١١٥: ١٣٨٥نیرومندی داشته است. (رهین، 
های رسخ کوتل بغالن که با رسم های عهد کوشانی و به ویژه ارزیابی از کتیبهکتیبه

ز نوع خمیده کوشانی و با زبان تخاری یا دری قدیم نوشته شده الخط یونانی ا
هزار و هشتصد تا دو هزار سال پیش در تخارستان زبان تکلم و است و با سابقه یک

تحریر و ادب و دربار بوده و پیش از اسالم نیز رواج داشته است. را منشأ اصلی زبان 
 ) ١١٤: ١٣٨٥فارسی دری خوانده است. (رهین، 

گان عربی زبان نظیر تاریخ طربی، عیون االخبار ابن قتیبه، ر نویسندهدر آثا
ها اشعار و جمله هایی از زبان فارسی دری آمده الفهرست ابن ندیم و امثال آن
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است که سابقه این زبان را در سده دوهم هجری و حتا پیش از آن در رسزمین 
بان پارسی دری با ست که ز ) گفتنی٢٩٢: ١٣٩٠کند. (قویم، خراسان ثابت می

های عهد باستانی (اوستایی) و عهد میانه چون پهلوی اشکانی، سغدی و زبان زبان
گونه با زبان پهلوی ساسانی (پارسیک) از نگاه خویشاوندی عهد کوشانی و همین

رابطۀ ارگانیک و تنگاتنگی دارد و در تحقیقاتی که اخیراً دانشمندان چون دکتور 
شناس تاجیک از لحاظ ور مهدی و پروفیسور سیایوف زبانقویم، دکتور یمین، دکت

های باستانی و میانه گانی زبان پارسی با زبانآوا شناسی و دستوری و ذخایر واژه
های عهد مانند پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی و زبان عهد کوشانی (کتیبه
ا زبان عهد کوشانی) انجام داده اند به پیوستگی و نزدیک بودن زبان پارسی دری ب

شود تأکید کرده اند. کوشانی که دنبالۀ پهلوی اشکانی (خراسانی) شمرده می
های بازمانده از آثار منظوم و منثور زبان پارسی دری نیز علرغم آنچه گفته آمد �ونه

گذارد و چنانچه اشعار به پیدایی این زبان در رسزمین خراسان و ورارود صحه می
مانده ول هجری تا سوم هجری از زبان پارسی دری باقیهجایی که از اوایل قرن ا

است همه در قلمرو خراسان قدیم و به ویژه در جغرافیای افغانستان امروز به وجود 
آمده اند، این اشعار که پیش از اسالم و تا حوالی قرن سوم هجری به شیوۀ اشعار 

ل و مروج بوده هجایی و رسوده های عامیانه به گونۀ فهلویات و خرسوانیات معمو 
هایی است اغلب ثبت نشده و یا اگر مکتوب هم بوده به ما نرسیده اند چنانچه آن
کوب، که امروز در دسرتس اند خالی از جعل، خلط و تحریف نیستند. (زرین

ترین شعر هجایی فارسی ) بنابران به رویت این اشعار؛ محققان قدیم٢: ١٣٥٤
دانسته اند که به قول مؤلف » ود کرکویهرس «یا » رسوده آتشکدۀ کرکوی«دری را 

 تاریخ سیستان این رسود از کتاب گرشاسپ نامۀ ابواملوئید بلخی نقل شده است: 

 فروخته بـــادا روش       خنیده گرشاسپ هوش

 ذ آفـرین نهاده گوشـــدوست بذا گـــوش        ب

 همیشه نیکی کوش       که دی گذشت و دوش

 اهی            ـــــبـه آفـــــرین ش     شــــاها خـدایگانا   

 )٥٠، ١٣٦٦(قویم،                                         
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گویندۀ اصلی رسود کرکویه معلوم نیست و زمان رسایش آن غالباً به اواخر 
رسد که در آتشکدۀ کرکوی سیستان والیت عهد ساسانی و آغاز ظهور اسالم می

هـ.ق توسط  ٥١هنگام عبادت زردشتیان حتا در سال نیمروز فعلی افغانستان 
شده است. محل این شاهپور نام موبد موبدان و مۀ هیربدان زردشتی خوانده می

 ٢٥در » تپه کرکوی«آتشکده را دانشمندان معارص در (دیه دوست محمد) به نام 

کیلومرتی ش�ل ولسوالی نادعلی (شهر زرنج قدیم) به کنار چپ رود هیرمند 
) این رسود که به شیوۀ اشعار ٥٠: ١٣٦٦نستان تثبیت کرده اند. (قویم، افغا

های های پهلوی پارتی و ساسانی رسوده شده دارای کلی�ت و واژههجایی زبان
 باشد.سچۀ پارسی دری می

» مرثیۀ دارایدخت«دومین شعر هجایی از لحاظ زمانی بعد از رسود کرکویه 

ستان (یفتلی) بوده که مقارن حمالت اعراب است. او زن یکی از پادشاهان تخار 
مسل�ن بر بلخ و تخارستان (خراسان) در نواحی کهندژ (کندز فعلی) که مرکز 

کرده است. دارایدخت را اولین زن شاعر در حکمروایی یفتلیان بوده زندگی می
میالدی ٦٥٤توان محسوب کرد. وی در سال حوزۀ ادبیات فارسی دری می

ز دست سپاهیان اعراب شکست خورده از کندز (تخارستان که شوهرش اهنگامی
جا قدیم) همراه با همرس خویش به کشور چاپان پناهنده شده و رسانجام در ه�ن

 ) ١١: ١٣٨٣در گذشته است. (میرشاهی، 

باشد منت آن چنین ثبت این رسود که نزدیک به لحن رسود خرسوانی می
رباید و پوشاند و نهد در انبان. آیا ایدون  آتش، سوزان نیز، مانََرسَدهم،«شده است: 

گویند؟ ابر، آبی دیدار، کی بر رشته کوه، اباخرت آویزان است. از ستارگان گذرد، از 
) رسود مذکور ه�نند رسود کرکویه نیز عاری از ١١: ١٣٨٣ماه گذرد. (میرشاهی، 

ر سال باشد و تاریخ رسایش این شعر هجایی نیز دهای عربی میکلی�ت و واژه
هـ بوده است که در نواحی تخارستان و بدخشان یعنی در رسزمین خراسان ٣٢

دهد که زبان قدیم و افغانستان امروز به وجود آمده است. رسود مذکور نشان می
پارسی دری در دربار شاهان یفتلی که در تاریخ به آنان کوشانیان کوچک 

ان بوده رواج داشته است. گفتند و در تخارستان (خراسان) مرکز حکمروایی شمی



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤۲ 

که بدون تردید زبان دری در ادامه زبان عهد کوشانیان بزرگ که آری یا آریک/ آریاو 
توان اظهار کرد که زبان کوشانیان خوانده شده به وجود آمده است و به یقین می

بازمانده زبان پهلوی پارتی بلخی بوده که بعداً به زبان پارسی دری تغییر چهره داده 
توان مادر اصلی زبان پارسی دری محسوب کرد. (کهدویی، ین زبان را میو ا

طور سومین رسود دری هجویه خاتون بخارا است که بدین گونه ) همین٤٥: ١٣٨٧
 ثبت شده است: 

 خاتون دروغ کنده  کور خمیر آمد    

شود که سعید بن عث�ن از فرماندهان عرب که در این شعر هجایی دیده می
ر بخارا عاشق خاتون شده و به او تعلق خاطر یافته است اهالی بخارا وی در حمله ب

را مورد طعن و هجو قرار داده اند. شعر مذکور نیز ترکیبی از واژه های دری و 
سغدی است. این رسود و سایر اشعار هجایی مانند هجویه یزید بن مفرغ شاعر 

خراسان قدیم و عرب زبان در سیستان و رسود کودکان بلخ همه در قلمرو 
افغانستان امروز به وجود آمده اند نه در رسزمین عراق عجم (فارس). (کهدویی، 

) پیدایی این اشعار داللت به خاستگاه زبان فارسی دری در جغرافیای ٤٥: ١٣٨٧
طور در فعلی خراسان و فرارود به ویژه شهرهای سمرقند و بخارا نیز دارند. همین

ندیم در کتاب الفهرست، خوارزمی در مفاتح العلوم،  بارۀ خاستگاه زبان دری ابن
سان ارایه کرده اند. آنها زبان یاقوت حموی و حمزه اصفهانی در آثار شان نظر یک

های مرشق نیز بر آن صحبت پندارند و از تأثیر زباندری را زبان شهرهای مداین می
ند خراسان و ها در حقیقت به زبان دری دو خاستگاه مشرتک مانکنند. اینمی

سو و پارس از جانب دیگر قایلند اگر این نظر را درست بدانیم پس چرا ورارود از یک
از زبان پهلوی ساسانی (پارسیک) که بیشرت از یکصد عنوان کتاب و آثار فراوان 
دیگر علمی و ادبی باقی�نده است ولی از زبان دری هیچگونه آثاری در قلمرو عراق 

) در زمینه اینکه زبان ٢٧٢: ١٣٩٠شوند. (قویم، دیده �ی عجم و یا فارس امروزه
ها گی در این رسزمینفارسی دری در خراسان و ورارود پدید آمده و بعد از بالنده

سپس در قرن پنجم هجری به سایر نقاط و به ویژه به عراق عجم (فارس) منترش 
ه اسدی توسی توان ارایه کرد. چنانچشده است دالیل تاریخی زیادی را نیز می
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(خراسانی) که بنا به جنگ های متواتر میان غزنویان و سلجوقیان و شیوع 
سالی مجبور شده تا از رسزمین خویش توس (خراسان) به نخجوان قحط

جا را به زبان فارسی که زبان که شاعران و سخنوران آن(آذربایجان) برود برای آن
د به ادامۀ کار قطران شاعر مردم خراسان بوده است بیشرت از پیش آشنا ساز 

که حاوی » لغت معروف«نام رسزمین تربیز که پیش از وی دست به تألیف فرهنگ به
سه صد واژه بوده و بدون استشهادات شعری تألیف کرده بوده است تصمیم 

خود را که در آن یکهزار و دوصد لغت فارسی ثبت » لغت نامه فرس«گیرد تا می
شعرای دورۀ سامانی به گونۀ استشهادی بنویسد موصوف  است را با آوردن اشعار از

در مقدمۀ این کتاب ارزشمند خود از عدم آشنایی شاعران و نویسندگان آذربایجان 
به زبان فارسی دری در آن سامان (قرن پنجم هجری) تذکر داده و هدف خود را از 

در آن تألیف این اثر نیز کمک به یادگیری و پخش و ترویج زبان فارسی دری 
 )٤٠٨: ١٣٨٦ها خوانده است. (مطلق، رسزمین

گونه نارص خرسو بلخی در سفرنامۀ خویش از قطران شاعر تربیزی همین
در تربیز قطران نام شاعری را دیدم شعر نیکو «چنین روایت کرده است که: 

دانست پیش من آمد و دیوان منجیک ترمذی گفت اما به زبان فارسی نیکو �یمی
�ود از من یقی را آورد و پیش من بخواند و هر معنی که او را مشکل میو دیوان دق

) و همین قطران که بعداً در شعر رسایی ١١٨: ١٣٩١بپرسید با او بگفتم. (جاوید، 
زبان پارسی دری به شهرت و مهارت زیادی رسیده است بر شعرای همدیارش که بر 

ب سخن دری در رسزمین ورزیدند از گشودن نخستین باشعر نغز او حسادت می
 خود (آذربایجان) یاد کرده و در ترجیع بندی چنین رسوده است: 

 گر مرا بر شعر گویان جهان رشک آمدی      

 من در شعر دری با شاعران نگشادمی                                                   

زبان دری طور خاقانی و نظامی گنجوی که در قرن ششم هجری به به همین
شوند زبان دری طبع آزمایی �وده و از اراکین شعر دری در آذربایجان شناخته می

زبان دوم آنان بوده که به گونۀ کسبی آن را فرا گرفته بودند و به همین رو سعدی 
شیرازی هم نخستین گویندۀ زبان دری در قرن هفتم هجری در شیراز (فارس) 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٤ 

شاعری در زبان پارسی دری شعری در این  که قبل از ویشود. چنانشناخته می
 رسزمین نه رسوده است و او خود در این باره چنین گفته است:

 هزار بلبل داستان رسای عاشق را       بباید از تو سخن گفنت دری آموخت

کرده زبان فارسی گی میو حافظ شیرازی هم که در قرن هشتم هجری زنده
کند که از شعر جذاب و دلکش او  فخر می دری زبان دومی او بوده است چنانچه

تواند آگاه باشد که سخن گفنت دری را به خوبی بداند و از آن وقوف وی کسی می
 کامل داشته باشد.

 ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه     که لطف طبع و سخن گفنت دری داند   

 )١٠٨-١٠٥: ١٣٩٠(جاوید،                                                                     

 ٨و٧های که گفته آمد زبان اصلی و محاوره سعدی و حافظ در قرنچنان
هجری به لهجه محلی شیراز بوده که این لهجه با زبان فارسی دری که زبان مردم 

های شعری ها در دیوانهای آن گویشخراسان بوده بسیار متفاوت اند که �ونه
 )١١٨: ١٣٩٠ه چاپ رسیده است. (جاوید، هردو شاعر بزرگ فارس ب

دلیل دیگری که زادگاه و محل پرورش نخستین زبان دری را رسزمین خراسان 
گو در روزگار طاهریان، دهد انتساب همه شاعران پارسیو ورارود نشان می

صفاریان و سامانیان تا اواخر قرن چهارم هجری و اوایل قرن پنجم هجری به قلمرو 
ود است. چنانچه پژوهشگران قدیمرتین شعر عروضی که یکی در خراسان و ورار 

هجری در مرو با مطلع زیر رسوده شده  ١٩٣مدح مامون الرشید عباسی در سال 
 است: 

 ای رسانیده به دولت فرق خود تا فرقدین      

 یدین گسرتانیده به جود و فضل در عامل                                                       

باشد و دومی را که شمس قیس رازی به نام و منسوب به ابوالعباس مروزی می
 گونه ثبت کرده است: ابوحفص سغدی بدین

 آهوی کوهی در دشت چگونه دودا       او ندارد یار بی یار چگونه رودا 

های خراسان و ورارود تعلق دارند نه به هردو شاعر متذکره نیز به رسزمین
) به قول دکتور صفا که نوشته ١٨: ١٣٧٩یا جاهای دیگر. (قویم، عراق عجم و 
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است: بعد از آنکه حکومت های مستقل در خراسان و ماورالنهر به وجود آمد زبان 
دری زبان شعر و نرث آن نواحی شد و اندک اندک شاعران و نویسندگان با این زبان 

ان مسلم مانند رشوع به شاعری و نویسندگی کردند و چندی نگذشت که استاد
شهید بلخی، رودکی سمرقندی، دقیقی بلخی، کسایی مروزی و دیگران در قرن 
چهارم هجری ظهور کردند و بدین زبان آثار گران بهایی به وجود آوردند و به تألیف 
کتاب های بزرگ پرداختند و بعد از آنکه در نواحی دیگر (ایران) شاعران و 

زبان مردم خراسان و ورارود بود شعر گویند و  نویسندگان خواستند به زبان دری که
کتاب نویسند از همین زبان آماده و مهیا که صورت یکسان زبان متداول را یافته 
بود استفاده کردند و با مطالعه دواوین و کتبی که بدان زبان فراهم آمده بود خود را 

داللت  ) همۀ این مطالب١٥٨: ١٣٤٢آماده گویندگی و نویسدگی کردند. (صفا، 
های غیر به این حقیقت دارد که زبان و ادب دری تا قرن چهارم هجری در محل

داشت از شاعران و خراسان و ماورالنهر رواج کامل نداشت و اگر احیاناً رواج می
ماند که به طور ملموسی این آثار تاکنون ها حت�ً اثری برجای مینویسندگان آن

میه فرانسوی، نشمندان اروپایی همچون انتوانیی از داموجود نیست. بنابران عده
و  ١٩هرتسفلد، تیودور نولدکه، فریمن، لیوشیس، ریچارد فرای که در اواخر قرن 

شناسی مقایسی تاریخی کردند با تشکل زباناوایل قرن بیستم میالدی زندگی می
از  های هندو ایرانی مفکوره ایجاد و پیدایش زبان فارسی دریو مطالعه مآخذ زبان

زبان فارسی میانه (پهلوی ساسانی) و فارسی باستان را مطرح کرده اند و آنان 
به قلم داده » پارس و عراق عجم«بودند که خاستگاه زبان فارسی دری را در نواحی 

شناسی امروز کدام بنیاد علمی ندارد و در اند که این نظرات آنان از لحاظ زبان
دکتور صفا، عبدالغنی میرزایف و دیگران که مقابل نظر ملک الشعرا بهار، برتلس 

خاستگاه اصلی زبان دری را مناطق خراسان و ماورالنهر دانسته اند با مقایسه زبان 
های باستانی و میانه آریایی منجمله زبان پهلوی اشکانی با زبان پارسی دری 

دهد که ادبیات دری در قرن های �اید آرای این دانشمندان نشان میدرست می
میالدی در ناحیه خراسان و ورارود راه تحول و ک�ل پیموده است نه ١٠و  ٤/٩و ٣

 در مغرب ایران.



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤٦ 

گانی و ساخت�ن زبانی و واول شناسی با مقایسه تحوالت واژهتحقیقات زبان
های زبان های پهلوی اشکانی و ساسانی با زبان پارسی دری هم نشان دهنده آن 

ن پهلوی اشکانی خراسانی نسبت به پهلوی است که رابطه فارسی دری با زبا
های تر است و این تحقیقات بر بنیاد یافتهتر و محکمساسانی (پارسیک) نزدیک

اندام «های از تورفان چین و آثار مانوی جدید آثار پهلوی اشکانی و از جمله کتیبه
اند  که مطابق به آن دانشمندان دستور زبان پهلوی اشکانی (پارتی) را نگاشته» ها

) به همین رو تحلیل فاللوجیکی کتیبه ٢٩٢: ١٣٩٠(قویم، ت.صورت گرفته اس
های پارتی و کوشانی را های عهد کوشانی و مقایسه آن با متون زبان پارسی، زبان

) حقیقت هم این است که ١٩١: ١٣٧٨کند. (مهدی، از یک منبع واحد تایید می
روز به وجود آمده است که در غرب از زبان پارتی دو لهجه در غرب و رشق ایران ام

های پارتی پهلوی ساسانی و در رشق زبان کوشانی (آری، آریو) بوده است البته نام
های مردمان و جای های های مختلف آن پارسیک و غیره بنابر نامو پهلوی و گویش

 شان صورت گرفته است.

گ انگلیسی دو دانشمند و زبان شناس معروف اروپایی ماریک فرانسوی و هینن
گفته اند که زبان بلخی یا تخاری یعنی کوشانی یکی از گویش های بلخ قدیم است که 

 )٢٢: ١٣٨٨کوشانیان آن را پذیرفته اند و به قید کتابت در آورده اند. (یمین، 

رسیم که زبان پارسی دری یک زبان ترکیبی در فرجام به این نتیجه می
)Analyticalسایر زبان های کهن و میانه همچون  باشد که با آمیزش از) می

اوستایی، پارتی، زبان کوشانی، پهلوی ساسانی، سغدی و خوارزمی به وجود آمده 
) و اما در ترکیب آن سهم پهلوی اشکانی و زبان ٧٧: ١٣٩٠است. (ارشاقی، 

کوشانی به مثابۀ زبان های مادر بیشرت از سایر زبان های اقارب برجسته و �ایان 
تأکید است که منشأ اصلی زبان پارسی دری نیز رسزمین خراسان و است و قابل 

طور مستقیم از زبان عهد کوشانی که ریشۀ مستقیم در ورارود بوده که این زبان به
زبان پهلوی پارتی داشته و آن نیز ادامۀ زبان اوستایی بوده به وجود آمده ولی از 

های سغدی و خوارزمی و سایر زبان های همجوار و خویشاوند دیگر همچون زبان
اندکی هم پهلوی ساسانی (پارسیک) نیز تأثیر پذیرفته است که این تأثیرات در داد 
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باشد. اما و ستد فرهنگی قلمرو زبان های مختلف جهان یک امر طبیعی می
ست که در میراث فرهنگی و ادبی زبان پارسی دری کشورهای افغانستان، گفتنی

ان (سمرقند و بخارا) با درصدی های مشخص و معین ایران، تاجیکستان و ازبکست
سهیم اند و اکنون هم در رشد و تکامل این زبان مشرتک فراقومی و فرهنگی همه 
اقوام آریایی و غیر آن با فیصدی های معین و متفاوت اشرتاک داشته که در اعتال و 

 کنند.گی و شباروزی میهای همیشهتوسعه آن تالش
 

 نتیجه

ها به رسیم که افغانستان در گذشتهه آمدیم به این خالصه میاز آنچه گفت
های کهن و درخشانی شده که کانون متدنیاد می» خراسان«و » آریانا«های نام

ها در همین خطۀ اساطیری و یا رسزمین اولیه آریایی» آریاناویجه«بوده است. 
ظام دولتی تاریخی قرار داشته و رسزمین بلخ امروزی شاهد تشکیل نخستین ن

های باروری در عهد پیشدادیان، کیانیان، سلطنتی آریایی در آسیا بوده و متدن
یونانیان باخرتی، پارتی (اشکانی)، کوشانی و یفتلی پیش از تاللوی اسالم در این 

های یونانی و مرز و بوم زیبا و دوست داشتنی به ظهور پیوسته و از آمیزش فرهنگ
یایی فرهنگ یونان باخرت و سپس فرهنگ گریکوبودیک بودایی با فرهنگ و متدن آر

های آریایی به نام بهارتا و مادها و شکل گرفته است. از همین خطه (بلخ) تیره
های بزرگ های هند و فارس مهاجرت کرده و مدنیتفارس ها بالرتتیب به رسزمین

های شکوهمند مادی و هخامنشی و ساسانی را در جهان پخش و ویدی و فرهنگ
گسرتده اند چنانچه قسمت اعظم کتاب قدیمه ویداها (ریگ ودا) در جغرافیه 

ریشی «افغانستان امروزی از کاپیسا تا پنجاب هند توسط شاعران آریایی موسوم به 
پدید آمده است و زردشت با تعلی�ت یکتا پرستی خویش از همین ناحیه » ها

ین جغرافیای دیرینه جهانی خراسان (بلخ) برخاسته و مدنیت کهن اوستایی را در ا
پی افگنده است. به همین گونه زبان های اوستایی، اشکانی (پارتی)، کوشانی 
(آری یا اریک) و زبان پارسی دری نه در ایالت فارس و عراق عجم بلکه در همین 
رسزمین خراسان به وجود آمده زبان رسمی و کتابت شده و با ورود دین مبین اسالم 

غنامندی از زبان عربی نیز زبان رسمی و کتابت گردیده و از این  با تأثیر پذیری و



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤۸ 

جا با سایر نقاط ایران کهن و جهان امروزی پخش و گسرتده شده است و شاعران و 
سخنوران خراسانی، (افغانستان) در وجود دولت های ملی نظیر طاهری، صفاری، 

بان فارسی دری به سامانی، غزنوی و غوری و آل کرت و غیره در ایجاد و گسرتش ز 
های انسان ساز اسالمی در کنار مثابۀ زبان دومی اسالم در تبلیغ و ترویج آموزه

زبان و ادب عربی استفاده های در خور و بایسته یی به عمل آورده اند یعنی اسالم 
و زبان پارسی دری مروج همدیگر بوده اند. امروز نیز زبان پارسی دری در حوزه 

ن، ایران، تاجیکستان و اکرثیت مناطق جهان مورد استفاده های گویشی افغانستا
بوده و بیش از یکصد میلیون جمعیت جهان به این زبان شیرین و غنامند فرهنگی 

وگو �وده از طریق نرش کتب، رساالت، سایت های انرتنتی، وسایل صوتی و گفت
راث علمی و تصویری جمعی افکار علمی و ذوقی شان را به آن افاده �وده و به می

 �ایند. بنابران:ادبی جهان عرضه می

زبان پارسی دری هرگز دنبالۀ زبان پهلوی ساسانی نیست؛ زیرا تا پایان قرن  -
چهارم هجری هیچ شاعر و نویسنده و اثری به زبان فارسی دری در رسزمین 

 عراق عجم (فارس) دیده نشده است.

به اسالم گرویدند در به هیچوجه زبان دری به وسیلۀ سپاهیان فارسی که  -
خراسان و ورادود پخش نشده است. مرثیه دارایدخت زن شاعر تخارستانی 

دهد که زبان پارسی دری همزمان با حمالت (یفتلی) در کندز نشان می
سپاهیان اسالم در قلمرو حکمروایی یفتلیان در خراسان مروج بوده است... و 

زبان کوشانیان بزرگ و آن زبان گردد که زبان دری ادامه این حقیقت برمال می
 دنباله زبان پارتی اشکانی و خراسانی بوده است. 

زبان پارسی دری که در خراسان و ورارود پیش از اسالم ایجاد شده بود با  -
غنامندی از زبان عربی زبان رسمی و کتابت شده و در قرن های پنج و شش 

م و فارس و سایر هجری به وسیلۀ حمالت غزنویان و سلجوقیان در عراق عج
 نقاط جهان پخش و گسرتش یافته است.

باشد که بعد از زبان پارسی دری یک زبان ترکیبی و فراقومی و همگانی می -
ایجاد خود در خراسان از زبان پارتی (پهلوی ش�لی) و زبان کوشانی و سایر 

 زبان های دیگر آریانی تأثیر پذیرفته است.
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٤۹ 

وم هخامنشی گرفته نشده بلکه این کلمه ق» پارس«زبان پارسی دری از کلمۀ  -
باشد که به اثر قانون فونتیکی حرف پهلوی ش�لی می» پارتی«مأخوذ از کلمه 

تغییر شکل داده و به گونۀ پارسی و معرب آن » س«به » ث«و » ث«به » ت«
 درآمده است.» فارسی«

خالصه اینکه در ایجاد و پیدایی زبان پارسی دری زبان عهد کوشانی نقش  -
محوری داشته که در خراسان مروج بوده و لهجه های دیگر نیز در همجواری 
آن مانند سغدی و خوارزمی و اندکی هم پهلوی ساسانی باالی آن اثر گذاشته 
است. بدین رو زبان پارسی دری نخست در بلخ و خراسان پدید آمده سپس به 

قرن پنجم  ورارود گسرتش یافته و در اثر فتوحات غزنویان و سلجوقیان در
 هجری در حوالی فارس و عراق عجم نیز پخش و گسرتده شده است.

 مآخذ

)، زبان های ایرانی، ترجمه علی ارشف صادقی، ١٣٧٨ارانسکی، یوسف ( -١
 تهران: انتشارات سخن.

)، جایگاه و قلمرو تاریخی زبان پارسی دری، ١٣٩٠ارشاقی، سیدعلی محمد ( -٢
 کابل: انتشارات یوسف زاد.

)، سبک شناسی، جلد اول، تهران: انتشارات امیر ١٣٨٣ی (بهار، محمدتق -٣
 کبیر.

)، تاریخ ادبیات فارسی دری (از آغاز تا عهد مغول) ١٣٩١جاوید، عبداالحمد ( -٤
 به تصحیح و تحشیۀ محمدحسین یمین، کابل: انتشارات سعید.

)، مقاالت جاوید (پژوهش های تاریخی)، جلد اول، ١٣٩٠جاوید، عبداالحمد ( -٥
 دکتور اخشید جاوید، کابل: انتشارات سعید. گردآورنده

)، زبان دوهزار سال قبل افغانستان یا مادری زبان ١٣٤٢حبیبی، عبدالحی ( -٦
 دری، انجمن تاریخ افغانستان، کابل: مطبعه دولتی.

)، رسگذشت زبان فارسی دری (مجموعه مقاالت) شورای ١٣٨٥رهین، رسول ( -٧
 فرهنگی افغانستان، سویدن.
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 )، سیری در شعر فارسی، تهران: انتشارات سخن.١٣٥٤ن(زرین کوب، حسی -٨

)، تاریخ ادبیات افغانستان، پشاور: انتشارات سعید، ١٣٨٣ژوبل، محمدحیدر( -٩
 مطبعه میوند.

 )، تاریخ ادبیات در ایران، ج اول، چاپ چهارم، تهران: ١٣٤٢صفا، ذبیح الله ( -١٠

تشارات امیر کبیر، )، ح�سه رسایی در ایران، تهران: ان١٣٧٩صفا، ذبیح الله ( -١١
 چاپخانه شهر.

)، تاریخ علم و ادبیات ایران، تهران: انتشارات ابن ١٣٤٧صفا، ذبیح الله ( -١٢
 سینا.

)، تاریخ ادبیات ایران، ١٣٨٣فردمیر باقری، غالم حسین رشیفی و دیگران ( -١٣
 ) تهران: انتشارات سمت.١(

نی تا پایان های باستا)، تاریخ ادبیات دری از دوره١٣٨٧قویم، عبدالقیوم ( -١٤
 قرن چهارم هجری، کابل: پوهنتون کابل.

های تاریخ، ادب و تاریخ زبان دری، )، مجموعه مقاله١٣٩٠قویم، عبدالقیوم ( -١٥
 کابل: انتشارات سعید.

)، تاریخ ادبیات دری (از دورۀ باستان تا پایان قرن ١٣٨٧قویم، عبدالقیوم ( -١٦
 چهارم هجری)، مطبعۀ پوهنتون کابل.

، همدالن (زبان و ادب پارسی) مجموعه مقاالت، کابل: )١٣٨٧کهدویی، ( -١٧
 رایزنی فرهنگی ایران.

 نامه، تهران: )، گردش در گرشاسپ١٣٨٦مطلق، جالل خالقی ( -١٨

های رشد زبان فارسی دری تا م)، زمینه١٣٨٧/١٩٩٩مهدی، محی الدین ( -١٩
 عرص سامانی، دوشنبه: اکادمی علوم تاجیکستان.

 زنان افغانستان، تهران: نرش شهاب.)، شعر ١٣٨٣میرشاهی، مقصود ( -٢٠

 فرهنگی)، و ادبی پژوهشی، نامه)، مجله ادب (فصل١٣٩٦نیستانی، خواجه محمد ( -٢١

 ٣ و ٢ش�ره اول، سال دوم دوره کابل، پوهنتون ادبیات و زبان فاکولته
 رضوی، مدرس تصحیح ، بخارا تاریخ )،١٣٥١( جعفر بن محمد ابوبکر نرشخی، -٢٢

 ران.ای فرهنگ بنیاد تهران:
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 .٥ و ٤ ش�ره ادب، مجله )،١٣٩٧( محمدنسیم سعیدی، نگهت -٢٣
 (مباحثی بگذریم دشوار شب این از تا بگذار )،١٣٧٣( مایل نجیب هروی، -٢٤

 ایران. مطالعات مرکز تهران: زبان) قلمرو پیرامون

 اول، چاپ یمین، دکتور مقاله بیست نخستین )،١٣٨٨( محمدحسین یمین، -٢٥

 سعید. انتشارات کابل:

 خزان، و تابستان ،٣و٢ ش�ره ادب، مجله )،١٣٩٦( محمدحسین یمین، -٢٦

 کابل. پوهنتون وادبیات زبان پوهنحی دری دیپارمتنت

 میانه، عرص ابتدای تاجیک خلق تاریخ )،١٣٨٠( اف یعقوب شاه، یوسف -٢٧

 دولتی. مطبعۀ تاجیکستان:
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 معاون رسمحقق بـرهان الـدین نظامـی

 

  

ـالمه محمد ــاطرات عـخ گی ودهـای زنــهشگفتی
 اقـبال الهوری

 

 موجز املقال

أّن اإلنسان األحراِر و املعزز  فـی العـامل، کـانوا یصـیبون بعـض املمیـزات فـی 
ستهم وکـان مراحل االّول من حیاتهم العلمیّه والعملیّه بین اقرانهم و خاصًه اهل ِدرا

خصایل هواءاالفراد الصعود فی األبعاد املختلفه من حیاتهم وکان کثیراً من العلـ�ِء 
 والفضالِء یحسب عالمه محمد اقبال الهوریَه فی جنب رجال التاریخیه العامل.

وکان اقبال من بدو األمر یعنی: من تشّکِل نطفته فی رحم اّمه منـذ رؤی التـی 
ــی أن  ــد إل ــوه نورمحم ــا اب ــیلیّه و رأه ــه و التحص ــه التعلمیّ ــی حیات ــتمر ف ــد و اس ول

 االجت�عیّه التی انحرص ممیزاته بفرده.

بناء علی ذلک إهتم بتحقیـِق خصـایل املستحسـنه االقبـال و طـراوت حیاتـه؛ 
 نتمنی أن یکون محاسن الحیاه االقبال سبباً لتغییر املثبت فی جمیع االمورنا.

 

 چـکیـده

ن، در نخسـتین مراحـل زنـده گـی خـویش از یـک انسانهای آزاده وباعزت جها
-سلسله ممیزات در بین هم قطاران و هم صـنفان خـویش برخـور دار هسـتند. ویـژه

گیهای ذاتی چنین افراد به گونۀ سیست�تیک در ابعـاد مختلـف رشـد �ـوده سـبب 
گردد. عالمه اقبال الهوری نیـز در  ردیـف چنـین شخصـیت هـای شگوفایی آنها می
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رودکه از شکل گیـری نطفـه در رحـم مـادر ضـمن خـواب به ش�ر میتاریخی جهان 
دیدن نورمحمد پدرش، تا چشم گشودن به جهان مادی و پیمودن پله های مختلـف 

 باشد.گیهای منحرص به فرد خویش میگی تحصیلی و اجت�عی دارای ویژهزنده

اه بناًء الزم دیده شد تا به شگفتی های زنـده گـی وخـاطرات جالـب اقبـال نگـ
امیدکه خاطرات وظرافتهای زنـده گـی اقبـال سـبب تحـول مثبـت در  .انداخته شود

 زنده گی ما گردد.

 عالمه اقبال الهوری، خاطره ها، شگفتی ها، مسجد قرطبه، کنـگره. :هاد واژهکلیـ

 مقدمه

گیرد، گوشـه هـای از خـاطرات وطـرز که پیرامون آن بحث صورت میمطالبی  
گیـرد، شـاید کمـرت ومواردی که حول آن بحث صورت میمعیشت عالمه اقبال است 

در جاهای دیگر یافت شود. گرچند راجع بـه اقبـال کتـب ومقـاالت زیـادی نگاشـته 
شده است، ولی نگارنده ترجیع می دهد تا در جنب بررسـی سـایر زوایـایی علمـی ـ 

را بـا دقـت  ادبی اقبال؛ خطـوط برجسـتۀ سـی�ی ایـن متفکـر مجاهـد ومبـارز آزاده
 شرت مورد تحقیق و پژوهش قرار دهد.بی

یی از حیات این سخنور بـزرگ، موضوع مورد بحث دراین مقاله نشان دهندۀ  زاویه
متفکر وحکیم سیاست دان است. این مقدمـه بـه طـور خالصـه، معـرف ماهیّـت مطالـب 

باشد. اقبال از نخستین روزگار رشد و بالنـده گـی، ممیـزات زیـادی نسـبت بـه مقاله می
داشت. وی دانشجوی فرزانه، شاعر خوش مرشب، انـدیش ور هدفمنـد، محقـق  سایرین

خسته گی ناپذیر، سیاست مدار اخـالق پسـند، مبـارز صـلح دوسـت بـود، برحـق اقبـال 
) اقبـال در ١٢:ص ٧نشان از یک نبوغ مسلم عرصـ حـارض درجهـان بـه شـ�ر میـرود. (

کـت او در پیرشـفت امـور متام دوران زندگی به امـور تعلـیم وتربیـت اشـتغال داشـت ورش 
تحصیلی شبه قارۀ هند اساسی ومستمر بود. به گفته آقای سیدین دانشمند پاکسـتانی: 

ظهور یک نفر متفکر خالق و مبتکر که برای ابالغ پیام معین و مشخصـی آفریـده شـده « 
یی را برای جهان آورده، بـرای همـه صـاحبنظران و محققـان و متصـدیان و ارزشهای تازه

یم و تربیت، پدیده ای است بسیار گرانبها و گرا�ایه و به هرانـدازه  افکـار چنـین امور تعل
مردی، در طرز تفکر و تصور  و ادراک و شور و شوق معارصینش نفوذ کند بهـ�ن نسـبت 
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: مقدمـه سـی ٦» (نفوذ و تأثیر وی بعنوان نیروی تربیتی، عظیم تر و مهم تر خواهـد بـود.
ت به متام امـور زنـده گـی مسـل�نها توجـه و اهـت�م وشش) شکی نیست که اقبال نسب

داشت و همین طرز دید و بیـنش وی بـود کـه او را جاویدانـه جامعـۀ انسـانی و اسـالمی 
�ـاییم کـه محـور اصـلی عنـوان گردانید. بناًء به دو بخش از مبحث مورد نظر توجـه مـی

 دهد.مذکور را تشکیل می

 هدف تحقیق

گــی و بیــان ذکــاوت و پــایمردی عالمــه اقبــال هــای نغــز از زنــدهبازتــاب گوشــه
 های علمی و عملی. الهوری در مسیر فعالیت

 مربمیت تحقیق

کــه عالمــه اقبــال یکــنت از شــعرای طــراز اول رشق در عرصــ حــارض از آنجــای
هـای وی بـه هـای پیرامـون تفکـر و اندیشـهگردد، تحقیقـات و پـژوهشمحسوب می

گـی مسل�ً اتفاقات مختلفـی در سـیرزنده کرثت از اندیشمندان صورت گرفته است،
گـی و هـای زنـدهوی اتفاق افتاده است، بدین لحاظ رضورت دانسته شد تا شـگفتی

 خاطرات ماندگار وی را نیز غرض آگاهی عالقه مندان به رشته تحریر آورده شود.

 روش تحقیق

 نگارش این مقاله با اسـتفاده ازمنـابع کتابخانـۀ بـه گونـۀ تحلیلـی و توضـیحی

 نگاشته شده است.

 مبحث

 خاطرات بیاد ماند نی اقبال  :بخش اول

هژدهم ١٨م، ١٨٧٧نوامرب  ٩صدو سی وهفت سال پیش، بتاریخ(  
هـ ق) در شهر سیالکوت ازشهرهای ١٢٤٩ذیقعدۀ  ٣هـ ش، ١٢٥٩حمل 

زیبــای پنجــاب کــودک چشــم بــه هســتی گشــود؛ تقــدیر چنــین بــود کــه 
وآنها را به رسمنزل رشف وسـعادت مسل�نان هند را ازخواب غفلت بیدار 

رهربی �اید. نـام ایـن نـوزاد بـا برکـت محمـد اقبـال فرزنـد نـور محمـد 
میباشد، که وی نحوۀ تولد خویش را در بسرت ناهنجـار تـرین جـو حـاکم 

 )٥: ص ٨روزگار، به آدم ابوالبرش شبیه میداند.(
 نعــره زد عشـــق كه خونین جگـری پیدا شد
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 نظـــری پیــــدا شدحسـن لرزید كه صاحب 

 جهان مجـــبور خــاکه از ــفطـرت آشفت ك

 ، خود شكنی خود نگری پیـدا شدخود گری

 خــربی رفت زگــــــــــردون به شبستان ازل

 حذر ای پرده گیــان پرده دری پـــــــیدا شد

 چشـــــم واکرد و جهان دیگری پیـــــدا شد

 شـــــــد     تا ازین گـنبـد دیرینـه دری پیــــدا

 )٢١٥: پیام مرشق، ص ٦(                          
واقعـاً صــبحدم طلــوع خورشـید اقبــال، قــرین اتفاقـات عجیبــی در بســرت 
خانوادۀ وی خصوصاً در عوامل خیال ورؤیاها بود. اقبال چهارمین فرزنـد شـیخ 

جزی » فاطمه« و» طالع بی بی« ، »عطامحمد«نور محمد است که پیش از وی 
شبی شـیخ « بسرت خانوادۀ شیخ بودند. ولی اقبال با تفاوت های دیگر، مثالً: 

نورمحمد که مرد مؤمن وصوفی مسلک بود، خواب عجیبی دید ... او درمیدان 
شهر قدم میزد متوجه حالت غیر عادی مردم شد که همه مردم به سوی آس�ن 

هایش مانند صدف کرد و بال�ایند. درآس�ن کبوتر سفیدی پرواز میمتاشامی
که کبوتر بال سبک کـرد. همچنـان شـیخ چشـم بـه فـرود می درخشید؛ تا این

آیـد. آمدن پرندۀ زیبـا داشـت کـه صـدای جمعیـت را شـنید. (دارد پـایین مـی
یی عجیب بین مردمان برپاشـد همـه دسـتهای خـویش را بـه بگیریدش! ولوله

به خاطر خدا کـاری رهایش کنید! «حرص بلند �ودند. نورمحمد فریاد برآورد:
گرفـت. ولی این صداها جایی را نـه مـی» به کار آن زبان بسته نداشته باشید!

نور محمد مثل سایرین دستهای خویش را به سوی آس�ن بلنـد کـرد. ناگهـان 
پرندۀ بی پناه بال زدو بـال زد وبـه سـوی او آمـد. نـور محمـد دسـتهایش را بـه 

ام گرفـت. او پرنـده را بـه سـینه یکدیگر جفت کرد وپرنـده میـان دسـتهایش آر 
 فرشد وبعد به ج�عت نگاه کرد.

در همین وقت صدای آذان را شنید چشم باز کرد آس�ن پر ازستاره گان 
هـایش را بـاالزد. روز بعـد را دید، ازجایش برخاست وبرای گرفنت وضو، آستین

 تعبیر ایـن« تعریف کرد. وی پرسید » امام بی بی« خواب خودرا برای همرسش

گ�ن میکنم خدا به مـا فرزنـد دیگـری « نورمحمد جواب داد:» خواب چیست؟
» فرزنـدی کـه چـه؟ بگـو!«وسکوت کرد. امام بی گفـت:...» بدهد. فرزندی که 
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نورمحمد هیچ نگفـت ودر سـکوت، قـرآن را ورق زد. چنـد مـاه بعـد خـواب نـور 
ه محمد تعبیـر شـد. درخانـۀ محقـر او پرسـی بـه دنیـا آمـد؛ پرسـی کـه در نگـا

نامش «نورمحمد، به معصومیت وپاکی یک کبوتربود. رو به امام بی کرد وگفت:
را محمد اقبال می گذارم. به این امیـد کـه خورشـید بخـت واقبـالش همیشـه 

 )١١ -٩: صص ١» (درخشان وتابناک باشد.
 گذارم دیگر به مدرسه بیاید؟�ی

د، پـدرش بعد این نوزاد آهسته آهسته به سن رشد و بالنده گی رشوع کـر 
و » فتوحــات مکــی«نورمحمــد کــه انســان صــوفی وعــارف مرشــب بــود پیوســته 

از سـن «خواند. به گفتـۀ اقبـال محی الدین ابن عربی را می» فصوص الحکم«
بسـم «بعـد از ادای مراسـم » گی گوشهای من به اسم آنها آشـنابود.چهار ساله
رمحمد او را غـرض در عمر (چهار سال و چهار ماه و چهار روز)  نو » الله خوانی

فراگیری علوم اسالمی به یکی از مساجد سیالکوت برد. یک سال بعد دوسـت 
بـا اقبـال آشناشـد و لیاقـت وی را دیـد از پـدرش » سـید میـر حسـن«نورمحمد

خواست تا او را بگذارد تحـت تربیـت گرفتـه زبانهـای اردو، فارسـی و عربـی را 
های جدید و سفر به رسزمین درس خواندن برای اقبال مانند«برایش بیاموزاند.

وقتی سید میر »  رفت.شناخت و میرفت و می شناخت؛ میناشناخته بود. می
اسـکاچ میشـن «ها که نام دیگرشحسن به صفت استاد در مدرسۀ اسکاتلندی

باشد، پذیرفته شد. اقبـال را بـاخود بـرد ولـی نورمحمـد در فصـل می» اسکول
رحسن رفت. هنگـام قـدم زدن بـا وی رخصتی، نگران و دل چرکین به رساغ می

 -» میرحسن! از فردا دیگر شاگردی به نام محمد اقبال نخواهی داشت!«گفت:

دلیلی «نورمحمد گفت:» یعنی: �ی گذاری به مدرسه بیاید؟ وی گفت: چرا؟«
راسـتش را بخـواهی، «نورمحمد:» شود؟مگر می«گفت:میرحسن» خاص ندارد.

های آن وتفسیرآن به جایی برسد. این درسدمل می خواهد، پرسم درخواندن قر 
ً «میر حسن رسی تکان داد وگفت:» آید.ها به چه کار او میجدید خارجی واقعا

که متأسفم. اوالً  دانسنت علوم جدید برای همه الزم اسـت؛ چـون باعـث رشـد 
ها دراز نکنیم. ثانیاً پرس توآن شود تا دست�ن را جلو اجنبیوترقی ملت ما می

ن و استعداد دارد که هم علوم جدید را بیا موزد وهم علوم دینـی را. او قدر توا
های خویش نورمحمد را باالخره میرحسن توانست با استدالل» یک نابغه است!

رفت رس را باالگرفت وشکر خـدا را قناعت دهد و اقبال از پشت رسشان راه می
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شـمس « رفنت لقبکرد. اما بعدها اقبال دَین خویش را در قبال میر حسن باگ
 )١٤: ص ١از دولت وقت ادا �ود. (» العل�

 آید!  اقبال همیشه دیر می

هـای باالخره اقبال به طرز سیسـت�تیک، بـا خـاطر اطمینـان بـه آمـوزش
هـا خواند. مدتی بود که صبحرسمی خود دوام داد. در دورۀ ابتدائیه درس می

میشه دیر رسید،  معلم او رسید. یکی از ه�ن روز که مثل هدیر به مدرسه می
-اقبال! تـو چـرا همیشـه دیـر مـی« را جلو در نگه داشت و با عصبانیت گفت:

اقبـال « یـی متفکرانـه جـواب داد:اقبـال بـا لبخنـدی کودکانـه و چهـره» آیی؟
معلم بـه ایـن جـواب کنایـه آمیـز او لبخنـدی زد وآفـرین »  آید.همیشه دیر می

ام خود به عنـوان کنایـه از بخـت و شـانس گفت؛ زیرا اقبال در این جواب  از ن
 )٣٦:ص ٣ها استفاده کرده بود.(آدم

 گران استخیر استاد! احسان ش� بسا 

مطلب دیگری که در دورۀ دبیرستانی اقبال بروز کرد ایـن اسـت کـه سـید میـر 
حسن کودکی از عزیزان را در بغل گرفت و برای انجـام کـاری از خانـه بیـرون رفـت. 

ــراه ــم هم ــال ه ــدت اقب ــاد. م ــه راه افت ــتاد ب ــد و اس ــته ش ــتاد خس ــد، اس ــه رفتن ک
اقبـال چنـین کـرد؛ امـا بعـد از مـدت » اقبال! کمی این احسان را بغـل کـن.«گفت:

گـی از روی یک پله گذاشت تـا خسـته اقبال هم خسته شد و احسان را جلوی مغازه
و را صـدا تن بدر کند. سید میر حسن که متوجه ایستادن اقبال نشده بود، ناگهان ا

کرد؛ اما دید که اقبـال از او خیلـی عقـب مانـده اسـت. سـید میـر حسـن برگشـت و 
اقبال بـا واژه هـا بـازی کـرد و »  بغل کردن این بچه برای تو هم دشوار است؟«گفت:
 )٨: ص ٨» (خیر استاد! احسان ش� بسا گِران است.: «گفت

 راز! چه رازی؟ 

ا اقبال هر روز نسبت به روز دیگر بیشرت گی ر در عنفوانی جوانی، رشد و بالنده
گرفـت؛  بـه خوانـدن های خیال اقبال را  بـه بـازی مـیکرد. و شعر پردهاحساس می

گردید. اقبال همیشـه از طـرف صـبح بـه شعر و قرآن کریم آرامش در اقبال رو�ا می
گذشـت، لحظـۀ کنـار �ود. روزی پدر آرام از کنارش مـیتالوت قرآن کریم رشوع می

رسـش ایسـتاد، بــه صـدای قرائـت او گــوش داد و سـپس بـه راه خــود رفـت. اقبــال پ
یـک روز کـه « نورمحمـد گفـت:» پـدر! بـا مـن کـاری داشـتید؟«نگاهش کرد وگفـت:

نورمحمـد » راز! چـه رازی؟« اقبال گفـت:»  فرصت یافتم، رازی را به تو خواهم گفت.



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٥۸ 

ز جمعه نور محمد فرصـت باالخره رو » گویم.باشد تابعد. وقتش که رسید، می« گفت:
یافت  تا کنار پرسانش بنشـیند. نـور محمـد قـرآن را از دسـت اقبـال گرفـت، بوسـید 

» خواستم با تو در میان بگـذارم، در کلـ�ت ایـن آیـات اسـت.رازی را که می«وگفت:

اقبال رسا پا گوش بود تا حرف وآن راز را بفهمد. پدر قرآن را گشـود و بـه آیـات خیـره 
اقبـال » خـوانی، آیـا معنـی کلـ�ت آن را مـی فهمـی؟قـرآن را مـی وقتی«شد وگفت:

نه، این کافی نیست. تـو بایـد قـرآن را بفهمـی. بـا «نورمحمدگفت:». ک�بیش«گفت:
« اقبـال گفـت:» متام وجودت باید آن را  بفهمی، نه این که آن را طوطی وار بخـوانی

-بخوان، گویا این منظورم این است که قرآن را طوری«پدرگفت:» منظورتان چیست؟

کـه بنـد بنـد که آیات آن برتو نازل شده باشد. آن را عمیق و از تۀ دل بخوان! طـوری
تا وقتی کـه «بعدها اقبال به این مطلب چنین اشاره �ود:» وجودت از فهم آن بلرزد.

تواند مشکل تو را حل کنـد، نـه صـاحب می» رازی«قرآن بر وجدان تو نازل نشود، نه 
 )١٦: ص ١» (کشاف.

 چـه پاداشـی ؟ 

کـه شـهرت و روزها مانند برگهای کتاب ورق خوردند وگذشتند. بـه محـض ایـن
ــارۀ هنــد در گــوش ــال در شــبه ق ــان آوازۀ اقب ــد، آنهــم در  زم ــداز گردی ــین ان هــا طن

کـه اقبـال از( اسـکاچ میشـن کـالیج) بـه خانـه آمـد، پـدرش از دانشجویی. هنگامی
وی توضــیحات کامــل پیرامــون وضــعیت  اش پرســید.اســتادان و از وضــعیت درســی

درسی و جایگاهش در بین اقرانش را به پدرش ارایه �ود. سپس نـور محمـد دسـت 
-دمل مـی« برشانه اش گذاشت و به چشم های درخشـانش خیـره شـد آنگـاه گفـت:

» خواهد در برابر زحمت های که برای تحصیل تو میکشـم، بـرایم پاداشـتی بـدهی؟

خدمت به اسالم «نور محمد گفت » من که چیزی ندارم. چه پادشتی؟«اقبال پرسید:
که مراحل آزمون از مکتب تداوم درس را به دانشگاه الهـور کشـانید و تا این» همین!

که خرب آمد پدرش در بسـرت بـی�ری اقبال به شهرت خود همه روزه می افزود. تا این
هـدی را کـه آن ع«است. وی غرض عیادت پدرش به سیالکوت رفـت و از وی پرسـید:

پـدرش در بسـرت مـرگ » من برای خدمت به اسالم با شـ� بسـتم ایفـاکردم یـا خیـر؟
 )٩٣: ص ٤»(تو پاداشتی مرا پرداخته ای.« گواهی داد:

 سازدچنین شاگردی، استاد را محقق و محقق را محقق تر می

م با کسب مقام سوم،  مدال نقرۀ دانشـکده را گرفـت. اقبـال ١٩٠٥اقبال در سال 
رستومـاس «ها با یکی از اسـاتید دانشـگاه رابطـۀ صـمی�نه پیـدا کـرد کـه او ن سالدر ای
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نام داشت و اهل انگلستان بود. مدت ده سـال در دانشـگاه هـای  مختلـف هنـد » آرنولد
چنـین «گویـد:کرد. آرنولد در بارۀ ایـن دانشـجوی خـویش چنـین مـیفلسفه تدریس می

 )٢٣: ص ١» (سازد.می شاگردی، استاد را محقق و محقق را محقق تر
 حس عاطفی اقبال نسبت به بر گشت آرنولد

تأ ثیر آرنولد بر اقبـال در شـهر الهـور  درسـت ه�ننـد: نفـوذ میـر سـید حسـن 
یی (داغ)آنرا آبیاری كـرده شمس العل� در ضمیر اقبال كاشته شده و افادات غایبانه

ی رت آرنولـد بـه انـدازهبود و به همت (آرنولد) به مثر نشست.  صمیمیت اقبال به دكـ
) از خــدمت دانشــگاه پنجــاب ١٨٩٧فیــربوری  ٢٧بــود كــه وقتــی دكــرت آرنولــد در( 

ی به اردو ذیل عنوان (ناله ای فراق) رسود و استعفا كرده و به لندن برگشت منظومه
از دوری مرشید و استاد خود سخت بنالید در همین قصیده دوبیتی پارسی به رشح 

 ذیل تضمین كرده است:

 تا ز آغوش و داعش داغ حرست چیده اسـت

 همچو شمع كشته در جسم نگه خوابیده است

 ابر رحمت دامن از گلزار من بر چید و رفت

 اندكی بر غنچه های آرزو بارید و رفــــــت

و این ناله و فراق  وشوق دیدار آرنولد از یک طـرف و از سـوی دیگـر جاذبیـت و 
ی مسافرت اقبال در سالهای بعد بـه لنـدن، مدهعالقۀ استاد وتشویق او از اسباب ع

 )٢٣: ٥غرض تحصیالت مقطع دکتورا بود. (
 خاطـرات سـفر اقبال بـه اروپا 

م غرض تحصیالت عالی رهسـپار لنـدن شـد کـه ١٩٠٥باالخره اقبال در سال  
خــاطرات ایــن ســفر، زیبــا وخوانــدنی اســت. او پــس از توصــیف کشــتی و مکانهــای 

ود را در بـارۀ  بعضـی از مسـایل نـو کـه فکـر ش را مشـغول مختلف آن، احساسات خ
 �اید:را بیان میکرده بود، مطالبی

 ای رسزمین مقدس عرب! -الف 

» عـدن«هنگامی که کشتی آنـان بـه نزدیـک اولـین خشـکه، یعنـی بـه سـواحل

کـه در نزدیکـی دیـار و محـل ظهـور پیـامرب اسـالم بـود رسید، اقبال از دیدار خـاکی
شـود، ذوق و شوقی را که از دیدار سواحل عرب در دل پیدا مـی:« منقلب شد وگفت

خواهــد کـه بــا زیـارت، چشــ�نم را منـًور گــردانم. ای چـه طــور بیـان کــنم؟ دمل مـی
رسزمین مقدس عرب! به تو تربیک می گـویم! توهمچـو سـنگی بـودی کـه معـ�ران 
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، »)ه و سـلمعلیـاللـهصل«جهان تو را نه پذیرفتند؛ ولی یک یتیم بچه (حرضت محمد
�ی دانم چه افسـونی بـر توخوانـد کـه بنـای تهـذیب  ومتـدن دنیـای امـروزی از آن 

هـای کار من در ذرًه های شـنتوست ... ای رسزمین پاک! ای کاش خاک بدن گنه
-گی، کفارۀ  روزهای تاریـک زنـدهتو حل شود،  در بیابانها تو به پرواز در آید و همین آواره

هـای دنیـا آزاد حرای تو به غارت بـرده شـوم  و از همـۀ رنـگگی من شود.کاش من در ص
گردم. زیر آفتاب سوزان تو بسوزم و بی پروا با آبله های پـایم، بـه آن رسزمـین پـاک برسـم 

 )٣٠: ص ١که درکوچه های آن صدای عاشقانۀ بانگ اذان بالل پیچیده است..(
 !من مسل�نم -ب 

-رسید؛ اقبال آنجا لباس» سوئیز«کشتی پس از عبور ازسواحل عدن، به کانال 

هـای  دیگـری بـه شـیوۀ اروپـا پوشـید. های محلی کشور خود را عوض کرد و لبـاس
در آنجا تعداد زیادی از مغـازه داران مسـل�ن بـه کشـتی مـا آمدنـد و روی «گوید:می

عرشه یک بازار درست شد ...یک نفر میوه، یک نفـر بـت هـای قـدیمی مرصـ را مـی 
تم  از یک نوجوانی مرصی چند عـدد سـیگار بخـرم. در هنگـام فروخت ... من خواس

صحبت باوی گفتم  که من مسل�نم! چون روی رسم کاله انگلیسی بود، او در قبول  
اگر مسل�نی، پس چرا کـاله انگلیسـی «کردن حرف من تردید داشت و به من گفت:

-ا از بـین مـیآیا پوشیدن کاله انگلیسی، اسـالم ر «به او گفتم:» ی؟...رست گذاشته

»  طرپـوش«اگر مرد مسل�ن ریش نداشته باشد، باید کـاله ترکـی یعنـی«گفت:» برد؟

بـه هرحـال، ایـن پرسـ بـه ...» بپوشد؛ وگر نه دیگر عالمت مسل�ن بـودن چیسـت؟ 
اسالم من معتقد شد؛ وقتی چند آیت از قرآن کریم تـالوت �ـودم نهایـت خوشـحال 

ه من معرفی کرد. آنهـا گـرد مـن حلقـه زدنـد و گردید و دست مرا بوسید، دیگران را ب
ماشاء الله گفتند و وقتی مقصد سفر مرا فهمیدنـد، مـرا دعاکردنـد و همـه از پسـتی 

 )٣٢: ١مادیات(تجارت) برخاستند و به اوج اخوت اسالمی رسیدند. (
 ُحسِن که رویش پردۀ بی نیازی نیست... -ج 

لنگـر انـداخت، اقبـال » دپرت سـعی«بعد از حرکت چند ساعته کشتی در بندر 
مانند سایر مسافرین به گشت زدن در شهر پرداخت وقتی به کشتی برگشت دید که 

روی عرشۀ کشـتی، سـه :«خوانند، اقبال گفت گروهی حلقه زده اند وکسانی آواز می
خانم و دو تا آقای ایتالیایی ویلن می زدند وآنجا بـر نامـۀ رقـص وآواز اجـرا مـی شـد. 

رتی سیزده و یا چهارده ساله و بسیار زیبا بود. من بایـد بـه راسـتی یکی از آنان، دخ
اعرتاف کنم که ُحسن آن دخرت برای چند مدتی بر مـن اثـر عمیقـی گذاشـت؛ ولـی 
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وقتـی کـه او دریـک بشـقاب کوچـک از مسـافران طلـب انعـام کـرد، همـۀ اثـری کــه 
نیازی نیسـت، ُحسِن که رویش پردۀ بی «گذاشته بود، از بین رفت، چون به نظرمن: 

باالخره کشتی به فرانسـه رسـید و از آنجـا سـوار قطـار » از زشت هم زشت تر است...
سپری �ـود، صـبح آن روز » شیخ القادر«ریل شده به لندن رسید و شب با دوستش 

به راه افتاد. پروفیسور رستوماس آرنولد همۀ مقدمات ثبت نام در » کمربیج«به سوی 
 )٣٣: ص ١د. (دانشگاه را فراهم ساخته بو 

 ایام اقامت در اسکاتلند -د

ــه   ــتانش ب ــی از دوس ــراه یک ــیلی هم ــال تحص ــین س ــان اول ــس از پای ــال پ اقب
رفت تا با استفاده از تعطیالت مدتی اسرتاحت �اید. اقبال از این سـفر » اسکاتلند«

هـایم بـه وقتی در کمربیج بودم، ایـام تعطیـل بـا یکـی از هـم درس«گوید:چنین می
تم. در ایّام اقامت در اسکاتلند یک روز شنیدیم کـه ُمبلغـی از هندوسـتان وطن او رف

خواهد شب در مدرسۀ ِده سخ�انی �اید. موضوع سخ�انی او هـم آمده است و می
است. من با میزبان هر دو بـرای شـنیدن » گسرتش مسیحیت در هندوستان«دربارۀ 

ر این مجلـس رشکـت �ودنـد. سخنان او به مدرسۀ ِده رفتیم. زنان و مردان زیادی د
-هند سیصد میلیون جمعیت دارد؛ ولی آنها را �ـی«ُمبلغ در میان سخنانش گفت:

توان انسان نامید؛ چون از لحاظ عادات وخصایل و از نظر متدن از انسانهای پسـت 
روند. فقط اندکی  از حیوانات باال تر اند. ما با جد و جهد و تالش وطـی به ش�ر می
انسانهای حیوان �ا را با متدن آشنا کرده ایم؛ ولی کـار خیلـی وسـیع و سالها، این 

مهم است. ش� به سازمان ما پول بدهید تا در این کار مهم که برای بهبود نوع برشـ 
 »رشوع کرده ایم، موفق شویم.

هایی این ُمبلغ مسیحی به وسیلۀ فانوس شعبده(دستگاه پخش سالید) عکس
کردنـد. گـی مـینیم برهنه زنده» اریسه«های که در جنگلاز هندیان را نشان داد...

ها خیلی زشت بود. وقتی سخ�انی ختم شد، مـن برخاسـتم از در حقیقت آن عکس
رییس مجلس اجازۀ صحبت خواستم. او به من اجازه داد و مـن بـرای بیسـت و پـنج 
 دقیقه با هیجان صحبت کردم. وگفتم: من رسا پا هندی هستم. شـیوه وخمیـرۀ مـن

توانید از ظاهر من، از رنگ و صورت من  و از عـادات از این رس زمین است. ش� می
و حاالت من این حقیقت را در یابید .... من در هند تحصیل کرده ام و اکنون بـرای 
آموزش عالی به کمربیج آمده ام. حال، ش� از ظاهر من و سخنان مـن دریابیـد کـه 

ره گفت تا چه حد صـحت دارد. در حقیقـت هنـد آنچه این مبلغ در بارۀ مردم شبه قا
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در رشق آسیا، یک کشور مهذب و متمدن است که طی قرنها پرچم تهذیب و علـم را 
بر افراشته نگه داشته است. اگر چه ما از نظرسیاسی تحت استع�ر قرار گرفته ایـم، 
 ولی ادبیات ما از آن ماست؛ متدن ما مال خود ما است. تاریخ و فرهنـگ مـا چیـزی

هـای غربـی کمـرت نیسـت. آقـای مبلـغ است که از هیچ نظر از تاریخ و فرهنگ ملت
خواهـد جیـب هـای شـ� را خـالی �ایـد؛ فقط با بـرانگیخنت احساسـات شـ� مـی

همزمان با پایان یافنت سخنان مـن رنـگ مجلـس عـوض شـد و مبلـغ دسـت خـالی 
 )٣٥: ص ١» (جلسه را ترک کرد.

 حیات ابتدای مرگ است -هـ 

آشـنا شـد. آنهـا » عطیه فیضی«هنگام تحصیل در انگلستان با خا�ی به نام  اقبال
هــای روشــنفکری دو دوســت صــمیمی بــرای یکــدیگر بودنــد، همیشــه در بحــث و جــدل

کردند. عطیه فیضی تأثیر زیادی بـر اقبـال داشـت. او را بـا ادبیـات فارسـی و رشکت می
قبـال همیشـه عطیـه فیضـی را از را بـه او آموخـت. ا» سانسـگریت«عربی آشنا کرد و زبان

کرد. آن دو درجاهای مختلف درجمـع دوسـتان جریان تحقیق دکرتای خویش مطلع می
در اول ژوئـن سـال «نویسـد:شدند فیضی دربارۀ یکی از این مجالس بحث میحارض می

اقامـت کـرد. » گـیم«م، آرنولد برای تفریح و اسرتاحت درکمـربیج، کنـار رود خانـۀ ١٩٠٧
یی بودکـه بـه آن، دانشـمندان بسـیاری دعـوت شـده آنجا دعوت کرد. برنامه من را هم به

بودند. اقبال هم آنجا بود. گفت و شنود در بارۀ مسألۀ حیـات و مـرگ آغـاز شـد. هـرکس 
شـان را زدنـد، آرنولـد  از نظر خود را داد،  ولی اقبال ساکت بود. وقتی که همـه حرفهـای

ده است؟ اقبال با لبخند پر طنز و مخصوص به خـود اقبال پرسید که آیا او نظر خود را دا
پـس از ایـن جملـه بحـث » حیات، ابتدای مرگ است و مرگ، ابتدای حیات.«جواب داد:

 )٣٦:ص ١» (پایان گرفت.
 پیامربان شیطانی -و

کند، اقبال در رأی خـود جـدی و مصـمم بـود، گـاهی خانم عطیه فیضی عالوه می
یـی کـه بـا کرد. در یکـی از جلسـات دوسـتانهان میهای خود را بیهم به زبان طنز حرف

راستی، چرا همۀ پیـامربان «کرد، یکی  ازآنها با متسخر از اقبال پرسید:رفقایش بحث می
و بانیان ادیان بدون استثنا در آسیا برانگیخته شده اند؟ و چـرا هـیچ یـک ازآنهـا در اروپـا 

در آغـاز، خـدای متعـال و «م گفـت:ی مصـماقبـال بـا لبخنـد و چهـره» متولد نشده انـد؟
شیطان هر دو مقام خود را در جهان برگزیدند. خدا آسیا را انتخاب کـرد و شـیطان اروپـا 

پــس «آن دوســت پرســید:» گــان الهــی در آســیا مبعــوث شــدند.را. بنــا بــر ایــن، فرســتاده
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هـا وسـایر » ماکیـاولی«معلوم است! ایـن « اقبال گفت:» پیامربان شیطانی چه شده اند؟
)  و بسـا مـوارد از ٣٨: ص١» (سیاستمداران معروف ش�، فرستاده گان شیطان هستند.

 گی اقبال رخ داده است.این قرار در زنده

 گی اقبال بخش دوم : شگفتی های زنده

رود.  اقبال در آغـوش عالمه اقبال الهوری شخصیت فرزانۀ روزگار به ش�ر می
تقـوا، طهـارت، پـاکی طینـت، تواضـع و  کـهپدر عارف و مادر پارسایی پـرورش یافتـه

هـای وی همیشـه انکسار در رسارس عمرش بـا وی قـرین بـوده اسـت. موقـف گیـری
پیـروان » علیه وسلماللهصل«جنبۀ عرفانی، انسانی و اسالمی دارد. به حرضت محمد

راستین و ح�سه آفرینان تاریخ و معارف اسالمی عشق و محبت داشته، این محبت 
 اقبال و رسوده های بیاد ماندیش بازتاب یافته است:در تار و پود 

  زین جهت با یکدیگر پیوسته ایم دل به محبوب حجازی بسته ایم

 )                                                              ١١٠: رموز بیخودی، ص٦(                                                          

 د گلستانی استهند مانن

گـی اقبال با حفظ اعتقاد اسالمی خود، برای مسل�نان و هنـدوها آرزوی زنـده
کـرد. گی کشور هندوسـتان فکـر مـیپارچهبدون جنگ داشت و به رس افرازی و یک

توان حـس ملـی گـرای اقبـال را  دریکـی از اشـعارش رساغ �ـود، ترجمـه آن بـه می
 فارسی چنین است.

  ان بهرت استـــهمۀ جهان ما از ــــهندوست

 گلستانیمهند مانند گلستانی است و ما بلبالن این                                        

اقبال فرد مسل�نی بود، نه از هندوها نفرت داشت و نه آنها را به چشم حقارت 
اگر پیشوایان مذهبی ملل دیگـر را بـا دیـدۀ حقـارت «نگریست. او اعتقاد داشت:می
ه کنیم و بنا بر تعصب مذهبی خود، آنان را نفی کنـیم، مرتکـب خطـای اخالقـی نگا

اما بعد از سفر اروپا دید گاه ملی گرایی اقبال تغییـر خـورد و بـاور اتحـاد » شده ایم.
مسلمین و رویکرد جهان اسالمی را داعیـه دار گردیـد. اقبـال از حالـت زار و زبـونی 

دشـمن بـا حربـۀ وطـن «گفـت:ثر بـود و مـیگی آنان سخت متأ مسل�نان و پرا گنده
پرستی، مسل�نان را از یکـدیگر جـدا و بـه اقـوام کوچـک تقسـیم کـرده، بـا زیرکـی، 

 )٤٧:ص ١هموطنی را جایگزین اخوت اسالمی کرده است. (
 بر وطن تعمیر ملت کرده اند  دــآن چنان قطع اخوت کرده ان

 اخـتندنوع انسان را قبایل س  تا وطن را شمع محفل ساختند



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦٤ 

 ومهم دار الــبوار    ـــتا احـلوا ق  د در بئس القـرارـجنتی جستن

 )٧٩: رموز بیخودی، ص٦(                                                                 
-اما بعضی از منتقدین طرز بیـنش متغییـر اقبـال را مـورد نقـد قـرار داده مـی

اقبال در پاسخ آنـان،  بـه زبـان » رش پیدا نیست.چهرۀ واقعی اقبال در اشعا«گویند:
 اردو شعر رسوده که ترجمۀ آن چنین است.

  خودم با حقیقت خودم آشنا نیستم من

 آب بحر خیاالت من بسیار عمیق است

   من خودم می خواهم که اقبال را ببینم

 در هجر او خیلی گریان بوده ام

   اقبال هم از اقبال کامالً آگاه نیست

 امر هیچ استهزا نیست، به خدا نیست  در این

 )٢٧: ص ١(                                                
 گویی ؟ آیا به فارسی هم شعر می

نویسـد: روزی در منـزل دوسـتی عبدالقادر از دوستاِن نزدیـک اقبـال بـود مـی
ان از او مه�ن بود. در آنجا از وی خواسته شد که چند شعر به فارسی بگوید. همچن

به جز چند شعِر که قـبالً «او پاسخ داد:» گویی؟آیا به فارسی هم شعر می« پرسیدند:
ولـی در آن موقعیـت ایـن » گفته ام، تا کنون سعی نکرده ام شعری به فارسی بگویم.

پرسش اقبال را شدیداً تحت فشار قرار داد. زمانی از مه�نی بـاز گشـت روی تخـت 
ود. صبح روز بعد که با من مالقـات کـرد، دوسـه غـزل دراز کشید و اشعار فارسی رس 

فارسی رسوده بود که برایم خواند. بعدها که از لندن باز گشت، اگر چه گاه و بیگـاه 
اشعاری به زبان اردو می رسود ولی  اشعار فارسی او بر اردو غلبه کردند. سالها بعد، 

پاسخ » رسایی؟شعر میبه چه علت به زبان فارسی :«اقبال در جواب این سئوال که 
چون �ی توانستم به خوبی به زبان عربی مطلـب بنویسـم، فارسـی را انتخـاب «داد:

ایــن امــر علــت دیگــری نیــز دارد وآن ضــعف و نــاتوانی زبــان اردو در انتقــال » کــردم.
مفاهیم جهانی می باشد که اقبـال همـواره بـه دنبـال طـرح آنهـا بـوده اسـت. البتـه 

ربـی وکـالم قـرآن را هـم بایـد در نظـر گرفـت. در حقیقـت نزدیکی زبان فارسی بـه ع
فارسی حلقۀ  میانۀ دو زبان عربی و اردو است که اقبـال بـا آن بـه خـوبی آشـنا بـود. 

از جایگـاه زبـان فارسـی چنـین  توصـیف » ارسار خـودی«که در )  طوری٣٩: ص ١(
 �اید: می
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 م تُهی پیــ�نه امماه نو باشــــــ هنـــدیـــم از پارســــی بیـــگانه ام

 طرز گفتار دری شیرین تراست گرچه هندی در عذوبت شکر است

 خامۀ من شاخ نخل طور گشت فکر من ازجلوه اش مسـحور گشت

 درخورد با فطـــرت اندیــشه ام    پارســــی از رفعت انـدیـــــــشه ام

 )١١: ارسار خودی، ص ٦(                                                                    
 حاال کامالً آزاد هستم 

اقبال بعد از دوسال از سمت استادی دانشگاه الهور کناره گیـری �ـود. علـی 
-بخش ه�ن خدمت گار صدیق اقبال در بارۀ تـرک شـغل دولتـی اربـاب خـود مـی

» روزی که استعفاکرد، من پرسیدم: آقا چـرا از شـغل خـود کنـاره گرفتـه ایـد؟«گوید:

هـای زیـادی وجـود دارد. از جملـۀ علی بخش! درخدمت انگلـیس، دشـواری«فت:گ
خـواهم آنهـا را بـه مـردم آنها، یکی این است که من سـخنی چنـد در دل دارم و مـی

بگویم؛ اما با درخدمت انگلیس بودن، �ی توانم آشکا را حرف بزنم. حاال کامالً  آزاد 
م بگویم. ممکن اسـت خـاری کـه خواهخواهم بکنم و هرچه میهستم که هرچه می

اقبـال باکنـار گذاشـنت شـغل » از مدتی قبل در دل من خلیده است، اکنون در آید.
دولتی، حصـار روح خـود را از بـین بـرد وافقـی را بـرای پـرواز پرنـدۀ اندیشـۀ  آزادش 

 )٤٨: ص١بازکرد. (
 مردم به من لطف دارند 

ــپتامرب  ــا س ــال ١٩٢٣یکــی از  روزه ــارۀ م اســتاندار از اقب ــا درب ــوت کــرد ت دع
با او گفـت و گوکنـد. اقبـال دفـرت وکالـت را بسـت و نـزد » ِرس «پیشنهاد اعطای لقب

استاندار رفت برچوکی نشست و بر چهرۀ بشاش او نگاه کرد. استاندار بدون مقدمـه 
مردم کشو ما به شاعر و اندیشـمندی همچـون شـ� «به اصل مطلب پرداخت وگفت:

اســتاندار » مــردم بــه مــن لطــف دارنــد.«وتنانــه گفــت:اقبــال فر » کننــد.افتخــار مــی
من مفتخرم به عرض برسـانم کـه �اینـدۀ دولـت انگلسـتان در هنـد تصـمیم «گفت:

اقبال چند لحظـه بـه » گرفته است که به ش� لقب ِرس اعطا کند. نظر ش� چیست؟
باشد من می پذیرم؛ اما به رشط «فکر رفت و سپس رسش را آهسته تکان داد وگفت:

اسـتاندار » داده شود.» شمس العل�«هم تقدیر و به او لقب » سید میرحسن«ه از آنک
او معلـم و «اقبـال گفـت:» سید میرحسـن؟ او دیگـر کیسـت؟«با بی عالقه گی گفت:

میرحسن! «استاندار رستکان داد وگفت:» استاد دوران کودکی و نوجوانی من است.
کتـاب؟ «هـا گفـت:یـاد گذشـته اقبال آهی کشید و به» او چه کتابهای نوشته است؟



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦٦ 

اقبال! درحقیقـت کتـاب او مـن هسـتم؛ آری! همـین مـن کـه امـروز در مقابـل تـان 
« استاندار به چهرۀ اقبال خیره شد وگفت:» کنید.نشسته ام و ش� به من افتخار می

باالخره هر دو لقب » باشد. من این پیشنهاد را با مسئوالن در میان خواهم گذاشت.
هیاهوی در بین مـردم، مطبوعـات، رسـانه هـا و روزنامـه هـا درز کـرد  پذیرفته شد. و

یی یک حربۀ آتشین علیه اقبال اسـتفاده کـرده بـر پیکـر مخالفین از موضوع به گونه
دیگـر، «یی به یکی از دوستانش چنـین نوشـت:ها زدند. اقبال در نامهنحیف او زخم

ِرس) ! سوگند به خدای  های ش� از آن هراسان است( گرفنت لقبآن خطری که دل
ذوالجالل که جان وآبروی من همه در ترصف اوست و سوگند به پیغمرب خـدا کـه در 
سایۀ رحمت او به خدا ای�ن دارم و خودم را مسل�ن می خوانم، هیچ نیرویـی �ـی 

گـی ظـاهری اقبـال اگـر تواند قدرت حقیقت گویی مرا سلب کند؛ ان شاء الله، زنده
 » ست، لیکن دل او مؤمن است.چه مانند مومنان نی

 اگر چه رس نرتاشد قلندری داند ال یک دو ساغر کشبیا به مجلس اقب

 )٥٧:ص ١(                                                                                             
 نخستین گنگرۀ اسالمی فلسطین در شهر بیت املقدس

-لمین هند باتفاق مولوی شوکت علی در اولین کنگرهگی مساقبال به �اینده

مرکب از مرحوم کاشف الغطاء مجتهـد » بیت املقدس«ی اسالمی فلسطین در شهر 
بزرگ نجف، آقـای سـید ضـیاء الـدین طباطبـائی �اینـدۀ ایـران و امـین الحسـینی 

گـان کشـور هـای مفتی فلسطین و محمد علی علوی پاشای مرصی و سایر برگزیـده
برای مـدت یکـ�ه، رشکـت �ـود و رجـال بـزرگ اسـالمی کـه در آن کنگـره اسالمی 

 حضور داشتند، نبوغ فکری اقبال را ستودند. 

یی جلوه های شخصیتی اقبال در کنفرانس مرحوم علوی پاشای مرصی درباره
کنـد و مزبور رشح مفصلی ارایه میدارد و روی قسمت از بیانات وی بحث مفصل مـی

یی که ایراد کرد بصـیرت، تعمـق وافـق وسـیع ن اولین خطابهاقبال درضم«گوید:می
ادراک و دریافت خودش را در احاطـه بـه معـارف اسـالمی نشـان داد وحـدیثی را از 

نقل کرد که تـا آن تـاریخ نشـنیده بـودم وآن حـدیث » علیه وسلماللهصل«رسول اکرم
آنگـاه ضـمن  ١»أنا حظکم بین االنبیاء وانتم حظی بـین االمـم.«این است که فرمود: 

گـان ی �اینـدهترشیح این حدیث، با توجه باین همه انحطاط و تأخر مسلمین همه
                                                 

 
 یعنی: من به سهم شما افتادم درمیان پیغمران و شما در سهم من افتاده اید از بین سایرملل.  -۱
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٦۷ 

آقای سید ضیاء الدین طباطبایی دبیر کـل هـ�ن » را رس افگنده و رشمنده ساخت.
چون اقبال قادر به تکلم به زبـان عربـی نبـود و بـا انگلیسـی «کنفرانس روزی گفت: 

-کردم، مخصوصاً در ترجمـهه زبان عربی ترجمه میکرد. من نطق او را بصحبت می

ی تاریخی طارق بن زیاد که رسدار فـاتح ی خطابهی سه بیت فارسی وی که خالصه
 گوید:اسالمی در اندلس بود دچار زحمت شدم، آنجاکه می

    ق چو برکنارۀ اندلس سفینه سوخت طار 

 گفتند: کار تو به نگاه خرد خطاست

  چون رسیم؟ وریم از سواد وطن بازد

 ترک سبب ز روی رشیعت کجا رواست؟

  خندید و دست به شمشیر برد وگفت

 که ملک خدای ماستهر ملک ملک ماست

 )٢٣٦: افکار، ص٦(                                  
ی آنگاه وجـد ونشـاطی در کنفـرانس روی داد کـه قابـل وصـف نیسـت، وهمـه

دند و اذعان کردند که تاکنون در میـان حضار قدرت طبع و نیروی بالغت وی را ستو 
ی مهـم تـاریخی را بـا ایـن ادبا و شعرای عرب کسی نه توانسته است روح آن خطابـه

 : مقدمه سی و چهار)٦» (ایجاز بیان کند.

 دین اسالم بوده که آنها را نجات داده است

های خود همیشه بر اسـالم و اقبال برای مبارزه وکسب استقالل، در سخ�انی
ورزیـد و شـور ملـی را بـه شـور دینـی و تورهای آن وحتـی قـرآن کـریم تأکیـد مـیدس

گفـت: مـن از تـاریخ اسـالم یـک درس کرد. او دریـک سـخ�انیاعتقادی تبدیل می
در لحظـات حسـاس و بحرانـی تـاریخ کـه مسـلمین :«آموخته ام و آن این اسـت کـه 

کـه اسـت؛ نـه ایـن پشت رس گذاشته انـد، دیـن اسـالم بـوده کـه آنهـا را نجـات داده
یکی از عمیق ترین مانند آیـات قـرآن کـریم » مسلمین اسالم را نجات داده باشند...

پیدایش و رستاخیز یک جامعه مانند پیـدایش و رسـتاخیز یـک :« به ما می آموزد که 
 » فرد واحد است.

 مسجد قرطبه و روزگار سیاه آن

عـازم » د لنـدنکنفرانس میزگر «م غرض رشکت در سومین١٩٣٢اقبال درسال 
اروپاشد. او توسط کشتی نخست به ایتالیـا و ازآنجـا بـه پـاریس رفـت. در ایتالیـا  بـا 

» هـرکس آهـن دارد، نـان دارد.«مالقات کرد. موسولینی معتقد بود کـه » موسولینی«



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦۸ 

بعد از مباحثات زیاد به لنـدن »  هرکس خود آهن شود، همه چیز دارد.«اقبال گفت:
وضـع مـالی خـوب داشـت، » نواب بهوپـال«در انگلستان  عزیمت کرد. هنگام اقامت

کـرده از هندوسـتان بـه اروپـا آمـده دوست عزیزم! ش�که این همه راه را طی«گفت:
» رفـتم.اید، چرا به اسپانیا �ی روید؟ من اگر جای ش� بودم، حت�ً به آنجا هم مـی

تا به حال رفتـه من هم اگر از نظر مالی مثل جناب نواب بهوپال بودم، «اقبال گفت:
نواب چیزی نگفت مباحث فلسفه و شعر �ودنـد. فـردای آن شـب، شخصـی » بودم.

آمد وچکی برایش تسلیم �ود که مبلغ شـش هـزار روپیـه مخـارج سـفر بـه هسـپانیا 
بود. اقبال �ی خواست مدیون کسی باشد ولی بهوپال تیلفونی متاس گرفت وجداً 

نشـی اقبـال کـه توصـیه بـه سـکوت کـرده خواست تا به هسپانیا برود. ضمن سـفر م
شده بود، منشی دخرت انگلیسی بود او از خدمتگار به یک مریـد تبـدیل شـد وبـرای 

در ایـن »  به من ثابت شده است که ش� یک موجود آسـ�نی هسـتید.«اقبال گفت:
بـه سـخ�انی » اسـپانیا و فلسـفۀ اسـالم« سفر اقبال در دانشگاه مادرید تحت عنوان

ماکن تاریخی، مذهبی خصوصاً از مسجد قرطبه دیدن کـرد. البتـه ایـن پرداخت. و ا
مسجد از چهارصد سال به این طرف به کلیسا تبدیل شـده بـود و مسـل�نان را بـاآن 
کاری نبود. اقبال با سابقۀ تاریخی آن مسجد آشنا بود و هوس دیـدار آنجـا را �ـود. 

�ـاز نخوانـده بـود،  اقبال پس از چهار صد سال وقفـه کـه هـیچ کـس درآن مسـجد
-مـی» ملکـم دار لینـگ«زیباترین �از عمر خود را در آن خاک مقدس بـه جـا آورد. 

بـه دیـدار مسـجد قرطبـه «نویسد:  اقبال این داستان شیرین را بـرایم چنـین گفـت:
رفتم که اینک به کلیسا تبدیل شده است. از راهن�ی خود اجازه خواستم که در آن 

کنم راهـب کلیسـا از ایـن مسـأ لـه راضـی فکر می«� گفت:راهن» محل �از بخوانم.
اقبـال بـه حـرف راهـن� اهمیتـی نـداد و سـجاده اش را گسـرتد. یـک پـدر » نباشد.

ــانی  ــه روح ــه ب ــت ک ــن� خواس ــال از راه ــید. اقب ــرتاض از راه رس ــرای اع ــانی ب روح
 علیـه واللـهصـل«های خود را نـزد محمـدبار هیأتی از مسیحیان خواستهیک«بگوید:

در مدینه منوره مطرح کردند. هنگام عبادت شان فرا رسـید در مسـجد نبـوی »  سلم
برایشان اجازه داده شد تا بـا خیـال راحـت عبـادت کننـد. وقتـی کـه پیـامرب مـا بـه 
مسیحیان اجازه می دهد تا در مسـجد عبـادت کننـد، آیـا مـن اجـازه نـدارم در ایـن 

در روحـانی شـور وعشـق اقبـال را پ» مکان که روزی مسجد بوده است، �از بخوانم؟
که دید، ساکت شد و در سکوت به متاشای عبادت او نشست. اقبال با فـراغ خـاطر 

رسدی �ـاز خوانـد و زمـین را سـجده کـرد. ایـن صـحنه بـرای پـدر روحـانی و وخون
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٦۹ 

دیگران جالب بود، حتی یکی از کشیشها از او به هنگام �از خواندن عکس گرفت. 
خوشحامل که بگویم، من اولین مسل�نی هستم «رخاست وگفت:بعد اقبال از جای ب

 )٢٣: ص ٨» (که  پس از گذشت چهار صد سال، در این مکان �از خواندم.
 التسبو الدهر 

م در کنفـرانس میـز گـرد لنـدن کـه بـرای بنیـان گـذاری ١٩٣١اقبال در سال 
عـت از قانون اساسی هندوستان ترتیب داده شـده بـود رشکـت کـرد. اقبـال در مراج

مالقــات کــرد و راجــع بــه » بریکســون«ایــن مســافرت بــا فیلســوف معــروف فرانســوی 
واقعیت زمان که نظریه آن فیلسوف بود. حدیث از پیغمرب اسالم را بیان کرد که منت 

یعنی: زمـان را دشـنام ندهیـد کـه زمـان » ال تسبّو الدهر انا الدهر«حدیث این است:
 منم.

       فرمان نبی است  » التسبّو الدهر« ستگیزندگی از دهر و دهر از زنده

)                                                                                                                             ٥٠: ارسار خودی، ص٦(                                                                       
بریکسون وقتی که این حدیث را شنید با ک�ل تحیر از صندلی خـود بـر جسـت و 

 )٢٤: ص ٢» (آیا حقیقتاً این سخن از پیغمرب اسالم است؟ «از اقبال پرسید 
 مثل یک پهلوان قوی هیکل هستید

اولین بار اقبال با محمد نادرشاه، پادشاه افغانستان در ایستگاه راه آهن الهور 
. نادرشاه از دیدن اقبال با آن کت و شلوار، ریش گوتاه و آراسته تعجب معرفی شدند

هـای عجب! من همیشه فکر می کردم ش� یـک عـامل بزرگـوار بـا ریـش«کرد وگفت:
مـن هـم فکـر «اقبال هم رسا پای ژنرال نادر شاه را برانداز کرد وگفت:« بلند هستید!

ظـاهر، نـه آن پادشـاه بـه در » کردم ش� مثل یک پهلوان، قـوی هیکـل هسـتید!می
شاهان وژنرالها شبیه بود ونه این، به فیلسوفان شاعر واسالم شناس! بـاالخره اقبـال 

روپیـــه آورده بـــه عنـــوان کمـــک بـــه نـــادر شـــاه تســـلیم  ١٠٠٠٠مبلـــغ ده هـــزار 
 )٨٦:ص١داد.(

 اقـبال باجـناح 

هـایش غـرض نجـات مسـل�نهای مظلـوم در پـی اقبال برای انجـام مسـئولیت
 گردد. راز و پیشوای حکیمی میدانای 

 وای دل گــدازیـــبده او را ن ای رازی     ــاگــــر میآید آن دان

 کلیمی یا حـکیمی نی نوازی      ضمیر امتان را می کـند پاک        

                                                                    )              ٤٣٥: ارمغان حجاز، ص٦(                                                               



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۰ 

به عنوان یـک رهـرب سیاسـی و دینـی » محمدعلی جناح«م ١٩٣٠بعد از سال 
در بین مردم رنگ گرفت. شبی جناح درخانۀ اقبال هنگام سفرش بـه الهـور مهـ�ن 

شـود. اقبـال شد، او از اقبال خواست کـه عضـو هیـأت پارملـان حـزب مسـلم لیـگ 
خواست موصوف را با وجود بی�ری وضعف جسـ�نیش پـذیرفت. بـه عقیـدۀ اقبـال، 
تنها راه نجات مسل�نان شبه قارۀ هند، اتحاد آنان تحـت لـوای یـک حـزب سیاسـی 

وحـدت «بود. بناًء با چهارده تن از رهربان دینی به حزب مسلم لیک پیوستند. شعار 
حرفی بود » یت برای تشکیل یک حکومت جهانیمسل�نان، فارغ از رنگ و نژاد و مل

» رجعـت بـه اسـالم«که نیم قرن پیش از اقبال سـیدج�ل الـدین افغـانی بـا عنـوان 

کـرد. و اقبـال رسداده بود و اتحاد مسل�نان را به عنوان عامل نجات آنها توصیه مـی
 )٩٦: ص ١ورزید. (به احیای مجدد آن تأکید می

 اقـبال با جواهـر لعل نهـرو 

برای دیدار اقبال و بـه دعـوت او بـه » جواهر لعل نهرو«م ١٩٣٨در اواخر سال 
الهــور رفــت. آنهــا بــا وجــود اختالفــات عمیــق مــذهبی و سیاســی در فضــایی آرام و 

-مـی» هندوستان چگونه آزاد شـد؟«دوستانه به گفت و گو پرداختند. نهرو در کتاب 

گیـر شـده او در آن هنگـام، زمـیناقبال چند ماه قبل از رحلت مرا یاد کـرد. «نویسد:
بود. من نیز با نهایت خوشوقتی، دعوت ایشـان را پـذیرفتم و بـه خـدمت او رسـیدم. 
من احساس کردم با وجود اختالفات سیاسی، تا چه حد با هم وجه اشرتاک داریم و 
این را نیز دریافتم که کار کردن با شخصیتی مثل اقبـال، چـه قـدر آسـان اسـت. در 

های مختلف صحبت کردیم. یاد ایّام گذشته تازه شد و پیرامون موضوع این مالقات،
در این گفت و گوها، من کمرت صحبت می کردم و بیشرت به سخنان و اشـعار اقبـال 

کـردم. از وقـوف بـر ایـن مسـأله کـه ایشـان نظـر گوش می دادم و او را تحسین مـی
ر اقبـال از نهـرو در ایـن دیـدا» خوبی نسبت به مـن دارنـد، بسـیار خوشـحال شـدم.

خواست تـا اسـتقالل مسـل�نان را بـه رسـمیت بشناسـد. جـواهر لعـل نهـرو معتقـد 
اگـر مسـل�نان رشایـط کنگـره را بـی قیـد و رشط بپذیرنـد، بـه زودی بـه آزادی «بود:

تـوان بـرای آزادی زمـانی مـی«ولی نظـر اقبـال چیـزی دیگـری بـود:» خواهند رسید.
کرد که اقلیت به اکرثیت اعت�د کند ومسـألۀ  ها اقدامهندوستان از چنگ انگلیسی

 )١٠١:ص ١» (حقوق طرفین حل شود.
 شوق به کعبه و سفر ملکوتی اعلی
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۷۱ 

گرفـت ولـی بـه اثـر بـی�ری توفیـق گی حج را میچندسال متواتر اقبال آماده 
روز بـه روز شـدت مـی » علیـه وسـلماللـهصـل«�ی یافت.عالقه وی به پیـامرب اسـالم

تب دیـدار آرامگـاه آن عزیـز مـی سـوخت. در شـعری از خـدای منـان  یافت.  و او در
-اللـهصـل«خواست که در روز قیامت به هنگام حساب گناهان، پیش حرضت محمد

 گناهانش را بازخواست نکند تا رشمنده نشود.» علیه و سلم

 روز محرش عذر های ما پذیر  توغنی از هر دو عامل من فقیر

 از نگاه مصطفی  پنها  بگـــیر  ور حسابم را تو گیری ناگزیر

که بـرف پیـری و سـاعات اخیـر عمـر نزدیـک شـد ولی به این آرزویش نه رسید. تا این
 ولی دست از شاعری بر نداشت، نیم ساعت قبل از وفاتش اشعار ذیل را ذم ذمه کرد:

 نسیم از حجاز آید که ناید  سـرود رفته باز آید کناید

          انای راز آید که ناید  دگر د  رس آمد رزوگار این فقیر

 )٤٣٥:ارمغان حجاز،ص٦(                                                             
-اما با وجود اختالالط، لحظات اخیر اقبال را آسایش دست داد، بـه نظـر مـی

بـرد که در حال اسرتاحت برس مـیرسید که همه وظایف حیاتش را انجام داده و این
 گفت:ین بیت را در بسرت مرگ میو ا

 چو مرگ آید تبسم برلب اوست نشان مرگ مؤمن با توگویم

آوردکـه بیاد ما مـی» اکرمن«را در محاوره ی با » گوته«ی این بیان اقبال خاطره
فکر مرگ از هرجهت مبن آرامش کامل میدهـد، زیـرا مـن عقیـده ی قطعـی « گفت:

از » ا پذیر وفعالیـت آن جاویـد اسـت وابـدیدارم که روح، موجودی است مطلقاً فنا ن
جنازۀ اقبال چنان تشییعی شد که پادشاهان بایـد بـر او رشـک بربنـد. جسـدش در 

 : مقدمه سی و هفت)٦نزدیکی دروازۀ تاریخی مسجد پادشاهی الهور دفن شد. (

 اقبال چه خوب خودش را شناخته، که گفته است:

 ـوینــــد با ما آشــنا بودهـــمه گــ چورختی خویش بربستم از ین خاک

 چه گفت و با که گفت و ازکجا بود ولیــــکن کس نــــداست این مسافر

 )٤٨٣: ارمغان حجاز، ص ٦(                                                                       
 نتـــیجه

رات گـی و خـاطآنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفـت. شـگفتی هـای زنـده
بیــاد مانــدنی بــزرگ مــردی اســت کــه بــا تحــول در روان خــویش تحــولی در جامعــۀ 
اسالمی و انسانی به وجود آورد. وی توانست در عمر متوسط شصت ویک سالۀ خـود 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۷۲ 

به دستیاری و پایمردی، اندیشۀ بلند، احساس قوی، طبع لطیف، بیان بلیغ، منطق 
آنکـه سـپاهی بـر انگیـزد و بـی نیرومند، اشعار نغز، افکار پـر مغـز وکوشـش مسـتمر،

لشکری بیاراید، قلب هـا را تسـخیر �ـود و اسـاس دولـت وکشـور بـزرگ و پهنـاوری 
درمیان حدود وثغور مردم شبه قاره، پاکستان و در قلب قارۀ عظـیم آسـیا بـا وسـعتی 
بسیار وجمعیت انبوه پی افگند. وی توانست ضمن مبارزات خسته گی ناپذیرش، از 

ان و جوشان دریای حوادث زمان، کشتی طوفان زدۀ ملت خویش میان امواج خروش
 را به ساحل آرامش واستقالل برساند.

 از نوا تخریب و تعمیر امم  از نوا تشکیل تقدیر امم

گـی اقبـال وخـاطرات وی حاصـل مقاومـت هـا و ِدرایَـت های زندهبناًء شگفتی
 سوداد. گی برشی را سمت وباشد.که سیرتاریخی زندههای ذاتی وی می

 

 مـــــآخــــــذ

حسن زاده، فرهاد. چراغ الله رسگذشت عالمه اقبال الهـوری،  نـارش: کتابهـای  -١
 هـ ش.١٣٧٩قاصدک، تهران، چاپ اول، 

رفیع ،عبدالرفیع حقیقت . ایران ازدیدگاه عالمه اقبال الهوری ،محل چاپ رشکت  -٢
 هـ ش.١٣٦٧نوبت چاپ اول. » سهامی عام « افیست 

م رضاء. اندیشه های اقبال الهوری، محل چاپ دفرت فرهنگ سعیدی ،سید غال  -٣
 هـ ش.١٣٧٠اسالمی، تهران خیابان فردوسی، سال 

عالمه اقبال د افغانانو له نظره،(مجموعه مقـاالت) مهـتمم، اخـرت منیر(کنسـول  -٤
مطبوعــاتی)، نــارش: ســفارت جمهــوری اســالمی پاکســتان مقــیم کابــل. ســال 

 م.٢٠١٦هـ مطابق ١٣٩٥

محمــد حســین .نــوای شــاعر فــردا وارسار خــودی ورمــوزبی خــودی فریــده نــی ، -٥
،فیلسوف رشق عالمه شیخ محمد اقبال الهـوری ؛انتشـارات موسسـه مطالعـات 

 وتحقیقات فرهنگ. (بی تا).

الهوری، محمد اقبـال. کلیـات اشـعار فارسـی موالنـا اقبـال الهـوری، بامقدمـۀ  -٦
 هـ ش.١٣٤٣احمد رسوش، از انتشارات کتابخانۀ سنائی، تهران. 

ُمقــدم ُصــفیاری، شــهین دخــت. نگــاهی بــه اقبــال،  نــارش: پروفیســور شــهرت   -٧
 م.١٩٨٩بخاری، مطبعه: الئت هاؤس پریس، ایبت آباد الهور، چاپ اول 
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نظامی، برهان الدین. نگاهی بـه جهـان بینـی عالمـه اقبـال الهـوری، تیـزیس   -٨
 هـ ش. پوهنتون کابل.١٣٩١ماسرتی، آمادۀ چاپ. دفاع شده در
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 معاون رسمحقق صالحه حبیبی

 

یی از شعرای ها در سخن عدهبعضی خوردنی مِ تجسّ 
 معارص دری پرداز افغانستان

 

Abstract 

This article has been written with the subject in very simple and fluent 

language without any hesitation. By reading of this article, the reader can 

understand the way of thinking and view of contemporary Dari poets in this 

regard. And find out why and how eloquent men have included this subject 

in their words.  Tt’s very difficult and challenging to replace such as these 

words in poetry. Especially in a society where thoughts and minds have 

always dealt with poems in the long run that do not contain common words. 

Or less poets have used such words in their poems. Poets of Dari language to 

create intimacy in speech. They have used this style of speech to bring it out 

of certain circles and bring it to the community. 

They knew it was their duty to spread the tablecloth of their poems to 

people’s homes. And host their society. Therefore, the words that never had 

a place in the poem were included in the poem and made their words 

popular by this means. And for a moment he traveled in the world of reality 

and composed simple and unpretentious poems.  
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 خالصه

 تفـنن و تکلـف بـدون روان، و سـاده بسـیار زبـان با موضوع، داشت نظر در با مقاله این

 معـارص شـعرای دیـدگاه و تفکـر طـرز توانـدمی خواننده اثر این مطالعۀ با است. شده نگاشته

 کـالم در را موضـوع ایـن چگونـه و چـرا سخنور مردان دریابد و بداند مورد این در را پرداز دری

 و مشـکل بسـا کاریسـت شـعر در قبیـل ایـن از هـایواژه �ـودن جا اند.جابه نیدهگنجا شان
 رس اشـعاری بـا همواره مدت دراز در اذهان و افکار که جامعۀ در خصوص به انگیز؛ بر چالش

 از شـعرا کمـرت هـم یـا و اسـت نبـوده راهی آن در را عام و مردمی هایواژه که اند داشته کار و

 بـرا زبـان دری ارجگران شعرای اند. �ودهمی استفاده شان هایودهرس  در هاکلمه قبیل این

 بـه و آورنـد بیـرون خـاص حلقـات میـان از را آن �ـوده ایجـاد صـمیمیت سخن در که این ی

 شـان هـایمکلفیـت ء جـز هـاآن انـد. �وده استفاده سخن اسلوب این از بکشانند، اجت�ع

 اجـت�ع میزبـان و بگسـرتانند مـردم خانـۀ خانـه بـه را شان هایرسوده سفرۀ که دانستندمی

 شــعر وارد نداشــته، جایگــاهی شــعر در زمــانی هــیچ کــه هــایکلمــه رو ایــن از باشــند. شــان

 سـیر واقعیـت عـامل در لحظاتی برای و گردانیدند مردمی وسیله این به را شان سخن ساخته،

 رسوده. تکلف بی و ساده �وده، سفر و

 مقدمه

هـای فرهنـگ مـادی و ی از آوان پیدایش تـا امـروز در بازتـاب داشـتهادبیات گرانبار در  
یی را دارا بوده است. شعرا با طرز دید مختلف و بینش متفاوت وارد معنوی کشور نقش کلیدی

فرهنگـی  -عرصۀ سخنوری گردیده اند و سهم خود شان را در راستای خدمت به جامعـۀ ادبـی
ادبـی کـه  –اقتصادی، فرهنگـی –ت سیاسی، اجت�عی ادا �وده اند. بعد از تغییرات و تحوال 

پیامد مبارزات مرشوطه خواهان بود، شعر معارص افغانستان هم دچار تحوالتی از ناحیه شکل 
ها در زمینه به وجود آمد. شـعرای معـارص مطالـب و از لحاظ معنا گردیده نوعی هنجار شکنی

هـای هـا و غـذاه ذکـر نـام خـوردنیعام و مردمی را وارد شعر و سخن گردانیدند؛که از جملـ
هـا را از طریـق معمول در میان مردم افغانستان اسـت. ایـن سـخنوران بهـرتین دسـت آورد

ایجاد و آفرینش ادبـی داشـته انـد. شـعرای کـه نـبض مـردم و جامعـه را احسـاس �ـوده و 
هـای مـردم چنـگ زنـد و روح هـ� دوسـتانۀ شـان را دانستند چه چیزی میتواند بـه دلمی

های فرهنگی شان بوده درشـناخنت و تواند بازتاب دهندۀ ارزشمیوازش دهد، چه چیزی ن
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هـا سـاده و بـی پیرایـه رسوده انـد و بـه زودی آن شناساندن شان به جهان مفید واقع شود.
 توانستند جایگاه مناسبی را در جمع ه�دوستان و ادب پروران حاصل �ایند.

 پیشینۀ تحقیق 

گران در مورد کالم شـاعرانۀ ایـن سـخنوران کارهـای تحقیقـی هشقبل از این نیز پژو 
انجام داده و به تحلیل سخن ایشان از ابعاد مختلف پرداخته انـد؛ امـا بـه گونـۀ خـاص ایـن 

توانـد موضوع جالب و ارزنده که در شناخت هر چه بهرت فرهنگ مردم ممد واقـع شـده مـی
 کمرت مورد مطالعه قرار گرفته است.

 هدف و مربمیت

شود همچو مـوارد های کالم شعرا، رضورت احساس میجهت روشن �ودن شاخصه
ها در این زمینه بـرای مـردم کشـور، ها و نشنیدهمهم مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا نگفته

تحلیلی نگاشته شده، همراه  –روشن گردد. مقالۀ دست داشته با استفاده از روش ترشیحی 
 خامته پذیرفته است.با نتیجه گیری و ذکر منابع 

 ها در شعرمعارصتجسم بعضی خوردنی

هـای مهـم، های موجـودات حیـه بـوده و از نیازمنـدیگیخوردن و نوشیدن جزء ویژه
شود. انسان بیشرت از دیگـران در ایـن زمینـه حسـاس بـوده و جهت امرار حیات شمرده می

به این وسیله اسباب آرامش ها را جهت ارضای این غریزه استفاده �اید و خواهد بهرتینمی
ها تا امروز ها در سخن شعرا از گذشتهو سالمت روح و جسم خودش را فراهم سازد. نام غذا

جسته و گریخته انعکاس یافته است و بیانگر چگونـه گـی سیسـتم غـذایی در عرصـ شـاعر 
گـران رشـتۀ بوده، جهت وضاحت بخشیدن به اوضـاع فرهنـگ مـردم، مـورد توجـه پـژوهش

نگـریم نامۀ شعرای این دوره در افغانسـتان، مـیگیقرار گرفته است. با مطالعۀ زنده ادبیات
هـا را بـا هـم های گرم، دوستانه و صمی�نه داشته، شـبها با هم نشستکه این شخصیت

خواندند.شـاید کردند و شعر میخوردند، صحبت میپختند، میکردند، با هم میصبح می
 تر انعکاس یافته است.خن بعضی از این شعرا پر رنگاز همین رو این موضوع در س

ن حاجی اس�عیل معروف به سیاه است، شاعر خوب و نقـاد بـه سخنورااز جملۀ این 
ها را همراه بـا زمـان رصف آن مورد افغانستان. این سخنور شناخته شده معارص اسامی عذا

 .در سخنش این گونه تبارز داده است
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 وری پلـوــوی عرص، بر رس او قـکاه ای چاشت غذ ای پگاه وقی�ق صبح، چ

 ه شوله و از قورمۀ چلو...ـــز گونه گونا رشی و رنـــگ رنــــگ ــاتل و تــپرودۀ شف

 سه شنبه دو پیازه و جمعه کباب غو  خورندهر روز هفته، یک خورش تازه می

 )٣١٢: ص.١(                                                                                                           

شـود، یعنـی گوسـفند را حـالل نام غذایی است که ا زگوسفند آمـاده مـی» کباب غو«
�ایند، بعد از اخته �ودن همراه با انواع مصاله جات، سالمت �وده؛ شکمش را خالی می

 شود.آمادۀ تناول میگذارند، بعد از مدتی های برقی میبه تندور ویا هم داش

 -اخالقـی بلند محتوایی بار با جالب، ابیات معارصضمن دیگر شاعر طرزی محمد غالم

  فرماید:می اجت�عی

 نان خشکت تر شودگر جمع گردد آبرو             دهـــۀ نانی مــاد بهر لقمــآبرو بر ب

 )١٥٨: ص ٣(                                                                                                            

یعنی نان بدون خـورش، نـانی کـه در پهلـویش غـذای مکلـف نداشـته » نان خشک«
که بیشرت در میان مردم کشور معمول است و اکرثاً با شوربا، قروتی، » نان تر کرده« باشد. و 

ن کننـدۀ نـوع عـذای معمـول در میـان شـود، روشـپیاوه یا اشکنه و از این قبیبل آماده مـی
 تر اقتصادی قرار دارند. مردمی است که در سطح نسبتاً پایین

 همچنان از اوست: 

 شعر شیرین بود چو قند مرا  اگر کامم ز زهر تلخ تر است

 )١٥٩: ص ٣(                                                                                                         

 به همین ترتیب

           طرزی به کام جان شده چو گلشکر مرا  شنام تلخ و عشوۀ شیرین ادای تود

 )١٧١: ص. ٣(                                                                                                               

دسـت ست که از مخلوط گل گالب اصـیل و شـکر بـهر نوعی غذا و هم دوایی اکگلش
که از ماشین کشیده شد، با شکر یکجا شده در کوزه و یا ظرفی آید، گل گالب بعد از اینمی

شـود و بـرای مـدت چهـل شـبانه روز در آفتـاب که نور آفتاب از آن عبور نن�ید انداخته مـی
وط باید گفت بـرای یـک خـورد گـل ماند تا آمادۀ استفاده گردد. در مورد مقدار این مخلمی

رای دفع رسفـه، سـینه را ب» قندگل«و یا هم » گلشکر«گالب چهار خورد بوده رضورت است. 
 کنند. ضیت استفاده میبدردی و رفع ق
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 گویدقاری ملک الشعرا بیتاب چنین می

 ندارد شیر فرقی ظاهر از دوغ   ههاست در معنی وگر نتفاوت

 )١١١: ص.٢(                                                                                                 

 یا

 لب نانی که کس به مسکین داد   زاد و دادۀ خودش تهیه �ود

 )٨١: ص.٢(                                                                                                          

 به همین ترتیب

   به غیر خون جگر حاصل از انار �اند  امید روز بهی در دل بهی نبود

  )٧٤: ص. ٢(                                                                                                               

 :ایی در این زمینه دارد؛ مثالًهشاعر دیگر همروزگار ما عبد الغفور ندیم است که اشاره
 برتر از قدر و وصف و حد و ش�ر   ورشـــاک و سیب و انگــــبهی و ن

 ارـــکربـــوز شــدی و لـــجـوز قن  ـــارهـالوه و شکــر پـــــل و بـغـــنق

 دار...ــدر شکر خفته چـون لب دل  ه کـز شادیـــوی پستـــگر ســبن

ــاض  ه پلـو ـــورمـــلی و قـــــۀ قابـــــقیل  رارـــود قـــران ربــــاز دل ح

 ها طیاره دستـــان بـــمرغ بری  که گشته از شادیای عجب زان

 کرار ـان پلو تـــزاران زبــــه هــــب  ا راـــربـــدحت مـــــد مـــکنمی

 )٢٣٥: ص٧(                                                                                                     

شـود؛ شیرینی است که از آرد، تخم، شیر، مسکه و پـودر کیـک سـاخته مـی» بغالوه«
سازند و بعداً  آنـر نـازک �ـوده، البـه الی آن را بـا یعنی از معجون این مواد، خمیر آماده می

تعقیـب آن بـه شـکل  کننـد، بـهآمیزنـد و همـراه بـا مغـز بـادام و پسـته مـزین مـیروغن می
وره را آماده کرده روی بی از ظگذارند و رشبت غلیهای کوچک برش �وده به داش میپارچه

 ریزند.آن می

نوعی دیگری از شیرینی بوده، طرز تهیۀ آن طوری است که بادام و پسته » لوزشکربار«
وده روی آن ی از بـوره آمـاده �ـظـاندازند، بعـداً رشبـت غلیرا کوبیده، در ظرف همواری می

گذارند تا رسد شود، بعد از آن به شـکل لـوزی پارچـه پارچـه �ـوده اسـتفاده ریزند و میمی
 کنند.می
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 به همین ترتیب �ونۀ دیگر: 

 ذت ز کلچه در کام است ـــه لــره چ ان شیرینــان جـــوا دهـــکرده حل

 ام است ـــــدل جه آمــــاده در ـــهم  جـــد و لیمـــو و نارنـــــربت قنـــش

 ام استـــــاقـیـــان گـلفــدر کف س  ۀ چینـــای خطا به ماســهایــچ

ــاده ز صب  د چون خادمان به گوشۀ خانــقن ــ   ام استــــح تا شـــایست

 ه بـــادام استـــه زان بـــخندۀ پست  د چشمکـــزناب پشمک همیـق

ــن هر دو ق  وتـــم ز فرنی و ماقــخود چه گوی ــ  وت نام استـــکه در ای

 رۀ خــــام است ــــه لطافت چو نقـــب  ابــــرنـــج را در یــــۀ شیربـــپخت

ــارضان به سیمیان شد ــ  آش زین غم به کاسه رس سام است   رغبت ح

 )٢٣٤: ص. ٧(                                                                                                          

بهی، ناک، سیب، انگور، نقل، بغالوه، شکر پاره، جوز قندی، لوزشکربار، پسـته، قیلـۀ 
پلو، مرغ بریان، مربا، پلو، حلوا، کلچه، رشبت لیمو، چای، قند، پشمک، بادام، قابلی، قورمه

و مزه داری است کـه در  های لذیذفرنی، ماقوت، شیربرنج، سیمیان و آش همه نام خوردنی
سـازند و از هـای شـان را بـا تهیـه �ـودن آن مـزین مـیرسزمین ما رایج بوده و مـردم سـفره

 �ایند .مه�نان شان پذیرایی می

واصل کابلی با استفاده از صنعت تشبیه و نام بعضی ازمـواد خـوراکی شـور و شـیرین 
 چنین زیبایی آفریده است: 

 پستۀ شور و شکر ریزه ندیده است کسی  ت جز دهان �کین و سخن شیرین

 )١١٨: ص.٨(                                                                                                                   

 وهم

 از مایۀ شیرینی دارد به شکر خنده مستاننقل لب میگونت، در ذایقۀ  

 )١٠٦: ص. ٨(                                                                                                          

 یا

 درکاسه ام به جای عسل زهر مار کرد      یه ام به جای گهر سنگ ریزه ریختکسدر  

 )١٩٦: ص.٨(                                                                                                                  

غالم حرضت شایق، شاعر خوش ذوق و خوش قریحۀ دیگر معارص که به شایق ج�ل 
 گوید: معروف است می
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 الندی پلو دارد لذت به چله بسیار     نی نی حالل سازش قاقی بکن زمستان

 )٢٣٢: ص.٤(                                                                                                             

این رس زمین اسـت کـه همـه سـاله های سنتی مردم از جمله خوردنی» گوشت قاق«
. از جملـه کنند�ایند و در هوای رسد زمستانی نوش جان میی فصل زمستان آماده میبرا

» النـدی پلـو«شـود اق آمـاده مـیهای که با استفاده از این نوع گوشت، یعنی گوشت قـغذا

 است که در سخن شایق بازتاب یافته است.

 زدۀ شلغم و دالند صد حیف که حسرتت ر خنک جمله مبیرندصد حیف که از جو 

 )٢٧١: ص.٤(                                                                                                                   

که جزء مواد خوردنی هستند، کمرت مورد عالقۀ مـردم ایـن رسزمـین » دال«و » شلغم«
کـه شـلغم از نگـاه صـحی، ترکـاری اسـت کـه است و اکرثاً با آن میانۀ خـوبی ندارنـد. بـا آن

افتد، جز در حالت ها موافق �یهای فراوانی دارد؛ ولی تناول �ودن آن به ذوقسودمندی
دهند. هر چنـد گزیری، مردم کمرت متایل به رصف کردن آن نشان میمریضی و یا هم از نا 

 آورند.در دنیا کم یافت و یا هم نایاب است و مردم به قیمت گزاف آن را به دست می

 به همین ترتیب: 

 صد پالو است نان جواری و جوخوشرت ز  به اهل غیرت از دست رنج و همت  شایق

 )٢٧٢: ص.٤(                                                                                                                   

عشقری خوش مرشب و شـعرنواز، شـاعری کـه توا�نـدی در رسودن بـرایش تحفـه و 
ودیعۀ خداوندی بوده است، ه�مندانه و با دقت توانسته از این ظرفیت زبـانی بـه خصـوص 

ها در شـعر از یـک طـرف ها استفاده �اید، آوردن نام غذارتین اندیشهها برای بیان خوبواژه
های مروج در کشور آشنا گردانـد و از جانـب دیگـر ایـن تواند خواننده را با انواع خوراکیمی

سخنوران بیان کنندۀ افکار ی بوده اند که روشنگر اوضاع نا بسـامان اقتصـادی شـان بـوده 
 است.

 گوید:از عشقری است که می

  غریب شهر و دیارت استم متنجن و قابلی ندارم

 بساز جانا ز روی یاری به دوغ و نان جوارم امروز                                                               

 )٧٣: ص.٥(                                                                                                                     
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 و یا 

 سه چمچه آش دارم که به کاسۀ سفالین، دو  از متنجن غیر و بساز با من امشبگذر 

 )٩٣: ص.٥(                                                                                                                     

ه از گوشت و روغن و پیاز رسخ کرده و آلو و قیسـی و متنجن نوعی از خوردنی است ک
 »دهخدا«سازند چهارمغز و خالل بادام و پسته و خالل نارنج می

گی وضعیت صـحی وی پـی بـرد و توان از گونۀ بیان شاعر به چگونهبعضی اوقات می
کـه دریافت از این ناحیه درچه حالتی قرار داشته است، عشقری در بیتی اشاره دارد به ایـن

 کند:از کدام مواد عذایی استفاده می

 گاهی انار قندهاری گاه  هست خوراکم آب ترکاری 

 )٢٦٢: ص.٥(                                                                                     

که شاعر بنا به توصیه داکرت به منظور بهبـود وضـعیت  زدتوان حدس از این گفته می
 کرده است ها استفاده میحی از این نوع غذاص

 گوید:نوازی دعوت �وده میعشقری دوست و عزیزش را با نهایت مه�ن

 تو بیا به کلبۀ من چلو رواش دارم   دارم  به رسیدن وصالت به خدا تالش

 )٩٣: ص.٥(                                                                                                          

 شود.چلو رواش نام برنجی است که همراه با سالند رواش آماده می

اجت�عی و به خصوص عرفانی ه�نا  –به همین گونه یکی از موضوعات مهم اخالقی 
�ایاننـد و خود�ایی زاهدانه است که بعضاً خود شان را ظاهراً درویش، صوفی و فقیر مـی

یی هستند؛ اما در اصـل کـامالً تحـت تـأثیر دهند که مردمان قانع و متقییطوری نشان م
در جمـع  هـای اسـالمیکننـد. بـا تأسـف در دنیـا و بـه خصـوص کشـورگی مـینفس زنده

خورد . شاعر مبنی بر مسوولیتی که بیشرت به نظر می عرفانی، این موارد–های تصوفی فرقه
 به گونۀ �ونه:  دارد به این نکته هم اشاره �وده است؛

     خلوت �ایی نوش جان غوری پلوباز در           گشایی همره یک قرص نان روزه ظاهر می

 )٢٤٨: ص.٥(                                                                                                              

شـود، در سـمت شـ�ل اسـتفاده مـی نوعی از غـذای اسـت کـه بیشـرت» آش قابلی«
 گوید: عشقری آروزی سفر به اند خوی را به امید میل �وده این غذای لذیذ وطن �وده می
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 کنم هایی قابلی کرده تناول میآش         ردم به سوی شهر اندخوی ای عزیزگباز می

 )٢٠٩ص: ٥(                                                                                                                     

سـازد کـه از پـر در جای دیگری از سخنانش با ارایه این بیـت خواننـده را متوجـه مـی
 خوری اجتناب �وده متوجه صحت خود باشد:

  کنیده نالش میـــوری ز درد معـــبس که پر خ

 کنی فرنی خواهش میباز هم از گشنه چشمی                                                             

 )٢٤٦: ص٥(                                                                                                                   

و جــوش را بــه گونــۀ اســتعاره مــورد اســتفاده قــرار داده مــراد همـین گونــه شــلغم نــیم
 گوید:بوده است .چنانچه می» شوق و ذوق برای تپش و تالش«مقصدش 

     یک ذره که گویی خرد و هوش �انده   جوش �انده دیگ هوس شلغم نیم در

 )٢٥٦: ص٥(                                                                                                                 

که بیشرت در دابیات کشور، رمزی است بـرای غـذای فقیرانـه و کـم بهـا، » نان جوین«
دارندۀ آن معموالً کسی است که توا�ندی مالی بـرای آمـاده �ـودن نـان گنـدم را، کـه بـه 
تناسب آن لذیذ تر و پر بها تر است ندارد، یعنی آدمیست فقیر و نادار. هم در ادبیات مکتوب 

از این ترکیب برای �ایاندن اوج فقر و بی بضاعتی افـراد اسـتفاده  شفاهیو هم در ادبیات 
�اید کـه در همـه حـال �ایند.عشقری با استفاده از این ترکیب به خواننده گوشزد میمی

 های خداوند را از یاد نربد: باید شکر نعمت

 ازیـــتازار نــــه و بـــاز حرص به هر کوچ  ک و پوی نبازیــــۀ عمرت به تـــمایرس 

 ای دوست شکر گفته به هر حال بسازی   وی نشیب آمده ای یا به فضا ایگر س

 )٢١٥: ص ٥(ر نعمت پر لذت و یا نان جوین استگ                   

 نتیجه

های ادبـی زبـان دری بـه خصـوص رسیم که فراوردهاز فرایند بحث به این نتیجه می 
را بـه وجـه  مردم ایـن رسزمـین سـهم خـودششعر معارص، توانسته است در بازتاب فرهنگ 

ادبـی؛ تـالش کـرده -های ه�ید و متعهد حین خالقیتندرست ادا �اید. شعرای رسالتم
اند آیینۀ متام �ای فرهنگ و عنعنات اصیل مرز و بوم شان بوده، معرف خوبی باشند بـرای 

ه برای اهل و این از جمله صفات خوب و برجست ته و حال فرهنگ پر شکوه کشور شانگذش
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�اید، ی که بتواند خود و جامعه اش را از طریق ه�ش مطرح شود. شاعر ه� پنداشته می
 شود.ها شمرده میجمع بهرتینبشناساند و معرفی کند، در 
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 موالنا پژوهی در افغانستان

 

Abstraction 

The love for Maulana Jalaluddin Mohamad Balkhi and his works is 

woven into the fabric of the Afghan people. A spiritual love rooted in the 

beliefs, religious convictions and daily life of the people of this land. The 

purpose of this study is to discover and study the ideological roots of the 

Afghan people about Rumi and to record the works published by the writers 

and researchers of this land in the for of books, articles, translations and 

dissertations of undergraduate, graduated and doctoral dissertations in a 

systematic way. Considering the nature of the works and their time course. 

The results indicate that Rumi research in Afghanistan before ١٣٠٠ AH was 

limited to biography, description and interpretation of the spiritual 

Masnawi. But with the beginning of research by Khalilullah Khalili and the 

publication of the book (Nainama) in ١٣٢٥ AH the way was opened for 

other Afghan scholars to research and write books and articles in a modern 

way. these researches have been with descriptive, descriptive-analytical, 

                                                 
۱

 .دانشجوی دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دری، دانشگاه بلخ -
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historical, comparative and practical approaches. From the published works 

on topics ٣٤٪ related to Maulana’s biography, ٢٨٪ have dealt with issues 

related to Masnawi and ٣٨٪ with general and new issues. ١٠٪ of the 

sources used in these studies are domestic sources, ٦٩٪ are Iranian sources, 

١٫٩٦٪ are Turkish sources, ١٠٪ are Indian sources, ٢٫٢٥٪ are European 

sources, ٢٫٨٢٪ are Maulana’s own works and a small percentage are 

allocated to Tajikistan and American sources. This indicates the influence of 

Afghan Maulana scholars on Iranian Maulana scholars and their translations 

due to geographical proximity, cultural, religious, historical and most 

importantly, linguistic commonalities that make Afghan scholars needless to 

translate and its difficulties. (Resalah Sepahsalar) by Fereydoun Ibn Ahmad 

Sepahsalar, translated by Sayed Mahmoud Ali, published in India, and 

Saeed Nafisi, published in Tehran, (Manaqeb Al-Arefin) by Shamsuddin 

Ahmad Aflaki correction of Yaziji admiration and translation by Tawfiq 

Sobhani, (Maulana Jalaluddin, life, Philosophy, works and Excerpts) by 

Abdul Baqi Golpinarli and translated by Tawfiq Sobhani and (Shokoh 

Shams) by Anne Marie Schimmel and translated by Hassan Lahouti are 

among the most widely used foreign sources in the research of Afghan 

Scholars. 

 چکیده

عشق به موالنا جالل الدین محمد بلخی و آثار او در تار و پود مردم افغانسـتان 
گـی هدر باورها، اعتقادات مـذهبی و زنـد تنیده شده است. عشقی روحانی که ریشه

های شـهدارد. هـدف تحقیـق حـارض کشـف و بررسـی ری مردمان این رسزمین روزمرۀ
ــا و ثبــت آثــار بــه چــاپ رســیدهعقیــدتی مــردم افغانســتان در  از جانــب  مــورد موالن

ه، ترجمـه و پایـان ، مقالـگـان و پژوهشـگران ایـن رسزمـین در قالـب کتـابهنویسند
 ۀهای مقطــع دکــرتا بــه شــیو رســاله کارشناسی،کارشناســی ارشــد و ۀهای دور نامــه
است هاست. نتایج حاکی از آن مند، با در نظرگیری نوعیت آثار و سیر زمانی آننظام
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گینامـه هخورشـیدی منحرصـ بـه زنـد ١٣٠٠که موالناپژوهی در افغانسـتان پـیش از سـال 
نویسی، رشح و تفسیر مثنوی معنوی بوده است. اما با آغاز تحقیقات از جانب استاد خلیـل 

. ش راه برای تحقیق و تألیف کتاب و  ه ١٣٢٥در سال  الله خلیلی و چاپ کتاب(نی نامه)
هـا بـا رویکردهـای مقاله به شکل مدرن برای سایر موالناپژوهان افغان باز شد. ایـن پژوهش

آثار به نرشـ رسـیده  اند. ازکارانه بودهو مورد  تحلیلی، تاریخی، تطبیقی -توصیفی، توصیفی
به موضوعات مـرتبط  %٢٨گینامه نویسی، هندبه ز  %٣٤پیرامون موضوعات مرتبط با موالنا 

منابع مـورد اسـتفاده در  %١٠اند. به موضوعات عمومی و جدید پرداخته %٣٨با مثنوی و 
منـابع  %١٠فیصد منـابع ترکـی،  ١٫٩٦منابع ایرانی،  %٦٩ها، منابع داخلی، این پژوهش

بــه منــابع  آثــار خــود موالنــا و فیصــدی انــدکی %٢٫٨٢منــابع اروپــایی،  %٢٫٢٥هنــدی، 
و آمریکایی اختصاص یافته است. این موضوع بیانگر تاثیرپذیری موالناپژوهان  تاجیکستانی

های آنـان بـه دلیـل نزدیکـی جغرافیـایی، مشـرتکات افغانی از موالناپژوهان ایرانی و ترجمه
تر از همه زبانی است که محققـین افغـان را بـی نیـاز بـه فرهنگی، اعتقادی، تاریخی و مهم

فریــدون بــن احمــد  ی سپهســاالر) اثــرهای آن ســاخته اســت. (رســالهه و دشــواریترجمــ
سـید محمـود علـی چـاپ هنـد و سـعید نفیسـی چـاپ تهـران، (مناقـب  ۀسپهساالر ترجم

توفیــق  ۀکــی تصــحیح تحســین یــازیجی و ترجمــالعــارفین) اثــر شــمس الــدین احمــد افال 
ر عبـدالباقی از آنهـا) اثـ یـیگزیـده و گانی، فلسفه، آثـارهسبحانی، (موالنا جالل الدین، زند

حسـن  ۀشمس) اثر آنه ماری شـیمل و ترجمـتوفیق سبحانی و (شکوه  ۀگولپینارلی و ترجم
 ترین منابع خارجی در تحقیقات محققین افغان هستند.الهوتی از پُر استفاده

 

موالنا جالل الدین محمـد بلخـی، موالنـا پژوهـی، تحقیقـات،  واژگان کلیدی:
 نستان، مثنوی معنوی.آثار، افغا

  

 . مقدمه١

. ق در والیت بلـخ خراسـان دیـروز و  ه ٦٠٤ی موالنا جالل الدین محمد بلخی، زاده
گـی و افتخـار هـم هترین دلیل وابستمحکم و اصلی ۀنستان امروز است. این ه�ن رشتافغا

جهـان رو ها پیرامون این فرزند بـی همتـای بلـخ در رسارس وطنان موالنا به اوست. پژوهش
هزار نسـخه از بازنویسـی اشـعار موالنـا  ٥٠٠میالدی  ٢٠٠١به افزایش است. تنها در سال 
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شاعر و مرتجم آمریکایی در آمریکا به فـروش رفـت. پـس  Coleman Bryan Barksتوسط 
مـیالدی بـه نام(سـال جهـانی موالنـا) ایـن تحقیقـات در رسارس  ٢٠٠٧از نام گذاری سال 

ــاپژوهی در دا �ــوده اســت. اگــر از موالنجهــان افــزایش چشــمگیری پیــ اشناســی و موالن
جهانی بگذریم، تحقیقات موالناپژوهان افغانستان در ارتبـاط بـا موالنـا در مقایسـه  ۀمحدود

ها در ترکیه و ایران فعلی که مدعیان مالکیـت موالنـا و آثـار وی هسـتند، نـاچیز و با پژوهش
کهـن افغانسـتان پـس از  سـت کـه جغرافیـایتر بوده است. یکی از دالیل آن این اکم رنگ

های یــازدهم و دوازدهــم دهــم یعنــی پــس از تیموریــان هــرات در تــداوم ســده ۀپایــان ســد
های پـی در پـی سیاسـی، اقتصـادی و اجت�عـی هجری قمری تاکنون، دستخوش بحران

). حتـا بـا ٢:١٣٩٥مختلفی است که پیامدهای ویرانگری را به دنبال داشـته اسـت(رویین،
خورشیدی و شکل گیـری نظـام پادشـاهی  ١١٥٣ز سلطنت احمد شاه ابدالی در سال آغا

هـای داخلـی و اختالفـات میـان جدید و تغییر نام خراسان به افغانسـتان، همچنـان بحران
تـوان آغـاز عطف تاریخ معارص افغانسـتان را می ۀین کشور ادامه داشت. تنها نقطعشاهان ا

خورشیدی دانست. هرچند در ایـن زمـان بـه دلیـل  ١٢٩٨سلطنت شاه امان الله در سال 
ی، کـار فرهنگـی چنـدانی صـورت های زیاد سیاسـی و نظـم و نسـق امـور کشـوردار مشغله
، عبـدالهادی گـان و صـاحب قل�نـی چـون محمـود طـرزیهاما گرد آمدن نویسند؛ نگرفت

تــاریخ (رساج االخبــار) از امــور مهــم فرهنگــی آن دوران اســت کــه در ۀداوی و انتشــار مجلــ
ـوطه معـروف می هـا در باشـد. لـذا نسـل جدیـد پژوهشسیاسی افغانستان بـه دوران مرش

ها افغانستان از دوران مرشوطه آغاز گشته و مبدا کار پژوهشگران افغانستانی بـه ایـن سـال
پادشاهی محمـد ظـاهر  ۀ). این تغییرات تا ختم دور ٣١:١٣٨٩گردد(احمدی بلندی،برمی

ی ادامه یافت. اما با کودتـای رسدار محمـد داوود خـان، روی خورشید ١٣٥٢شاه در سال 
کار آمدن نظام کمونیستی، تجاوز ارتش شوری، شکل گیری دولت مجاهـدین و اختالفـات 
میان ایشان، ظهور نظام طالبان، مهاجرت قرش عظیمـی از مـردم بـه کشـورهای مختلـف و 

هـای الزم و کـافی انجام پژوهشادامه یافنت جنگ و حوادث ناگوار، مانع بزرگی بر رس راه  
در این بخش گردید. با این همه شور و اشتیاق وصـف ناپـذیر مـردم افغانسـتان بـه عرفـان، 

تصوفی موالنا هرگز از بین نرفت. قلم فرسایی و تحقیق در رابطه  هایباورها و ح�سه
ارای با این فرزند بی مانند بلخ در جغرافیا و تاریخ کهـن خراسـان و ایـران باسـتان د

هـای بـی سابقه و عمر درازی است و همواره در هر رشایطـی بـه ویـژه در مـورد آموزه
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نظیر وی در مثنوی معنوی از لحاظ محتوا و شگردهای بالغـی ادامـه داشـته اسـت. 
اما پژوهش حارض با در نظرداشت تغییرات تـاریخی و جغرافیـایی ماننـد: تغییـر نـام 

ها به بررسی روند موالنا پژوهی و معرفی آثار و خراسان و ایران کهن به افغانستان، تن
 های برخاسته از جغرافیای حارض پرداخته است. پژوهش

 . رضورت تحقیق٢

نوشتار حارض، تنها قسمتی کوچک از پژوهشی است که در رابطه بـا بررسـی رونـد 
 وموالناپژوهی در افغانستان آغاز گردیده است. در این پژوهش به گردآوری، طبقه بنـدی 

-ههای چاپ شده، پرداخته شده است. نگارنده بـا توجـه بـه پراکنـدپژوهش ۀتحلیل کلی
و عــدم موجودیــت فهرسـتی دقیــق از کارکردهــای موالناشناســان و  گـی، عــدم انســجام

موالناپژوهان افغانستان در وزارت اطالعات و فرهنگ و سایر نهادهای علمـی و فرهنگـی 
خورشیدی �وده است کـه تـاکنون  ١٣٩٨ر سال این کشور، آغاز به انجام این تحقیق د

ــی ــه دارد. بررس ــان میادام ــت ها نش ــار و هوی ــتان از آث ــردم افغانس ــیاری از م ــد بس دهن
موالناپژوهان این کشور بی اطـالع هسـتند. انعکـاس کارکردهـای موالناپژوهـان افغـان و 

د زیـر اشـاره تـوان بـه مـوار آثار ایشان در جهان بسیار اندک بوده است. از ایـن جملـه می
 International)�ود: نام هیچ یک از موالناشناسان افغان در بنیاد بین املللی موالنـا(

Mevlana Foundation  بـاقرچلبی، بیسـت و  میالدی توسط محمد ١٩٩٦که در سال
پرسی موالنا در ترکیه تأسیس شـده بـه عنـوان موالناشـناس ثبـت نگردیـده  ۀدومین نواد

ی کـه در کنفرانسـی در سـال ق شناس و اسالم شـناس آملـاناست. آنه ماری شیمل رش 
کابل در رابطه با احوال و پندار حرضت موالنا جـالل الـدین محمـد بلخـی نیـز در  ١٣٥٣

هـا بـه خط را به کارکردها و توجه افغان ٩اشرتاک کرده بود؛ در کتاب شکوه شمس تنها 
هـا را بـه موالنـا جـه افغانداده است. بـانو شـیمل در ایـن بنـد کوتـاه تو  موالنا اختصاص

دانـد. وی از راه یـافنت تـأثیرات آثـار موالنـا بـر شـعر معـارص منحرص به بلخی بودن او می
از بلخ تـا قونیـه و  های ایشان مانند:افغانستان توسط استاد خلیل الله خلیلی و پژوهش

مس و بنـام(مجلس حـالج، شـ ییت. همچنین وی از برگزاری تعزیهنامه، یاد کرده اسنی
). ٥٢٢،١٣٩٧مالی روم) توسط عبدالغفور روان فرهادی یـادآوری �ـوده است(شـیمل،

هم چنین سهم پژوهشگران افغانستان در کتاب(کتابشناسی موالنا) اثـر مانـدانا صـدیق 
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حدود گردیـده اسـت. کـه خطی م ۀنسخ ٢مقاله و  ٢٩کتاب،  ٧ناقص بهزادی به معرفی 
ن و پژوهشــگران ایــن کشــور در معرفــی ضــعف دولــت مــردان، متخصصــی ۀنشــان دهنــد

شان به سایر کشـورهای جهـان و مردمـان های فرهنگی و ملیموالناپژوهان، آثار و داشته
رسزمین خویش است. دریافت این نکته نیـاز و حیـاتی بـودن انجـام ایـن پـژوهش را بـه 

 سازد.طور کامل واضح می

 تحقیق ۀ. پیشین٣

حقیقی پیرامون موالناپژوهی در دهند تاکنون هیچ تها نشان میبررسی
افغانستان با اهداف و رویکردهای پژوهش حارض انجام نشده است. تنها یک مقاله از 

در سمینار » موالناپژوهی در افغانستان، ترکیه و ایران«محرتم رازق رویین تحت عنوان
شان در نگاشته و ارائه شده است. ای ١٣٩٥سال  ۀکابل به تاریخ اول سنبل -ر بلخموالنا د

و  موالناپژوهی در افغانستان، ترکیه ا رویکردی توصیفی به تحلیل مخترصاین مقاله ب
فهرستی از نسخ خطی ۀ ناپژوهان این سه کشور و ارائایران و معرفی تعدادی از موال 

اند. خویش پرداخته ۀمقال ٦و  ٥، ٤، ٣های در صفحه موجود در آرشیف ملی
ها و منتخبات آورده شده در پایان ها، ترجمههمچنین فهرستی از نسخ خطی، رشح

 اند.خویش �وده ۀمقال ستاد خلیل الله خلیلی را ضمی�نامه) اثر اکتاب(نی

 ها:. یافته٤

 موالناپژوهی در افغانستان ۀ. تاریخچ٤-١

 ۀتـوان بـه دو دور های انجام یافته در جغرافیای فعلی افغانستان را میپژوهش
خورشیدی و بعد از آن تقسیم �ـود. در بخـش تـاریخی،  ١٣٠٠زمانی پیش از سال 

نخستین اثری که بعد از وفات موالنا در موطنش در رابطه با او نگاشته شـده اسـت، 
نقشـبندیه اسـت. سـال  ۀقوب غزنـوی چرخـی از پیـروان طریقـرشح منظوم موالنا یع

ده ..ش در روستای چـرخ والیـت لـوگر تخمـین ز ه ٧١٧-٧٢٧های تولد او بین سال
خورشـیدی  ٨٠٨سـال ..ق مطابق بـا ه ٨٥١صفر سال  ٥شده است و وفات وی در 

تاجیکستان اتفاق افتاده است؛ پیکر وی در مسجدی به نام خـودش  ۀدر شهر اوراتپ
نامـه بـا داسـتان به خاک سپرده شده اسـت. وی در رشح خـود بـه بیـان ارتبـاط نی

داستان شـیخ دقـوقی و شـیخ پادشاه و کنیزک، شناخت اولیای حق و تبیین آن در 
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عاشـق ۀ پردازد و پس از آن از قصن میمحمد َرسزری غزنوی و داستان موسی و شبا
کند. دومین موالناشناس مرتبط بـا شدن وکیل صدر جهان، تفسیر کوتاهی ارائه می

) خورشـیدی، از ٧٩٣-٨٧١جغرافیای فعلی افغانسـتان موالنـا عبـدالرحمن جـامی(
شـیدی در هـرات های هفتم و هشـتم خور ن متصوف سدهمشایخ نقشبندیه و شاعری

(ناییه یا نی نامه) است کـه رشحـی اسـت منظـوم بـر دو  ۀرسال ۀاست. جامی نگارند
سال وفات ۀ نامه). مقایسنوی معروف به(نیبیت بخش آغازین مثنوی مع ١٨بیت از 

ل سـا ٦٣دهد که جـامی موالنا یعقوب چرخی با موالنا عبدالرحمن جامی نشان می
های نسـخ بعد از فوت موالنا یعقوب چرخـی، دار فـانی را وداع گفتـه اسـت. بررسـی

هـا هایی که سال کتابت آنخطی موجود در آرشیف ملی بدون در نظر داشت نسخه
نائیـه توسـط  ۀدهند که هم زمان با نگـارش رسـالبه درستی معلوم نیست، نشان می

ــدا ــدعب ــامی در س ــخ ۀلرحمن ج ــار نس ــیدی چه ــتم خورش ــی دیگــر در  ۀهش خط
اند. اشـته شـدهخورشیدی در مـورد مثنـوی نگ ٨٥١و  ٨١٤، ٨٤٩و   ٨٣٧هایسال
نسخه در  ١٣نهم،  ۀدهند: ده نسخه در سده نشان مینگارش مقال ۀها تا لحظیافته

خورشیدی در مورد آثـار  ١٢ ۀیازدهم و ده نسخه در سد ۀنسخه در سد ٩دهم،  ۀسد
دهـم خورشـیدی  ۀاند. بـدین ترتیـب سـدگاشـته شـدهن موالنا و آثار مرتبط بـا موالنـا

صـفویان در  ۀ) هجری قمری و هـم زمـان بـا دور ١٠٤٣-١١٤٣های(مصادف با سال
افغانستان بوده است. این سده پُرکارترین دوره در موالنـاپژوهی تـاریخی افغانسـتان 

خطـی از کتاب(گلشـن توحیـد) اثـر  ۀدر این میـان کـاپی دو نسـخ رود.به ش�ر می
س نگارنـده قـرار باشند در دسـرت اهدی َدِده مغلوی که در آرشیف ملی موجود �یش

ی اول آن نــام (میــر تر ســیاه و سـفید بــوده و در صـفحهقـدیمی ۀگرفت؛کـاپی نســخ
 ١٢٣٣عظیم بن مال محمد رجب بلخی) نوشته شده است و تـاریخ کتابـت آن سـال 

این کتـاب دارای  اصل ۀخورشیدی است؛ نسخ ١١٩٠با سال  هجری قمری مطابق
باشد. دو صفحه از ابتدا و دوازده سطر می ١٩صفحه است و هر صفحه دارای  ١٩١

صفحه از انتهای کتاب به اشعار خود کاتب اختصاص یافته است که به شکل افقـی 
کتـاب  ٨٩الی  ٨٠و  ٤٥و  ٤٤اند. صفحات و عمودی به خط نستعلیق نگارش یافته

د دعا طمع د. رجب بلخی با این بیت(هر که خواندر کاپی گرفته شده موجود نیستن
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ــد را خامتــه بخشــیده  ۀدارم * زانکــه مــن بنــد ــت گلشــن توحی گنهکــارم) کــار کتاب
تـاریخ امتـام کتابـت شـب  دوم از گلشـن توحیـد نـامعلوم اسـت. ۀاست.کاتب نسـخ

خورشیدی ذکـر شـده اسـت.  ١١٩٦هجری قمری مطابق با  ١٢٣٩سال  ۀچهارشنب
 ٢٢٤اقد صـفحات اول و آخـر کتـاب اسـت. کـاپی موجـود دارای این کاپی رنگه و ف

اول ۀ حه از این کتاب به غیـر از صـفحورق مجدول ملون به رنگ رسخ است. هر صف
باشد که کاتب بعد از نگارش هر پنج بیت به رنگ سـیاه، سطر می ٩و آخر آن دارای 

ده کـرده از رنگ رسخ روشن برای نوشنت بیت بعدی و متـامی عنـاوین کتـاب اسـتفا
است. کاتب در این نسخه رشح منظوم مفردات هر شش دفرت مثنـوی معنـوی را بـه 
کتاب خود اضافه �وده است. متاسفانه از جانـب شخصـی نـامعلوم اشـعار، آیـات و 

هایی در مـورد خداونــد، درویـش و نفــس بـه شــکل نـامنظم و بــا دسـت خــط نوشـته
ر گذشـت زمـان پوسـیده و کـم ناخوش بر روی دو صفحه آخرین کتاب که گویا بر اثـ

خطــی دیگــر کتــابی اســت بــه خــط  ۀبودنــد، نوشــته شــده اســت. نســخ دهرنــگ شــ
عبدالحمید کاکری قندهاری در شهر هرات. کاتب تاریخ امتـام کتابـت خـود را یـوم 

هجـری قمـری مطـابق بـا  ١٢٩٣قمری ذالجه الحـرام سـال  ٢٨شنبه شب یکشنبه 
ر احمــد معــروف کبیــری بعــد از خورشــیدی ذکــر �ــوده اســت. دکتــو  ١٢٥٠ســال 

خورشـیدی آن را  ١٣٩٣، در سـال یـین نسخه در هرات و افزودن مقدمـهتصحیح ای
دهنـد آثـار نگاشـته شـده پـیش از سـال ها نشان میاند. بررسیبه زیور چاپ آراسته

خورشــیدی تنهــا بــه رشح و تفســیر منظــوم و منثــور ابیــات مثنــوی معنــوی و  ١٣٠٠
لبـاب حسـین واعـظ کاشـفی و ، لبالـدین محمـد بلخـیشمس موالنا جالل دیوان 

 اند. گلشن راز شاهدی َدده مغلوی اختصاص یافته

 . موالناشناسی معارص افغانستان٤-٢

هــای خورشــیدی و رشوع فعالیت ١٢٩٨بــا آغــاز ســلطنت امــان اللــه در ســال 
خورشیدی، آهسته آهسته  ١٣٠٣علمی، فرهنگی و تنظیم قانون مطبوعات در سال 

برای انجام تحقیقات موالناشناسان و پژوهشگران افغان میرس گردید. آغـازگر مجال 
این حرکت، استاد خلیل الله خلیلی، پدر شعر معارص و شاعر ملی افغانستان است. 

خورشیدی، انگیزه و قـوت قلـب جدیـدی  ١٣٢٥نامه) در سال او با انتشار کتاب(نی
. در ایـن دوره پژوهشـگران افغـان بـا را در قلب سایر پژوهشگران افغان به وجود آورد



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹۲ 

رویکردهای جدید و علمی به تحقیق در مورد موالنـا و آثـار وی پرداختنـد. بیشـرتین 
 آثار به چاپ رسیده در این دوره در ارتباط با موضوعات مثنوی معنوی هستند.  

های منترش شده در رابطـه بـا موالنـا جـالل . فهرست تحلیلی کتاب٤-٣
 در افغانستانالدین محمد بلخی 

تألیف استاد خلیل الله خلیلـی و بـه  اهـت�م فقیـر محمـد  نامه)،. (نی٤-٣-١
ــال  ــتان در س ــاریخ و ادب افغانس ــن ت ــرف انجم ــواه از ط ــیدی  ١٣٢٥خیرخ خورش

مصادف با هفصدمین سالگرد تولد موالنا کـه از جانـب یونسـکو بـه نـام سـال موالنـا 
یکبـار دیگـر از  ١٣٣٦در سـال  مسمی شده بود به چاپ رسـیده اسـت. ایـن کتـاب

سوی نرشات رادیو افغانستان به چاپ رسید. این کتاب چنـدین بـار دیگـر حتـی در 
از سوی نرش آشنا به چاپ رسـیده اسـت. ایـن کتـاب در واقـع  ١٣٧٥ایران در سال 

موالنـا یعقـوب چرخـی و  ۀنامـهای خـود اسـتاد خلیلـی، نیشترکیبی از نتایج پژوه
عبــدالرحمن جــامی و حاشــیه نویســی و تعلیقــات اســت کــه بــا موالنــا  ۀنائیــ ۀرســال

این کتاب رویکردی توصیفی و تاریخی نگاشته شده است. موضوعات مورد بحث در 
حلیــل و بررســی آن، موالنــا، معرفــی مثنــوی معنــوی و ت ۀشــامل: نگــارش زندگینامــ

مثنـوی بـا الهـی نامـه و دیگـر آثـار شـیخ فریـد الـدین عطـار، ذکـر نظریـات  ۀمقایس
ــردم  ــین م ــوی در ب ــاه مثن ــی جایگ ــوی، بررس ــوی معن ــورد مثن ــا در م شخصــی موالن

فهرستی از ترکیـب فهرسـت چـاپ شـده در  ۀی دیگر و مردم افغانستان، ارائکشورها
احمد آتـش  ۀتربیت ایران و رسال ۀعنوی در مجلمورد رشوح نگاشته شده بر مثنوی م

یـات نوشـته بررسی رشوح و روااستاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استانبول، 
ع موالنـا، معرفـی و بررسـی (نی) و سـ�ع، بررسـی آداب سـ� ۀشده در رابطه با کلمـ

موالنا عبدالرحمن جامی است. ایـن کتـاب  ۀنائی ۀموالنا یعقوب چرخی و رسال ۀرسال
مورد توجه موالناپژوهـان خـارجی نیـز قـرار گرفتـه و بـه عنـوان یـک منبـع معتـرب در 

 گردد. ان استفاده میهای ایشپژوهش

کتابی است که از طرف انجمـن تـاریخ و ادب افغانسـتان گلدستۀ عشق) . (٤-٣-٢
صـدمین سـال وفـات موالنـا جـالل خورشیدی بـه مناسـبت احتفـال هفت ١٣٣١در سال 

ز ا ۀگزیـدیـی صـفحهالدین محمد بلخی در کابل به چاپ رسیده اسـت. در ایـن کتـاب ده 
 احمد علی کهزاد به نرش رسیده است.  ۀدماشعار مثنوی و معنوی با مق
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۹۳ 

تألیف شمس العل�ء موالنـا شـبلی نع�نـی. ایـن  موالنا و افکار او)،. (٤-٣-٣
 نورسـتانی از اردو بـه فارسـی ترجمـه شـده اسـت. بـانو کتاب توسط بانو حافظ رابعه

قای فخر داعـی را آورده اسـت نوشته شده توسط آ  ۀنورستانی در ابتدای کتاب مقدم
سـوانح موالنـا) ترجمـه و در تهران این کتاب را با نام ( ١٣٣٢خرداد ماه سال  درکه 

خورشـیدی  ١٣٠٠ی تخصصـی بعـد از سـال کرده اند. ایـن ترجمـه اولـین ترجمـه منترش
 شهر کابل موجود است. ۀعامۀ ی اصل این کتاب در کتابخانخهاست. نس

ــدرش)،٤-٣-٤ ــای بلخــی و پ ــن کتــاب رســال . (موالن ــانو د  ۀدور  ۀای کــرتای ب
خورشیدی به نرش رسیده است. بانو  ١٣٤٠محبوبه رساج است که در کابل در سال 

موالنـا و برجسـته سـازی نقـش پـدر  ۀکردی توصیفی به نگارش زندگینامرساج با روی
موالنـا پرداختـه  ۀاو در شکل گیری شخصیت و اندیشـ موالنا و تأثیرات کتاب معارف

 اند. ظی بر این کتاب نگاشتهاست. استاد خلیل الله خلیلی تقری

تـألیف نوراللـه طالقـانی کـه در . کتاب (رشح دفـاتر مثنـوی و معنـوی)، ٤-٣-٥
در انتشارات بیهقی کابل به نرش رسیده اسـت. نویسـنده در ایـن کتـاب بـه  ١٣٤٦سال 

هـا، و در پایـان فرهنگـی جـامع از  واژهرشح و تفسیر ابیات مثنوی معنوی پرداخته است 
 ماکن و اشخاص ذکر شده در مثنوی را به آن اضافه �وده است.مصطلحات، ا

از غزلیـات موالنـا  یـیایـن کتـاب گزیـده . (منتخب غزلیـات موالنـا)،٤-٣-٦
انتشاراتی حبیبـی ۀ خورشیدی توسط موسس ١٣٤٦ل سال است که در ماه اسد سا

 به عنوان یک فعالیت دولتی به چاپ رسیده است.

تألیف رسدار مهردل خان مرشقی. این  النا)،رشح بیتین مثنوی مو . (٤-٣-٧
کتاب از جانب عبدالحی حبیبی ترتیب و تصحیح گردیده و  از طرف انجمن تاریخ و 

خورشیدی به چاپ رسیده است. این کتاب رشحـی  ١٣٥١ادب افغانستان در سال 
 است منظوم شامل هشت توجیه پیرامون موضوعات مثنوی و معنوی.

لیف بهایی جان الکاشانی الهاشمی غندانی چرخـی؛ تأ  . (رودبار نی)،٤-٣-٨
خورشـیدی اسـت. ایـن  ١٣٤٨میـزان  ٢١سال امتام کتاب بـه قلـم خـود نویسـنده 

رودبـار  ۀچاپ رسـید. ایـن کتـاب شـامل دیباچـخورشیدی به  ١٣٥٣کتاب در سال 
شیخ احمد فاروقی معـروف بـه مجـدد الـف ثـانی، جـزء اول یـا دفـرت اول  ۀنی، بیانی
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شـمس خامتـه یافتـه، دفـرت دوم شـامل  ١٣٣٧ناله کـه در سـال  ٧٢مشتمل بر رودبار نی 
خامتـه یافتـه اسـت. ایـن کتـاب حـاوی حکایـات،  ١٣٤٨دوازده رودبار نی که در در سال 

ها، رشح ابیات مثنوی و موضوعات آن و مکاتبات بهایی جان بـا اسـتاد خلیـل اللـه سفرنامه
یازده تقـریظ منظـوم از محمـد انـور جـ�ل خلیلی به شکل منظوم و منثور است. همچنین 

آغای کوهستانی، فضلی غزنوی، مولوی محمد انور قندهاری، سنجیرئی ده سـبز، حرضـت 
بالل، سید بانور کاشـانی، رسوش غزنـوی، شـیرین غزنـوی، مولـوی محمـد صـدیق، عـ�د 
الدین نائل و یک تقریظ از شخصی نامعلوم بـه توصـیف از شخصـیت و کارکردهـای بهـایی 

توان بـه دو بُعـدی بـودن ن در آن گنجانیده شده است. از نکات جالب در این کتاب میجا
های او افکار بهایی جان در پیروی همزمان از دو طریقت چشتیه و نقشـبندیه و تصـویرگری

 از دیدن مناظر مختلف حین سفر به والیات مختلف افغانستان، اشاره کرد. 

است حاوی منت بیانـات و مقـاالت علمـی کتابی . (مجلس موالنای بلخی)، ٤-٣-٩
ارائــه شــده در ســمینار(مجلس مولینــای بلخــی) در کابــل، کــه از طــرف وزارت اطالعــات و 
فرهنگ در رابطه با احوال و پندار حرضت موالنا بـا اشـرتاک دانشـمندان افغـانی و آملـانی 

شمســی در کابــل بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن مقــاالت از دکتــور محمــد  ١٣٥٣در ســال
، »ذکـر موالنـا در مجمـع االولیـاء«، محمد صالح پرونتا»همکاری فرهنگی رشق و غرب«نسا

مفهـوم دریـا در اشـعار «، پوهانـد رحـیم الهـام»ه�هنگی لفظی شعر موالنـا«ی. گ. بورگل
موالنـا شـاعر «، عبـدالحی حبیبـی»موالنـا، نـی و اندیشـه«، محمـد عـث�ن صـدیقی»موالنـا

، دکتـور روان »معنـی دعـا و نیـایش نـزد موالنـا«ی شـیمل، پروفسور دکتـور آنـه مـار »اندیشه
دری گفتـاری افغانسـتان «و پوهاند دکتور عبداالحد جاوید» معنی عشق نزد موالنا«فرهادی

است. در این کتـاب شـعری از رحـیم الهـام و تـذکری از دکتـور هـوفمن سـفیر » در مثنوی
بـان پشـتو نیـز چـاپ شـده آملان در افغانستان  نیز گنجانیده شده است. ایـن کتـاب بـه ز 

 رود.های دولتی به ش�ر میاست؛ که یکی از فعالیت

) و ترجمــۀ علــی Fried Landerاثــر فریــد النــدر( . (درویشــان چرخــان)٤-٣-١٠
از طــرف موسســۀ  ١٣٥٦رشیــف، تحــت نظــر اســتاد خلیــل اللــه خلیلــی در میــزان ســال 

در نهصـدمین  انتشارات بیهقی به مناسبت مجلس بزرگداشت حکیم سنایی غزنـوی
ســالگرد تولــد حکــیم ســنایی غزنــوی، از طــرف وزارت اطالعــات و فرهنــگ بــه چــاپ 
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۹٥ 

گی و عشـق وی هرسیده است. این کتاب را دانشمند آمریکایی فرید الندر که دلداد
هل ا ۀاست نه به سیر  ییل کل�تش پیداست نوشته و رسالهبه حرضت مولینا از خال

). دکتـور روان ٢:١٣٥٥ب ارادت و تسـلیم(خلیلی،اربا ۀانتقاد و تحقیق، بل به رسیر 
فرهادی تعدادی از اشعار انگلیسی را با مقایسۀ مراجع اصلی آن وارد کتـاب کـرده و 

آثـار ۀ آن بـوده اسـت. ایـن کتـاب در زمـر غالم حرضت کوشان متکفـل تنظـیم چـاپ 
 ترجمه شده در افغانستان قرار دارد.

یان صوفیه و علـ�ی کـالم)، . (موالنا جالل الدین محمد بلخی م٤-٣-١١
دکرتای عنایت الله ابالغ  ۀابالغ. این کتاب در حقیقت رسالتألیف دکتور عنایت الله 

فارسی آن در سال  ۀکه به زبان عربی چاپ شد. ترجم در دانشگاه االزهر مرص است
مطالـب جدیـد بـه شـکل  دۀاهت�م سید نادر خرم و افزوده شـخورشیدی به  ١٣٦٢

شاور پاکستان به نرش رسید. دکتور عنایـت اللـه ابـالغ بـا رویکـردی کتاب در شهر پی
تحلیلــی بــه بحــث و تحلیــل مختصــات فکــری و زبــانی موالنــا و بررســی  –توصــیفی 

جایگاه او به عنـوان یـک عـارف و صـوفی در بـین علـ�ی کـالم و مقایسـه و تطبیـق 
 ٨مشـتمل بـر ساختار فکری و زبانی موالنا با علم کالم پرداختـه اسـت. ایـن کتـاب 

موضوعات زیر است: باب اول: در بیان احـوال  ۀفصل است که در برگیرند ٢٥اب و ب
بلخ در قرن پنجم و ششم هجری قمری. باب دوم: فصل اول: بیان تصوف اسـالمی، 
نشأت و تحول آن تا عرص موالنا. فصل دوم: تحول اج�لـی تصـوف تـا عرصـ مولـوی 

ر و تأثر علمی نـزد موالنـا. فصـل اول: ایـن جالل الدین محمد بلخی. باب سوم: تاثی
کتاب تحقیقی ژرف و جدید در زمان خود بود که مـورد توجـه موالناپژوهـان خـارجی 

 گیرد.  نیز قرار گرفته و به عنوان منبعی معترب مورد استفاده قرار می

اثر استاد واصف باخرتی، مهتمم: علی  نردبان آس�ن)کتاب ( .٤-٣-١٢
تیراژ: دوهزار جلد، محل چاپ: مطبعۀ دولتی، نارش: انجمن محمد عث�ن زاده، 

 ٨بر  خورشیدی. این کتاب مشتمل ١٣٥٨ -١٣٥٢گان افغانستان. سال هنویسند
مقاله از مقاالت نگاشته شده در مورد موالنا جالل الدین محمد بلخی از استاد 

» گذاری به نیستان میقات«واصف باخرتی است که شامل عناوین زیر است: 

است پیرامون نفی بدبینی موالنا نسبت به فلسفه به خصوص در بیت(پای  ییمقاله



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹٦ 

گیری او از هو بهر   استداللیان چوبین بود * پای چوبین سخت و بی متکین بود)
رسشت و رسنوشت انسان از «هایش. انالوژی، در بیان اندیشه ۀفلسفه مانند نظری

رتی در این مقاله به تعیین و واصف باخ» چشم انداز جالل الدین محمد بلخی
انسان در میان رسشت و رسنوشت  ۀهای فلسفی موالنا دربار اندیشهتبیین 

هایی بر خاربن«پردازد. سرتگ جهان مانند سارتر و ِهگل می ۀهای فالسفنظریه
معرفی، تحلیل و نقد مخترص آثار نوشته پیرامون ۀ که در برگیرند» دیوار باغستان

ن تشابه بعضی موضوعات آن با آثار سنایی و رد وجود دفرت مثنوی معنوی و بیا
تعریفی کلی از ۀ ارائ این مقاله با» های رنگینطیفی از منحنی«هفتم مثنوی است. 

 ۀدو فرزان«موالنا پرداخته است. به تعیین مختصات زبانی، فکری و ادبی اشعار  شعر
به رد دیدار موالنا جالل واصف باخرتی در این مقاله » روزگار دو بینش ناهمگونهم

الدین محمد بلخی و شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی و بیان تفاوت شعر و 
هدف اصلی » آرش ۀهورشبا و بربادی خانواد دژ«های این دو پرداخته است. اندیشه
) خاورشناس Daniel Finellدانیل فینل( ۀده در این مقاله رد و نفی نظرینویسن

 پوادگار آلن ۀآرش) نوشت ۀی داستان(بر بادی خانوادهمسان اهل ناروژ، مبنی بر

موالنا جالل  ۀذات الصور) نوشت ۀآمریکایی و داستان(قلع ۀ) نویسند١٨٠٩-١٨٤٩(
دانیل فینل را لغزشی بزرگ و  ۀلخی، پرداخته است. او این نظریالدین محمد ب

زبان جهانی گی برخاسته از زبان و آرمان هبا خود بیگان«کند. زا معرفی میشگفتی
گردد این مقاله با دسته بندی شاعران آغاز می» از دیدگاه جالل الدین محمد بلخی

گی هخود بیگاناز  ۀاز اسپینوزا و مطرح ساخنت نظریو در ادامه با برتر خواندن موالنا 
های و برداشت و ظهور این واژه در فلسفه توسط ِهگل و تأثیرات زبان در اندیشه

رساند که موالنا چندین سده پیش از انسان و هستی به اثبات میانسانی از ماهیت 
های ها، درک زبان بیگانه و این که زبان یکی از رسچشمهلوتر در مورد ناهمگونی

شکنی زنگار گیست سخن رانده است و این موالناست که مانند بتبا خود بیگانه
مقاله از این مجموعه  خرینعنوان آ » نردبان آس�ن«زداید. ها را میها و زبانروان

های مثنوی و معنوی و دیوان شمس با که نویسنده به بیان تفاوت مقاالت است
یکدیگر با توجه به مختصات فکری و ادبی پرداخته است. واصف باخرتی در این 
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دانان و ستاره دانان، ریاضیسازد که با وجود نظریات فیزیکمقاله ثابت می
هفتم  ۀک، بطلیموس، کوپرنیک و... موالنا در سدورث، ارستاشناسانی فیثاغ

هجری قمری به موضوعاتی چون نیروی جاذبه و دافعه و شکل بیضوی زمین در 
تر اشعار خود اشاره کرده بود و پیش از بسیاری از دانشمندان دیگر و به طور کامل

موضوعاتی چون جرب و اختیار، انسان کامل، هستی شناسی و هستی انسان، 
 کلی و جزئی، متثیل و ... پرداخته است.  حقیقت 

تألیف استاد خلیل الله خلیلی که از طـرف وزارت از بلخ تا قونیه) . (٤-٣-١٣
ولتی به چاپ رسیده اسـت. در د ۀدر مطبع ١٣٤٦فرهنگ در قوس سال اطالعات و 

آمـده اسـت: بـه مناسـبت توامیـت بلـخ و قونیـه  ییصفحه ١٥اول این کتاب  ۀصفح
ناگسستنی مودت و محبت را بـین  ۀموالنا جالل الدین بلخی که رشتبت زادگاه و تر 

دارد. فهرست مندرجات ایـن ملل افغان و ترک برای همیشه محکم و استوار نگه می
کتاب حاوی این مطالب است: مقدمه، داستان منظوم شمع و پروانه، احـوال موالنـا 

در وصف موالنا، شـعری  ییبلخی رومی حنفی صدیقی، منظومه جالل الدین محمد
های شهر استانبول و شعری از حرضت موالنا به عنوان مناجـات و در ستایش زیبایی

خلیلـی و تصـاویر  اختتام کتاب. این کتاب مزین به اشعار رسوده شده توسط استاد
 ۀموالنــا و خرقــ ۀســی) در قونیــه، قســمت داخلــی مقــرب (انۀ درســم ۀحقیقــی از منــار 

موالنـا شـامل موضـوعاتی چـون: تولـد، نسـب،  ۀشـده دربـار والناست. احوال بیان م
گی، تحصیالت، استادان، ذکر جزئیات مخترص موالنـا و هاعتقادات و طریقت خانواد

هـای، مطـالبی پیرامـون صـالح اش از بلخ تـا قونیـه، دیـدار شـمس و غیبتخانواده
رزنـدان الدین زرکوب و حسام الدین چلبی و اطالعات مفیـدی در رابطـه بـا تعـداد ف

ها، مزار موالنا، صـالح الـدین زرکـوب، شـمس الـدین موالنا، سلطان ولد و احفاد آن
 های آن است.مولینا و داشته ۀکوچکی به کتابخانها و اشارهنتربیزی و دیگر یاران آ 

 . حیات املعانی(حل مشکالت مثنوی و معنوی) مع مخمسات،٤-٣-١٤

م پارواری. این کتاب از زمان نگارش تألیف مولوی محمد عمر پرس دامال محمد نسی
باشد آن تاکنون به چاپ نرسیده و نسخۀ اصلی کتاب در دست پرس صاحب اثر می

و تنها یک کاپی آن به عنوان هدیه به استاد حیدری وجودی داده شده است. تاریخ 
خورشیدی است. این کتاب رشحی است منظوم و منثور بر  ١٣٦٤امتام این کتاب 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۹۸ 

موالنا جالل الدین محمد بلخی که بعد از ختم آن نویسنده به شکل مثنوی معنوی 
بسیار کوتاه به رشح منظوم و منثور اشعار بیدل نیز پرداخته است. در بخش پایانی 

هایی از خود نویسنده با تخلص نسیمی در رابطه با سلوک، عرفان، کتاب مخمس
جالل آباد؛ تعدادی از هستی، بیدل، حافظ، پادشاه بخارا، وصف زیبایی بهارستان 

ی و مسدس و سوانح مخترصی قالب رباع شده توسط نویسنده در شعار رسودها
صاحب اثر بنام(رشح نسیمی) آورده شده است. مال محمد عمر نسیمی،  ۀدربار 

میان کوه خطالن به نام(تکناب) در  ییی به نام پاروار درمنطقهزادگاه خود را روستای
 رساید:نچه خود میکند. چناو بدخشان ذکر می

 دمـچریه دامان بدخشان میـــب              دمــــطالنم، رمیـوه خــ««ـزال کـــغ

 دمــود دریـــای عافیت بر خــقب           وج الدین   ــاجـــی ــــۀده فتنــــــرسی

 دمـــخریچنارم بس که ناری می            اپوش ــدم قبـــری گردیــح پیــز صب

 ی مغرب دمیدمچو صبح در خانه            ی خونمی چون شفق در جادهنسی

ایــن فصــلنامه از طــرف کــانون دوســت داران موالنــا جــالل  . (نــای)،٤-٣-١٥
رسـیده ابـل بـه چـاپ میالدین محمد بلخی با مـدیر مسـئولی عزیـز اللـه ایـ� در ک

. در اسـت خورشیدی به چاپ رسیده ١٣٦٩اول این فصلنامه در سال  ۀاست. ش�ر 
تحریـر درآمـده  ۀتحت عنوان(بشنو این نـی) بـه رشـت ییابتدای این فصلنامه مقدمه

، گروهـی و سـازمانی ییی همچنان که کانون به هیچ دستهنا« است که در آن آمده:
 یـینخواهـد بـود و در زیـر هـیچ آسـ�نه یـیسته نیست، عتبه بـوس هـیچ آسـتانهواب

». ر مولینـا و باورهـای بـرین و راسـتین او...شع ۀآس�ن ۀنخواهد نشست، جز در سای

 های زیادی پیرامون موالنا به چاپ رسیده است.در این فصلنامه اشعار و مقاله

ها و کنایات در مثنوی موالنا جـالل الـدین محمـد . (رضب املثل٤-٣-١٦
در پیشـاور بـه چـاپ رسـیده  ١٣٨٢تألیف عبـدالغنی بـرزین مهـر در سـال بلخی)، 

تحلیلـی و تخصصـی بـه رشح و  -در این کتاب با رویکردی توصـیفیاست. نویسنده 
ها و کنایات نوشته شده در مثنـوی معنـوی موالنـا جـالل الـدین تفسیر رضب املثل

 محمد بلخی پرداخته است.                                          
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۹۹ 

ــا شناســی)،٤-٣-١٧ تــألیف عبــدالغنی بــرزین مهــر، نــارش: انجمــن  . (موالن
گینامـه و شـناخت افکـار و هزنـد ۀ. این کتاب در زمینـ١٣٨٤پیشاور اتی دانش، نرش 

 گی موالنا جالل الدین محمد بلخی است.هابعاد زند

ـــاموزیم)، ٤-٣-١٨ ـــا بی ـــد از موالن ـــاب توســـط گروهـــی از . (بیایی ـــن کت ای
دانشجویان سال چهارم گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بلخ، تحـت نظـر دکتـور 

چـاپ  توسـط انتشـارات دانـش در پیشـاور بـه ١٣٨٤برزین مهر در سـال  عبدالغنی
 کار گروهی استاد و شاگردان در دانشگاه است.  ۀرسیده است. این کتاب نتیج

تألیف عبدالرفیع حقیقت که در ارتباط بـا  . (موالنا از بلخ تا قونیه)،٤-٣-١٩
چــاپ  بــه خورشــیدی در تهــران ١٣٨٤موالنــا جــالل الــدین محمــد بلخــی در ســال 

از ایـن کتـاب بـرای تحقیقـات بیشـرت در دسـرتس  یـیرسیده است. متأسفانه نسخه
 نگارنده قرار نگرفت. 

است از کتاب فیه مـا فیـه موالنـا  ییاین کتاب ترجمه . (فیه ما فیه)،٤-٣-٢٠
جالل الدین محمد بلخی که توسط حبیب هوسا، نازنین حلیم، محمد آصـف احمـد 

ون حسن و میروس فضلی به زبان پشتو برگردانـده شـده زی، محمد ذاکر ذکی، هار 
 خورشیدی در کابل به چاپ رسیده است.  ١٣٨٦است. این کتاب در سال 

ایـن کتـاب  رومـی ربـاعیلر)، –. (موالنا جالل الدین محمد بلخـی ٤-٣-٢١
حرضت موالنا جالل الدین محمـد بلخـی کـه دکتـور  رباعی  ١٦١است از یی ترجمه

 ها را به ازبکی ترجمه و به چاپ رسانده است.آن ١٣٨٦سال  شفیقه یارقین در

اثر استاد محمد حسـین یمـین، انتشـارات . (شهریاری بر اورنگ سخن)، ٤-٣-٢٢
کابل. نویسنده در این کتاب در بخش زبان شناسـی بـه بررسـی ه�هنگـی  ١٣٨٦میوند، 

نظـر عنـارص گـویش  ازو نزدیکی زبان گفتاری با زبان ادبی و معیار، بررسی دیـوان شـمس 
هـای خـاص گـی کـاربرد واژهه، چگونـ»های تاریخی و کهنواژه«هایی از رگه ۀپژوهش دربار 

های مختلـف ادبیـات عامیانـه اصوات، واژه سازی موالنا، بررسی عنارص فولکلوریک و بخش
کـالم موالنـا پرداختـه گزینی در اژههای دستوری دیوان شمس و و گیهدر دیوان شمس، ویژ 

های انجـام شـده در رابطـه بـا آثـار موالنـا در ترین پژوهشاین کتاب یکی از برجستهاست. 
 شناسی است.علم زبان
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تألیف الحاج خلیل الله حافـد میرهـزاری مـزاری،  . (موالنای بلخی)،٤-٣-٢٣
، محـل چـاپ: مطبعـۀ مسـلکی ١٣٨٦مهتمم: محمد طارق اقتـداری. سـال چـاپ: 

گـی نامـه نویسـی و پـرداخنت بـه هترکیبی از زندافغان تایمنی وات کابل. این کتاب 
هـای شـعری موالنـا، هـا در آثـار موالنـا، مهـارتموضوعات خاصی چون رضب املثل

های موالنـا، تألیفـات موالنـا، تلفیـق خوارق و کرامات دیده از موالنا، سـنت پسـندی
مورد  محققان در ۀی موالنا، نظریات تأیید شدهای شعر افکار موالنا و پدرش، مهارت

موالنا و آثارش، رشیعت طریقت و حقیقـت در اشـعار موالناسـت. نویسـنده در پایـان 
 کتاب منتخبی از غزلیات دیوان شمس را به عنوان حسن ختام به آن افزوده است.

 ۀاین کتاب که در مطابقت با نسـخ. (مثنوی معنوی نسخۀ قونیه)، ٤-٣-٢٤
 ١٣٨٦م تنــویر در ســال مثنــوی معنــوی موجــود در قونیــه بــه کوشــش محمــد حلــی

خورشیدی به مناسبت هشتصدمین سـالگرد تولـد موالنـا بـه کوشـش محمـد حلـیم 
 تنویر در کابل به چاپ رسیده است. 

فرهنگی، ه�ی، تحقیقی، علمی و  ۀاین نرشی . (راه نیستان)،٤-٣-٢٥
خورشیدی با  ١٣٨٦تاریخی به مناسبت هشتصدمین سال تولد موالنا در بهار سال 

ترکیه به  ولی و رسدبیری عبدالقیوم ملکزاد از طرف سفارت افغانستان درمدیر مسئ
هایی از اول این نرشیه حاوی اشعار، مقاالت و برگزیده ۀچاپ رسیده است. ش�ر 

های تألیف شده و ترجمه پیرامون موالنا، عرفان و ادبیات به ها و کتابسخ�انی
شده به  ها و اشعار رسودهشتههای دری، انگلیسی و ترکی است. مقاالت، نو زبان

به » از بلخ تا قونیه«د: موالنا حاوی این عناوین هستن ۀزبان دری و پشتو دربار 
منت دو سخ�انی از استاد خلیل الله خلیلی در رادیو کابل عقرب سال ۀ ضمیم
ی شمس پیوند معنو «خورشیدی و در بارگاه موالنا در قونیه و اشعار ایشان.  ١٣٣٦

نسبت حقوق برش با دین از دیدگاه حرضت موالنا «دالقیوم قویم.، عب»و مولوی
موالنا جالل الدین محمد بلخی «، سید حسن اخالق. »جالل الدین محمد بلخی

، فیض »نینگ صورتی و سیرتی و اونینگ بویوک ترکی دیوانی حقیده بیرقیسقه نظر
، غالم حسن »وموالنا جالل الدین محمد بلخی حیات، فلسفه و آثار ا«الله ای�ق. 

، محمد حسین »هایی از بیان معانی عرفانی موالنا در دیوان شمسگونه«مجددی. 
عرفان «، حسین محمد زاده صدیق. »سیری در اشعار ترکی مکتب مولویه«یمین. 
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، پرتو »موالنا جالل الدین محمد بلخی از بلخ تا قونیه«، عبدالعلی کوهی. »موالنا
حافظ  ۀالنا عالمه شبلی نع�نی و ترجممو  ۀنوشت» سیری بر مثنوی موالنا. «نادری

مد ، مح»نری د عرفان تری ده چی د اتنده یی پر مثنوی ما تیری«رابعه نورستانی. 
 ۀفرشد«فر. ، شمس الحق آریان»ناموال  ۀاندیش ۀسیری در گسرت «قدوس زکوخیل. 

از  وز علی حمیدی یکی، سخ�انی استاد نور »رشحی بر بیت آغازین مثنوی معنوی
تأثیر و «کانادا.  -موالنا ۀاسان افغانستان درکانون اندیشمولوی شن دانشمندان و

کور و «، نیالب رحیمی. »های عرفانی بعد از موالنانفوذ مثنوی معنوی بر مکتب
مولوی «، کامل انصاری بلخی. »های خداوندگار بلخکبود و کاربرد آن در یاد مانده

، »عاقبت شمس در روایات شفاهی«پور. بیژن ، رحمت الله»پیامرب امت عشق است
» ای گهر کان عشق«، محمد اسحاق فایز. »قرص و ترکیب در مثنوی«اسدالله شعور. 

» های آبی ارشاقلحظه«شعری از شبگیر پوالدیان در ستایش خداوندگار بلخ. 

از کنار تربت «شعری از محمد افرس رهبین. » نی ۀعشق نام«دری. شعری از پرتو نا
 شعری از سید نورالحق صبا.» بلخ پیر

تألیف ی موالنا جالل الدین محمد بلخی)، گی و اندیشهه. (زند٤-٣-٢٦
خورشیدی توسط انتشارات  ١٣٨٦سید علیشاه روستایار. این کتاب در سال 

ریاست فرهنگ و ادب به نرش رسیده است. نویسنده در این کتاب با رویکردی 
 های موالنا پرداخته است.دیشهگینامه و انهتوصیفی به رشح زند

ـــنایی) ٤-٣-٢٧ ـــوی در راه س ـــا از . (مول ـــذیری موالن ـــأثیر پ ـــتاری در ت جس
شخصیت و شعر و اندیشـۀ حکـیم سـنایی غزنـوی، تـألیف محمـد سـلیم اخـرت. ایـن 

خورشــیدی توســط انتشــارات خراســان در پیشــاور بــه چــاپ  ١٣٨٧کتــاب در ســال 
بـر آثـار و افکـار حکـیم سـنایی  یـیقدمهیسنده در این کتاب ابتدا مرسیده است. نو

گینامـه و تحلیـل سـبک شـعری و آثـار او هغزنوی نوشته و در آن به بیان مخترص زنـد
پرداخته است. نویسنده در ادامه با بیان روایاتی از افالکی، شـهاب الـدین گوینـده، 
عث�ن قوال، ولی الله علـی الُعیـان و رساج الـدین مثنـوی خـوان بـه ثبـوت جایگـاه 

های سنایی در اشعار مثنـوی، دیـوان واالی سنایی نزد موالنا و استفاده او از اندیشه
 پردازد.  کبیر، فیه ما فیه و مکتوبات می



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۲ 

تـألیف محمـد عباداللـه  موالنای بـزرگ)، ۀگینامه. (آوای نی یا زند٤-٣-٢٨
خورشـیدی بـه چـاپ  ١٣٨٧مستقیم خلمی یا بلخی. این کتـاب در تابسـتان سـال 

 موالنا پرداخته است. ۀگینامهاست. نویسنده در این کتاب به رشح زندرسیده 

تألیف سید ابراهیم حکمت. این کتاب در سـال  . (قرآن در مثنوی)،٤-٣-٢٩
خورشیدی توسط انتشارات سعید در کابل به چـاپ رسـیده اسـت. نویسـنده  ١٣٨٨

بـاس، نقـل قـول، اقت ۀبیات مثنوی با قرآن کـریم و نحـو ا ۀین کتاب به بیان رابطدر ا
هـا پرداختـه اسـت. ایـن پـژوهش بـه مناسـبت الهام و میزان استفاده از آیـات در آن

در سه جلد به چاپ رسیده اسـت.  ١٣٩٣هشتصدمین سالگرد تولد موالنا، در سال 
ی آیات قرآن کـریم، جلـد دوم بـه مطابقـت جلد اول به فهرست بندی ابیات و ش�ره

ی بـا آیــات و جلـد سـوم بــه دفـرت پـنجم و ششــم ابیـات دفـرت اول الـی چهــارم مثنـو 
اختصاص یافته اسـت. ابـراهیم حکمـت در پـژوهش خـود عـالوه بـر مطابقـت دادن 

 ابیات مثنوی با قرآن کریم، به رشح مخترصی از آنان نیز پرداخته است.

به کوشش محمد داوود سیاوش. ایـن کتـاب کـه  از بحر) یی. ( قطره٤-٣-٣٠
های مثنوی معنوی موالنا جالل الـدین محمـد بلخـی صهدر واقع مخترص برخی از ق

خورشــیدی در کابـل بــه چــاپ رســیده اســت.  ١٣٨٩صــفحه در ســال  ٦٧اسـت در 
ابیـات و  ۀها  بـا ذکـر شـ�ر معنـوی داسـتان نویسنده در این کتاب به ذکـر مفـاهیم

بـرای فهـم اصـطالحات و  یـینامـهه است. در پایان کتـاب لغتدفاتر مثنوی پرداخت
 ها تنظیم گردیده است. های به کار رفته در ابیات و داستانواژه

تــألیف پرتــو . (موالنــا جــالل الــدین محمــد بلخــی از بلــخ تــا قونیــه)، ٤-٣-٣١
 خورشیدی در انتشارات میوند به چـاپ رسـیده اسـت. ١٣٨٩نادری. این کتاب در سال 

گـی او از هکـوچ خـانوادگی موالنا از آغاز سـفر و همتام جزئیات زند ۀاین کتاب در برگیرند
 -گـی رسایـش مثنـوی معنـوی و امتـام آن اسـت. رویکـرد توصـیفیهبلخ به قونیه و چگون

گینامـه موالنـا، بــه هزنـد ۀبـا واقعیـات و روایـات ثابـت نشـد تحلیلـی نویسـنده در برخـورد
اسـناد، قبـول  ۀر روایات مختلف به تحلیل، ارائـجذابیت کتاب افزوده است. نادری با ذک

 پردازد.   صحت موضوعات گفته شده پیرامون موالنا، میو رد  

ــایش)،٤-٣-٣٢ ــا مرشــدان و خلف ــزاد، رس محقــق  . (موالن محمــد آصــف گل
گی نامه نویسی و پـرداخنت بـه هکابل. این کتاب از نوع زند ١٣٨٩انتشارات سعید، 
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۱۰۳ 

گـی هگی موالناست. نویسنده در فصل اول این کتـاب بـه جزئیـات زنـدهحوادث زند
نا از تولد تا مرگ و سجایای اخالقی او و در فصل دوم به معرفی و تـأثیر گـذاری موال 

تفصیلی به شمس الدین محمـد تربیـزی و اثـرات او  ۀمرشدان و استادان او و به گون
 بر موالنا پرداخته است. 

های موالنـا، تـألیف نقدی بر عرفان و اندیشه. (افسانه های مثنوی) ٤-٣-٣٣
دانشـگاهی نویسـنده اسـت کـه ۀ کتـاب در حقیقـت پایـان نامـاین  عث�ن احمدی.

بـه شـکل کتـاب در کابـل بـه چـاپ رسـیده   ١٣٨٩توسط انتشارات سعید در سـال 
عرفـان و مثنـوی  ۀکتاب به رد و نقـد شـناخت شناسـاناست. عث�ن احمدی در این 

 معنوی موالنا جالل الدین محمد بلخی پرداخته است.

ــ٤-٣-٣٤ ــاالت درب ــه مق ــد. (مجموع ــار، زن ــانی هارۀ افک ــاد جه ــی و ابع گ
گــی نامــه همحمــد داوود ســیاوش.  ایــن کتــاب ترکیبــی از زنــدشخصــیت موالنــا)، 

 نویسی و پرداخنت به ابعاد شخصیتی موالناست.

اثر محمد صالح راسخ. انجمن قلم افغانستان در . (نی دیل�جی) ٤-٣-٣٥
نسانی در آثار خورشیدی سمیناری را تحت عنوان(جایگاه کرامت ا ١٣٨٦سال

از اشعار موالنا با  محتوای حقوق برشی را به  ییالنا) راه اندازی کرده و گزیدهمو 
ده است. این ترجمه و به چاپ رسان ییهای ازبکی، پشتو، ترکمنی و پشهزبان

 های دولتی و به زبان ازبکی است.کتاب از جمله فعالیت

مولـف: سـید معنـوی)، . (تأثیر قرآن در محتـوا و سـاختار مثنـوی ٤-٣-٣٦
اسحاق شجاعی، تهیۀ دفرت تبلیغات اسالمی شـعبۀ خراسـان رضـوی، نوبـت چـاپ: 

لـی تحلی -خورشیدی. نویسنده در این کتاب با رویکـردی توصـیفی ١٣٩٠اول سال 
گی شکل گیـری هتاثیرات کمی و کیفی قرآن در چگون ۀجانب به بررسی و تبیین همه

های ایـن دو کتـاب از لحـاظ ســاختار و بهتمحتـوا و سـاختار مثنـوی، بررسـی مشـا
های موالنا در مورد قرآن کـریم و تفسـیرهای او در ایـن بـاره ، بررسـی محتوا، دیدگاه

بررسی کارکردهـا و کاربردهـای آیـات  های تفسیری موالنا در آیات قرآن کریم وروش
 بر این کتـاب نوشـته کـه ییصفحه ٥٧ یینوی. اسحاق شجاعی مقدمهدر ابیات مث

توان به موالنـا در آن به موضوعات جالب و ظریفی اشاره کرده است؛ از این میان می
مؤلف موالنا شـاعر بـودن را هرگـز نپذیرفتـه و  ۀهمت شاعری اشاره �ود. به عقیدو ت
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در مقابــل مقــامی واالتــر از شــاعری بــرای خویشــنت قائــل اســت و حتــی در هنگــام 
نامــد. رزان) مید و آن را (خــار دیــوار نالــرسودن مثنــوی از قفســی بــه نــام شــعر می

جهـان،  ۀنی چون: از بلخ تا قونیه تا همـعناوی ۀکتاب دربرگیرند ۀهای پنجگانبخش
قرآن در چشم و دل موالنا، ساختار شـکنی قرآنـی، کارکردهـا و کاربردهـای قـرآن در 

 باشد.  درخت قرآن می ۀمثنوی میو مثنوی و 

ید علیشـاه روسـتایار. سـال چـاپ: مؤلف: سـ. (حدیقه در مثنوی)، ٤-٣-٣٧
ــا رویکــردی تطبیقــی و تح ١٣٩١ ــاب ب ــن کت ــه خورشــیدی. نویســنده در ای ــی ب لیل
سنایی با مثنوی معنوی موالنا جالل الدین محمـد بلخـی  ۀی حدیقه الحقیقمقایسه

ی موضوع، بحثـی در مـورد در شش فصل حاوی موضوعاتی چون: مروری بر گذشته
گی تأثیر پذیری موالنا هشکلی حدیقه و مثنوی، چگون ساختار نظری عرفان، ساختار

های فکـری و جهـان نگـری هـر دو از حکیم سنایی غزنوی، وجـوه اساسـی شـباهت
 شاعر در حدیقه و مثنوی و عقل و عشق در حدیقه و مثنوی پرداخته است.

مؤلف: محمد آصف  بلخ و دریافت بهرت سخن موالنا)،ۀ ج. (له٤-٣-٣٨
خورشیدی. نویسنده در این  ١٣٩٢ات عرفان، سال چاپ: انتشار  ۀفکرت، موسس

ها و شناسی و قوائد دستوری به ترشیح واژهکتاب با در نظر گیری اصول زبان
دین اصطالحات به کار برده شده در دیوان کبیر و مثنوی معنوی موالنا جالل ال

الحات، و اصطها کنار تحلیل دستوری و زبانی واژهبلخی پرداخته است. او در  محمد
کاربرد آن در زبان گفتاری مردم بلخ، کابل و ش�ل افغانستان و  ۀبه ذکر معنا و نحو 

 ها پرداخته است. ابیات حاوی این واژه

هجـری قمـری، شـارح:  ٩٤٠رشح مفردات مثنوی . (گلشن توحید) ٤-٣-٣٩
..ق. ایــن نســخه از گلشــن توحیــد بــه خــط ه ٩٥٧-٨٧٥شــاهدی َدِده مغلــوی 

اسـت. ایـن کتـاب ..ق نگاشته شده ه ١٢٩٣ری قندهاری در سال عبدالحمید کاک
دکتور احمد معروف کبیری در انتشارات رسـالت شـهر هـرات در  ۀبا تصحیح و مقدم

 به چاپ رسیده است.  ١٣٩٣سال 

گی و آثـار موالنـا، مؤلـف: هپیرامون زند . (آنسوی شهر هفتم عشق)٤-٣-٤٠
مزاررشیف. این کتاب از نـوع ترکیبـی  ١٣٩٤استاد اسدالله حارس، مطبعۀ صورتگر،
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گینامه نویسی و تعیین مختصات فکری، زبانی و ادبی موالناسـت. نویسـنده در هزند
ی موالنـا از تولـد تـا گینامههاین کتاب به تعریف و چیستی عرفان، رشح جزئیات زند

گینامـه ههایی از رباعیات موالنا، رشح زندمرگ، آثار منظوم و منثور موالنا، ذکر �ونه
های منظـوم ایـن کتـاب در و آثار سلطان ولـد و بررسـی مثنـوی ولـدی و ذکـر �ونـه

های تفسیر آیات پرداخته اسـت. تحلیـل و بررسـی موضـوعات خاصـی چـون: شـیوه
های ها و ابیـات مشـهور آثـار، درو�ایـهانتقال موالنا، بینش، اخالق، افکار، داسـتان

ها، عاطفـه ، آموزش و اندرز، سنت شکنیهای عاشقانه، وصف طبیعتابیات، آرایش
ترین و تخیل، زبان شعری و ساختار آن، هستی واحد در دیوان کبیر و مثنوی عمـده

 های نوشته شده است.گینامههموارد دالیل متایز این اثر نسبت به سایر زند

مؤلــف: اســدالله حــارس، نــارش: خــود . (رضب املثــل در مثنــوی)، ٤-٣-٤١
مزاررشیف. نویسنده در این کتاب به بررسـی مناسـبت  ١٣٩٥رتگر، نویسنده، مطبعۀ صو 

ادبیات با فولکلور و بررسی پیوند آن با ادبیات مکتوب زبان فارسـی دری و جایگـاه آن در 
آثار موالنا پرداخته است. اسدالله حارس در فصل دوم و سـوم ایـن کتـاب بـه ذکـر اصـل 

هـای اسـتفاده شـده در رضب املثل ۀرنـهـا و مقابیات حاوی مفهوم آنها و ارضب املثل
   های مشهور پرداخته است.مثنوی معنوی و رضب املثل

مؤلــف: اســتاد هــای روان شــناختی در مثنــوی معنــوی)، . (جلــوه٤-٣-٤٢
تــاج و در کابــل توســط  اســدالله ضــیاء. ایــن کتــاب در والیــت بلــخ توســط دانشــگاه

کتـاب مجموعـه مقـاالت  به چاپ رسیده است. این ١٣٩٥نرش واژه در سال  ۀموسس
د هایی از روانشناسـی ابعـا�ونـه«اسدالله ضیاء با ایـن عنـاوین اسـت: ۀنگاشته شد

تأمل روان شناسانه . «١٣٨٣علمی دانشگاه بلخ،  ۀ، مجل»شخصیت در مثنوی موالنا
علمـی دانشـگاه بلـخ،  ۀ، مجلـ»و زرگـر در مثنـوی موالنـا پادشاه و کنیـزک ۀبر حکای
ــ. «١٣٨٦ ــانهرش روان شننگ ــار اس ــوی درب ــه ۀی مول ــس در حکای ــینف ــوی  ی از مثن
، »حضور اقوام در مثنوی معنوی موالنـا. «١٣٨١علمی دانشگاه بلخ،  ۀ، مجل»معنوی

یـک رنگـی «مجموعه مقـاالت موالنـا بـرای امروزیـان، مرکـز تعـاون افغانسـتان(متا). 
هـای جلوه«، سمینار سال موالنـا، انجمـن قلـم افغانسـتان. »ها در مثنوی موالنارنگ

 ١٣٩٥، ه�یـش بـین املللـی خداونـدگار بلـخ، »روان شناختی در مثنوی و معنوی



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰٦ 

شناسـی در والیت بلخ. نویسنده در مقاالت خود به بررسی موضـوعات مختلـف روان
 مثنوی پرداخته است.

مؤلف: فضل الحق فضل، انتشارات سعید، کابـل  . (موالنا شناسی)،٤-٣-٤٣
ظور تدریس به دانشجویان سمسرت هشتم رشته زبـان و . این کتاب به من١٣٩٧بهار 
استاد برهان الدین ربانی نوشـته شـده اسـت.  ۀات فارسی دانشگاه تعلیم و تربیادبی

گی، چیستی عشـق عرفـانی، هنویسنده در این کتاب به بررسی و تحلیل حوادث زند
 ها و آثار موالنا پرداخته است. بازتاب اندیشه

نویســنده: محمــد داوود ی معنــوی بــه اطفــال)، هــای مثنــو . (قصــه٤-٣-٤٤
ــال  ــد س ــاپ: اس ــال چ ــیاوش. س ــد ١٣٩٧س ــاب در بردارن ــن کت ــیدی. ای  ۀخورش

های ذکر شده در دفرت چهارم مثنوی معنوی است. داسـتان هـا بـه منثـور و داستان
شـده در ایـن کتـاب های بیـان اند. متاسـفانه سـاختار داسـتانمنظوم روایـت شـده

های مورد استفاده از قابلیـت فهـم در بـین کان نیست؛ حتا واژهکود  ۀمطابق با سلیق
اطفال برخـوردار نیسـت. گـروه سـنی معینـی از اطفـال مشـخص نگردیـده و مصـور 

 نبودن کتاب از جذابیت آن کاسته است.

ــق)، ٤-٣-٤٥ ــانوس عش ــدال. (اقی ــارش: عب ــع و نگ ــاب تتب ــن کت قادر آرزو. ای
خورشیدی در تلویزیـون ملـی بـه  ١٣٨٦رمضان سال  ٢٨است که در  یی�ایشنامه

هجرت سـلطان العلـ� از بلـخ بـه  ۀهایی از انگیز �ایشنامه گوشه نرش رسید. در این
قونیه، دیدار شمس، محبوبیت صالح الدین زرکوب، دوسـتی حسـام الـدین چلبـی، 

گذاری سلطان ولد به موالنا و  احرتام و توجه موالنا به زنان و دخرتان با بیان خدمت
 های منظوم و منثور به تصویر کشیده شده است. ی و دیالوگراو 

. (مولویه بعد از موالنا و رشح احوال موالنـا جـالل الـدین محمـد ٤-٣-٤٦
 ١٩٩٠-١٩٢٣تألیف: عبدالباقی گولپینارلی. ترجمه: محمد شفیع رهگذر(بلخی)، 

 های ترجمه در افغانستان است.میالدی). این کتاب یکی دیگر از �ونه

ــر)،٤-٣-٤٧ ــوی گــنج گه ــای بلخــی و مثن ــر خــط ســیر موالن  . (گــذری ب

 نویسنده : الحاج خلیل الله حافد میر هزاری مزاری. 
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۱۰۷ 

 -. (نور و نوراالنـوار در مثنـوی موالنـا جـالل الـدین محمـد بلخـی٤-٣-٤٨

 ۀخورشـیدی. نویسـنده در مقدمـ ١٣٩٠تألیف: حیـدری وجودی،تابسـتان  رومی)،
از نظریـات عرفـای کـرام در مـورد نـور بـا  ییفرشده این کتاب به بیان ییهصفح ١٠

های خـود و استدالل توجه به اساسات بینش عرفانی بدون دخیل ساخنت استنباط
دفرت مثنوی به ذکر ابیاتی پرداخته است  ٦پرداخته است. استاد حیدری وجودی از 

 های  نور و نوراالنوار ذکر شده است. ها واژهاست که در آن

تــألیف: موالنــا جــالل الــدین محمــد بلخــی اســالمی پیغــام)،  . (د٤-٣-٤٩
خورشیدی. نویسنده در این کتاب به بیـان  ١٣٩١محمد نبی صالحی. سال چاپ: 

بیـت از مثنـوی معنـوی بـه زبـان  ٨ی موالنا و رشح و تفسیر گینامههمخترصی از زند
جایگاه پشتو پرداخته است. صالحی در پایان کتاب خود گزارشی در مـورد سـمینار(

کرامت انسانی در آثار موالنا) که از طرف انجمن قلم افغانستان و کمیسـیون حقـوق 
 خورشیدی در کابل برگزار شده بود، ارائه کرده است. ١٣٨٦برش در سال 

گرد آوری: فهیم ه� ای از مثنوی معنوی مولوی بلخی)، . (گزیده٤-٣-٥٠
مخترصی از ابیات مثنوی  ۀب نامعلوم است. این کتاب گزیدپرور، سال چاپ کتا

 معنوی است.

. (در مسیر عبودیت) دین و جامعه از دیدگاه موالنا جالل الدین ٤-٣-٥١
تألیف: محمد حلیم تنویر. این کتاب از طرف وزارت اطالعات و  محمد بلخی،

خورشیدی به مناسبت هشتصدمین سال تولد موالنا، در  ١٣٨٦فرهنگ در سال 
یسنده در این کتاب به بررسی مخترص عناوین کابل به چاپ رسیده است. نو

مختلفی چون: دین و جامعه از دیدگاه موالنا، دینداری موالنا، متکل�ن دینی و 
(دین عاشقانه)، گی موالنا، دینداری فردیهموالنای بلخی، دین فقهی در زند

گی مثنوی و غزلیاتش، حقیقت هموالنای بلخی با شمس تربیزی، چگون ۀمناظر 
بال الهوری، شور موالنای دلخواه موالنا، موالنا از دیدگاه اق ۀگی، جامعهندمرگ و ز 
ای اقبال، موالنا در هکالم اقبال، جالل الدین بلخی و گویته، موالنا در نامهرومی در 

اقبال، موالنا جالل الدین بلخی و حکیم سنایی و عشق از دیدگاه موالنا  ۀجاوید نام
 پرداخته است.



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰۸ 

اول سـال  ۀایـن نسـخه از گلشـن توحیـد در دهـ توحیـد)،. (گلشن ٤-٣-٥٢
هجری قمری به دست خط العباد میـر عظـیم ابـن مـال محمـد رجـب بلخـی  ١٢٣٣

 نگاشته شده است.

جلـدی،  ١٠ای ایـن کتـاب مجموعـههای شـیرین مثنـوی)، . (قصه٤-٣-٥٣
های تخلیص شده از حکایات منظوم کتاب مثنوی معنوی اثـر جـالل حاوی داستان

ن محمد بلخی است. که به زبان کودکانه و مصـور از طـرف انتشـارات بـاران در الدی
 کابل به نرش رسیده است.

 منابع

گــی موالنــا ههای زنــد)، اقیــانوس عشــق(تیاتر گوشــه١٣٨٦آرزو، عبــدالقادر ( .١
 ی طباعتی و صنعتی احمد، کابل.جالل الدین محمد بلخی)، مطبعه

ل الـدین محمـد بلخـی میـان صـوفیه و )، موالنا جال١٣٦٢ابالغ، عنایت الله ( .٢
 عل�ی کالم، چاپ اول، کابل.

ی علمـی ، مجله»صلح از دیدگاه موالنا«)، ١٣٩٦احمدی بلندی، سید حیدر ( .٣
 .٥-١٤، جوزا، صص ٢ی پژوهشی دانشگاه راه سعادت مزار رشیف، ش�ره

ــان و اندیشــه ۀ)، افســان١٣٨٩احمــدی، عــث�ن ( .٤ ــر عرف های مثنوی(نقــدی ب
 والنا)، انتشارات سعید، کابل.عرفانی م

موالنا بیاموزیم، انجمن نرشاتی  )، بیایید از١٣٨٤مهر، عبدالغنی (برزین  .٥
 دانش، پاکستان(پیشاور).

)، در مســیر عبودیــت، ریاســت فرهنــگ و ادب، ١٣٨٦تنــویر، محمــد حلــیم ( .٦
 کتاب فروشی فیصل، کابل.

یـف، مکتبـه )، رودبار نی، رشح مثنـوی رش١٣٥٣چرخی غزنوی، بهایی جان ( .٧
 بنوریه، کویته، پاکستان.

مسـلکی افغـان  ۀموالنای بلخی، چاپ اول،  مطبع )،١٣٨٦حافد، خلیل الله ( .٨
 تایمنی، کابل. ۀجاد

 صورتگر، بلخ. ۀهر هفتم عشق، مطبع)، آنسوی ش١٣٩٤حارس، اسدالله ( .٩

صـورتگر،  ۀاملثل در مثنوی معنـوی، چاپخانـ )، رضب١٣٩٥حارس، اسدالله ( .١٠
 والیت بلخ.
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۱۰۹ 

 )، نور و نوراالنوار در مثنوی، کابل.١٣٩٠یدری وجودی (ح .١١

 نامه، انجمن تاریخ و ادب افغانستان، کابل.)، نی١٣٢٥خلیلی، خلیل الله ( .١٢

 دولتی، کابل. ۀ، از بلخ تا قونیه، مطبع)١٣٤٦خلیلی، خلیل الله ( .١٣

 ۀ:علی رشیـف، موسسـۀ)، درویشان چرخان، ترجم١٣٥٦ه (خلیلی، خلیل الل .١٤
 هقی، کابل.انتشاراتی بی

 ۀو مثنوی نگرشی مقایسـی بـر حدیقـ )، حدیقه١٣٩٢روستایار، سید علیشاه ( .١٥
هــا و ادبیــات، ســنایی و مثنــوی موالنــا، آکــادمی علــوم افغانســتان، مرکــز زبان

 انستیتوت زبان و ادبیات دری.

، »مولـــوی شناســـی در افغانســـتان، ترکیـــه و ایـــران«)، ١٣٩٥رویـــین، رازق ( .١٦
 ندگار بلخ، والیت بلخ.ه�یش بین املللی خداو 

ــحاق ( .١٧ ــید اس ــجاعی، س ــوی ١٣٩٠ش ــاختار مثن ــوا و س ــرآن در محت ــأثیر ق )، ت
 ی بوستان کتاب، ایران(قم).معنوی، موسسه

 )، موالنا شناسی، چاپ اول، انتشارات سعید، کابل.١٣٩٧فضل، فضل الحق ( .١٨

ــف ( .١٩ ــد آص ــرت، محم ــ١٣٩٢فک ــا،  ۀ)، لهج ــخن موالن ــرت س ــت به ــخ و دریاف بل
 فان، ایران(تهران).انتشارات عر 

ــروف ( .٢٠ ــد مع ــری، احم ــوی)، ١٣٩٣کبی ــردات مثن ــد(رشح مف ــن توحی )، گلش
 انتشارات رسالت، هرات.

از اشـعار موالنـا جـالل الـدین  یـیعشـق، گزیـده ۀکهزاد، احمد علی، گلدسـت .٢١
محمد بلخی، بـه مناسـبت احتفـال هفتصـدمین سـال وفـات موالنـا. مقدمـه: 

 ) کابل.١٣٣١(

 )، موالنا مرشدان و خلفایش، انتشارات سعید، کابل.١٣٨٩گلزاد، محمد آصف ( .٢٢

)، موالنا جالل الدین محمد بلخی از بلخ تـا قونیـه، چـاپ ١٣٨٩نادری، پرتو ( .٢٣
 میوند، کابل. ۀشارات و مطبعدوم، بنگاه انت

 بلخی. ۀ: حافظ رابعۀ�نی، شبلی، سوانح مولوی، ترجمنع .٢٤

 عـانی، حـل مشـکالت)، حیات امل١٣٦٤نسیمی پارواری، مولوی محمد عمر ( .٢٥

 مثنوی معنوی مع مخمسات.

ــاخرتی ( .٢٦ ــف ب ــ�ن، انجمــن نویســند١٣٥٢-١٣٥٨واص ــان ه)، نردبــان آس گ
 دولتی، کابل. ۀافغانستان، مطبع
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، مجموعـه مقـاالت »�اد فضـایل انسـانی«)، ١٣٨٦یارقین ایاز، محمد حلیم ( .٢٧
نسـتان و سمینار جایگاه کرامت انسانی در آثار موالنا، انجمن قلم بدستان افغا

 کمیسیون حقوق برش.  

            http://www.mevlanafoundation.comبنیاد بین املللی موالنا :سایت انرتنتی   .٢٨
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 سیداحمد رفعتمحقق 
 
 

 های دوگانه در شعرهای عفیف باخرتیتقابل

  

Abstract 

The main goal of this scholarism is studying of Binary Oppositions 
in Afif Bakhtari’s poems. Structuralists believe that we can appreciate the 
text and discover the creature’s thought by studying of oppositions in 
literary contexts. In this case, some researchers have been studied such 
oppositions in poetries of some poets. 

This paper has been accomplished according to descriptive_analytic 
method and structural approach. All poems of Bakhtari have been 
studied and all binary oppositions have been classified in three 
categories: vocabular, literary and conceptual. 

The outcome shows that the implied binary oppositions are more 
than others and the literary ones have rare frequence. As well as, the 
opposition between death and live is the main conceptual oppositions of 
Afif Bakhtari’s poems. For this case, other oppositions like 
happiness/sorrow, fall/spring and thralldom/freedom have been created 
in his poetries. 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱۲ 

 چکیده 

هـای دوگانـه در شـعرهای گی کاربرد تقابلق، بررسی چگونههدف اساسی این تحقی
هـای دوگانـه در متـون عفیف باخرتی است. ساختارگرایان به این باور اند که بررسی تقابل

خـالق اثـر را ۀ هایی از فکـر و اندیشـد و الیهتواند ما را در فهم بهرت منت یاری رسانادبی می
هـای اسـت تـا تقابـلن را در ایـن اواخـر واداشـتهباز �اید. همین امر، برخـی از پژوهشـگرا

 دوگانه در شعرهای بعضی از شاعران را بررسی کنند. 
اسـت. بـرای این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی و رویکرد ساختارگرایانه انجـام شـده

هـای او را در خـود دارد، این منظور، کلیـات شـعرهای عفیـف بـاخرتی کـه متـام مجموعـه
انـد و های موجود در آن، مورد بررسی و تحلیل قـرار گرفتـه. متام تقابلاستانتخاب گردیده

 اند.بندی گردیدهگانی، ادبی و فکری طبقهدر سه سطح کلی: واژه
گـانی ضـمنی هـای واژهدهـد کـه تقابـلبه دست آمـده از تحقیـق، نشـان مـی ۀنتیج

ار اســت. برخــوردادبــی از کمــرتین بســامد  ۀهــای دوگانــامد را دارد و تقابــلبیشــرتین بســ
چرخـد و گـی مـیفکرِی شاعر بیشرت بـر حـول تقابـل مرگ/زنـده ۀسان، تقابل دوگانهمین

هـایی از نـوع غم/شـادی، پاییز/بهـار و اسـارت/آزادی نیـز در است تـا تقابـلاین باعث شده
 شعرهایش شکل بگیرد. 

 های دوگانه، ساختارگرایی، شعر، عفیف باخرتی.تقابل ها:کلیدواژه
 مقدمه

هـای گونـاگونی را در پـیش شان بـه مخاطـب، راه ۀاعران برای انتقال فکر و اندیشش
ا ناآگاهانـه از آن، بـه خلـق ۀآگاهانـ دۀدی وجود دارند که شاعر بـا اسـتفادارند، ابزارهای زیا

-یازند. به همین دلیل، منتقدان برای عبور از این ابزارهـا و نقـبمعانی و مفاهیم دست می

هـا، انـد. مـثالً در گذشـتههـایی بـودهن شاعر، همـواره در جسـتجوی راهزدن به اع�ق ذه
زدنـد و بعـدها برای یافنت چنین راهی، بیشرت دست به دامان علم بدیع، بیان و معانی مـی

-شناسـی، روانشناسی، جامعـهاین کنجکاوی آنان را واداشت تا از علوم دیگری چون زبان

ناپذیر برای درک مفهـوم مـنت، این تجسس سیریشناسی و... مدد گیرند. شناسی، نشانه
ادبیـات و علـوم انسـانی گردیـد. در  ۀها و مکاتب جدیـدی در حـوزظریهگیری نباعث شکل

آمـدن ایـن انقـالب و تحـول، نقـش کلیـدی را شناسی سوسور، در بـه میـاناین میان، زبان
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-وایـتناسـی و ر شهای مختلفی چون انسـانبازی کرد. ه�ن بود که دانشمندان در حوزه

یـی بـرای تحلیـل های تـازهشناختی او، تالش کردند روزنهزبان ۀشناسی با استفاده از نظری
 منت به دست آورند و به دست دهند.

-ی  بـر اسـاس دیـدگاه زبـانادبیـات و علـوم انسـان ۀهـایی کـه در حـوز یکی از نظریه

باحـث خـرد و ریـز سـاختارگرایی بـود کـه از دل آن م ۀسوسـور مطـرح شـد، نظریـ ۀشناسان
هــای بررســی ادبیــات، دیگـری بیــرون داده شــد. یکــی از آن مبــاحثی کـه بیشــرت در حــوزه

هـای دوگانـه بـود کـه شناسی و معناشناسی از آن کمک گرفته شد، مبحـث تقابـلاسطوره
 داد.یی شکل میاساس کار سوسور را در تحلیل نظام نشانه

گـانی شـان طـوری واژه ۀاز میـان ذخیـر گـان را هنند تـا واژ کشاعران همواره سعی می
توانـد بـا وسـایل احضار کنند که همه با پیوند خاصی در کنار هم قرار گیرند. این پیوند می

گوناگونی چون تناسب، ایهام، تلمیح، جمع و تفریق و تقسـیم و... صـورت بگیـرد. یکـی از 
هـای م گـردد، تقابـلتواند این پیونـد را اسـتوار سـازد و باعـث خلـق مفـاهیهایی که میراه

گـردد و نـوعی گریـز از گان دوتـایی بـا هـم دچـار تصـادم معنـایی مـیهدوگانه است که واژ 
هـا، هـم بـه گیرد. به همین دلیل، خواننده در مواجهه با این تقابلهنجار در شعر شکل می

ر برد و هم متوجـه مفهـومی نهفتـه دشود و از آن بهره مینحوی با حیرت و التذاذ همراه می
هـای دوگانـه در شـعرهای بسـیاری از شـاعران اعـم از گذشـته و امـروز گردد. تقابـلآن می

هـای دوگانـه در شـعرهایش بیش و کم حضور دارد. یکـی از آن شـاعران کـه بسـامد تقابـل
 رسای بلخ است.گیر است، اسدالله عفیف باخرتی، شاعر فارسیچشم

 طرح مسأله

عــارص افغانســتان اســت کــه بیشــرتین م ۀشــدز شــاعران شــناختهعفیــف بــاخرتی ا
هـای شـعری شاعرانی است که مجموعـه ۀاست و از جملر قالب غزل رسودهشعرهایش را د

 است. دانشگاهی به خود اختصاص داده ۀگان زیادی را در میان جامعهوی خوانند
های ادبی مخصوصاً سـاختارگرایی در ایـن جا که بررسی ادبیات براساس نظریهاز آن

ادبیـات، بـه  ۀیـی از پژوهشـگران حـوز سـت تـا عـدهاست، باعث شده ارواج پیدا کردهاواخر 
های دوگانه در شعرهای شاعران بپردازند و از این طریق بتوانند بـا کنجکـاوی بررسی تقابل

 های منت، آن را قابل فهم بسازند. در الیه
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 تحقیق ۀپیشین

های بررسی تقابل«ی با عناوین هایشده در این حوزه، مقالهدر میان تحقیقات انجام
های دوگانه و کارکردهای معنایی آن تقابل«)، ١٣٩٢لو، نبی»(های حافظدوگانه در غزل

های دوگانه در غزلیات عطار تقابل«)، ١٣٩٤حقی، »(در قصاید نارص خرسو
های دوگانه در شعر احمدرضا تقابل«)، ١٣٩٥روحانی و عنایتی قادیکالیی، »(نیشاپوری

دیگر نیز در مورد شعرهای برخی از  ۀ) و چند مقال١٣٨٨ن و همکاران، (طالبیا»احمدی
های موجود در شعرهای گان مقاالت ذکرشده، تقابلهاند. نویسندشاعران،  نوشته شده

اند و برخی از آنان، کارکردهای شاعران مورد نظر شان را در سطوح گوناگون بررسی کرده
های حال، اما رضورت بررسی تقابلاند. با اینن دادهها را در منت نشامعنایی تقابل

دوگانه به عنوان یکی از مباحث مهم ساختارگرایی در شعرهای شاعران، مخصوصاً 
-شود و عدم پرداخنت به چنین مباحثی باعث میشاعران معارص، همچنان احساس می

های اساسی گیهژ یی مورد بررسی قرار نگیرد و ویهای تازهشود تا متون شعری از دریچه
 این متون همچنان پوشیده مبانند.

 هدف تحقیق

هـای دوگانـه در شـعرهای عفیـف هدف تحقیق حارض این اسـت تـا بـا بررسـی تقابـل 
های شعری وی قابل تشخیص گـردد. همچنـان خواننـده بتوانـد از گیهباخرتی، برخی از ویژ 

 برای خودش قابل درک بسازد.  روزن جدیدی برای فهم شعر وارد شود و از این طریق منت را
 های تحقیقسوال

هـا چگونـه در شـعرهای او تحقیق حارض به دنبال آن است تا دریابـد کـه ایـن تقابـل
ها بیشـرتین بسـامد است و در ضمن در چه سطوحی جریان دارد، کدام تقابلبازتاب یافته

 نقش دارند.  های دوگانهشاعر از تقابل ۀا دارند و چه عواملی در استفادکاربرد ر 
او   ۀتواند اندیشـر عفیف باخرتی، میهای به کار رفته در شعفرض این است که تقابل

، احت�ل دارد طوردهد. همینگی بازتاب را در مورد مسایل مختلف، مخصوصاً مرگ و زنده
 باشند.ضمنی بیشرتین بسامد کاربرد را در شعرهای او داشته ۀهای دوگانتقابل

 روش تحقیق

ه تحقیـق بــه روش توصـیفی_تحلیلی و رویکــرد سـاختارگرایانه صــورت گرفتـه کــ ایـن
اسـت. متـام شـعرهای عفیـف بـاخرتی گردآوری گردیده ییخانهاطالعات آن با روش کتاب
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گـردآوری شـده، مـورد بررسـی قـرار » گـذردگی در قـ�ر مـیزنده«یی به نام که در مجموعه
 است.بندی شدهشخص و طبقههای به کار رفته در آن، مگرفته و تقابل

 های دوگانهتقابل -١

-) به رابطه میان دو مفهومی اطـالق مـیBinary Oppositions(ه های دوگانتقابل

سـیاه و...(سـبزیان  بد، حقیقت/دروغ، سـفید/ شود که بر تقابل استوار باشد؛ مانند: خوب/
   )٦٨، ص١٣٨٨م و کزازی، 

و در سـایر  در منطـق دیـالکتیکی دارداصطالحی است که اساساً ریشه ه تقابل دوگان
در چـارچوب «هـای دوگانـه گیرد. دو جزء تقابـلمورد استفاده قرار می های نظریاستدالل

انـد. برخـی از یک تضاد قطبی، مانند باِر مثبت و منفِی جریان الکرتیکـی، بـه هـم وابسـته
ــه ــذارترین �ون ــه)تأثیرگ ــداق(گوتلوپ فرگ ــد از: معنی/مص ــارت ان ــای آن عب ــانی/ه  ، همزم

مدلول(ســــاختارگرایی  ل/اهمنشــــینی(فردینان دو سوســــور، د درزمــــانی، جانشــــینی/
فهم(ویلهلـم  فنومن(امانوئـل کانـت) و توصـیف/ ذهن(رنه دکـارت)، نـومن/ فرانسوی، عین/

 )  ٩٨، ص١٣٨٥مکاریک، »(دیلتای، هانس گئورک گادامر و پل ریکور)
اسـت. سـاختارگرایی گـره خـورده هـای دوگانـه، بیشـرت بـااما تـرویج اصـطالح تقابـل

هـای دوجزیـی واحـدهای آن، پژوهشگر با توجه به آن، ساختار یک منت را بر اساس تقابـل
کنـد. پژوهشـگر بـه دهد و در تفسیر مـنت از آن اسـتفاده مـیمورد بررسی و تحلیل قرار می

ء را بـر جـزء های دوگانه، غالبـاً یـک جـز این نکته واقف است که خواننده در برخورد با تقابل
بخشد؛ مثالً: در تقابل روشنی/تاریکی، روشنی را نسـبت بـه تـاریکی ممتـاز دیگر برتری می

 )  ١٠، ص١٣٩٣نیا، دهد.(رامینبدی، نیکی را ترجیح می ش�رد و در تقابل نیکی/می
-روزگـار پیـدایش آدم مـی، به آغـازینها در ذهن و ضمیر انسانحضور تقابل ۀپیشین

کردن بر آدم ابا ورزید و بر رجحان آتش بـر خـاک انگشـت شیطان از سجدهرسد. زمانی که 
ابلیس شکل گرفت. بعـدتر، بـا امرشـدن آدم  آتش و آدم/ گذاشت، نوعی تقابل میان خاک/

ن در بهشـت و اخـراج از شـدممنوعه، داخـل ۀشدن از میو ها و منعیر خوردنیبر خوردن سا
طـور، نـزاع میـان فرزنـدان او(هابیـل و قابیـل) همینتر گردید. ها وسیعاین تقابل ۀآن، دایر 

ریخـت. ایـن تقابـل  گی نسل او، برای همیشه پـیبنیان تقابل میان حق و باطل را در زنده
هـای تـاریخی حضـور های قرآنـی و داسـتانساخت متامی قصهحق و باطل تقریباً در ژرف
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دقیــانوس،   اب کهــف/�ــرود، اصــح فرعــون، ابــراهیم/ هــایی چــون: موســی/دارنــد؛ تقابــل
 ابوجهل و....  محمد(ص)/
هــای مختلــف اجت�عــی، از هــای دوگانــه در میــان گــروهطــور، حضــور تقابــلهمــین

ها تـا امـروز محسـوس خانواده گرفته تا سطح ملت و فراتر از آن در سطح جهانی، از گذشته
لح، صـ دشـمن، جنـگ/ بیگانـه، دوسـت/ بزرگ، خویش/ هایی چون خرد/است؛ تقابلبوده

 مانــده/مدرنیتــه، عقــب عــدالتی، ســنت/بــی اســتبداد، عــدالت/ دهــاتی، آزادی/ شــهری/
 بـرده، آمـر/ عجـم، اربـاب/ سفید، عـرب/ سواد، رشقی/غربی، سیاه/بی یافته، باسواد/توسعه

 سـاالری، دیکتـاتوری/زن پسـت، مردسـاالری/ فقـر، ارشافی/کـارگر، نجیـب/ /مأمور، ثـروت
 و.... پیروزی دموکراسی، شکست/

و سـایر علـوم، بعـد از ظهـور های دوگانه در مطالعات ادبـی اما کاربرد اصطالح تقابل
شـناس سویسـی، معتقـد بـود کـه شناختی سوسور رواج پیدا کرد. سوسور، زبانزبان ۀنظری

-کند و اجـزای آن در تقابـل بـا همـدیگر هویـت پیـدا مـیزبان به حیث یک نظام عمل می

-به همین دلیـل، او از اصـطالحاتی ماننـد النگ/پـارول، هـم) ٧٧، ص١٣٩٦کنند.(کالر، 

دادن اهمیت متایزهـا میـان عنارصهـای نشینی/جانشینی و همزمانی/درزمانی برای نشان
یـی ها وجود دارند: معنا پدیـدهدر نظام زبانی فقط تفاوت«یک نظام استفاده کرد. از دید او 

شـد بلکـه رصفـاً نقـش نشـانه اسـت کـه رازآمیز نیست که در ذات یک نشانه وجود داشته با
 )١٣٤، ص١٣٨٠ایگلتون، »(هاست.حاصل تفاوت داشنت آن نشانه با سایر نشانه

های دیگـر نیـز تعمـیم یافـت و سـاختارگرایانی چـون این دیدگاه او، بعدها در حوزه  
ــردم ــرتوس(در م ــوی اس ــود ل ــت(در کل ــارت و ژرار ژن ــن، روالن ب ــن یاکوبس ــی)، روم شناس

کاوی)، میشـل فوکـو(در تـاریخ اندیشـه) و ی و فرهنگی)، ژاک الکان( در روانمطالعات ادب
 ،١٣٩٦مارکسیســتی) آن را بســـط و گســـرتش دادنـــد.(کالر،  ۀلــویی آلتـــورس(در نظریـــ

-بـود کـه واقعیـتساختارگرایان را به این باور رسانیده ۀنگرانه، هم) همین دید کل١٦٦ص

نویسـد: بازشناخت. به همـین دلیـل، اسـکولز مـی ها را باید از ارتباط اجزای آن با همدیگر
ترین مفهوم آن، روش جستجوی واقعیـت نـه در اشـیای منفـرد آخِر ساختارگرایی به وسیع«

 )١٨، ص١٣٧٩اسکولز، »(هاست.که در روابط میان آن
یی سوسـور، ایـن ایـده را ادبیات، ساختارگرایان پراگ با توجه به نظام نشانه ۀدر عرص

و عنـارص موجـود در آن، در کنـد منت ادبی به حیث یک ساختار عمل می مطرح کردند که
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) بـه عبـارت دیگـر، ٥٧، ص١٣٩٧وابسـته قـرار دارنـد.(برنتس، هـممتقابـل و بـه ۀیک رابط
گرایی به این باور اسـت کـه واحـدهای جداگانـه در درون یـک سـاختار فقـط از راه ساخت

توان یک قطعه شعر را یـک سـاختار می: «شوند. مثالًمناسبات شان با همدیگر معنادار می
-بـیش معنـی و در نظر گرفت و در عین حال باز هم هریک از بندهای آن را به تنهـایی کـم

مـاه باشـد،  ۀآفتاب و تصویری در بار  ۀین شعر شامل تصویر ذهنی در بار دار دانست. شاید ا
و یـک سـاختار را بـه  آمیزنـدو ش� عالقمند باشید بدانید چگونه ایـن دو تصـویر درهـم مـی

شـوید کـه ادعـا گرای کامل عیار تبدیل مـیک ساخته آورند، اما فقط هنگامی بوجود می
آن بـا تصـویر دیگـر وابسـته اسـت. ایـن  ۀاز این تصویرها کامالً به رابطـمعنی هریک  ،کنید

انـد. بـرای تبیـین » ذاتـی«تصاویر ذهنی فقط دارای معنای نسبتی و فاقد هرگونـه معنـای 
مـاه و  ۀهـای خـود در بـار ید و بـه دانسـتهها نیازی نیست کـه از فضـای شـعر خـارج شـوآن

، ١٣٨٠ایگلتـون، »(کننـد.دیگر را تبیین و تعریـف مـیها خود یکخورشید رجوع کنید: آن
-داند و تأکیـد مـیها را خودبسنده می) به همین دلیل است که ژان پیاژه ساخت١٣٠ص

یافتـه رضورت نـدارد تـا بـه عنـارص بیرونـی هـای شـکلورزد که خواننده برای فهـم سـاخت
 )٢٨، ص١٣٧٣رجوع و استناد کند.(پیاژه، 

هـا، اسطوره ۀبر مبنای این نظریه، در مطالع شناس فرانسوی،کلود لوی اسرتوس، مردم
هایی از روابط اند که با تلفیـق یک اسطوره دارای دسته ۀاین باور است که واحدهای سازندبه 
) او همچنـان در مطالعـات ٢١، ص١٣٧٩ن معنـایی را بـه دسـت آورد.(اسـکولز، تواها میآن

های دوگانه اساس ساختار تفکر بدوی را شکل اش به این عقیده است که تقابلشناسانهمردم
هـای دوگانـه(مبتنی بـر های اولیه، جهان را به شکل ابتدایی، به اساس تقابلدهد. انسانمی

اند؛ مثالً: روشنایی را در برابر تـاریکی، بـاال را مقابـل پـایین و هبندی کردحضور و غیاب) طبقه
 ۀهـای دوگانـه را سـازندان، تقابـلانـد. او همچنـمقدس را در تقابل با نامقـدس تعریـف کـرده

تـر از ها، تقابل بین فرهنگ و طبیعت را بنیادیتقابل ۀداند و در میان همای فرهنگ میزیربن
 )٧٨-٧٧، صص١٣٩٧کند.(برنتس، همه محسوب می

هــای دوگانــه اســتفاده کــرده و شناســی زبــان از تقابــلواج ۀیاکوبســن نیــز در مطالعــ
هـا هـا و صـامتهـا بـر اسـاس تقابـل مصـوتزبـان ۀاست که واحدهای صوتی در همفتهگ

هــای اختی را در زبـانشـنهـای اساسـی واکهــا تفـاوتانـد و همـین تقابـلتشـکیل شـده



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۱۸ 

های دوگانـه را در ) او همچنان، تقابل٧٨اند.(ه�ن، صآوردهجهان به وجود  ۀشدشناخته
هـا، نخسـتین کـنش دانسـنت ایـن تقابـل« داند و به این باور است کـه ذات زبان نهفته می

 )  ٣٩٨، ص١٣٩١احمدی، »(آموزد.زبانی است که کودک می
-شـدهبنـدیشناس روسی نیز، منت شاعرانه نظام طبقهوری لومتان، نشانهۀاز دیدگا

یـی از آیـد و مجموعـههای مرتبط به منت به حسـاب مـییی است که معنی در آن، از مقوله
ها بر آن مسلط است. بـه بـاور او، متایزهـای نهفتـه در مـنت بـه تنهـایی نـه ها و تقابلتشابه

 )١٤٠، ص١٣٨٠توانند قابل درک باشند.(ایگلتون، بلکه در ارتباط با همدیگر می
هـایی های دوگانه، تفـاوتگرا نیز با توجه به تقابلساخت شناسانسان، روایتهمین

کننـد تـا بـدین را میان روایت/داستان، روایت/گفت�ن و روایت/کنش/شخصیت مطرح مـی
 )١٠، ص١٣٩٣نیا، طریق بتوانند ساختار روایت در یک داستان را تحلیل کنند.(رامین

هـا این اسـت کـه تقابـلگرایان های دوگانه در نزد ساختهدف از طرح مبحث تقابل
گـی هپارچـرسانجام باید یا به وحدت برسند یا یکی بر دیگـری ارجحیـت پیـدا کنـد تـا یـک

تـرین اصـلی«گرایان بر این باور اند کـه ). ساخت٧ساختار منت محفوظ مباند.(ه�ن، ص
هـا نظـم و های دوجزیی است که خواننـده بـه آنیی از تقابلنظام داللتی در واقع مجموعه

را یـک  توان هر تقابل دوجزیـیگیرد. میها بهره میبخشد و در تفسیر منت از آنزش میار 
دیگـر اسـت. بـر ایـن اسـاس،  ۀتـر از نیمـفوقـانی آن بـاارزش ۀکرس در نظر گرفت کـه نیمـ

دوجزیی روشن/تاریک، روشن را بر تاریـک برتـری دهـد  اد گرفته است که در تقابلۀخوانند
چـه تفسـیر مـنت را ل دوجزیی نیکی/بـدی، نیکـی را بـر بـدی. آنو به طریق مشابه در تقاب

هـای سـامان بخشـیدن وی بـه تقابـل ۀکنـد، نحـو اننـده معـین و ممکـن مـیبرای یـک خو 
 )١٠ه�ن، ص»(شود.ها مواجه میدوجزیی گوناگون است که در منت با آن

ب هـای تقابــل غایــاز دیـدگاه پساســاختارگرایان، گـاهی امکــان دارد، یکـی از طــرف
تواند بـا دقـت در جـزء حـارض، از جـزء باشد و خواننده میباشد و تنها یک جزء آن ذکر شده

کی از اجزای تقابل همواره از امتیاز برخـوردار اسـت ۀغایب نیز آگاه شود. قابل ذکر است ک
گیـرد و بـه اصـطالح پساسـاختارگرایان، ممتـاز اسـت؛ ماننـد: حقیقـت، و در مرکز قرار مـی

ــرنتس، خــوب، خلــوص، ســفی ) البتــه جایگــاه برخــی از اجــزا ١٤٩، ص١٣٩٧دی و....(ب
هـا و تحــوالت تـاریخی ممکــن برخـی از اجــزای همیشـه ثابــت نیسـت و بــا تغییـر گفــت�ن
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-آن را مـی ۀها به مرکزی تبدیل شـوند. �ونـنشینمرکزنشین در حاشیه قرار گیرد و حاشیه

؛ مـثالً: درکـانون فکـری نـارص توان در تقابل عقل و عشق در ادبیات فارسی مشـاهده کـرد
موالنـا بـا پـای  ۀزند اما در ساختار اندیشـرا میخرسو عقل جایگاه مرکزی دارد و حرف اول 

 گیرد.شود و عشق در جایگاه امتیازی قرار میچوبینش در حاشیه رانده می
 ۀهـای دوگانـه، بـرعالو ه در تقابلکنند کپساساختارگرایان، به این نکته نیز تأکید می

هـا وجـود دارد؛ مـثالً: انگیـزی نیـز میـان آنتقابلی میان اجزای آن، مشارکت شگفت ۀابطر 
اش بـه تقابل نور و تاریکی به این دلیل با مشارکت همراه است که نور برای اثبـات وجـودی

 ۀیکی از دو قطـب، گونـ« ول دریدا ) یا به ق١٥٠، ص١٣٩٧تاریکی نیازمند است.(برنتس، 
گـِی مـورِد زیباسـت؛ هافتـادشود: زشتی به معنای ازشکلپنداشته میدیگری  ۀافتادازشکل

ــه مع ــدی ب ــب ــت گون ــت؛ نادرس ــی اس ــقوط نیک ــای س ــکل ۀن ــادازش ــت  ۀافت ــت اس درس
هـا تالشـی اسـت ) بنا بر این، این طـرز نگـرش بـه تقابـل٣٨٤، ص١٣٩١احمدی، »(و....

اهمیـت تقابـل رزش یا کـمابرای اینکه جزء ممتاز را مرکززدایی کند و نشان دهد که جزء بی
 )١٥١، ص١٣٩٧جزء ممتاز دارای اهمیت است.(برنتس،  ۀدوگانه، به انداز 

 های دوگانه در شعرهای عفیف باخرتیتقابل -٢

-دهد که او تقریباً در متام اشـعارش تقابـلبررسی شعرهای عفیف باخرتی نشان می

تقابـل دوگانـه حضـور  است و در هـر غـزل او حـد اقـل یـک مـوردهای دوگانه را به کار برده
گـی و محـیط پیرامـون و شـعر و شـاعری، او را از دارد. نگرش خاص باخرتی نسبت به زنده

است. او شعر را بـه ایـن هـدف کـه شـعری رسوده عرصش متفاوت ساختهسایر شاعران هم
است؛ بلکه شعر بـرای او ابـزاری اسـت کـه نـوع نگـاه باشد نرسودهباشد و نامی کسب کرده

دهد. به همـین دلیـل، خـودش را پـدر شـعر میگی و عوامل آن نشان ت به زندهوی را نسب
 پندارد:جهان �ی

 من که زن دارم و بابای دو سه فرزندم  چه خود را پدر شعر جهان پندارم؟از 
 )١٩٦، ص١٣٩٨(باخرتی،                                                                                                             

-هــای اجت�عــی و بــیدردهــایش از نابســامانی ۀکننــداغلــب شــعرهای او مــنعکس

های مردم در قبال رنج همـدیگر اسـت و ایـن موضـوع حتـی در شـعرهای بـا ظـاهِر تفاوتی
اسـت تـا طنـزی بـه ایـن تلخـی بـر خورد. همین مسأله باعث شدهعاشقانه نیز به چشم می

 زبانش جاری شود:
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 درد هرکس به خودش مربوط است  پیچدشهر از درد به خود می 
 )١٨٤(ه�ن، ص                    

هـا و اسـتفاده است تا عفیف باخرتی به خلـق تقابـلعواملی از این دست باعث شده
هـای ها در شعرهایش اهت�م ورزد. یکی از عوامل مـؤثر و اساسـی در خلـق تقابـلاز تقابل

هـای اصـلی گی از تقابـلاندیشی اوست. حضور مرگ و غیبِت زندهمرگ دوگانه در شعر او،
گیـری رود. همـین تقابـل اصـلی، بـه عنـوان زیربنـای شـکلشعر او به ش�ر می ۀو برجست

 است. های دیگر قرار گرفتهبسیاری از تقابل
گـانی، ادبـی و فکـری واژه ۀشعرهای عفیف باخرتی در سه دست های دوگانه درتقابل

گـانی و ادبـی گذشـته از اینکـه در ظـاهر �ایـانگر هـای واژهدارند. بسیاری از تقابـلوجود 
 اند. فکری شاعر نیز عمل کرده بلهای تقاتقابل اند، به عنوان مصداق

 گانیواژه ۀهای دوگانتقابل ٢-١
هایی اند که در سطح لفـظ بـا هـم در تضـاد قـرار دارنـد و در گانی تقابلهای واژهتقابل

تـر نسـبت گردد؛ اما تقابل معنای وسیعلم بدیع زیر عنوان تضاد یا طباق مطالعه میمباحث ع
گونه وجه اشرتاکی با هم ندارند و شود که هیچبه تضاد دارد، زیرا تضاد میان دو امری واقع می

)  ایـن ١٨٠، ص١٣٩٨رود.(فتحـی و همکـاران، به این دلیل، نوعی از تقابـل بـه شـ�ر مـی
 اند.ای عفیف باخرتی به دو شکل آشکار و ضمنی کاربرد یافتهها در شعرهتقابل

 های آشکارتقابل ٢-١-١

هـا هـم در انـواع ها مستقی�ً بـا هـم در تضـاد انـد، ایـن تقابـلدر این نوع تقابل، واژه
رونـد؛ ماننـد: مـردم همـواره بـه کـار مـی ۀاسـت و هـم در گفتـار روزمـر داشـتهمتون بازتـاب 

امروز/فـردا، پرسش/پاسـخ و... و در بسـیاری مـوارد نیـز بـه شـکل  جرب/اختیار، برد/باخـت،
هـوش و... هایی از نوع چید/نچید، رفته/نرفتـه، دانا/نـادان، بـاهوش/بیمثبت/منفی تقابل

ناآگاهانـه در  ه یـاهـایی از ایـن دسـت را آگاهانـشود. عفیف باخرتی نیـز تقابـلساخته می
گان بـه صـورت آشـکار در هی که در سطح واژ هایاست. مجموع تقابلشعرهایش به کار برده

 ها اند:شعرهای باخرتی حضور دارند این
طــــرف طــــرف پــــل/این)، آن١٥٠)، آشــــکار/ناپدید(ص١٤٩پرسش/پاسخ(صــــص

)، ٢٥٤،١٣٨،١١٤،١٠٤،١٥٦روز(صـص )، شب/١٥٢،١٦٥)، خنده/گریه(صص١٥٢پل(ص
)، ١٦٠)، گذشـــــــــــته/آینده(ص١٦٠)، ســــــــــوال/جواب(ص١٥٧راه(صراه/کــــــــــوره
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)، ١٧٢)، پرســــــــــش/جواب(ص١٧٠رفنت/نــــــــــرفنت(ص)، ١٦٠ســــــــــیاه(صسفید/
)، ١٧٨)، راه حل/مشـــــــــــکل(ص١٧٤)، اول/آخـــــــــــر(ص١٧٣دیروز/امـــــــــــروز(ص
)، ١٨٢گــرد(صروی/عقــب)، پــیش١٨١)، شب/صــبحانه(ص١٧٩بلندشــدن/افتادن(ص

)، ٣٤)، برد/باخـــــت(ص٢٢٥،٧٦،٧٢،٥٥،٣٤)، آب/آتش(صـــــص٣٣جرب/اختیـــــار(ص
ــــاز(ص ــــاره/درد(ص٣٥ناز/نی ــــدن(ص)، چیدن/٣٦)، چ ــــفر(ص٣٧نچی )، ٣٩)، توقف/س

)، ٥٧گـی/آب(ص)، تشنه٥٠)، افراخنت/خوابیده(ص٤٩)، آب/انج�د(ص٤٩مراد/نامراد(ص
ـــــتاب/بی ـــــتاب(صش ـــــص٦٧ش ـــــد/آزاد(ص١٩٩،١٠٩،٦٨)، امروز/فردا(ص )، ٧١)، بن

)، ٧٥)، عیـــب/خوبی(ص٧٥)، خوب/بـــد(ص٧٢)، زمین/آســـ�ن(ص٧١آزادی/بیـــداد(ص
)، ٢٣١،٩١)، رس/پا(صــــص٨٩د/نبــــود(ص)، بو ٨٣)، شــــک/یقین(ص٨٢آغاز/انتهــــا(ص

ـــــــــالوت(ص ـــــــــتادن/عبور(ص٩٥)، هستی/نیســـــــــتی(ص٩٤تلخ/ح )، ١٠٥)، ایس
ــــک١٠٨رسد/گــــرم(ص )، ١٤٥،١٠٩)، جذر/مد(صــــص١٠٨زدن(صشــــدن/پس)، نزدی
)، ١١٠نهادن/دورشــــــدن(ص)، پــــــیش١١٠)، شــــــک/پذیرفنت(ص١٠٩زیــــــر/بم(ص

ـــــن/تار(ص ـــــکر(ص١١٢روش ـــــت١١٤)، تلخی/ش ـــــی(ص)، گف )، ١١٤وشنفت/خموش
ـــــــــت(صاست/ ـــــــــد(ص١١٥نیس ـــــــــنت(ص١١٦)، رشوع/مقص )، ١١٨)، عقیم/آبس

)، ١٢٩)، درنگ/گذشـــــنت(ص١٢٨)، زهر/عســـــل(ص١٩٢،١٤٨،١٢٣رفت/آمد(صـــــص
ــفا/تاریک(ص ــکوت(ص١٣١ص ــدن(ص١٤٣)، آواز/س ــتاب/نگه١٤٥)، بازبودن/سدش -)، ش

)، ١٦٤هــــــای(ص)، ســــــکوت/های١٦٢گـــــی(صه)، صــــــدا/خف١٥٦داشـــــنت(ص
)، ١٨٣چـانس خوب/چـانس بـد(ص)، ١٨٣)، شـناخنت/نابلدی(ص١٧٢سکوت/سخن(ص

ــبح(ص ــس١٨٨شب/ص ــیش)، پ ــنت(صرفنت/پ ــته١٨٩رف ــدن(ص)، کشنت/کش )، ١٩٢ش
ــــــحر(ص ــــــت(ص١٩٢شب/س )، ١٩٤وجــــــور(ص)، پراکنــــــده/جمع١٩٢)، داد/گرف

ـــد(ص ـــر(ص١٩٥قطع/پیون ـــار دیگ ـــان/جمع١٩٧)، دیروز/روزگ ـــور(ص)، پریش )، ١٩٨وج
)، ١٩٩)، گذشـــــــــــته/حاال(ص١٩٩)، خنـــــــــــده/ملول(ص١٩٨خشـــــــــــک/تر(ص

)، ٢٠٣)، رشوع/پایـــــان(ص٢٠٣طـــــرف(صطـــــرف/آن)، ایـــــن٢٠٣مانـــــدن(صبردن/
ــــــردن(ص)، ارسار/پــــــی٢٠٤نزدیــــــک/دوربین(ص )، ٢١٠)، فزود/کاســــــت(ص٢٠٩ب

)، ٢١١)، ول/بنـــــد(ص٢١١گـــــی(صههـــــرز گی/بـــــیه)، هـــــرز ٢١١زنده/کشـــــته(ص
ـــــرودین(ص ـــــی(ص٢٠٩رسیر/ف ـــــردا(ص٢١٣)، صدا/خاموش ـــــبح ف )، ٢١٥)، شب/ص

ــــــته/آینده(ص ــــــن٢٢٠گذش ــــــا/آن)، ای ــــــا(ج ــــــب(ص٢٢١صج )، ٢٣٣)، جلو/عق
 ).٢٤٣سکوت/رسود(ص



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲۲ 

 های آشکار:های شعری تقابل�ونه
  پاسخ:  پرسش/

 نوایم! آوردیبه هر که روی، دل بی  تک و پرسش، دوباره پاسخ رسددوباره تک
 )١٤٩، ص١٣٩٨(باخرتی،                                                 

   ناپدید:  آشکار/
 بگذار تا دوباره شوم در تو ناپدید   را آشکار کنای مرگ! رسنوشت م

 )١٥٠(ه�ن، ص                              
   آینده:  گذشته/
 یی مثل حال توآینده چیست؟ آینه  هایی که گم شده در آن گذشتهدر کوچه

 )١٦٠(ه�ن، ص                                        
   سیاه:  سفید/

 کسی که مثل قلم قسمتش سیاه، منم سمتش سپید، توییکسی که مثل ورق ق
 )١٦١(ه�ن، ص                                                                                                                              

    آخر:  اول/
 ی شدهاده در رسک آخر ـــشاعر پی اندی اول کشیدهرک به سمت کوچهتی
 )١٧٤(ه�ن، ص                           

   عقب گرد:  پیرشوی/
 گرد، چه بود؟روی... بعد عقبهمه پیشآن      درد، چه بود؟ ۀچرخشم دور تو جز دایر 

 )١٨٢(ه�ن، ص                                  
   برد/باخت: 

 صم گزنده به پای توماییم و باز خ     رزم است و باز فرصت میدان برد و باخت
 )٣٤(ه�ن، ص                                                   

   نچیدن:  چیدن/
 من در ترددم که بچینم؟ نچینمت؟   سیبی و منع کرده خدا چیدن تو را

 )٣٧(ه�ن، ص                                                                                                                        
     مراد/نامراد:

 که نیست جز تو به کس اعت�د منای آن    ای عشق! ای مراد دل نامراد من
 )٤٩(ه�ن، ص                                                                
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۱۲۳ 

    بد:  خوب/
 که چه چیز دگری داشت در پرده چه گویم  نیا که به خوبی و بدش راه نربدیمد

 )٧٥(ه�ن، ص                                            
   انتها:  آغاز/

 آغاز تان چه بود که شد انتهای تان؟        تان از ه�ن قدیمشناسمان که میسآن
 )٨٢(ه�ن، ص                                                                                                                                  

   نیستی:  هستی/
 تا مرا در خود نپیچد گردباد نیستی      امیک دریچه رو به هستی باز کن در دیده

 )٩٥(ه�ن، ص                                                                                                                               
      گرم: رسد/

 را؟ــود وسعتم چــجهان نش ۀانداز            گرم جهان جمله در من استوقتی که رسد و 
 )١٠٨(ه�ن، ص                               

      مد: جذر/
 زنم تو رابم می ۀدر ساز زیر و نغم       تو لبالب استدر جذر و مد، رسود من از 

 )١٠٩(ه�ن، ص                                      
    بم:  زیر/

 زنم تو رابم می ۀدر ساز زیر و نغم     تو لبالب استدر جذر و مد، رسود من از 
 )١٠٩(ه�ن، ص                                     
     آبسنت: عقیم/

 مقصود شده افق آبسنت باران به چه  رس و پا پرسم از خود که بر این دشت عقیم
 )١١٨(ه�ن، ص                                                                                                                           

   پیوند:  قطع/
 خندم!گور خود چیست؟ به گور پدرم می  ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم

 )١٩٥(ه�ن، ص                               
   تر:  خشک/

 بود باران ترنگاه خشک تو را کرده     بودی به قصد کشنت منکه آمده شبی
 )١٩٨(ه�ن، ص                         
 های ضمنیتقابل ٢-١-٢

اهی هـا تضـاد ذاتـی بـاهم ندارنـد؛ امـا گـهایی انـد کـه واژههای ضمنی تقابلتقابل
هـا را در تقابـل بـا کننـد کـه آندیگـر را بـا خـود حمـل مـی ۀهـایی از واژ گـیهصفات یا ویژ 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲٤ 

» پـاییز«در شعر باخرتی از لحاظ ذاتـی تقـابلی بـا » سبزی« ۀدهد. مثالً: واژ کدیگر قرار میی
 گیرد. های بهار است، با پاییز در تقابل قرار میگیهندارد؛ اما سبزی چون یکی از ویژ 

 به دیوار به پاییز قرینی دیوار  دیروز فراسویت اگر سبز شد، اکنون 
 )٦٦(ه�ن ، ص                             

هـا شـکل شود تا تقابلی میـان آنطور، گاهی برخی از صفات دو واژه باعث میهمین
گی بـرای بـاتالق و هتقابل ذاتی ندارند؛ اما صفت آلود» رود«و » باتالق«های بگیرد؛ مثالً واژه

 است. ژه را در تقابل هم قرار دادهصفت پاکی برای رود، این دو وا
 ز باتالق بریدم، رفیق رود شدم  شبیه تشنه کلنگی که هست عاشق آب

 )٧٣(ه�ن، ص                       
-سان، تقابل دیدار/دلتنگی به این دلیل است که دیدار معمـوالً باعـث خـوشهمین

گـی بـه ایـن یـا دار/زنـده گیـرد.شود و از این لحاظ در تقابل با دلتنگی قـرار مـیحالی می
 گی تقابل دارد.شود و مردن با زندهدلیل تقابل دارد که دار سبب مردن می

 آیددیدار می ۀکوچغمم از خلوت پس      یرسد از کوی دلتنگدمل تنگ است و دردم می
 )٦٩(ه�ن، ص                        

 گردنم افگن طناب راگی! به ای زنده   ام آویخنت ز دارتوانیچندان که می
 )٥٧(ه�ن، ص                                                                                                                              

هـای ضـمنی بـا نـوعی ظرافـت هـ�ی همـراه اسـت و قابل یادآوری است کـه تقابـل
شـود؛ بلکـه بعـد از تأمـل در معنـای توجـه تقابـل �ـیخواننده در نخستین برخورد با آن، م

-کنـد و بـه ایـن شـکل التـذاذ هـ�ی را نصـیب مـیها این تقابـل را کشـف مـیضمنی آن

 )  ٨٣، ص١٣٩٢لو، شود.(نبی
 های ضمنی به کار رفته در شعرهای عفیف باخرتی قرار ذیل اند:سایر تقابل

ــــــره/آرامش(ص ــــــی/وطن(صه)، آوار ٦٦دله ــــــ٦٨گ )، ٣٨،٦٩ص)، آتش/باغ(ص
)، ٧٢)، جاده/صــــحرا(ص٧٢)، شــــب/آفتاب(ص٧١)، کــــاج/ترب(ص٦٩آبــــادی/آوار(ص

)، ٧٤)، صــــخره/دریا(ص٧٣)، نخـــل/ترب(ص٧٣)، شــــور/رکود(ص٧٣باغ/زمســـتان(ص
)، ٣٨حرکتــی(ص)، زلزلـه/بی٣٨)، گل/پـاییز(ص٣٧)، بـاغ/خزان(ص٣٥خنـده/قفس(ص

ــــــــرتاض(ص ــــــــاییز(ص٣٩االغ/اع ــــــــگ جاز/پ ــــــــپ/خر(ص٣٩)، آهن )، ٤٠)، اس
)، ٢٥٣،٤٢)، دریا/دشت(صــــــــــص٤٢)، دریا/بادیـــــــــه(ص٤١قفس(صکفـــــــــرت/
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۱۲٥ 

ـــــــنگ(ص ـــــــنگ(ص٤٤فریاد/س ـــــــاحل س ـــــــم/عجز(ص٤٧)، رود/س )، ٥٠)، خش
ــــدن/کمین(ص ــــد(ص٥٠چمی ــــواب/غرش رع ــــنه٥٠)، خ ــــی(ص)، بوتل/تش )، ٥٣گ

)، ٦٥)، مـرغ/دام(ص٥٩)، خشکیدن/شـگفنت(ص٥٧)، عقـاب/قفس(ص٥٦باغ/ملخ(ص
)، ٧٨)، چاقو/جلـد(ص٧٧ار(ص)، برف/سـپید٧٧)، خزان/سـپیدار(ص٧٧سپیدار/ترب(ص

)، ٧٩)، تلخی/ســـــــــــاز(ص٧٩)، رسکوفتـــــــــــه/آواز(ص٧٩پرواز/بازداشـــــــــــنت(ص
)، ٨١)، برف/بهــار(ص٨٠بهــایی(ص)، طال/بـی٨٠)، گــواه/یقین(ص٧٩ساز/خموشـی(ص

)، ٨٤)، صـید/ماهی(ص٨٣)، انگبین/شـوکران(ص٨٣)، دام/پرنده(ص٨٣پاییز/باغچه(ص
)، ٨٥یز(ص)، جنگل/پــــــــای٨٤)، کوه/دشــــــــت(ص٨٤ریــــــــگ/رسدی(صتفتــــــــه

)، ٨٦)، خزان/بـــاغ(ص٨٦)، آب/رساب(ص٨٦)، کویر/دریـــا(ص٨٥خواب/حقیقـــت(ص
)، ٨٩)، رودخانـه/مرداب(ص٨٨)، سـاحل/آمو(ص٨٨)، گلدان/زردی(ص٨٧دل/ظاهر(ص

ــــــــــاد(ص٨٩گداخنت/خوشــــــــــی(ص ــــــــــانوس(ص٩٢)، حباب/ب )، ٩٢)، رود/اقی
ـــــــــــاران/عطش(ص ـــــــــــتان(ص٩٣ب ـــــــــــاب(ص٩٤)، درخت/زمس )، ٩٥)، ابر/آفت

)، ٩٧گــــی(صه)، چای/خســــت٩٧)، پاییز/گــــل ســــوری(ص٩٧اشتیاق/صــــبوری(ص
)، ٩٩)، زمین/ســــــــــــتاره(ص٩٩)، راز/زمزمــــــــــــه(ص٩٨جنگل/زمســــــــــــتان(ص

زده/لـب  )، خشـکش١٠٣)، سار/کالغ(ص١٠٣)، زمستان/پرستو(ص١٠٢�ک/خون(ص
-)، گیتــــار/خوش١٠٨)، آس�ن/شــــیار(ص١٠٥)، خزان/صــــنوبر(ص١٠٥دریــــا(ص

ـــــــــــوردن(ص ـــــــــــا١٠٩نخ ـــــــــــکفنت(ص١١٢ل(ص)، ثانیه/س )، ١١٥)، شوره/ش
ـــار(ص ـــاغ/ترب(ص١١٦پالوده/غب ـــه/�ک(ص١١٧)، ب ـــه/بال(ص١١٨)، آبل )، ١١٨)، پیل

)، ١٢٠)، مرده/بهـار(ص١١٩)، بـال گران/پـرواز(ص١١٩)، ابر/فقر(ص١١٩سنگ/آواز(ص
ـــاغ/کالغ(ص ـــه١٢٢ب ـــزل)، ب ـــکتمن ـــی(صهرسیدن/س ـــاغ/قفس(ص١٢٣گ )، ١٢٤)، ب

ـــازه(ص ـــاییز/علف ت ـــی(ص١٢٧پ ـــام/غم(ص١٢٧)، مرگ/عیس ـــگ ١٢٨)، ج )، غم/آهن
)، ١٣٠)، قلم/اســلحه(ص١٣٠)، راز/زبــان(ص١٢٩)، گرگ/تفنــگ(ص١٢٨خــوش(ص

ـــــان(ص ـــــاردار(ص١٣٢باغ/مهرگ ـــــیم خ ـــــید(ص١٣٣)، تالش/س )، ١٣٣)، ابر/خورش
)، ١٣٧)، شــــــــنبه/آدینه(ص١٣٧)، سنگ/ســــــــفالینه(ص١٣٤نشسنت/ســــــــفر(ص
)، ١٤٠)، باغ/پــــــــــــاییز(ص١٤٠)، وطن/تبعیــــــــــــد(ص١٣٦کــــــــــــویر/رود(ص

ــ  )، ١٤٣)، خــــم موی/بازشــــدن(ص١٤٢)، زهدان/تولــــد(ص١٤٠قیان(صشب/مرشــ
)، ١٤٦)، الف همراهی/بـه چـاه افگنـدن(ص١٤٥)، سیب/سـنگ(ص١٤٤رسدی/باغ(ص



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲٦ 

)، گـل رسخ/بـرگ ١٤٨)، کودک/پیرمرد(ص١٤٨)، گرد/آیینه(ص١٤٧گربه/گنجشک(ص
)، ١٥٠کشــــــــــیدن(ص)، باد/لبــــــــــاس١٥٠)، تنهایی/شــــــــــلوغ(ص١٤٨زرد(ص

-)، چرخ/لـــه١٥١)، گرگ/بـــره(ص١٥١نخـــوردن(ص)، مبب/تکـــان١٥١اره/درخـــت(ص

ــــــــــردن(ص ــــــــــاول(ص١٥١ک ــــــــــص١٥٢)، کوتاهی/ن )، ١٧٤،١٥٢)، ابر/ماه(ص
)، ١٥٦)، آدم برفی/خورشــــــید(ص١٥٥)، دوبیتی/قصــــــیده(ص١٥٣خنــــــده/زهر(ص

)، ١٥٨)، نشــــــــــــئه/گریه(ص١٥٨)، اره/کمــــــــــــر(ص١٥٦ماه/خورشــــــــــــید(ص
)، ١٦٤)، شـــالق/لذت(ص١٦٣)، سوارشدن/اســـپ لـــچ(ص١٦١رسسالمتی/ســـم(ص

)، ١٦٥کــــردن(ص)، مســــت/گریه١٦٤)، آدم برفی/آفتــــاب(ص١٦٤ایی/رفیق(صتنهــــ
ـــه(ص ـــه(ص١٦٥جام/گری ـــم١٦٥)، رقص/گری ـــاب(ص)، گ ـــپیدی مهت )، ١٦٦شدن/س
)، ١٧٠)، ســــــنگ/روح(ص١٦٨)، شیر/شــــــبان(ص١٦٧کــــــردن(صنالیــــــدن/رقص

ـــــداری(ص١٧٧)، درخـــــت/کویر(ص١٧٥ستاره/ســـــیاهی(ص ـــــی١٧٨)، للو/بی -)، ب

ــــــاد(ص ــــــت١٧٩زبانی/فری ــــــو(ص)، آلوده/شس ــــــاییز(ص١٨٠وش )، ١٨٠)، برگ/پ
ـــــــــل(ص١٨٣)، موج/برگشـــــــــت(ص١٨٣شـــــــــوت/تیرک(ص )، ١٨٤)، حوت/حم

)، زمین/بشـــــقاب ١٨٧)، بنزین/کربیـــــت(ص١٨٧)، گـــــاو/آدم(ص١٨٥بـــــاد/کاله(ص
-هگرفتــ)، رشاب/دل١٩١آمیــزی(ص)، پاییز/رنــگ١٨٩)، گــرگ/قفس(ص١٨٧پرنــده(ص

)، ٢٠٢خلف(ص)، قـانون/ت١٩٩)، غریبه/خانـه(ص١٩٥)، خندیدن/گور(ص١٩١گی(ص
ــــــــ�ل(ص ــــــــام/آفتاب(ص٢٠٣کاغذ/ش ــــــــدن(ص٢١١)، ش )، ٢١٢)، تابیدن/باری
)، ٢١٩)، خشـــــــــکیده/آب(ص٢١٤)، کفتـــــــــار/کفرت(ص٢١٢گور/شـــــــــادی(ص

)، آب/دشـــت ٢٢١)، دو ســـطر/بلندی(ص٢٢١)، آفتـــاب/یخ(ص٢١٩مار/گنجشـــک(ص
)، ٢٤٠)، درخــت/ترب(ص٢٣٤شــدن(صســان)، کاخ/بــه خــاک یــک٢٢٣خشــک(ص

ــــــــهر(ص ــــــــاییز(ص)، درخت٢٤١گورستان/ش ــــــــده/قفس(ص٢٤٩/پ )، ٢٥٢)، پرن
)، ١٠٣)، صبح/شــمع(٩٩)، قصه/فراموشــی(ص٩٠)، پــرده/روی(ص٢٥٦علف/رسمــا(ص

)، ١٠٧)، گـرگ/نعش(ص١٠٣شـدن(صشـدن/گریزان)، پنهان٩٥رفنت/منتظرماندن(ص
)، ١٥٩گی/دریــــا(ص)، تشــــنه١٥٣رانــــی/دار(ص)، دوچرخــــه١٣٧مار/مــــاهی(ص

)، ١٣٥غم(ص)، خنــــــــــــده/١٩٩)، خفتـــــــــــه/فرار(ص٢٠١پا/شکســـــــــــنت(ص
 ).١٦٥،١٣٥خنده/گریه(صص
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۱۲۷ 

 ضمنی: های شعری از تقابل�ونه
   وطن:  گی/هآوار 

 خواستمت ای وطن امروزهمواره �ی  سوی وطن بودآواره اگر نه، دمل آن
 )٦٨(ه�ن، ص                             

      ترب: کاج/
 بیداد استتنم آماج هزاران ترب   است از آزادی و عشقهمتم کاج بلندی

 )٧١(ه�ن، ص                                          
     باغ/زمستان:

 زده کبود شدمبه رنگ باغ زمستان            وجوی تو نی سوختم، نه دود شدمبه جست
 )٧٣(ه�ن، ص                                                               

   شور/رکود: 
 تو مواجه به صد رکود شدمبیا که بی      به دل شور تازه بخشیدی؟کجایی، ای که 

 )٧٣(ه�ن، ص                                                                                                                                  
  خنده/قفس: 
 پنجره تا لب به خنده باز کنیمکجاست  قفس کار ما ز صرب گذشتدر این شکسته

 )٣٥(ه�ن، ص                 
   االغ/اعرتاض: 

 یی از اعرتاض نیستدر ذهن تان نشانه ترین شباهت تان با االغ چیستمضحک
 )٣٩(ه�ن، ص                                    

   فریاد/سنگ: 
 شودمن سنگ می ۀفریادها به سین   شودتو دمل تنگ میکنم که بیحس می

 )٤٤(ه�ن، ص                                                                                                                              
   گی/دار: زنده

 گی! به گردنم افگن طناب راای زنده   ام آویخنت ز دارتوانیچندان که می
 )٥٧(ه�ن، ص                                                                                                                                

   تلخی/ساز: 
 خود ساز ندارم ۀکوکی که کنم نغم ز تلخی بسیارگونه که اخاموشم از آن

 )٧٩(ه�ن، ص                           



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۲۸ 

   رودخانه/مرداب: 
 انه بودــور آن طرف رودخــــدم عبـــقص  گون شدنم نبود رفنت و مردابقصد

 )٨٩(ه�ن، ص                                                                   
   گی: هچای/خست

 با یک پیاله چای چطوری عزیز من؟  اتس خستهتا گرد راه شوید از احسا
 )٩٧(ه�ن، ص                                                                                                                          

   �ک/خون: 
 ای نور و �ک ریخته در خون منی تو   من اهل دم و دودم و افیون منی تو

 )١٠٢(ه�ن، ص                                                                                                                            
   سار/کالغ: 
 استریز کالغان شدهچقدر پنجره لب  یک سار در آن پیدا نیست ۀردی از سای

 )١٠٣(ه�ن، ص                              
     ثانیه/سال:

 شودار میسالت ش�ره کن که چه مقد   یک ثانیه اگر گذرد در تو مثل سال
 )١١٢(ه�ن، ص                   

   مرده/بهار: 
 است باغپیغام عاشقان به تو آورده  است باغنفست مردهن ای بهار! بیها

 )١٢٠(ه�ن، ص                        
   تالش/سیم خاردار: 

 ام سیم خاردار گرفتگیبه گرد زنده   چو از تالش من آگاه شد نظام زمان
 )١٣٣(ه�ن، ص                              

     کوتاهی/ناول:
      کنی؟چه می» ناول«شب مطالعه تا نیمه وتاهی حیات تو حتا دو جمله نیستک

 )١٥٢(ه�ن، ص              
   جام/گریه: 

 احساس گریه داد به او دست و گریه کرد   جام دگر زد و دو سه جام دگر، و بعد
 )١٦٥ن، ص(ه�                  
 ادبی ۀهای دوگانتقابل ٢-٢

اسـت، یعنـی در ها به خاطر کرثت تکرار در شعرهای شاعران به وجود آمـدهاین تقابل
ماهیت شان تقابلی وجود ندارد، اما به اثر تکرار بسامد در اشعار یا در زبان مـردم، در ذهـن 
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۱۲۹ 

بلبـل را  ۀود، واژ ر گل در شعری بـه کـار مـی ۀثالً وقتی واژ اند؛ ممخاطبان شعر، رشطی شده
کنـد. ایـن نیـز ممکـن کند و از این لحاظ نـوعی تقابـل را ایجـاد مـینیز با خود تداعی می

ها در اصـل ضـمنی باشـد؛ امـا دلیـل تقابـل آن بیشـرت کـرثت است که برخی از این تقابل
استع�ل آن باشد؛ مانند: دریا/ساحل. در شعرهای عفیف بـاخرتی نیـز از ایـن نـوع تقابـل 

شود؛ اما به دلیل اینکه زبان غزل معارص تحول زیـادی کـرده و تفـاوت اساسـی بـا دیده می
هـای ادبـی در است، بسامد آن انـدک اسـت. مجمـوع تقابـلزبان غزل کالسیک پیدا کرده

 ها اند:شعرهای باخرتی این
ــــــــر/ای�ن(ص ــــــــون(ص١٥٦کف ــــــــم(ص١٥٩)، لیلی/مجن )، ١٦١)، ورق/قل

)، ١٧٣خورشــــــــــید/غروب(ص )،١٧٠)، پوقانــــــــــه/تار(ص١٦٢ابلــــــــــیس/آدم(ص
)، ٩٣)، ســــاحل/دریا(ص٨٨)، روح/بــــدن(ص٦٣)، مــــس/زر(ص١٧٣ظهر/غــــروب(ص

)، ١٠٦)، زنگار/شیشـــــــــه(ص١٠١)، بلبل/شـــــــــقایق(ص١٠١کـــــــــافر/مؤمن(ص
)، ١٢٩)، شیشه/ســــــــنگ(ص١١٧)، شــــــــیرین/فرهاد(ص١٠٦زنگــــــــار/زدودن(ص

ــــــــگ(ص ــــــــرمن/آتش(ص١٢٩مهتاب/پلن )، ١٤٣)، بهشــــــــت/دوزخ(ص١٣٢)، خ
ـــــس/زر(ص ـــــوار٦٣م ـــــان(ص٦٦(ص)، در/دی ـــــر(ص٧٥)، موج/توف )، ١٣٤)، تیر/جگ

)، ١٩٥)، بره/گــرگ(ص١٩٣)، گرگ/شــکار(ص١٩٢)، قلــب/تیر(ص١٧٦نشــان/قلب(ص
ـــــــداب(ص ـــــــص١٩٦کلنگ/ته ـــــــه/موش(ص٢٣٤،٢٠٩)، مرد/زن(ص )، ٢٣١)، گرب

 ).١٥٤)، شعله/پنبه(ص١٢٥)، پرده/کلکین(٧٥)، خار/گل(ص٢٥٥ماهی/تور(ص
   لیلی/مجنون:

 ال راــــد بوی لیـــه پراکنـــــبه هر کران   بیدمجنون ... و باد آمد و پیچید گرد 
 )١٥٩(ه�ن، ص                               

   ابلیس/آدم: 
 آدم اگر که نیست مقرص، خدای من!  گندم... گناه کیست؟ ۀابلیس، مار، خوش

 )١٦٢(ه�ن، ص                                                                                                                             
      مس/زر:

 پلک بگشا! که چو مس در طلب زر شدنم گر توستای که اکسیر جهان چشم نوازش
 )٦٣(ه�ن، ص                                   

      روح/بدن:
 استادههر دو فت ۀبر روی جاده سای  ک روح از بدندر فرصت جدایی ی

 )٨٨(ه�ن، ص                        



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۰ 

   کافر/مؤمن: 
 استکافر من چقدر مؤمن صادق شده     ود است و دمل رفته وضو تازه کندصبح ز 

 )١٠١(ه�ن، ص                                                                                                                                  
     بلبل/شقایق:

 استمشعل راه تو فانوس شقایق شده    رانیرو به دشتی که در آن بلبل من! می
 جا)(ه�ن                                                                                

   زنگار/شیشه: 
 ن نتوانماحساس پر و پال گشود  زنگار شب از شیشه زدودن نتوانم

 )١٠٦(ه�ن، ص                         
   شیرین/فرهاد: 

 رسیدنامم چه خوش به شهرت فرهاد می  شدمشیرین من! به عشقت اگر شهره می
 )١١٧(ه�ن، ص                  

     پرده/کلکین:
 سو زند از روی این کلکین کورپرده را یک  که روزی باز برخیزد دملکو امید آن

 )١٢٥(ه�ن، ص                   
   مهتاب/پلنگ: 

 ام آخر به چنگ خویشمهتاب را گرفته  استام تهیگر بیشه از غریو پلنگانه
 )١٢٩(ه�ن، ص                           

   آتش/خرمن: 
 آتش دَود به خرمن شب از رشار دل  از خود اگر رها شود امواج خون من

           )١٣٢ن، ص(ه�                              
   ساحل/دریا: 

 دریا شده از قدرت جادوی تو جاری  الالی تو ساکت ۀساحل شده از نغم
 )٩٣(ه�ن، ص                                                                                                                          
 فکری ۀهای دوگانتقابل ٢-٣

شـاعر را در مـورد مسـایل مختلـف ۀ یی انـد کـه فکـر و اندیشـهـاها، تقابـلقابلاین ت
-گـان شـکل مـیهسـاخت واژ ها کـه بیشـرت در ژرفدهد. این نوع تقابلگی نشان میزنده

هـای تـوان بـه الیـهکند و از این طریق مییی به سوی ذهن و روان شاعر باز میگیرد، روزنه
هـای فکـری در شـعرهای عفیـف بـاخرتی، یشرتین تقابلپنهان ذهن شاعر راه پیدا کرد. ب
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۱۳۱ 

گی، غم/شـادی، پـاییز و زمسـتان/بهار و آزادی/اسـارت اسـت. هایی از نوع مرگ/زندهتقابل
شود که حضور مـرگ، غـم، پـاییز و اسـارت در مرکـز شـعرهای شـاعر قـرار دارنـد و دیده می

توانـد بـرای ایـن ل زیـادی مـیاند. دالیـگی، شادی، بهار و آزادی به حاشیه رانده شدهزنده
اتفاق وجود داشته باشد؛ اما وضعیت نابسامان اجت�عی و سیاسـی، شـکاف عمیـق میـان 

و عـدم امنیـت روانـی در » منصب و القـاب رسخ و سـبز«و صاحبان » قرش فرودست جامعه«
گـی، غـم بـر شـادی، تواند از عوامل اصلی رجحان مرگ بر زندهگی وی، میجغرافیای زنده

اسـت کـه ز بر بهار و اسارت بـر آزادی بـه شـ�ر رود. ایـن عوامـل، از او شـاعری سـاختهپایی
گـی اجت�عـی را هـای پـاییزی زنـدهطلب روزگارش، واقعیتبرخالف برخی شاعران شهرت

های غم/شادی، پاییز/بهـار و اسـارت/آزادی نیـز بـه بازگو کند. قابل یادآوری است که تقابل
 گی ریشه دارد.رگ و زندهه�ن نگرش شاعر در مورد م

 گیزنده مرگ/ ٢-٣-١
گـاهی در ذهـن و هـا اسـت و گـاهگی انسـانناپذیر در زندههای تجربهمرگ از پدیده

سـان نیسـت. بـه قـول رسوش گی با آن یکههم ۀکند؛ اما مواجههرکسی خطور می ضمیر
کننـد، برخـی یگذارند و کمـرت بـه آن فکـر مـیی میدباغ، برخی از مردم، مرگ را در گوشه

ترسـند و ایـن تـرس همـواره دیگر به دلیل داشنت امیال و آرزوهای زیـاد دنیـایی، از آن مـی
 ۀانـدیش انـد و در اندیشـومی، مـرگکند. گروه سـذهن و ضمیر آنان را به خود مشغول می

برند. در میان آنان، گـروه چهـارمی گسسنت از زندان دنیایی و رفنت به دیار ابدی به رس می
کـه گـذر عمـر را ورزنـد در کنـار اینکننـد و تـالش مـیآگاهی پیشه میهستند که مرگ نیز

) بـا ایـن حـال، عفیـف ١٣٢، ص١٣٩٤گی نیز بربنـد.(دباغ، ی از زندهیجدی بگیرند، بهره
توان در ش�ر گروهای سومی و چهـارمی قـرار داد. او در شـعرهایش همـواره باخرتی را می

 کند.گی نگاه میاز آن، به زنده اندیشد و با آگاهیبه مرگ می
گی در شعرهای عفیف باخرتی بیشرت مبتنی بر حضور و غیـاب اسـت. تقابل مرگ/زنده

تـوان بـه های شعر وی، تنها مرگ حضور دارد و به اساس آن مـیدر بسیاری از ابیات و مرصاع
شود شاعر گی پی برد. بازتاب مرگ در شعرهای باخرتی به حدی است که فکر میغیبت زنده

 کنیم:است. برای اثبات این ادعا غزل کاملی از وی نقل میگی کردهبا مرگ زنده
ــای سال  هــا مـرده انتـقـالدهند تذکرههی می     روزی که هست مثل دگــر روزه
 ک مداله یاست که آوردییرسباز مرده مردی که جبهه رفت و پس آمد به افتخار



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳۲ 

ــرا و کشته اگر می  شود از این همه سؤالآدم کالفــه مـی دم، چــرا؟شکشتم چ
ــال بـرف، سحر احت�ل برف شـب  قدر احت�لبینی و ایننفرین به پیش احتم

 چیزی دگر بده که بگیرم دوبـاره حـال ر بده که بگـیـرم دوبــاره جـانجامی دگ
 الکشند دوباره به ابتذعشقی که می ر روزمـره نوشـتـم بــرای عـشـقیـک شع

 یک قلب تیرخورده کشیدیم بـا ذغـال ی که عکس مضحک آن را کنار راهعشق
 گرگی که پشت میز فرورفته در خیال کشدبـال یـک شکار دگر نقشه مــیدن

ــا زنـگ زندهزنند مدرسـهیهـی م ــا دانه انتقالدهند مورچـههی می گیه  ه
 )١٩٣-١٩٢، صص١٣٩٨(باخرتی،          

باشـد، بـه شاعر باعث گردیده تـا هراسـی از آن نداشـته ۀدر اندیشم مرگ حضور مداو 
 او بخندد، آن را سگ ولگرد خطاب کند و گاهی نیز به متاشای فیلم آن بنشیند.

 پهن کن بسرتی که خواب کنیم  مرگ! ای مرگ... مرگ رؤیایی!
 )٤٨(ه�ن، ص                                                                                                                         

 کنمای مرگ! از هراس تو شیون �ی  مکناشکی به رهگذار تو روشن �ی
 )١٣٩(ه�ن، ص                          

 خندم!گور خود چیست؟ به گور پدرم می             ناگهان قطع شود با تو اگر پیوندم
 )١٩٥(ه�ن، ص                                      

 جا؟برو... سگ ولگرد!کشی اینچه بوی می /پنجره رفت و به مرگ فرمان داد: کنارِ 
 )١٧٦(ه�ن، ص                                                                                                                         

 مـــواتر باشـــواتر، متـــمتواتر، مت     متاشاچی آن است که بایدرگ فلمیم
 )١٨٦(ه�ن، ص                                                                                                                       

کنـد کـه هـر کـس دیگـر جـای او او در جایی، بسیار رصیح به این موضوع اشاره می
 شد:بود، راضی به مرگ خود مییم

 یک لحظه فکر کن که تو باشی به جای من /شدی؟ضی خودت به مرگ خود آیا �یرا
 )٢٠١(ه�ن، ص                                 

 گی حضور دارند:البته در برخی ابیات او، هر دو جزء تقابل مرگ/زنده
 ر جاِل خود گرفتاریتو عنکبوتی و د گی داریشور مرگ، نه تصمیم زنده نه

 )١٧٨(ه�ن، ص                               
 گذرد تیز، قصه کنگی که میاز زنده  از مرگ من که منتظر استاده... در کجا؟

 )١١٤(ه�ن، ص                                                                                                                            
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۱۳۳ 

 کنمگی به خاطر مردن �یمن زنده تعمیر گشته هسِت من از خشت عاشقی 
 )١٣٩(ه�ن، ص                                
 روادهـــود اگر در پیـــوانه مرده بـــدی گی نداشتگی از زندهبرای زنده جایی

 )١٩٧صه�ن، (                                                                                                                           
 ام!در گور خود بخواب و نگو: من که زنده ی دگر بگیر و به تابوت خود بکوبمیخ
 امبـد نـیـسـت روزگـــــارم فعالً کـــه زنده  که مرده باشی و هر لحظه نشنویبهرت

 )٢٢٢(ه�ن، ص                 
اسـت؛ هـای دیگـر بیـان شـدهاین تقابل فکری عفیف باخرتی گاه با مصـداق تقابـل

 های کاج/ترب، آدم برفی/خورشید، مار/گنجشک، باغ/آتش و....مثالً با تقابل
  آدم برفی/خورشید: 

 تابید ترسیدمشب از ماهی که از مرداب می          ه آدم برفی من از خورشید ترسیدمشبی
 )١٥٦(ه�ن، ص                                        

     مار/گنجشک:
 گنجشککی و بعد...دهانی که باز شد ـوار زل زدیـبهـتــت زد و دوبـــــاره بــــه دیـ

 طومــار قـصـه بــاز چه دور و دراز شد  مار که دنبال طعمه بودبعدش چه؟ هیچ!...
 )٢١٩(ه�ن، ص                                                                                                                              

    آتش/باغ: 
 آیدار میـــمتام سال سیل آتش رگب  به داد باغ پاییزی، به جای ابر آبسنت

 )٦٩(ه�ن، ص                                  
    کاج/ترب:

 تنم آماج هزاران ترب بیداد است      عشق است از آزادی وم کاج بلندیهمت
 )٧١(ه�ن، ص                           

    باغ/ملخ: 
 وز هست و بود باغ، �انده خس دیگر  هرچند آس�ن شده آبسنت ملخ

 )٥٦(ه�ن، ص               
   انگبین/شوکران: 

 ردهتر از جام شوکران کجهان، کشنده  من انگبین هستی را ۀبه کام تشن
 )٨٣(ه�ن، ص            

 گی به صفحات ذیل رجوع شود:برای خواندن سایر ابیات در مورد تقابل مرگ/زنده



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۳٤ 

٣٢،٣٥،٣٧،٧٥،٩١،٩٧،١٢٥،١٤٧،١٤٩،١٥٠،١٥٣،١٥٤،١٥٨،١٦٢،١٦٣،١
٦٤،١٦٨،١٧١،١٧٧،١٨٠،١٨١،١٨٢،١٨٣،١٨٧،١٩٠،١٩٢،٢٠٢،٢٠٣،٢٢٠،٢٤٤

،٢٤٥،٢٤٦،٢٥٢. 
 غم/شادی ٢-٣-٢

 کندیک زمان غرقم به بحر شادمانی می  اندوه، ابر چش�نش مرا بخشدیک زمان می
 )٩٦(ه�ن، ص                      

هــا و انــد؛ امــا واژهبــا آنکــه اصــل ایــن دو واژه در شــعرهای بــاخرتی کمــرت بــه کــار رفتــه
های اند؛ مثالً واژهگی دارند، فراوان به کار برده شدههاصطالحاتی که به این دو به نحوی وابست

 اند.آفرین است در تقابل قرار گرفتهکه از لوازم شادی است با مرگ که غم» رقص«و » ساز«
 به رقص مرگ برآییم و نعره ساز کنیم  بیا که باز گرهی ز چهره باز کنیم

 )٣٥(ه�ن، ص                                                                                                                            
گونـه در از لـوازم غـم و انـدوه ایـن» گریه«از لوازم عیش و شادی با » جام«طور، همین

 اند:تقابل قرار گرفته
 احساس گریه داد به او دست و گریه کرد م دگر زد و دو سه جام دگر، و بعدجا

 )١٦٥(ه�ن، ص                                                        
دهنـــد عبـــارت انـــد از: هـــای دیگـــری کـــه ایـــن موضـــوع را بازتـــاب مـــیتقابـــل

)، ١٢٨)، غم/آهنـــــــگ خـــــــوش(ص١٢٨)، جـــــــام/غم(ص١٠٣گریه/لبخنـــــــد(ص
ــــــــــــده/قفس(ص )، ١٦٤)، شــــــــــــالق/لذت(ص٧٣)، شــــــــــــور/رکود(ص٣٥خن

ــــص ــــده/غم(ص١٣٥،١٦٥،١٥٢خنده/گریه(ص ــــده/ملول(ص١٣٥)، خن )، ١٩٩)، خن
ــــــــــادی/گور(ص ــــــــــه(ص٦٩نگی(ص)، دیــــــــــدار/دلت٢١٢ش )، ١٦٥)، جام/گری

ــه(ص ــدن/رقص١٦٥رقص/گری ــردن(ص)، نالی ــ)، رشاب/دل١٦٧ک ــی(صهگرفت )، ١٩١گ
ــــــــــدن/گور(ص )، ٧٩)، ساز/خاموشــــــــــی(ص٧٩)، تلخی/ســــــــــاز(ص١٩٥خندی

 .)١٢٨)، زهر/عسل(ص١١٤)، تلخی/شکر(ص١٥٣خنده/زهر(ص
     گریه/لبخند:

 استه �ایان شدهپشت لبخندم اگر گری  کاری ماستنیشخندی، چه گزنده! به سیه
 )١٠٣(ه�ن، ص                   

   خنده/قفس: 
 کجاست پنجره تا لب به خنده باز کنیم قفس کار ما ز صرب گذشتدر این شکسته

 )٣٥(ه�ن، ص                
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   رکود:  شور/
 تو مواجه به صد رکود شدمبیا که بی کجایی، ای که به دل شور تازه بخشیدی؟

 )٧٣(ه�ن، ص                            
   شالق/لذت: 

 بَچش! شالق زمستان چه لذتی دارد  باردبرقص آدم برفی که برف می
 )١٦٤(ه�ن، ص                                                                                                                          

 شکر:  تلخی/
 قدری شکر به قصه بیامیز... قصه کن       ای کالغان دمل گرفتاز تلخی صد

 )١١٤(ه�ن، ص                                                                                                                             
 بهار پاییز، زمستان/ ٢-٣-٣

گـی، بـه زنـده های بـاخرتی بعـد از تقابـل مـرگ/تقابل پاییز و زمستان با بهار در شعر 
گیـری حضـور دارد. تقابـل ایـن دو بیشـرت بـا برخـی از لـوازم بهـار ماننـد بـاغ، صورت چشم

اسـت. باغچه، جنگل، سبزی، گل سوری، صنوبر و... به صورت تقابل ضمنی شـکل گرفتـه
تـوان ، به وضوح مـیگی استاین نوع تقابل را در این غزل او که آمیخته با تقابل مرگ/زنده

 مشاهده کرد:
 آمـیـزیدگــر عالقــه نـدارم بــه رنـگ ای پـاییزیآیــد از ایــن روزهـــدم مـــیب

 ریزی؟برای قتل من آیا چه نقشه می آید از ایــن در خـودت فـرورفـنتبدم می
 یآویز دو گـام دورتـر از مـن تـو حلـق مرگ ۀایم در دو حلقو تو هر دو گره من

 خیزی؟اگر نه مرده، چرا از لحد �ی گی دادی؟اگـر نـه زنـده، چرا دل به زنده
 روزها گالویزیدوبـاره بـا خودت ایـن دوبــاره زنــده و مـرده دوباره زنده و ُمر...

 دوباره شاهد صبحانه روی یک میزی هــای هـــر روزهدوبــاره مجـری بــرنــامه
 دلـم گرفته در این روزها ز هر چیزی چسپدر �ـیشـــراب هــم بــریزی، دگـ

  )١٩١(ه�ن، ص                                                                                                     
)، ٣٨)، گل/پـاییز(ص٦٦هایی از این دست عبارت انـد از: سـبزی/پاییز(صسایر تقابل

ــــاییز(ص ــــگ جاز/پ ــــه(ص)، پای٣٩آهن ــــاییز(ص٨٣یز/باغچ ــــل  )،٨٥)، جنگل/پ پاییز/گ
)، ٢٤٩)، برگ/پـــاییز(ص١٤٠)، باغ/پـــاییز(ص١٢٧)، پـــاییز/علف تـــازه(ص٩٧ســـوری(ص

)، ٢٥٦)، علف/رسمـــــــا(ص٢٤٩)، درخت/پـــــــاییز(ص١٩١آمیـــــــزی(صپاییز/رنـــــــگ
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ـــاغ/خزان(ص ـــاغ(ص٧٧)، خزان/ســـپیدار(ص٣٧ب ـــدان/زردی(ص٨٦)، خزان/ب )، ٨٨)، گل
)، ١٨٤)، گـــــل رسخ/بـــــرگ زرد(ص١٣٢ان(ص)، باغ/مهرگـــــ١٠٥خزان/صـــــنوبر(ص

ـــــــتان(ص١٠٣زمستان/پرســـــــتو(ص ـــــــتان(ص٩٨)، جنگل/زمس )، ٩٤)، درخت/زمس
 ).٧٣)، باغ/زمستان(ص٧٧)، برف/سپیدار(ص٨١)، برف/بهار(ص١٢٢باغ/کالغ(ص

گـی وی طـوری اسـت کـه او وضعیت روحی و فکری شـاعر یـا وضـعیت محـیط زنـده
 کند.ار را ندیده زمستان دیگر را تجربه میبیند و یا بهفصل بهار را خیلی زرودگذر می

 استکه سفر کرده پرستو و زمستان شده          تازه از آمدن سال دو روزی نشده
 )١٠٣(ه�ن، ص                          

پنداری خویش را با عوامـل طبیعـت نشـان ها، شاعر همذاتدر بسیاری از این تقابل
 سازد.رنده و گل سوری او را ناراحت میدهد؛ مثالً: در پاییز، کوچ پمی

 از جمله هم یکی گل سوری، عزیز من   سفر ۀپاییز هست و هر که در اندیش 
 )٩٧(ه�ن، ص                        

 کوچ پرنده بود که از آس�ن گذشت   در فرصت تهاجم پاییزیان به باغ
 )١٤٠(ه�ن، ص                                                                                                                          
خـورد امـا از پـا بیند که صد زخـم تـازه از خـزان مـیطور، صنوبری در خود میهمین

 افتد:�ی
 استخورد، اما ستادهصد زخم تازه می است که هر لحظه از خزاندر من صنوبری

 )١٠٥(ه�ن، ص                                                                                                                              
 پرسد: یا در جای دیگر، حال و احوال باغ را چنین می

 آوازهای سبز تو خاکسرتی شدند؟   ی باغ! از فسون کدامین کالغ پیرا
 )١٢٢(ه�ن، ص                                                                  

آید اما خالی؛ چون آغوش درخـت آمـاج پـاییز بیند که از سوی باغ میو یا نسیم را می
 است:قرار گرفته

 نسیم از باغ آمد، آه! خالی   شد آغوش درخت آماج پاییز
 )٢٤٩(ه�ن، ص                                                                                                      

 های شعری دیگر از این نوع تقابل:�ونه
  پاییز:  سبزی/

 دیوار به دیوار به پاییز قرینی  دیروز فراسویت اگر سبز شد، اکنون
 )٦٦(ه�ن، ص               
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   سپیدار:  خزان/
 ظر چیست سپیدارمعلوم نشد منت  کوبیده خزان بر ورقش مهر مرخص!

 )٧٧(ه�ن، ص                                                
     سپیدار: برف/

 است سپیداردر خود متوقف شده دیری ستاده معطل که توقف کند این برفا
 )٧٧(ه�ن، ص                  

   بهار:  برف/
 استبهاری ماندهود بیبــاغ امــا در رک  ها در رفت و شدها در گردش اند و سالفصل

 استدر من اما تا هنوز امیدواری مانده  استبرف نفرین گرچه در تو سهمگین باریده
 )٨١(ه�ن، ص                  

     زمستان: باغ/
 زده کبود شدمبه رنگ باغ زمستان   وجوی تو نی سوختم، نه دود شدمبه جست

 )٧٣(ه�ن، ص                               
 آزادی/اسارت ٢-٣-٤

هــای دوگانــه در شــعر عفیــف بــاخرتی ســوی تقابــلاز موضــوعات دیگــری کــه از آن
هـایی چـون: تـوان در تقابـلمحسوس است، تقابل آزادی/اسارت است. این موضوع را مـی

)، ٤١)، کفــرت/قفس(ص٣٥)، خنــده/قفس(ص٢١١)، ول/بنــد(ص٧١آزادی/بیــداد(ص
ـــــــــــاب/قفس(ص ـــــــــــاغ/قفس(ص٥٧عق ـــــــــــرگ/قفس١٢٤)، ب )، ١٨٩(ص)، گ

ـــده/قفس(ص ـــرغ/دام(ص٢٥٢پرن ـــده(ص٦٥)، م )، ٨٤)، صـــید/ماهی(ص٨٣)، دام/پرن
 ) مشاهده کرد.٢٥٥) و ماهی/تور(ص١٣٣تالش/سیم خاردار(ص

   بیداد:  آزادی/
 تنم آماج هزاران ترب بیداد است             است از آزادی و عشقم کاج بلندیهمت
 )٧١ص (ه�ن،                                     

   قفس:  کفرت/
 قفس خرد و کالن در نظرم تاریک است   بی تو من کفرت محکوم به پرپر شدنم

 )٤١(ه�ن، ص                  
   گرگ/قفس: 

 کشد از داخل قفسگرگی که زوزه می   گردن نهد چگونه به قانون باغ وحش
 )١٨٩(ه�ن، ص                                       
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      دام: مرغ/
 سال ماندآخر به دام اهرمن خشک      پرید و دید به هر گوشه دانه چیدمرغی 
 )٦٥(ه�ن، ص                                                                                                                                
   ماهی:  صید/

 کشمخود را به سوی آب کمی پیش می خاکچون صید گشته ماهی افتاده روی 
 )٨٤(ه�ن، ص                   

     سیم خاردار: تالش/
 ام سیم خاردار گرفتگیبه گرد زنده  چو از تالش من آگاه شد نظام زمان

 )١٣٣(ه�ن، ص                                                      
 نتیجه

دهــد کــه او در بســیاری از شــعرهایش مــی بررســی شــعرهای عفیــف بــاخرتی نشــان
اسـت. تقابـل فکـری شـاعر در مـورد های دوگانه را به عمد و خودآگاهانه به کـار بـردهتقابل

های دوگانـه در شـعرهای وی بـه حسـاب گی یکی از دالیل اصلی کاربرد تقابلمرگ و زنده
سـارت/آزادی نیـز هـای دو قطبـی غم/شـادی، پاییز/بهـار و اآید. به همین دلیل، تقابـلمی

-هـای اجت�عـی و شـکافگـی دارد. نابسـامانیریشه در ه�ن نگرش وی به مرگ و زنـده

های ملموس میان قرشهای فرودست و باالدست جامعه و گسست همـدردی میـان مـردم، 
 رود.ها به ش�ر میگیری تقابلاز عوامل اساسی شکل

اسـت. منی بـه کـار رفتـهگـان بـه شـکل آشـکار و ضـههای دوگانه در سـطح واژ تقابل
هـای آشـکار دارد، بیشـرتین های ضـمنی کـه ارزش هـ�ی بیشـرت نسـبت بـه تقابـلتقابل

دهـد. فکری شاعر را شـکل مـی ۀهای دوگانبیشرتین مصداق تقابلبسامد کاربرد را دارد و 
هـایی انـد کـه در سـنت های آشکاِر به کار رفته در شعرهای وی، بیشرت هـ�ن تقابـلتقابل
 مردم حضور دارند. ۀی و همچنان در زبان گفتار روزانارسشعر ف

هـای ادبـی اسـت کـه بـا های دوگانه در شـعرهای بـاخرتی، تقابـلنوعی دیگر تقابل
 گانی آشکار و ضمنی حضور دارند.های واژهبسامد کمرت از تقابل

 یی که در شعرهای عفیف باخرتی بـه کـار رفتـههای دوگانهخالصه، از مجموع تقابل
و  گـانی آشـکارمـورد) تقابـل واژه١٠٩گـانی ضـمنی، (واژه مورد) آن را تقابـل١٩٣اند، (فتهر 
 است.ادبی شکل داده ۀمورد) آن را تقابل دوگان٣٥(
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 .٤ۀ ارغنون، ش�ر 

 الجوردی سپهری، تهران، انتشارات رصاط. ۀ) فلسف١٣٩٤دباغ، رسوش( -٧

منت بـا تأکیـد بـر تقابـل  ها درهای دوگانه و کارکرد آن) تقابل١٣٩٣نیا، مریم(رامین -٨
پـژوهش زبـان و «علمی_پژوهشی  ۀنامآثار فارسی شیخ ارشاق، فصلنور و ظلمت در 
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 ۀهای ادبـی معـارص، چـاپ دوم، ترجمـنظریه ۀنام) دانش١٣٨٥یک، ایرنا ری�(مکار -١٢
 مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران، انتشارات آگاه.
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 ۀنامـهـای حـافظ، فصـلگانه در غـزلهای دو ) بررسی تقابل١٣٩٢رضا(لو، علینبی -١٣
 .٧٤ۀ ، ش�ر ٢١زبان و ادبیات فارسی، سال 
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    حمید طاهری                                                                     
 

 بررسی کارکرد پارادوکس در بیان تجربه وحدت وجود 

 در شعر عرفانی مکتب هرات

 
Abstract 
Mystics have used the artistic capacities of language in the form of 

paradoxical and paradoxical expressions to explain their own mystical 
thoughts and experiences and to convey these concepts and convince their 
audiences. Mystics consider their mystical experiences beyond description 
and description and some even consider it impossible to express and 
describe it. These facts and teachings will be very different and variable 
according to the condition of the seeker; But what is it that is why it is not 
easily possible to reflect this in the construction of language, and basically 
why, after their linguistic reflection, the resulting propositions seem 
incomprehensible and at first seem paradoxical and out of habit, which can 
be paradoxically dumb Considered a feature of mystical experience. The 

                                                 
 : دانشجوي دوره دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی.1
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literary, mystical and artistic school of Herat in the Timurid era is one of the 
brilliant schools in the past eras of Persian literature and the promoter and 
promoter of educational mysticism. Has found. This study explains the 
function of paradox as a means of expressing the language of mysticism and 
highlights its role in re-reading the experience of the unity of existence in the 
mystical poetry of the Herat school. The result of the research is that the 
paradoxical expression tool is one of the best and most beautiful way of 
artistic and mystical expression due to the paradoxical experience of the 
unity of existence and the conditions of the speaker and the audience of the 
Timurid society in Herat school. The type of research is descriptive-

analytical and based on library data. 
 چکیده

هـا و تجـارب عرفـانی مخـتص بـه خـود و انتقـال ایـن عرفا برای تبیین اندیشـه
ــان مفــاهیم و اقنــاع مخاطبــان خــویش، از ظرفیــت ــان در قالــب بی هــای هــ�ی زب

 اند. عارفان تجارب عرفانی خود را فراتر از حـدّ �ایی بهره بردهپارادوکسی و متناقض
-ن و توصـیف آن را حتـی نـاممکن مـینیـز بیـا یـیدانند و عـدهتقریر و توصیف می

ش�رند. این حقایق و معارف بنا به احوال سالک، بسـیار متفـاوت و متغیـر خواهنـد 
پـذیر راحتـی امکانبود؛ اما آنچه هست اینکه چرا بازتاب این مورد در ساخت زبان به

-های حاصل غیر قابـل درک بـهها، گزارهنیست و اصوالً چرا پس از بازتاب زبانی آن

-کننـد کـه مـییرسند و در برخورد اول گاه متناقض و خالف عادت جلوه مظر مین

گـی تجربـه عرفـانی محسـوب �ـود. مکتـب ادبـی، هگی را از ویـژ هگونتوان متناقض
عرفانی و ه�ی هرات عهد تیموری، یکی از مکاتب درخشـان در ادوار گذشـته ادب 

های مفاهیم است که جلوهفارسی و گسرتش دهنده و رونق بخشنده عرفان تعلیمی 
و بیشـرت در هـ� شـهرت  تر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفتـهو زبان عرفانی آن، کم

است. این پژوهش، کارکرد پارادکس را به عنوان یـک ابـزار بیـانی زبـان عرفـان یافته
تبیین �وده و نقش آن را در بازخوانی تجربه وحدت وجـود در شـعر عرفـانی مکتـب 



 

 

 

 

 
 

 

 کارکرد پارادوکس دربیان...بررسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱٤۳ 

دست آمده از تحقیق عبـارت از آن اسـت کـه ه است. حاصل بساخته هرات برجسته
�ـائی تجربـه وحـدت وجـود و رشایـط �ـا، بـا توجـه بـه تنـاقضابزار بیانی متناقض

گوینده و مخاطب جامعه عهد تیموری در مکتب هرات، یکـی از بهـرتین و زیبـاترین 
و بـر  تحلیلـی -یفیشیوۀ بیان ه�مندانه و عارفانه است. نوع پژوهش، به شیوۀ توصـ

 صورت گرفته است. ییهای کتابخانهمبنای داده
ناپــذیری، شــعر پــارادوکس ، تجربــه وحــدت وجــود، بیــان هــای کلیــدی:واژه

 عرفانی مکتب هرات.

 مقدمه .١

آید، شاید در وهلۀ اول میان می�ا و پارادوکس، سخن بهزمانی که از متناقض
کنـد، ن بـا حـوزۀ ادبیـات خطـور مـینخستین چیزی که به ذهن مخاطبان و آشـنایا

انگیـز شـعری در علـم بـدیع های خیالعنوان یکی از آرایهجنبۀ زبانی آن است که به
گان. به بیـان دیگـر ه�اها، مفاهیم هستند نه واژ کاربرد دارد. پایه و اساس متناقض

آن و دیگـری  خاستگاه دارد یکی طرز بیـنش گوینـدتناقض موجود در پارادوکس دو 
تری از یک کلمـه و آرایـۀ بالغـی دارد کـه �ا حوزۀ وسیعمتناقضوی.  بۀ زیستیتجر 
گـانی شـاعر و یـا عـارف را بـه تصـویر هتواند حوزۀ تجارب عرفانی و دنیای اندیشـمی

گنجـد. دلیـل زیبـایی پـارادوکس و بکشد؛ دنیایی که بیان آن در زبـان عـادی �ـی
یر پارادوکسـی منطــق و ادراک شناســی آن در ایـن اســت کـه در تعــابمبنـای جـ�ل

پذیر نیسـتند. عقـل گیرد که آشتیاز تناقضات قرار می ییمخاطب در برابر مجموعه
کنـد؛ امـا احسـاس و عاطفـه آن را سو آشتی دو امر متضاد را نفی میو منطق از یک

 پذیرد و این اوج لذت ادبی است.می
-هن است که چه ویـژ گان در پی پاسخگویی به آن هستند، آ هسؤالی که نگارند

هایی در پارادوکس و تصاویر پارادوکسـی وجـود دارد کـه عارفـان و صـوفیان بـه گی
تعبیـری، چـه دالیلـی وجـود دارد کـه سـبب شـده ا بهیکنند؛ وفور از آن استفاده می

است این شگرد بالغی تا این حد مطمح نظر عرفا در ادوار مختلـف، بـه خصـوص در 
-گـاه اندیشـهید. زبـان، تـرج�ن عقـل آدمـی و تجلّـمکتب عرفانی هرات قـرار گیـر 

بـرای بیـان، نیازمنـد زمـان اسـت. ماهیـت فرامنطقـی، غیـر  یـیهاست. هر اندیشـه
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عقالنی و تجارب شهودی عرفانی از یک سو و محدودیت حوزۀ کارآیی زبان از سـوی 
دیگــر باعــث شــده اســت کــه در ادبیــات عارفانــۀ همــۀ اعصــار در حیطــۀ معنــایی، 

کـه -ناشـدنی کمک آن چهـرۀ حقیقـت نادیـدنی و بیـاناتخاذ شود که به شگردهایی
 -ترین تجربیات روحی است چه در دایرۀ زمانی و چه در دایرۀ معـانیحاصل پیچیده

گـی هرازآلود بیان شود. عرفان را باید مکتـب ناسـازوار  ۀگونت جوانب ه�ی بهبا رعای
دهـد کـه آنچـه بـه ر فضایی رخ مـیدانست؛ چرا که در عرفان و بیان عارفانه، همه د

آید، آنچه سبب پیدایش بیان و تصـاویر پارادوکسـی در آید، به بیان �یدیده در می
شود و در کنـار خیـال پیچیـدۀ شـاعر عـارف و آتـش سـوزندۀ های عارفان میرسوده

معنـای نـاممکن بـودن ناپذیری شهودها و تجارب عرفـانی اسـت؛ بـهدرون وی، بیان
 جربۀ عرفانی.بیان لفظِی ت

نگارندگان مقالۀ حارض بر این باورند که تصاویر پارادوکسی بویژه متناقض �ـا 
لحاظ ابهامی هسـتند کـه بـا نظـام و معیارهـای محتوای هزاران مختصات خاصی به

گنجنـد، گانی تجـارب عارفانـه و کشـف و شـهود آن کـه در بیـان و زبـان �یهاندیش
ر ایـن جسـتار پـس از اشـاره بـه چیسـتی و تناسب و همخـوانی چشـمگیری دارد. د

این اسـتقالل عارفـان  ییماهیت پارادوکس و کارکردهای معنایی آن، به بررسی چرا
از تصاویر پارادوکسی پرداخته خواهـد شـد و سـپس مختصـات اشـعار عرفـانی عهـد 

صـورت تحلیلـی مـورد بررسـی تیموری در مکتب هرات با کارکردهای پارادوکسی بـه
ناپـذیری امـر قدسـی و تجربـۀ عرفـانی، فت. پرسش آن است که بیـانقرار خواهد گر 

، مفهـوم »معشوق«ناشی از ضعف زبان است یا اینکه امر قدسی و به سخن صوفیانه 
ناپذیر است و ورای حد تقریر انبوه اشارات و عبارات صوفیان در باب تنـاقض نهفتـه 

شـود. در ایـن عیان مـیشان دربارۀ صورت و معنی ۀناپذیری، در نظرگادر عمق بیان
ناپـذیری تجربـۀ عرفـانی، بـه ارتبـاط صـوفیان دربـارۀ بیـان ینوشتار با گـذری بـر آرا

پردازند، تا آنچه را کـه تنگاتنگ این موضوع که صوفیان به تعمد به کت�ن ارسار می
اند، پنهان کنند و از طریق پارادوکس معنایی  محتـوای و معنـا را در مشاهده �وده

م قرار دهد. فرضیۀ پژوهش حارض آن است که در دنیای شعری، تجـارب پوشش ابها
ها و مـدخلی اسـت بـرای سوی دنیایی فراتر از عادت وصوفیانه راهی است به سمت
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دنیایی که هستی و اشیا در آن با هنجارهای عادی زبـان، بـه کـالم در گام نهادن به
بـرای بیـان عنـارص جهـان  از زبـان یی�ـاآیند. استفادۀ پارادوکسی و متنـاقض�ی

ناخودآگاه در کالم صوفیه و عرفا، دلیل استفاده از این ابزار در خدمت زبان اشـاری 
کـه وحیـانی یـا  ییطور کلی در بیان تجربهزبان بهجهت کت�ن ارسار است؛ چرا که 

 شود، ناکارآمد است.ه�ی یا عرفانی نامیده می
اسـت کـه  یـیرضیهجربۀ دینی، فناکارآمدی و نقصان زبان و عاطفی دانسنت ت

های معنایی، کمک پارادوکسکمک آن در پی اثبات این امر هستیم که عارفان بهبه
در پــی کــت�ن و پوشــاندن حقــایقی هســتند کــه ماهیــت عقالنــی ندارنــد؛ بنــابراین 
ماهیت ذوقی، شهودی و فراعقلی حقایق عرفانی و محدودیت حوزۀ کارآیی زبـان در 

منظـور ود تصاویر و مضامین متناقض �ا در ادبیات عرفانی بـهعامل اصلی علت وج
ناپذیری معانی فراعقلی و فرامنطقی عرفانی بـویژه عشـق، فنـا، وحـدت وجـود، بیان

�اهـای محتـوایی و عرفـانی شـعر هاسـت کـه متنـاقضاتحاد با معشـوق و جـز ایـن
 انی وفارسی مکتـب هـرات را شـکل داده اسـت ایـن محتـوا بـا توجـه بـه رشایـط زمـ

گـردد تـا قاعـدۀ سـخن بـه اقتضـای حـال �اها بیـان مـیمکانی، در قالب متناقض
 مخاطب رعایت گردد.

 روش تحقیق .١-١

تحلیلـی و در قالـب پـژوهش کّمـی صـورت  -این پژوهش بـه روش توصـیفی    
 باشد.می ییشیوۀ گردآوری اطالعات کتابخانهگرفته و 
 پیشینۀ پژوهش .٢-١

با زبان کـه طـرح کلیـت آن در بـین فالسـفه، های عرفانی موضوع رابطۀ تجربه
عرفـان و «هـایی ماننـد عرفا و ادبای رشق و غرب مسبوق به سـابقه اسـت، در کتـاب

سعید برومنـد، مـورد » زبان تصوف«علیرضا فوالدی و » زبان عرفان«استیس، » فلسفۀ
بحــث و بررســی قــرار گرفتــه اســت. یکــی از کتبــی کــه بــه بحــث مفصــل پیرامــون 

نوشـته امیـر » هـایی در ادبیـات فارسـیمتنـاقض«داخته اسـت، کتـاب پارادوکس پر 
توان به مقاالت دیگری اشاره �ود که تـا حـدودی جز این کتاب میچناری است. به

زاده و الجــوردی بــه موضــوع مــورد بررســی ایــن جســتار مــرتبط اســت؛ نخســت ولــی
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بـه » �ـاتناقضتأویل عرفانی متون مقدس در رابطۀ آن با بیان م«) در مقالۀ ١٣٩٦(
هـا هـا و رهیافـت مناسـب جهـت درک آنموضوع تأویالت عرفانی و کیفیت بیـان آن

گان بـوده اسـت، هنظر نویسنداند. در مقاالت یاد شده آنچه که بیشرت مدّ توجه �وده
عنوان یکی از عنارص تجربۀ عرفانی بـا مقولـۀ زبـان بیشـرت به» شطح«کیفیت ارتباط 

�ایی تجارب عرفانِی استیس در نقد نظریۀ متناقض«ت. مقالۀ نظر قرار گرفته اسمدّ 
) که در ایـن مقالـه ١٣٨٨از یحیی کبیر (» عرفان اسالمی با تأکید بر آرای ابن عربی

مطرح �ـوده » عرفان و فلسفه«منطق غیر عقالنی بودن عرفان که استیس در کتاب 
لق، مورد بررسی �ایی و وحدت اضداد در ساحت هستی مطاست و مسألۀ متناقض
 و نقد قرار گرفته است.

تجربــۀ عرفــانی و بیــان «) بــا عنــوان ١٣٨٥مقالــۀ دیگــر از امیــر بــانو کریمــی (
حوزۀ زبـان و ناکارآمـدی آن در بیـان تجـارب است که نویسنده در آن به» پارادوکسی

گان هعرفانی و خصوصیت ذاتی این نوع از تجارب پرداخته است. اما آنچه که نگارند
بلکـه اصـل و  ؛این ُجستار در پـی آننـد نـه تنهـا تجـارب شـطح و طامـات صـوفیهدر 

بیان شده در متون منظوم عرفانی مکتب هرات است. از ایـن  یماهیت تجارب عرفان
رو کامالً نوآورانه است؛ زیـرا هـم از نظـر زاویـۀ دیـد و هـم از نظـر منظر پژوهش پیش

رفــانی مکتــب هــرات) از دیگــر متــون مــورد مطالعــه(متون منظـوم ع و یجامعـه آمــار 
 ها متفاوت و جدید است.پژوهش

 چهارچوب نظری بحث .٢
-که با شنیدن اصطالح اشارت به ذهن مخاطـب شـکل مـی ییقت و معنایحق

ان اسـت. زبـان اشـارت، ابـزار و ین صوفیب یقرارداد یگیرد، آن است که اشارت زبان
و کشــف و  یق معرفتــیاســت کــه عــارف و صــوفی بــه کمــک آن، حقــا ییهــاکیــتکن

کننـد کـه در یان مـیـگنجـد، بیخود را از آن باب که در زبان عبـارت �ـ یشهودها
در «اسـت؛ کـار رفتـهک به هـم از اشـارت بـهیاد و نزدیف زیعرفان، تعار یمیکتب تعل

-اشارت رس سخن با خواص است: اشارت به علم، کـار صـالحان اسـت و اشـارت بـه

ــ ــق، فع ــه ح ــارت ب ــدان  و اش ــل مری ــت، عم ــه حقیق ــاره ب ــرادان و اش ــایخ و م ل مش
ــان ــاهر،»(نفی،کارعارف ــه٧٥: ١٣٩٧باباط ــارت را ب ــت، اش ــل معرف ــی ) اه ــوبی م خ
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توحیــد و بیــان آن، از  ۀق در مســائلی ماننــد مســالناچــار موحــدین و اهــل حقــای«فهمنــد
آنجاکــه عبــارات و جمــالت در مقــام توضــیح نارســایند، بــه اشارتی...بســنده کــرده 

های علوم، زبان هـر علـم بـا بندیها و دسته)بنا بر تفاوت٧٥:١٣٦٧اند(سیدحیدرآملی،
گر فرق دارد. زبان عرفان را زبان "اشارت" یـا "رمـزی" و زبـان علـم را زبـان عبـارت یعلم د

هـای اکتسـابی کـه عـارف، زبانی است روشن و مبتنی بر دانـش«گویند. زبان عبارت می
و عـوام بـه گـان هبه مبتدیان و آموزنـد غالب بر احوال یا هدف تعلیم علوم و آداب عرفانی

گیرد و زبـان اشـارت، زبـانی اسـت پوشـیده، رمزگونـه و مبتنـی بـر مواهـب و کار می
احوال کـه عـارف در حـال هوشـیاری یـا غلبـۀ احـوال باهـدف بیـان حـال و انتقـال 

ـــی ـــار م ـــه ک ـــان ب ـــی از مخاطب ـــطوح مختلف ـــرای س ـــت�ن ّرس ب ـــا ک ـــد ی -مواجی

اگرچـه حـدیث «) به قول احمد غزالی ١٩٨: ١٣٩٤مدی،فرد و محمیرباقری»(گیرد.
عشق در حروف نیاید و در کلمه نگنجد؛ زیـرا کـه آن معـانی ابکـار اسـت کـه دسـت 
حیطۀ حروف به دامن خدر آن ابکار نرسد ولیکن عبارت در این حدیث اشارت اسـت 

 )١: ١٣٥٩غزالی،»(به معانی متفاوت.
 استو عبارت آلتی حال چون دست  استهر عبارت خود نشان آلتی

 درگـرده ریـــکه، کشتـــهمچو دان  گره دست کفشـــی زرگر بـآلت
 )١٨٢: ١٣٩٥(مولوی،                                                                     

فهمد و درمی یابدکه به آن احوال نزول کـرده باشـد و زبان اشارت را کسی می
مده باشد؛ یعنـی چـون ایـن مشـاهدات و مکاشـفات حقـایق بـه آ ها فرود به آن مقام

عبــارت درنیایــد، او را بــه منــازالت و مواجیــد تــوان شــناخت و هــرکس را کــه از ایــن 
و یا پیش او عبارت کنند،  مواجید و منازالت بهره نیست، اگر او را به آن اشارت کنند

 )٣،ج٥-٦:١٣٦٥درنیابد.(رک:مستملی بخاری،
 یر یکند؛ به تعبیک هدف و قصد استفاده �یشه با یرت همعارف از زبان اشا

ست که از عهـدۀ ین یست؛ زبانیشه نقطۀ مقابل زبان عبارت نیبهرت، زبان اشارت هم
 یو مسـائل رصفـا عقالنـ ینـاب شـهود یهاافتی، دریخاص عرفان یهاان تجربهیب
حـث و مـبهم سـاخنت مبا یبه عکـس زبـان اشـارت بـرا ید؛ بلکه گاهیایاب دربیرید

گـران یعـارف از تـرس و وحشـت د یعـارف اسـت؛گاه یحـال یهـاافـتیو در یمعان
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اسـتفاده  یلـی�ـا و متثک، متنـاقضیسـمبول یا زبـان عرفـانیبناچار از زبان اشارت 
ار شـود؛ یبس یرودارهایها و گیاز ارسار، سبب گرفتار  یرس  یکند؛ چه بسا افشایم

گر شد و چه یکامل د یها صوفو ده یسهرورد ن القضات ویحالج، ع یچنان که برا
 گران گردد. به قول موالنا:ید یراهیو ب یبسا سبب گمراه

 )  ٤،ج٣٩٩: ١٣٩٥کلسون،ی(ن                                                       
هـای گی میان تجربۀ زمانی و برداشتهزبان صوفیان و عارفان زادۀ درهم تنید

یه آرام از یکدیگر جدا و از استقالل برخوردار گشـتند. آنچـه صـوفقرآنی است که آرام
کند، تفاوت کیفیت نگاه آنان و رفتارشان را از متکل�ن و فالسفۀ اسالمی مت�یز می

زبان وسیله نیست، بلکه متامیت اندیشه است که مرحلۀ ک�ل «با مسألۀ زبان است 
   ).٦٧: ١٣٧٥راسل، »(یابدخود را در زبان می

و آثـار  یبا توجه به اهداف و اغـراض متسـک بـه زبـان اشـارت در متـون عرفـان
 یها و مناظر مختلـف مـورد بررسـدگاهی، درست آن است که زبان عرفان، از دیشعر 

و  یو اجت�عـ یاسـی، سیهمراه بـا تطـور تـاریخ و مبـانی فکـر  یرد؛ به هر رو یقرارگ
هـای مختلـف، زبـان عرفـان تحـول و دگرگـونی یافتـه، متناسـب بـا در دوره یفرهنگ

داکرده است. این تحول بیشرت در سنت دوم پی ییتازه یهاگیهرشایط هر دوره، ویژ 
هـا و گونه که در دریافتاست؛ زیرا وی ه�ن اندهی�ا یهای ابن عربی رو با اندیشه

نیز مهـارت خـاص  یزبان یهایور آ جاد نو تجارب عرفانی تبحر داشت، در ساخت و ای
ود های زبانی ابن عربی و اکهارت در بیان موضوع وحـدت وجـگیهدارد. یکی از ویژ 

آمیز " است؛ چون بر باور ابـن عربـی و دیگر "شطح یزبان "متناقض �ا " و به تعبیر 
های عرفانی، با قواعد زبـان عـرف همخـوانی نـدارد. پیـام اکهارت، بعضی از دریافت

 ).٤١٦: ١٣٨٥پهلو است.(کاکایی، گان اصلی آن چندهها دیریاب و واژ این دریافت
نیست. برای عارف متام ماجرای عرفانی، » هاندیش«چیزی جز » زبان«بنابراین، 

رو صـوفی گیـرد. از ایـنمتوجه حضوری است که زبان قدرت خود را از درون آن مـی

زاندرونم صد خموش خوش 
          

 

کــه  یعنــیزنــد یدســت برلــب مــ 
 

 
بحراســت و گفــنت  یخامشــ

       
 

 د تــرا جـو را مجــو  یـجویبحـر مــ  
ـــارت  ـــااز اش ـــدر یه ا رس ی

              
 

 ختم کـن واللـه اعلـم بالصـواب  
 



 

 

 

 

 
 

 

 کارکرد پارادوکس دربیان...بررسی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱٤۹ 

دانـد بلکـه گوید، کل�ت را یارای بیـان تفحصـات روحـانی خـود �ـیسخنی به گزافه �ی
نبـودن زیـرا بـر ایـن اعتقـاد اسـت کـه منطبـق  ؛گوید تا این حضور را بیان کنـدسخن می«

از  ).٢٠: ١٣٧٣نویـا، »(پرسـتی اسـتتـرین و بـدترین شـکل بـتسخن بر واقعیـت باریـک
گویـد، امـا با هر لفظی حتی شطح و طامات و تناقض سـخن مـی ییرو هر شیوهنای

است. آنچه صوفی و عارف به کمک بیان متناقض » فاش نکردن«و » نگفنت«هدفش 
که زبـان را بـا کمـک آن بـه نقـش اولیـه گویند تجربۀ تزکیۀ کامل است و رازآلود می

گردانند؛ بنا به نظـر صـوفیۀ راسـتین، منطبـق نبـودن خود یعنی ثبت حقایق باز می
پرستی است چـرا کـه هـر عـاملی سخن بر واقعیت، چنانکه گفتیم بدترین شکل بت

که سخن یا هر چیز دیگر را از واقعیت دور کند، غیر حقیقی است و هـر چیـزی جـز 
 ست.حقیقت، بت ا

 �ا  و انواع آنمروری بر مفهوم لغوی و اصطالحی متناقض .٣

در التـین اسـت  paradoxunبرگرفتـه از » paradox«�ا یا پارادوکس متناقض
-بـه doxa معنـای مقابـل وبـه paraمرکـب از  paradoxonکه منشأ آن واژه یونـانی 

ایی در �ـمتناقض«). در کتاب ٢٥٧: ١٣٧٦معنای عقیده و نظر است(میرصادقی، 
ــت » شــعر فارســی ــل شــده اس ــارادوکس از فرهنــگ آکســفورد نق ــف پ ــانی مختل مع

بود که بـا عقیـده عمـوم تضـاد داشـت. در  یی�ا در اصل ک�بیش عقیدهتناقضم«
گـان یافـت و هحدود اواسط قرن شانزدهم میالدی، این کلمه معنایی مقبول نظر هم

تــرین کــه در دقیــق -مهمــل احتــ -عبــارتی ظــاهراً متنــاقض بــا خــودآن ایــن اســت؛ 
رسد شامل حقیقتی است که دو امر متضاد را جمع کند. اساساً نظر میبرداشت، به

تــوان مشــخص کــرد الــف) خــاص یــا موضــعی ب) عــام یــا �ــا مــیدو نــوع متنــاقض
 ).٥٥ -٥٢: ١٣٧٧چناری، »(ساختاری

قــول پــارادوکس از جهــت اصــطالحی دارای تعــاریف مختلفــی اســت. در فلســفه بــه
). در منطـق عبـارت یـا ٥: ١٣٨٨شـود (محمودیـان، پـارادوکس گفتـه می» ارق اجـ�عخ«

نظـر قالنی بـهرغم آنکه عشود و علیاست که از یک مقدمۀ قابل قبول تشکیل می ییقضیه
در  شـود(ه�ن).نادرسـت و منطقـاً غیـر قابـل قبـول بـا خـود منجـر مـی ۀنتیجرسد، بهمی



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱٥۰ 

تناقض را کـه صـوفیان بـه هنگـام وجـد و حـال، اصطالح عرفا و صوفیه نوعی کالم م
 ).١٦٧: ١٣٨٥باشد (داد، بیرون رشع گویند، پارادوکس می

زدایی هـ�ی در زبان فارسی، ناسازی ه�ی (پارادوکس) یکی از انواع آشنایی
و از جمله شگردهای فن بدیع است. در این تصویر ادبـی، دو امـر خـالف منطـق بـا 

که در عین متناقض بودن، حاصل آن تنـاقض نـدارد.  کنند، دو امریهم اجت�ع می
هـا لحاظ منطقـی، تناقضـی در ترکیـب آنتصویر پارادوکسی، تعبیراتی است که به«

ــــالی  ــــ� دراوج تع ــــب اســــت، در ه ــــر در منطــــق عی ــــی اگ ــــت ول ــــه اس نهفت
شـناختی رصفـاً یکـی از �ـای زیبایی). متنـاقض٤٠: ١٣٩٠کدکنی، است(شفیعی

مضــمون و مفــاهیم یــی و زیبــایی آفرینــی زبــانی اســت و بــه زداهــای آشــناییشــیوه
متناقض ربطی ندارد؛ یعنی در معنی تناقض وجود ندارد، امـا در آن الفـاظی هسـت 
کــــه در یــــک معنــــی بــــا هــــم تنــــاقض دارنــــد و در معنــــی دیگــــر متنــــاقض 

). ایــن شــیوه یکــی از ترفنــدهای برجســته و ٢٨٤: ١٣٧٦کامیار، نیســتند(وحیدیان
رسـد و ایـن تنـاقض نظـر مـیدبی است. کالمی است کـه متنـاقض بـهانگیز اشگفت

ذهن را به کنجکاوی و تـالش بـرای دریافـت حقیقتـی کـه در ورای ظـاهر متنـاقض 
توان برای پارادوکس از جهت نـوع دو سـویۀ ). می٢٧١�اید(ه�ن: است وادار می

 آن چند متمم قائل شد:
نقض عنرص زبانی نرص زبانی بهپارادوکس زبانی: آن است که در آن یک ع الف)

 ).٢٣٥: ١٣٩١دیگر بپردازد(فوالدی، 
ـــری  ـــت نظ ـــو روی ـــن از پرت روش

            
 

منّت خاک درت بربرصی نیست  
  

 
 )٥٥: ١٣٩٠(حافظ،                                                                                       

 دوم است.» نیست«اول، ناقِض » نیست«هد مثال در این شا
پارادوکس منطقی که در آن سخن گوینده در حکم یک قضیه فـرض شـود  ب)

و یک بخش از آن قضیه از سوی بخش دیگر آن قضیه منطقاً نقض شـود ماننـد آنکـه 
 ).٢٣٤: ١٣٩١کسی اشتباهاً جلوی یک روز، شب بود(فوالدی، 

گـوییم و تصـویر بالغـی دیع از آن سخن میپارادوکس خیالی که در علم ب ج) 
 ).٢٣٥کند(ه�ن: را ایجاد می
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هرگـــز وجـــود حـــارض غایـــب 
    

 

من در میـان جمـع و دمل جـای  
  

 
 ).٢٠٥١: ١٣٨١(سعدی،                                                                             

» خـالف آمـد«گـویی کـه اغلـب زیـر مجموعـۀ شـگونهپارادوکس روایـی یـا با د)
خواه آن فعـل  ؛د چیزی جز تناقض فعل با عرف نیستخالف آم«دانسته شده است. 

). باشـگونه در بـدیع ٢٥: ١٣٨٧فـوالدی، »(یک گفت�ن باشـد و خـواه یـک رویـداد
 شود:خوانده می» طرد و عکس«سنتی 

 زان سوتر یـار خـود بـه ده گـام               
 

ــــــت از آرامآ   ــــــت و رف  رام گرف
 )٢٢٩: ١٣٨٩(نظامی،                                                                                

بندی دیگـری را نیـز لحـاظ �ـا  تقسـیمعموماً ناقـدان بـرای بررسـی متنـاقض
 -ی�ــای معنــایمتنــاقض«و » �ــای ترکیبــیمتنــاقض«کننــد و آن را بــه دو نــوع می

لحـاظ �ایند. در پارادوکس ترکیبـی، دو رویـۀ یـک ترکیـب بـهتقسیم می» محتوایی
صـورت ترکیـب وصـفی، کننـد. ایـن نـوع پـارادوکس بـهمفهومی یکدیگر را نقض می

هـای کنـد؛ مثـل ترکیـباضافی، اسـم مرکـب، صـفت مرکـب و دو صـفت جلـوه مـی
معنـایی، یعنـی سـخن  هایپارادوکس». جمع پریشان«، »سلطنت فقر«، »آبادخراب«

ت ترکیبـی نیسـت؛ صـورما از نظر معنایی دارای پارادوکس است، اما پـارادوکس بـه
�ا در اسناد (میان مسـند و مسـندالیه)، در رابطـۀ فعـل بـا متعلقـات یعنی متناقض

 ).١٣٠: ١٣٧٧یابد(ر.ک چناری، خود مانند مفعول، متمم، قید و ... �ود می

ت کــه در ورای ظــاهر متنــاقض و محملــش، پــارادوکس محتــوایی کالمــی اســ
ها چون با منطق رو ارائۀ این واقعیتحقیقتی مخالف با آن ظاهر نهفته است؛ از این

نظـر عادی و باورهای عرفی و عقلی و رشعی منافات دارد، در وهلۀ اول متنـاقض بـه
انگیــز ). ایــن تنــاقض چنــان شــگفت٢٧١ -٢٧٤: ١٣٧٦کامیار، رســد(وحیدیانمــی

ذهن را به کنجکـاوی و تـالش بـرای دریافـت حقیقتـی کـه در ورای ظـاهر  است که
تـوان بـه آن حقیقـت دسـت دارد و از راه تفسـیر و تأویـل مـیمتناقض اسـت، وا مـی

هـا و حقـایق �ای محتوایی، کار شاعر یـا نویسـنده درک واقعیـتیافت. در متناقض
-�ا در بیـان دریافـتضپنهان از ورای ظاهر کل�ت است که عرفا از این نوع متناق

 کنند.های ماورائی خود استفاده می
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 کارکرد ه�ی پارادوکس .٤

های گوناگونی شناختی، پارادوکس وظایف و نقشلحاظ کارکردهای زیباییبه
زدایی، برجسته شدن معنی، ایجاز، دو بعدی کند؛ از جمله موجب آشناییرا ایفا می

ی از پارادوکس، زبان عادی و فرسـوده بـه گیر گردد. با بهرهشدن و ابهام معنایی می
ــگفت ــی ش ــیکالم ــدیل م ــب تب ــز و غری ــتانگی ــان برجس ــود و زب ــیهش ــی م ــد. گ یاب

سـبب یابـد. پـارادوکس بـهصورت نه تنها لفظ بلکه معنا نیـز کـامالً اعـتال مـیدراین 
شود و زبان چنـد ایجازی که در ساختار محتوایی خود دارد، کرثت معنا را شامل می

سبب این ابهـام ذهـن بـه تکـاپو و کند و بهسازد و ابهام بیشرتی ایجاد میمیبُعدی 
بـرد و التـذاذ ادبـی افتد و با تالش به راز و رمز سخن متناقض پی میوجو میجست

). به کمک ایـن شـیوه، مضـمون ٩٧ -٩٨: ١٣٧٩کامیار، یابد(وحیدیانبیشرتی می
اکم بر هستی به آفـرینش جهـان شود و با گریز از منطق حادعایی (کذب) خلق می

یعنی ه�ن جهان مطلوب و تخیّلی که در قلمـرو نظـام علیـت،  ؛یابددیگر دست می
�ـا رسشـار از درک ). متناقض٢٥٦: ١٣٧٥باشد(دیچز، امکان وجود آن مسیر �ی

دهد، عقل تأثیر قرار میهمین دلیل جریان خودکار ادراک را تحتو ابهام است و به
آیـد کـه جـز از راه تأویـل و تفسـیر قابـل دست می تازه به ییزد و تجربهگرین میاز آ 

 درک نیست.
 تجربۀ عرفانی .٥

ــه ــان فارســی ب ــه در زب معنــی آزمــودن کســی و امتحــان و آزمــایش آمــده تجرب
است(دهخدا: ذیل واژۀ تجربـه و تجربـت) در تعریـف تجربـۀ دینـی و شـهودی آمـده 

ریافــت شخصــی کــه آدمــی را دهــر گونــه احســاس، حــال، مشــاهده و «اســت کــه 
با جهان ناپیدا و ماورای طبیعت و نیروهای غیبی حاکم بر انسـان و دیگـر  ییگونهبه

رضـایی محمد»(موجودات عامل ماده مرتبط سازد و توجه آدمی را به آن معطـوف دارد
 ).١٥٥: ١٣٨١و دیگران، 

-گیرد مـیمی را که در تقابل با ادراکات عقلی قرار ییبنابراین ادراک و تجربه

توان از مقولۀ تجربۀ دینی و عرفانی دانست. تجربۀ عرفانی که گاه تلویحـاً بـا تجربـۀ 
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شـود کـه شود، در شکل نوعی احساس اتحاد با خداوند �ودار مـیدینی یکی فرض می
در طی آن، صاحب تجربه، به هیچ وجه به خویشنت خویش و ادراک خود آگاهی نـدارد. 

ذوقـی ویـژه بـرای نـوعی خـاص از دیـدن و  رد مؤمن و معتقد ازعارف واقعی و حتی هر ف
گـی خـاص و برتـر هعنـوان ویـژ ها برخـوردار اسـت کـه از آن بـهتفسیر کردن امور و پدیده

ــاد کــردهگروهــی از انســان ــد(لویزی، هــا ی ــۀ٢٤٥: ١٣٨٦ان ــنشــهودی  ). تجرب ــه ای  ب
نسـان کشـف معناست که حقیقت و ماهیت امـری در ورای اسـتدالل و عقـل بـرای ا
نسـبت » ذوق«شود. غزالی این نوع تجربه و برتری آن را نسبت به سایر ادراکات، بـه 

دیگـر وجـود دارد کـه در آن مرحلـه  ییکند که ورای عقل، مرحلبیان میدهد و می
شود و از آن بـا تعبیـر ذوق یـاد آنچه بر عقل نامشخص و نا مکشوف است، آشکار می

 ).٨٠: ١٣٦٧کند(غزالی، می
 ناپذیر تجارب عرفانی و ارتباط دو سویۀ آن با پارادوکسهیت بیانما .٦

بسیاری از تناقضات در خصوص اوصاف تجارب عرفانی، اساساً در مورد مسالۀ 
ناپذیری، عدم توا�ندی عارف در انتقال معنـی ناپذیری این تجارب است؛ بیانبیان

از احساس است و و مقصود خویش نیست. حقیقت دین و تجربیات عرفانی و دینی 
ن حقـایق غیـر قابـل انتقـال ایـ ۀناپذیر؛ در نتیجـغیر قابل تحویل به منطق و مفهوم

ناپـذیری عرفـان و شـهود در بیـان» بیـان«باشـند. در وهلـۀ نخسـت بایـد مفهـوم می
عرفانی روشن شود. آیا مقصود از بیان، تببین آن برای دیگـران اسـت یـا بیـان بـرای 

؟ آیا مقصود از بیان، بیان لفظی است یا غیر آن مـّد نظـر شودعارف را نیز شامل می
-است. آیا توانایی گوینده نقشی در بیان تجارب عرفانی دارد یا خیر. نکتۀ دیگـر آن

نظر است یا بیان اشـارت و شـطح و نظـایر آن ناپذیری، بیان رصیح مددر بیان ه آیاک
ناپذیری آن اسـت. رنـگ نتقالیکی از عنارص اساسی تجربه، ا«گیرد. را نیز در بر می

تـوان توضـیح داد. بـا عنایـت بـه احساسـی بـودن رسشـت تجربـۀ را برای نابینا �ی
ــیف نیســت ــی، قابــل توص بــر عــاطفی و ). عــالوه ١٨٦: ١٣٨٣پرادفــورت، »(دین

نیز یکی » بیان«احساسی بودن ماهیت این تجارب، فراخی و گسرتش ابعاد و دامنۀ 
رغ از لفـظ، امکـان تـرج�ن شـود. فـاع توصیف آن مـیدیگر از مواردی است که مان

 دهد، با بیان، منتفی است.که در کشف و شهود عرفانی رخ می ییعاطفه
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 د:ییبه مثال زیر توجه فرما
کنــد. حــال بایــد را احســاس مــی» الــف«عــارف در ادراکــات روحــانی خــویش 

بیـان که لحظۀ پس از شهود عرفـانی اسـت، » ب«بر اساس احساس » الف«احساس 
عبـارتی سـخن از ترجمـۀ دو آیـد.  بـهشود و عمالً این امـر بـه سـاخت لفـظ در �ـی

ناپـذیری تجـارب عرفـانی بـا مباحـث سـکوت، احساس بر اساس یکدیگر است. بیان
 تقیه و رازداری عرفانی متفاوت است.

کنـد استیس معتقد است زبانی که عارف خود را ناچاربه به کار گـرفنت آن مـی
ریشۀ گرفتاری زبانی عـارف همـین اسـت، چـون «التش متناقض است.در بهرتین ح

اش، منطقی اندیش است و موجـودی نیسـت کـه مانند مردم، در احوال غیر عرفانی
 -اش را در جهـان زمـانیگـیهآمیـز وحـدت رس کنـد. بیشـرت زنـدتنها در عامل شـطح

، نفـوذ و نفـاذ گذارند. او نیز ماننـد دیگـرانمکانی که قلمرو قوانین منطق است، می
خواهد آنچه را کـه گردد و میکند. آنگاه که از عامل وحدت باز میمنطق را حس می

از حال خویش به یاد دارد، به مدد کل�ت بـا دیگـران در میـان بگـذارد، کلـ�ت بـه 
اش متنــاقض شــود کــه تجربــهامــا بــا تنــاقض. الجــرم معتقــد مــی ؛آیــدزبــانش مــی

تجربـۀ عرفـانی یکـی از اقسـام تجـارب دینـی  )٣١٩ -٣٢١: ١٣٧٩(استیس، »است
تـوان است. در حقیقت دیدار باطنی و ارتباط با عامل غیب است که رّد پای آن را می

صورت تاریخی مشاهده کرد. تجربۀ به ،در احواالت صوفیه از قرن دوم هجری به بعد
مـع و... های مکاشفه، مشاهده، طوالـع، معاینـه، رؤیـت، لـوائح، لواعرفانی که با نام
ناپـذیری، وصـف یـیگونـه» امر مقدس«ط تنگاتنگی با شود در ارتبانیز از آن یاد می

گیـرد. در متـون عرفـانی همـواره گذرا بودن، انفعالی بودن و واقع �ایی را در بر می
هـای ایم. برداشتروشن و آشکار شهود عرفانی، مواجه بوده» ناپذیریبیان«با مسألۀ 

هـا و یـا ناپذیری ارائه شده است؛ از جمله محال بـودن بیـان آنمختلفی از این بیان
ناپـذیری شـهودات عرفـانی تـا ها. بیـانصعوبت و دشواری زبان در تفسیر این مقوله

شـود. اسـتیس بـا متـایز زبان ناشی مـی» منطق«حدود بسیاری از محدودیت قواعد 
حـوزۀ دوم یعنـی قائل شدن بین دو حوزۀ منطق و نامنطق، تجربیـات عرفـانی را بـه 

منطق با برخی از عوامل متحقق یـا محتمـل انطبـاق دارد، «دهد. نامنطق نسبت می
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). ٢٨٧هـ�ن: »(کننـد بـا همـۀ عـوامل و احـوال ممکـننه چنانکه معموالً تصـور مـی
). حــال آنکــه عرفــان، عــامل وحــدت و ٢٨٩منطــق از آن عــامل کــرثات اســت(ه�ن: 

روست کـه منطـق و ا در آن راه نیست از اینوجه کرثات ر گی است و به هیچهیکپارچ
توان مسألۀ تناقض در بیانـات عرفـا را عقل را به عامل عرفان راه نیست. از سویی می

بجز مسـألۀ زبـانی، بـه ذات متنـاقض ایـن تجـارب مربـوط دانسـت؛ چـرا کـه اساسـاً 
ه عقالنی است. از سوی دیگـر آنگـایی ،عقالنی نیستند و زبان پدیده تجارب عرفانی

که تجارب غیر عقالنی یعنی کشـف و شـهود عرفـانی بـه عـامل منطـق رسریـز کنـد و 
خویشی خارج گردد، خواه ناخواه دو عامل منطق و نامنطق عارف از حالت وجد و بی

گی منطق و نـامنطق، عـارف هشود. این درهم تنید(عاطفه و عقل) در هم تنیده می
-شـه درونـی و دریافـت ذوقـی وی مـیدارد و سبب تنـاقض در اندیرا در تحیر وا می

 کند.گویی را در زبان و بیان عارف ایجاد میگردد و تناقض
اسـت؛ در اشـعار رو�ـا گشـته های تجربه عرفانی،ترین جلوهزیباترین و شفاف

هـای ذهنـی و عـامل واقـع زیرا شعر جوشش عاطفه و بیان ادراکـات شـاعر از داشـته
مانند شخصیت فـردی، حـاالت  یجامعه و عوامل است و زبان شاعر، متأثر از فرهنگ

هــای ادبـی و محـیط و فضـای کلــی جامعـه اسـت کــه در روحـی، مخاطبـان، سـنت
گـان شـعرِ او نقـش دارنـد کـه برخـی از ایـن مـوارد، مثـل مـورد نخسـت هگزینش واژ 

گـی خاصـی هگزیند که برجستمتناسب باعاطفه شاعر است و شاعر الفاظی را برمی
ــه واژ  ) جوشــش عاطفــه، ٧١: ١٣٨٠کــدکنی، ن دیگــر دارد. (شــفیعیگــاهنســبت ب

است؛ زیـرا افزایی در شعر، زبان عارف و شاعر را به هم گره زدههنجارگریزی و قاعده
محتوای تجربیات عرفانی، بخصوص تجـارب برخاسـته از کشـف و شـهود و الهامـات 

فـردی بـه انـد کـه بـر اسـاس تجـارب ، از مفاهیم و معانی فراحسـی و فراعقلـییقلب
تواند، ش حمل و انتقال آن را ندارد و عارف �ییند و زباِن عبارت، گنجایآیدست م
از منظـر های زبان مرسوم و مفهوم جامعـه بیـان کنـد؛ های ذوقی را با قالبدریافت

گـی دارد کـه آن ههـای کسـانی بسـتزبان همـواره بـه توانـاییهای یکدیگر، توانایی
) در ایـن صـورت عـارف بـرای بیـان تجربـۀ ١٨: ١٣٩٦(پیرت، برند.زبان را به کار می

ها و عبارات جدید را ابداع های ه�ی زبان بهره برده، واژهها و قالبخود، از ظرفیت
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شود. زبان اشاری زبانی اسـت کـه تجربیـات و نام زبان اشاری یاد میکند که از آن بهمی
ــات د ــیاحساس ــیف م ــی توص ــات حس ــد تجربی ــان را؛ مانن ــی انس ــان رون ــد و در زب کن

: ١٣٩٤سمبولیک، دنیای برون، مظهری است از دنیای درون یا روح و ذهـن مـا. (فـروم،
گـان مـورد نیـاز از صـور ههـا و واژ ) در زبان رمزی، بنا بر محتوای تجربۀ عرفانی، قالب١٠

گـردد تـا دربرگیرنـده و ی انتخاب مـی�ا و سلبخیال، داستان، متثیل، عبارات متناقض
   کنندۀ مفهوم ذهنی باشد.بیان

 عرفانیتحلیل کارکرد پارادوکس و بیان تجربه وحدت وجود در اشعار  .٧

 مکتب هرات

عرفانی هرات است  -گیری مکتب ادبیگی عرص تیموری در شکلهدرخشند
رص با توجه به شود. در این عنام دورۀ تکامل زبان و مفاهیم عرفانی یاد میکه به

های صوفیانه و گسرتش چشمگیر اجت�عی و پیدایش طریقت -اوضاع سیاسی
خصوص پارادوکس و های مختلف زبانی بهتفکرات عرفانی، عرفا با استفاده از شگرد

 ٧٧١ -٩٠٣اند. حکومت تیموریان (متثیل در بیان تجارب عرفانی خویش پرداخته
اهرخ فرزند و جانشین تیمور به اصحاب .ق)، حکومتی مبتنی بر اسالم بود. شـه

رشیعت و فضالء و اهل طریقت و عارفان بسیار اعتقاد داشت و به اهل تصوف 
). در کتب تاریخی دوران ١٧٩: ١٣٦٤ورزید(اسکندر نیک منشی، ارادت می
ن نکته بسیار اشاره شده است که در این دوران میان عرفا و متصوفه ه ایتیموری، ب

با حکومت ارتباط تنگاتنگی وجود داشته است. دربار پادشاهان  های آنانو حلقه
های ن ترتیب اندیشهه ایتیموری جایگاه بسیار خوبی برای عرفا و ه�مندان بود. ب

 عرفانی به میزان بسیار زیادی رواج یافت. 
مندی تیمور به تصوف تا جای بود که خـود گفتـه اسـت، پیـروزی مـن بـا عالقه

الـدین خـوافی و سـید محمـد فاخوری، به همت شـیخ زین الدیندعای شیخ شمس
کردنـد و حاکمیـت او را تائیـد آمده است و صوفیان نیز برای او دعا مـیدستبرکه به

اساسـی  یـی). نکتـه١٥٩: ١٣٨٧(شـیبی،ستودند.مـی و اع�ل او را نیز�ودند می
نن، رونـق دربارۀ تصوف قرن نهم، طریقه گرایی است؛ زیرا رشـد تشـیع و اقتـدار تسـ

هـای تصـوفی های کالمی را در پـی داشـت و امتـزاج آن بـا تصـوف، طریقـتگرایش
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خراســان باســتان را رونــق بخشــید، یعنــی عرفــان قــرن نهــم، ریشــه در باورهــا و آراء 
صوفیان و عارفان خراساِن پیش از حمله مغول، همچون بایزید بسطامی، ابوالحسن 

-پیل، نجـملـه انصـاری، شـیخ احمـد ژنـدهخرقانی، ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبدال

هـا، ورود ). عالوه بر این طریقت١١٩: ١٣٩٣الدین کربا و غیره دارد(نصیری جامی،
های ابن عربی از مفاهیم مهم عرفان نظری قـرن های مذهب تشیع و اندیشهاندیشه
های مذهب تشیع و عرفان ابـن رود و نکتۀ اساسی در تلفیق اندیشهش�ر مینهم به

بی، همخوانی تفسیر هر دو گرایش در باره جایگاه انسـان کامـل و وحـدت وجـود عر 
-است که ابن عربی در بسیاری از مفـاهیم، از تفکـرات مـذهب تشـیع تأثیرپذیرفتـه

کنـد، از انتقاد که به صـوفیان اهـل حلـول و وحـدت وارد میابن خلدون پس  است.
هـا در ایـن شـدند و گـویی آن منـدمتصوفه به قطب و ابدال عقیده«گوید: چنین می

اقوال شیعیان را با عقاید خود درآمیختنـد و در دیانـت مـذهب ایشـان را [...] عقیده
هـای اندیشـه ).٦٣١: ١٣٥٢، ١ابن خلدون/ج »(ها فرورفتنداقتباس کردند و در آن

هـای ابن عربی سبب تلفیق مذهب تشیع و تصوف گردید؛ چون تقریباً متـام طریقـه
ی او یترین شیخ صـوفیه خوانـده و پیشـواگاز ابن عربی، او را بزر  معروف تصوف بعد

انــد کــه از آن جملــه را در طریقــت پذیرفتــه و آداب و قواعــدش را رعایــت �ــوده
 ۀاللهیه، طریقدانند. نعمتت می"نقشبندیه " او را خاتم والیت محمدی و الزم اطاع

الله شـارح وی اسـت. نعمتگیرد و شاه تصوفی شیعی در نظر و عمل از او الهام می
انـد. حروفیه و نوربخشیه نیز از تعالیم و اقوال ابن عربـی متـأثر بـوده و پیـروی کـرده

تــرین مفــاهیم مکتــب ابــن عربــی تجربــه ) از مهــم٦١٤-٦١٣: ١٣٧٥(جهــانگیری،
سـزا داشـته و زیبـاترین وحدت وجود اسـت کـه در شـعر عرفـانی قـرن نهـم رونـق بـه

هـای دهد، یعنی تجربهذوقی عرفای قرن نهم را شکل میمحتوای عرفانی و دریافت 
مفهـوم وحـدت وجـود بـر ایـن  انـد.عرفانی قرن نهم در ذیل این تجربه شـکل گرفتـه

است که در عامل یک وجـود بیشـرت نیسـت و سـایر وجـودات بـاوجود بخشـیدن ایـن 
نظـر  �اسـت. ازن موضـوع در ذات خـود تنـاقضه ایاند کوجود، صاحب وجود شده

وحـدت وجـود «گویـد: کـه مـی ترین مفهـوم وحـدت وجـود آن اسـتیس، عمیقاست
جهـان باخـدا  -١است کـه جـامع و مؤیـد هـردوی ایـن قضایاسـت، یعنـی  ییفلسفه

جهــان مت�یــز از خداســت، یعنــی باخــدا یکســان  -٢یکســان اســت (یکــی اســت)، 
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ا �ـهـا و عبـارات متنـاقض) این مفهوم در قالب واژه٢١٨: ١٣٧٩استیس،»(نیست.
 ن ابیات  اشاره �ود.ه ایتوان بشده است که میدر شعر عرفانی قرن نهم بیان

 ای گشــته نهــان ز غایــت پیــدائی 
 

 ییو ندر همه عاملی ز بـس یکتـا
 )١: ١٣٧٠(جامی،                                                                                       

ز ایـن مفهـوم اسـت. یـا در یـی، بیان تناقض آمیت پیدانهان بودن حق در نهای
 ی.یگوید: ال و اال هر دو تواین بیت از قاسم انوار که می

ــــه جان ــــان جمل ــــا، ای ج ه
           

 

ال تویی ها، هم ای معدن امان 
  

 
 )١١: ١٣٣٧انوار،(قاسم                                                                           

و یا در این ابیات جامی، دمسازی باطن با ظاهر، بروز با کمون، احـد و اعـداد 
 و واحد بودن در مجمع اضداد از مفاهیم پارادکسی وحدت وجود است.

 ای ظهور تو بـا بطـون دمسـاز                
 

 وی بــروز تــو بــا کمــون همــراز 
ــداد             ــع اع ــک مرج ــدی لی              اح

 
 واحدی لیـک مجمـع اضـداد 
 )٦: ١٣٧٠(جامی،                                                                                  

-آنچه هست این است که در بسیاری از موارد، عارف حقایق و معـارف را بـه    

هـا عمـدتاً ریافـت�ایـد. ایـن دواسـطه دریافـت و تجربـه مـیصورت مسـتقیم و بـی
ــان ــایقی بی ــه درک حق ــارف را ب ــتند و ع ــوری هس ــون حض ــر رهنم ــا برت ــدنی ام ناش

هـایی صـورت تنـاقضآینـد بـهحیطۀ زبان در �یسازند. این تجارب از آنجا که بهمی
هایی کـه از کیفیـت احـوال و تجـارب شناسی دارند و تناقضکه عموماً ارزش زیبایی

�ـا بیـان هـای متنـاقضصـورت گـزارهنـد رصفـاً بـهتوانخاص عارف حکایت دارد می
هـا را مـورد تـوان آنهـا �ـیهایی که بدون درک علل بروز تناقض در آنشوند؛ گزاره

 تحلیل قرار داد.
 قــــدیث عشـــن، حـــن و خفتـــد  رفتــایــــــبب

 ه ال تحصاستکجا شاید سخن گفنت ز اوصاف ک                                            
 )٦: ١٣٣٧انوار،(قاسم                                                                                    

داند؛ یعنی سـخن ناپذیری تجربۀ عرفانی را، ناتوانی کالم میجامی، علت بیان
 گنجد و کل�ت توانایی بیان این تجارب را ندارند.عشق در زبان عبارت �ی

 کششی خیـزد از درونـۀ جـان               
 

 که عبارت از آن کشش نتـوان 
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۱٥۹ 

ــاه           ــود کوت  هــم عبــارت از آن ب
 

 هم اشـارت در آن بـود گمـراه 
 )١٩١: ١٣٧٠(جامی،                                                                            

تـوان، رازبـودن تجربـه، غیـرت ارب عرفـانی را میدالیل بیان رازآلود و مبهم دیگـر تجـ
-عارف به معشوق حقیقی، حفظ ارسار درونی، تفاوت حـال و مقـام عـارف و شـنونده و هـم

چنان حفظ نظـام اجت�عـی و جلـوگیری از لغـزش دیگـران دانسـت. مسـتملی بخـاری در 
ز بهر آنکه بـر مـا عزیـز آمد، ااین از بهر آن کردیم که ما را بر این غیرت می«گوید: باره میاین

باشد و ایـن خـود ظـاهر اسـت کـه  ییبود و نخواستیم که غیر طائفه ما را از این رشاب بهره
» هر چیز کـه بـر کسـی عزیزتـر بـر آن چیـز غیـورتر و هـر چنـد غیـرت بیشـرت ضـنّت زیـادتر

افشای ارسار در مکتـب عرفـان «که گوید ). یا می١٢٠١: ٣: ج١٣٧٩بخاری، (مستملی
زد عارف عملی ناصواب است. مودع به ودیعت راه �اید ه�ن بر او واجب آیـد و در ن

داشت، ایمن بود؛ چون ّرس آشکارا کـرد از که چون ودیعت ّرس بود تا ّرس را به ّرس می
حّد امانت به حّد خیانت آمد تا اگرچه استهالک از غیر او آمد، چـون اظهـار ّرس از او 

 ).١١٥٩ه�ن: »(از او آمدآمد چنان گشت که گویی استهالک 
 از این دریای بی پایان اگر گوهر به دست

 ان جان، مگو با هیچ کســدارش میهــنگ                                                     
 )٥: ١٣٣٧انوار،(قاسم                                                                                 

» ناپـذیربیـان«ابراین بر اساس آنچه که در متون و اقوال صوفیه آمده اسـت، تجـارب بن
هـایی گـیهویـژ  کند.ها و اوصافی دارند که آنها را از سایر تجارب عرفانی مت�یز میویژگی

�ـایی و ابهـام کـه بـه زبـان مربـوط اسـت، احسـاس وجـد و سـکر از جمله متناقض
نظر رسیدن که تا حدود زیـادی ایـن گاه رشع به بسیار، اتحاد، خالف منطق، عقل و

در  اروسـت کـه حتـکند. از اینپیدا می ها، با شطح صوفیانه پیوند تنگاتنگگیهویژ 
معنی کلـ�ت به ١های التین گاه شطح را معادل پارادوکسآثار ترجمه شده، از زبان

 ٣خـدا زده و گـاه معـادل بـا سـخنان ٢متشابه و زمانی مرتادف با پـارادوکس الهـامی

                                                 
1 .paradox 
2 .paradoxesinpres 
3 .locution theopathique 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱٦۰ 

گـی همـۀ آنهاسـت(کربن، هناپـذیری ویـژ انـد کـه البتـه وجـدآمیز بـودن و بیـانگرفته
کـارگیری عبـارات سـلبی و های زبـان عرفـان، بـه).یکی از شگفتی١٩ -٢٠: ١٣٦٠

مقـدس مبـاهو ذات، از  یایجابی اسـت کـه عرفـا دربـارۀ حقیقـت مطلـق و ذات بـار 
است، هم این است و هـم آن اسـت، بـه  ن است و نه آنه ایعبارات سلبی و ایجابی ن

 گوید:گیرند. جامی میکار می
عشـــق در  هســـت بـــا نیســـت

         
 

 نیست ز آن عشق نقش هستی 
 

 
نیست چون فیض نـور هسـتی 

    
 

 روی همــت بــه منبــع آن تافــت 
 ســـــایه و آفتـــــاب را بـــــاهم                  

 
 نسبت جذب عشق شد محکم   

 )١٨٦: ١٣٧٠(جامی،                                                                                 
 گوید:یا در جای دیگر می

ای آنکه بـه جـز تـو نیسـت در 
         

 

 برتـر ز خیــالی و مـربا ز گــ�ن 
هر چند کـه عـین هـر نشـانی  

            
 

سـت اینست نشانت کـه تـرا نی 
 

 
 )٢٧: ١٣٨١(جامی،                                                                                

 حیران تو بودند که موجود نبودنداهل نظر از آینۀ وحدت از آن پیش         
 )١٥٨: ١٣٥٢لی،(خیا                                                                            

 نقد هستی بدان دهن بخشـم 
 

 کــــه ره نیســــتی �ــــود مــــرا 
 )٢٠: ١٣٨٢(کاتبی،                                                                                 

 امل معنی    ـــانی گو مبا از عــــویی: نشــمرا گ
 هااز بی خرب پرسی، نشان از بی نشانی خرب                                            

 )٥: ١٣٣٧انوار،(قاسم                                                                            
ــۀ صــورت و معنیســت  دل آین

            
 

 درین آینه ننمودکان شاهد ما روی  
ــز   ــود هرگ ــفا نب ــو ص ــه چ ــه ن ن

             
 

 در آینۀ جان صفت شاهد و مشـهود 
 )١٤٦: ١٣٣٧انوار،(قاسم                                                                        

 دنـــهود حق چیــاغ شــگل ز ب نیست امکان ج�ل حق دیدن  
 )٢١٢: ١٣٧٠(جامی،                                                                            

ناپـذیر مـّد نظـر اسـت، که در خصوص تجـارب عرفـانی بیـان ییترین نکتهمهم
هـای زبــانی آن و یـا نامــأنوس بـودن معــانی کلــ�ت و ابهـام و روشــن نبـودن داللــت
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۱٦۱ 

برخی خواص است که بـا اسـتفاده از پـارادوکس و خلـق  اعبارات برای عوام و یا حت
کنـد. تر مـیشود و فرایند فهم را پیچیدهکالم می تصاویر پارادوکسی سبب ایهام در

کنـد، رازآلـود و مـبهم اسـت. پارادوکس از آنجا که از قواعد منطقی زبان تبعیت �ی
است که منتقـدان نـو، » ابهام ه�ی«ها و شگردهای ادبی در ادبیات یکی از مهارت

بهـام و معنـای منتقـد بایـد بـه ا«انـد بر آن تأکیـد بسـیاری داشـته ١از جمله امپسون
ــاهم ــل از ن ــه حاص ــنت توج ــان و م ــت و زب ــرده اس ــه ک ــه تجرب ــه ک ــین آنچ ــوانی ب خ

 ). ٢٩: ١٣٦٩کند(پاینده، 
 ارابـر متـام قراردادهـای زبـانی و حتـروست که عرفا تجـارب خـود را در باز این

دانند. عرفا بر این ادعایند که در صدد شاّذ و غریب می ییهای �ادین، تجربهنظام
هـا معطـوف بـه بـاطن اسـت رو سـخنان آناند و از اینطن و ارسار حقیقتکشف بوا

جـا �اید و  پای تأویل نیز از همینباطنی که برای شنونده نامتعارف و غیرعادی می
 شود.به مباحث عرفانی باز می

زبان عرفان ذاتاً دو پهلو است. جنبۀ تشبیهی این زبان برای کسـی کـه بیـرون 
خواهد آن را از روی لفظ دریابد کاری دشوار اسـت. تجلّـی کلـی ماند و میاز آن می

ترین تجربـۀ زبـان عرفـانی اسـت. عرفـان محصـول نگـاه تـازۀ در جزئی مطلق، عالی
کننـدۀ گان آن نسـبت بـه انسـان و رابطـۀ او بـا خـدا و رشیعـت اسـت و بازگوهگویند
برابـر عـارف انـداز نـوری کـه در های خاص روحـی اوسـت و از آنجـا کـه چشـمتجربه

همـراه شـگفتی و ایجـاب شود، بسیار گنگ است، بیان پارادوکسـی و بـهمتجلی می
سازد و از سوی دیگر چون ابـن است و خواننده را با معنایی خالف انتظار مواجه می

شود، زبان پارادوکسی از نظر ه�ی از ارزش معانی در یک ساختار بالغی عرضه می
تـوان در خصـوص تجربـۀ ام و بیـان پارادوکسـی را میشـود. ابهـواالیی برخوردار می

 تجلی حق بر عارف مشاهده �ود:
 هزاران آدم و حوا ز ناپیدا شده پیدا اگر هشیار و بیداری، ببین در قدرت

 )٧: ١٣٣٧انوار،(قاسم                                                                                 

                                                 
1 empson 



 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱٦۲ 

 و فاش و مرتس      ـــه دست آر و بگجان پاکیزه ب
 عشق و معشوقه و عاشق همه جان درجانند                                                    

 )١٤٣(ه�ن:                                                                                                
 ی چه خواست؟    گفت از این معن» و هو معکم«

 استــــــای حق فنـــا در بقــهانــــیعنی ج                                                  
 )٣٩(ه�ن:                                                                                                    

     ن صفت بر وی حرام استــــه ایوگرن رشاب ار با تو نوشد دل حالل است 
 )   ٤٣ ١٣٥٢(خیالی،                                                                                        

   ا نیست جاـه آنجـایی کــقم جـــعاش    می که آن را نیست جام   خودم زانبی
 )١٢٤: ١٣٩٤(جامی،                                                                                    

 کز گلشن وصل تو بویی رسد احیانا         یابد به دمی هرجا کشتۀ هجر احیاصد 
 )١١٥: ١٣٨٢(بسحق،                                                                                  

چه در تجربـۀ عرفـانی بـر ن، آ ١ابیات بود و �ود شود در اینچنانکه مالحظه می
عارف جلوه کرده است، حقیقت است. متام تالش شاعر آن است کـه بـا متسـک بـه 

عنـوان حقیقـت رشیعت، پای در طریقت نهد و به حقیقت برسد. عارف از آنچه که به
غیـر از آن اسـت کنـد و آنچـه بـهیـاد مـی» بـود«کند بـا عبـارت مطلق بر او تجلی می

بلکـه تجلـی و  ؛تـوان متـام حقیقـت دانسـتاسـت. �ـود را �ـی» �ود«تصویری از 
 از آن است که در بسیاری از مواقع با حقیقت در تعارض کامل قرار دارد. ییملحه

روی شاعر است، تصویرهای مـبهم، گنـگ و نـامعترب اسـت کـه تنهـا آنچه پیش
دسـت » بـود«به اصل یعنی  �ودی از حقیقت است. عارف تالش دارد تا از این �ود

رو شود، بـا چنـد وضـعیت روبـهل میینا ییآن هنگام که به کشف چنین تجربه ،یابد
شود. از بیان آنچه که تجربه �وده است، ناتوان است. در ایـن حالـت، عـارف بـا می

                                                 
 

 از نمود ما را ریغ ستین ییکز بود بهره زار عالم در شوره میسراب ۀچون موج.   1
 )45: 1390(صائب تبریزي،                                                                         
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۱٦۳ 

های تجربه عرفانی؛ یعنی بیـان ناپـذیری مواجـه اسـت. اسـتیس در گیهیکی از ویژ 
ناپـذیر و کلـی مفهومدهد، بهتجربۀ عرفانی هنگامی که دست می«د گویاین باره می
متـایز طـور باشـد. در وحـدتی بـیناپذیر است. باید هم همـینکلی بیانبنابراین، به

چیز بیابی، چـرا کـه اجـزا و ابعـادی در آن نیسـت کـه بـه توانی مفهومی از هیچ�ی
 ).٣١٠: ١٣٨٨استیس، »(هیئت مفهوم درآید

دهد کـه های خاصی را از خود نشان میتجربۀ عرفانی، واکنش عارف در حین
عنـوان مثـال برای مخاطب گاه در بسیاری از مواقع نامفهوم و نامشـخص اسـت (بـه

زند و یا...). مخاطب با دیدن آنچـه کـه از دارد، نعره میکند، فریاد بر میسکوت می
ه تجـارب او قابـل بیـان شـود کـن نکتـه واقـف مـیه ایـیابد، تنها برفتار عارف در می

نیست و به احوال درونی و کشف و شهودی دست یافته است کـه بـا کـنش رفتـاری 
رشح واقعه کند. در بیان پارادوکسـی وحـدت صـفات و افعـال و رشح و بی» سکوت«

صــفات شــاعر عــارف بــا حــالتی از اعجــاب و گنگــی ســعی در کــت�ن ارسار دارد از 
 برد:را به کار می» اییدویی و یکت«روست که پارادوکس این

  ایم کنیـــم که یکتـــواهـــی خــاز دوی
 یــــم کنــــایـــی جـکـــامات یـــدر مق                                                     

 ده از دویی  ـــــاده رمیــــو آن ســـــتا چ
 ویی   ــــدایا یا تــــم خــــم گویــــین منا                                                       

 است ــــدرت از کجــگرمنم این علم و ق
 که خواستورتویی این عجز وسستی از                                                        

 )                   ٣١٢: ١٣٧٠(جامی،                                                                               
-توانـد هـمآورد با منطق مخاطـب و ذهنیـات او �ـیآنچه که عارف بر زبان می

رسـد. عـارف قصـد بیـان نظـر مـیسخنی داشته باشد، سازگار نیست و متنـاقض بـه
زمـان بـا سـه �ـود مواجـه ندارد چرا که منطق ذهنی او در تجربۀ عرفانی محض هم

 شده است:

های بالغی و ادبی که بـر ) تجزیه و تحلیل حقیقت؛ ج) شیوهالف) حقیقت؛ ب
اسـت. » حقیقـت مجـازی«بیند پارادوکسی از مجاز استوار است و آنچه که عارف می
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شناسانۀ عرفانی، هدف سـالک وصـال بـه حـق و معرفـت بـر امـور و در کنش هستی
ی و هایی است که کُمیت عقل در راه آن لنگ است. صوفیه سکوت و خاموشـپدیده

کنندۀ سیر سـالک دانسـته و رازپوشی را از نخستین آداب سلوک و سکوت را ترسیع
اند. گفتار سالک را از سـیر مزایای سکوت و رازپوشی و ابهام را بیش از نطق دانسته

دارد در فتـوت نامـۀ گی جـان و روح را فـراهم مـیهدارد و اسباب تیر و سلوک باز می
گانـۀ مریـدی پوشـی یکـی از ارکـان شـشو پـرده سلطانی، سکوت، رازداری و ابهـام

چهـارم «نویسـد باره مـی). در این٧٩: ١٣١٩کاشفی، معرفی شده است(ر.ک واعظ
آنکــه ارسار، پنهــان دارد و بــا نــامحرم لــب نگشــاید و نقــد آشــنا را در دســت بیگانــه 

 ه�ن).»(ننهد
حق عارفان و واصالن سکوت و کت�ن ارسار را الزمۀ است�ع کالم حرضت 

 کند:زیبایی اشاره مین نکته بهۀاند موالنا بدانسته
 انـــد    دهـرازهـــا دانسته و پوشی اند  عارفان که جام حق نوشیده

 د و دهانش دوختندــمهر کردن  د ـــرار کار آموختنـهر که را اس
 )١٣٧/ ٣: ١٣٨٠نا، (موال                                                                       

هـا از مبـادی و فــروع و سـلوک عرفـانی مراحــل مختلفـی دارد کـه برخــی از آن
را از » خاموشـی«رونـد و عارفـان بـزرگ شـ�ر مـیبـه» اصـول«بعضی دیگر از مقولـۀ 

عربی نیز خاموشی و رازپوشی را مقـام اند. ابنمبانی و اصول سلوک عرفانی دانسته
اند سکوت روست که برخی گفته). از این١٠ -١١: ١٣٦٧عربی، داند (ابنوحی می

ــا الوهیــت اســت و هــم هــدف غــایی ســالک  هــم تکنیــک و روشــی بــرای اتصــال ب
توان ناشی ).  ابهام پارادوکسیکال در تجارب عارفانه را می٢١١: ١٣٨٥(کینگزلی، 

 از چند چیز دانست:
ک؛ الف) ابهام پارادوکسـی در عـدم درک درسـت کشـف و شـهود توسـط ُمـدِر 

شـود کـه درک امـور یعنی آنچه که مربوط به گوینده است. غلبۀ سکر گاه سبب مـی
 رو به بیان نیاید.فراعقلی سخت شود از این

 اطالعی از امکانات آن.ب) عدم تسلط کافی گوینده به زبان و بی
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۱٦٥ 

-متنـاقض«ج) نقد گوینده یا نویسنده برای گریز از بیان حقـایق طبـق نظریـۀ 

بـه فکـر تـا اندیشـه و انـد و �اها، رصفاً لفظیثار عرفانی، متناقضدر آ » �ای بالغی
آنکـه تـوان بیکننـد زیـرا هـ�ن مطلـب یـا تجربـه را میوارد �ـی یـیتجربه خدشـه

محتوایش از دست برود و با زبان غیر تناقضی بیان کرد و عرفـا در واقـع از یـک فـن 
-اصـالت رازپوشـی و ابهـامرو ). از ایـن٢٩: ١٣٨٥اند(کریمی، شاعرانه سود جسـته

ها اصیل و ناب باشد شود. اگر این پارادوکسگویی در قالب پارادوکس مشخص می
صورت بالغی آن بسیار زیبـاتر و ابهـام  ،و عارف آن را از عارفی دیگر وام نگرفته باشد

ویژه پارادوکس معنایی وجـود ه�ی آن بهرت خواهد بود. ایجازی که در پارادوکس به
 کند:ۀ دست نیافتنی عارف را رازآلود و زیبا بیان میدارد تجرب

  گ رخ و زلفتــه ز رنـــا بستـــنقاش قض
 دی و سیاهیـسپیدۀ جان نقش ــدر دی                                                   

 )٤٦٩: ١٣٦٦(عصمت،                                                                           
   شهد وصلای در جام هر زهر جدایی کرده

 ای بر اسیران تلخی جان دادن آسان کرده                                                 
 )  ٤٧٥(ه�ن:                                                                                           

 ه ــون و مکان انداختای ز عشق آوازه در ک
 ه      ـــداختــدر جهان ان حسن و آتشآفریده                                                   

 )٤٥٠(ه�ن:                                                                                                    
هـای مـذهبی و طریقـت شـیخ و اندیشـه هـاعرفان قرن نهم که حاصل طریقت

های آفاقی تکیـه دارد؛ زیـرا یکـی الدین ابن عربی است، بیشرت بر تجربهاکرب محیی
شناســی اســت و ابــن عربــی، شناســی مکتــب ابــن عربــی، هســتیاز اصــول معرفــت

داند. از این جهـت مفهـوم شناسی میشناسی را مقدمۀ حقشناسی و انسانهستی
هـای کـه در رود و تجربـهش�ر میم پررنگ عرفان این دوره به وحدت وجود از مفاهی

باشـد. اسـت، منتهـی بـه مفهـوم وحـدت وجـود مـیشعر عرفانی این عهد بیان شده
انــوار از مبلغــین مکتــب وی و از شــاراحان قاســم شــاعران بــزرگ چــون جــامی، شــاه

ر میـان های اویند که در تأثیرگـذاری و رشح و بسـط تجربـه وحـدت وجـود داندیشه
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عرفــا و شــعرای قــرن نهــم نقــش اساســی دارنــد. زیبــاترین ابــزاری کــه در بیــان تجربــه 
 انـد،کـار بسـتهکرثت و کرثت در وحـدت بـه�ای وحدت وجود؛ یعنی وحدت در قضمتنا

های درونی این رباعی توان از الیهن مفهوم را میه ای�ا است کپارادکس و متناقض
زیرا مفهوم عشق از دیگر مفاهیم وحـدت وجـودی عاشقانه جامی به خوبی دریافت؛ 

 رود.این دوره به ش�ر می
 ان بود �ی دانستمــبا ما به می  معشوقه عیان بود �ی دانستم
 ه آن بود �ی دانستمـخود تفرق  گفتم بطلب مگر به جائی برسم

 )٦٦: ١٣٨١(جامی،                                                                                
 نتیجه                              

تجربــۀ عرفــانی قابــل وصــف نیســت چــرا کــه فراتــر از عقــل اســت و در حالــت 
، بـرای بـه ید. این چنین تجربـهآخویشی، رسمستی و سکر پدید میناهوشیاری، بی

ارف قصد آمیز به خود بگیرد چرا که عوصف درآمدن و توصیف شدن باید جنبۀ ابهام 
بینی آنـان بیان این تجارب را ندارد. پارادوکس صوفیانه در متام موارد، بیانگر جهان

خویشی است. چنـین تجـاربی بـا زبـان بلکه ناشی از غلبۀ وجد و حال و بی ؛نیست
هـای آیـد. گـزارهگی آن بـه حسـاب مـیهترین ویژ شود که ابهام برجستهرمز بیان می

بـر های اصلی زبان عرفانی است کـه عالوهی از شاخصه�ا در عرفان اسالممتناقض
دست آمـده از ایـن های ه�ی واالیی نیزبرخوردار هستند. نتایج بهرازپوشی از جنبه

عـدی از ابعـاد حقیقـت دسـت جستار بیانگر آن است که عارف در تجربـۀ عرفـانی، بُ 
ا و مشـاهداتش هـاما نه قادر به بیان آن است و نه قصدی برای بیـان دیـده؛ یابدمی

دارد. اگر از بیان تجربه به اظهار عجز نکند و کنش رفتاری مرتبط با عجـز را از خـود 
هـای بالغـی پـارادوکس معنـایی نشان ندهد بـا بـه زبـان آوردن شـطحیات در قالـب

دهـد تـا اغیـار را بـر آن دسـرتس نباشـد. صورت رازآلود ارائه مـیحقیقت ُمدرِک را به
دارد؛  ارکرد در بیان تجربه عرفانی مکتب هـرات، نقـش بـارزپارادکس با این نوعی ک
های بیان ناپذیری یا بیان نکردن راز، جامعـه عهـد تیمـوری زیرا عالوه بر دیگر جنبه

هــا را هــا و دریافـتاز ظرفیـت و ظرافتـی برخــواردار نیسـت، تــا حمـل چنــین تجربـه
ــیم فروپاشــی نظــام اجت�عــی نوپــای پســا مغــول عــارف ر  ا خواســته و دارباشــد و ب
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۱٦۷ 

هـای گـویی را در تجربـهدارد و نقـش تنـاقضها وا مـیگوئیناخواسته بر این دوگانه
 سازد.بیان شده در شعر عرفانی مکتب هرات پررنگ می
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 محقق زحل راد
 

 سیاست زبانی
Abstract 

Every phenomenon in society is subject to a series of rules and 
regulations in terms of its application so that within the framework of the 
same rules, it is correctly applied and Positive results are obtained from it.  

Language as a social phenomenon in terms of its application follows 
some rules and regulations because the field of application of language is 
society and in society we deal with different classes of people in terms of 
nationality, race, age, gender, even the family that is a small community. It is 
called that language behaviors have their own rules and regulations which 
are intended to prevent tensions between family members. In the regulation 
of speech, two issues are discussed, one is the arrangement of words and the 
second is the expression of the content or conveying the meaning and 
concept, which is studied in literary studies under the name of eloquence 
and rhetoric. 

 the discussion of eloquence deals more with word formation, poetic 
and subtle expression. expressing the meaning and concept of the discussed, 
one is the arrangement of words and the second is the expression of the 
content or conveying the meaning and concept, which is studied in literary 
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studies under the name of eloquence and rhetoric.The discussion of 
eloquence deals more with word formation, poetic and subtle expression. 

 خالصه 

باشـد یی در جامعه  از لحاظ کاربرد آن تابع یک سلسه قواعد و مقررات مـیهر پدیده
. دسـت آیـده تا در چوکات ه�ن قواعد به گونـه درسـت آن تطبیـق و نتـایج مثبـت از آن بـ

آن  پیـرو برخـی از قواعـد و قـوانین  نیز به عنوان یک پدیده اجت�عی  از لحاظ کـاربرد زبان
باشد زیرا ساحه کـاربرد زبـان جامعـه اسـت و در جامعـه بـا طبقـات مختلـف از افـراد از می

خـانواده کـه جامعـه کوچـک نامیـده  اژاد ، سن ، جنس رسو کار داریـم حتـلحاظ ملیت ، ن
هـا از اعـد و مقـررات الزم خـود را دارد کـه بـا در نظـر داشـت آنهای زبانی قو شود رفتار می

گیرد. در تنظیم گفتار دو مسـاله مطـرح ها میان اعضای خانواده جلوگیری صورت میتنش
بحـث اســت یکـی آرایــش کــالم و دو دیگـر بیــان مطلـب یــا رســاندن معنـا و مفهــوم کــه در 

 گیرد.ار میمطالعات ادبی زیر نام  فصاحت و بالغت مورد مطالعه قر 
پـردازد . بیـان معنـا و بحث فصاحت بیشرت به واژه آرایی ، بیان شـاعرانه و لطیـف مـی

ها و رسیدن به هدف که در مطالعات ادبی زیر نام بالغـت مطالعـه به جا بودن گفته مفهوم،
هـا در شـود متـام واژهنـام سیاسـت زبـانی نامیـده مـیه شود در مطالعات زبانشناسی بمی

تـوان نفـع فـراوان گی خاص خود برخوردار اند که با به کارگیری درسـت آن مـیژهزبان از وی
از آن حاصل کرد و با اندکی تعلل در کاربرد دقیـق کلـ�ت نـه تنهـا از اهمیـت واژه کاسـته 

رسیم بنا جهت بهـرت رسـیدن بـه هـدف شود بلکه به هدف  و مرام مقصود خود نیز  �یمی
ی و بـا در نظـر داشـت طبقـه اجت�عـی، هـای اجت�عـنشخود الزم است تا با توجه بـه کـ

، جنسـیت و...گفتـار خـود را  تنظـیم �ـاییم کـه سطح علمی، سن و سال، جایگـاه  افـراد
   باشد. یگانه هدف و مقصد از سیاسی بودن زبان نیز رعایت همین نکات می

 مقدمه

با افراد  باشد در جامعهزبان تعیین کننده موقف اجت�عی انسان در جامعه می
خوریم که از لحاظ موقعیت و موقف اجت�عی خود جایگاه متفاوتی دارند مختلف بر می

ه ها به کوشش و تالش در بها به این  باور باشند که موقف و مقام انسانشاید بعضی
اما اگر اندکی دقیق شویم هدف از تعلیم و تحصیل از  ؛دست آوردن علم و دانش است
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اما از جانب دیگر اگر این علم را به دیگران  ،سویه علمی ما تاثیر داردیک سو در بلند رفنت 
انتقال ندهیم و از آن در پیرشفت جامعه کار نگیریم عمل بیهوده و ناقص است آنچه در 

کند زبان است آنانی  که زبان را به بهرتین وجه آن کمک می انتقال مفاهیم به دیگران ما را
دیگران و باالخره در جهت پیرشفت و ترقی خود و جامعه به کار در رساندن معنا و مفهوم به 

گی رسیده اند ارسال معنا و مفهوم برند بیشرت از دیگران به هدف و مقصود خود در زندهمی
بر وجه مطلوب آن موضوع مورد بحث بالغت بوده که در زبانشناسی از آن بنام سیاست 

گیریم تا ینست که ما چگونه از زبان بهره میمنظور از سیاست زبانی ا .کنندزبانی یاد می
، سازماندهی کنیم یعنی سیاست ر سطوح مختلف از خانواده تا کشورموقف خویش را د

آنچه در تامین سیاست زبانی نقش دارد  ،زبانی در شکل دهی هویت انسان نقش دارد
سیاست  های کالمی که در حقیقتباشد فهم و دانسنت موقعیتدانسنت موقعیت کالم می

   .باشدسازد موضوع مورد بحث این مقاله میزبانی را می
 تحقیقهدف 

هـای یی با استفاده از نیرنـگبرند عدهزبان را به گونه عادی به کار می هاهمه انسان 
سـت �ایـد علـت اینرا به وجه بهرت آن سازماندهی مـی های اجت�عی خودزبانی ساز و کار 

های خود دارند بخشی از علم زبانشناسـی نیـز بـه تنظـیم هکه شیوه مناسب برای بیان گفت
 .  باشدپرازد که هدف از این بحث نیز مطالعه علمی کاربرد زبان میگفتار می

 تحقیقارزش 

گیرد که با درک و تحلیـل ه زبان توسط افراد جامعه صورت میانتقال معنا و مفهوم به وسیل
کنـد از جانـب دیگـر میه وجه  احسن آن انتقال های زبانی از یک جانب معنا و مفهوم بسیاست

 .  کندبیان به جا و مناسب موقف اجت�عی انسان را در بین افراد و جامعه ثابت می
 تحقیقمربمیت 

 .دهدهای مناسب گفتار را در دسرتس گوینده گان قرار میسیاست زبانی شیوه 
 سیاست زبانی

کشور گرفتـه شـده و بـه انجـام مسـایل ) به معنای شهر و  politic سیاست از کلمه (
های مختلـف کـاربرد داشـته تواند در موقعیتگردد سیاست میمربوط به کشور اطالق می
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نـام ه . که در زبانشناسـی بـباشدرصه ها کاربرد سیاست در  زبان میباشد که یکی از این ع
هـای شود ه�ن گونه که در سیاسـت نیـروی قـدرت از مشخصـهسیاست زبانی نامیده می

یعنـی  رودر کلمه �ادی از قدرت به شـ�ر مـیرود در عرصه زبان نیز هالزم آن به ش�ر می
زبـانی، زبـان بـه  خاصی را به همراه دارد در سیاست گیری هر کلمه بار سیاسینحوه به کار 

بهـره  جسـته و بـه هـدف خـود مثابه ابزاری است که گوینده برای بیـان اندیشـه خـود از آن 
. تحلیل این موضوع در علم زبانشناسی نیـز بـه همـین منـوال صـورت گرفتـه شودنایل می

شـود چنانچـه زبانشـناس و فعت و بهره بـرداری بـه کـاربرده مـییعنی زبان جهت من ؛است
تـوان بـا فیلسوف امریکایی ج.ل .آستین نیـز از زبـان بـه عنـوان ابـزاری یـاد کـرده کـه مـی

دغدغـه مـردم بـه هنگـام سـخن «گویـد: یکه میجهان را تابع خود �ود طوراستفاده از آن 
-بلکـه مـی ؛های بجا و مناسب منطبق سازندقط این نیست که جهان را بر توصیفگفنت ف

) هـر ٣٤٨:٣هـا و نیازهـای خـود کننـد.(اده از زبان جهـان را تـابع خواسـتهکوشند با استف
آنـرا در نظـر داشـته  مگـر اینکـه شـیوه کـاربرد، ند از زبان به نفع خود بهره بربدتوافردی می

کننـد. متـامی باشد که نحوه کاربرد زبـان را در زبانشناسـی بنـام سیاسـت زبـانی یـاد مـی
شود کـه جهـت موقعیت گفتار به بررسی گرفته می های گفتار در زیر عنوانها و روششیوه

 .گیریمگفتار را با اجزای آن به بحث می هایوضاحت موضوع موقعیت
 های گفتار موقعیت

هـا از گفتـار اسـتفاده هـای اجت�عـی هسـتند کـه در آنهای گفتار موقعیتقعیتمو 
آنسـت کـه هـر یـک از اجـزای موقعیـت گفتـار  ، تاکید بـرشود در تحلیل موقعیت گفتارمی

گـی و علـت تعامـل فهمیـده شـود ، چگونـهم است تحقق یابند تا از آن چیسـتیطوریکه الز 
گـان، اهـداف، ه، رشکـت کننـدموقعیـت گفتـارشامل زمینه و صحنه  اجزای موقعیت گفتار

له  بـه أ باشـدکه جهـت روشـن شـدن بهـرت مسـها ، هنجارها و قالب گفتار مـیلحن، وسیله
 پردازیم.رشح هر یک از اجزای آن می

زمینه و صحنه موقعیـت گفتـار نظـر بـه موضـوع : زمینه و صحنه موقعیت گفتار -١
شـامل سـخ�انی  توانـدوقعیت گفتـار مـیهای مختلف مباشد زمینهبحث متفاوت می مورد

، پیشربد جلسات در ادارات و یا بـه طـور در یک جمع، ترشیح یک موضوع در صنف درسی
بیـان یـک موضـوع در قالـب نوشـتار باشـد آنچـه در صـحنه  ابین دو فرد، حتـ عادی گفتگو
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شود اینست که بـا در نظـر داشـت روحیـه مجلـس گفتـار گفتار مهم و اساسی پنداشته می
 .مخود را تنظیم �ایی

یکــی از مهــم تــرین و اســاس تــرین ارکــان گفتــار رشکــت :  گــانرشکــت کننــده -٢
اطـب، باشند که در مطالعـات زبانشناسـی اصـطالحاتی چـون خطیـب، مخگان میکننده

ر، مصـاحبه شـونده ، پاسخگو، تلفـن کننـده، مصـاحبه گـگویشور، مجری، حضار، پرسشگر
 )٥٦١:١(.شودکار برده می گان گفتار بهبرای رشکت کننده

گردد.  زبان از لحاظ کـاربرد گان  گونۀ کابردی زبان مطرح میدر بحث رشکت کننده
شود  هرگاه گفتار در یک موقعیت رسـمی کاربرد رسمی و غیر رسمی تقسیم میبه دو گونه 

، نـژاد، جنسـیت، بدون حاشیه روی با توجه به ملیت صورت گیرد موضوع داخل رسمیات و
طرفانـه و تنهـا هـدف �اییم بایـد بـییی که بیان میکلمهگردد هر علمیت بیان می سطح

باعث ایجاد تشنج بین رشکـت  تطبیق موضوع سپرده شده باشد کوچکرتین کالم  مغرضانه
گردد. در صحبت غیـر رسـمی نیـز رعایـت باالخره جامعه و حکومت و ملت می گان وکننده

شـود اگـر صـحبت در جمـع باشـد و یـا بـین شته می�ودن حال طرف مقابل رضوری پندا
 .بود تا موازنه صحبت رعایت گردد طرفین باید خیلی محتاط

 ،وقعیــت گفتــار را بــه اهــداف آموزشــیزبانشناســان اهــداف مهــم در م :اهــداف -٣
مهمـرتین  )هـدف در گفتـار یکـی از٥٦٢:٤(.ی و تعاملی دسته بنـدی �ـوده انـدیمشاوره

د مـا در یـک چرخـبان نیز در بیان هدف در گفتار میرود سیاست ز موضوعات به ش�ر می
هـای گفتـاری بـه هـدف خـود برسـیم در یـک تـوانیم بـا مهـارتصحنه گفتاری چگونه مـی

سـامل و صـحیح آن بـه طـرف  موقعیت آموزشی هدف ما رساندن موضوع  آموزشی  بـه گونـه
م انتخـاب تـوانیهیم خود مـیخوبی موضوع را آموزش دباشد. گونۀ که بتوانیم به مقابل می

، عملی و... هر طریـق کـه بـا موضـوع مطابقـت داشـته باشـد و �اییم ترشیحی ، تصویری
 .  گیریماییم و سیاست زبانی را در نظر می�آموزش بهرت صورت پذیرد انتخاب می

تنظــیم و ترتیــب محتــوای گفتــار نیــز  :)گفتــار محتــوا و صــورتهــا (لی کــنشتــوا
ا دارد صــحبت در یــک محفــل شخصــی، رســمی ، بــین یــک گــروه ود ر سیاســت زبــانی خــ

لـم در یـک صـنف هـای علمـی ، خطابـه در منـرب ، صـحبت معاجت�عی، سیاسـی، بحـث
های گفتاری محتوا باید با دقت و علمیت تنظـیم شـود و بـا مهـارت درسی در همه موقعیت
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بـا  بایـد کـامالً محتوای گفتار نبایـد مغرضـانه و تحریـک آمیـز باشـد ،توضیح و تفسیر گردد
گوییم ، هدف مـا چیسـت همـه موضـوعات ها میگویم ، برای کیدقت الزم یعنی چی می

 .  ییم تا به خوبی به هدف خود برسیممحتاطانه و بادقت و مهارت تنظیم �ا
نـه تغییـر ) مراد از لحن تغییر �ایشی آواز و صـدا نبـوده زیـرا اینگو لحن (حالت گفتار
 )  ٧٠:٤کند.(به شخصیت انسان نیز لطمه وارد میبلکه  ؛کاهدینه تنها از ارزش سخن م

حـاالت شود لحـن سـخن در اسی ترین بحث در زبان پنداشته میلحن گفتار از سی 
دخالـت کالمـی  ،د قطع مکامله، تغییر در آهنگ صـداباشرسمی و غیر رسمی متفاوت می

هـای م،  جنـگهـای بـین کـال آوردن رشـته سـخن، شـوخی دسـته کوتاه، تـالش بـرای بـ
، طعنه آمیز غلبه بر عصبانیت و تنـد خـویی  ی، شیوه سخن گفنت، لحن جدی، رسمیکالم

افزاینـد توجـه بـه سیاسـت لحـن گفتـار در جلسـات ضوعاتی اند که بر تـاثیر گفتـار مـیمو 
موضـوع و رشکـت افزایـد و تسـلط مـا را بـر بیشرت به اهمیت و ارزش سـخن مـا مـیرسمی 
هـای کالمـی باشـد  در ایجاد فضای گفتگو که مملو از جنـگزد و با ساگان برمال میکننده

 )٢٤:٥�اییم.(خود را نسبت به دیگران تثبیت می حقیقت جایگاه اجت�عی
-باطی معمـوال بـه دو گونـه تقسـیم مـیهای ارتوسیله :ها (مجرای ارتباطی)وسیله

، در گفتگو بـین دو فـردها که شامل غیر کالمی در گونه کالمی وسیله -٢کالمی   -١گردند 
لویزیـون، جمع اشخاص که به اشکال گوناگون به گونه گفتـار عـادی، صـحبت در رادیـو ، ت

داسـت بیـان بـه که از نـام پیکالمی طوریهای ارتباطی اما گونه غیر تیلفون و یا سایر وسیله
 مسـایلباشد در بیان هر گونـۀ از زبـان نگهداشـت سیاسـت زبـانی از گونه نوشتاری آن می

شود  سیاسـت زبـانی چـه بـه گونـه گفتـاری باشـد و یـا هـم عمده و اساسی و پنداشته می
 .  �ایدو جایگاه اجت�عی ما را تثبیت مینوشتاری توانایی علمی 

ی نقـش کلیـدی دارد فـرد های زبانی  اداره کردن محـیط گفتـار در بحث  هنجارها:
د یعنـی عـالوه بـر اینکـه بـر باشـدر حقیقت نقش یک رهـرب را دارا مـیکند که صحبت می
 .  گان مجلس را نیز دارا باشدط باشد توانایی رهربی رشکت کنندهگفتار خود مسل

باشـد طـور مثـال یی محتمـل بـر چنـدین قالـب گفتـار مـیهر مکامله قالب گفتار:
گـان از طبقـه شـاعران و ادیبـان باشـد ، هرگاه رشکت کننـدهآغاز کالم، انجام کالم ،مقدمه
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پردازد اگـر محفـل سیاسـی باشـد بـا درود بـر عر و طرح زیبایی به آغاز کالم میشگوینده با 
 .  ر نیز بر سیاست زبانی استوار استروان شهدا و امثال بر هرحال تنظیم قالب گفتا

 های خطاب صورت  

روابـط  باشـد دررا مـیسیاست زبانی نقـش کلیـدی را در حفـظ روابـط اجت�عـی دا
جـت�ع و یکی روابط بینافردی و دو دیگر روابط بـین ا ،شوداجت�عی دو موضوع مطرح می

باشد معموال در کـاربرد ضـ�یر، های خطاب کاربرد ض�یر میگروه. یکی از اشکال صورت
) بیشرت نقش تعیین کننده دارد کـاربرد ایـن ضمیر شخص دوم (تو) و شکل جمع آن  (ش�

تــامین آن بــر مبنــای روابــط باشــد کــه ایــط و حــاالت خــاص خــود را دارا مــیدو ضــمیر رش 
 اجت�عی افراد وابسته است.

در کـاربرد ضـ�یر  گی دو مسالۀ اسـت کـه از لحـاظ زبـانی و اجت�عـیتفوق و یگانه
شود. تفوق یک فرد در مقابل فـرد دیگـر ممکـن اسـت بـه علـت اخـتالف مهم پنداشته می

و احسـاس  ا عوامـل دیگـر باشـدسن ، دانش ، ثروت، مقـام اجت�عـی، حـرف، جنسـیت یـ
گی ممکن است بر خاطر یکسان بودن خصوصیاتی چون سن، حرفـه، تحصـیالت ، و یگانه

 )  ٢١٠:٢.( س، زناشویی و یا عوامل دیگر باشدیا به خاطر عشق، متا
شـود کاربرد و استع�ل ض�یر بیشرت بر شناخت و آگاهی اجت�عی فرد مربـوط مـی

هـای اجت�عـی خـود را و متـاس ص بر حسب وضع اجت�عی خود برخوردهایعنی هر شخ
 کند. تعیین می

شـود جلـب توجـه چه در یک سخ�انی مهـم پنداشـته مـیعالوه از موقعیت گفتار  آن
های زبـانی اسـتفاده �ـاییم اشد در یک سخ�انی از کدام مهارتبگان میاشرتاک کننده

مـد نظـر  دفتا صحبت ما تأثیرگذار باشد سخ�انان موفق دو موضوع را جهت رسیدن به ه
 صمیمی) برای سخ�انی جهت رسیدن به هدف.دارند تامین فضای مناسب(

سخ�انی  به خصوص در یک جمع وسیع کار دشوار است، کـه مهـارت الزم بـه کـار  
داشـته هـای سـخ�انی  سـه مرحلـه، در سـخ�انی مهـم پندر مطالعات آیـین و روش ،دارد
 .گیریتوجه، کلیات سخ�انی، نتیجه مرحله   :شودمی

کـرد گـان را جلـب توان توجه اشرتاک کنندهدر مرحله توجه با یک ذکر یک مثال می
ارتباط مثال بـا موضـوع  اصـلی  .یی و مهارت انگیز بیان شودمثال باید خیلی به گونه حرفه
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شود در حقیقت ارتباط مثال و موضوع اساسـی ماننـد یـک پـل رشط اساسی پنداشته می
بـرد در قـدم اول حـواس ذکر مثـال دو بهـره را از گفتـار خـود مـیارتباطی است. گوینده با 

یابنـد، یی جهت شـنیدن کـالم  در مـیشود دوم اینکه انگیزهگان متمرکز میرشکت کننده
تواند به اصـل مطلـب بـرود سـخنان خـود را سپس سخ�ان بدون مقدمه و حاشیه روی می

توانـد بـه  بـا طـرح سـوالی مـیها برای تأکیـد بیشـرت، برجسته  و در برخی قسمت منسجم
یــان �ایــد، کــه منــافع شخصــی پــیش بــرد. در نتیجــه گیــری دســت آورد خــود را طــوری ب

 )٣٤٠:٧(.مد نظر باشد ها نیزشنونده
بنابرین زبان در همه حالت آن سیاسی است از گریه نوزاد گرفته تـا آخـرین روزی کـه 

کنـد رده و نقـش آفرینـی مـیگوییم همـه گفتـار مـا بـا سیاسـت گـره خـو ا وداع میجهان ر 
  .موقف اجت�عی ما افزاید ه�هنگی زبان با سیاست بر

 نتیجه گیری

اسـت زبـانی بـه افـراد جامعـه کمـک رسـیم کـه سیدر فرجام سخن به این نتیجه می
کند تا بوسطه آن وجود خـود را در جامعـه تثبییـت و روابـط خـود را در سـطوح مختلـف می

هـای سیاسـت در زبـان یعنـی دانسـنت ظرافـترار  �اینـد. اجت�عی بـه گونـه الزم آن برقـ
، مـرام  و معنـای انرژی و طوری بیان �اییم که هـدفزبانی. یعنی کالم خود را به موقع، با 

 بـه یـیبرند عدهتقال کند. همه زبان را به کار میمورد نظر به بهرتین وجه به طرف مقابل ان
ماننـد به مثابه یک جمعیت خاموش باقی مـییی دیگر بلندای عزت و قدرت میرسند و عده

ان دارد زیـرا زبـان اسـت کـه علت در کاربرد زبان است هر پیرشفتی ارتبـاط مسـتقیم بـا زبـ
 سازد.های علوم را  منعکس میها و پیرشفتواقعیت

 

 ماخذ

، در آمــدی بــر زبانشناســی معــارص، لیــام و دیگــران( زبانشناســی معــارص)اگــرادی، وی  -١
ــوم انســانی ترجمــه علــی در  زی ، جلــد دوم، نرشــ ســازمن مطالعــه و تــدوین کتــب عل

 دانشگاها ، تهران.
 ). مسایل زبانشناسی نوین، نرش آگاه، تهران.١٣٥٤باطنی، محمد رضا(  -٢
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). انسان شناسـی زبـان شـناختی، ترجمـه رضـا مقـدم کیـا، ١٣٩٥الکساندر( دورانتی، -٣
 نرش نی، تهران.

 ار، ترجمه نیلوفر خوانساری، نرش ققنوس، تهران.). آموزش گفت١٣٩٥ژاگو، پل.( -٤
). زبان و سیاست، ترجمـه مصـطفی شـهیدی تبـار، نرشـ دانشـگاه ١٣٩٥ژوزوف،جان( -٥

 امام صادق (ع)، تهران.
). تاریخ و تطور علوم بالغت، ترجمه محمـد رضـا ترکـی، سـازمان ١٣٨٣ضیف، شوقی(   -٦

 ان.مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاها، تهر 
 ).آیین سخ�انی، ترجمه سعید خاکسار، نرش اردیبهشت، تهران.١٣٨٧کارنگی، دیل(  -٧
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 ١دینا محسنی دکرت

 

 های ریالیزم جادویی در داستانجلوه

 »زیبای زیرخاک خفته«

Abstract 

Mohammad Azam Rahnavard Zaryab, Persian language storyteller 

Dari, is a name that everyone is familiar with. Rahnaward Zaryab, Early in 

his literary career, he wrote stories in the style of realism and informed the 

reader to better see and know their surroundings And get acquainted with 

the facts of life and their surroundings. Later, Rahnaward Zaryab with a 

passion for the magical realism of Gabriel Garcia Marquez creates works in 

this method. 

The purpose of this study is to pay attention to the style of the story 

"Zibai zir khak khofta", which is a kind of magical realism. On the other 

hand, the goal is how Zaryab has been able to use this style as its standard 

in his story and introduce it to Afghanistan. 

As the short story form in the works of Zaryab is known, the question 

is, in terms of ideas and insights to what extent the philosophical effects of 

the new century in the work of Rahnaward Zaryab, is represented? 

                                                 
 ربانی انشگاه تعلیم و تربیه شهید استاداستاد د -١
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۱۸۱ 

Rahnaward Zaryab in the work of "Zibai zir khak khofta" actually 

blends history and illusion and magic with philosophical and mythical 

thoughts. He presents the facts by legends and expresses his message 

thereby. 

 چکیده

رهنورد زریاب از زمرۀ داستان نویسان چیره دست ادبیات معارص افغانستان به ش�ر 
در های داستان کوتاه منترش شده است. زریاب رود که از وی چندین رمان و مجموعهمی

ستان سم می نوشت و خوانناوایل فعالیت ادبی اش، دا سبک ریالی ا آگاه ده ر هایش را به 
ی و گهای ماحول شــان را بهرت ببینند و بشــناســند و با حقایق زندهســاخت تا انســانمی

ها رهنورد زریاب با عالقه مندی به ســبک ریالیســم حیط پیرامون شــان آشــنا گردند. بعدم
 د. آفری جادویی گابریل گارسیا مارکز، آثاری در این سبک

ـــتان هدف  ـــبک داس که از نوع » زیبای زیر خاک خفته«این تحقیق توجه روی س
سته  ریالیسم جادویی است، می باشد. از سوی دگر هدف اینست که زریاب چگونه توان

 آن در داستانش به کار برد و آن را به افغانستان معرفی کند. این سبک را به گونه معیاری

ه از ک ه�ن گونه که فرم داستان کوتاه در آثار زریاب، معلوم دار است، سوال اینست
لحاظ ایده و بینش تا چه حد اثرات فلســـفی قرن جدید در کارهای رهنورد زریاب، �ایان 

   است؟

ا با در حقیقت تاریخ و اوهام و جادو ر » زیبای زیر خاک خفته«رهنورد زریاب در اثر 
ــطوره ــفی و اس ــیلدر مییی تفکرات فلس ــانه ۀآمیزد. حقایق را به وس ند و  کها ارایه میافس

 کند.خود را بدین وسیله بیان میپیام 

 زریاب، ریالیزم جادویی،گابریل گارسیا مارکز، داستان. ها:کلید واژه

 مقدمه

ــند۷۸:ص۵خ.) (۱۳۲۳(رهنورد زریاب  ــور، بیش ۀ)، نویس ــال  بنام کش از پنجاه س
، او در دهه چهل خورشیدی آغاز به نوشنت کرد. رهنورد زریاب وقوف جدی نوشتداستان 

سیک دری و ادبیات جهان داات بر ادبی ستان ، از �ایندهشتکال ر کوتاه دگان جدی دا
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ا ه. زریاب بیش از صد داستان کوتاه و چندین رمان نوشته و نقد ادبی و دهبودافغانستان 
ـــاحه ـــف باخرتی در مورد مرتبهای گونه گون وجود مقاله اش در س زریاب در ۀ دارد. واص

ستانی، چنین نظر دارد:   شور ما «ادبیات دا سی ک ستان نوی او متام قد در درگاه تاریخ دا
 ).  ۱۰۸:ص۲»(ایستاده است

ـــت�یرهنورد زریاب درو�ایه  و کار خود قرار داد ۀهای گوناگون و متنوعی را دس
  هکابل دیروز را به تصویر کشانید هایش بهرت از تاریخ،و همواره در داستان نوشتهمواره 

د و هایش به آن معنا ببخشکوتاه را با در نظر داشت معیار ن است. او توانسته قالب داستا
 دگرگونی در این قالب به وجود بیاورد. 

 لهبیان مسٔ 

ــاخه  ــم جادویی یکی از ش ــت که در آن  گراییواقع هایریالیس در مکاتب ادبی اس
اص علولی خشــوند و دنیایی واقعی اما با روابط علت و مســاختارهای واقعیت دگرگون می

 .شود؛ درواقع، ریالیسم جادویی، ترکیبی از واقعیت، افسانه و تاریخ استخود آفریده می

رنگ پرداخته شـده اسـت. کم ۀمعارص دری به گون هایی داسـتانسـبک در برخ این
اک زیبای زیر خ.«هایش به کار برده استب نیز این سبک را در برخی داستانرهنورد زریا

گی هداستان ها است. در این تحقیق به صورت علمی به بررسی و چگونیکی از آن »خفته
 این سبک در داستان زیبای زیر خاک خفته پرداخته است.

 اهمیت و مربمیت تحقیق

ادبیات، مباحث تطبیقی است. ریالیسم جادویی به  ۀیکی از محورهای مهم در حوز 
ادبیات فارســی دری را غنا بخشــد. بررســی  ۀتواند حوز ســاز میســبک جریانیک عنوان 

بای زیر خاک خفته«تطبیقی  به از چنین منظری اهمیت فوق» زی با توجه  العاده دارد. 
ققان کند و مح حیذد ذهن و ذهنیت دانشجویان را تشتوانچنین اهمیتی، این نبشته می

 را به کار آید.

یی) را م جادوریالیسسبک(های توانسته جلوهبنام کشور،  ۀزریاب نویسندرهنورد 
ستان انخستین د ۀزریاب از جملموفقانه به کار بربد. » زیبای زیر خاک خفته«در داستان 

ـــان کوتاه مدرن در حوز  ـــاب می ۀنویس ـــتان به حس ـــت با آادبی افغانس ید؛ زیرا او توانس
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ها و پیروی از ســوریالیســم و ریالیســم جادویی، در افغانســتان ابتکاری ســاختارشــکنی
ـــتان او انه انجام دهد.موفق ـــویر در داس ـــور ما را به تص هایش بهرت از تاریخ، فرهنگ کش
 .  ه استدیکش

 تحقیق ۀپیشین

ـــخص تحت عنوان  ـــورت مش ـــتان، زیبای جلوه«به ص های ریالیزم جادویی در داس
تا کنون کدام پژوهشــی مســتقلی صــورت نگرفته اســت، اما در خصــوص » زیرخاک خفته

های با اهمیتی توســـط منتقدین و رهنورد زریاب نقدها و پژوهشهای ها و رمانداســـتان
اده از آثار با استفکوشد تا به نوبۀ خود مینبشته  ایناما . گران صورت گرفته استپژوهش

با  را» تهزیبای زیرخاک خف«داستان کوتاه  ،ه به ریالیسم جادویی پرداخته استتحقیقی ک
 روش تحلیلی و توصیفی ارزیابی کند.

 تحقیقروش 

این تحقیق با روش کیفی و به صورت توصیفی و تحلیلی راه اندازی گردیده است. 
 یی جمع آوری گردیده است.مواد تحقیق حارض به صورت کتابخانه

 »زیبای زیر خاک خفته«ریالیسم جادویی در داستان 

ـــتان  جملۀاز  توان][می در حقیقت زریاب را«: به باور آرین آرون ـــتین داس نخس
ا و هادبی افغانسـتان به حسـاب آورد؛ زیرا با سـاختارشـکنی حوزۀنویسـان کوتاه مدرن در 

شــکســته و پیروی از ســوریالیســم و ریالیســم جادویی در این قالب تازه نفس  هایروایت
 ).  ۱۲۳:ص۲»(بخشید ییتازهنفس  -در افغانستان -گرفته

ــت ــی غرب میمریم محبوب زریاب را متأثر از روند داس  زریاب اولین پیش:«داند ان نویس

کســوت داســتان نویســی کوتاه در افغانســتان اســت. داســتان کوتاه به مفهوم جدید خود، با 
ن گشاید. ه�ن گونه که فرم داستااو در ادبیات داستانی معارص افغانستان راه می هاینوشته

از روند داســتان نویســی اروپایی  ثرأ دهد که متکوتاه در آثار زریاب، جایگاه خود را نشــان می
و بینش نیز اثرات فلســـفی قرن جــدیــد در کــارهــایش �ــایــان  ۀاســــت، از لحــاظ ایــد

 ).۱۴۲:ص۱۴»(است
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هایش در آثار این نویســنده، در مورد گرایش زریاب به ســبک حســین فخری با بررســی
به  نو وزریاب در ده ســال پســین به رسعت مجذوب ه� « :نگاردریالیســم جادویی؛ چنین می

ـــت.  ـــده اس  چارگرد قال«، »گلنار و آیینه«ویژه ریالیســـم جادویی گابریل گارســـیا مارکز ش

که آدمیزاد«،»گشـــتم ندهشـــورشـــی  پا کرد جانوران بر  و برخی » درویش پنجم« ، »گان و 
 ). ۱۷۰:ص۱۰»( از این ش�ر اند» مارهای زیر درختان سنجد«کوتاه شان؛ مانند:  هایداستان

ـــتاناین آثار زریا ـــانه هایب، داس ـــاطیر و باورهای اند که آمیخته با افس ها و اس
ســازد، از دنیای افســانه و حوادث شــگفت آور و دور از باشــد و تصــویری میفلکلوریک می

 ذهن همراه با تاریخ و فلسفه دور از واقع �ایی.

ستان سکی، « زریاب و فعالیت ادبی رهنوردها در دا ستایو سیم گورکی، دا تأثیر ماک
صادق هدایت، صادق چوبک، فرویدیسم، عرفان و ساختار گرایان و رسانجام مارکز و صد 

صالت و ویژه صف این، آثار زریاب ا ست. با و شکار ا ز خود را نی هایگیسال تنهایی او، آ
 ).ه�ن(»داراست

  هایداســتان«داند: جواد ماه زاده در مواردی، زریاب را متأثر از صــادق هدایت می

ــتانزریاب  ــابه داس ــادق هدایت می هایمش ــتان ص ــوند؛ مانند داس زیبای زیر خاک «ش
 شود. نوشته هدایت می» تخت ابو نرص«که شبیه » خفته

ان را گپردازند؛ تا فرهنگ گذشتهها به کاوش زمین میدر این دو داستان، نویسنده
ـــت. هر چند این تأثیر ـــادق هدایت اس خالی از  باز جویند. زریاب به نحوی متأثر از ص

ــته و امروز ما با هدایت هم ــل گذش ــت، در حقیقت نس ــای اجت�عی نیس خوان بودن فض
ها را وادار به یافنت شخصیت خود در البالی ه�ن درد مشرتکی را دارند که این نویسنده

 ).۱۸۳:ص۱۳ (.کندداستانی شان می هایشخصیت

ـــبک آثار زریاب چنین نظر دارد: حمیرا قادری در مورد اغلب آثاری که از این در «س
سم جادویی  سیال ذهن یا به گفته خودش یک نوع ریالی شده، جریان  رش  سنده منت نوی

ستان ست...دا ستانهایحکم فرما ا شده اند، جزو دا شیوه نوشته   موفق هایکه به این 

 ).۱۱۱:ص۱۲»( شوندوی شمرده می

یسم و سبک سوریال زریاب زبان داستان کشور را به بلندا کشانیده و با استفاده از
 روح آدمی توفیق یافته است. ۀی، به ترشیح و تحلیل زوایای نهفتریالیسم جادوی
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ستان  شت و  ۱۳۵۱را پس از( » خفته  کر خایبای زیز«زریاب، دا خورشیدی) نو
انگیزه نگارش آن این بود که از طرف وزارت اطالعات و فرهنگ، برای تهیه گزارش از 

گیرد؛ در بازگشــت گزارشــی رســ� وظیفه می» هده«در های باســتان شــناســیک کاوش
 ارد.نگر خاك خفته " را مییبای زینویسد؛ به نام" جسـتجوگران ثروت "و سپس " زمی

ه کند کشــناســی را میباســتان، زریاب روایت  »ر خاك خفته یبای زیز«در داســتان 
ر یناپذ یگكرده بود. با تالش خســـته یها، ســـپر یان خاكتپه، در م یرا رو  یدراز  یروزها

ــتیكرد. مكاوش می ــت گذش ــاله را كه در ز ۱۵۰۰ ۀخواس ــده بود، یس ر خاك مدفون ش
كه وصف  یشهر  – دا كندیخاك، شهری كهن را پ یر خروارهایخواست از زسازد.  میزنده

 كهن آمده بود.  یهاآن در كتاب

ده ریالیسم جادویی نوشته ش این داستان به سبک نزدیک به سوریالسم و به ویژه
کند به جای چیســتی یک اســت. در آثاری به ســبک ریالیســم جادویی، راوی ســعی می

واقعه جادویی، به صــورت نامحســوســی، به چرایی آن بپردازد. ریالســم جادویی عبارت از 
 چیزی میان واقعیت و افسانه ها است.

ــال  ــتین بار در س ــم جادویی، برای نخس ــطالح ریالیس ــط فرانز روه،  ۱۹۲۴اص توس
ـــبک در آملان به نام واقع ـــد و بعد این س ـــتفاده ش ارد و ، نوگراییمنتقد ه�ی آملانی اس

 )  ۱۲۴:ص۲(ادبیات شد.

های آمریکای التین داشــته اند و اما بیشــرتین اســتفاده را از این ســبک، نویســنده
سخن به میان می صطالح  ست که وقتی از این ا سال همین ا صد  ' نهاییتآید، مارکز و '

یی در مورد جدایی ســوریالیســم و پانیته در نوشــته. کشــاندذهن ما را به ســمت خود می
سم جادویی چنین بیان می شگرف را از طریق ریالی سم چیزهای غریب و  سورریالی کند: 

سم جادویی آمریکای التین زنده� خلق می شده هکند؛ اما ریالی ست، ادغام  گی روزمره ا
 ).ه�ن (و اعجاز.ها در شگفتی

رد؛ خود دا فلکلوریک فارســی دری نیز نوعی ریالیزم جادویی را در هایبرخی قصــه
با وصــف آن که قصــه اســت، اگر به ســاختار این »: آدمک خمیری« ۀبه گونه مثال در قصــ

ـــنی می بینیم. زنی که  ـــ خیال و واقعیت را در کنار هم به روش ـــه نگاه کنیم دو عنرص قص
های این زن چیزی �انده است که تبدیل به انسان شود. تنهاست و خمیری که با قصه
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ـــتان ـــتان را نداگر این داس ـــاخته های گم نام، متام عنارص داس ارند و برای رسگرمی س
ــده ــتان رسگرمی یا متاثر اند و آن گونه که گی دو مو پاســان میش گوید: تعریف یک داس

صه ست. این ق شنت و درک معنای ژرف آن ا ست؛ بلکه به فکر وادا فی از ها تعریکننده نی
ــتان کوتاه مدرن را ندارند؛ اما اگر این ــوند و دریک داس یان م ها با ادبیات مدرن تلفیق ش

های بزرگ ها به خوبی استفاده شود، آثار زیادی؛ چون رمانرمان و یا داستان کوتاه از آن
 ).۱۲۴:ص۲.(سبک ریالیسم جادویی به وجود خواهد آمد

معارص فارسی دری نیز ریالیسم جادویی حضور یافته است از جمله  هایدر داستان
ستان می عظیمی نام گرفت که ریالیزم جادویی نوشته محمد نبی » بوت هایم«توان از  دا

ـــتــان  می ـــیــامــک هروی در توان دریــافــت. را در ال بــه الی این داس همین گونــه س
 سبک ریالیزم جادویی را تجربه کرده است.» گرداب سیاه«داستان

، همه چیز عادی است؛ اما یک عنرص جادویی و »زیبای زیر خاک خفته«در داستان
ستان؛که ه�ن ها وجود داردغیرطبیعی در آن سه حادثه دا شابه  شت م ه یکی آنک ا رسگذ

شت و دگر  شناس دوستش دا ستان  شت دخرتی که با سیاح چینی نوشته و دگر رسگذ
 خواب باستان شناس می باشد. 

شهری که در تپه  ستجوی  ضمن ج شناس تالش دارد؛ تا  ستان  ستان، با در این دا
که توســط زنی  هاید. مجســمهها را  نیز از دل خاک بیرون کشــمدفون شــده، مجســمه

ساخته شده بود و این مساله را سیاح چینی در کتابی درج کرده، در قسمتی از داستان 
 چنین می خوانیم:

ـــت. كتابیدو شیهادر رگ یاندوه«... ـــت ید. به كلبه برگش و به خواندن  را برداش
 یداد. زن خر  یز یانگ یشگفت ۀبه شهر آمدم، واقع یوقت« نوشته بود: ینیاح چیپرداخت. س

ن ن زن، ز یدر آتش سوختاند. ا زنده شوهرش را با كارد كشت. بعد، برادر شوهر زن را زنده
 یز یگر چیشــناس نتوانســت دباســتان»…ســاختمی یقشــنگ یهاكرهیبود و پ ییبایز

 )۱۲۹:ص۸ »(ها كجا هستند؟كرهین پی: پس ا دیبخواند. از خودش پرس

ر خاك یكه ز یرود و خودش را در شــهر دگر باســتان شــناس به خواب می ۀدر حادث
مانند  ۀمبهم بود. ســپس خودش را در خانز یشــهر همه چ بیند، درمدفون شــده بود، می

ـــال پ یمعبد ـــتان دییافت كه چند س  ۀبرهن یناگهان آواز پاها«ده بود. یش در هندوس
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د ك و قیدود. زن اندام باران میزن د كه نفسیرا د یو زن دیســـنگفرش معبد شـــن یرو   را
ـــ ـــت. پ ییدهیكش رسخ به تنش بود و بر گردن  یهارنگ با گل از كتان زرد یراهنیداش

شت؛ تا ه�ن »(شدندده میید یرنگ رسخ یهادش مرجانیسپ ). مردی دنبال زن میگ
ــت باالیش حمله کند که ناگهان، زن ز . در قلب مرد فرو برد یبا خنجر یزن را یافت، خواس

تزده ستاده بود، وحشیرس او ا یآلود باال  ن افتاد. زن با خنجر خونیاد برآورد و بر زمیمرد فر
 خشك مانده بود. 

ص نبود. مرد ین مرد هم قابل تشــخید. چهره و لباس ایاز راه رســ یگر یمرد د  بعد،«
ۀ تود یكر زن را رو یمرد پو رسانجام آن  …یبا رفت و گفت: تو برادرم را كشتیزن ز یبه سو 

د و زن كه به هوش آمده بود، در یدرنگ زبانه كشیزم را آتش زد. آتش بیزم گذاشت و هیه
ـــعلهیم ـــناكرقت یادهایآتش، فر یهاان ش .  )۱۳۰ص ه�ن، (.دادرس می یبار و ترس

ـــبک ادبی واقعیت و واقع انگاری با  ـــم جادویی، حالتی وهم آلود دارد. در این س ریالیس
ی گیابند. این وهم زدهآمیزد و در این آمیزش، غالبا اوهام غلبه میگی میوهم آلوده نوعی

سم نزدیک می سورریالی ضا آن را به  سم جادویی، بع لت ها همه در حاکند. که حادثهرئالی
 دهد. وهم و خیال رخ می

ــم ــان رسی از مجس ــناس ــتان ش ۀزنی را از دل تپه پس از چندی کاوش باالخره باس
  بعد، – بود یزنۀمجسم – مجسمه �ودار شد یاز رس و موها یقسمت« :کشندمیبیرون 

دار گشــتند. ناگهان رسارس بدن یش پدیهار خاك برامد و ســپس لبیك چشــمش از زی
ش از كار یهاشــد و دســت کفراگرفت. دهنش خشــ یشــناس را رخوت و ســســتباســتان

ـــمه دو یهابر لب یبید كه لبخند عجیبازماندند. او د  یده بود. مثل ه�ن لبخندیمجس
ــتان ــناس در خواب دبود كه باس ــبش بر لبیش خ و لبخند تل -ده بودیبا دیآن زن ز یهاش

 ).ه�ن(»كردانگار از رسنوشت خود شكوه می – بود یآلود شكوه

ـــطورهزریاب، با تکیه بر عنارص و خاطره ماقبل مدرن ، نوعی  ییها و برخی وجوه اس
 ادبیات وهم آلود و خیالبافانه و دارای آرایش شاعرانه و زبان روایی جذاب پدید آورده است. 

ــطوره چنین بیان می ــطوره«کند:ریتا هیورث یا، در مورد رضورت اس را که  ییاگر اس
 ۀور طاس یابید. از دست بدهید، باید یقین داشته باشید کهشناسید و از آن پرورش میمی

 .سایت مد و مه)( ا تجاری بر ش� تحمیل خواهد شددیگری به شکل سیاسی ی
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داستان، در حقیقت تاریخ و فرهنگ گذشته و فراموش شده را با بیان  ۀزریاب ذریع
ـــتهزبان روای و کالم جذاب، می فرهنگی خود پی بربیم و  هایپردازد؛ تا به حقایق و داش

 کنیم. در ترویج و نگهداشت آن سعی

 یادش آمد كه برایبه  یمكدر و درهم برهم، دخرت  یهاان گذشتهیاز م«سوم، ۀحادث
از  ن لبخند همیا… ن او بودیپس ا رت زده زمزمه كرد:ین بار عاشق او شده بود. حینخست

 دم؟یاو بود كه در خواب د

 ش راید. دخرت چادریگذشت، آن دخرت را دمی یتنگ و خلوت ۀك روز كه از كوچی...

 یهانمرجا رسخ به تن داشـــت. یهارنگ با گل از كتان زرد یراهنیرده بود. پبلند ك
ـــپ یرنگ رسخ ـــ کیدخرت نزد یدش انداخته بود. وقتیهم بر گردن س وار ید، كنار دیاو رس

 یز یره اش افتاده بودند. آن روز نتوانســـت چیاه تیســـ یه داد. موهایوار تكیســـتاد. به دیا
، »ارمدوســتت د«د: یخواســت به دخرت بگوو می ســتینگرره دخرت را یره خید. تنها خیبگو

د. آن وقت، لبخند یز را فهمین كه همه چیمثل ا ینگفت، ول یز یاما نگفت. دخرت هم چ
ـــكوه – زد  یبیعج ـــت خودش  ن كه دخرتیمثل ا – بود یآلود لبخند تلخ و ش از رسنوش

 ).۱۰۲،ص۸ »(كرد.شكوه می

نوســتالوژی و تکرار خاطرات پیشــین پیوند  در این گونه آثار، زمان با حضــور پر رنگ
شرت می ۀر حادثدر هخورد. می ستان وهم و خیاالت بی ستالوژی و دا شود و در این جا نو

ـــاهده می ـــکوه آلود خاطره انگیزی مش ـــمه یاد لبخند ش ـــود، با دیدن لبخند در مجس ش
 رشـود و باسـتانشـناس را دها قبلش بیدار میدخرتی که دوسـتش داشـت، خاطره سـال

ش، هایآفرینش داستانۀگی دیگر زریاب، در زمینویژه سازد.وقوع حادثه آن زمان غرق می
 فضا سازی نوستالژیک از موضوعات روزمره است.

ـــلط و تجرب  کوچک _ و گاهی هم ۀفردیش از یک حادثۀزریاب با توجه به میزان تس
زن و لبخندش ۀدر این داستان با دیدن مجسم .تواند، فضاسازی بزرگ کندمعمولی _ می

یا زنی که در هنگام جوانی دوســــت داشــــت، میۀبه یاد چهر  افتد که خاطره انگیزی 
ــتالوژی پیوند می ــاس آفرمی« خورد.نوس ــت احس فكر  ابد. بهیكره را درین پیا ۀنندیخواس

ستش د یدخرت  شان در آن كوچافتاد كه دو شت. بعد، برخورد سۀ ا ضح از یخلوت، ب ار وا
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ـــت. آن وقتدهیبرابر د ـــت. فكر كرد: زندهگانش گذش ـــال داش چه زود  یگها هفده س
 ).۱۳۳:ص۸ »(گذرد!می

روز  کیبعد، آن دخرت را به شوهر دادند.  یگر جدا شدند. چندیطور از همد نیهم«
تر، دخرت را قصـــاص  همه جا آوازه افتاد كه دخرت شـــوهرش را با كارد كشـــته اســـت. بعد

چ شـــده بود. احســـاس رخوت یشـــناس گد. باســـتانیبرادر شـــوهرش او را رس بر كردند.
سته گفت: پس امی یبیعج ن لبخند هم از او یا…دمشین او بود كه در خواب دیكرد. آه

 »بود؟

ادویی ج هایاین سه حادثه مشابه در این داستان بیشرت غیر واقعی است که بخش
ـــکیل می دهد. ـــتان را تش   ایهیا خیالبافی الهام گرفته از مایهنوعی فانتزی  این داس

الیسم جادویی حاکم است و همین تخیل نفسانی وهم آلود است که این یبر ر ییاسطوره
لیســم ایمعطوف به ناخودآگاه نفســانی ســورر ســبک ادبی را به واقعیت گریزی وهم آلود و

است و  نسورریالیسم عصیان بر ضد تاریخ و انسان متمد«کند. ادبی نزدیک و شبیه می
کوشد که نیروی محرکات و متایالت بدوی را به انسان متمدن بازگرداند سورریالیست می

 ).۲۰۳:ص۱»(و حکومت غرایز را مستقر دارد

زده  رتیح ن ه�ن لبخند را؟یع…ز ه�ن لبخند را داردین مجســمه نیچرا ا… اما«
ـــت؟ چهین لبخند چیا یواقع ین لبخند، معنایبود. آرام آرام گفت: ا ن ین ایب ییرابطه س

 ینیگرد چجهان ۀاد نبشــتیبه  كه من دوســتش داشــتم، وجود دارد؟ یمجســمه و دخرت 
 ).۱۳۳:ص۸» (ساختقشنگی می یهاكرهیبا بود و پیز ین زن، زنیا« :افتاد

 خوانیم:و باز هم در قسمت دگر داستان می

ـــبش افتاد. بعد، حكایاد خواب دیبه «  و زمزمه ادش آمدیبه  ینیگرد چت جهانیش

سمه افتاد. بر لبیدوباره به  چاره!یكرد: زن ب ش یهااد مج ست ك سمه د د و آرام آرام یمج
شه یكه دوستش داشت، عا یادش آمد كه نام آن دخرت یز به یو ن شه!یعا …شهیگفت: عا

خند ن لبیره شد: ایمجسمه خ یهابه لب !یشه تو چه كردیعا… شهیبود. باز هم گفت: عا
 ).۱۳۴:ص۸»( دارد؟ ین لبخند تو چه معنیشه، ایعا… دارد یچه معن

ــتان حوادث و حاالت ــد که دنیای  در این داس آمیخته با باورهای فلکلوریک می باش
 سازد.افسانه و حوادث شگفت آور را با تاریخ و فلسفه دور از واقعیت �وددار می
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ــونت بار زنان در طول تاریخ را دارد. لبخند  ــت خش ــکوه از رسگذش ــنده ش لخ تنویس
یعنی لبخند شکوه آلود از رسنوشت داغدارشان. این شباهت  ؛کنایه از شوربختی زن است

  ۀمعلول وحدت و یکرنگی احساسات این دو زن است در حالی که میان این دو زن فاصل
ساخت احساسش را دهد. شاید آن زن که پیکر میزمانی یک و نیم هزارساله را نشان می

 است.  در لبخند مجسمه بیان کرده

دک ان ۀپر رنگ اروتیک دارد. در این داستان زریاب اشار  هایریالیسم جادویی، مایه
 دوست داشت، می پردازد.     ،هابه بیان سی� و اندام دخرت که در گذشته

سم جادویی وجهی مایوس دارد، تنهایی و از خود بیگان رش مدرن، بر آنهریالی  گی ب

ی از هایماقبل مدرن،  رگهیی اسطوره هایالبته حضور مایهرنگی از یاس و تلخی زده اند. 
ستانرس زنده ضور همین رگهگی در این دا گی، یکی رسزنده هایها را جاری کرده که ح

 از دالیل عالقه برخی مخاطبان به این آثار است. 

در این داســتان زریاب دنبال شــهری مدفون شــده اســت که �ایانگر تاریخ از میان 
اوند و در دل آن فرهنگ کشـــده اســـت و به نحوی به بهانه کاویدن زمین تاریخ را میبرده 

 جوید. چند هزار ساله خود را می ییگم گشته

وز، امر  ۀمتفکر، معتقد اســت که راه نجات انســان درماند هایزریاب مانند نویســنده
تلف او را از خم های»ایسم «بازگشت به خویشنت است. انسانی که بار تکنالوژی و  پسوند 

ـــنده ـــاخته و با توجه به آثار نویس خورخه لوییس بورخس، اوکتایو «گان چون: خود تهی س
ـــیا مارکز و دیگران چنین نتیجه گرفت که روی آوردن به ادبیات بومی و مطرح  پاز، گارس

ــنت ــ هایکردن س ــت س ــیل فرهنگی آخرین راه بن بس ــان امروزی  های تفاهموء اص انس
 ).۲۲۰: ۱۱»( شودپنداشته می

انسـانی که در ناخودآگاه جامعه و در ژرفای روان او پنهان  ۀفراموش شـد هایارزش
 مانده است، باید دو باره به خودآگاه برگردد.

ست رفته را می شد و زریاب پیامی دارد که فرهنگ از د خواهد از دل تاریخ بیرون ک
درد و غصـــه یکســـان دارد و افگند که در هر زمانی نگاهی ژرف بر نقش اجت�عی زن می
ذارد، گگردد، نه تنها بر زنان بل بر مردان نیز تأثیر میخشونت که بر زن همواره تحمیل می
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در آخر داســتان از  کند.برای این بیانات خود از ســبک ریالیســم جادویی اســتفاده می
 احساس و دید باستان شناس چنین می نویسد:

شمش به آ« د ینه دییخودش را در آۀزان بود. چهر یوار كلبه آویافتاد كه بر د یینهییچ
ته ش نقش بسیهابرلب یبید كه لبخند عجینه خودش را دییماند: در آشک خ رتیو از ح

 و مثل لبخند دوســـتش داشـــت یبود كه روزگار  ین لبخند، مثل لبخند دخرت یاســـت. ا

ده یبود كه در خواب د یرونش آورده بود. مثل لبخند زنیب کر خایبود كه از ز ییمجســـمه
نه، با ییشــناس آمد كه عكســش در آبه نظر باســتان – یآلود لبخند تلخ و شــكوه –بودش 
 ).۱۳۵:ص۸ »(كردشت، از رسنوشت خودش شكوه میكه دا یلبخند

سان ۀنا امن هم ۀدر جامع شناس که چهر ها دردمند میان ستان  حقیقی ۀشوند. با
سان جامع ست، در  ۀیک ان ستان ا شته میۀآیینافغان بخند بیند و لجامعه خود را نیز رسگ

فرهنگ گذشته برگردد باز هم ه�ن رسنوشت تلخ در به اگر  تلخ و شکوه آلود بر لب دارد.
 گی مشاهده می شود. آیینه زنده

به  دهد که اگر جامعهپیام می» زیباترین غریق جهان«گابریل گارســیا مارکز در داســتان
 را نخواهد داشت.شود، ظرفیت پذیرش آنناگهانی مواجه  هایارزش

وان دید: تدگر در رمان بیلی باد اثر هرمان ملویل می ۀاین اندیشه را پیش از مارکز به گون
امروزی  هایحقیقی خود انســـان اســـت، جای برای ماندن در میان انســـانۀبلی باد، چهر « 

ناهی می به جرم بی گ نان در واقع او را  ند. بیلی ندارد. ملوا که کشـــ باد این ملوان جوان 
دیگری به زمین آمده اســـت.  ۀمخالفینش را هم دوســـت داشـــت، چنان بود که گویی از کر 

ــتند و می ــت داش ــتی در حالی که او را دوس ــت، او را ملوانان کش ــتند بهرتین آدم دنیاس دانس
ه تند کرا شکسیی ها آیینهکشتند؛ زیرا تحمل صداقت هولناک او را نداشتند. در حقیقت آن

 ).۲۴۱:ص۱۱»(دادزشت آنان را به خودشان نشان میۀچهر 

نام  به  پانی توســـط فلم ســـاز  جا ندیشـــه در فلم  اکیراکوروســـاوا معلوم دار همین ا
 کند و متدن جدیدگی میچین و شوروی زنده هایدرسو انسانی پاک است که در مرز «گردید:

به  بهایش -خاطر تفنگ گراناو را نیالوده اســـت. اما رسانجام مردم متمدن شـــهری او را 
 ).ه�ن»(کشندمی

ه دیطور تاب نید همین خورشــیشــود كه اكرد: هزارها ســال میشــناس فكر باســتان«
مختلف از تاریخ، است  هایمشابه در دوره های)،کنایه از رسگذشت۱۳۵:ص۸ »(است!

 که در نهاد برش به گونه کهن الگو پدیدار بوده و تا امروز جاریست.
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 نتیجه گیری

ـــۀرهنوزد رزیاب با توجه با تجرب ـــاله اش در عرص ـــی، بر ۀچندین س ـــتان نویس داس
ـــلط مدیون  هایروش ـــت. بی تردید این تس ـــلط اس ـــتان نگاری امروز مس معیاری داس

زریاب در   .دریافت حوادث خلق شــده در ذهن وی اســت هایفردی و روش هایتجربه
  هایالدر سنویسد؛ اما ابتدای داستان نگاری اش به سبک ریالسیم و سورریالیسم می

و آثاری در  شوداخیر، بیشرت عالقه مند سبک ریالیسم جادویی گابریل گارسیا مارکز می
ــبک می ــتان  آفریند؛این س ــت. او  »زیبای زیر خاک خفته«چنانچه داس ــبک اس از این س

سا سطور  ییهاوهام و جادو را با زمیننه و تاریخ و اف سفی و ا آمیزد. در می ییهاز تفکرات فل
   .کند؛ تا پیام و هدف خود را روشن بسازدها ارایه میافسانه ۀحقایق را به وسیل

سانه سم جادویی چیزی میان واقعیت و اف ست که ریال ضوع ا ها و یا تلفیق این دو مو
 این سبک به در آید. با آنکه موفقانه به این سبک زریاب به خوبی توانسته از عهده استفاده

روح ۀنگارش فرهنگ کشور را فراموش نکرده.  او به تحلیل زویای نهفت های-پرداخته، اصالت
 کند؛ تا بازگشت به خویشنت بازگردد.آدمی پرداخته است. در این داستان انسان را وادار می

ــان رهنگ و تاریخ و عادات و آداب خود و نیاکان ها در جامعه امروزی زیر بار تکنالوژی، فانس
 ملی هایبا اصالت و دوست دار ارزش ۀکنند. زریاب همچون نویسندخویش را فراموش می

ب و نت اثری خو کشــور، دســت به نگارش داســتان به ســبک ریالیســم جادویی یازید. نوشــ
ق مانند عش الیسم جادویی بدون افسوِن عشقی جادویی ناممکن است؛یماندگار در ژانر ر

 های جامعه امریکای التین و عشق رشدی به تاریخ هند بزرگ.مارکز به فرهنگ و سنت

رسزمین افغانســـتان دارد و خواهان  ۀزریاب نیز عشـــق به افتخارات و فرهنگ دیرین
ـــت.ا هاپذیرفنت این ارزش گی واقعی و عنارص او در این داســـتان خود با مهارتی  زنده  س

 برد. حقایق از تاریخآمیزد و خواننده را به دنیایی که خلق کرده، میهم میالعاده را در خارق

 ست.ا هادهد و خواهان ازرشمندی به ارزشبعد انتقال می هایو فرهنگ را به نسل

 

 منابع

 .کابل ،انتشارات میوند ،درنگی در ادبیات فرنگ )۱۳۸۸آرزو، عبدالغفور.( .١
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